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توأم ساحة األمويين)1) .. قصة معهدين

تعاون املوسيقي مع املسرحي في املسرح السوري

علي موره لي)2)

: مشكلة البحث وأهدافه 
ً

أول

إن	العالقة	الطبيعية	التي	تجمع	املسرح	باملوسيقى	في	النشأة	والتاريخ	عبر	ثقافات	العالم،	بوصف	
	للتعبير	عن	الذات،	وميداًنا	فنًيا	أدائًيا	ضمن	فريق؛	اتخذت	في	سورية	منذ	تسعينيات	

ً
كل	منهما	مجاال

ل	بمقت�سى	تشارك	كل	من	املؤسستين	التعليميتين	مبًنى	واحًدا	باسم	
ّ
القرن	العشرين	بعًدا	آخر،	تشك

)املعهد	العالي	للموسيقى	والفنون	املسرحية(.	خضع	املرفقان	حيًنا	من	الزمان	لعمادة	)إدارة(	واحدة،	
ومسارح	 من	صفوف	 ذاتها	 األمكنة	 مرات	 الدروس	 وشغلت	 املعهدين.	 في	 درسين	

ُ
امل كوادر	 وتداخلت	

إليهم	في	 وقاعات	للتدريب،	عالوة	على	مقصف	مشترك،	جلس	فيه	طلبة	كل	من	القسمين،	وانضم	
كثير	من	األحيان	عدد	من	الخريجين	واألساتذة.		

	تساؤالت	تسعى	لإلجابة	
ً
تحت	عنوان	)التوأمة(	تتناول	املقالة	وحدة	الحال	اللوجستية	تلك،	طارحة

وخريجيه	 املسرح	 طلبة	 بين	 عالقات	شخصية	 نمو	 في	 املكاني	 التجاور	 تأثير	 كيفية	 مسألة	 إزاء	 عنها	
رجمت	بدورها	إلى	أعمال	

ُ
وأساتذته،	وهل	أسفرت	تلك	العالقات	عن	أشكال	من	تعاون	فني	ومنهي،	ت

أنجزها	مسرحيون،	استعانوا	من	أجلها	بزمالء	لهم	من	املعهد	العالي	للموسيقى،	وذلك	بغرض	كتابة	
املؤلف	 اضطلع	 كيف	 وآلياته؟	 التعاون	 ظروف	 ما	 وأخيًرا،	 املسرحية؟	 للعروض	 مصاحبة	 موسيقى	
	ملوسيقى	مصاحبة	للعرض	املسرحي؟	وما	مدى	حرصه	على	انسجام	تلك	املادة	 املوسيقي	بدور	ُمعّدٍ

السمعية	مع	النص	واملشاهد؟					

على	 التوأمة	 حقبة	 خالل	 السوري	 املوسيقي	 التأليف	 تطور	 صّب	 كيفية	 أيًضا	 الدراسة	 ترصد	
صعيد	الرؤية	واألسلوب	في	صالح	اإلنتاج	الدرامي	السوري	بشكله	املسرحي،	وباملقابل،	أثر	احتكاك	

)1(		ساحة	األمويين:	غربي	العاصمة	السورية،	وأحد	التقاطعات	الرئيسة	فيها.

)2(		علي	موره	لي:	موسيقي،	كاتب	وناقد	فني.		
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املوسيقيين	باملجال	الدرامي	املسرحي	والناشطين	فيه	في	سيرورة	تطورهم	الشخ�سي	الفكري	والجمالي،	
أثر	ال	بد	أنه	انعكس	بدوره	في	العناصر	التأليفية	واللغة	التعبيرية	إضافة	إلى	سبل	املعالجة	الفنية	التي	

مّيزت	أعمالهم	بصورة	عامة.		

ثانًيا: مقدمة

ال	يغيب	عن	ذهن	قارئ	مدى	وثاقة	صلة	املوسيقى	باملسرح،	إذ	يتجلى	ذلك	في	السياقات	جميعها	
تقريًبا،	وفي	مقدمتها	ربما	املسرح	ذاته،	بوصفه	فضاًء	للعرض،	سواء	كان	درامًيا	أم	موسيقًيا،	ذا	أبعاد	
	أنه	بحسب	الروائية	والباحثة	املسرحية	آن	أوبرسفيلد	))إنشاٌء	على	أسس	

ُ
فيزيائية	ثالثة،	ومن	حيث

ر	العالم.	أو،	فضاٌء	يجري	نحته	بصورة	أساسية	بواسطة	أجساد	املمثلين.(()3( معمارية،	ملشهد	يصّوِ

،	حيث	ال	أزياء	أو	ديكورات.	ألنه	املكان	
ً
في	التجربة	املوسيقية	يبدو	املسرح	أشّد	تجريًدا	وأكثر	فراغية

ا	أو	مغنًيا،	بغرض	نقل	الحمولة	الصوتية	إلى	املستمع.	وذلك	عبر	
ً
الذي	يحّل	به	املؤدي	املوسيقي	عازف

زمن	موسيقي،	ميتافيزيقي،	ال	قيا�سي،	كما	تصوره	هنري	برغسون،	ال	ُيدرك	سوى	بالحدس	)4(.	

