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كلمة معالى وزير الثقافة
أ.د/ إيناس عبدالدايم

مواجهة  فى  أمة  ألى  المنيع  الصد  حائط  هو  واإلبداع  الفن  يظل   
مقدرات  على  تسيطر  أن  جاهدة  تحاول  التى  الظالمية  التطرف  قوى 
الشعوب الحرة . ويظل الشباب فى القلب من العملية اإلبداعية بما لهم 
من رؤى متجددة وطموحة ورغبة حقيقية فى التعبير عن قضايا وهموم 
لتحقيق  وفعال  صادق  جهد  بذل  على  الفائقة  قدرتهم  جانب  إلى  الواقع 
تراب  على  سويًا  نقف  اليوم  وإننا   . صوره  بكافة  للفن  الجمالية  المتعة 
سيناء الطاهر وفى قلب مدينة شرم الشيخ لنحتفى سويًا ببدء فعاليات 

الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى. 



وفن المسرح الذى يمتاز عن غيره من الفنون بالمواجهة المباشرة   
على  يعتمد  الذى  الفنى  التلقى  من  فريدة  حالة  يمثل  إنما  الجمهور  مع 
التفاعل الجاد مع الجمهور وقضاياه بأسلوب فنى راق وجاذب لفكر وانتباه 

المتلقى. 
استعادة  حقيقة  عن  يعبر  إنما  الرائع  الشبابى  الجهد  هذا  إن   
على  وإنما  اإلقليمى  المستوى  على  فقط  ليس  الثقافية  لريادتها  مصر 
منارة  وستظل  كانت  فمصر  مستغرب  غير  أمر  وهو  الدولى  المستوى 
ليتعلم  يعود  وإليها  تعلم  منها  بأسره،  العالم  فى  والفنون  الثقافة 
والثقافية  الحضارية  الواجهة  تمثل  المهرجانات  هذه  مثل  إن   . جديد  من 
تأكيد  وبكل  والتى  الناعمة  الثقافية  لقواها  مصر  الستعادة  الحقيقية 

تمثل ركيزة أساسية فى انطالقتها نحو المستقبل. 
من  العام  الوعى  بناء  فى  والثابت  الحقيقى  ودوره  المسرح  إن   
خالل ما يعكسه من تفاعل حقيقى مع قضايا اإلنسان  هو وبحق أبو الفنون 
جميعًا ، وبه نحتفى اليوم وننضم من خالله إلى خط المواجهة الذى تقف 
فى  واإلرهاب  التطرف  قوى  لتحارب  العالم  عن  نيابة  وحدها  مصر  عليه 
الشريفة  المسلحة  المواجهة  على  فقط  تقتصر  ال  تقليدية  غير  مواجهة 
المسلحة  قواتها  فى  مصر  شباب  من  البواسل  أبطالنا  يخوضها  التى 
وشرطتها الباسلة وإنما ننضم إليها بإنارة العقول ومقارعة الفكر بالفكر 
مستقبل  نحو  المأمول  مسارنا  على  يضعنا  بناء  وفنى  ثقافى  حوار  فى 
عن  تعبر  التى  وإبداعاتهم  الراقى  وفكرهم  الشباب  بسواعد  إشراقًا  أكثر 

الجوهر الحقيقى ألرض مصر اآلمنة.
  فتحت هذه السماء وفوق هذه األرض مشى أول مبدع فى التاريخ 
 . اهلل  بإذن  سائرة  وستظل  والفن  اإلبداع  قوافل  تسير  وعليها  اإلنسانى 

وفقكم اهلل وإلى مزيد من اإلبداع .
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كلمة معالى زير الشباب والرياضة
المهندس خالد عبدالعزيز

ونحن نحتفل معًا بتدشين فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم   
الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، هذا الحدث الذى يؤكد أن مصر هى مهد 
الحضارة وقبلتها ، فإننا فى حقيقة األمر نحتفى بجهد شبابى خالص هو 
الثمرة الحقيقية لتضافر جهود الشباب من كافة أنحاء العالم الذين أتوا 
العالم  فى  والفنون  للثقافة  الحقيقية  الحاضنة  تمثل  التى  مصر  إلى 
رسالة  هو  إنما  باالحتفاء  الجدير  الحقيقى  الشبابى  الجهد  هذا   . بأسره 
مصر إلى كل العالم أن سواعد شبابها هى األقدر على البناء نحو مجتمع 

عالمى يسوده السالم وتعمه روح المحبة واإلخاء. 



فى  بأسره  العالم  عن  نيابة  مصر  تواجهها  التى  التحديات  كل  وسط 
على  الغاشمة  هيمنتها  فرض  سوى  تريد  ال  التى  الظالم  قوى  مكافحة 
مقدرات الشعوب اآلمنة تظل سواعد الشباب المصرى هى السيف المدافع 
والدرع الواقى ضد هجمات جحافل الظالم كما أنها أداة البناء لمستقبل 

تظهر شمسه فى األفق لتنير العالم كما أنارته قبل آالف السنين . 
إننا اليوم لسنا أمام مجرد حدث فنى اعتيادى وإنما نحتفى جميعًا   
الشباب  أجله  من  ضحى  الذى  سيناء  تراب  وفوق  اآلمنة  مصر  سماء  تحت 
المصرى بالغالى والنفيس من أجل صيانته والحفاظ عليه ، لنوجه رسالة 
للعالم أجمع أن مصر كانت وستظل ، بسواعد شبابها وأبنائها األبرار ، هى 
لشعوب  التقدم  وقاطرة  اإلنسانية  الحضارة  وحصن  واألمان  األمن  حضن 

األرض جميعًا. 
أن  إال  يسعنى  ال  الشيخ  شرم  أرض  فوق  بكم  أرحب  وإذ  إننى   
آفاقًا  أمامنا  يفتح  وممتع  ناجح  بمهرجان  مصر  شباب  تمنيات  أرق  أهديكم 

أرحب للتعرف على الجهود الفنية لشباب العالم بأسره. 
فيه  تنعم  آمن  مستقبل  وصناعة  التحدى  على  قادرون  نحن  نعم   
مصر بحصاد ثمار جهود شبابها البار . فمرحبًا بكم وإلى مزيد من التقدم 

بسواعد الشباب . 
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 كلمة السيدة الدكتور / أمل جمال
وكيل الوزارة ، رئيس قطاع الشباب وزارة 

الشباب والرياضة
البناءة  الشباب  طاقات  تفجير  نحو  بأسره  العالم  توجه  مع   
رسالة  تظل  باألمل،  ومبشر  واعد  متسقبل  بناء  فى  طموحاته  وتحقيق 
المجاالت  كافة  فى  ورعايتها  الشباب  طاقات  احتضان  هى  الشباب  وزارة 
بناء  بها  المنوط  الرسمية  الهيئات  كإحدى  والرياضية  والفنية  الثقافية 
وتطوير الشخصية المصرية األصيلة التى تحمل بين طياتها عراقة ماض 
هو األقدم تاريخيًا على ظهر األرض وطاقات حاضر هو الطريق الذى نسير 

جميعًا فيه نحو مستقبل يمأله الطموح واألمل. 
شرم  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  ببدء  اليوم  واحتفاؤنا   



الشيخ الدولى للمسرح الشبابى إنما هو تعبير حقيقى عن توجهات وزارة 
الشباب والرياضة المصرية نحو تمكين الشباب من أن يكونوا فى طليعة 
إال  تقوم  أن  يمكن  ال  التى  الحديثة  المصرية  للدولة  الحضارية  الواجهة 

على سواعد الشباب وفكرهم لتلبى طموحاتهم وأحالمهم. 
هذه الكوكبة الرائعة من الشباب المصرى القائم على فعاليات   
المهرجان وباستضافتها لكوكبة المعة من شباب العالم المبدع ورموزه 
الفنية الكبرى إنما تبعث برسالة طمأنينة إلى كل قلب فى مصر أن شباب 
مصر قادر على العطاء ، وأنه فى ظل أقسى التحديات يظل بجهده وعرقه 
نرسلها  رسالة   . ومشرق  آمن  مستقبل  نحو  الطريق  تنير  التى  األمل  بارقة 
االن  تقف  التى  مصر  أن   ... أجمع  للعالم  سيناء،  النبوات،  أرض  من  معًا 
وسط تحديات كبرى للبناء والتحديث وإقرار السالم العالمى إنما تعتمد 

على سواعد شبابها فى تحقيق ما تطمح له.
ودمائهم،  وعرقهم  بجهدهم  المستقبل  صناع  هم  فالشباب    
إذ  وإننى   . والعطاء  البذل  على  المحدودة  غير  وقدراتهم  بتضحياتهم 
على  الثالثة  دورته  فى  المهرجان  هذا  بفعاليات  البدء  فرحة  أشارككم 
متمنية  الضخم  الجهد  هذا  على  بأسره  المصرى  الشباب  أهنئ  التوالى 
ذخيرة  فهم  األصعدة  كافة  على  والنجاح  واإلبداع  التألق  من  المزيد  لهم 
مصر الحقيقية فى مواجهة كافة التحديات المحلية واإلقليمية والعالمية 

، وهم نبضها الدافق الذى يضرب أروع األمثلة للعالم بأسره . 
وفقكم اهلل إلى مزيد من العطاء       

.
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كلمة السيد / لواء أ.ح . خالد فودة
محافظ جنوب سيناء

األصعدة،  كافة  على  جسام  تحديات  من  مصر  تواجهه  ما  رغم   
أبنائها  بمنجزات  االحتفاء  على  الحرص  كل  حريصة  المصرية  الدولة  فإن 
فى  فعااًل  إسهامًا  تعتبر  والتى  والفنية  الثقافية  وإبداعاتهم  الشباب 
النقلة الحضارية المنشودة والتى تدفع بمصر إلى مصاف الدول  تحقيق 

الكبرى والرائدة فى كافة المجاالت. 
وتحتضن مدينة شرم الشيخ للعام الثالث على التوالى فعاليات   
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والذى يتعبر نموذجًا رائعًا 
لجهود الشباب وحماسهم نحو تحقيق مكانة دولية ترفع علم مصر عاليًا 



خفاقًا فى العالم بأسره . هذا المهرجان الذى يستضيف إبداعات الشباب 
والعربى  المصرى  الشباب  جمع  على  ويعمل  العالم  دول  مختلف  من 
ومن كافة أرجاء الدنيا تحت سماء مصر وفوق ثراها الطيب إنما هو رسالة 
إننا   . النبيل  تحدى أن هذا المستقبل ال يقوم إال على سواعد شباب مصر 
هنا على أرض جنوب سيناء وفى قلب مدينة السالم مدينة شرم الشيخ 
نحتفل سويًا ببدء فعاليات الدورة الثالثة من هذا الحدث الشبابى الفنى 
الضخم الذى يعكس الصورة الحقيقية لمصر كأم للعالم المتمدن ومهد 
للحضارة اإلنسانية. مرحبًا بكم على أرض شرم الشيخ لترسلوا برسالتكم 
مطمئنة  آمنة  وستظل  كانت  مصر  أن  األرض  أرجاء  أقصى  إلى  السامية 
فيه  ما  إلى  اهلل  وفقكم   . البررة  أبنائها  وسواعد  اهلل  برعاية  ومحفوظة 

الخير. 



بالتعاون مع

Third Editio
n

15 - 14

ي
بح

ص
مد 

مح
ن 

فنا
ة ال

دور

كلمة الفنان والمخرج »مازن الغرباوى« رئيس 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

.. فوق تراب سيناء الطاهر وتحت سمائها الفمتوحة بالحب والسالم  ها نحن ذا 
للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  لمهرجان  الثالثة  بالدورة  نحتفى  للجميع... 
الشبابى، والذى يهتم فى المقام األول وقبل كل شيئ على تجميع كل هذه 
القلوب المحبة للفن واإلنسانية لتتالقى معًا وتعزف سويًا معزوفة سالم تهديها 
للعالم أجمع من بقعة هى من أطهر بقاع األرض وأكثرها قداسة، تجلى فيها اهلل 
السالم لنبيه موسى، ومشى فوق رمالها المسيح بشير السالم والتسامح مع أمه 

العذراء، وعبرها محمد رسول السالم واإلنسانية فى رحلته إلى بيت المقدس. 
أجمع  العالم  عن  نيابة  مصر  تخوضه  ما  لتواكب  تأتى  الثالثة  الدورة  هى  ها 
سيطرتها  فرض  فى  ترغب  التى  الظالمية  اإلرهاب  قوى  ضد  ضروس  حرب  من 



وكراهيتها على المجتمعات اإلنسانية فى العالم أجمع. 
به  يقوم  ما  عن  أهميتها  فى  تقل  ال  بطريقتنا  حربًا  نخوضها  نحن  وها   
أبناء مصر األبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية وأهالى سيناء 
الشرفاء وإنما هى حرب بسالح آخر ، سالح الفن والتنوير ، فاليد التى تحمل السالح 
لتدافع عن الحياة لإلنسانية كلها يجب أن تشاركها يد أخرى فى مد مشعل التنوير 
لتضيئ به الطريق ولتقطع به السبل التى يود خفافيش الظالم التسلل منها 
إلينا . نحن هنا فى شرم الشيخ لنقول للعالم أجمع أن مصر ليست مجرد حضارة 
مرت وانقضت وإنما هى نبع متجدد للحضارة والتنوير أضاء العالم من قبل وها 

هو يضيئه مجددًا معكم وبكم. 
إن رسالة المهرجان المتمثلة فى احتضان إبداعات الشباب من مختلف   
أنحاء العالم لم تأت من فراغ .. وإنما كانت مقصودة تمامًا ... فالشباب هم عماد 
... هم الحاضر بكل آماله والمستقبل بكل طموحاته  الرقى والتقدم ألى دولة 
يحمى  الذى  األول  الصد  حائط  هى  باالحتفاء  الجديرة  إبداعاتهم  أن  شك  وال   ،
العالم أجمع من التطرف بكافة صوره ... هنا تحت سماء مصر وفوق ترابها يشدو 
أى  لمواجهة  الالزمة  العدة  هو  الحقيقى  الفن  أن  مؤكدين  بإبداعاتهم  الشباب 

خلل وأن الشباب هم العنصر األهم فى معادلة التنمية والتقدم ...
ال  المبارك  ثراها  وفوق  الحرة  سيناء  سماء  تحت  بكم  أرحب  إذ  وإننى   
شرم  بمهرجان  احتفى  من  لكل  وامتنانى  شكرى  عميق  أوجه  أن  إال  يسعنى 
معًا  لنعزف  والحضور  الفعالة  بالمساهمة  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ 

معزوفة سالم على أرض السالم. 
تحية إعزاز وتقدير لكم جميعًا زمالء أعزاء وأساتذة أجالء وفنانين مبدعين   
وأنجحتم  سبق  كما  الدورة  هذه  إلنجاح  صادق  جهد  من  وتبذلون  بذلتم  ما  على 

الدورتين السابقتين. 
واهلل من وراء القصد والسالم عليكم ورحمة اهلل    
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كلمة الفنانة وفاء الحكيم 
مدير مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

ها هو المسرح... الفن الذى نعشقه ونفنى فيه ذواتنا .. نعطيه أرواحنا   
فيمنحنا بهجة الفن... الفن الذى هو رقية ضد األفكار الظالمية وطريق نحو سالم 

يسود النفوس فيحيلها فراشات محلقة فى سماء اإلبداع ... 
بشغف  إبداعاتكم  ننتظر   ... معكم  موعدنا  على  ونحن  دورات  ثالث   
التغريد فى فضاء رحب  ... ال حدود تمنعنا من  فنحلق معكم نحو عنان السماء 
مفعم باألمل... بالطبع ونحن بصدد تدشين فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان 
مبدعين  بكم  الترحيب  إال  يسعنا  ال  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم 

طموحين تحملون إلينا نسائم اإلبداع من كل أنحاء العالم... 
التى  بالصورة  المهرجان  أداء  من  نطور  أن  الدورة  هذه  فى  سعينا  وقد   



سوف ترونها من خالل فعالياته ولعل أهم جوانب هذا التطوير هو ما استحدثناه 
فى الدورة السابقة ورسخناه فى الدورة الحالية من الحرص على تشكيل لجنة 
تحكيم من النقاد الشباب تمنح جائزتها للعرض الذى تراه مستحقًا لهذه الجائزة 
، وهذا العام أضفنا عنصرًا لعله األهم فى العمل الفنى أال وهو الجمهور ، حيث 
والفضاءات  الشارع  مسرح  عروض  تحكيم  يكون  أن  المهرجان  إدارة  حرصت 
إسعاده  أجل  من  جميعًا  نعمل  الذى  الجمهور   ، الجمهور  قبل  من  هو  المفتوحة 

وتحقيق المتعة له. 
من  فيهما  ما  رغم   ، ترفًا  تعد  لم  الثقافة  أن  كما  ترفيهًا  الفن  يعد  لم   
متعة ، وإنما صارا من أهم اآلليات العصرية لمواكبة وتحقيق التطوير والتنمية 
فى كافة مجاالت الحياة . هما المكون الناعم الذى تستطيع به الدول أن تحمى 

مستقبلها من آفات التطرف واإلرهاب وتضمن لنفسها موقعًا تحت الشمس. 
واهلل الموفق والمستعان       
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كلمة الفنانة د/ إنجى البستاوى 
المدير التنفيذى للمهرجان

السنوى  موعدنا  نفس  وفى  الشيخ  شرم  أرض  على  مجددًا  لنلتقى  األيام  وتمر 
لنبدأ فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.

والتوفيق  بالنجاح  مسعانا  اهلل  يكلل  أن  األمل  ويحدونا  الحماس  يمألنا   
ومأل  جميعًا  صدورنا  أثلج  بنجاح  السابقتين  الدورتين  فى  مساعينا  تكللت  كما 

قلوبنا بالثقة بأن الجهد الصادق ال جزاء له إال النجاح. 
فيها،  حاولنا  فعالياتها  لبدء  نحتشد  الثالثة  هى  وها  متعاقبتان  دورتان   
كما هو دأبنا دومًا ، أن نتالفى ما قد يشوب عملنا من أخطاء ما قد نقع فيه من 
هفوات حتى يظهر العمل الذى كرسنا له كل وقتنا وجهدنا بالشكل الذى يليق 
كشركاء  بل  أعزاء  كضيف  وبكم  العالمية  والحضارة  للثقافة  كمنارة  بمصر 



فاعلين فى هذا الجهد الذى ندعو اهلل أن يتكلل بالنجاح . 
صادق المحبة واالعتزاز بحضوركم الكريم وخالص تنمياتنا لكم بدورة   
قدر  بنفس  لرؤيتها  نتلهف  التى  إبداعاتكم  من  نابعة  حقيقية  ومتعة  موفقة 

تلهفكم لعرضها . 
واهلل نسأل التوفيق وعليه قصد السبيل      

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته     





مقدمة
بقلم 

د. مصطفى سليم



أحد  محمد صبحي  الكبير  الفنان  عن  كتاب  لكتابة  رشحت  حين   
أهم عمالقة المسرح المصري األفذاذ ، غمرتني السعادة ، ولكن على الفور 
انتابتني حالة من التشكك في قدرتي على كتابته على النحو األمثل حين 
علمت من المخرج الموهوب مازن الغرباوي أن الفترة المتاحة لي هي عشرة 

أيام فقط ، لكنني في النهاية قررت أن أدخل هذه المغامرة من منطلقين:

المسرحي  اإلبداع  رموز  من  برمز  واالحتفاء  التوثيق  هو  األول:  	
في مصر رمز ليس له مثيل وال يمكن مقارنته برموز أخرى إال في إطار 
التناص في أعماله انه الفنان القدير الذي آمن بان المسرح مدرسة الشعوب 

ويجب إتاحته للجميع.

إبداع محمد  أفرزت  التي  الثقافية  المؤشرات  إمكانية رصد  الثاني:   
صبحي ممثال ومخرجا ودراماتورجيا ومنتجا، حيث يشكل إبداعه انعكاسا 
لوجداني الشخصي ووجدان جيلي الذي قارب على نهاية عقده الخامس وهو 

عمر إبداع هذا العمالق المتفرد.
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رصدت بالدرجة األولى رحلة نصف قرن من اإلبداع ، ثم قدمت   
رؤيتي ألعماله التي تابعتها بنفسي منذ أن كنت طفال ، فحين انتبهت في 
طفولتي لمتابعة الدراما مع أسرتي وبدأت أمارس الفرجة بفهم كان مسلسل 
وكم   ، الصغيرة  بالشاشة  يعرض  مظهر  بيه  على  ونموذج  العمر  فرصة 
حاولت تقليد حيلته الصوتية وحركه يديه في الالزمة الشهيرة )هبه أكون 
فوق(، كان هذا المسلسل أول دراما شاهدتها وأتذكرها جيدا وأتذكر أحداثها.

ميالدا  كانت  التي  غبي  يا  الدرس  انتهى  مسرحية  بعدها  شاهت   
للمؤلف الكبير زميل الدفعة قسم الدراما والنقد لينين الرملي حين أخرجها 
السيد راضي ليؤكد موهبة صبحي وأثره الواضح في جمهوره الذي اتسعت 
شريحته اتساعا واضحا بعد عرض هذه المسرحية على الشاشة الصغيرة ، 
وكم تبادلنا أنا وزمالئي بالمدرسة في جلسات السمر )الزمات( المعاق ذهنيا 
سطوحي وهو يتالعب بالممثل القدير محمد متولي الذي أدي دوره بتميز، 
وبالطبع ال يمكن أن أنسى مشاهد قياس الذكاء ومشهد المتاهة واالنتصار 
على الفأر ، كما ال أنسى أداء العمالقين توفيق الدقن و محمود المليجي.

ومع االنفتاح االقتصادي في السبعينات ، وظهور أكشاك الكاسيت   
التي شهدت مولد أحمد عدوية ، وبعدها انتشار الفيديو أو مشغل الشرائط 
ثم  شارع  كل  في  وربما  كل حي  في  أشرطته  تأجير  ومكاتب   )V.H.S(
هوجه  قامت  الفترة  هذه  في   .. والتسعينات  الثمانينات  في  الخصخصة 



الدروس  مثلما ضربته  جيلي  فضربت  المقاوالت  وأفالم  مسرحيات  اسمها 
السوداء  السوق  وأنشطة  والديسكوهات  البلياردو  وصاالت  الخصوصية 
والبوتيكات والعشوائيات والفنون الهابطة واألفالم اإلباحية وتعاطي المخدرات 

الورقية ...  

من  الكثير  شوهت  التي  الهوجة  هذه  رغم  صبحي  أعمال  ظلت   
المالمح االيجابية في الشخصية المصرية ملتزمة بأطر فكرية واجتماعية 
واضحة ال حيدة عنها تهدف الستعادة هذه الشخصية ومقاومة كل أشكال 

التخدير والتنويم والتشويه.

شاهدت كمتفرج في مراحل التعليم المختلفة حتى تخرجت في المعهد   
محمد  الكبير  الفنان  أعمال  معظم   1992 عام  المسرحية  للفنون  العالي 
التي  الثقافية  المؤشرات  األقل  على  احدد  أن  ببساطة  وأستطيع  صبحي 
انعكست في هذه األعمال أو كانت هي انعكاس لها ألنها جزء من تكويني 

ومراحل نموي.

أذكر أبناء الحي األكبر مني سنا في منطقة سيد درويش بالهرم   
حيث نشأت وكان النجم السينمائي رشدي أباظة ينظم مسابقات لكرة القدم 
لشباب الحي في منتصف السبعينات في األرض الفضاء خلف المعهد وكان 
صبحي يعرض فرصة العمر بنجاح تحدثنا عقب أحد المباريات عنه وحينها 
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أنهم شاهدوه منذ سنوات في مسرحية هاملت من وراء األسوار  اخبروني 
النخل وقلدوه وهو يصول  فأمسكوا بجريد  بأدائه  للمعهد وأعجبوا  الحديدية 
ويجول في مبارزاته ومنذ هذا التاريخ تولدت لدي رغبة للتعرف على عالم 
المسرح ، وضمني الفنان محمد جبريل لفريق التمثيل1981 بمدرسة الفردوس 
االبتدائية، ثم ضمني أ/ مصطفى عبد المجيد رحمه هللا  لألنشطة المسرحية 
واألدبية بالمدرسة السعيدية العسكرية ومنحني شاعر العروبة الراحل محمد 
التهامي جائزة األدباء الشبان عام 1986 وبعدها بعامين التحقت بالمعهد، 
طوال هذه الفترة كانت عائلتي تنتقي أعمال صبحي لتضفي على سهراتها 
نؤجر  عندما  إال  تكتمل  ال  التي  البهجة  تلك  إسفاف  دون  البهجة  أجواء 
شريط فيديو من أحد الفتارين والمحالت المنتشرة حولنا لمسرحية الجوكر أو 
الهمجي فيلتف كل أفراد العائلة حول الشاشة الملونة الجديدة التي دخلت 
منزلنا في أواخر السبعينات ويمارسون فعل الفرجة الراقية دون إسفاف أو 
إهانة للقيم التربوية واألخالقية لمجتمع اجتاحته النكات البذيئة لمسرحيات 
القطاع الخاص ومسرحيات المقاوالت التي قاطعتها بعض األسر المصرية 

في هذا الوقت كموقف ثقافي ال أخالقي فقط.

من هنا دخلت مغامرة هذا الكتاب وشرف لي أن أعد كتابا وثائقيا   
عن هذا الفنان الذي يشبه الحجر الكريم النادر الذي ال يقدر بثمن والذي 
علمنا أن هناك أنواع من الضحك الذي ال يميت القلب، بل يمده بالحيوية 

مثلما يمد الذهن بالوعي، والوجدان بالقيم، والعقل باالستنارة.



إنه األستاذ.. كوميديان الفن والفكر .. الهجاء الالذع .. هارليكان    
المتمرد  المقنع .. هاملت ساللم المعهد ..  الفارس  المسرح المصري .. 
األخالقي .. فيلسوف الفكاهة .. .. التياترجي الديالتي.. موليير العرب 
.. البناء الساخر .. المخايل الكرنفالي .. ملك التحبيظ .. الفنان الكبير » 

محمد صبحي«.

أشكر اللجنة العليا للمهرجان على هذه الفرصة الثمينة ، كما أشكر   
الهيئة العربية للمسرح التي حرصت على المشاركة في هذا التكريم بتحمل 

نفقات الطباعة.

