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مكاتب تجارب األداء تشارك في خداع الفنانين المبتدئين ()Getty

تحترق أحالم الفنانين المبتدئين المطاردين ألضواء الفن السابع ،داخل ورش تدريب تستنزفهم ماليا ،بعضها وهمي،
فيما الحقيقي يكلف مبالغ طائلة ،في قطاع تغيب عنه الضوابط التنظيمية ما يسمح بتحاوزات أخالقية كالتحرش

ورش التمثيل
في مصر

تحرش واتجار بأحالم الفنانين المبتدئين
القاهرة ـ العربي الجديد

ط ـ ــارد ال ـثــاث ـي ـنــي امل ـص ــري أحـمــد
س ــام ــي ،حـلـمــه بــالـعـمــل ف ــي مـجــال
التمثيل عبر االلتحاق بعدة ورش
تدريبية ،تعرف عليها عن طريق إعالنات عبر
موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» ،لكن
آماله في تحقيق النجومية والشهرة تحطمت
بعدما استنزفت تلك ال ــورش أمــوالــه القليلة
وصار موقنا بأن املوهبة شيء وفرص العمل
شيء آخر .ما جرى لسامي وغيره من الشباب
تصفه الناقدة السينمائية ماجدة خير الله،
ب ـ «النصب باسم الفن الـســابــع» موضحة أن
«ظــاهــرة ورش التمثيل املـنـتـشــرة فــي اآلون ــة
األخيرة ،تعتمد على استغالل أحالم الشباب
امل ـصــاب بـجـنــون الـسـيـنـمــا» ،مضيفة «هــوس
التمثيل يدفع هوالء إلى مدراس «بير السلم»
(غـيــر مــؤهـلــة) هــدفـهــا جـمــع امل ــال ،عـبــر إيـهــام
الشباب بترشيحهم ألدوار في أعمال فنية.

استنزاف أموال الشباب
التحق سامي بورشة مركز «السكة» التدريبي
والتي تكلف ثالثة آالف جنيه (نحو  200دوالر
أميركي) ،بينما تتراوح أسعار ورش جهات
الـتــدريــب عــالـيــة املـسـتــوى بــن  10آالف (650
دوالرا) و 18ألــف جنيه ( 1150دوالرا) ،مثل
أكاديمية «دهــب» التي يديرها السيناريست
مدحت العدل ،وتكلف إحــدى ورشها  13ألف
جنيه ( 850دوالرا) وتستغرق شهرين ،بمعدل
جلسة تدريبية أسبوعية ،كما تنظم دورات
تمثيل وإخـ ــراج للمخرج مـجــدي أب ــو عميرة
بما يزيد عن  18ألــف جنيه فضال عن ورشة
التمثيل للفنانة سوسن بدر بـ  11ألف جنيه.
ي ـق ــول س ــام ــي إنـ ــه اك ـت ـشــف اس ـت ـن ــزاف ــه مــالـيــا
بـعــد ع ــدة ورش م ــا أه ــدر وق ـتــه وم ــال ــه ،وهــو
مــا يعانيه األربـعـيـنــي شــريــف عــرابــي وال ــذي
ما يزال يلتحق بها بحثا عن فرصة حقيقية
لدخول عالم التمثيل ،وآخرها ورشــة الفنان
حسام داغر ،والتي تكلف  6آالف جنيه ،والتي
يـصـفـهــا ب ــ»ال ـج ـيــدة» عـلــى مـسـتــوى اكـتـســاب
املـعــرفــة واملـ ـه ــارات ،إذ تـشـمــل تــدري ـبــات على
صـيــاغــة مـشــاهــد وتــأديـتـهــا ،وأخ ــرى لتمرين