ثمة	سياٌق	آخر	يكمن	في	اإليقاع،	يقول	الشاعر	األملاني	هولديرلين:	))كل	�سيء	إيقاع؛	فكل	مصير	
	يلج	 إيقاٌع	ال	مثيل	له(()5(.	 أنه	 إذ	 إيقاع	سماوي	واحد.	كما	هي	حال	العمل	فني،	 البشرية،	ماهو	إال	
املسرح،	 خشبة	 على	 املمثل	 حركة	 باب	 ومن	 به،	 املومأ	 أو	 املنطوق	 النص	 باب	 من	 املسرح	 اإليقاع	
وتعاقب	األحداث	واملشاهد	)امليزانسين(.	فاإليقاع	داخٌل	في	صلب	التكوين	املسرحي،	بقدر	ما	هو	داخٌل	

في	صلب	التأليف	املوسيقي.	

البداية،	 فمنذ	 تزال.	 وما	 العرض،	 مكّونات	 من	 مكّوًنا	 بوصفها	 مادًيا	 كانت	حاضرة	 املوسيقى	 إن	
حوى	املسرح	موسيقى	إما	ألغراض	طقسية،	أو	كفواصل	ترفيهية	أقرب	إلى	أن	تكون	حشواٍت	صوتية،	
بين	 الشعوري	 للربط	 إليه	سواًء	 ضاف	

ُ
ت وإنما	 بوحٍي	منه،	 أو	 النص	 إلى	 بالضرورة	استناًدا	 ؤلف	

ُ
ت لم	

	على	والدة	أجناس	مسرحية	قائمة	
ً

شاهد	من	وقع	األحداث.	فضال
ُ
شاهد	أو	تسخينها،	أو	إلراحة	امل

َ
امل

ا	امليوزيكال)6(.	أما	في	املسرح	
ً
أساًسا	على	املوسيقى	من	مثل	املسرح	الغنائي	من	أوبرا	وأوبريت،	وحديث

)3(		A.	Ubersfeld,	L’école	du	spectateur,	)Paris,	1981(,	P.	85

)4(  Henri	Bergson,	The	Creative	Mind:	An	Introduction	To	Metaphysics,	Mabelle	L.	Adison	)Trans.(,	 )New	York:	Dover	Pupli-
cation,	2007(,	p.	165,	168

)5(  Bettine	von	Arnim,	Die	Günderrode-Mythos,	)W.p:	W.A,	1989(,	P.145,	265

إلى	 إضافة	 والرقص	 املوسيقى	 على	 ويشتمل	 الحبكة،	 ببساطة	 يتميز	 ترفيهًيا،	 وغرًضا	 له	صبغة	حسّية	 مسرحي،	 إنتاٌج	 	Musical امليوزيكال	 	 	)6(
Britannica	بريتانيكا	موسوعة	للمزيد:	الحوار.
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ا	درامًيا،	أو	أحسن	املؤلف	املوسيقي	ربطها	بالنص،	قد	
ً
الصرف،	فإن	رأى	املخرج	للموسيقى	مسوغ

تصبح	لتأثيرها	الشعوري	العميق	آخر	ما	ُين�سى	من	العرض.	

في	سياق	تاريخي	سوري	أكثر	خصوصية،	يبدو	املسرح	واملوسيقى	توأًما	ُولد	من	رحم	واحد.	يعود	
بأبي	 ابتداًء	 املؤسسين	 اآلباء	 في	سير	 باملوسيقي	 املسرحي	 اتحاد	 إلى	 العشرين	 القرن	 بداية	 منذ	 ذلك	
ولسوف	 عمًقا،	 وأكثر	 ا	

ً
التصاق أشد	 	

ً
االستقالل	شكال بعد	 لها	 تتخذ	 توأمة	سوف	 القباني)7(،	 خليل	

ُيشّيد	لها	على	أعتاب	القرن	الحادي	والعشرين	صرح	إسمنتي	يشرف	على	إحدى	الساحات	الرئيسة	
ًنا	لهم	بيئة	 	من	الوسطين	الفنيين،	طالًبا	وخريجين	وأساتذة،	مؤّمِ

ً
في	العاصمة	دمشق،	ُمحتضًنا	كال

تالقح	معرفية	وثقافية	واجتماعية،	سوف	يتمخض	عنها	أشكال	تعاون	فنية	متعددة	ضمن	مؤسسة	
تعليمية	ثقافية	واحدة	هي	املعهد	العالي	للموسيقى	والفنون	املسرحية.		

ا: الولدة
ً
ثالث

معهد	 وسابًقا	 الثقافة	 لوزارة	 تابًعا	 سورية	 في	 	1977 سنة	 املسرحية	 للفنون	 العالي	 املعهد	 سس	
ُ
أ

العشرين	 القرن	 خمسينيات	 منذ	 للموسيقى	 كان	 بينما	 عاًما.	 عشرين	 على	 يزيد	 ما	 بنحو	 املوسيقى	
التنفيذية	ذاتها.	أخذت	تلك	املعاهد	على	عاتقها	تعليم	التالميذ	 معاهد	حكومية	تتبع	بدورها	للجهة	
على	 حصولهم	 تسبق	 التي	 العمرية	 املرحلة	 في	 وذلك	 األولية،	 املوسيقية	 واملعارف	 العزف	 الصغار	

الشهادة	الثانوية	تحت	اسم	)املعهد	العربي(		في	كل	من	دمشق	وحلب.	