هذا  وكل  الحب  هذا  كل  صبحي  محمد	 الكبير  المبدع  يستحق   
التقدير من الجميع ألنه ترك بصمات واضحة في وجدان العرب نكشف 
عنها عبر فصول هذا الكتاب ، ومعذرة إن فاتني شيء فمسيرة نصف قرن 
من التميز واإلنجاز ال تختصر في بضع صفحات ، و استيعاب إبداع فنان 

مثل فنانا ال يكفيه كتاب واحد وال حتى اثنين .. 
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الفصل األول

نصف قرن 
من اإلبداع المسرحي



ولد محمد صبحي يوم 3 مارس عام 1948 بالقاهرة في مرحلة تاريخية   
العربية  الجيوش  العربي مرحلة شهدت هزيمة  والوطن  تاريخ مصر  من  فارقة 
في فلسطين كما شهدت قيام الثورات العربية وحروبها التي عاصرها طفال كما 
عاصر في مقتبل الشباب نكسة يونيو الحزين وكان حينها طالبا بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية ثم شهد نصر أكتوبر المجيد الذي عاصره أيضا بعد أن عين 
رسميا كمعيد بالمعهد عام 1972 ، تلك األحداث الكبرى رافقت مراحل تعليمه 

المختلفة، وشكلت بالطبع جانبا من مخيلته وأفكاره وطموحاته.
يقول محمد صبحي في كتاب كتب مقدمته بنفسه هو )قلب بداخله فنان(   

للشابة نورا كمال :
»أنا التاريخ الذي ارتبط بتاريخ األمة العربية ، معاصر لكل الحروب ، بعد أن 
إبان  ولدت  الفارقة،  العربي  الوطن  بمراحل  الصادقة  حياتي  بتاريخ  القدر  ربط 
حرب 48 عام النكبة ... دخلت االبتدائية عام 1956 أثناء العدوان الثالثي على 
مصر ...وأنا في إعدادي كانت حرب اليمن ... التحقت بالمعهد عام النكسة 

مـــــــــــــــن الـــــــــمـــــــــيـــــــــالد 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــــــــبــــــــكــــــــالــــــــوريــــــــوس 1
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أثناء حرب  الغربية وقطاع غزة والجوالن ... تخرجت  واحتالل سيناء والضفة 
االستنزاف .. تزوجت إبان نصر أكتوبر المجيد رزقت بأول حفيد أثناء حرب 
الخليج الثانية 1991 ... شخص ارتبطت حروب العالم العربي بمراحله ... بما 

يكفي لبناء إنسان يغار على بلده ووطنه ضد أي سرطان خارجي...«

والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي  المركز  مقتنيات  والدة حسب  كان   
الشعبية مسئول مالي بفرقة رمسيس المسرحية التي أسسها يوسف وهبي وما يزال 
دفتر الحساب الختامي لمصروفات وإيرادات هذه الفرقة المسرحية العريقة بين 

مقتنيات متحف المركز إلى اآلن بتوقيعه. 

عاش محمد صبحي طفولة جعلته مولعا بالفن في منطقة أرض شريف   

بالقرب من شارع محمد علي والذي كان يطلق عليه شارع الفن، حيث كان يوجد 
الليلية، وكان منزل أسرته يقع  السينما والمالهي  العديد من المسارح ودور  به 
أمام دارين شهيرين للسينما وكانت هذه فرصة جيدة للطفل الصغير ليتابع جميع 
فكان  األفالم  لعرض  ماكينة  يمتلك  والده  كان  كما  بهما،  تعرض  التي  األفالم 
يشاهد من خاللها العديد من األفالم الراقصة وفن الباليه الذي عشقه وتمنى أن 

يمارسه.

الكبير محمد  المسرحي  الممثل والدراماتورجي والمنتج والمخرج  التحق   
 ،1967/1966 الدراسي  العام  في  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  صبحي 



ودرس في قسم التمثيل واإلخراج المسرحي مصنع نجوم ورواد المسرح العربي 
وكان متفوقا في دراسته وتميزت أدواره في عروض ومشاريع السنوات المختلفة 
منذ السنة األولى حتى تخرج في السنة الرابعة عام 1970 على خشبة المسرح 
دور  وهو  هزلي  األول  بدورين   ، التخرج  مشاريع  تقدم  كانت  حيث  القومي 
اسجاناريل في رائعة موليير المتحذلقات واآلخر مأسوي وهو دور هاملت في 
رائعة شكسبير التي اشتهر بعد ذلك بتقديمها على ساللم المعهد عام 1971.

بين  الدائم  للخالف  إنسان  بداخله  قلب  كتابها  في  كمال  نورا  تحكي   
الطالب  بترك  أحيانا  ينتهي  والذي كان  األستاذ  أردش  الطالب وسعد  صبحي 
وعملت  أعرفه  الذي  اردش  سعد  األستاذ  ولكن  االستسالم  ورفضه  المحاضرة 
معه ورافقته في رحلة كاليجوال التي أخرجها لنور الشريف والهام شاهين 1992 
وأعرف مدى عمق عالقاته وتصالحه مع الطالب المتفوق المتفرد خاصة لذا 
محمد صبحي  الطالب  عن  ليبحث  كان  سعد  األستاذ  أن  لمعرفة  أندهش  لم 
يجده  وحين  المسرحي  اإلبداع  قضايا  نظر حول  في وجهة  لخالف  الغاضب 

يأخذه للكافيتريا ويتناقش معه في هدوء وال يتوعده بالرسوب أو الحرمان.

ويقول صبحي في رسالة ماجستير سماح السعيد المدرس بقسم التمثيل   
واإلخراج :

»درس لي في المعهد األساتذة نبيل األلفي، سعد أردش، وعلي فهمي،   
الدكتور  وزكريا سليمان، وجالل الشرقاوي، وكانت تربطني عالقة متابعة مع 
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عنده شكال  رأيت  فقد  مشاريعه  كل  في  أشارك  أن  أتعمد  وكنت  مطاوع  هاني 
جديدا للكوميديا وروحا مختلفة عما درسناه من قبل ، واختارني في السنة الرابعة 
ألشارك كمساعد في مشروع فويتسك واستطعت أن أتفوق على الممتحن مستوعبا 

ما أراده د. هاني بدقة«

ويقول د. هاني مطاوع رحمه هللا عن عالقته بصبحي في مقدمة الرسالة   
المذكورة :

»عينت معيدا في سنة التحاق صبحي بالمعهد وكنت في سن متقاربة مع معظم 
أفراد الدفعة وكانت عالقتنا عالقة أشبه بعالقة المخرج بالممثل وقد الحظت منذ 
البداية الموهبة الجارفة التي يتميز بها صبحي خاصة في صناعة الشخصية 
الكاريكاتورية وقد شارك معي في مشاريع التخرج بأدوار مساعدة وكانت المفاجأة 

أن يتفوق على الممتحنين األصليين أصحاب األدوار األكبر«

الذين اختاروه فورا ليكون  تخرج صبحي وأصبح محط أنظار أساتذته   
معيدا بالمعهد وبعد أن عمل معيدا بالفعل وأكمل جزءا من مشوار دراساته أدرك 
في مطلع الثمانينات أن دوره ومشروعه الفني سيكون أكبر في اإلبداع المسرحي 
من أن يستوعب وظيفة المدرس ورفض أن يكون مقصرا تجاه عمله أو تجاه 
تماما  وتفرغ  لغيره  الوظيفة  فرصة  وترك   1984 عام  استقالته  فقدم  مشروعه 
لمشروعه الفني بعد أن كون أسرته فور تخرجه حين تزوج من الممثلة الراحلة 

نيفين رامز ورزق بكريم ومريم..



في عام 1968 بدأ صبحي العمل االحترافي وهو ما يزال طالبا فشارك   
بأدوار ثانوية في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل 
صالح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، ومحمود المليجي، 

عبد المنعم مدبولي.

تبرز من بين مشاركاته بأدوار ثانوية فتحت باب االحتراف أمامه أولى   
التجارب المسرحية في مسرحية كومبارس الموسم التي عرضت عام 1968 مع 

فريد شوقي وليلى طاهر. 

الـــــــــــــــبـــــــــــــــدايـــــــــــــــة 
و

االنـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــالق 2 بالتعاون مع
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كما تبرز مشاركته عام 1969 في مسرحية هاللو شلبي من بطولة عبد   
المنعم مدبولي وسعيد صالح ومديحة كامل ونظيم شعراوي ويوسف عوف وسعد 
أردش، وقدم دور الطبيب وتم اكتشافه في هذه المسرحية مع النجم الراحل أحمد 

زكي ومعهما سعيد صالح الذي فاز بدور البطولة. 
ويبدو أن هاللو شلبي كانت بداية الكتشافهم جميعا ، وأذكر أننا حين   
بالتليفزيون ننتظر بحماس مشهد الطبيب الذي يعتبر  كانت المسرحية تعرض 
قطعة فنية من قطع الكوميديا الفنية عكست موهبة صبحي الذي مأل الفضاء 
المسرحي بالحركة والحيوية مستوحيا أنماط الكوميديا ديالرتي عندما ألقى حقيبته 
أنه يستعد لدخول مبارة  بخفة وقفز برشاقة فوق المريض كأنه فريسة وأشعرنا 
للمالكمة أو ما شابه وأصبح مركزا للمشهد وظهر أن له أسلوبه الخاص فبدا أنه 

نموذج للكوميديان الملتزم الدارس والواعي بفلسفة فنه وأهداف آلياته.

وكان منتصف السبعينات فاتحة الخير على هذا الموهوب الصاعد بقوة   
فقدم مجموعة من األدوار المميزة بين أدوار مساعدة وأدوار بطولة لفتت األنظار 
و   ، الصمت  أبناء  فيلمي  في  المميزين  المساعدين  دوريه  منها  الفذة  لموهبته 
الكرنك عامي 1974 ، و 1975، ودوري البطولة في مسرحية انتهى الدرس يا 
غبي للمخرج السيد راضي عام 1975 ، والمسلسل المحبوب الذي جمع األسر 
المصرية حول الشاشة الصغيرة فرصة العمر الذي شهد مولد شخصية علي بيه 

مظهر عام 1976.



شهدت	مسيرة	صبحي	الفنية	معملين	لفن	الممثل	هما:

أستوديو	الممثل	1970:	 أ	-	

استانسالفسكي  مدرسة  لتطبيق  مسرحي  معمل  أول  بإنشاء  قام  حيث   
ومدرسة جروتفسكي في التمثيل واإلخراج وقدم من خالله فرقة أستوديو الممثل 
هاملت 1970 و أوديب سوفوكليس 1972 وميديا جان أنوي 1973 و الدرس 
يونسكو 1973 وماراصاد بيتر فايس 1974 و روميو وجوليت شكسبير 1974، 
وأثناء هذه الفترة قام بتدعيم المسرح الجامعي فقام بإخراج بعض األعمال المسرحية 
منها قضية القرن واحد وعشرين عن توفيق الحكيم لكلية الهندسة جامعة القاهرة 
1986 ومسرحية سيدتي الجميلة لبرنارد شو لكلية التجارة جامعة القاهرة 1971 

وهاملت لنفس الكلية عام 1975 .

	فرقة	»ستوديو	80«	: ب	-	

لينين  في عام 1980 كون صبحي فرقة »ستوديو 80« مع صديقه   
الرملي، ليشهد الوسط المسرحي مولد ثنائي شاب دارس للمسرح، ولديه رغبة في 
إثبات الذات، وتقديم مسرح مختلف، فقد نجح الثنائي لينين كاتًبا وصبحي ممثاًل 
ومخرًجا في أغلب األوقات في تقديم مجموعة من أنجح مسرحيات هذه الفترة، 
مما جعل البعض يرى فيهما امتداًدا للثنائي نجيب الريحاني وبديع خيري، رغم 

بالتعاون مع

Third Editio
n

35 - 34

ي
بح

ص
مد 

مح
ن 

فنا
ة ال

دور



إبداع مختلفة عن  لجأ لمصادر  الذي  العصري  للثنائي  الفنية  التجربة  اختالف 
الثنائي القديم ومن بين العروض التي قدماها معا في تلك الفترة » المهزوز« 
األعمال  هذه  سبقت  »الهمجي«،  حر«،  »أنت  »الجوكر«،   ، »تخاريف«   ،

مسرحيتي انتهى الدرس يا غبي وعلي بيه مظهر.

بعد هذه المرحلة قدم صبحي مجموعة من األعمال التي شهدت تطورا   
في أهدافها ومنها صناعة مجموعة من النجوم الجدد منهم عبلة كامل وأحمد آدم 
ومنى زكي وهاني رمزي وهاني كمال، وغيرهم الكثير ، وأيضا توقعت أعماله 
التالية مثل ماما امريكا بعض األحداث الكبرى التي شهدها العالم ومنها أحداث 

11 سبتمبر التي ضربت الواليات المتحدة األمريكية. 



عالقة صبحي بالتلفزيون بدأت منذ أن قدم مسلسل »فرصة العمر« في   
منتصف السبعينيات، هذا المسلسل الذي دخل البيوت المصرية ولفت انتباه أفراد 
األسرة على اختالف أعمارهم وهو يصور جانبا من التحول االقتصادي الذي 
حدث في هذه الفترة ويعتبر بزوغ لنجوم عدة على رأسهم المؤلف الكاتب  لينين 

الرملي والنجمة نسرين وكان المسلسل من إخراج أحمد بدر الدين.

ويعتبر هذا المسلسل مؤشرا تاريخيا هاما في التليفزيون المصري فهو   
تقريبا  المسلسل  بين األبيض واألسود واأللوان فنصف  المرحلة االنتقالية  يمثل 
تقنيا  المسلسل تحوال  الثاني باأللوان وبالتالي شهد هذا  أبيض وأسود والنصف 

رئيسيا في عمر الدراما التليفزيونية العربية. 

الـــــــتـــــــلـــــــيـــــــفـــــــزيـــــــون
 و

فـــــــــــرصـــــــــــة الــــــعــــــمــــــر 3
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في هذا المسلسل المكون من 15 حلقة، تقع ليلى )نسرين( في حب على   
مظهر )محمد صبحي( ، الذي يحاول أن يظهر بمظهر الرجل المهم الواصل 
الذي يفهم في جميع المجاالت، ولكنه صعلوك، يتقدم على مظهر للزواج من 
ليلى، وفى أول األمر ترفض عائلة ليلى، ولكن أمام إصرارها يتم الزواج لتكتشف 
المدير ال يريد ترقيته،  أالعيبه وخدعه، مع قاسم )حسن عابدين( والذي كان 
ونتيجة أالعيب على مظهر وتقديمه شكاوى في مدير قاسم، يتم تحويل قاسم 
ألسوان ثم يتم التحقيق في الشكاوى فيتم إرجاع قاسم وترقيته، سمير )محسن 
محيى الدين(، يحاول لعب كرة القدم، ولكن على مظهر يقول للكابتن عرنوس 
)حلمي هاللي( انه البد من كتابة عقد ومرتب فيرفض، ولكنه يرضخ في النهاية، 
وفكرية )إنعام سالوسة( المسيطرة على زوجها شاكر )سامي فهمي( المدرس، 
فيدبر على مظهر درسا لطالبة تقع في حب شاكر وتعلم فكرية بهذا وتبدأ في 
إصالح نفسها، في النهاية تطلب ليلى الطالق من على، فيتوسل ألهلها انه ال 
يمكن أن يعيش بدون ليلى، فيطالبوه بان يغير من نفسه فيوافق، ولكنه يرجع 

لعادته مرة أخرى. 

استفاد الكاتب بال شك من نموذج الشخصية الفائضة عن حاجة المجتمع   
والتي ظهرت في أعمال موليير مثل دون جوان والمتحذلقات كما ظهرت بوضوح 
في تيار الواقعية النقدية في روسيا في أعمال تورجينيف كما في شهر في القرية 
العام و كذلك أستروفسكي في مسرحية لكل عالم  المفتش  و جوجول كما في 
هفوة وتمتد مالمحه حتى تظهر في فن تشيكوف في بستان الكرز ، وجميعهم 



كانوا يرصدون تحوالت في مجتمعاتهم سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 
وجميعهم كان يرصد مسافات الزيف في الواقع المعاش.

ابتعد صبحي قليال عن الشاشة الصغيرة ليعود في عام 79 بمسلسل   
زكي  ماجدة  وشيرين  محمد صبحي  بطولة  حلقة،   15 من  يتألف  الذي  كيمو 
وممدوح وافي وصفاء السبع وأحمد فؤاد سليم و زكريا موافي ومحمود القلعاوي و 
مريم فخر الدين ومحمد الشويحي وجمال إسماعيل وأسامة عباس وإبراهيم سعفان 

، ومن تأليف محمود طوسون وإخراج نور الدمرداش. 

تدور األحداث حول كيمو الشاب الفاشل في كل شيء سواء كان في   
الحب أو في الدراسة فهو ال يعرف طريق النجاح و يحمــل بداخله عنصرين 
هما حبه لنادية التي تلفظه لفشله وحبه للفن متوهمــا انه يستطيع أن يغني ويمثل 
في سرير  منها  تنتهي كل  مغامرات متالحقة  إلى  ويقـوده حلمه  نجما  ويصبح 

المستشفى . 

وفي عام 1984 قدم من تأليف أحمد عوض وإخراج أحمد بدر الدين   
نجاًحا  حقق  والذي  والثاني،  األول  بجزئية  المليون«  »رحلة  الشهير  مسلسله 
ملموًسا وقت عرضه وما زال مطبوعا في األذهان، شاركه البطولة أسماء عديدة 
األلفي  وسمية  وناجي سعد  راتب  وجميل  القلعاوي  ومحمود  هالة صدقي  منها 
وعايدة عبد العزيز وشريف منير وسيد الصاوي وأحمد عبد الوارث ووفيق فهمي 

بالتعاون مع

Third Editio
n

39 - 38

ي
بح

ص
مد 

مح
ن 

فنا
ة ال

دور



هللا  وعبد  نصر  وسعاد  نبيل  وزوزو  الشربيني  وحسين  التطاوي  الحفيظ  وعبد 
إسماعيل وسيف هللا مختار وعمر ناجي وأبو الفتوح عمارة ونرمين كمال .

رصد المسلسل نزوح سنبل إلى القاهرة بحثا عن حقه وبحثا عن عمل   
وهناك يقطن برفقة خاله البستاني الذي يعمل بفيال لطفي بيه الذي يستغل سذاجة 
سنبل وطيبته ويستولى على كليته، ويقوم بطرده من بعد اتهامه بالسرقة. وتبدأ 
رحلة سنبل في محاولة الثراء وتكوين مليون جنيه لالنتقام من لطفي ويكشف 
في  المصري  المجتمع  تحوالت  عن  يكشف  كما  معدنه  رقي  عن  سنبل  نجاح 

الثمانينات. 

من منا يمكن أن ينسى سنبل , تلك الدراما التليفزيونية شديدة التعقيد   
والبساطة , الفالح الفصيح العصري، نموذج المواطن المصري المكافح , الذي 
صعد من أعماق القاع إلى رحاب القمة بكده وعمله وتفانيه، إنها درامًا الواقع , 

دراما الحلم ، دراما العصامية والشرف , في مقابل دراما السرقة واالختالس.

من خالل  »ونيس«  تقديم شخصية  في  بدأ صبحي  عام 1994  في   
مسلسل حمل اسم »يوميات ونيس« في ثمانية أجزاء ، عرض من خاللها هموم 

األسرة المصرية والعربية وما يصادفها من عقبات أثناء تربيتها ألبنائها. 



وفي يوميات ونيس يتناص روحيا فقط مع مسلسل مثل القاهرة والناس والذي 
كان يرصد خلجات المنزل البورجوازي المتوسط الحال وتحت المتوسط في فترة 
انتقالية هامة من تاريخ مصر بين الستينات والسبعينات ، ولقد استطاع صبحي 
الحالية  التاريخية  المرحلة  يخص  نموذجا  ونيس  في  يقدموا  أن  العمل  وفريق 
ويتميز بالتعليمية التنويرية ويضيف جانبا اسقاطيا ورمزيا ويدع للخيال مساحة 
داخل هذا الواقع المرير ويسمح بتسريب طاقة نقدية فكاهية كاريكاتورية ساخرة 
في  أحيانا  النظر  أفرادها إلعادة  والدهشة ودفعت  البهجة  العائلة  أضفت على 

ممارساتهم وأفكارهم وقيمهم. 

ونيس , الونس , العز والشرف والجهاد والهدى .. مدرسة داخل كل بيت   
لترسيخ فكرة الفن الهادف , والممثل القدوة . أظهرت القبح دون أن تجرح عين 

المشاهد , فالشر موجود ويجب أن نراه ونقاومه.

بال  »فارس  أهمها  مسلسالت  عدة  صبحي  قدم  الجديدة  األلفية  في   
جواد« و»رجل غني فقير جدا« وفي عام 2009 ، ثم عاد الفنان القدير محمد 
»يوميات  مسلسل  خالل  من  السادس  الجزء  وقدم  )ونيس(  لشخصية  صبحي 
األحفاد  من  الكثير  ولديهم  متزوجون  ونيس  أبناء  أصبح  وأحفاده«وقد  ونيس 
بعمل  قام  ، كما  األحفاد واألطفال  المسلسل مشاكل وقضايا ومستقبل  وعكس 
الجزء السابع من المسلسل »ونيس وأيامه« والجزء الثامن »ونيس والعباد وأحوال 

البالد« الذي جاء فيه ما عرف بدستور ونيس.
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التقط صبحي أفكار غير تقليدية حتى ولو تم عرضها في أطر تبدو   
تقليدية في فن الدراما التليفزيونية من ناحية أسلوب التصوير وتفاصيل الصورة 
على  أحيانا  تعتمد  تقليدية  وغير  قوية  الموضوعات  كانت  األحوال  كل  ففي 
رصد أنماط تجسد التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية أو تتناص مع 
موضوعات أو أفكار أزلية أو واقع اجتماعي يتكرر أو نجحت في عصرها ويمكن 
فمسرحية  وتعكس همومه  العصر  بجمهور  تليق  برؤية عصرية  تقديمها  إعادة 
فرصة العمر رصدت نمطا جديدا أفرزته مرحلة من التحوالت االقتصادية التي 
أفرزت نماذج جديدة من الفشل واإلحباط وعدم القدرة على الفعل بطرح نموذج 

زائد عن الحاجة يعجز عن االنسجام مع الواقع.



ألنها جذبت  الفنان محمد صبحي  مشوار  في  رئيسية  الجوكر محطة   
قطاع عريض جدا من الجمهور وأكدت على أن الذوق العام متشوق لكوميديا 

نظيفة أو راقية ترتفع بذوق المتلقي وعيه.

المعلم  مع  اتفق  حين  صبحي  محمد  قطعه  الذي  بالوعد  القصة  تبدأ   
األستاذ جالل الشرقاوي على تقديم مسرحية الجوكر التي كتبها االبياري وكان 
صبحي مؤمنا بأن الممثل البد أن يكون لديه قدرة على تحمل المسئولية واحترام 

المواعيد وتقدير للعمل.

فحين ذهب صبحي إلى باريس حاول اإلنجليزي الدكتور وليام ويكنجهام   
محمد  بفن  مهتما  كان  والذي  المصري،  المسرح  في  الدكتوراة  على  الحاصل 
للجاليات  لندن  بتقديم عمليين على أشهر مسارح  يقنعه  صبحي وإسهاماته أن 
العربية مقابل أجر مغر ومنزل وسيارة والعديد من االمتيازات األخرى ولكن محمد 
صبحي رفض هذا العرض ألنه كان قد ارتبط مع المخرج الكبير األستاذ/ جالل 

الشرقاوي شفهيا بدون توقيع أي عقود أن يقدم معه مسرحية الجوكر بالقاهرة.

الـــــــــــــــجـــــــــــــــوكـــــــــــــــر 
و

مـــــــصـــــــنـــــــع الــــــلــــــعــــــب 4
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العربية  الكوميديا  عيون  من  وصارت  كبيرا  جماهيريا  نجاحا  الجوكر  وحققت 
وتعتبر الجوكر درسا في فن استخدام األقنعة وكوميديا الحركة الراقية والتنكر أو 

ما يسميه هنري برجسون بمضحك األشكال.

شارك في بطولة الجوكر هناء الشوربجي التي جسدت شخصية »وفاء«،   
إسماعيل  هللا  وعبد  »عطيات«،  أمين  ونهير  »شوكت«،  القلعاوي  ومحمود 
النفساني« إلى جانب سامي عبد الحليم، وعبد الوهاب يس، وحنان  »الدكتور 

سليمان، ورضا حامد، وزين نصار، وغيرهم.

قام صبحي فيها بأداء دور زكي الدبور الذي تالعب واحتال ال لالستيالء   
على المال بل إلعادته ألصحاب الحق فيه فجسد عدة شخصيات متنوعة النوع 
و»عم  الدبور«،  و»زكي  و»الدكتور«،  شريف«،  »المهندس  والشكل  والعمر 
أيوب«، و»عطيات«، وتحرك ببراعة بين الشخصيات فأبهر الجمهور وأكد أنه 

حالة متفردة بين صناع البسمة في تاريخ العرب .

أحداث  في  صبحي  جسدها  التي  الشخصيات  غالبية  أن  والالفت   
المسرحية كانت لشخصيات حقيقية، أشهرها »عم أيوب« الذي كان يعمل موظفًا 
بإدارة الجيزة التعليمية، وكشف عن وقائع فساد في المنطقة، وانتقلت قصته إلى 
المسرح بعد أن حكى صديق له قصته على قهوة الفيشاوي، أما حكاية »بسبوسة 
بالقشطة«، فكان للموظف حكاية طريفة مع مدير المدرسة التي كان يعمل بها، 



حيث كان يحمل النقود معه ذهابًا وإيابًا، وعندما سأله المدير ماذا يفعل بها كان 
يقول له »بآكل بيها بسبوسة بالقشطة«، وما ال يعرفه الجمهور أنه خالل الثالث 
الفنانة  »وفاء«  البطلة  دور  تلعب  كانت  المسرحية،  من عرض  األولى  سنوات 
ماجدة الخطيب، في حين كان يقوم الفنان أسامة عباس بدور »عباس« وحل بداًل 

منه محمود القلعاوي الذي صورت المسرحية به وبهناء الشوربجي. 

اجتهد في هذه المسرحية كل المشاركين والمبدعين فقدموا قطعة فنية ال   
تنسى في زمن من أزمنة تردي الذوق وكان لخطابها الدرامي عدة مستويات جاذبة 
لكل أفراد األسرة من كل األعمار فمصنع اللعب مساحة موحية لألعمار الصغيرة 
وفكرة الخيانة واالستغالل واالستيالء على المال تجذب الكبار والحيل والمقالب 
تجذب ما بين هذا وذاك ومن هنا كانت الجوكر من مسرحيات الليالي العائلية 

الراقية والدافئة العامرة بالبسمات والضحكات.

استطاع العرض أن يكشف عن مواهب محمود القلعاوي الذي كان أحد   
نجوم المسرحية بجدارة واستحقاق، وعن ذكرياته مع المسرحية كان يذكر دوما 
أنه كان قد شارك في بطولة مطلقة في مسرحيتي »هات من اآلخر«، و»وراك 
وراك«، ورغم نجاحهما، إال أنه ظل بعدهما من دون عمل، وجاءت »الجوكر« 
مروره  جواز  واعتبرها  للمسرحية،  وحبه  اعتزازه  إلى  وأشار  نجاة،  طوق  بمثابة 

الحقيقي إلى قلوب الجمهور المصري والعربي. 
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أما حنان سليمان التي كانت المسرحية بداية حقيقية لها، فتقول: بدايتي   
كانت مع محمد صبحي في عمل حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأرى أنني كنت 
محظوظة جدًا بعملي في البداية مع جالل الشرقاوي، وصبحي وظروف اختياري 
جاءت بالصدفة، حيث كان من المقرر أن تقوم ممثلة أخرى بهذا الدور، إال أنها 

كانت حامل وفي هذا الوقت رشحني األستاذ الشرقاوي للدور.

أمثال حنان سليمان وزين  نجوم جدد  المصري  للجمهور  العرض  قدم   
نصار وقد عملت شخصيا معهما في أعمال من تأليفي أو أشعاري وتابعت عن 

قرب موهبتهما ورقيهما والتزامهما باإلبداع الراقي.