ال ــذاك ــرة والـتـعــامــل مــع االن ـف ـعــاالت املختلفة.
ولكن عقب فترة اكتساب املهارات ،لم يستطع
عرابي الحصول على فرصة حقيقية لدخول
التمثيل ،وال ي ــزال يبحث عــن ورش ــة جــديــدة
ق ــد ت ـســاعــده ف ــي ذل ــك ،خـصــوصــا أن الـفــرص
باتت صعبة وتخضع ملعايير مختلفة أهمها
العالقات الشخصية .وتؤكد مصادر التحقيق،
ومن بينها سامي وعرابي ،أن بعض مكاتب
«الكاستينغ» (تجارب األداء) ،تعمد إلى خداع
املمثلني املبتدئني ،عبر الترويج على وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،بأنها كــانــت مسؤولة
ع ــن تــرش ـيــح امل ـم ـث ـلــن لـفـيـلــم أو مـسـلـســل ما
مشهور ،عبر منشورات ألحد العاملني يقول
فيه على سبيل املثال «الحمد لله على النجاح
ال ـك ـب ـيــر الـ ــذي حـقـقــه مـسـلـســل ( )....ويـعـطــي
االنطباع لــدى الناس أن مكتبه هو من رشح
أب ـطــال الـعـمــل ،بينما الحقيقة بــأنـهــم وف ــروا
املمثلني الثانويني (املجاميع أو الكومبارس)،
من أجل استقطاب الشباب ،إلى ورش وهمية
تنظمها تلك املكاتب ،على أمــل الترشح بعد
ذلك لدور ما في عمل كبير.

االستغالل الجنسي
ال يـتــوقــف األم ــر عـلــى االس ـت ـغــال املــالــي كما
تقول الناقدة خير الله ،وتضرب مثاال بواقعة
إحالة املمثل الشاب شادي خلف إلى محكمة
ال ـج ـن ــاي ــات ،الت ـهــامــه بـهـتــك ع ــرض  7فـتـيــات
داخــل ورشــة لتعليم التمثيل .وتابعت «عدد
من الفتيات نشرن الصيف املاضي تعليقات
على مــواقــع الـتــواصــل ،يتهمن خاللها خلف
بــاسـتـغــال حــاجـتـهــن لـلـتــدريــب فــي االع ـتــداء
ً
جنسيا ،قبل إبالغ الشرطة».
عليهن
واس ـت ـغــل خ ـلــف وق ــائ ــع ال ـت ــدري ــب ليتحسس
أج ـس ــاد ال ـف ـت ـيــات ب ــزع ــم ال ــدخ ــول ف ــي أجـ ــواء
املـ ـش ــاه ــد ،وعـ ـن ــدم ــا اعـ ـت ــرض ال ـف ـت ـي ــات ك ــان
ي ـخ ـبــرهــن بـ ـ ًـأن م ــا يـفـعـلــه ف ــي إط ـ ــار الـتـعـلـيــم
ولـيــس تـحــرشــا ،وقــالــت إحــداهــن «أن ــا حصل
لي نفس املوقف اللي كل البنات اتعرضت له،
واملفاجأة إنها طلعت نفس الطريقة حصلت
ل ـك ــذا ب ـن ــت ب ـح ـجــة ت ـم ــاري ــن ت ـخ ــص ال ــورش ــة
اللي كنا فيها ،وملا أنا حصل معايا حاجات
غريبة فــي التمرين اعـتــرضــت ،وبـعــدت وكــان

 1500متقدم إلى
ورشة نقابة المهن
التمثيلية يتم اختيار
 300منهم سنويًا
ورشة الفنان
محمود حميدة
كانت بأجر رمزي
وتخرج منها
العديد من
المبدعين

رده :إنـتــي جـبــانــة والزم تشيلي ال ـخــوف من
عليكي علشان تـقــدري تطلعي الـلــي جواكي
وت ـس ـت ـف ـيــدي ل ـش ـغــل ال ــورش ــة وك ـ ــام م ــن ده،
ب ـع ــده ــا أنـ ــا س ـك ــت ومـ ــا ك ـن ـتــش ع ــارف ــة أف ـكــر
ومشيت من هناك وما روحتش تاني».