1990	صدر	مرسوم	رئا�سي	بتأسيس	املعهد	العالي	للموسيقى،	بوصفه	مؤسسة	تعليمية	 في	سنة	
رج	موسيقيين	التخصصات	جميعها	بدرجة	اإلجازة	)البكالوريوس(،	وذلك	

ّ
خ
ُ
عليا	تابعة	لوزارة	الثقافة،	ت

أسوة	باملعهد	العالي	للفنون	املسرحية.	حيث	سرعان	ما	انتقل	األخير	من	مقره	البعيد	غربي	العاصمة	
إلى	املنشأة	الجديدة.	هكذا،	سوف	يتشارك	املعهدان	املرفق	ذاته	املوصول	عمرانًيا	بدار	أوبرا	دمشق،	
وسوف	يتأخر	افتتاح	هذه	األخيرة	رسمًيا	إلى	بداية	القرن	الحالي،	وسُيلَحق	باملعهدين	مدرسة	للباليه	
وقسٌم	للنقد	املسرحي	والسينوغرافيا،	وانضم	إلى	الصرح	هذا	العام	املعهد	العالي	للفنون	السينمائية.			

ما	لبثت	أواصر	الزمالة	والصداقة	أن	ُعززت	بين	الطلبة	والخريجين	واألساتذة	بحكم	الجوار	املكاني	
وقرب	املجالين	التعبيرين،	وتشارك	االهتمامات	الفكرية	والثقافية.	بحسب	الكاتب	واملخرج	والباحث	

)7(		أبو	خليل	القباني	1903-1833		موسيقي	ومسرحي	سوري	من	دمشق.	عاش	فيها،	وانتقل	إلى	القاهرة،	ومن	ثم	عاد.	يعد	رائد	املسرح	السوري	
للكتاب،	 العامة	 الهيئة	 القرن	العشرين،	)دمشق:	منشورات	 في	 الغنائي.	للمزيد:	أحمد	بوبس،	مبدعو	األلحان	السورية	 األول،	ومؤسًسا	للمسرح	

.)2011
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املسرحي	زياد	عدوان،	فقد	أوكلت	السلطة	السورية	إلى	كل	من	املعهدين	مهمة	إبراز	)املظهر	الحضاري(	
ف	إلى	حد	بعيد(()8(.	

ّ
في	حين	سادت	بين	الكوادر	الطالبية	والتعليمية	عالقات	))اتسمت	بعدم	التكل

الوادي)9(.	 الراحل	صلحي	 لهما	عميد	جديد	هو	 الجديد،	حتى	صار	 املبنى	 في	 املعهدان	 إن	حّل	 ما	
أسوة	 تمتع،	 إذ	 البلد.	 في	 الثقافية	 الحياة	 مأسسة	 على	طريق	 الغرس	 أول	 في	 دوٌر	 الوادي	 إلى	 ُينسب	
بعميدّي	املعهد	املسرحي	من	قبله،	بعالقة	طيبة	ومباشرة	مع	نجاح	العطار،	وزيرة	الثقافة	لحوالى	ربع	

	ثقافية)10(.	
ً
قرن،	استفاد	منها	في	تحويل	املعهدين	والصرح	الذي	يؤويهما	إلى	ما	ُيشبه	محمية

تنويري	 الوجهة،	 غربي	 كولونيالي،	 بعد-	 ما	 مثقًفا	 كان	 أنه	 إال	 مسرحًيا،	 الوادي	 صلحي	 يكن	 لم	
الهوى،	خريج	املدرسة	امللكية	)فيكتوريا	كوليدج(	في	اإلسكندرية،	واسع	املعرفة	واالطالع	على	املسرح	
ما	 بفروعه	 انتهاًء	 وليس	 بشكسبير،	 مروًرا	 اإلغريقية،	 التراجيديا	 في	 الكالسيكية	 من	جذوره	 العالمي	
بعد-	الحداثوية	من	مثل	بريخت	وبيكيت.	من	خالل	دروس	تذوق	املوسيقى	العاملية	التي	كان	ُيعطيها	
تخّرج	وسلك	مشوار	 ممن	 منهم	 كثيرين	 في	 العميق	 األثر	 له	 واملوسيقى،	صار	 املسرح	 طلبة	 من	 لكل	

املوسيقى	أو	الدراما	في	ما	بعد.

إليه	وضع	 سند	
ُ
أ 1960	حيث	 سنة	 القومي	 املسرح	 والدة	 مع	 دمشق	 في	 الوادي	 استقرار	 وتزامن	

أول	من	كتب	موسيقى	تصويرية	إلنتاجات	 للعروض	املسرحية،	فكان	 املوسيقى	املصاحبة	 مدونات	
املسرح	القومي،	بعضها	من	املسرح	العالمي	الذي	قرأه	وألّم	به	جيًدا،	مثل	أعمال	شكسبير	)ماكبث(	
و)تاجر	البندقية(	و)يوليوس	قيصر(.	بينما	كانت	له	تجربة	واحدة	في	املسرح	الغنائي	بعنوان	)يوم	من	
أيام	الثورة	السورية(	سنة	1961.	ألجلها	قام	بجهد	يشبه	إلى	حد	كبير	ذاك	الذي	سبقه	إليه	املوسيقي	
توزيعه	 وأعاد	 املحلي،	 واألهزوجي	 الغنائي	 التراث	 َجمع	 حيث	 	، هالل)11(	 مصطفى	 السوري	 واملمثل	

وإنتاجه.	