صبحي/لينين  الثنائي  غير  آخر  ثنائي  وجود  أيضا  المسرحية  أكدت   
حافظت  التي  الشوربجي  صبحي/هناء  الثنائي  وهو  صبحي  محمد  حياة  في 
على عملها مع صبحي سنين طويلة مؤمنة بأهداف مسرحه واضعة إياها في 
مقدمة اهتماماتها فصار شغلها الشاغل اإلجادة مع األستاذ وحين صارت أدوار 

المراهقات ال تناسبها وجد صبحي ضالته في سيمون بعد ذلك.

أثناء كتابة الكتاب تحدثت مع استأذنا الدكتور سمير أحمد أستاذ الديكور   
قام  والذي  السابقين  عمدائه  وأحد  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  المسرحي 
بالسيارة في  الدخول  الكثير من مسرحيات صبحي عن مشهد  بتصميم ديكور 
الجوكر، وكم كان صعبا وسهال في تنفيذه سهولة الفكرة حيث استخدمت مكعبات 



حائط مصنع اللعب في تنفيذ المشهد بمعايير دقيقة وحلول غاية في البساطة 
وتحقق األثر القوي على الجمهور الذي فوجئ بسيارة اللعب وقد اقتحمت المشهد 
وتتحرك بعشوائية وترتكب األخطاء بفعل قائدها زكي الدبور في كوميديا حركة 

جديدة وغير مألوفة في هذا الوقت.

الجـوكر، مسرحية كل العصور، أن تتقمص دورًا واثنين وثالثة بنجاح   
فهذا ليس باألمر السهل، ولكن أن تمتلك بعدد وجوه اإلبداع شخوصًا، فهذا ما 
ال يصدقه عقل، الجوكر مست بحرفية كل الشخوص، الشاب والكهل، الرجل 
والمرأة، الدكتور، والجواهرجي، المثقف والمغيب. أما اللياقة البدنية لصبحي في 
هذا العرض فكانت الفتة وقت عرضها في وقت تراجعت فيه فكرة الممثل الشامل 
القادر على عمل الحركات البهلوانية بخفة وتمكن وهذا بالطبع يظهر جليا في 
التي كانت معرضا لمهاراته الجسدية، وهذا ما  البغبغان  معظم أعماله خاصة 

تجلى واضحًا بالجوكر.
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الجمهور  يزال  كبيرًا، وال  نجاحًا  أخالقية حققت  كوميديا  »الهمجي«..   
يقبل عليها عند عرضها رغم تقديمها قبل أكثر من 30 عامًا، خصوصًا وأن فيها 
مقارنة بين العقل الشرقي والغربي، ورجوع الشرقي إلى القيم والمبادئ وتحويل 
الغربي إلى آلة، ووضح فيها أنه رغم رسوب الشرقي في كل االختبارات التي 
تجعله سيد هذا الزمان الذي يتحكم فيه المال والزيف فإنه األفضل ليس بماله 

وقدرته على التزييف بل هو األفضل بتمسكه بقيمه وأخالقه. 

للثنائي  عرضت فرقة أستوديو 80 مسرحية »الهمجي« عام 1985    
حر«1982،  و»انت  »المهزوز«1980،  عروض  بعد  أي  لينين(  )صبحي/ 
رغم  و»طبيب  و»المتحذلقات«1983،  لهما،   1985  »85 الدرس  و»انتهى 
الهمجي  وتناولت  ميالد،  لماهر   1984 و»البغبغان«  لموليير،   1983 أنفه« 

بالتحليل بعض الخصال البشرية الذميمة وكيف يبررها و يدعمها الشيطان.

قام ببطولتها محمد صبحي الذي جسد شخصية »آدم  عبد ربه آدم«،   
»ناني«،  الشوربجي  وهناء  »قاسم«،  وافي  وممدوح  »حورية«،  نصر  وسعاد 

الـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــي
 بين 

مــــــــــــــــالك وشـــــــيـــــــطـــــــان 5



آدم  السبع وناجي سعد وأحمد  وصالح عبد هللا »شيطان - سمير«، ومحمد 
وأخرجها محمد صبحي. 

وجه  على  آدمي  كل  على  الدال  الشخصية  اسم  آدم«  ربه  عبد  »آدم   
األرض، يسعى في الحياة وتتنازعه قوتان للخير والشر بداخله للنقاء والتشويه 
للصالح والفساد، وكل إنسان لديه مطلق الحرية أن يسير باالتجاه الذي يريده، 
ويظل »آدم« بطل المسرحية يتأرجح بين هذا وذاك، فنفسه األصيلة تتوق دومًا 
إلى فعل الخير وسلوك مسلكه، ولكن فتنة ومغريات الحياة وإغواء الشيطان دائمًا 

ما يؤثر عليه ويجعله يقع في كل المحظورات. 

انطلق النص من فكرة بديهية هي أن اإلنسان لم يولد اليوم بل له تاريخ   
فماذا  التراكم،  هذا  من  وطبقات  المعرفي  التراكم  من  وعصور  وأزمنة  عريض 
بعد كل هذا التقدم هل تغير جوهر اإلنسان هل ارتقى رقي منتجه أم أن منتجه 
المتطور هو نفسه انعكاس لروحة التي تعج بالتناقضات والرغبات التي لم تتبدل 
منذ الخطيئة األولى )قصة التفاحة( ثم الجريمة األولى للبشرية )قصة الغراب(.

يرى د/أبو الحسن سالم أن صبحي في »الهمجي« اعتمد على خلط   
التكرار  وأسلوب  الكاريكاتير،  أسلوب  بين  فوفق  الممثل،  حرفية  تقنيات  بعض 

وقلب الصور والمواقف والشخصيات و »الالزمة الكوميدية«.
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ديالتي  الكوميديا  وتقنيات  والبارودي  الجروتسك  من  صبحي  استفاد   
لمعظم  التعبيرية  األبنية  في  اإلمكانيات  هذه  كل  ووظف  واستلهم  والفارس 
الرملي مثل انت حر والهمجي وتخاريف  لينين  للكاتب  التي قدمها  النصوص 
وغيرها فقدم بذلك صيغة غير مألوفة في المسرحين الرسمي والتجاري في الربع 

األخير من القرن الماضي.

بين فن جماهيري وفي نفس  الهمجي هي تحقيق معادلة صعبة  ميزة   
الوقت فن راق لجمهور فسد ذوقه وهذا ما يؤكده الناقد مختار العزبي في مجلة 

الكواكب عدد 466 سبتمبر 1985 :
» يحاول صبحي كمخرج تحقيق المعادلة الصعبة التي تجمع بين الهدف الراقي 
ورغبات جمهور القطاع الخاص.. نجح صبحي في ذلك الى حد كبير حينما مثل 
همجية اإلنسان في العصر الحجري فشد انتباه المتفرج عن طريق إبهاره بالزي 
للكالم  اإلنسان  قبل معرفة  الصامت  العنيف  العنيف وباألداء  البدائي وباألداء 
باإلضافة إلى نجاحه في السخرية من الحياة المخنوقة التي يحبها اإلنسان من 

خالل منزل صغير جدا صوره بشكل كاريكاتيري واعتمد صبحي...«

استوحى لينين تحديا في الهمجي شكل الدراما الدينية وخاصة األخالقية   
في العصور الوسطى مستبدال شخصيات العبرة والحماقة بشخصيات المالئكة 
والشياطين الذين ظهروا في الدراما الكنسية األوروبية في مسرحية »آدم« التي 

قدمت في القرن الثاني عشر الميالدي.



كما استلهم فكرة الخطايا السبع المسيحية مثل الغيرة والحسد والغضب   
والعصر وصراع  بالواقع  إطار عصري وربطها  في  والغرور ووضعها  والجشع 
الحضارات وجعل ثنائيات المالك والشيطان، الخير والشر، الغنى والفقر، العلم 
والجهل تمتد لتشمل الواقع السياسي والحضاري لينتهي إلى ثنائية الشرق والغرب 

األخالق وفساد األخالق اإلنساني واآللي.

الهمجي نقلة فعلية في أداء محمد صبحي نظم فيها أنفاسه وأصبح أكثر   
ثقة بأهدافه وطرق تحقيقها فنيا وفكريا وهذا ما تؤكده سماح السعيد في رسالتها 
عن فن صبحي راصدة عناصر جذب مختلفة عن المبالغة في األداء الحركي 

في األعمال السابقة مثل : 
الصغير  الكاريكاتيري  البيت  و  المسرح  على  الديناصورات  و  البدائية  األزياء 
جدا و اإلنسان اآللي بينما تتحرك شخصية المعلم بمالبسه المستهلكة وعصاه 
ونظارته بين كل هذه التناقضات كاشفا عنها من خالل تعليقاته وردود أفعاله 
ليدفعنا إلعادة التفكير في وضعيتنا أما زلنا في المرحلة الهمجية أم أن إنسان 

العصر حقق رقيا حقيقيا على مستوى الجوهر؟؟.

ورغم أن تخاريف تلت الهمجي واعتمدت على بنية شبيهة إال أنها لم تحقق نجاح 
الهمجي وأعتقد أن أرقام توزيعها في محال تأجير الفيديو في الثمانينات جاء بعد 
الجوكر والهمجي فكانت دائما االختيار الثالث لنا إن لم تتوفر الهمجي باعتباره 

االختيار الثاني في مرحلة واالختيار األول في مرحلة أخرى.
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الهمجي تخاطب كل األعمار مثل الجوكر أما تخاريف فتحتاج متفرج   
زكي من مرحلة عمرية تمتلك وعيا سياسيا واجتماعيا وتاريخيا ال يقل عن مستوى 
الطالب الجامعي وفي ظني وهذا ما يجعل الهمجي مع الجوكر وانتهى الدرس 

اقرب لوجدان المتفرج من ثالثية المهزوز وانت حر وتخاريف.

انتهى  في  الجمهور  لينين عشق  مع  لثالثيتة  ولكن صبحي سيضيف   
الدرس والجوكر والهمجي مسرحيتي ماما أمريكا و وجهة نظر مع مؤلفين مثل 
االبياري ومهدي يوسف مع لينين وربما تمثل األخيرة مرحلة جديدة ظهرت فيها 

متغيرات جديدة وتحوالت في الذوق العام. 



مع النجاح الجماهيري الذي حققته وجهة نظر التي كتبها لينين حققت المسرحية 
والكتاب  المتخصصين  المسرح  بنقاد  اهتمام  مقدمتها  في  أخرى  مكاسب  عدة 
األعمدة الشهيرة بالصحف السيارة ومنهم فؤاد دوارة وعبد الستار الطويلة ود. نهاد 
صليحة وعبد الرازق حسين وعصام بصيلة وآمال بكير ونبيل عصمت ومحمد 

الرفاعي وضياء الدين بيبرس وموسى صبري وماجدة موريس  وغيرهم.

تعكس المسرحية مجموعة من المؤشرات الثقافة على النحو التالي:
- المسرحية تؤشر لتغييب الوعي العام ووسائله وأهدافه والذي ضرب جيلي كما 
أشرت وضيع طاقات شابة وأهدر طاقات أخرى، وهذا يظهر في ثنائية )الكفيف 

مـــــــــــــــحـــــــــــــــطـــــــــــــــة 
وجــــــــــــــهــــــــــــــة نــــــظــــــر 6
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الشواف/ الكفيف األعمى( فالمسرحية تصور عالقة الشواف بزمالئه المكفوفين 
على  قادر  وعي  من  يملك  بما  فهو  الحقيقة  معرفة  على  القدرة  يمتلك  وكيف 
اكتشاف أن شاشة التليفزيون ال تعمل ألنه فقط يفكر ويتساءل وال يقبل كل ما 
يفرض عليه من أفكار هو ال يقبل إال ما يفهمه ولذلك فكر أن يتحسس الشاشة 
ليكتشف أنها ال تخرج الكترونات، وهذا كان حال نسبة كبيرة من الشعب ال يسأل 
وال يتحقق وال يفكر وكانت هناك حالة تغييب ديني وفكري ونفسي واجتماعي 
العامة وهو  أحد  المخدرة  البرامج  في  يقابلون  كانوا  وسياسي وكنا نسخر حين 
يشكر كل المسئولين على نعمة أنه يحصل على الحوافز بانتظام بينما هو في 

الحقيقة ال يقدم ما يستحق عليه هذا الحافز.

- المسرحية تؤشر لطرق تزييف الواقع وسيطرة الفساد على كل مناحي الحياة 
وتصويره على غير حقيقته في عيون الغرب، ويظهر هذا جليا في مشهد زيارة 
الغربية  المنظمة  أعضاء  من  ولفيف  هي  المؤسسة  تدعم  التي  الجهة  مندوبة 
تزييف صورة  في  معه  والعاملين  المؤسسة  إدارة  عن  المسئول  طريقة  وتظهر 
المكفوفين والتغطية على كل ما يمرون به من معاناة وسوء رعاية ليستطيع بذلك 

أن يحصل على الدعم السنوي أو يحصل على دعم أكبر.

الفترة  هذه  في  مصر  في  انتشر  الذي  اإلداري  للفساد  تؤشر  المسرحية   -
بالمؤسسات الرسمية و المدعومة من منظمات عالمية وينعكس هذا المؤشر في 
واكتفت  لرعايتهم  المقدمة  المنحة  استولت على  التي  باإلدارة  المكفوفين  عالقة 



بإعطائهم الفتات الذي يضمن بقائهم أحياء، فاإلدارة تستخدمهم كأداة ال أكثر أداة 
لالستيالء على هذا الدعم وضمان مواقع وظيفية محترمة في هذه المؤسسة وهذا 
يظهر في كل مناحي حياتهم من حيث الطعام والشراب وأشكال التسلية والتثقيف 

والرعاية النفسية واالجتماعية.

- المسرحية تؤشر الهتمام كبير من النقاد والكتاب بهذه المسرحية معلقين على 
الرسمي  المسرحين  شهده  الذي  التردي  وحالة  الراقية  المسرحية  األعمال  ندرة 

والتجاري.  

يقول فؤاد دوارة بمجلة الكواكب 15 أغسطس 1989:
» بهذه المسرحية تستأنف » فرقة » أستوديو 80 » طريقها الجاد الذي بدأته 
سنة 1982 بمسرحية » أنت حر« فال نملك إال أن نتمنى لها المزيد من التقدم 
واالزدهار ولمسئولي مسرح القطاع العام قدرا من يقظة الضمير واإلحساس الفني 
بدأت  التي  الملحوظة  والجماهيرية  الفنية  النجاحات  هذه  من  الغيرة  من  وشيئا 

تحققها بعض فرق القطاع الخاص«.

وتقول د. نهاد صليحة بمجلة اإلذاعة والتليفزيون أغسطس 89 :
» الحق أن محمد صبحي قد تعامل مع النص بنعومة إخراجية فقدم في مشاهد 
الدور األرضي من المؤسسة التي يسكنها العميان األلوان الباردة المحايدة من 
اللون  عمقها  يسكن  التي  المقوسة  وفتحاته  والرمادي  واألسود  األبيض  األلوان 
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األسود الذي يذكرنا بأقبية القالع وبالنسبة لمحمد صبحي كممثل نقى أداءه بدور 
األعمى من كل الشوائب الميلودرامية فأقتصر على إيماءة دالة واحدة وهي ميل 
الرأس في اتجاه الصوت مع الخطوة الزائفة المتحسسة كذلك وظف عصاه في 
الجزء األول من العرض توظيف شديد الفكاهة مع تشكيالت حركية مع جسده 

المرن الذي يشبه العصا نفسها«

أما محمد عودة في روزاليوسف عدد 7 أغسطس 89 فيرى أن وجهة نظر: 
ويسقط  والوعي  الفن  بين  يجمع  الذي  وهو  نفتقده  الذي  المسرح  نموذج  »هي 
الحواجز بين العامة والخاصة ويعبر الهوة بين الثقافة والتسلية ويثبت أن المتعة 
تقدم مسرحا عسيرا  الحسنة.. وجهة نظر  الموعظة  تتناقض مع  المشروعة ال 
سهال ممتنعا ألنه ال يفتعل أو يبتذل، وال يصرخ أو يبشر ولكن ينفذ إلى أعمق 

ثنايا النفس ويستقر طويال«.

لها  تبدوا  المجلة مفارقة  التالي من نفس  العدد  أما زينب منتصر فتالحظ في 
شديدة الغرابة :

»ففي صيف 89 يغلق مسرح الدولة بنفسه بقايا مصابيحه على حد قولها وسط 
زوابع يتبادل فيها المسئولون والفنانون اتهامات متنوعة.. ومسرح خاص أنعشه 
الموسم السياحي فهوى بنجومه إلى هاوية اإلسفاف.. وتأتي وجهة نظر لتكون 

االستثناء الوحيد اليتيم وسط جوقة الغثاثة والهزل«.



لذا كانت  القدرة على اإلبصار والبصيرة  للفرق بين  بالفن  وجهة نظـر، تعريف 
التقابل بين اسم البطل وواقعه الفسيولوجي فهو الشواف رغم فقدانه البصر ألنه 

يملك ما هو أهم بكثير.. يملك البصيرة.

وتمتد مقابالت المعني لتأكيده في شخصية نظيرة التي لم تكن ترى ألنها   
تعاني من العمى الذي ال يمنعه كف البصر، فالشّواف كان أعمى ولكنه كان 
يرى وهذه المقابالت تلقي الضوء في النهاية على عالقة الحاكم )سيد بيه السيد( 

وأعوانه بالمحكومين الُمَغيَّبين )العميان(.

صبحي  مدرسة  عروض  بين  العرض  هذا  تاريخ  في  للنظر  والالفت   
التجريبي عام  للمسرح  الدولي  القاهرة  تأسيس مهرجان  بعد  الوحيد  العرض  هو 
1988الذي يشارك في هذا المهرجان وكان ذلك في دورة سبتمبر 1999، وقد 
حصل الفنان محمد صبحي بهذه المشاركة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي 

أعلنت ضمن جوائز المهرجان في الحفل الختامي في 11 سبتمبر 1999.
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قدم صبحي واحدة من أهم أعماله وهي مسرحية ماما أمريكا عام 1998   
بعد توقف عن التمثيل لسنوات وصل فيها تردي الذوق العام إلى قمة منحناه 
الخطر، فكانت بذلك كطائر يحلق خارج السرب واستطاع صبحي من خاللها 

أن يوقظ وعي الجماعة لخيوط المؤامرة التي عشناها ومازلنا..

المسرحية بطولة : محمد صبحي )عايش شحاتة منافع( وهناء الشوربجي   
)أميرة كامل( وشعبان حسين )أخو عايش(، عبد هللا مشرف )شومان أبن عم 
أبو زيد )شقيق  المريض(، محمود  )أخو عايش  كامل(، مجدي صبحي  أميرة 
عايش الثري(، محمود العراقي )أخو عايش البلطجي دائما(، رانيا فتح هللا )أخت 
عايش(، شوقي طنطاوي )موظف الشهر العقاري(، حمدي السيد )محامي عائلة 
شحاتة منافع(، جميلة عزيز )ماجي موظفة لدي أميرة(، عبير حمدي )موظفة 
الكبرى  )االبنة  هاني  لعايش(، هدى  األكبر  )االبن  فياض  أميرة(، حسام  لدى 
الصغرى  )االبنة  أحمد  ريم  لعايش(،  الصغير  )االبن  خفاجة  فادي  لعايش(، 
يوسف،  مهدي   : تأليف  لبيب،  عزة  عايش(،  عم  )ابنة  وهبي  زينب  لعايش(، 

ديكور : حسين العزبي، إخراج: محمد صبحي. 

لــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــا 
أمـــــــــــــــريـــــــــــــــكـــــــــــــــا 7



القاهرة( تحت عنوان :  يقول د. إبراهيم حجاج – كلية اآلداب )جامعة   
مسرحية ماما أمريكا بين التبعية األمريكية والتثوير العربي: 

إنسانية  ثيمة  من  أمريكا«  »ماما  نصه  في  يوسف«  »مهدى  الكاتب  »انطلق 
ثيمة الحرية، ثم جسدها تجسيًدا درامًيا، ليسجل احتجاًجا صارًخا  متكررة، وهى 
على معاناة وطننا العربي في ظل الواقع السياسي الراهن في إطار كوميدي ساخر 

وإسقاطات سياسية الذعة.

منذ حصلت الواليات المتحدة على استقاللها، والحرية تمثل ركًنا أساسًيا   
في دستورها، وفى إيمان الشعب األمريكي بها، إلى حد أن التصق عالمها بالحرية 
وأصبح يطلق عليها »العالم الحر« وكان من الواضح أن هذه التسمية فيها مغالطة 
كان  االدعاء،  هذا  فيه  تردد  األمريكية  الدعاية  كانت  الذي  الوقت  »ففي  كبيرة 
»ماكارثى« في أمريكا يحاكم أي نشاط معارض للحكومة بتهمة النشاط المعادى 
اإلعالم  وسائل  وكانت  بالشيوعية،  أيًضا  ويصفه  األمريكية،  القومية  للمصلحة 
بالتدريج  األمريكية تمارس نشاطها المعهود في غسيل مخ األمريكيين، وتفقدهم 

عادة التفكير الحر والنقد ألي شيء في النظام الرأسمالي.

ينطلق الحدث الرئيسي في المسرحية، من وفاة األب »شحاتة« كبير عائلة »منافع« 
تارًكا وصية ألوالده الستة )عايش، عالم، عذاب، عاشور، عبود، عفاف(، وكان 
وقع المفاجأة قوًيا على الجميع، عندما علموا من، المحامى الموكل بفتح الوصية، 

أن والدهم الفقير المعدم، قد ترك لهم ثروة ضخمة تقدر بثالثمائة فدان.
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ويحاول  الوفاض  خالي  التركة  تقسيم  من  أن خرج  بعد  »عايش«،  ثائرة  تثور 
المحامى تهدئته، ويخبره بأن والده كان يعتبره درة إخوته وأكثرهم احتياًجا، لذا 
ترك له وصية منفردة، حيث خصص له أرًضا تقدر بمائتي فدان في الجهة 
البحرية من أرضهم، على أن يكون لهم حق استغالل األرض فحسب، ولعايش 
حق البيع والتصرف، ومن هنا يحدث الصدام بين »عايش« وأخوته، ويصل إلى 

درجة التطاول على األب المتوفى والتشكيك في قواه العقلية. 

ومن المفاجأة إلى الصدمة التي وصلت ذروتها بإعالن المحامى أن هذه   
األرض قد تم االستيالء عليها من قبل عائلة »الشفاط«، وأن أخاهم »عايش«، 

هو المنوط به استرداد حقه وحقوق إخوته من براثن المغتصب.

)العربية(  بيع  على  الجميع  ويتفق  الستة،  األشقاء  بين  الخالف  يدب   
القديمة، الشيء الوحيد الذي يربط بينهم، وتأتى سيدة األعمال األمريكية »أميرة 
»شومان«  أعمالها  مدير  بصحبة  قديم  هو  ما  كل  اقتناء  تهوى  التي  كامل«، 
لشراء تلك السيارة، ولكن الحظ العاثر يعاند عائلة »منافع«، حيث تحترق السيارة 
قبيل وصولهما، وبالتالي تفشل الصفقة، وترفض »أميرة« بالطبع شراء السيارة 
معه،  وتتعاطف  »عايش«،  لحال  ترثى  ذاته،  الوقت  فى  ـ  ولكنها  المحترقة، 
فتعرض عليه تسديد قيمة رهن المنزل، في مقابل استئجاره لمدة سنتين أو ثالث، 

لجعله مقًرا لفرع مؤسسة »حماية حقوق الحمير« األمريكية.



ويكون وقع الصدمة على »عايش« شديًدا عندما يكتشف حقيقة »أميرة كامل«، 
إلى عائلة  تنتمي  كانت  بأنها، وإن  إقناعه  اإليجار، وتحاول  توقيع عقد  لحظة 
أفسدته  ما  إصالح  عاتقها  على  حملت  فقد  عنهم؛  تختلف  أنها  إال  »الشفاط« 

عائلتها، وما ارتكبته من جرائم، في حق عائلة »منافع«.

الذي ستنسج خيوط  الصراع،  الثاني وقد تكشفت أطراف  الفصل  ويبدأ   
أحداثه، بين عائلة »عايش شحاتة منافع« وعائلة »أميرة كامل الشفاط«.

ويعتقد »عايش« أن التحالف مع أبناء عائلة الشفاط، سوف يعيد إليهم حقوقهم 
المسلوبة، لذا يوافق على تأجير البيت، واألكثر من ذلك يوافق على تعيينه مديًرا 

لفرع المؤسسة الجديد، مما يثير حفيظة أخوته.

ويفشل الطرفان )الشفاط - منافع( في الوصول إلى حلول ودية، بشأن   
دعوى  ورفع  القضاء،  إلى  اللجوء  إلى  باألشقاء  يدفع  مما  المسلوبة،  األرض 
وينصف  المغتصب.  حقهم  على  للحصول  بالتزوير  واالدعاء  الملكية،  بنفي 
القضاء العادل عائلة »منافع«، ويحكم بعودة األرض لصاحبها الحقيقي »عايش 
شحاتة«، مما يثير حالة من الغضب واالستياء في نفس »شومان«، و«أميرة«، 
وتدير األخيرة باحتراف مقنن ومدروس خطة لإليقاع بعايش بوصفه أكثر أخوته 
اهتماًما بالقضية، فتعرض عليه الزواج، بل وتذلل أمامه كافة العقبات التي تحول 

دون ارتباطهما.
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ويقرر »عايش« الزواج من »أميرة كامل«، وهى بدورها تقرر السيطرة   
التامة والدائمة، ال على ممتلكاته فحسب، بل على عقله أيًضا، وتكتمل خطوط 
مؤامراتها، باالتفاق مع »شومان«، إلعطائه عقاقير تمحو قدراته العقلية والجسدية 
بوصفها منشطات لتقوية قدراته الجنسية، وذلك تمهيدا الستالب العائلة، أمالكها 

وأفرادها. 

ويكتشف »عايش« ـ بالصدفة ـ تفاصيل المؤامرة، ويقرر مواجهة الخداع   
كالحمار، يمأل  التحرك بصورة هيستيرية  الجنون، ويبدأ في  فيتصنع  بالخداع، 
المكان ذهاًبا وجيئا، إلى أن يركع على قدميه باكًيا مع دخول »أميرة كامل«، 
العالمي  السنوي  للمؤتمر  اختارته كضيف شرف  قد  المؤسسة  بأن  تخبره  التي 
العقاري قبل سفره  الذي سيعقد في أمريكا، وتطلب منه مقابلة موظف الشهر 
وذلك للتوقيع على توكيل، يحق لها بموجبه، التصرف في كل ممتلكاته ويتقمص 
يلهو  ويبدأ  رضيع،  طفل  شخصية  العقاري-  الشهر  موظف  -أمام  »عايش« 
ويعبث بكل ما حوله، إلى أن يمزق ورق سجل التوكيالت، مما يثير غضب 

الموظف، ويدفعه إلى االنصراف دون تكملة اإلجراءات.
هنا يقتحم أشقاء »عايش« المشهد في هلع وثورة، بعد معرفتهم بحقيقة   
المؤامرة التي تم تدبيرها لتدمير شقيقهم واستالب عقله، مطالبين »أميرة« بتسليمه 
إليهم، وتبوء محاولتهم بالفشل، بعد تدخل الحرس الخاص ٍبأميرة كامل، وإجبارهم 
على الرحيل، وفى تلك األثناء يدخل »عايش«، وهو يحبو على ركبتيه، متجها 

نحو »أميرة كامل« صائحا في بكاء )ماما أمريكا(.