كيف تدرب كبار الفنانين؟
يمكن الـتــوثـيــق لـتــدريــب املـمـثـلــن املـصــريــن،
وفــق مــا يـقــول الفنان وم ــدرب التمثيل أحمد
ك ـمــال ،عـبــر م ـب ــادرات فــرديــة ب ــدأت مــن ورش
بــري ـطــان ـيــة ح ـضــرهــا امل ـم ـثــل ال ـك ـب ـيــر ال ــراح ــل
محمد تــوفـيــق ،وبـعــده ج ــاءت الفنانة منحة
الـبـطــراوي والـتــي تعلمت فــي ورش فرنسية،
ون ـق ـل ــت خ ـبــرت ـهــا إل ـ ــى م ـص ــر وط ـب ـق ـت ـهــا فــي
الثمانينيات من القرن املاضي ،من خالل فرقة
«مسرح الشارع».
لكن العمل التدريبي املستمر والناجح والذي
استمر أكـثــر مــن  5س ـنــوات ،دون تــوقــف ،كان
مع الدكتور نبيل منيب ،رئيس قسم التمثيل
واإلخ ــراج السابق بمعهد الفنون املسرحية،
والـ ــذي درس فــي فــرنـســا ال ــدرام ــا وال ـتــدريــب،
بحسب كمال والذي يوضح ،أن منيب كون في
الثمانينيات مجموعة كبيرة حـضــرت فيها
عبلة كامل وإلهام شاهني وأحمد بدير وأحمد
عبد الـعــزيــز ،وع ــادل القشيري وعـلــي خليفة
وك ــذل ــك مـحـمــد ع ـبــد ال ـه ــادي وأح ـم ــد مـخـتــار
مدربا التمثيل حاليا ،والعديد من املحترفني
وغيرهم ،بمجموع  400شخص ،ما أدى إلى
تخريج أجيال من الفنانني.
وأضاف كمال «ورشة منيب تعد األولى التي
انتظمت دون توقف ملدة تقترب من  6سنوات
وتـعـلـمـنــا ف ـي ـهــا أسـ ـل ــوب االرت ـ ـجـ ــال كعنصر
أس ــاس ــي ،وت ــدري ـب ــات االس ـت ــرخ ــاء والـتـنـفــس
والتركيز ،والتدريبات الصامتة والــافــت أن
ال ــورش ــة كــانــت مـجــانـيــة ،ول ــم يـتـقــاض منيب
طــوال عمله أي أجــر .وأكــد الفنان أحمد كمال
أن الفنان محمود حميدة أيضًا كانت له «أياد
بيضاء» في التدريب ،وقال «من خالل الورشة
ال ـتــي كـنــت مـشــرفــا عليها (س ـتــوديــو املـمـثــل)
وكان حميدة صاحب فكرتها واملسؤول عنها،
كــان التدريب بمقابل رمــزي جـدًا  150جنيها
في الشهر ،وكانت غير هادفة للربح نهائيًا،
على العكس ،كان هدف حميدة الوحيد اإلفادة
والتعليم وإعطاء الفرصة للشباب».
وأض ـ ــاف ك ـمــال «األسـ ـم ــاء ال ـتــي ت ــدرب ــت عند
ح ـم ـيــدة وأص ـب ـحــت ن ـجــومــا ك ـث ـيــرة ،ومـعـظــم
الـنـجــوم الـحــالـيــن م ــروا عـلــى ورش ــة حميدة
التي استمرت نحو  15عامًا وتوقفت نهاية
 .»2010وامل ــاح ــظ ،بـحـســب ك ـم ــال ،أن ورش ــا
ح ــال ـي ــة ت ـج ــد أن املـ ـ ـ ــدرب ف ـي ـه ــا ح ـص ــل عـلــى
ورشـتــن فقط وبعدها يـمــارس العمل ،قائال
»:ص ـ ـ ـ ــرت مـ ــدربـ ــا بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة مــن
العمل والـتــدرب على أيــدي  27مدربًا مصريًا
وأجنبيًا ،وحصلت على ورش في الداخل وفي
أميركا وروسيا ،العلم واملعرفة والخبرة نقاط
أساسية في هذا املجال ،وإذا لم تتوفر فماذا
سأعطي للمتدربني؟!».
صراع على عائدات الورش
حــديــث ال ـف ـنــان ك ـمــال يــدعـمــه نـقـيــب املمثلني
أشـ ـ ـ ــرف زكـ ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــذر مـ ـم ــا س ـمــاهــا
بــ»الــورش الوهمية» ،قائال إن النقابة «تنظم
الورشة الوحيدة املعترف بها» .وتابع« :بعض