الكتابة	 شكل	 في	 نوعًيا	 تغيًرا	 املسرحي	 العرض	 في	 املوسيقى	 لدور	 الوادي	 صلحي	 مقاربة	 أحدثت	
رت	من	دون	أدنى	شك	في	الطرائق	التي	اتبعها	من	أتى	بعده،	سواًء	

ّ
املوسيقية	للمسرح	السوري،	وأث

)8(	 	Z.	Adwan,	The	Place	of	 Intellectuals,	The	Higher	 Institute	of	Dramatic	Arts	 in	Damascus	under	dictatorshipship	and	 the	
market,	Journal	of	global	theatre	history,	Vol1,	No1,	)2020(.

)9(		صلحي	الوادي	2007-1934	موسيقي،	عازف،	قائد	أوركسترا،	مؤلف	ومرٍب	عراقي	ألم	سورية.	درس	في	بريطانيا،	وعاد	ليستقر	في	دمشق	منذ	
الستينيات.	قبل	عمادته	املعهدين	العاليين	للموسيقى	والفنون	املسرحية،	كان	قد	أدار	املعهد	العربي	للموسيقى	بدمشق،	وأشرف	على	أوركسترا	

موسيقى	الحجرة،	من	ثم	أسس	األوركسترا	السيمفونية	الوطنية	السورية،	وقادها.

)10(		املرجع	السابق	نفسه.

ى	قسم	التمثيل	في	معهد	الفنون	واآلداب	بدمشق	منتصف	
ّ
)11(		مصطفى	هالل	1967-1911		موسيقي	وممثل	مسرحي،	ملحن	وجامع	تراث.	تول

الثالثينيات.	تعد	املادة	السمعية	التي	وضعها	ملصاحبة	مسرحية	)يد	هللا(	من	تأليف	يوسف	وهبي	سنة1944		بمنزلة	أول	أشكال	املوسيقى	التصويرية.	
للمزيد:	أحمد	بوبس،	”املسرح	العربي	واملوسيقى”،	مجلة	الحياة	املسرحية،	ع:87-86	،	)دمشق:	الهيئة	العامة	للكتاب،	2014(.	
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أكانوا	من	أساتذة	املعهد،	أم	طلبته	وخريجيه.	أضف	إلى	ذلك	أن	الوادي	كان	قد	أحسن	االستفادة	من	
خبرته	في	القيادة،	ومن	مهارة	العزف	التي	صار	يتمتع	بها	أساتذة	املعهد	العربي	للموسيقى،	وطلبته،	
سع	

ّ
	على	تنوع	الخيارات	اآللية،	تجاوًزا	للغناء	واآلالت	الشرقية،	لتت

ً
ثم	املعهد	العالي	في	ما	بعد.	فضال

وتشمل	األوركسترالية	من	مثل	الكالرينيت	واألوبوا،	إضافة	إلى	البيانو	واآلالت	اإليقاعية	املختلفة.		

الوادي	 ثمة	موسيقى	كتبها	صلحي	 أن	 إال	 قة	صوتًيا،	
ّ
تلك	األعمال	موث إلى	 اليوم	االستماع	 يتعذر	

لفيلم	فّني	)اليازرلي()12(	عن	قصة	لحنا	مينه،	وإخراج	قيس	الزبيدي،	وإنتاج	املؤسسة	العامة	للسينما	
في	دمشق	سنة	1974،	قد	تدل	على	الطريقة	التي	ألف	بها	للمسرح.	إذ	تسمعه	وقد	خلع	عن	املوسيقى	
العباءة	الغنائية	القبانية	التي	طاملا	ارتدتها	في	السابق،	واستبدل	بها	معطًفا	عصرًيا	تعبيرًيا	يقترب	من	
تيارات	ما	بعد	الحداثة	في	أوروبا	أول	القرن	العشرين،	ما	عزز	حضور	الدرامي	والفكري	املجردين	على	
حساب	الح�سي	والطربي	املجسدين،	بينما	ظّل	اللحن	الشرقي،	إن	ُوجد،	عنصًرا	من	عناصر	التأليف،	

يصب	في	املنجز	النهائي	بأسلوب	أقرب	إلى	اللصق	)كوالج(.					

رابًعا: البداية

تلك	الوظيفة	التعبيرية	التي	أسندها	صلحي	الوادي	إلى	املوسيقى	املصاحبة	للعمل	الدرامي	ستثمر	
قدًما	في	سيرورة	التالقح	بين	وسطي	املسرح	واملوسيقى	الفنيين،	كثمرة	تالقي	كل	من	املسرحي	جواد	
وموسم	 لألفكار،	 حاضنة	 ثقافية	 بيئة	 أجواء	 في	 وذلك	 دمشق،	 في	 خلف)13(	 رعد	 واملؤلف	 األسدي	
سماء	 في	 سطعت	 حينئذ	 الثالثة.	 األلفية	 أوائل	 إلى	 الثمانينيات	 أواسط	 من	 امتد	 إبداعي	 خصوبة	

املعهدين	أسماء	مسرحية	المعة.	