تمثال  أمام  سبتمبر  بأحداث  متنبأ  للمسرحية  الختامي  المشهد  ويأتي   
الحرية في أمريكا حيث تتم عملية المكاشفة بين »عايش« و »أميرة«، فهناك 
يواجهها عايش بالحقيقة، وبعلمه بتفاصيل المؤامرة التي دبرتها ضده، بالتعاون 
مع »شومان«، ويعلن فضه للرباط الذي يقيده بها، فيطلقها ثالًثا، مشيًرا بإصبعه 
مؤكًدا يمينه، وهنا يحدث دوى انفجار قوى يتحطم على أثره تمثال الحرية ويتناثر 
المسرح  لو كان ال يصدق ويموج  مبهوتا، كما  يقف »عايش«  بينما  حطامه، 
قد  الذي  »عايش«،  وتحاصر  أمريكية  أمن  قوات  وتدخل  ومرج،  هرج  بحركة 
أصبح وحيًدا بعد فرار »أميرة« و »شومان«، ويتجمع عدد كبير من الشباب 
والتأكد من هويته  أوراقه  تفحص  فتاة عربية، وبعد  بينهم  األمريكان،  والفتيات 
)عربي - مصري( يتم القبض عليه بتهمة اإلرهاب، وتحاول الفتاة العربية الدفاع 
عنه دون جدوى، وهنا يفيض الكيل بعايش، ويفجر ما بداخله من ظلم ومعاناة، 
العالمي  النظام  هذا  إلى  لتنتبه  العالم  عواصم  كل  إلى  نداء  »عايش«  ويوجه 
تجمع  حب  بدعوة  نداءه  ويختتم  العربية،  المنطقة  لتدمير  وضع  الذي  الجديد 

اإلنسانية كلها.

تعتمد بنية المسرحية على ثنائية »التابع والمتبوع«، وهى ثنائية رئيسية   
تدور في فلكها ثنائيات عديدة مثل )الفقر والغنى( و )االستالب واالسترداد( و 

)التغييب واليقظة( و )الضعف والقوة(. 

بالتعاون مع

Third Editio
n

63 - 62

ي
بح

ص
مد 

مح
ن 

فنا
ة ال

دور



التابع	: الحكام العرب، الذين أرهقتهم الخالفات، وطمعتهم المعونات   
األمريكية، فباتوا في مستنقع الذل والهوان، بأن أعطوا ألمريكا الضوء األخضر 
وقلة  وتفرقهم،  ضعفهم،  نتيجة  عليهم،  هيمنتها  وفرض  شئونهم،  في  للتدخل 
حيلتهم في حل مشاكلهم، وسعى بعضهم إلى تحقيق مكتسبات ذاتية على حساب 

القومية العربية.

المتبوع	: أمريكا، القطب األوحد المهيمن على العالم في وقتنا الرهن،   
العالمي،  الدور  أهلية  نفسها  في  توسمت  التي  الملهمة  اإلمبراطورية  باعتبارها 

وقيادة حركة التقدم برفع لواء الحرية وقيم الديموقراطية وحقوق اإلنسان.
االستالب المطامع األمريكية الممتدة المشمولة بشهوة االستحواذ وآليات التسلط، 

والمتمثلة في محورين من محاور االستالب: 

استالب	األرض: بالتدخل العسكري بحجة تدعيم الديمقراطية، وحماية   
الحريات ومحاربة النظم السياسة الديكتاتورية في المنطقة العربية، أو تدعيمها 

إلسرائيل ومساعدتها في اغتصاب األراضي الفلسطينية.

استالب	العقل: وهو أنكى من استالب األرض ألنه ربما يجعله مبرًرا،   
الثقافة األمريكية  وحًقا مشروًعا، ويتم عن طريق طمس هوية اآلخر، وفرض 

بوصفها ثورة تصحيحية لمسارات الفكر وتيارات الوعي.



ونتيجة التناقض بين ثنائية التابع والمتبوع في النص يتم إزاحة الوعي   
الممكن( متمثال في  ليتولد وعي جديد )الوعي  الفعلي )السلبي( لعايش وأخوته 
إرادة المواجهة، بعد سقوط األقنعة، وكشف الحقائق، ويقدم النص ذلك الوعي 
الممكن كرؤية مستقبلية للعالم، فالعرب قد فهموا اللعبة، فهم يعرفون من يدعم 
ويلوح  بالتدخل  ويهدد  الموارد  وينهب  اإليرادات  يكسر  ومن  بالسالح،  إسرائيل 
بالعقوبات وتبقى إرادة المواجهة، هذه اإلرادة المتذبذبة المرتعشة، التي هي في 
الواقع صورة من صور التخلف والتمزق في المجتمع العربي المعاصر، ويقدمها 
النص كحل مثالي مقترن بلم الشمل، ونبذ الخالفات والوصول إلى وفاق عربي، 

للتصدي للغطرسة األمريكية، وتهديداتها الستقالل العرب وحريتهم.
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جمعت في البيان التالي ألعمال الفنان محمد صبحي بين السيرة الذاتية   
للفنان مجمد صبحي عن طريق الكاتب المحترم إبراهيم الحسيني وبين رسالة 
ماجستير سماح السعيد وبين البيان الوارد في كتاب نورا كمال وبين المقاالت 
الواردة بهذا الشأن وسأضرب مثاال لمالحظاتي على بعض التناقضات وأسلوب 
تصحيحها، فمسرحية الزيارة دونت سنة تقديمها في السيرة الذاتية للفنان محمد 
صبحي وفي بعض المصادر السابق ذكرها مثل رسالة ماجستير سماح السعيد 
في عام 1994 بينما يثبت العدد 51 لسنة 1993 من مجلة المسرح أن العرض 
التواريخ  التحقق من  قارنت وحاولت  هنا  فبراير من عام 1983 من  قبل  قدم 

الواردة في كل المصادر قدر استطاعتي.

تاريخيا ومصنفة  مرتبة  محمد صبحي  الفنان  بأعمال  بيان  يلي  وفيما   
إلى ثالثة أقسام هي المسرح و السينما و التليفزيون وأخيرا الجوائز والتكريمات 
التي حصل عليها مع تحديد إسهاماته في كل عمل سواء، ممثال، أو معدا، أو 

دراماتورجيا، أو مؤلفا، أو مخرجا مسرحيا أو تليفزيونيا. 

بـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــان 
أعـــــــــــــــمـــــــــــــــالـــــــــــــــه 
الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 8



التمثيل	والدراماتورج	واإلخراج	أو	اإلخراج	فقط	في	 بالتمثيل	فقط	أو	 أوال/	قام	
المسرحيات	التالية:

1- كومبارس الموسم )شلبي( بطولة: فريد شوقي، وليلى طاهر، صالح طنطاوى، 
محمد شعالن 1968

الهندسة –  الحكيم )فرقة كلية  تأليف : توفيق  القرن واحد وعشرين  2- قضية 
القاهرة( 1968.

3- هاللو شلبي )دور الطبيب( بطولة: عبد المنعم مدبولي وسعيد صالح ومديحة 
كامل ونظيم شعراوي، تأليف: يوسف عوف، إخراج : سعد أردش 1969

4- هاملت )هاملت( بطولة : هناء الشوربجي واحمد ماهر و نفين رامز تأليف: 
شكسبير إخراج: محمد صبحي1970

5- سيدتي الجميلة تأليف برنارد شو )فرقة كلية التجارة – القاهرة( إخراج: محمد 
صبحي 1971

6- أوديب ملكا )المخرج( من األدب اليوناني أعاد صياغتها وأخرجها: محمد 
صبحي1972 

7- ميديا تأليف : جان أنوي إخراج : محمد صبحي 1973
8- الدرس تأليف يونسكو إخراج : محمد صبحي 1973 

9- ماراصاد تأليف : بيتر فايس اخراج : محمد صبحي 1974
10- روميو وجوليت تأليف شكسبير إخراج: محمد صبحي 1974
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ومحمود  الشوربجي  هناء  بطولة:  )دور سطوحي(  ياغبي  الدرس  انتهى   -11
المليجي وتوفيق الدقن ومحمد متولي تأليف : لينين الرملي إخراج : السيد راضي 

1975
القلعاوي،  محمود  و  كمال  بطولة: عزة  )علي مظهر(  بيه مظهر  علي   -12

تأليف: لينين الرملي إخراج: أحمد بدر الدين 1977
الثقافى  المركز  الشوربجي  والسيد  الثعلب )مصطفي( بطولة: مني جبر   -13

الروسى محمد الشال 1978.
14- الجوكر )زكي الدبور( بطولة: هناء الشوربجي ومحمود القلعاوي تأليف: 

يسرى االبيارى إخراج: جالل الشرقاوي 1978  
لينين  تأليف:  : شريهان و صالح عبد هللا  بطولة   ) 15- المهزوز )عزوز 

الرملي 1980
بطولة: شريهان وصالح عبد هللا )استديو 80  16- إنت حر )عبده السخن( 

( تأليف : لينين الرملي إخراج: محمد صبحي 1982
17- المتحذلقات : )ماسكاريل( بطولة : عبد هللا إسماعيل محمد أبو الخير نهير 
أمين سامي عبد الحليم رضا حامد أحمد بدير، وإخراج : جالل الشرقاوي1983.

18- طبيب رغم انفة )اسجناريل( بطولة: ليلى حمادة وحسن حسنى، تأليف: 
موليير إخراج: جالل الشرقاوي 1983

19- البغبغان )حالمبوحه( مع نجوم من السيرك القومي، تأليف : ماهر ميالد 
إخراج: جالل الشرقاوي 1984



20- الهمجي )آدم عبد ربه( بطولة: سعاد نصر وممدوح وافي وهناء الشوربجي 
تأليف: لينين الرملي إخراج: محمد صبحي 1985

21-  موزة وتالت سكاكين ) ---( بطولة: محمد صبحي ومحمد نجم ونجوى 
سالم 1986

22-  تخاريف )عدة أدوار( بطولة : هناء الشوربجي تأليف : لينين الرملي إخراج 
: محمد صبحي 1988

23-  وجهة نظر )عرفة الشواف( بطولة: عبلة كامل وهناء الشوربجي تأليف: 
لينين الرملي إخراج: محمد صبحي 1989

24-  بالعربي الفصيح نخبة من الوجوه الشابة تأليف: لينين الرملي و إخراج: 
محمد صبحي 1992 

25-  زيارة السيدة العجوز بطولة: جميل راتب و سناء جميل تأليف : دورينمات 
1993 و أعاد صياغتها وأخرجها: محمد صبحي 

26-  على بالطة بطولة : محمود أبو زيد و ممدوح عاشور وسناء يونس و 
محمد  إخراج  يوسف،  مهدي  تأليف:  صابرين،  و  وافي  ممدوح  و  رشاد  عماد 

صبحي 1993
27-  ماما أمريكا )عايش شحاتة منافع( بطولة: محمد صبحي، وهناء الشوربجي 

تأليف : مهدي بندق، إخراج: محمد صبحي 1994
28- عائلة ونيس )ونيس( بطولة : سعاد نصر ونخبة من النجوم إخراج: محمد 

صبحي 1997
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29-  لعبة الست )حسن( بطولة : سيمون وشعبان حسين وخليل مرسي ومحمود 
ابو زيد واركان فؤاد تأليف: الريحاني وبديع إخراج : محمد صبحي 1998

30-  كارمن )المخرج( بطولة: سيمون وعبد هللا مشرف من األدب األسباني 
)أوبرا لبيزيه(، أعاد صياغتها وأخرجها : محمد صبحي 1999

31-  سكة السالمة 2000 )قرنى( بطولة: سيمون تأليف: سعد الدين وهبة، 
أعاد صياغتها وأخرجها: محمد صبحي2000

32- خيبتنا - لم تعرض بعد إخراج: محمد صبحي  



في	 المطلقة	 البطولة	 أدوار	 أو	 المميزة	 األدوار	 من	 مجموعة	 بأداء	 قام	 ثانيا/	
األعمال	السينمائية	التالية:

1- أبناء الصمت بطولة : محمود مرسي ونور الشريف وميرفت أمين تأليف : 
مجيد طوبيا إخراج : محمد راضي 1974

الشناوي ونور الشريف وشويكار عن  الكرنك بطولة: سعاد حسني وكمال   -2
قصة نجيب محفوظ سيناريو وحوار ممدوح الليثي إخراج علي بدرخان 1975

3- وبالوالدين إحسانا بطولة : فريد شوقي وسهير رمزي وسمير صبري إخراج: 
حسن اإلمام 1976

4- فيفا زالطة بطولة: فؤاد المهندس وشويكار تأليف أنور عبد هللا، وإخراج حسن 
حافظ 1976

محرم  مصطفى  تأليف:  ياسين  ومحمود  رمزى  سهير  بطولة:  المفر  أين   -5
وإخراج : حسين عمارة 1977

أنكل زيزو حبيبي بطولة : بوسى وكوكا وعبد هللا فرغلي وإبراهيم سعفان   -6
تأليف يسري االبياري و عبد الحي أديب وإخراج : نيازي مصطفى 1977

7- وراء الشمس بطولة: رشدي أباظة ونادية لطفى وشكري سرحان قصة: حسن 
محسب إخراج: محمد راضي 1978

8- درب الفنانين : بطولة: معالي زايد ووفاء سالم و أحمد بدير  تأليف وإخراج: 
يوسف فرنسيس 1980 
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9- العبقري خمسة بطولة : إلهام شاهين و هياتم تأليف : سمير عبد العظيم 
إخراج: أحمد ياسين 1984

10- هنا القاهرة  بطولة: سعاد نصر و عبد هللا إسماعيل و سيف هللا مختار 
تأليف: سعيد محمد مرزوق إخراج : محمد عبد العزيز 1984

11- حالة مراهقة بطولة : فؤاد المهندس وإلهام شاهين و عايدة رياض تأليف 
: وصفي درويش إخراج : سيد طنطاوي عرض عام 1990

12- الجريح بطولة: فريد شوقي وليلى علوي ومجدي وهبه و صفية العمري 
تأليف وإخراج : مدحت السباعي 1985 

13- آدم بدون غطاء )فانتازيا( بطولة : نيللى وعبد هللا مشرف تأليف: هاني 
الحلواني و إخراج : محمد نبيه عرض عام 1985

لينين  تأليف:  األلفي  سمية  بطولة:  حرامي  واألربعين  مظهر  بية  علي   -14
الرملي إخراج: أحمد ياسين 1986

15- الشيطانة التي أحبتني بطولة : لبلبة تأليف: حسام حازم اخراج: سمير 
سيف انتهى تصويره 1986.

16- محامي تحت التمرين بطولة: إلهام شاهين وحسين الشربينى والمنتصر 
باهلل تأليف: لينين الرملي إخراج: عمر عبد العزيز 1986

و  صالح  أحمد  تأليف:  ياسين  ومحمود  بوسي  بطولة  امرأة  ضد  بالغ   -17
إخراج: أحمد السبعاوي 1986

18- إحنا اللي سرقنا الحرامية بطولة: صابرين وحسين الشربيني وخالد زكي 
تأليف وإخراج : مدحت السباعي 1987



19- العميل رقم 13 بطولة: صابرين و نبيل الحلفاوي وايمان تأليف: محمود 
فهمي إخراج: مدحت السباعي 1987

20- بطل من الصعيد بطولة: حسن حسني وحسين الشربيني وعزة لبيب وسميرة 
صدقي تأليف : حسين أبو شبيكة إخراج: شريف حمودة 1987

21- رجل بسبع أرواح )دراما نفسية( بطولة : سماح أنور وجميل راتب تأليف و 
إخراج: مدحت السباعي 1988

22- الفلوس والوحوش بطولة : مديحة كامل أبو بكر عزت أحمد راتب و نجوى 
فؤاد تأليف : أبو أسامة إسماعيل إخراج : أحمد السبعاوى 1988

23- المشاغب 6  بطولة : إسعاد يونس و هياتم و وحيد سيف تأليف: سمير 
عبد العظيم إخراج: محمد نبيه 1988 
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ثالثا/	األعمال	التليفزيونية	التي	مثل	فيها	دور	البطولة:

1- جنة الفردوس بطولة : صفية العمري و حمدي أحمد وعزة كمال، إخراج : 
نور الدمرداش 1974

2- أيام المرح بطولة : عبد المنعم مدبولي وسناء جميل ونورا ونظيم شعراوي 
تأليف: عاصم توفيق إخراج : محمد فاضل 1975

3- فرصة العمر مع حسن عابدين و زوزو نبيل و هادي الجيار تأليف : لينين 
الرملي إخراج: أحمد بدر الدين 1976

وهبي  ويوسف  عبيد  ونبيلة  إمام  عادل  بطولة:  جنيه  مليون  تخسر  كيف   -4
تأليف : بهجت قمر و إخراج: عادل صادق 1978

إسماعيل  وإبراهيم سعفان وجمال  الدين  فخر  بطولة: شيرين ومريم  كيمو   -5
تأليف : محمود طوسون إخراج: نور الدمرداش 1979 

6- رحلة المليون بطولة: سمية األلفي  و سعاد نصر و زوزو نبيل وجميل 
راتب وعايدة عبد العزيز تأليف: أحمد عوض إخراج: أحمد بدر الدين 1984

7- سنبل بعد المليون بطولة: هناء الشوربجي و شهيرة و شعبان حسين تأليف: 
أحمد عوض إخراج: أحمد بدر الدين 1987

8- يوميات ونيس بطولة : سعاد نصر جميل راتب هدى هاني تأليف: مهدي 
 : ومحمد صبحي 1994  الدين  بدر  أحمد   : إخراج  ومحمد صبحي  يوسف 

  2011



9- شملول بطولة : عزت أبو عوف وميرنا المهندس ومحمد أبو داوود تأليف: 
محمد صبحي إخراج : أحمد بدر الدين 1999

10- فارس بال جواد بطولة: شعبان حسين وسيمون وهناء الشوربجي تأليف: 
محمد صبحي إخراج: أحمد بدر الدين 2003

عامر  وفاء   - مجدي صبحي   - الشوربجي  هناء  بطولة:  االرض  ملح   -11
تأليف: أحمد الغيطي إخراج: خيري بشارة 2004

12- أنا وهؤالء بطولة: داليا مصطفي وهناء الشوربجي ومها أبو عوف تأليف: 
محمد صبحي إخراج : عصام شعبان 2005

13- عايش في الغيبوبة بطولة : مها أبو عوف وعزت أبو عوف ومحمد أبو 
داوود تأليف وإخراج : محمد صبحي 2006

14- رجل غني فقير جدًا بطولة : وفاء صادق ويوسف داود وهناء الشوربجي 
تأليف وإخراج : محمد صبحي 2007.

15- تقديم البرنامج التليفزيوني النقدي االجتماعي »على بالطة«  إنتاج : قناة 
النهار إنتاج عام 2014.
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رابعا/	جوائز	وتكريمات:
• جائزة الدكتورة سعاد الصباح لإلبداع الفكري 1991

• تكريم وشهادة تقدير مهرجان المسرح العربي بتونس 1994
• جائزة أحسن ممثل أوسكار 1996

• جائزة المركز الكاثوليكى المصري للسينما 1996
• جائزة أحسن ممثل إتحاد اإلذاعة والتلفزيون 1998

• جائزة أحسن ممثل مسرحي أوسكار 1998
• جائزة أحسن ممثل ومخرج ) عيد الفن( 1998

• األسد الذهبي أحسن ممثل ومخرج 1999
التجريبي  المسرح  مهرجان  من  التجريبي  المسرح  لحركة  كرائد  تكريم  شهادة   •

بالقاهرة 1999
• جائزة رجل العام الفرعوني للفن )أخبار النجوم( 1999 

• جائزة األسد الذهبي أحسن ممثل ومخرج 2000
• أوسكار الشرق األوسط الفارس الذهبي أحسن مخرج 2001

• أوسكار المثقف المصري التلفزيون المصري 2003
• تكريم من مهرجان السينما باإلسكندرية 2003
• تكريم الفنان القدوة )جامعة المنصورة( 2005

• تكريم من مهرجان الفجيرة )األمارات العربية( 2005
• تكريم مهرجان الفيلم الدولي لسينما الشباب 2006

• تكريم من محافظة االفيوم الفنان المثالي 2006



• تكريم الريادة من جامعة عين شمس 2007
• تكريم كرائد المسرح العربي من جامعة العريش 2008 

• تكريم من المركز الثقافي الكاثوليكى أحسن ممثل ومخرج لعام 2009
• تكريم مهرجان اإلعالم العربي بالقاهرة في الدورة 2010

• تكريم الدوحة عاصمة الثقافة العربية باسم فارس المسرح العربي 2010
• تكريم مهرجان أيام الشارقة المسرحية فارس المسرح العربي مارس 2011

• تكريم من البحرين ) جائزة سمو الشيخ عيسى بن على للعمل التطوعي( 2011 
• عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان المصري 2011
• الدكتوراة الفخرية من الكلية األمريكية بكاليفورنيا 9 يناير 2013

• جائزة مؤسسة النجوم السعودية 4 مارس 2013
• الماجستير الفخرية من كلية كامبردج البريطاني 7 مارس 2013

• تكريم جامعة 6 أكتوبر 10 مارس 2013
• تكريم يوم المسرح العالمي باألردن 2013

2013 ) face ( سفير النوايا الحسنة لألطفال األيتام وأطفال الشوارع •
• مؤسس مؤسسة ونيس لتأهيل أطفال الشوارع والهاربين من التعليم 2013.

• تكريم مؤسسة بن راشد للعمل التطوعي 2015
• تكريم الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة للعمل التطوعي 2015

• جائزة الشخصية الملهمة ) قناة cbc( لمجمل األعمال الفنية والتطوعية 2016
• جائزة الشارقة لإلبداع المسرحي 2018

•تكريم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2018
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الفصل الثاني

صبحي.. 
والمسرح المغامرة



يتميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات باللغة المتميزة، والتاريخ الذي   
والضحك  حوله،  من  للواقع  وتغييره  تعامله  في  بها  يستعين  كخبرات  يحمله 

واإلضحاك أيضًا..
الدماغية  القشرة  وظائف  من  وواحدة  التعقيد  شديدة  عملية  والضحك   
المتطورة ويستلزم الضحك إدراكًا وحساسية لألمور التي تطرأ في حياة اإلنسان 
والربط  االستدعاء  يعمقه  معين  إدراك  حدوث  بعد  الضحك  ويحدث  ومعانيها، 
والتفسير، ويؤدي اإلدراك إلى انفعال يتحول إلى انقباضات متتالية في عضالت 
الوجه والصدر والبطن وإلى اهتزاز الجسم كله والقهقهة وربما التصفيق واالنحناء 

وهز الرجلين واالنقالب على الظهر في بعض األحيان.
 

لموضوع  والعلماء  الفالسفة  قدمها  التي  والتفسيرات  الفرضيات  وتتعدد   
الضحك.. ومنها :

1ـ   الضحك هو ممارسة عدوانية في جوهرها حيث يحس الضاحك أن المضحوك 
يعوض عن  بالتفوق  استعالء وشعور  ذلك  قيمة وفي  وأقل  شأنًا  منه  أقل  منه 
مشاعر النقص وهذه العدوانية ليست مذمومة إال حين تعمد إلى إيذاء مشاعر 

مـــــــــــــــغـــــــــــــــامـــــــــــــــرة 
الــــــــكــــــــومــــــــيــــــــديــــــــا 
الـــــــــــــــراقـــــــــــــــيـــــــــــــــة 1
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اآلخرين وجرحهم.. وهي مقبولة في إطار الضحك واإلضحاك ومتعارف عليها 
على أنها مزاح وفكاهة وليست جدًا، وهذه الفرضية قديمة ولكنها مؤثرة وباقية 

وقد قال بها أفالطون وأرسطو وصواًل إلى فولتير وغيره.

2 ـ  الضحك ينشأ بسبب التناقض بين الشيء أو األمر الحادث وبين ما اعتدنا 
أن يكون عليه ويفسر ذلك أن الضحك ينتج عن المفارقة والتناقض وغير المتوقع 
أو المضخم أو غير المألوف أو سوء الفهم والتفاهم االعتيادي ويؤكد الفيلسوف 
النادر الضحك عام 1924، وأيضًا  كتابه  النظرية في  الفرنسي برجسون هذه 

غيره من الفالسفة.

3 ـ الضحك ينشأ بسبب ارتخاء مفاجئ وتفكك مؤقت في مناطق الضبط النفسي 
بسبب التوتر واإلحباط والعقد التي نحملها في داخلنا والتي تنتج عن ضغوط 
ليفتح  للضحك  الخارجي  المثير  ويأتي  الضغوط،  من  وغيرها  والقيم  الضمير 

المجال إلزالة التوتر والشحنات االنفعالية المتنوعة بداخلنا. 

الحلم من حيث  يشبه  الضحك  أن  الفرويدي  النفسي  التحليل  بين  وقد   
تركيبة  احتاجت  كلما  الضغوط  زادت  كلما  وأنه  والممنوعات  القيم  من  تحلله 
اإلنسان النفسية إلى التخفيف منها بعدة وسائل ومنها األحالم والضحك، وفي 
ذلك نكوص مؤقت إلى مرحلة طفولية بما فيها من أحالم براقة وخياالت سعيدة 
جميلة، ويمكن أن يصبح هروبًا من الواقع ومرضًا، كما يمكن أن يكون نضجًا 



الحياة  مواقف  يواجه  اإلنسان  يجعل  والذي  األخالقي  السمو  من  ونوعًا  وقوة 
الصعبة بروح الهزل واالستخفاف وعدم االكتراث » الفيلسوف الساخر«.

والهزل  والدعابة  والمزاح  والفكاهة  والبشاشة  والضحك  والمرح  االبتسام  ـ   4
المتناقضة حيث  البشرية  النفس  في  كلها تصدر عن طبيعة واحدة  والكوميديا 
تمل الجد والصرامة والعبوس وتبحث في الفكاهة عن منفذ للتنفيس عن آالمها 
وواقعها ولو مؤقتًا مما يعيد التوازن النفسي ويؤدي إلى أداء أفضل، وهو استراحة 
واسترواح، ونشوة تنتج عن تقبض العضالت وتفريغ التوتر الجسمي والنفسي، 

وهذا رأي شائع ومنطق عام يؤيده كثيرون.

مثل  الضحك  عن  خاصة  نظريات  والفالسفة  األدباء  بعض  ويطرح   
بين  ألمًا  األشد  هو  اإلنسان  إن   «  : يقول  الذي  نيتشه  األلماني  الفيلسوف 
يخترع  أن  من  له  البد  كان  ولذلك  سيموت  أنه  يعي  ألنه  األخرى  المخلوقات 

الضحك.
ويقول مارك توين الكاتب األمريكي الساخر : » إن روح الفكاهة ذاتها   
تجد مصدرها السري في الحزن ال في الفرح، فليس هناك فكاهة في الجنة ». 

ويقول المعري » ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن 
يبكوا« وبعض هذه اآلراء اكتئابية ومتشائمة ولكنها تستحق التأمل والفهم.