الــورش تحظى بسمعة طيبة ومصداقية في
الــوســط الـفـنــي ،وينظمها زم ــاء مـشـهــورون،
ل ـك ــن ورش ـ ـ ــة نـ ـق ــاب ــة املـ ـه ــن ال ـت ـم ـث ـي ـل ـي ــة ،هــي
الوحيدة التي تسمح بالحصول على تصريح
عمل باملجال» .وأضــاف زكي أن باقي الورش
«الوهمية» تشكل خطرًا على املهنة كما أنها
تستغل أحــام الشباب في النجومية ،مؤكدًا
أن النقابة ستالحق املشرفني عليها ،بتهمة
انتحال الصفة والتزوير ،والنصب واالحتيال.
لكن املمثل الشاب عالء عزمي يتهم نقابة املهن
التمثيلية بمهاجمة ورش التمثيل الخاصة،
مــن أج ــل أن تـفـ ّـعــل ورشـتـهــا وال ـتــي تتكلف 3
آالف جنيه ،موضحًا أن النقابة تشترط على
غـيــر أعـضــائـهــا الــراغـبــن فــي الـعـمــل بــاملـجــال،
االشتراك في تلك الورشة ،من أجل الحصول
على تصريح العمل.
ويقول عزمي إن القانون والالئحة الداخلية
للنقابة لم يشترطا االشتراك في ورش التمثيل
التي تنظمها النقابة من أجل الحصول على
تصريح العمل ،ويضيف :يفترض أن النقابة
تعطي التصريح لغير النقابيني بنسبة %10
من مجمل العاملني بأي عمل فني ،وتحصل
منهم على  %20من أجرهم كما ينص القانون.
وي ـض ـي ــف امل ـم ـث ــل ال ـ ـشـ ــاب أن ورش ـ ـ ــة ن ـقــابــة
امل ـهــن التمثيلية هــدفـهــا الــوح ـيــد هــو «جمع
املــال» ،مشيرًا إلــى أنــه يعرف بــأن كثيرين من
امل ـت ـقــدمــن لـلـحـصــول ع ـلــى ت ـصــاريــح للعمل
«سجلوا في تلك الــورش ودفـعــوا الثمن دون
حضور أية محاضرات ،وتمنحهم النقابة في
النهاية شهادة باجتياز الــورشــة وتصريحا
بالعمل».
ويرد الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة
املهن التمثيلية ،قائال »:ورشــة النقابة ثمنها
ال يقارن بثمن أي ورشة في الخارج ،ويتقدم
لها أكثر من  1500شخص ،يتم اختيار 300
منهم فقط ،وفي النهاية ورشة النقابة تعتبر
«تقييمية» لقياس مستوى أداء الناس هل من
حقها الحصول على تصريح أم ال».
وتحرص النقابة على تنظيم تلك الورشة مع
كــل موسم درام ــي (يــوجــد موسمان األول في
شهر رم ـضــان ،والـثــانــي فــي شهر أغسطس/
آب) ،من أجل تنمية مواردها املالية ،رغم أنها
ليست قليلة ،إذ تحصل على نسبة من جميع
املالهي ودور السينما إضافة إلــى نسبة من
عقود كل املمثلني ،بحسب إفــادة أحد أعضاء
مجلس نقابة املهن التمثيلية السابقني والذي
ش ــدد عـلــى ع ــدم ذك ــر اسـمــه لـلـحــديــث بحرية،
مضيفا «ال توجه النقابة هذه األموال لخدمة
أعـضــائـهــا ،إذ إن مـشــروعــا مـثــل دار املسنني
جــاء بدعم من حاكم الشارقة الشيخ سلطان
الـ ـق ــاسـ ـم ــي ،وحـ ـت ــى م ـل ــف اإلع ـ ــان ـ ــات وعـ ــاج
املمثلني ،يتكفل بــه فـنــانــون كـبــار مثل أحمد
السقا وبيومي فــؤاد بالتنسيق مع النقابة»،
مـعـيــدا ســر هجومها عـلــى ال ــورش الـخــاصــة،
بــالــرغـبــة فــي االس ـت ـفــادة مــن أمـ ــوال الــراغـبــن
في العمل باملجال ،ولذلك وقعت بروتوكوال
م ــع ال ـش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة ل ـل ـخــدمــات اإلع ــام ـي ــة،
ال ـتــي أس ـس ـهــا ال ـن ـظــام وع ـلــى ص ــات بـجـهــاز
امل ـخــابــرات الـعــامــة امل ـصــري ،بـهــدف مـنــع غير
األعضاء من املشاركة في األعمال الفنية التي
تنتجها الشركة ،دون الحصول على تصريح
مــن الـنـقــابــة ،وبــالـتــالــي عليهم االش ـت ــراك في
ورشة التمثيل التابعة لها.