	في	دعوة	جواد	 	2004-1941 إلى	الشاعر	والكاتب	املسرحي	الراحل	ممدوح	عدوان	 يعود	الفضل	
األسدي	إلى	اإلقامة	في	سورية.	عمل	فيها	في	البداية	مخرًجا	في	مسرح	االتحاد	العالم	لنقابات	العمال	
بدمشق،	إلى	أن	دعاه	عميد	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	آنذاك	غسان	املالح	لإلشراف	على	تخريج	
الثقافية،	 التوأم	 محمية	 إلى	 التسعينيات	 مطلع	 في	 ذلك	 بعد	 األسدي	 لينضم	 الطلبة،	 من	 دفعة	
ة	من	حيث	توظيف	املوسيقى	درامًيا،	على	رأسها	

ّ
	مسرحية	فذ

ً
وليتمخض	عن	ذلك	االنضمام	أعماال
مسرحية	)تقاسيم	على	العنبر	رقم9(.	

وكما	يدّل	العنوان،	يستند	النص	إلى	مسرحية	الكاتب	الرو�سي	أنطون	تشيخوف	)العنبر	رقم	9(،	

)12(		https://youtu.be/nubRdlCSmTw

)13(			رعد	خلف	1964*		عازف	كمان	ومؤلف	عراقي-سوري	مقيم	في	دمشق.	رئيس	قسم	اآلالت	الوترية	في	املعهد	العالي	للموسيقى،	من	أبرز	مؤلفي	
املوسيقى	املصاحبة	للدراما	التلفزيونية	السورية	والعربية.	}الكاتب{.

http://www.apple.com
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بكتابة	 خلف	 رعد	 ف	
ّ
كل بأن	 يكتف	 لم	 األسدي	 أن	 هو	 العرض	 املوسيقى	ضمن	 في	حضور	 الالفت	

املوسيقى	املصاحبة،	بل	دعا	األخير	أيًضا	إلى	املشاركة	في	طاقم	املمثلين،	إذ	سيؤدي	على	الكمان	املادة	
وظف	املوسيقى	بصورتها	األدائية	الحية،	فيتداخل	املسرح	بوصفه	

ُ
املوسيقية	املرافقة	للعمل.	هنا،	ت

إلى	 	إليصال	املوسيقى	
ً
العالم،	بحسب	تعبير	أوبرسفيلد،	مع	الخشبة	بوصفها	منصة مشهًدا	يصّور	

الجمهور،	حيث	يسهم	جسد	العازف	من	خالل	أدائه	على	آلته	في	نحت	الفضاء	املسرحي،	مثلما	يسهم	
املمثل	في	ذلك.

توأمة	 وفرتها	 أجواء	 ضمن	 موسيقية	 وأخرى	 مسرحية	 مواهب	 بين	 والشراكة	 التعاون	 من	 كل	
شاهد	السوري.	هذا	ما	عكسه	

ُ
ا	فنًيا	بارًزا	في	وجدان	امل

ً
ن	املوسيقى	من	الحضور	وسيط

ّ
املعهدين	مك

رعد	خلف	في	حديث	له	إلى	الصحافي	إدريس	مراد،	إذ	يقول:	))الرقصة	على	الخشبة	تحتاج	إلى	مادة	
موسيقية،	وكذلك	املادة	الغنائية.	لذلك	سنبقى	نقول	أن	املوسيقى	هي	مادة	أساسية	وليست	كمالية.	

وأهميتها	ترتقي	إلى	الدرجة	األولى	من	سوية	النص)14(((.	

خامًسا: مدرسة دمشق

إن	تنويرية	صلحي	الوادي	)واإلشارة	هنا	إلى	عصر	التنوير	في	سياق	تاريخ	الحداثة	األوربية	الغربية(،	
ه	املستمر	من	حوله	

ّ
وابتعاده	مؤلًفا	عن	تبّني	املوسيقى	العربية	بشكلها	التراثي	التقليدي،	إضافة	إلى	َحث

على	توسيع	مشاربهم	الفنية	والفكرية،	لتشمل	ميادين	األدب	العالمي	واملسرح	والسينما	واملوسيقى،	
التحق	 أن	 املفارقة	 شاءت	 للموسيقى،	 العالي	 املعهد	 طلبة	 من	 نخبة	 ألهم	 أن	 كله	 ذلك	 شأن	 من	
املوروث	 إلى	 يأخذوا	على	عاتقهم	اإلنصات	 بأن	 آتين	من	خلفية	موسيقية	شرقية،	 باملعهد	 معظمهم	

بأذن	نقدية)15(.

لم	ينبذ	أحد	منهم	التراث	املحلي،	وإنما	عزفوا	فقط	عن	إعادة	إنتاجه	كما	هو،	ونظروا	إلى	الخاصية	
األبرز	في	املوسيقى	العربية،	أال	وهي	الُبَعيد	الصوتي،	أو	ما	ُيسمى	)بامليكرو	تون(	ليس	بوصفه	هوية	
إلى	تكوين	 لونًيا	يدخل	ضمن	مؤلف	موسيقي	معاصر	تجريبي،	يسعى	 ثقافية	صوتية،	وإنما	عنصًرا	

هويته	الفردية	الخاصة	واملستقلة.	