وفي الممارسة اليومية للطب النفسي نجد في حالة اضطراب المزاج المعروفة 
يلعب  وهو  ومتفائاًل..  مرتفعًا  منبسطًا  يكون  المريض  مزاج  أن  الهوس  باسم 
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بالكلمات ويغير من مدلوالتها بشكل مضحك وهو ال يتوقف عن المزاح والمرح 
والضحك واإلضحاك والتهريج الممتع ويمكن لمزاجه أن يتغير وأن يصبح اكتئابيًا 
لمدة دقائق أو ساعات ثم يغلب المزاج الفرح والنشيط.. وهناك أشكال خفيفة من 
هذا االضطراب أقل شدة.. كما نجد في حاالت استعمال بعض المواد اإلدمانية 
اضطراب  أن  على  ذلك  ويدل  خياليًا..  ضاحكًا  منشرحًا  يصبح  المريض  أن 
كيميائية الدماغ بسبب مرضي، أو بسبب تناول مواد ذات تأثير نفسي مزاجي، 
يمكن أن يغير المزاج بشكل مرضي إلى الفرح المفرط والضحك واإلضحاك، مما 

يستدعي التشخيص والعالج. 

كما يدل على أن اإلنسان في توازنه واعتداله وصحته ال يمكنه أن يكون   
مازحًا طوال الوقت أو فرحًا ومضحكًا.. وبالطبع يختلف الناس في شخصيتهم 
هذا  بين  ومنهم  مرضى  ومنهم  وأصحاء  معتدلون  ومنهم  وميولهم..  ومزاجهم 

وذاك.
وتدل الدراسات على أن الضحك واالبتسام والنكتة والكاريكاتير يمكن لها   
أن تعدل المزاج وأن تخفف من التوتر والقلق.. كما أن مشاهدة البرامج المضحكة 
األساليب  ذلك من  ويعتبر  والجسدية  النفسية  للصحة  مفيدة  الكوميدية  واألفالم 

العامة العالجية، والتي ال تكفي في حاالت االكتئاب الواضحة.
وغالبا ما تكتب الكوميديا بأسلوب هجائي نقدي ساخر بلغة قريبة من   
لغة الحياة اليومية وتعتمد على التصوير الهزلي والصور والتشبيهات التي تبرز 

عيوب األنماط وتناقضاتها.



وهناك أربعة مصادر أساسية للكوميديا هي الموقف والشخصية والحركة   
و اللغة ولكل مصدر من المصادر األربعة مجموعة آليات فعلي مستوى الموقف 
يستخدم صناع الكوميديا آليات مثل آلية اللبس أو سوء الفهم، وآلية قلب الموقف 
يستخدم  الشخصية  مستوى  وعلى  الموقف  تكرار  وآلية  السالسل  تداخل  وآلية 
الكاتب آليات التنميط وإبراز العيوب النفسية التي تتصف بالدنو مثل البخل أو 
فتاة  تتحدث  الدور االجتماعي كأن  السلوك مع  تناقض  إبراز  أو  النساء  غواية 
بفجاجة كرجل أو يرتدي شخص هام كالقاضي في مسرحية المفتش العام شورت 
مضحك أو نجد طبيب يوزع النرجيلة على المرضي وكأنه نادل في مقهى، وهناك 
آلية تنميط الدور وتلخيصه في بعد واحد بحيث نعرفه بمجرد ظهوره مثل السيدة 
سليطة اللسان، والجزار، الخاطبة، وشيخ الكتاب، واليهودي األخنف، والخواجة 

اليوناني وغيرها العديد.

التورية  الكاتب آليات اشهرها أشكال  اللغة  فيستخدم  أما علي مستوى   
الساخرة، وتصادم  والتشبيهات  االستعارات  الكتابة وكذلك  اللفظية على مستوى 
المعاني في اللهجات المختلفة، والكاريكاتير الصوتي مثل مد الكالم أو تقطيعه 
بطريقة خاصة كما كان يفعل القصري ومحمد رضا، وأيضا تكرار اللفظ أو ما 

يسمى بالالزمة )اللزمه(.
وعلى مستوى الحركة يستخدم الكاتب آليات مثل تكرار الحركة وإظهار   
الحركي،  والكاريكاتير  والمالبس  اإلكسسوار  باستخدام  الجسد  وتضخيم  اآللية 

والتنكر، واالختباء، والتخفي، والمطاردات...
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هنري  عنها  تحدث  التي  آلياتها  واشهر  اإلضحاك  مصادر  هي  هذه   
برجسون في كتابه الضحك.

والكوميديا لها مستويان : مستوى يسمى بالكوميديا الهزلية أو الشعبية   
التي تجعل الضحك هو هدفها األول مثل الفارس وأميز ما فيه البراعة واإلبهار 
يفعل  كما  المضحك  لصنعة  االحتراف  المستوى  وارتفاع  واللفظي،  الحركي 
المضحك المنمط في الكوميديا المرتجلة، أما المستوى اآلخر فيسمى بالكوميديا 
أعمال  لها  مثل  الهدف األول  النقد هو  الوعي عبر  تنوير  التي تجعل  الراقية 

ارستوفانيس وموليير وجوجول وماريفو وبومارشيه.
وإذا طبقنا هذه النظرة على إبداع صبحي فسنجد مسرحه ينتمي شكال   
وموضوعا ألشكال الكوميديا العصرية الراقية التي تمتد جذورها ألشكال الكوميديا 
الشعبية مثل الفارس والكوميديا ديالرتي والفواصل المضحكة والمسرح الشعبي 
كما تستفيد من تراث موليير وماريفو وكارل جولدوني ودورينمات ومارسيل بانيول 
وبديع خيري والريحاني والكسار وابراهيم رمزي وغيرهم من كتاب الكوميديا الراقية 

البارزين عالميا ومحليا.

يقول	موليير: 
»من الصعب أن يتطبع المرء بعيوب اآلخرين ألنها مرتبطة بإنسانيتهم«

التي  البشرية  الشر وخطورته ممثال في خطايا  دور  يبرز  أعمال صبحي  وفي 
ولدت مع الخطيئة األولى للبشرية وهو ما يظهر جليا في مسرحياته جميعا وعلى 

رأسها الجوكر والهمجي ووجهة نظر وتخاريف.



الفارس  مصادرها  واستوعب  موليير  مدرسة  في  ككوميديان  نفسه  ربي صبحي 
لألحداث أصحاب  المحركة  الخدم  أنماط  أدوار  مثل  ديالرتي وحين  والكوميديا 
البطولة في صناعة الضحك في مسرحيات موليير خاصة حين تكون لهم أدوار 
خالل  من  واستطاع  أنفه  رغم  وطبيب  المتحذلقات  في  كما  المعتاد  من  اكبر 
دوري اسجاناريل وماسكاريل أن يطور وعيه بمهاراته وقدرته على إتقان صناعة 

الكوميديا.

تتخللها  نثرية  عامية  بلغة  صبحي  قدمها  التي  األعمال  معظم  كتبت   
بعض األغاني التعليمية المثيرة للجدل في أحيان كثيرة والدالة دائما على األبعاد 
السياسية والمنطلقات الوطنية في الكثير من أعماله وهو في ذلك يذكرنا برواد 
في  المصرية  البيئة  في  المتخلق  باالوبريت  يسمى  ما  أو  الموسيقية  الكوميديا 
عشرينات القرن الماضي، وهذا ما يبرر استدعاء سيد درويش أحيانا كما في لعبة 

الست )قوم يا مصري(.
وما كان لصبحي أن ينجح، وأن يبلغ الذروة في هذا الفن لوال اعتماده   
الذين عايشهم  أفواه أصحابها  من  اقتبسها  التي  الشعبية  والمصطلحات  األلفاظ 

صبحي واستقى منهم شخصياته والزماته.
الضحك غالبًا ما يعبر عن السرور بخرق نظام الكون واألشياء لمن يقوم   
بهذا الخرق، اعتمد صبحي على مواقف تقوم على اللبس كما يظهر في معظم 
مشاهد األرملة في الجوكر فهي تعيش في جهل تام بكل ما يجري حولها من 

مؤامرات وحيل وتصدق كل أشكال االحتيال وتعيش سلسلة من سوء الفهم. 
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أو  االرتداد  وهي  المسرحية  في  الكوميدية  المواقف  لصنع  أخرى  آلية  وهناك 
عليهم:  مسيطر  إلى  المسيطرون  فيتحول  الحياة  أمور  تنقلب  أن  أي  »القلب« 
لوالديه  الدروس  إعطاء  يريد  الذي  والطفل  للقاضي،  المواعظ  يقدم  الذي  المتهم 
والمريض في انتهى الدرس يا غبي هو في النهاية الذي يلقنا جميعا درسا في 

الحياة. 
إن التشوه الذي أصاب عقل سطوحي وأعاق حركته يجعله يمر بمواقف   
مقلوبة طوال الوقت فهو بضعفه يتحكم في كل من حوله ألنهم يحتاجونه فيسلبهم 

سلطتهم أحيانا ويتالعب هو بهم وكأنه يدرك بفطرته أنهم يستغلونه.
وتعتمد مسرحية تخاريف على آلية تداخل السالسل بشكل رئيسي حيث   
تسير األمنيات في سالسل متقاطعة بفعل الصدفة أو القدر مع مواضعات أخرى 

تغير مسارها وتنقلب من أمنية جميلة إلى مصير قبيح.
وهنا شرط لتكون اآللية الكوميدية فعالة وهذا الشرط هو »عدم الشفقة« و   
»الالمباالة« تجاه الهازلين فإن أي شعور بالشفقة تجاه صانع الخلل يفسد أهداف 
الهزلية، ذلك ألننا حين ننفعل انفعال شفقة أو نحلل عقليًا الموقف الحياتي نستعيد 
ذكرى القوى التي تجبرنا على أن نسير باتجاه حياتي معين، ولكننا حين نضحك 
نعايش تجربة تخيلية لحياة ال معقولة وال يمكن تحليلها أو تبريرها بحيث تتيح لنا 

أن نشمت بها بصورة مطلقة وال نرى فيها شيئًا يدفع إلى التعاطف.
ومن ضمن الوسائل واآلليات التنكر وارتداء األقنعة وهي من مضحكات   
األشكال عند برجسون وقد برع صبحي في توظيفها في مسرحية الجوكر التي 

يتنكر فيها البطل في خمس شخصيات مختلفة.



أيضا تتمثل كوميديا الشخصية في إبراز السلوك غير المنسجم آلدم حين يدخل 
لفيال صديقه في الدراسة فتصيبه الحيرة وال يستطيع أن يتصور كيف تكون الحياة 

رغدة بهذا القدر وكيف يعيش األثرياء في مساحات واسعة بهذا الشكل.
وتظهر كوميديا الحركة بوضوح في كل مسرحياته والتي تمتع فيها بلياقة ذهنية 
وبدنية واضحة مثل الزمته الحركية في على بيه مظهر والجوكر وتظهر مهارته 
في انقسامه لذكر وأنثى في تخاريف كما تظهر في مشاهد المطاردة واالختباء 

وآلية الحركة في نهايات الجوكر والهمجي وتخاريف وماما أمريكا.

وفي ماما أمريكا يعتمد صبحي على كوميديا الموقف وكوميديا الشخصية   
بشكل رئيسي حيث ساعدت السخرية الحادة، في بعض األحيان، على تكثيف 
الموقف وإطالق أقصى طاقات التعبير عنه، »كمشهد إعالن الوصية، حيث قام 
المحامى بإعالن ما جاء فيها تدريجًيا مفجًرا المفاجآت التي تدعو إلى الضحك، 
جانب  إلى  الحمير،  حقوق  حماية  لمؤسسة  مقًرا  لجعله  البيت  تأجير  ومشهد 
المواقف المعتمدة على سوء التفاهم مثل مشهد تعرف »أميرة كامل« على »عايش 
شحاتة« واندهاشها من االسم الذي استقبلته في البداية على أنه وصف للحالة 

المعيشية التي يحياها.
المسرحية،  إلى جسم  يتسلل  الذي  الكوميديا  اآلخر من روح  النوع  أما   
فينهض على الشخصية نفسها، خاصة شخصية البطل »عايش«، عندما يحاكى 
»الحمار« أمام »أميرة كامل«، و »الطفل الرضيع« أمام موظف الشهر العقاري، 

بجانب تالعبه باأللفاظ، واستخدام اللفظ الواحد بأكثر من معنى.
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تكشف  التي  األحداث  من  ومتشابك  متماسك  كنسيج  الدرامي  البناء  جاء  وقد 
ثرواتهم،  نهب  إلى  أدى  الذي  األشقاء  بين  االختالف  بين  العالقة  ببراعة عن 

واتفاقهم وتوحدهم في النهاية، الذي أدى إلى استعادة قدرتهم على المواجهة.
تتأسس على  فإنها  لكوميديات صبحي عامة  التعليمية  الوظيفة  أو  الهدف  أما 
التحذير من مخاطر تغييب الوعي وتناقضات السلوك وخطايا اإلنسان ونتائجها 
على الفرد والمجتمع وتنبهنا إلى عواقبه الوخيمة التي قد تؤدي إلى تفسخ الروابط 

االجتماعية وانهزام الفرد والجماعة.



مغامرة جديدة من  في  الجوكر جازف صبحي  في  التي حققها  النجاحات  بعد 
مغامراته عام 1979 حين أعاد تقديم رائعة شكسبير هاملت التي كان قد قدمها 
من قبل عام 1971 على ساللم المعهد ولكن هذه المرة قدمها باإلسكندرية على 
مسرح سيد درويش بطولته مع أحمد ماهر وهناء الشوربجي وعماد رشاد وعبد 

هللا إسماعيل ومحمد الشرقاوي. 

وبحسب الوارد برسالة ماجستير النجمة الشابة سماح السعيد المدرس المساعد 
لدور  صبحي  أداء  تميز  البريطانية  الموسوعة  سجلت  واإلخراج  التمثيل  بقسم 
هاملت قائلة »إن فنانا مصريا قدم شخصية هاملت الشكسبيرية بأسلوب مميز 

ومن منظور عصري جديد«.

هـــــــــــــــامـــــــــــــــلـــــــــــــــت 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
عـــــــــــيـــــــــــون الـــــــــغـــــــــرب 2
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انبعثت رؤية صبحي ومغامرته حين أقدم على تقديم عمل عالمي جاد   
لجمهور فنون التخدير في عصر االنفتاح من فكرة مغايرة لتفسيرات فن شكسبير 
خاصة التاريخيات والتراجيديات التي تقوم على دائرة االنفراد بالسلطة التي تتكرر 
عالقات  تحكم  التي  الغدر  سلسلة  في  اآلخر  تلو  ملك  مع  التاريخية  حتميتها 
الحاشية واألسر الحاكمة خاصة في الثلث األخير من العصور الوسطى، فقد 
انتبه صبحي لوظائف شخصية هوراشيو وتعمق في فهمها وانطلق منها مفسرا 
تلك التراجيديا فهراشيو هو كاتم أسرار هاملت وهو هاملت الجديد حامل الرسالة 
للشعوب رسالة التحرر والبحث عن العدالة فالفارس النبيل قد مات فارسا نبيال 
حفظ على عاتقه المصلحة العامة وكان االنتقام ليس األمر األهم لديه بل السؤال 
حول كيفية تحقيق االستقرار والتوازن في الكون فصراع األجيال منطقي ولكن 

المخيف هو أن يأكل الجيل بعضه وهذا ما تعكسه مبارزة اليرتس وهاملت. 

نقل صبحي منولوج هاملت وسؤاله الوجودي حول الكينونة إلى مشهد   
حفاري القبور ليبح القبر هو الباعث لسؤال الماهية ومؤكدا على وجودية السؤال 

حين نقل الجملة األولى في نهاية المنولوج فأكد بذلك على رؤيته العصرية.
قدم صبحي مشهد الكينونة ومونولوج هاملت الشهير )أكائن أنا أم غير كائن( 
لما بعد دفن أوفيليا ليؤكد على فكرة أن سؤال الوجود نبع في أحضان القبور، 
ثم ركز على تفسير مشهد القتل المتبادل وأعتبر مبارزة اليرتس وهاملت ناقوس 
يأخذ  بذلك  الحدود وهو  يقفون على  كانوا  الذين  األعداء  بانتصار  يهدد  خطر 

النص لتفسير األسباب الداخلية النهيار األمم.



لنا  تروي  التي  الملكية  هاملت  جنازة  وكأنه  األخير  المشهد  وظهر   
الوطن  إلى مأساة  فتحولت هاملت من مأساة هاملت  فيعاد تجسيدها  الحكاية 
وصار للشعب الحضور الضمني سواء في هذه الجنازة أو في خلفية األحداث 

االسترجاعية التي تعيد تجسيد حكاية هاملت/ الوطن.

حقا كان تقديم هاملت مغامرة إنتاجية وربما لم تنجح جماهيريا ولكنها   
تظل بالنسبة لدارسي المسرح األهم ألنها تحاورت مع ثقافة نقاد ودارسي وعشاق 
للمسرح  وحققت  بل  للمسرح  السائدة  المفاهيم  وخلخلت  به  والمهتمين  المسرح 

صدى عالمي حين كتب عنه في الموسوعة البريطانية. 
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الذوق  تردي  زمن  في  الفنية  مغامراته  من  مغامرة  في  صبحي  قدم   
المبدع  للفرنسي  الفرنسي  الكاتب  العالمية  الراقية  الكوميديا  لعمالق  مسرحيتين 
هما  الشرقاوي  جالل  القدير  الفنان  أخرجهما  »موليير«  بوكالن  باتيست  جان 
الطبيب رغم أنفه والمتحذلقات، وشارك محمد صبحي البطولة في األولى ليلى 

حمادة، وحسن حسني، وعبد هللا اسماعيل، ونهير أمين، وعلى الشريف
المسرحية تتعرض بالنقد لألطباء المدعين وتبدأ المسرحية فنرى بطلها   
الظريف السكير سجاناريل يتشاجر مع زوجته التي تؤنبه إلهماله في عمله في 
قطع فروع األشجار من الغابة وجمع الحطب منها وأنه منهمك طوال الوقت في 
شرب الخمر من قنينة ال تفارق يده وتحدثه في جرأة أنها ترغب في االنتقام منه 

وتقول إنها ال شك ستجد وسيلة تمكنها من االنتقام منه.

ونرى في هذه المسرحية جرعة عالية من الفكاهة ربما ال نراها له بهذا    
المستوى العالي في مسرحية أخرى واستعان موليير في إثارتها بهذه المسرحية 
باألنماط الكوميدية فيها كشخصية سجاناريل )محمد صبحي( الظريف الجرئ 
الخادمة  اللسان وهناك  الحيلة الذعة  المدعي وشخصية زوجته واسعة  المادي 

ــا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ مــــــولــــــيــــــيــــــر فـ
ومــــــولــــــيــــــيــــــر الــــــعــــــرب
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الجريئة المرضعة جاكلين التي تقف إلى جوار بنت سيدها وتتجرأ في معارضته 
وتدخل من أجل ذلك في خصومات طريفة معه.

الجريئة  الجميلة  زوجته  مع  الشخصية  الضعيف  الزوج  أيضا  وهناك   
وهو لوكاس ثم هناك المواقف الطريفة العديدة في هذه المسرحية كموقف الجار 
الذي يتدخل بين سجاناريل وزوجته مارتين ليدافع عن عنها من اعتداء زوجها 
عليها فترفض تدخله وتؤنبه وتشتمه لفعله هذا وهناك الموقف الذي يضطر فيه 
سجاناريل أن يدعي أنه طبيب ليتوقف الخادمان عن ضربه وهناك مواقف أخرى 

طريفة في هذه المسرحية 
وهناك أيضا الحوار الطريف بهذه المسرحية وأرى أن هذه المسرحية هي   

أكثر مسرحية لموليير بها حوار طريف قصير في معظمه. 
أبو  المتحذلقات بطولة : عبد هللا إسماعيل محمد  أما األخرى فكانت   
جالل   : وإخراج  بدير،  أحمد  حامد  رضا  عبدالحليم  سامي  أمين  نهير  الخير 

الشرقاوي.
المتحذلقات ملهاة ساخرة تتعرض لعيوب المجتمع وما فيه من مظاهر التخلف 
نساء عصره  من  نماذج  لها  متخذًا  والكذب  الرياء  يكتنفها  حياة  في  واإلسراف 
اللواتي نزحن من الريف الباريسي إلى المدينة، ورحن يقلدن صاحبات الصالونات 
ممن فتحن بيوتهن منتديات يستقبلن فيها مشاهير أهل الشعر والموسيقى واألدب. 
مع  يعيش  »جورجيبس«  أسرة  رب  حول  أحداثها  تدور  المتحذلقات  ومسرحية 

فتاتين إبنته »ماديلون« وإبنة أخيه »كاتوس«. 
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فيقابالن  دوكروازي«  و  » الجرانح  هما  عاشقان  منهما  بالزواج  يتقدم   
الغرامية  بالمخاطبات  المتمثلة  البروتوكوالت  أصحاب  من  ألنهما  بالرفض 

واألشعار الغزلية، لذلك اعتبرا أي الخطيبين موضة بالية.. 

الفتاتين  بها  يوهمان  ومكيدة  حيلة  يدبران  المرفوضان  الخطيبان   
المتحذلقتين، وذلك بإرسال خادميهما ماسكاريل و جوديليه ليمثال أمامهما أنهما 
من العظماء والنبالء وجاءا لخطبة الفتاتين، تتوالى األحداث حتى تقام في صالة 
الخادمان »ماسكاريل و جوديليه«  الفتاتين حفلة موسيقية راقصة، وبينما كان 
اللذان انتحال شخصيتي نبيلين يرقصان ويغنيان وجميع المدعوين في حالة من 

المرج والهرج يدخل سيداهما ويقومان بضربهما بالعصي أمام الجميع... 

) المتحذلقات ( مسرحية »مولييرية«، أحدثت ثورة كبيرة هزت بسخريتها   
أوساط المجتمع الفرنسي في ذلك الوقت، وكانت وال زالت قنبلة اجتماعية يشار 

إليها بالبنان إذا ذكرت مسرحيات موليير الساخرة.

إن مغامرة تقديم نصين لموليير ينتميان للكوميديا العالمية الراقية كان   
بال شك مغامرة قد ال تكون قد حققت ماديا طموحات القائمين عليها لكنها فنيا 
حققت مكاسب عديدة على رأسها تنمية مهارات كل العاملين بهما وكذلك إثبات 
حقيقة أن الفن الحقيقي الذي يعيش هو الفن الراقي وأن الفنون الهابطة تموت 

سريعا وال تترك أثرا في المستقبل وال يمكن أن يعتد بها.



جزء مهم من مغامرات صبحي الفنية كان مع لينين الرملي والجزء الثاني دخله 
صبحي منفردا أما الجزء الثالث فكان مع جالل الشرقاوي وهو األقدم تاريخيا 
وفي هذه المغامرة دخل صبحي مع األستاذ جالل الشرقاوي عالم السيرك ومعاناة 
الذين ال يعرفهم  ليقدمه على خشبة المسرح مستعينا بنجومه الحقيقيين  أبطاله 
الناس وال يعرفون حقائق كثيرة عن حياتهم المعقدة وشديدة الخصوصية والتي 

تجعلهم رغم معاناتهم يقدمون المتعة للناس متناسين آالمهم.

من  نخبة  فيها  البطولة  وشارك صبحي  ميالد  ماهر  تأليف  المسرحية   
الممثل و  الططاوي وعزة جمال و  الحفيظ  الشرقاوي وعبد  النجوم منهم جالل 

العب السيرك عبد هللا مراد.

مـــــــغـــــــامـــــــرة الـــــســـــيـــــرك 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
1984 ــان  ــ ــ ــغ ــ ــ ــب ــ ــ ــغ ــ ــ ــب ــ ــ ال 4
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تدور المسرحية حول فؤاد الموجى رجل األعمال الثرى الذي يمتلك قطعة ارض 
فضاء بجوار الفيال التي يعيش فيها، يؤجرها لفرقة سيرك صاحبه عم شفيق بعقد 
إيجار لمدة 20 عاما بإيجار 18 جنيه، وكان سمير بن فؤاد الموجى ذو الخمسة 
أعوام يذهب للسيرك نهارا ليلعب مع الحيوانات، وسقط يوما وجرح بكتفه جرحا 
كبيرا استلزم 7 غرز، وبعد عدة شهور تاه سمير وبحث عنه والده فؤاد في كل 
مكان لمدة عامين ولم يعثر عليه، فلما فرضت الحراسة على أمالكه، ويأس من 
العثور على ابنه سمير، أخذ ابنته الصغيرة نورا وهاجر إلى كندا، وبعد عشرون 
عاما رفعت الحراسة عن أمالك فؤاد الموجى، فعاد لمصر مع ابنته وأراد أن يقيم 

مشروعا استثماريا على ارض السيرك، خصوصا وان عقد اإليجار قد انتهى. 
لجأ شفيق وابنته الشابة عواطف لحيلة ماكرة إلنقاذ السيرك، وهى االدعاء بأن 
شفيق قد عثر على ابن فؤاد التائه عقب رحيل والده إلى كندا، وان شفيق لم 
يستدل على عنوانه خارج مصر، فقام بتربية سمير بالسيرك، ووقع االختيار على 

حالمبوحه للقيام بالدور. 

ويعمل  صغيرا،  السيرك  في  تربى  له،  أهل  ال  شاب  حالمبوحه  كان   
مرمطونا ينظف الحيوانات ويطعمها، وينظف السيرك، وأحيانا يحل محل بعزق 

البلياتشو.
المعلومات عن طفولة سمير، وعادات والده  بكل  بتلقين حالمبوحه  قام شفيق 
فؤاد، ومعالم البيت الذي كان يعيش فيه، وأحدث جرحا بكتف حالمبوحه واحضر 

طبيبا لعمل الجرح. 



وبعد وصول فؤاد بيه تم إبالغه بالعثور على ابنه سمير، فكانت فرحة عارمة، 
استسلم فيها لمشاعر األبوة، وأحتضن ابنه واحضر له المعلمين لتعليمه وتهذيبه، 

وتلبية كل مطالبه.

يغار  وتعرف حالمبوحه على أخته نورا ولكنه وقع في حبها، وصار   
عليها، ويمنعها من مخالطة الشباب. 

ابنه  باسم  السياحة  وشركة  السيرك  ارض  تسجيل  الموجى  فؤاد  حاول   
سمير، الذي تهرب منه ألنه ال يريد اغتصاب ما ليس حقًا له، وعندما أعطاه 
الموجى مبلغ 50 ألف جنيه ليفتح بهم حسابا في البنك، كتبهم حالمبوحه باسم 

نورا.

أخ مزيف،  انه  فعلمت  أن جرح حالمبوحه جرح حديث  نورا  اكتشفت   
من  فؤاد  إليه  استمع  بالسيرك  حوار  ودار  الصدمة،  من  والدها  على  وخافت 
طرف خفى، علم منه أن حالمبوحه ليس سمير، ولكنه أحبه مثل ابنه، فرفض 
االستسالم مرة أخرى للحزن واعتبر حالمبوحه هو ابنه سمير ولكنه زوجه من 
أو  خداع  دون  الفرقة  أهداف  تحققت  وبذلك  مفتوحا  السيرك  على  وأبقى  نورا، 

تزييف.
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وبحسب رسالة ماجستير سماح السعيد توقف عرض البغبغان بعد شهور من 
افتتاحها رغم أنها كان من الممكن أن تستمر ألعوام وتحقق نجاحا أوسع وترجع 
األسباب للخالف الذي دب بين يوسف إدريس وجالل الشرقاوي ووصل للمحاكم 
بسبب اتهام إدريس للمؤلف بسرقة نصه البهلوان، ورغم أني شاهدت البهلوان 
بطولة يحيى الفخراني على القومي، واعرف أن موضوعها مختلف إال إن فكرة 
عمل بطل المسرحية مهرجا في السيرك هي األمر المشترك بين المسرحيتين 
فقط الن البطلين مختلفين تماما فالصحفي في البهلوان يختلف عن حالمبوحة 

شكال ومضمونا.



مغامرة المهزوز 1980:
البداية بعد تأسيس ) استوديو80( كانت مع المهزوز وتدور المسرحية   
حول عزوز المهزوز الموظف بإدارة التخطيط وهو إنسان منطوي ال يلتقي بأحد 
وال يدخل أي صراعات من أي نوع من منطلق المبدأ القائل )الباب اللي يجيلك 
منه الريح سده واستريح( وهو من فرط توحده فاقد الثقة في كل من حوله جيران.. 

زمالء في العمل.. عالقات عائلية.. عالقات عاطفية.. المجتمع ككل.. 

ويظل عزوز المهزوز في الظل حتى تقتحم عالمه الهش مكالمة تليفون   
جاءت بالخطأ تعرضه الختبار حقيقي يكشف عن معدن اإلنسان الكامن بداخله 
السؤال  لقتل جاره ويصبح  التليفون عن وجود مخطط إرهابي  وتكشف مكالمة 

ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث 
مــــــــــــــغــــــــــــــامــــــــــــــرات 
مــــــــــــــــــع لــــــيــــــنــــــيــــــن 5
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الدرامي هل يتمسك عزوز المهزوز بمبدأ الباب المسدود أم يقوم بإبالغ الشرطة 
ويتخذ موقفا ايجابيا وينتصر في النهاية لضميره اإلنساني ويبلغ الشرطة مؤكدا 
أن اإلنسان يعيش لنفسه ولآلخرين وان من يحيا لنفسه كما كان عزوز في البداية 

قبل خوض التجربة فانه شبه ميت.

ولقد أشار جالل العشري في مقال له بمجلة الكواكب يوليو 1981 إلى   
أن صبحي كان يقوم بكل شيء على المسرح فهو المخرج وهو النجم األوحد، 
وأراه  مختلف  بشكل  اآلن  أنا  أفسره  سلبيا،  ملمحا  العشري  يراه  كما  هذا  وكان 
تفصيلة في في جمله أعماله بحثا عن صيغة سيصل إليها ويتبناها في أعماله 

التالية.
للفن  التجاري  السوق  في  مختلفة  سلعة  بتقديم  يغامر صبحي  كعادته   
مقتنعا بأن الفن ثقافة والثقافة ال تباع وال تشترى بل تدعم بشباك التذاكر لتستمر 
في  نجوميتهم  تصنيع  يتم  الذين  الشباب  بطاقات  مستعينا  بواجبها  القيام  في 
أستوديو 80 فلقد ضمت المهزوز األبطال شريهان وعال رامي و أحمد آدم و 

صالح عبد هللا وغيرهم.

تظل مغامرات صبحي عالقة في أذهان تاريخ المسرح ألنها تنجح بامتياز في 
ترك قطعة مسرحية تضاف لريبورتوار المسرح المصري وهذا ما حققه الثنائي 

)صبحي/ لينين( في المغامرات الثالثة.



مغامرة أنت حر 1982:

الحرية.. كيف يستطيع اإلنسان استخدامها بشكل صحيح، وما هي حدود حرية 
المترتبة عليها والمسرحية بطولة: شريهان وصالح عبد هللا  اإلنسان، والنتائج 

وأحمد آدم وهاني يسري ومصطفى رزق ومحمود القلعاوي وغيرهم.

وتدور أحداث المسرحية في عكس اتجاه المسمى تماما فهي تجسد حياة شاب 
يدعى عبده عبد العال ويغيره والده لعبد المأمور لكي ينال رضا احد كبار البلدة 
و يتمرد عبده على حياة الظلم والقهر منذ طفولته التي تولى والده غرس اآلراء 
السلبية والتعنت وسلب حرية التعبير فيها كما صورت أيضا جانبا من جوانب 
االضطهاد بوسائل التعليم التي يمارسها معظم المعلمين كما ألقت الضوء عن 

فساد بعض األنظمة السياسية والقمع من ذوي النفوذ.

المطاف  به  لينتهي  وزمالئه  بالعمل  رئيسه  من  آخر  نوع  من  لقمع  ويتعرض 
بمستشفى األمراض العقلية والنفسية ظلم أيضا حتى يقنعوه بأنه غير عاقل

ويقضي بها فتره طويلة ويخرج مره أخرى ليستكمل حياته ويتزوج من فتاه ليذوق 
الشباب، ثم ينهي قصة الحب  التي يفرضها أولياء األمور على  أعباء الزواج 
التي عاشها مع زوجته بخالفات ثقل الحياة التي تزيد من همومه وينتهي المشهد 

بتذكره لكل سبل الظلم والقمع وسلب للحرية
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منعت المسرحية من العرض في التليفزيون ألسباب رقابية سياسية، ورغم   
للجماهير  المنتج  أفعال ربما تحول دون وصول  لردود  المسرحية  توقع صناع 
العريضة إال أنهم دخلوا المغامرة من منطلق اإلصرار على تقديم رؤية واعية 
للواقع دون التفات لألضرار أو االحباطات التي يمكن أن تصيبهم فلقد ظل العمل 

ممنوعا من العرض ألكثر من جيل كامل.

وقد الحظت من خالل مشاهداتي واشتراكي في لجان تحكيم مهرجانات الجامعات 
المصرية للمسرح تحفل بالشباب المتحمس لتقديم نص انت حر فقد شاهدته عدة 

مرات مما يؤكد سطوة النص على شباب المسرح.

مغامرة تخاريف 1988:
تدور المسرحية في إطار فنتازي ومثلها مثل الهمجي تستوحي بشكل أو بآخر 
شكل مسرحيات العبرة والحماقة في العصور الوسطى وهي تدور حول أمنيات 
األخوة الذين يظهر لهم عفريت ليحقق أمانيهم في الحال فيطلب كل منهم أمنية 
من العفريت، تروي فيها الخواطر واألحالم التي تخطر لإلنسان من خالل خمس 
موضوعات منفصلة تترابط بفكرة ال تتضح إال بعد عرض هذه الموضوعات في 

إطار كوميدي على النحو التالي:
بالناس  ويتحكم  يتسلط  أن  األخوة  أحد  يطلب  التسلط:  أمنية  موضوع   •
حتى  أو  بالسياسة  معرفة  أي  بدون  البالد  أحد  على  حاكما  يكون  أن  فيطلب 
الحصول أي شهادة محترمة أو إكمال تعليمه فيكون حاكم ديكتاتور ظالم يعذب 



شعبه ويجوعه حتى يثور عليه، قلد صبحي النازي هتلر وبعض زعماء العرب.
أن  الجني  من  الضعيف طلب  وهو  األخوة  أحد  القوة:  أمنية  موضوع   •
يجعله قويا ولكن عندما صار قويا وجد أن قوة الجسم ليست المهمة ولكن المهم 
قوة العقل، يقلد محمد صبحي في هذا المشهد الممثل األمريكي سيلفستر في دور 

روكي.
موضوع أمنية الجاذبية : يطلب أحد األخوة أن يجذب ويفتن النساء ألنه   •

ال يستطيع أن يقع في الحب أو إقامة أي عالقة بسبب طول أنفة.
موضوع أمنية الثروة : يطلب أحد األخوة بأن يكون غنيا ومعه ثروة كبيرة   •
جدا ويؤمن بأن كل شيء يمكن شراؤه بالمال وأن المال أهم شيء في الحياة 

ولكنه يفقد كل ثروته ويصيبه المرض.
موضوع أمنية المساوة : تطلب البنت الوحيدة لألخوة أن تكون مساوية   •
في كل شيء مع الرجال وخصوصا زوجها وحين تتحقق األمنية تقلب إلى مسخ 

نصف رجل ونصف إمرأه.
إن رحلة الوصول إلى العبرة هي رحلة المتلقي مع الشخصيات في هذا العمل 
معه  والتعايش  الواقع  قبول  هي  واحدة  فكرة  بخيوط  موضوعاته  تترابط  الذي 
وتغييره، بالعمل والمثابرة والصبر والتفكير والتخطيط ال بالسحر أو الزيف أو 

الخداع أو الخيانة فكل هذا يحطم اإلنسان بداخلنا.
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وهي  صبحي  ومحمد  الرملي  لينين  بين  جمعت  التي  األعمال  آخر   
الوحيدة بينهما التي أخرجها صبحي دون تمثيل وقدم فيها على مغامرة لها أهدافها 
الفنية منها تقديم مجموعة من الشباب وقتها صاروا من أشهر الممثلين اليوم، 
فكانت هذه المسرحية أول بدية لعدد من النجوم مثل منى زكي ومصطفى شعبان 
وفتحي عبد الوهاب و مصطفى شعبان وماجد الكدواني وكارولين خليل وداليا 

إبراهيم وهاني كمال، وأشرف فاروق وغيرهم.

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشباب يدرسون في الخارج   
المنطقة  في  العربي  الواقع  إظهار  بهم  يريد  وهو  مختلفة  بالد عربية  من  وهم 
العربية الذي يعكس غياب العقل العربي الذي ابتدع الحضارة ثم ضل طريقه 

عندما دخل في تفاصيل مظهرية ونسي رسالته وقيمه واكتفى بالقشور.

المال  ودور  التظاهر  حماقات  في  متمثال  االجتماعي  الواقع  وظالل   
ونهب الثروات يتراجع هنا تاركا مساحة غير هينة للواقع السياسي متمثال في 
قضايا الديمقراطية وصورة العرب في الخارج و وعالقة أبناء األمة ببعضهم في 

مـــــــــــــــغـــــــــــــــامـــــــــــــــرة 
ــح  ــ ــي ــ ــص ــ ــف ــ بـــــالـــــعـــــربـــــي ال
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ظل فساد الحكومات و والبترول... عوامل كثيرة أدت الن يعيش العرب حالة 
والحب  والوئام  بالوحدة  يتظاهرون  الناس  فأمام  الشخصية  في  وازدواج  فصام 
والتقدير المتبادل بينما تجدهم عند أول خالف يضمرون الحقد واألنانية والرغبة 

في أكل اآلخر.

إن »لينين الرملى« يتعرض لقضية هامة تخص الواقع العربي أعقاب   
حرب الخليج، حيث يجتمع وزراء اإلعالم ويقررون في نهاية اجتماعهم التوصية 
الغرب  في  المقيمين  العرب  الطلبة  بأخبار  لتعرفنا  عربية  فضائية  قناة  بإنشاء 
للدراسة، ويختار المؤلف »لندن« كمقر لهذه المحطة الفضائية، وتدور األحداث 
هناك لتطلعنا على نماذج من الطلبة العرب من كافة األقطار العربية وكيف 
موفقا  للمكان  الكاتب  اختيار  جاء  وقد  أرضهم،  خارج  ويتصرفون  يتعاملون 

لعاملين:

األول: عنصر الحياد، وهو ما يتيح له االنطالق دونما اعتبار ألية توازنات قد 
تؤخذ عليه إن اختار مدينة غريبة.

والثاني: إن لندن تعد بؤرة من بؤر الصراع الحضاري بين العرب وأوروبا.

ويسعى المؤلف من خالل تقديم كافة العناصر الممثلة لمعظم األقطار   
العربية إلى طرح القضية العربية التي نجتمع عليها جميعا، إال أننا رغم ذلك ال 
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ننشغل بها قضية »فلسطين«، إذ أن المؤلف ضمن موضوع مسرحيته اختفاء 
العربي  المناخ  الجميع عنه في أسلوب يؤكد فساد  الفلسطيني وانشغال  الشاب 
التعبير  إلى  العرب، بل قل إن يقظتهم تخص شئونهم، بل أصل  وعدم يقظة 
لنا  يؤكده  ما  وهذا  األمور،  من  التوافه  إال  نشئ  بأي  يشغلون  ال  إنهم  الدقيق 
المؤلف حينما ُسِرَق الطلبة العرب في إحدى الحفالت التنكرية ويصر الجميع 

على عدم التبليغ خشية أال يشمت فيه اآلخر.

وهكذا سعى المؤلف إلى االرتباط الحميم بأرض الواقع من خالل هذه المسرحية 
التي أكدت فقدان التواصل بين أبناء األمة العربية وضياع الهم الجماعي في 
أسلوب كوميدي نجح في تعريتنا جميعا، وهو ما يقرب المسرحية من الكوميديا 
التهكمية أو الهجائية )Satire comedy( التي يشير د. سيد اإلمام في كتبه 
الجديد صدمة االبتذال إلى أنها ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر في انجلترا 
وفرنسا ووجهت سهام النقد لسلوكيات المجتمع البورجوازي الصغير ومساحات 
الزيف والرياء التي عاشها المجتمع األوروبي في فترة التحول القتصاد السوق 

الذي حول القيم إلى سلعة تباع وتشترى.

تصور الملهاة التهكمية أنماط السلوك الجديرة بالتهكم والسخرية بوصفها   
هذا  الطيب  الرجل  بمفهوم  الصلة  وتقطع  منها  المجتمع  تنقية  ينبغي  حماقات 
المفهوم المزيف الذي رسخته الملهاة العاطفية عبر التبرير والتزييف وذلك من 
أبطاال  ليسوا  عاديين  ألناس  تحدث  التي  وتناقضاتها  الحياة  مواضعات  خالل 



بالمعنى التقليدي، كما أن موضوع المعالجة يبدو أحيانا واقعيا في شكل متهجم، 
وأحيانا أخرى يكاد يقترب من عالم الخيال البحت أو فالنقل عالم اإلسقاط ليؤشر 

على مرحلة بعينها أو حادثة بعينها أو فترة تاريخية معينة.
يقول كامل الزهيري الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية نوفمبر 1991:  

فيها  يضحك  جدا  مؤلمة  جدا  مضحكة  الفصيح  بالعربي  مسرحية   «  
بداية  المتواصل  الضحك  يكون  وقد  أنفسنا  والجمهور ونضحك على  الممثلون 
الصواب في رسالة المسرح ألننا نغسل بالضحك عيوبنا الخفية ونكتشف ذنوبنا 

المزمنة ونتخلص منها بالوعي بها«

ويقترب هذا الرأي في مسرحية بالعربي الفصيح من رأي جولد سميث   
) 1728 – 1774( رائد الملهاة العاطفية حين يصف الملهاة التهكمية بأنها 
محاولة لتنقية الثوب البورجوازي من الحماقات والتناقضات والتفاهات واالبتذال 

تحت اسم العقالنية فجملة كن عاقال تكون مدخال خلفيا لالبتذال.

وقائدا  مخرجا  المغامرة  ودخل  شابة  بوجوه  لينين  نص  صبحي  اخرج   
ألستوديو 80، و«بالعربي الفصيح« كوميديا تعتمد في المقام األول على تحريك 
الذهن، وال تكتفي بذلك، بل إنها تجعلنا دائما في حالة من اليقظة العقلية، بحيث 
أن الضحك ال يميت القلوب ويخدر العقول، بل إنه ضحك مرير عبر هجاء 

وتهكم يقوم بصناعة االستنارة الفكرية واكتشاف حقائق الواقع.
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مغامرة جديدة يمضي إليها صبحي الذي يذكرني بدراويش الطريقة في انسياقه 
وراء إشراقاته الفنية فهو ال يخونها وال يؤخرها وال يضن بها على الجمهور هو 

يتفانى في عشقها ويتمادى بال توقف في اإلحساس بمعاناة تحقيقها.

هذه المرة المخرج يغرد منفردا بداخله ويوقظ تجاربه األولى في المسرح الجامعي 
ويقرر أن يخوض تجربة اإلخراج ليقدم نصا من األدب العالمي لدورينمات وهو 
نص الزيارة الذي عرض على المسرح الكبير بدار األوبرا المصرية مع نجمين 

من صناع الرقي في اإلبداع التمثيلي هما سناء جميل و جميل راتب.

مسرحية »زيارة السيدة العجوز« هي إحدى روائع األديب »فريدريش دورينمات« 
والتي التقط فيها صبحي أن الكاتب يترجم من خاللها حال األنظمة السياسية 

حول العالم، حيث يتم العبث بالقانون تحت مسميات ضبابية.
وكما ورد في مقال الناقدة مايسة زكي بمجلة المسرح العدد 51 فبراير 1993 
العرض أنتجته أورسوال رندليز باخر رئيسة المؤسسة الثقافية السويسرية بروهلفسيا 

احتفاء بدورينمات في ذكرى رحيله.

مــــــــــغــــــــــامــــــــــرتــــــــــي
الــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــارة 
وعــــــــــــلــــــــــــى بـــــــالطـــــــة 7



قام يسري خميس بعمل دراماتورجيا للنص يتحدث عنه الناقد والشاعر الراحل 
عمر نجم في العدد السابق ذكره ويشرح كيف استطاع الدراماتورج أن يضيف 
مشاهد وشخصيات بأسلوب دورينمات بحيث ال تفطن لكونها من تأليف يسري 

خميس. 

وتدور أحداث هذه المسرحية حول فتاة تقع في حب شاب من القرية، ويقيم معها 
االعتراف  على  إلجباره  القضاء  إلى  اللجوء  وتحاول  عنها،  يتخلى  ثم  عالقة، 
المدينة وتعود بعد  بالجنين، لكنه يستخدم شهود زور ويهرب بفعلته، ثم تترك 
أن  واستطاعت  كفن،  معها  وكان  الثراء،  شديدة  أصبحت  وقد  عامًا  خمسين 
السابق،  قتل حبيبها  الوفير في حال  بالمال  لها، ووعدتهم  القرية  أهل  تستميل 
ويقرر أهل القرية ضرورة قتله حتى يتسنى لهم أخذ األموال، ويلجأ هو للشرطة 
فتتجاهله، ويلجأ للقس فلم يعره انتباهه، ويطلب منه أهل القرية أن ينتحر حتى 
القرية والعيش  العجوز، فيقرر اعتزال  السيدة  يتسنى لهم الحصول على أموال 
وحيدًا حتى يموت، ثم ترحل السيدة العجوز من حيث أتت بعد أن تأكدت من 

موته، وقد استطاعت بأموالها أن تفرض قانونها كما يحلو لها وتنتقم.

العرض رسالة متجددة من صبحي تنشد استعادة الفن المسرحي الراقي والقادر 
على التحاور مع عقل الجماعة وهذا واضح في اختياره لهذا النص الذي تدور 
أحداثه في قرية بسيطة تعمر باألنماط والنماذج البشرية المتكررة في المجتمعات 

اإلنسانية.

بالتعاون مع

Third Editio
n

123 - 122

ي
بح

ص
مد 

مح
ن 

فنا
ة ال

دور



وترصد الناقدة سامية حبيب في مجلة المسرح في العدد السابق ذكره  كيف تم 
استقبال العرض فتقول:

دار  في  الزيارة  مسرحية  به  استقبلت  الذي  الحافل  االستقبال  يؤكد   «  
األوبرا مدى العطش الذي يعانيه الجمهور لفن المسرح.. وما االستقبال الحار 
الذي استقبلت به الفنانة سناء جميل إال تجسيد حي الفتقادنا المسرح الحقيقي«. 
في نفس العام 93 قدم صبحي للقطاع الخاص مسرحية على بالطة بطولة : 
محمود أبو زيد و ممدوح عاشور وسناء يونس و عماد رشاد و ممدوح وافي و 

صابرين، تأليف: مهدي يوسف، إخراج محمد صبحي 1993

وفي على بالطة تعالج أشعار يسري خميس قضية اإلرهاب عام 93 من القرن 
الماضي وليس اليوم ويقول فتحي العشري في كتابه نبضات المسرح:

»على بالطة أن يقدم مسرح القطاع الخاص على تقديم عرض مسرحي يهاجم 
اإلرهاب والتطرف ويتغنى باالنتماء للوطن والدفاع عنه، في إطار من الكوميديا 
النظيفة واالستعراضات المنضبطة واألغاني الهادفة، تعد خطوة تستحق التشجيع 
والتقدير والتحية.. فقد استطاع الفنان محمد صبحي أن يغامر وأن يقنع المنتج 

بالمغامرة...«
مغامرات أخرى محسوبة وتبعث برسالة الفن الراقي الذي ال يمل صبحي من 
إرسالها مشيرا لدور الفنان في االرتقاء بثقافة الجمهور غير أن الرسالة لم تحقق 
كل أهدافها فلألسف المسرحية األولى عرضت لست ليال فقط بدار األوبرا كما 

تذكر مايسة زكي في مقالها.  



يهدف هذا مشروع مهرجان المسرح للجميع إلحياء تراث المسرح الراقي واستعادة 
يتمسك  مسرح  من خالل  المسرحي  لإلبداع  الحقيقي  المتذوق  المحترم  المتفرج 
بجذوره ويحافظ على تراثه ال ينسى رواده األوائل.. مسرح ال يتعالى على جمهوره 
بل يحترمه ال ينفصل عن الواقع وال يبتذله ال ينسى قضاياه وال يرغمك على 

تبنيها مسرح يمنحك المتعة وال يتخلى عن رسالته يتبنى هموم....

الفنان محمد صبحي وسارع الجمهور بحجز  استقبل الجمهور بسعادة مشروع 
األماكن في تشوق لفن نظيف وانتهى حجز جميع تذاكر العرض األول مسبقا 
الفنية  وغير  الفنية  األهداف  كل  على  ليحصل  المغامرة  هذه  دخل  انه  مؤكدا 

المحتملة.. جمهور.. إيرادات.. فن راق.. تثقيف وتوعية.

لعبة الست هي البداية القوية لمهرجان المسرح للجميع والتي تدور عن حسن 
الرجل الفقير الذي يبحث عن وظيفة لكي يعيش منها وأثناء بحثه يعطف على 
المعاناة من  رجل فقير ويجد عملة معدنية مزيفة ولكنها تجلب له الحظ فبعد 
البحث عن الوظيفة تساعده هذه العملة على العمل بمحالت الخواجة إيزاك عنبر 

مـــــــــــــــغـــــــــــــــامـــــــــــــــرة 
الــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــرح 
لـــــــــلـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع 8
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الذي يعجب بأمانته وأخالقه ويقطن حسن في غرفة فوق سطح منزل بمنطقة 
شعبية وفى نفس اليوم الذي سكن فيه حسن أتت إليه فتاه جميلة تدعى لعبة الن 
خالتها كانت تسكن في الغرفة قبل حسن ولم تكن تعرف أن خالتها قد عزلت وهنا 
تقع قصة حب صادقة بينهما وتنتهى القصة بينهما بالزواج وتصبح لعبة ممثلة 
مشهوره و ال يزال حسن موظف صغير فيقوم إبراهيم نفخوا أبو لعبه وأمها سنيه 
جنح وابن خالتها محمود بالليكا بجعلها تتخلى عن حسن بعد اشتهارها وأيضا 
بعد سفرها للخارج وتعرفها على الثرى الشامي الذي أراد أن يتزوجها لذلك قررت 
ترك حسن الذي وجد أنه من الرجولة أن يطلقها وتشاء األقدار أن تتجه الحرب 
إلى مصر فيقرر الخواجة ايزاك عنبر أن يترك المحل لحسن الموظف الشريف، 
وفى نفس الوقت يعرف الثرى الشامي حقيقة لعبه وما فعلته مع زوجها ويرفض 

الزواج منها وهنا تعرف لعبه خطئها وتقرر أن تعود لزوجها 

»روميو  شكسبير  مسرحية  في  النهاية  لمشهد  ساخرة  محاكاة  العرض  يقدم 
مبهجة  بأخرى  المحزنة  النهاية  استبدال  هو  بسيط  بغرض  ربما  وجولييت«، 

للجمهور.

في مشهد النهاية بمسرحية شكسبير، يفشل رسول القس الذي ساعد جولييت في 
التهرب من عريس اختاره لها أهلها، في إبالغ روميو، الهارب من المدينة بعد 

أن قتل ابن عم جولييت، بحقيقة ادعاء حبيبته الموت. 
يسمع روميو بموت جولييت، فيعود متسلاًل للمدينة ويذهب للمقبرة التي دفنت 



فيها، بعدما تناولت عقاًرا غريًبا فبدت كالميتة، معتقًدا أنها ماتت بالفعل، حيث 
تفيق  وحين  نفسه،  ويقتل  خنجره  ويتناول  للوعي،  فاقدًة  تزال  ال  وهي  يودعها 
جولييت من غيبوبتها، تجد روميو ميًتا بجوارها، فتقتل نفسها هي األخرى، وهكذا 
تنتهي الخطة التي كادت أن تنهي المسرحية نهاية سعيدة بهربهما وتخلصهما 
من أسر عائلتيهما، بمصرع االثنين وتحويل المسرحية من ملهاة محتملة إلى 

مأساة شهيرة وملهمة.

في »لعبة الست«، يقدم المؤلفان، بديع خيري ونجيب الريحاني، قصة ال تتطابق 
بالعريس  ترحب  »لعبة«  فعائلة  المبدأ،  حيث  من  وجولييت  روميو  حبكة  مع 
الميسور حسن، الذي ربح بعض األموال بالمصادفة في سباق الخيل، وتفضله 
على بالليكا، لكنهم يعودون للضغط عليها لتطلب الطالق منه بعد أن تشتهر 
كممثلة وتجد من هو أغنى، لكن مشهد النهاية هو ما يعنينا، إذ يكاد يتطابق مع 

مشهد خاتمة مسرحية روميو وجولييت. 
تندم لعبة على خسارة زوجها الذي كان يحبها بإخالص، حين يطلقها حسن، 
فتذهب إليه لطلب الغفران، لكنه يرفض العودة لها، فتخرج زجاجة تدعي أنها 
سم وتشرب منه. يعتقد حسن أنها على وشك الموت، فيفضل الموت معها على 
»لعبة«،  أنها مجرد حيلة من  السم،  يتذوق  يكتشف حين  لكنه  بدونها.  الحياة 
سعيدة  نهاية  الفيلم  وينتهي  الحال.  بطبيعة  مميت  غير  ورد  ماء  شربا  وأنهما 
بالمصالحة بين الحبيبين، على عكس النهاية المأساوية التي تختم قصة حب 

روميو وجولييت.

بالتعاون مع

Third Editio
n

127 - 126

ي
بح

ص
مد 

مح
ن 

فنا
ة ال

دور



ركز محمد صبحي على موقف تنازل الخواجة ) إيزاك ( عن محالته للموظف 
المصري البسيط البائع في محالته ) حسن أبو طبق ( مركزًا على تيمه هجرة 

الجالية اليهودية من مصر إلى فلسطين بضغوط جمعية صهيونية. 

مع تصوير شخصية ) إيزاك ( مصريا صميما محبًا لمصر وللمصريين على 
الرغم من إلحاح واحدة من اليهوديات الصهاينة عضوة المنظمة الصهيونية في 
مصر، والتي تتمكن في النهاية من إقناعه بالتنازل عن محالته ) الحسن أبو 
طبق ( والهجرة، وللتأكيد على الداللة الوطنية بين عناصر األمة المصرية ) 
تصاحب هذا الموقف خلفية غنائية مسجلة بصوت فنان الشعب سيد درويش 

)قوم يا مصري(. 