)14(		إدريس	مراد،	”رماد	البنفسج	وورق	اللعب:	محاكاة	الواقع	أم	تجسيد	الوقائع؟”،	مجلة	الحياة	املسرحية،	ع:	87-86	،	)دمشق:	الهيئة	العامة	
السورية	للكتاب،	2014(.

الدراسة	 وإنما	 التراث،	 إزاء	 سلبًيا	 موقًفا	 األحوال	 من	 حال	 بأي	 ليس	 بالنقد،	 هنا	 أقصده	 ما	 أن	 توضيح	 إلى	 حاجة	 هنالك	 تكون	 أال	 أرجو	 	 	)15(
ذائقة	جمالية	 إلى	 يرنو	 بنيوي،	 والصياغة،	هدفه	إحداث	تطوير	جوهري	 التركيب	 وُيعيد	 وُيفكك	 يحلل	 ا	

ً
بحث فيه،	 الجّدي	 والبحث	 له،	 املتعمقة	

جديدة	توائم	مسار	الحداثة.		
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استفاد	هؤالء	من	دراستهم	املوسيقى	الكالسيكية،	والحديثة	أو	املعاصرة	منها	على	وجه	الخصوص	
الكالسيكية	 مية	

َّ
الُسل االنسجامات	 تتجاوز	 منتصفه	 وحتى	 العشرين	 القرن	 مطلع	 منذ	 أخذت	 التي	

املجال	 أفق	 بذلك	 موّسعة	 النافرة،	 والتآلفات	 الناشزة	 األصوات	 وتستوعب	 واملستقرة،	 املطلقة	
استخدام	 طريق	 عن	 املقامي،	 للتجريب	 ومالءمة	 رحابة،	 أكثر	 بدوره	 بدا	 الذي	 التعبيري	 املوسيقي	

الُبعيدات	الشرقية	في	مؤلفات	مركبة	من	الناحية	الهارمونية	والتوزيعية.	

مكن	تسمية	املجهود	الذي	قام	به	طلبة	املعهد	العالي	للموسيقى،	في	أّول	األلفية	الثالثة	بخاصة،	
ُ
ت

ثقافية	 بـ	)مدرسة	دمشق()16(،	حيث	كان	ألقطابها	اهتمامات	 تبلور	من	خالل	أعمالهم	 الذي	 والنهج	
تتجاوز	ميدانهم	الفني،	وّجهتهم	بصورة	طبيعية	إلى	املسرح.	عالوة	على	أن	أواصر	زمالة	فنية	وصداقات	
شخصية	دفع	إليها	الفضول	الثقافي	والذائقة	الجمالية،	حتمت	عليهم	التفاعل	مع	طلبة	املعهد	العالي	

للفنون	املسرحية.								

املسرحية،	طلبة	 للفنون	 العالي	 باملعهد	 وثيقة	 له	صلة	 كانت	 املؤلف	حسان	طه)17(،	 أحدهم	هو	
وأساتذة،	فقد	شارك	في	أكثر	من	عمل	مسرحي	بكتابة	املوسيقى	املصاحبة	للعرض.	إحدى	املشاركات	
كانت	في	مسرحية	بعنوان	)كهرب(	من	إخراج	أحد	األساتذة	في	املعهد	وهو	باسم	قهار،	إلى	جانب	كوكبة	
ّدم	العرض	

ُ
من	الخريجات	والخريجين،	من	بينهم	كل	من	املمثلة	أمانة	والي	وزينة	ظروف	ولينا	مراد.	وق

على	مسرح	القباني	في	دمشق	سنة	2001.	

ا	بعنوانها:	))كهرب	تسمية	لحجر	
ً
وصف	املخرج	مسرحيته	في	حديث	خاص	بصحيفة	البيان	مبتدئ

شعرية	 مرمزة	 ببنية	 يتمتع	 الذي	 النص،	 وروح	 ينسجم	 عنوان	 وهو	 فركه	 عند	 رائحته	 تفوح	 كريم	
بموضوع	 منها	 تعلق	 ما	 تحديدا	 والتابوهات،	 املستقرة	 باملفاهيم	 االشتباك	 تحاول	 الدالالت	 متعددة	
تعددية	 بكل	 مثال	 األمومة	 بمفهوم	 كاشتباكها	 حولها.	 واألسئلة	 والجدل	 الشك	 إثارة	 بغية	 الجسد.	
دالالته،	من	الوطن	إلى	السلطة	فالهوية.	وبكل	ما	يحمله	من	معاني	القدسية	والتضحية	والجمال	في	

املوروث	والوجدان	العربيين)18(((.

يبدو	واضًحا	لألذن	من	خالل	مقطوعة	حسان	طه	املعنونة	بـ		)دبكة	آللة	مجوز	بمرافقة	كمان،	
تشيللو	وإيقاع(	التي	اختيرت	واقتطعت	من	مجمل	موسيقى	العرض،	من	ثم	رفعت	على	قناة	اليوتيوب	
)16(		أستمد	تسميتي	من	مصطلح	”مدرسة	فكرية”	School of Thought	أي	طريقة	معينة	في	التفكير،	وذلك	بحسب	تعريف	معجم	ميريام	ويبستر	
للغة	اإلنكليزية.	إذ	إن	تغّيًرا	نوعًيا	في	التفكير	إزاء	العالقة	بالتراث	قد	أحدث	تأليًفا	موسيقًيا	جديًدا	قطع	الصلة	بما	قبله	من	طرائق	التلحين.	وإن	كان	

له	جذور	ومقدمات	يمكن	تتبعها	في	أعمال	رواد	سابقين.	صلحي	الوادي	واملؤلف	السوري	نوري	إسكندر	على	وجه	التحديد.

)17(		حسان	طه	من	مواليد	مدينة	حمص	السورية	*	1968.	بدأ	املشوار	بتعلم	العزف	على	العود	وتلّقي	معارف	املوسيقى	العربية،	قبل	أن	يلتحق	
ا	للعود	وآلة	الهورن	الكالسيكية.	وفي	سنة	2003			سافر	بطموح	دراسة	التأليف	املوسيقي	

ً
باملعهد	العالي	للموسيقى،	ليتخرج	منه	سنة	1998	عازف

املعاصر	إلى	مدينة	ماستريخت	بهولندا.	واليوم	ُيقيم	في	املدينة	السويسرية	بيرن.	

)18(		تهامة	الجندي،	”كهرب:	جديد	املسرحي	العراقي	باسم	قهار	في	دمشق”،	صحيفة	البيان،	1	تشرين	األول/	أكتوبر،	2001.



ملف العددالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

220

مع	 التعامل	 في	 تغيير	موسيقي	جذري	 إلى	 )مدرسة	دمشق(	 أقطاب	 باملؤلف)19(	كيف	سعى	 الخاصة	
التراث.	

	للتعبير	عن	هوية	ذاتية،	ال	هوية	جمعية.	
ً
بموجب	تلك	املقاربة	الجديدة	أصبحت	موسيقاهم	أداة

-بلغة	 )تركيب()20(	 ضمن	 عناصًرا	 العراقية	 الكاسورة	 وطبلة	 واملجوز	 الدبكة	 من	 كّل	 يدخل	 فيها	
الفيلسوف	جيل	ديلوز-	ال	تبحث	ضمنه	عن	الثبات،	وإنما	عن	الحركة،	وليس	عن	التماثل	والتماهي،	
وإنما	التعارض	والتضاد.	وجهتها	ليست	املا�سي	وإنما	املستقبل.	تعكس	رؤية	خاصة	ال	تود	أن	تشبه	

إال	نفسها.	

أتى	ذلك	التحول	النوعي	نحو	التأليف	بغية	التعبير	عن	الذات	ال	عن	الجماعة،	ليصب	في	صالح	
الصفة	 من	 تحررت	 قد	 املوسيقي	 لدى	 التعبيرية	 فالوظيفة	 السينما.	 أو	 للمسرح	 املوسيقية	 الكتابة	
التراثي.	لذا،	صار	 الهوية	السمعية	الجمعية	من	خالل	املقام	الشرقي	والقالب	 التمثيلية،	أي	تمثيل	
والدبكة	 املحلية.	 البيئة	 تصوير	 ملجرد	 وليس	 املشهدي،	 للتلوين	 الشرقية	 اآللة	 استعارة	 باإلمكان	
حّرك	

ُ
ت التي	 االشتباك	 آليات	 املوسيقى	صدى	 سمع	

ُ
فت الفلكلوري.	 للتزيين	 وليس	 الدرامي،	 للتسخين	

ل	واملحّرم	داخل	املوروث،	كما	يراها	
ّ
ثير	من	خالله	الشك	والجدل	وطرح	األسئلة	حول	املحل

ُ
النص	وت

الكاتب	أو	املخرج،	وكما	يختبرها	املشاهد.	

ل	
ّ
وتشك 	عود،	

َ
عازف الدين	 بدر	 بدأ	 مثل	طه،	 	.)21( الدين	 بدر	 املؤلف	شفيع	 هو	 آخر	 ثمة	قطب	

وضعها	 التي	 املوسيقية	 املدونات	 بين	 من	 الشرقي.	 املوسيقي	 التراث	 بيئة	 في	 باألساس	 الفني	 وعيه	
األميركي	 الكاتب	 إعادة	صياغة	ملسرحية	 وهي	 )فوتوكوبي()22(.	 لـ	 كانت	 املسرحية،	 العروض	 لتصاحب	
موري	شيزغال	1926-2020	بعنوان	)الطابعان(.	إعداد	النص	كان	بالتعاون	بين	مخرج	العرض	وخريج	
املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	ماهر	صليبي	والكاتبة	املسرحية	آنا	عكاش	التي	عملت	بدورها	في	املعهد	

ُمدرسة.	

تناول	العرض	ظاهرة	االغتراب	في	املجتمعات	الرأسمالية	الحديثة	من	خالل	قصة	موظفين	يعمالن	
في	الطباعة	في	أحد	املكاتب	املنسية،	بإزاحة	زمنية	ُسِمح	من	خاللها	لإلعداد	بأن	ُيسِقط	أحداث	القصة	

)19(  https://youtu.be/08RncunxS-w

)20(		S	O’Sullivan,	”From	Aesthetics	to	the	Abstract	Machine”,	Deleuze	and	Contemporary	Art,	)Published	to	Edinburgh	Schol-
arship	Online:	March	2012(,	p.	189-207.