هذا باإلضافة إلى بعض اإلسقاطات البيرلسكية ) التهكمية( ذات الملمح السياسي، 
كما في اإلطار المعلق على حائط غرفة سكن )حسن أبو طبق ( والذي يؤطر 
في وجه منه صورة فتاة بمالبسها الداخلية وفى خلفيتها صورة )الملك فاروق( مع 
تعليق صبحي ) ممثل دور حسن أبو طبق ( موجها قوله المتهكم لصورة الملك 

فاروق : » أنت ما بتعتقش ؟!« 

إلى جانب إعادة لعبة الست أعاد صبحي إنتاج عرض ) سكة السالمة ( برؤية 
االتجاه  من  الحدث  عليها  تأسس  التي  المركبة  مغايرة من حيث وجهة  جديدة 
غربًا نحو اإلسكندرية وتضليل رجل اإلعالم لقائدها ليتجه نحو مدينة ) مرسى 



مطروح( -وجهة الصحافي في األساس- إلى االتجاه شرقًا نحو سيناء وتضليل 
االعالمى ) الصحافي ( لقائد السيارة ليدخل األرض المحتلة ؛ ليكشف عن توجه 

بعض اإلعالميين ضعاف النفوس وميلهم للتطبيع الثقافي مع دولة إسرائيل. 
إن مهرجان المسرح للجميع مغامرة تؤكد أن صبحي شديد االنتماء لقضايا وطنه 

وفنونه وثقافته ولنا وقفة الفصل القادم مع تحليل الفريد فرج لرائعته )كارمن(.

يقدم اآلن في 2018 على مسرح  تبني مشروعه وهاهو  ويستمر صبحي في 
مدينة سنبل مسرحية الجديدة غزل البنات التي يعيد فيها نجاحه في لعبة الست 
في  الدراما  تراث  قوة  وتؤكد  أهدافها  تحقق  للجميع  المسرح  مغامرة  أن  ومؤكدا 

مصر.
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الفصل الثالث

آراء و رسائل خاصة



كتب الكاتب المسرحي الكبير ألفريد فرج باألهرام العدد 41131   يوليو   
يقيم فيه تجارب  الفنان محمد صبحي« مقاال  1999 تحت عنوان »اختيارات 

صبحي واختياراته هذا نصه:

أول إبداع الفنان المسرحي اختياره المسرحية واختياره الدور الذي يقوم به   
فيها ،  فتأمل معي اختيار الفنان محمد صبحي المسرحية العالمية المثيرة كارمن ،  
بعد أن قدم بنجاح كبير مسرحية بديع خيري ونجيب الريحاني لعبة الست ،  ويعدنا 
بتقديم درة إبداع الكاتب المسرحي سعد الدين وهبه سكة السالمة ،  ورائعة المسرح 

الغنائي العالمي آنا وملك سيام .. 

صـــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــي 
فــــــــــــــــــــي عــــــــــيــــــــــون 
ألـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــد فـــــــــرج 1
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هذه اختيارات الفنان محمد صبحي فيما يسميه مهرجان المسرح للجميع ،  تساهم 
في إنتاجه شركة الصوتيات والمرئيات واتحاد اإلذاعة والتليفزيون بإشراف األستاذ 

عبد الرحمن حافظ . 

لعبة  األولي  صبحي  الفنان  بمسرحية  إعجاب  وقفة  للقلم  كانت  وقد   
الست وهي من روائع الريبرتوار المسرحي المصري وكنوزه الثمينة ..  ولنا أيضا 
وقفة إعجاب بمسرحية صبحي الثانية المثيرة كارمن وهي من روائع الريبرتوار 
المسرحي األوبرالي العالمي ومن كنوزه الثمينة في صياغة جديدة كتبها شوقي 

خميس

وأول سطور الثناء علي اختيارات محمد صبحي الفنية اتجاهه الصريح   
إلي الريبرتوار ،  والي روائع األدب المسرحي والفن المسرحي المصري والعالمي ..  
فمن صاحبي لعبة الست بديع خيري )1893-1966(  ونجيب الريحاني )1889-

1949(،  الي المؤلف الموسيقي الشهير جورج بيزيه  )1838-1875(  والكاتب 
الروائي بروسبا ميريميه  )1803-1870(  في رائعتهما كارمن . 

التي  السالمة  سكة  بتقديم  شاء هللا  إن  الفنان  يعدنا  المسرحيتين  وبعد   
نعرف أنها أفضل أبداع سعد الدين وهبه ، . 

يجعل  بان  جدير  للجميع(  )المسرح  الالمع  الفني  المشروع  هذا  ومثل   
المسئولين عن اإلنتاج المسرحي في اتحاد التليفزيون يتمسكون بمثل المستوي 



الفني الذي يتمسك به الفنان محمد صبحي ،  وعندي في هذا العدد تجربة تليفزيون 
نخبة  المستوي من  لجنة  األخيرة  السنوات  في  أنشأ  الذي    )BBC( بي سي بي 
المفكرين والمثقفين والنقاد والفنانين ومهمتها أن تقدم تقريرا شهريا للمسئولين عن 
التليفزيون حتى يتداركوا أي هبوط في المستوي الفني والفكري للبرامج ويتالفوا 

عيوب اإلنتاج إن ظهرت والحظتها لجنة النخبة . 

تتصوره مثل هذه  قد  الذي  المستوي  ذلك  يمثل  والفنان محمد صبحي   
اللجنة للمسرح التليفزيوني لو افترضنا وجودها . 

كما أن الفنان محمد صبحي باتجاهه الي الريبرتوار المسرحي المصري   
والعالمي واختياره من بين الروائع الخالدة للفن المسرحي إنما يقدم تجربة ناجحة 
ورفيعة ونموذجا ودرسا للمسرح الخاص واالستثماري من حوله وللفنان الذي يشك 
في حسن تذوق الجمهور للفن الرفيع فيعمد الي االختيارات الهابطة والسطحية 

والي الخروج عن جادة السلوك أحيانا ،  مما نالحظه جميعا ونسخط عليه . 
بل إن الفنان المثقف محمد صبحي يقدم تجربته الناجحة الرفيعة أيضا للتأثير 
الخاص  للمسرح  العام  المناخ  يصيبه  والذي  الدولة  تدعمه  الذي  المسرح  علي 

أحيانا بتأثيراته السلبية . 
وأفضل ما في مسرح صبحي ثقته العالية في ذكاء الجمهور وفي حسن   
تذوقه وشوقه للفن الجميل ،  وهذه الثقة في تذوق الجمهور هي جوهر البرنامج 

المتألق لمسرح الفنان . 
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وإذا استطاع مشروع اإلنتاج المسرحي التليفزيوني أن يقدم لنا عددا متزايدا من 
المسرحيات ذات المستوي واالتجاه نحو تقديم إنتاج حديث للريبرتوار المسرحي 
المسرحية  الحركة  إلي  التوازن  المشروع  يعيد  الغني ..  فربما  المصري والعالمي 
كلها ويساهم في ترفيع مستواها فضال عن إثراء برامج التليفزيون .  والبد أن نحسب 
للفنان محمد صبحي فضل ريادته االتجاه إلي مسرح الريبرتوار ،  وهو شيء ال 
نستغربه منه حيث اعتدنا منه التزامه الفني والتزامه بالموقف اإلنساني الثابت في 

قضايا الحرية والعدل والتقدم واحترام القيم . 

القديرة في شخص  الممثلة  القدير اكتشافه  للفنان  كما البد أن نحسب   
تمثيل  في  مواهبها  عن  والكشف  للمسرح  وتقديمها  سيمون  الشابة  المطربة 

الشخصيات الصعبة وفي الحضور المسرحي الجميل . 

وكارمن من أشهر االوبرات العالمية ،  ولعل جمهورا كبيرا شاهدها في   
مسارح األوبرا أي في السينما أو في التليفزيون . 

والعجيب في أمر هذه الفتاة التي فتنت األجيال بحكايتها وحيويتها وحبها   
ومأساتها أن الذي يكتب قصتها مفتش آثار فرنسي وروائي لم يحظ بشهرة كتاب 
الصفوف األولي ،  وقد كتب عدة روايات ذهبت كلها في غيبة النسيان إال واحدة 

هي كارمن )!( 



..  وأن الذي ألف موسيقي أوبرا كارمن الشهيرة جورج بيزيه ألف ثمانية    
أوبرات لم تحظ منها واحدة بالنجاح الساحق الذي حققته وال تزال تحققه كارمن 

منذ عرضها علي المسرح للمرة األولي سنة 1845)!( 

الكاتب والمؤلف الموسيقي ينتميان إلي التيار الرومانسي الذي اكتسح   
دنيا الفن ودنيا الناس في القرن التاسع عشر وأبدع قصص الحب العنيف ومآسيه 

وثقافة الحرية الفردية والولع بالحياة وبالطبيعة . 
المصرية وصاغ  السينما  أضاءت شمسه حتى  الرومانسي  التيار  هذا   
غيرها ،   أو  الطبقية  الفوارق  ضد  للحب  باالنتصار  اليوم  إلي  جمهورها  هوي 

واالنتصار للضعيف وللحرية وللجمال والفن في أشهر أفالمنا . 
في ذلك التيار الفني الرومانسي أصبحت كارمن احدي كنوز الريبرتوار   

االوبرالي في كل أنحاء العالم . 
وقصة كارمن أنها بسيطة فالبنت الغجرية تعتدي علي زميلة لها بالخنجر   
ويقبض عليها ،  غير أنها تفتن صف الضابط جوزيه فيطلق سراحها ويتعرض 
للحبس بسبب ذلك ويالحقها رئيسه الشاويش ولكنها تنفر منه ،  وتحب أن تعوض 
الجندي الذي سجن من أجلها بسخاء عواطفها فيزداد تعلقا بها ويهجر وظيفته 
غرام  في  تقع  ولكنها  البحر ،   من  السلع  مهربي  من  أهلها  مخابئ  في  ليتبعها 
مصارع الثيران وتلحق به في حلبة الصراع العنيف مع الثور ،  فيكتشف الجندي 
جوزيه ذلك ويتبعها ليرجوها العودة إليه ،  ولكنها ال تتنازل عن حريتها في الحب ،  

فيطعنها بالخنجر ويقتلها وهو يقبلها . 
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العالمي   الريبرتوار  في  األوبرالية  الموسيقي  أروع  األوبرا ساحرة وموسيقاها من 
وربما أنتجت آالف المرات وقد شاهدت في العقود األخيرة لها في مصر والخارج ،  
في المسرح وفي السينما أيضا حيث قدمت هوليود القصة ببطولة ريتا هيوارث 
وجلين فورد ،  ثم قدمت األوبرا ذاتها كاملة في فيلم من اإلنتاج المشترك لشركتي 
جومون ومارسيل داسو الفرنسيتين وشركة األفالم االوبرالية بروما بإخراج الفنان 
من  وهما  دومنجو  وبالسيدو  جوليا جونسون  وتمثيل  فرنشسكو روسي  الشهير 
رقصة  العرض  هذا  إلي  المخرج  أضاف  وقد  العالم ،   في  االوبرا  نجوم  أشهر 

اندلسية بديعة . 

وقدم األوبرا في فيلم ثالث مهرجات جليندبورن لألوبرا من إخراج الفنان   
قدمها  ثم  السابق .   البريطاني  الملكي  القومي  المسرح  مدير  هول  بيتر  الكبير 
واهتم  بروك  بيتر  الشهير  البريطاني  المخرج  فيلم  في  وصورها  مسرحه  علي 
بسحر العالقات االجتماعية وعاطفة الحب .  ثم أدهشنا الفنان المخرج األسباني 
كارلوس سورا بفيلمه الذي فاز باالوسكار ويصور فريقا للرقص يبني بالخطوات 
واإليقاعات وآالت الموسيقي الحديثة قصة كارمن ،  وفي التدريبات تتكون عالقة 
الحب والغيرة بين المخرج والنجمة التي تقوم بدور كارمن ..  وتنتهي قصة الحب 

بمأساة .. 
وشوقي  صبحي  معالجة  إلي  شيء  أقرب  المعالجة  هذه  كانت  وربما   
خميس لقصة كارمن في مسرحية الفنان محمد صبحي األخيرة ..  فتقدم المسرحية 
تبادله  وهي  بها  يفتتن  ثم  كارمن  شخصية  ألداء  نجمة  يكتشف  مخرج  قصة 



الحب ،  غير أنها تضيق بمحاوالته امتالكها والسيطرة عليها وتضيق بديكتاتوريته 
لتقع في غرام  بينها وبين المخرج  بالفرقة وبها ،  ويباعد حبها للحرية  واستبداده 
الممثل الذي يقوم في المسرحية بدور مصارع الثيران ،  وتتعلق بحريتها قبل الحب 

أو تزاوج بين الحب والحرية . 

الفرقة  تدريبات  سياق  في  كارمن  من  رائعة  مشاهد  تقدم  والمسرحية   
واستعراضات  بيزيه  موسيقي  من  مهمة  مقاطع  وتقدم  افرادها ،   بين  والعالقات 
األوبرا الجميلة في سياق بسيط ويتميز ببراعة التداخل مع سياق حكاية الحب 
بين المخرج والنجمة وتشابك العالقات بين الفنانين ،  في صورة جمالية يبدعها 

اخراج الفنان صبحي . 

نفسها مثلما  بأسلوب يضيء مكنون  المسرحية شخصية كارمن  وتقدم   
يكتشف مكنون نفسية المخرج علي نحو واضح يطرح التقابل بين عاطفة الحب 

وبين حب السيطرة ونزعة الحرية . 

فإذا أحب المخرج النجمة أحاطها بقيد من الغيرة والرغبة في االمتالك ،    
زميلها  في حب  حريتها  وتجد  االستبداد  ومن  القيد  من  التملص  تريد  والنجمة 
اآلخر الممثل الذي يقوم بدور مصارع الثيران ،  فال يطيق المخرج ذلك ويطعنها 

بالسكين علي المسرح )!( 
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الحب  الحب والشك ..   الحب والغيرة ..   الفن من حكايات  أبدع في  وأي حكاية 
والقلق ،  والحب الذي يسعى تحت قناعه الجيل إلي امتالك الحبيب والسيطرة عليه 

حتي االستعباد ..  وما يتناثر حول ذلك من احتماالت الصدام والعنف والشر .. 
لك أن تتصور الحكايات الجميلة لروميو وجوليت وقيس وليلي ،  حسن ونعيمة ..  
أحر  وقفة جوزيه وفي شفتيه  أو  ديدمونة ،   وقفة عطيل في مخدع  تتصور  ثم 

القبالت وفي يده الخنجر القاتل )!( 

دراما رقيقة وعنيفة معا )!(..  وجذابة مع ذلك ،  وتتيح للفنان من أية زاوية   
نظر اليها مساحات وافية للرقص والمرح والغناء والفكاهة وحيوية الشباب ومكانا 

لدمعتين في العيون إذا كان الفنان عاطفيا .. 

المسرحي وتوازن  الفراغ  الفنان صبحي بجماليات أشغال  يتميز إخراج   
الحركة فيه وتوازن ألوانه في خطة لإلضاءة جميلة جماال هادئا . 

كما يحرص صبحي علي االستفادة من تقسيم المسرح رأسيا الي مستويين   
وإنشاء عالقة تعبيرية بينهما . 

كما أن صبحي مخرج يهتم بالتمثيل وقد تخلص هو نفسه مما كان ينزع   
إليه أحيانا من تكلف في بعض لحظاته المسرحية في أعماله األولي والمبكرة 
وتخلص أيضا من اتجاهه القديم نحو بناد نمط ثابت لنفسه وأطلق ملكاته وإلهامه 



حرا ،  واتجه إلي تكوين مالمح الشخصية المسرحية نفسها وبناء حالتها النفسية 
بناء مبدعا . 

ريبرتوار  وبناء  بإحكام ،   فرقته  بناء  نحو  باهتمام واضح  ويتجه صبحي   
أو يهملها وأن يحافظ عليها  أيا من مسرحياته  أتمني أال ينسي  مسرحه ،  حيث 
ويحرص علي العودة إليها من حين آلخر كما كان يفعل رجال المسرح يوسف 
وهبي ونجيب الريحاني وجورج أبيض بحرصهم علي عيون مسرحياتهم وبمحافظتهم 

عليها ضد اإلهمال والنسيان . 

مسرحية لعبة الست التي قدمها محمد صبحي كانت أقرب ما تكون إلي   
النص األصلي لمسرحية بديع خيري ونجيب الريحاني مع إضافة صغيرة اقتضتها 

خطة اإلخراج واقتضاها تعثر مسيرة السالم وإشارة محمد صبحي إلي ذلك . 

ومسرحية كارمن مؤلفة ،  ومؤلفها شوقي خميس استلهم األوبرا الشهيرة أو   
كتب مسرحية عن فرقة تقدم كارمن ،  المخرج فيها مستبد يقع في غرام النجمة إلي 

آخر القصة . 
والنص المسرحي ينتقل بمهارة بين مقاطع كارمن األصلية ومشاهد تجري   
في الفرقة وعالقات بين أعضائها وقصة حب المخرج للنجمة ..  ويستخلص النص 
مضمونه من ارتباط النص األصلي لألوبرا بسلوك أفراد الفرقة ..  وربما يقابل أيضا 
بين مضمون كارمن األصلية ومضمون حكاية المخرج والنجمة وهو التناقض في 

الحب بين نزعة الحرية ونزعة التملك .. 
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وربما كان إلحاح النص علي المضمون والمغزي لقصته قد استدرجه إلي   
المشهد األخير والخطبة الوعظية األخيرة التي غطي أداء صبحي الرائع علي ما 
فيها من تزيد ومباشرة في غير موضعهما ،  حيث تقدم لنا الديكتاتور نفسه يعظ 

ويدعو للحرية )!( 

وربما كان المؤلف والمخرج يقصدان بالموعظة الجميلة تأكيد مضمون   
المسرحية الجميل قبل ستار الختام فهل يتكرمان بالسعي إلي النظر البديع الذي 
أهنيء عليه كل العاملين فيه وراء الكواليس وأمام الكواليس ،  واشكر عليه منتجيه 

وال أنسي فضلهم .



مميزا  مقاال   2003 لعام   42407 العدد  باألهرام  خيري  وفية  كتبت   
عن فارس بال جواد رأيت تقديمه في هذا الفصل ألنه يلقى الضوء على األبعاد 
السياسية لهذا المسلسل الذي حقق نجاحا واسعا على مستوى الوطن العربي فيما 

يلي نص المقال.

أن تجتمع الرومانسية بالحس الوطني بالتوثيق التاريخي في إطار من   
روح الدعابة والمرح التي ترسم البسمة علي الوجوه ،  وان تجتمع كل هذه العناصر 
في عمل فني واحد بعرض تليفزيونيا خالل شهر رمضان ،  فهذا في حد ذاته نوع 
من اإلعجاز ،  أضف إلي ذلك التمثيل المبهر والتكنيك عالي الجودة والديكورات 
الزمان  إلي قرنين من  أعادتنا  التي  التصويرية  والمالبس واإلضاءة والموسيقي 

امـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــزاج 
الــــــــرومــــــــانــــــــســــــــيــــــــة 
بــــــالــــــحــــــس الـــــوطـــــنـــــي 2
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حني تصورنا نحن المشاهدين إننا نعيش بالفعل هذا الزمن البعيد ،  فهذه هدية 
ثمينة فاجأنا بها الفنان المبدع محمد صبحي في مسلسل )  فارس بال جواد ....( 

يراه  لكي  مناسب  موعد  في  القيم  المسلسل  هذا  يعرض  أن  المتوقع  من  كان 
المشاهدون خاصة األطفال والشباب لكي يتعلموا منه المراحل المختلفة لقصة 
الواحدة  الساعة  في  استحياء  علي  عرضه  تم  لألسف  ولكن  الشعوب ،   كفاح 

صباحا بتوقيت القاهرة فلم يره إال القليلون .. 

هذا المسلسل هو مجرد قصة درامية لعب فيها الخيال الدور األساسي   
كأي عمل أدبي أو درامي آخر بينما الواقع العربي المرير يصدمنا كل لحظة ،  
بالمجازر التي تحدث في فلسطين ...  ولكننا نترك كل ذلك لكي نتفرغ لمهاجمة 
مسلسل فني ال يجرح وال يسيل الدماء ...  الكادرات التي استخدمها المخرج احمد 
بدر الدين في المسلسل كانت في روعتها قريبة من الواقع حتى جعلتنا نتصور 
أنها واقع بالفعل ،  أو أنها تصوير سينمائي لعمل أخرجه احد المخرجين العالميين ،  
في  الحريق  نشوب  إثر  علي  اإلسطبل  من  الجياد  فرار  مشهد  بالذكر  واخص 
المزرعة ،  ومشهد لقاء محمد صبحي بسيمون وهي واقفة علي السلم وهي في 
النزع األخير بينما صبحي أو حافظ عاجز عن االقتراب منها ألنه يرتدي قناع 
شخص آخر ،  وألن وضعه هذا وهو يرتدي القناع ال يسمح له بإظهار عواطفه 
نحوها ،  كانت الدموع تقف في عينيه متحجرة ووجهه المختفي خلف القناع ينطق 
باأللم وهو يراها أمامه تحتضر بعد أن أطلق عليها دعاة الصهيونية النار ،  نجح 
كل من المخرج احمد بدر الدين والفنان محمد صبحي في نقلنا إلي جو أسطوري 



بديع بكاميرا الفيديو التي تعودنا أن نحبسها في المسلسالت األخرى بين أربعة 
جدران ،  لتنتقل من المقعد إلي األريكة ثم إلي وجوه الممثلين في حركة بليدة رتيبة 
مملة مليئة بالحوار البطيء الممطوط ،  ويصبح المسلسل مجرد تمثيلية إذاعية 
مصورة فإذا بهذه الكاميرا التي جبسناها طويال بين أربعة جدران تلهث وراء البطل 
في هذا المسلسل وهو يقوم بمغامراته المثيرة وحركته السريعة المتدفقة لكي تبرز 
وإذ  المبدع محمد صبحي ،   الفنان  هذا  بها  يتمتع  التي  البدنية  اللياقة  لنا مدي 
بالجمهور والنقاد في حالة ذهول من حركته السريعة المدهشة حتى سماه البعض 
لعجزه عن تتبع خطاه البهلوان ألنه تعود علي الحركة البليدة التي يقوم بها بعض 
ممثلينا من الرجال الذين نسوا أنهم يقدمون لنا فنا فتضخمت أجسادهم وبرزت 
كروشهم وأصبحوا يلهثون إذا ما انتقلوا خالل المسلسل من مقعد إلي آخر فلما 

جاء محمد صبحي بحركته السريعة حسبوه بهلوانا .. 

استعرضنا  ما  إذا  ولكن  األقنعة  استخدام  كثرة  علي  البعض  اعترض   
موضوع المسلسل فسوف نجد أن البطل هو ثعلب ماكر ومناضل خبيث ،  وألنه 
والظهور  األقنعة  وارتداء  والخداع  المكر  أسلوب  معنا  يتتبع  العدو  أن  اكتشف 
بأكثر من وجه فاستخدم االقنعة وحاربهم بنفس السالح ،  لقد أراد الفنان محمد 
صبحي في دور حافظ نجيب ان يوقظ الناس من سباتهم العميق لكي يدركوا أن 
أساليب المقاومة متعددة فهي ليست مجرد تفجير لمعسكرات العدو وقتل األبرياء 
بل المقاومة مكر وخداع ودهاء أيضا ..  لقد ذكر محمد صبحي في احد اللقاءات 

التليفزيونية لمحطة فضائية عربية انه ال يقدم مسلسال تاريخيا ، 
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المقاومة ضد  الذي شاهدناه هو رؤاه لبعض أساليب  وهو محق في ذلك ألن 
االحتالل ،  وعلينا أن نقبل هذه الرؤية أو نرفضها ،  ولكن ليس من حقنا أن نرفض 
المسلسل لمجرد أنه يقدم مفهوما جديدا لمعني المقاومة والنضال ضد المحتل 

يعتمد علي الحيلة والذكاء ال علي اإلرهاب .. 

أدت الفنانة المتألقة سيمون في دور الكونتيسة األسبانية المتعاطفة مع   
الشعب وفريق المقاومة والمشاركة معهم في نضالهم ،  ظهرت لنا بوجهها الهادئ 
المسلسالت األخرى صور  أن شوهت  بعد  الصافي  الجميل وصوتها  الطفولي 
المرأة بصورة مفزعة أين هو هذا المسلسل الذي يقدم لنا صورة المرأة بهذا الشكل 
المشرف الذي رأيناه في المسلسل مجسدا في جميع النساء في المسلسل دون أن 
يغفل واقع المرأة في تلك الحقبة من التاريخ ،  والقهر الذي كانت تتعرض له؟ !  كل 

ذلك قدمه لنا المسلسل بعيدا عن التشنج والمباشرة في قالب مرح جذاب . 

مسلسل فارس بال جواد خطي بنا خطوات إلي األمام من حيث الموضوع   
يهاجمونه هجوما ضاريا حني  النقاد  واإلخراج والتمثيل ،  ومع ذلك نجد بعض 
أو  حلقة  منه سوي  ير  لم  معظمهم  أن  برغم  البعض  علي  التأثير  في  نجحوا 

حلقتين . 

ولقد كنت حريصة عي مشاهدة جميع حلقاته الواحدة واألربعين حني   
أستطيع أن أقيمه بأمانة وصدق .. 



كلمة شكر وتقدير للفنان محمد صبحي ولجميع فريق العمل الذي شارك   
معه في هذا المسلسل العظيم ..  وقد تدهشون لو ذكرت لكم أن أحفادي كانوا 
يتابعون مسلسل فارس بال جواد علي جميع القنوات الفضائية واألرضية ثالث 
أو أربع مرات في اليوم ،  بل كانوا أحيانا ال يكتفون بذلك بل يسجلون حلقاته لكي 

يعيدوا مشاهدتها  . 

وهو أمر ليس بالغريب ألن أذواقهم لم تفسد بعد لحداثة سنهم ،  وألنهم لم   
يسقطوا في بئر الغيبوبة التي سقط فيها الكثيرون ،  وألن عقولهم البضة مستعدة 

لقبول كل ما هو جديد .  

أرجو أن يفيق بعض من هاجموا هذا المسلسل من سباتهم ويبصروا ما   
حوله وال يكونوا كأهل الكهف الذين ناموا مئات السنين ثم صحوا علي مأساة 
تغير العالم من حولهم فلم يستطيعوا أن يتعاملوا معه ،  وقانا هللا من شر الغيبوبة 
التي هي أقرب إلي الموت ،  وأطال هللا في عمر فناننا محمد صبحي الذي آل 
علي نفسه أن يقدم لنا دائما فنا هادفا في إطار مرح باسم ،  والذي تخطي كل 
العقبات ليعرض مسلسله الجدير باالحترام دون تجهم أو عبوس أو خطابة أو 
زعيق ...  وشكرا للوزير صفوت الشريف الذي وافق علي عرض المسلسل برغم 

كل االعتراضات . 
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في الجزء الثامن كتب صبحي مع مهدي يوسف دستورا تربويا قابلته   
اليومية  وسلوكيتنا  مفاهيمنا  تقييم  اعادة  وهو  الهدف  حقق  متباينة  أفعال  ردود 
ومواقفنا العائلية حتى وان رأى البعض في هذا الدستور توجيه أو تعليم مباشر 
إال انه بال شك دفع قطاع من الجمهور إلعادة النظر في طريقة تربيتهم ألبنائهم 
نماذج راقية من  التي قدمت  التهكمية  الكوميديا  انعكاس واضح ألهداف  وهي 

الكوميديا في العالم.
وفيما يلي نص الدستور كما ورد في الجزء الثامن من أجزاء ونيس:

لنقدمهم  والقيم  األخالق  على  أبناءنا  نربي  أن  وزوجتي  أنا  اتفقت   :  1 مـادة	
نربي  أننا  أبناءنا  نربي  ونحن  اكتشفنا  ولكننـا  فاضلة  وأًما  عظيما  أًبا  للمجتمع 

أنفسنا معهم.

لنقدمهم  والقيم  األخالق  على  أبناءنا  نربي  أن  وزوجتي  أنا  اتفقت   :  2 مادة	
ما  يفسد  أن في مجتمعنـا من  اكتشفنا  فاضلة ولكننـا  وأًما  أًبا عظيما  للمجتمع 

زرعناه فيهم، وهؤالء علينا أن نربيهم أواًل.

دســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــور

ونــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــس 3



مادة3 : إذا كنا قد ربينا أبناءنا على األخالق والقيم فعلينا اآلن أن نعلمهم كيف 
يجملون صورة مجتمعهم ويقاومون إغراء المفسدين بضمائر قويـة، بذلك نكون قد 

قدمنا لمجتمعنا مواطنـا صالحـا أًبا عظيما وأًما فاضلة

مادة4 : كنت قد اتفقت أنا وزوجتي أن نربي أبناءنا على األخالق والقيم كي 
نقدمهم للمجتمع أًبا عظيما وأًما فاضلة ولكننا اكتشفنا أن هذا ال يكفي فعلينا أن 
نرسم ونتكتك ونخطط لمستقبل أحفادنا وأن نرحم أجدادنا وهذه هي الرحمـة في 

مجتمعنا.

لنقدمهم  والقيم  األخالق  على  أبناءنا  نربي  أن  وزوجتي  أنا  اتفقت   :  5 مادة	
للمجتمع أًبا عظيما وأًما فاضلة ولكننا اكتشفنا أننا كمسئولين عن أبنائنا الذين 
هم مسئولون منا، مسئولون أن نعلمهم كيف يكونون مسئولين عن الذين سوف 
يكونون مسئولين منهم والبد لكل مسئول أن يكون أميًنا في مسئوليته أمام أسرته 

ومجتمعه وأمام هللا فأنا مسئول مسئول مسئول

أبناءنا  مادة	6 : رحلت زوجتي الحبيبة والرحلة لم تنته بعد فإذا كنا قد ربينا 
على األخالق والقيم ففي هذا الزمان علينا أن نراقب كيف يربي أبناؤنا أبناءهم 

فاألحفاد هم ثروة إذا بددناها لن نحصد إال الفساد.
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مادة	7 : اتفقت أنا وأبنائي وأحفادي أن نواجه عيوبنا وسلبياتنا وأن نتغنى أيضا 
بأجمل ما فينا فإن خيرنا في األخالق والقيم وخير أمتنا فينا جميعا.

مادة	8 :  إن التغيير إذا كسبتم به كل شيء وفقدتم األخالق ستخسرون أغلى 
ما تملكونـه اليوم، الوطن.

يضعه  أن  قبل  أواًل  لنفسه  الذى وضعه  »محمد صبحي«  دستور  إنه   
لعمل صنعه خصيصا ليساهم فى تأسيس جيل كامل على »دستور أسرة ونيس« 
ويكون »ونيسًا« ألجيال متعاقبة تستلهم منه الطريق الصحيح ليصبح مادة فعالة 
طويلة المدى يحقن بها أحداث المسلسل بطول أجزائه فيتشبع بها المشاهد دون 
أن يشعر ويصبح بداخل كل منا »ونيس صغير« ويصبح نموذج »أسرة ونيس« 

هو النموذج الحلم المحاكى لحلم »المدينة الفاضلة.



قامت كريمة عبد الغني بالحوار التالي والمنشور بجريدة األهرام بتاريخ:   
االثنين 4 مايو 2015 العدد 46900 وهذا نص الحوار المنشور:

محمد صبحي من الفنانين القالئل ذو رؤية وبصيرة للواقع والمستقبل   
يدخل  عندما  واالرتياح  بالثقة  تجاهه  ويشعرون  المصرية  األسر  له  وتطمئن 
منازلهم عبر التلفاز، ويعتبره جيل الشباب األب الروحي لهم فهم الذين تربوا على 
مبادئه وأخالقياته من خالل مسلسل يوميات عائلة ونيس، وهو فنان صاحب 
رسالة ويشعر بالمسئولية تجاه وطنه ولم يكتف بالقيام بدوره كفنان لخدمة قضايا 
وطنه وتوجه للعمل الميداني بالعشوائيات، والذي أكد في حواره مع »األهرام« 
أنه نزل للعمل بالشارع لشعوره  بتعرض البلد  للخطر وسط تعمد لكسر الجيش 

مــــــــحــــــــمــــــــد صـــــبـــــحـــــي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
حـــــــــــوار لــــــــ »األهــــــــــــــــرام« 4
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والشرطة والقضاء، كما تناول الحوار قضايا الشباب  ومشاكلهم ، والفن الهابط 
وسبل مواجهته، وأعماله القادمة ورؤيته للمستقبل العربي باإلضافة إلى تفاصيل 

أخرى.
والسلبيات  الضعف  نقاط  على  الوقوف  مهمته  أن  المفترض  من  الفن   
بالمجتمع بهدف تغييرها، أال ترى أن تلك المعايير تغيرت وباتت عبئا ثقيال على 

الفنانين المتمسكين بها ؟ 
أي متغيرات في المجتمع  ال تعتبر شيئا حميدا،  وباألخص عندما تكون   
متغيرات سلبية،  والفنان أو اإلنسان ال يمكنه أن يتخذ قرارا باالهتمام  بأمر ما 
بعينه ، بل المفترض منه أن يكون على وعى كامل بطبيعة مهمته سواء كان 
مهندسا أو طبيبا أو ميكانيكي سيارات، فنحن عندما  تحدثنا عن الثورة والتي 
قبل  لذاته  التغيير ضروري  هذا  بأن  منا  أحد  يعتبر  لم  التغيير، لألسف  تعنى 
اآلخرين، وعندما قلنا مصر كانت مسروقة ومسلوبة ثم حمدنا هللا لعودتها لنا، 

فهل يجوز بعد ذلك  أن ندمرها ونحطم جدرانها ؟!!
نحن في حقيقة األمر نحتاج  لتغيير في بناء الشخصية المصرية، بحيث يسأل 
العامل نفسه هل هو شخص عبقري أم أنه إنسان عادى، فلدينا مشكلة أن طموح 
كل ُمتخرج أن يكون موظفا وهو األمر الذي يعطينا مواطنا ذا قيمة سالبة، مع أن 
الشعوب تقاس بالقيمة المضافة، وكل شاب علينا أن نربيه منذ الصغر على أن 
يتخذ  قرارا بأن يكون عظيما في المجال الذي يتخصص فيه، وأال يقتصر طموح 
الشاب على الحصول على وظيفة من الدولة ثم يفاجأ بصدمة أنه ال وظائف بها 
ووجود بطالة،  والرسالة التي أوجهها للدولة  بضرورة االهتمام ورعاية األطفال 



بداية من سن ست سنوات حتى دخوله الجامعة  وذلك سينتج لنا طالبا عباقرة 
وبأخالق راقية.

غضب الكثير من الشباب من المقولة التي نسبت لك »الشباب قدموا   
إيه لمصر« وكانت بمثابة صدمة لهم، فما المفترض للشباب تقديمه ولم يفعلوه 

من وجهة نظرك؟
ال أعرف السر في تعمد: جريدة معينة تشويه حديثي  بهدف هدم رمز   
الشباب يقدرونه، فهل تعتقدين أن يقال مثل ذلك الكالم ونحن في اجتماع  لمدة 
ساعتين مع  1000 طالب وطالبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية أن يقتصر 
الحديث على هذا األمر فقط، خاصة أن هناك عنوانا للموضوع وهو »من اجل 
الشباب  وكتلة  كقيمة مضافة  الشباب  كان عن  الندوة  في   فالحديث  مصر«، 
واألطفال في صراع بين قوتين، قوة حضن الوطن وقوة اإلرهاب، ومن منهما 
سيجذب األخر، وقلنا أنه ال يجوز أن نتكلم عن الشباب كأنه معلب في صندوق 
وعليه عنوان وتوصيف واحد، فأنا  من األساس متوجه للحديث  لشباب »زعالن 
من مصر« رغبة في الوقوف على أسباب غضبهم، وهؤالء يستحقون االهتمام 
بهم، بخالف الشباب الكارهين لمصر والذين يدمرون في البلد وأمثال هؤالء ال 
نتناقش معهم وال نحاورهم، فهناك شباب كثيرون نحتاج أن  نتناقش معهم ونحترم 
آراءهم ويجب االستماع لهم، وعندما يقول لنا »ما فيش شغل« وفيه بطالة، علينا 
بسؤاله عن الشيء الذي تميز فيه أم أنه اكتفى بمجرد تخرجه، كما علينا أن نقر 
أن هناك شبابا قبض عليهم وهم أبرياء دون ذنب ارتكبوه وهذه مشكلة ألن وجود 
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مظلوم داخل سجن أمر أبشع من المجرم الهارب، وعلينا أن نعترف أن الشباب 
الذي نتحدث عنهم ليسوا كتلة صماء وهناك توصيف لهم، فمنهم المبدع وفائق 
البراعة و الذين يحاولون أن يثبتوا أبحاثهم وال يجدون تعاونا، الن البلد مشغول 
في أمور أخري، وهؤالء يجب أن نسمعهم، وفى المقابل هناك شباب مدمر وهذه 
حقائق الواقع الذي نعيشه والعيب أال نفصح عنها خشية االنتقاد، فكما هناك 
شباب عظيم يوجد شباب ضعيف وجاهل دينيا وعلميا وبلطجى ويتقاضى المال  

ليرمى المولوتوف.

وهل ترى أن الدولة تمكنت من الوقوف على مشاكل الشباب و محاولة   
مساعدتهم؟

وهل أي حكومة ممكن تقدر تصلح كل ما تتمنيه فجأة،  فنحن لدينا   
شباب مجتهدون جدا ولألسف يصدمون ألنهم تربوا جيدا وأخالقهم راقية و قاموا 
بكل ما في وسعهم وتفوقوا بعلمهم وفى النهاية ال يجدون عمال وهنا تقع األزمة 

الحقيقية.

أال توافق على أن الشباب المدمر صنعته الظروف والبيئة التي نشأ فيها ؟
بنا أن نحدد كيفية معالجتها،  التراكمات فاألولى  نتيجة  وأن كان ذلك   
فهل المفترض القول إذا اعتدى الشاب على مدرسه وضربه بأال يتحرك المعلم 
وينحني للطالب  تقديرا ويمنع من الرد عن نفسه، وفى المقابل كيف نمنع المعلم 
من االعتداء على التلميذ  بالضرب العدواني، ونجعل الطالب يحترم معلمه، فهذه 



بكرة متشابكة  وال يبدو في األفق حل لها،وال نعرف من أين نبدأ، ومنذ عهد عبد 
الناصر وحتى اآلن ونحن في حيرة  بأمر تطوير التعليم ومناهجه ونظام الدراسة 
يقتصر التغيير فيه على جعل الثانوية على عام واحد أو عامين واالبتدائية على  
خمس أو ست سنوات، وعندما يطالب بتعديل المناهج ال يجرى بشأنها شيء 

سوى استبدال أو االختصار في الموضوعات.

كيف يتابع الفنان صبحي موجة األفالم الهابطة والتي تهدم القيم وتعطى   
صورة سيئة عن المجتمع المصري؟

لألسف هذه األفالم تجد من يساعد في انتشارها، والواجب أن ينصب   
فيه   يعيش  الذي  للمجتمع  قيمة مضافة  إخراج مواطن ذي  كيفية  التفكير على 
ويكون على دراية ووعى وقوة بصيرة يرفض المساهمة في كل ما من شأنه أن 
يضر بمجتمعهم، فالشباب الذين  يدخلون السينما لمشاهدة فيلم هابط  في حقيقة 
األمر هم يشاركون في هدم قيم المجتمع ويملئون في الوقت ذاته جيوب منتجها 
ويشجعونه على تقديم الكثير من نوعية تلك األفالم، فلقد اكتشفت حمق رسالتي 
التي وجهتها للشباب عام 2007 والتي طالبتهم فيها  بمقاطعة البضائع األمريكية 
والبضائع اإلسرائيلية عام 2007، خاصا ونحن لدينا »بالوي« أخرى ولذا كانت 
دعوتي  لهم بضرورة »مقاطعة الفن السيئ واإلسفاف واالنحالل« لنضيع على 

منتجها فرصة تكرار التجربة
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أال ترى أن قضية العشوائيات شائكة وصعب التعامل معها ؟  
التجربة  منها  المجال  ذلك  في  الدول  تجارب  كل  على  أطلعنا  نحن   
البرازيلية وسنغافورة وماليزيا والهند  وعملنا بدأ منذ ثالث سنوات فقط، كما أن 
قاطني  العشوائيات غير اآلمنة والخطرة يقولون بأفواههم شيئا وعيونهم تقول أمرا 
تجار  تهديدات  المكان خوفا من  الرحيل من  إبداء رغبتهم في  أخر، ويخشون 
لدينا  ونحن  أمرهم،  سيفضح  ورحيلهم  بهم،  يحتمون  الذين  والسالح  المخدرات 
1221 منطقة عشوائية  تضم 25 مليون مواطن يعيشون خارج الحياة وتخرج 
من تلك العشوائيات كل األمراض أخطرها األمية، كما يخرج منها أطفال الشوارع 
والمتسولون ومن يلقون المولوتوف نظير المال، كما فيها مواطنون  عظماء فيهم 
المدرس والموظف والدكتور والمهندس فيهم ناس وهؤالء يتمنون الخروج من هذا 
المكان، وشعار مؤسستنا هو بناء البشر قبل تسليم الحجر، فليس هناك معنى من 
توفير الطعام والكساء والسكن  ويظل اإلنسان على نهجه وسلوكه غير السوي.

متى تنتهي مشكلة العشوائيات في مصر من وجهة نظرك؟
لو لم نقم بأي عمل غيرها وتضافرت جهود المجتمع األهلي مع الدولة   
فسيستغرق حلها 15 سنة خاصة إنها تحتاج إلى 300 مليار دوالر، ونحن لدينا 
آمنة وفى  يبلغ عددها 388 منطقة غير  والتي  العشوائيات  مشكلة من دراسة 

حاجة لنسفها وإقامة حدائق بدال منها.



وأنت تقف على حقائق المشاكل التي نعانى منها..هل ترى الصورة قاتمة ؟
أنا ضد المثقفين والنخبة الذين خرجوا على الفضائيات أيام الثورة  وقالوا   
أن مصر خالل سنة واحدة ها تبقى من أحسن 10 دول في العالم، فهذا الجنان  
بعينه، الن من يقف علي  مشاكل المجتمع جيدا في إمكانه أن يعرض بعض 

الحلول ويكون تفاؤله حذرا وليس تشاؤميا.

الفن من المفترض انه يحمل رسالة لتغيير المجتمع لألفضل.. فهل وجدت أن 
الفن لم يعد  يؤدى هذا الدور ولذا حرصت على النزول للعمل ميدانيا؟

المتلقي أن يستوعبه  المسرحية والفنية ودور  دورى كفنان  أطرحه في أعمالي 
ويحلله، أما نزولي للعمل بالشارع  فهذا ألن بلدي  كان يتعرض للخطر ويدمر 
وسط تعمد لكسر الجيش والشرطة والقضاء، ولو أن نظام مبارك نظر لسكان 
العشوائيات وأنفق عليهم ووفروا لهم الخدمات لما أعطوا فرصة للمتطرفين لشرائهم  
من   واعتبر  للناس،  رسائل   توصيل  كفنان  فدوري  معهم،  التعاطف  حتى  أو 

القالئل الذين  يعرضون  حلوال  للمشاكل في أعمالهم.

ارتباطك بالناس هل من الممكن أن  يدفعك للترشح كعضو بالبرلمان  ؟
سبق تم ترشيحي ورفضت، ألنها ليست شغلني، وهناك فرق مابين أن   
تحبي شخصا وتقدريه وان تختاريه لهذا المكان ، فأكبر خطأ وقع فيه البعض 
أنهم هرولوا سعيا للحصول على منصب وزير الثقافة  وفرحوا  ورحلوا بعد شهرين 
فقط، ألنهم لم يسألوا أنفسهم  عن مدى قدرتهم على إدارة ذلك العمل من عدمه، 
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للمشاكل بعين  انظر  قانون ومهمتى أن  ليست شغلتى  مجلس شعب وال سن 
الفنان  مش بعين  عضو مجلس الشعب.

هل سيناريو مسرحية »خيبتنا« يناسب األجواء الحالية أم اختلف؟
سيناريو المسرحية لم نضف عليه شيئا، وكنت أتمنى أن يتم  عرض   
العربي وما إن كانت  العقل  تتكلم عن  المسرحية فى مارس  2011، فخيبتنا 
مشكلتنا في عقلنا أو في عاطفتنا، فالرواية في األصل كانت تتحدث عن نظام 
المستشار  لويس  برنارد  خريطة  بقوة  أرى  كنت  فقد  ونتائجه،  وسلبياته  مبارك 
القومي األمريكي سنة 83  والذي وضع خريطة تقسيم للوطن العربي ومساعدتهم 
البعض،  بعضهم  مع  يقتتلوا  لكي  الدول  بتلك  للحكم  للوصول  دينيا  المتطرفين 
تلك  تكون  أن  المستحيل  من   انه  وقالوا  الرواية  من  تعجبوا  الرقابة  فأعضاء 

المسرحية كتبت قبل الثورة.

توقعت في المسرحية ما نعيشه واقعا اآلن، فما رؤيتك للقادم؟
أنفسنا  ونعرف أعداءنا  لنا عدو واحد ومعروف، ولكننا نستهبل على   
ومع ذلك نأكل الطعم، ومن يدقق سيالحظ أنه خالل الخمس سنوات الماضية لم 
نسمع خبرا واحدا في جميع الفضائيات عن »إسرائيل« كما ال يوجد طرح لوجهة 
نظر مصرية تخشى من إسرائيل كعدو،  وقاموا بخلق عدو آخر متمثل في إيران 
لنخشاه ونبدأ لالستعداد لمواجهتها والتي ستكون منافسا قويا لتنفيذ خريطة برنارد 
لويس وتقسم الوطن العربي والذي قسم معظمه بالفعل ومن قبلها قاموا بصناعة 



حماس كعدو بالجنوب لنسيان أمر إسرائيل بالمرة، ومن يعود لكافة أعمالي منذ 
عام 1994 ذكرت أن إسرائيل تلعب في القرن اإلفريقي لتعطيش مصر.

هل ترى أن حالة المسرح أصبحت مستقرة ومؤهلة لعرض تلك األعمال الفنية ؟
ال، ومع ذلك البد أن تظل الحركة المسرحية موجودة ويستمر االرتياد   
للمسرح، والمسرحيات المجانية التي تعرض يوم أو يومين في األسبوع ال تمثل 

الحركة الحقيقية للمسرح.

ألست متخوفا من عرض مسرحياتك في هذا التوقيت وبعد الوقفة الطويلة منذ 
ثورة 25 يناير ؟

الثورة بخمس سنوات وليس  لم اعمل مسرحا منذ عشر سنوات وقبل   
عندي أي تخوف.

هل ترى أن مصر في طريقها لالستقرار وهدوء األجواء؟
االستقرار والهدوء يتوقف علينا جميعا بال استثناء ونحن نستحق القادم.  
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فاز محمد صبحي بجائزة الشارقة لإلبداع المسرحي العربي في دورتها   
الثانية عشرة 2018، تقديرًا لتجربته اإلبداعية الثرية وتثمينًا لدوره المشهود في 
وعبر  عقود،  أربعة  من  أكثر  العربّية، خالل  المسرحية  الحركة  وإغناء  تطوير 

العديد من العروض المبدعة والراسخة في ذاكرة جمهور المسرح. 

تأّسست جائزة الشارقة لإلبداع المسرحي العربي بتوجيهات من صاحب   
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة، سنة 2007، استكمااًل لجهود الشارقة الداعمة والمحفزة لمبدعي المسرح 

العربي المميزين في اختصاصاتهم المتعددة. 

»محمد  إن  الشارقة،  في  الثقافة  دائرة  رئيس  العويس،  هللا  عبد  وقال   
صبحي رمز للفنان المسرحي المثقف والمستنير والجدير بالتقدير واالحترام، ولقد 
أثرى الوجدان العربي بروائعه المسرحية، ممثاًل ومخرجًا ومؤلفًا، وعزز موقع الفن 
المبتكرة والملهمة  الفنية والفكرية  المجتمع، برؤاه  المسرحي ومكانة مبدعيه في 

والهادفة إلى نشر وتعزيز القيم السامية وصون كرامة اإلنسان وحريته«. 

جـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــزة 
الــــــــــــــشــــــــــــــارقــــــــــــــة 
ــي ــ ــرح ــ ــس ــ ــم ــ لـــــــــإلبـــــــــداع ال 5



وأضاف العويس: آمن صبحي بالدور التربوي والتعليمي للفن المسرحي   
وبمسؤولية الفنان تجاه مجتمعه، فلم يقصر جهوده على مجاله المهني ووظف 
االجتماعية  والمشاريع  المبادرات  من  العديد  لطرح  الثقافي  ورصيده  إمكانياته 

واإلنسانية، البناءة والهادفة، والمشهودة والمشكورة. 

وتعكس السيرة الذاتية للفنان المصري المولود سنة 1948، مسارًا حياتيًا   
أعالم  أبرز  أحد  قليلة،  سنوات  غضون  في  بات صبحي،  فقد  ملحميًا،  وفنيًا 
الثقافة المصرية المعاصرة، ومن ممثل في دور صغير، حين ظهر للمرة األولى، 
بمسرحية »كومبارس الموسم« التي عرضت عام 1968، صار خالل فترة زمنية 

ليست بالطويلة، من أشهر فناني المسرح في العالم العربي.

تسلم صبحي جائزة الشارقة لإلبداع المسرحي العربي، في حفل افتتاح   
الدورة »28« من »أيام الشارقة المسرحية« 13 : 22 مارس 2018.
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» المخرج الجيد هو الذي يرى إمكانيات الممثل ويستطيع أن يكتشف فيه 
قدرات هو نفسه ال يعلم انه يستطيع القيام بها فحين تختار ممثل لدور انظر 
عليه مرة بعين المخرج وأخرى بعين الجمهور« )سماح السعيد/ ماجستير ص 

)63
***** 

»ينبغي على المخرج أن يهتم بعلم الجمال ومبادئه حيث أن عملية التشكيل 
في الفراغ المسرحي تقوم في األساس على هذا العلم الهام« )سماح السعيد/ 

ماجستير ص 63(
***** 

»أنا ال أصنع النجوم، ولكنني أشبه نفسي بأنني، جواهرجي ال يقدم ذهبا 
مزيفا، مضيفا أن فكرة »المسرح للجميع« تهدف إلحياء التراث« )برنامج هنا 

العاصمة(
*****

»أنا ال أقلد الريحاني، ولكنني استلهم روحه، وأنا مع هوية الفكر، وأقدم كلمة 
يومية تشمل هذا المفهوم قبل العرض المسرحي« )برنامج هنا العاصمة(

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
آراءه 

ــه ــ ــتـ ــ ــزوجـ ــ ورســـــــائـــــــلـــــــه لـ 6



*****
»ابتذال الفكرة أخطر من ابتذال األزياء، وأنا ممن يتفقون على ضرورة وجود 

رقابة« )برنامج هنا العاصمة(
*****

»أصبح لدينا اليوم قضية سالبة ومستفزة وهي حرية اإلبداع... ال أستطيع 
أن أفرق بين حرية اإلبداع والسفالة والخروج عن التقاليد والقيم، نعم أنا أدافع 
عن حرية الرأي ولكن يجب أن نراعي القيم واألخالق، ال أن نمارس اإلسفاف 

على أساس أنه حرية إبداع، وحين تعترض يتهمونك بأنك ال تؤمن بحرية 
اإلبداع...« )ندوة الشارقة مايو 2017(.

***** 
»بعد الثورات العربية أصبح مفهوم الحرية والديمقراطية مغلوطًا ليس من 

المثقفين وحسب ولكن أيضًا من الجهلة واألميين، فالحرية التي يتحدثون عنها 
هي في واقع األمر فوضى... قاطعوا الفن السيئ، المبتذل » )ندوة الشارقة 

مايو 2017(.
*****

»الجيش المصري في معظم فترات التاريخ هو أقوى جيش واعرق جيش في 
جنوب البحر المتوسط« )نورا كمال قلب بداخله إنسان 2015(.

*****
»يجب علينا أن نربي أن نربي أبناءنا على األخالق والقيم كي نقدمهم للمجتمع 
أبا عظيما وأما فاضلة، ولكن قبل أن نربي أبنائنا، علينا أن نربي أنفسنا أوال« 
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)دستور ونيس- نورا كمال قلب بداخله إنسان 2015(.
*****

»هذه الرسالة لك زوجتي.. الحبيبة نيفين.. األحد 15 يناير تكون مرت 
األيام األربعون بعد رحيلك وكأنها سنين.. نتذكرك وستظل ذكراِك ما حييت.. 
سأتذكر أخالقك وعلمك وطيبتك وقوتك وإصرارك والتزامك أمام هللا.. والتزامك 
معي بما اتفقنا عليه منذ خمسة وأربعين عاما أننا نبني أسرة ال تهدم... الحمد 
هلل لم تهدم ولن تهدم بغيابك.. كان لِك الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى في بناء 

هذه األسرة وفي بنائي ودفعي وتألقي.. وتركِت أبناءك األبرار الذين نفتخر 
بهم، وهم اآلن سندي بعد أن أدوا واجبهم تجاهك« )صفحتة على الفيسبوك(.

*****
»حبيبتي.. أنا لست وحدي، حولي األصدقاء وجمهور كبير احترمِك لسيرتك 
النقية.. لقد تركِت لي إخوتك وأقاربك وأصدقاءك الغاليين علينا.. وأنِت أيضًا 
معي في كل لحظة وفي كل خطوة حتى ألقاِك.. إن دموعي ال تكفي لفقدانك، 
وعقلي يتشبث بصورتك، وأحمد هللا أنه يقويني، وأنا أقبل إرادته ومشيئته.. 
دعواتي من قلبي أن يجعل هللا لِك مكانا في الجنة، فقد هيئِت لنا جميعا 

بعشرتك جنة على األرض.. كم أحببتك امرأة هي لي وطن« )صفحتة على 
الفيسبوك(.
*****

» حبيبتي نيفين.. زوجتي وأمي وابنتي.. عيد جوازنا اقترب 13 نوفمبر عيد 
جوازنا ال 45.. أنا سأحتفل به بطريقتي بعد أن ذهبني.. ولكن أنتي معي 



دائما أراكي في أبناءك وأحفادك خير ما قدمتي لي.. أراكي في كل مكان 
ولكن لم أشاهدك في الصف األول في افتتاح المسرح وهذا ما كسرني وأظلم 
جزءًا كبيرا داخلي.. حبيبتي انتظر لقاءك.. وعارف ردك لما اقولك عايزة إيه 
هدية ؟ حتقولي : صبحي خليك في شغلك ده هديتي.. بحبك« )صفحتة على 

الفيسبوك(
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