)21(			شفيع	بدر	الدين	1972*		من	مواليد	لبنان	وابن	قرية)شقا(	بريف	السويداء	جنوبي	سورية.	انتسب	إلى	املعهد	العالي	للموسيقى	ليتخصص	
إلى	جانب	آلته	العود	بالكالرينيت	والنظريات	املوسيقية.	بعد	تخرجه،	غادر	إلى	فرنسا،	حيث	درس	فيها	التأليف	وقيادة	األوركسترا،	ُيقيم	حالًيا	في	

لوكسمبورغ.

)22(  https://youtu.be/QKIc5ScpeCw

https://youtu.be/08RncunxS-w
https://youtu.be/QKIc5ScpeCw
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بالتأريخ	ألحداث	جيوسياسية	أحدثت	انعطافات	جذرية	خالل	العقود	 على	الشرق	األوسط،	وذلك	
وحرب	 لبنان	 في	 واالحتراب	 	1986 يونيو	 مثل	حرب	حزيران/	 من	 املا�سي،	 القرن	 من	 األخيرة	 الثالثة	

الخليج	األولى	والثانية.	

))الساعات	واأليام	والسنين	تم�سي	ُبسرعة.	ومع	ذلك	نشعر	بملل	فظيع.	أحالمنا	بسيطة	جدا،	
	بها	

ُ
وطموحاتنا	صغيرة	جًدا،	ومع	ذلك..	ال	تتحقق)23(((.	كانت	تلك	سطوٌر	للمخرج	ماهر	صليبي	يصف

ب	العرض.	على	وقع	آلة	امليترونوم	-	وهي	صندوق	له	رقاص	معدني	منتظم،	 تّيِ
ُ
ِبعت	على	ك

ُ
املسرحية،	ط

يساعد	على	ضبط	الزمن	املوسيقي	-	يفتتح	أول	املشاهد،	في	إشارة	إلى	الزمان	الفارغ	والثقيل	البارد	
والبليد.	

على	وقع	الضربات	الثابتة،	تتخللها	فواصل	رعدية	تدّب	الرعب	في	أجواء	الرتابة،	يفرش	بدر	الدين	
مساحات	طيفية	أقرب	أللوان	اآللة	الوترية.	متجاورة	وممتدة،	تتداخل	في	تنافر	ُمقلق	يؤكد	اإلحساس	
بالضيق	والسأم	وانسداد	األفق	الذي	تعانيه	شخصيتا	املسرحية.	لوهلة،	املوسيقى	تصويرية،	تعبيرية	
بروح	كالسيكية	معاصرة.	بيد	أن	ما	قد	يخفى	على	أذن	املشاهد	أن	لتلك	املساحات	الصوتية	املتراكبة	
واملتنافرة	جذوًرا	تراثية	ضاربة	في	املقام	الشرقي	من	مثل	الصبا	والحجاز.	جّل	ما	قام	به	املؤلف،	هو	
التقليدي	ذي	الشكل	أحادي	 في	إطارها	 سمع	

ُ
ت أن	عالجها	بتعدد	األصوات	وتداخلها،	عوًضا	عن	أن	

الصوت،	أفقي	النسق.	

عرض	بها	تلك	)املوتيفات(	املقامية	كلحن	آللة	الكالرينيت	من	دون	أن	تصرح	
ُ
توحي	األشكال	التي	ت

باألنماط	التي	عادة	ما	تتشكل	وفقها	االرتجاالت	الشرقية،	أو	ما	ُيعَرف	بالتقاسيم.	مرة	ثانية،	يبدو	أثر	
.	كيف	أن	العالقة	الجديدة	به	والنوعية	التي	بلورتها	)مدرسة	دمشق(	

ً
األذن	النقدية	إزاء	املوروث	ماثال

تعبيرًيا	انسجم	مع	مالمح	املسرح	 	كموًنا	
ً
دة

ّ
الدراما،	مول السمعية	من	خالل	 الثقافة	 في	 تؤثر	 أخذت	

والعمق	 الشعرية	 النزعة	 بين	 يجمع	 فكرًيا	 طابًعا	 امليالنكولية	 ملناخاته	 وجَعل	 )الجاد)24((،	 السوري	
الوجودي	الخافت.				

	عن	أجواء	التالقي	والتالقح	التي	سادت	بين	طالب	املسرح	واملوسيقى	
ً
يتحدث	شفيع	بدر	الدين	أوال

ا)25(	:	 التي	شهدها	خالل	وجوده	في	املعهد	العالي	للموسيقى	بدمشق،	دارًسا	وُمدرسًّ
)23(		يارا	بدر،	”عرضت	على	خشبة	مسرح	القباني	بدمشق	*	”فوتو	كوبي”	..	عرض	التفاصيل	التي	تسحق	اإلنسان	والسؤال:	إلى	متى؟”،	صحيفة	

الدستور	األردنية،	15		تموز/	يوليو	2007.

طلقت	على	أشكال	املسرح	منذ	مجيء	حزب	البعث	إلى	السلطة	في	سورية،	
ُ
)24(		قد	تطرق	زياد	عدوان	في	ورقته	البحثية	السابقة	إلى	املسمّيات	التي	أ

حيث	ارتبط	النشاط	املسرحي	بالثقافوّية	واملعارضة	السياسية.	كان	املسرح	التجاري	فكاهًيا	بصورة	عامة	وُسّمي	)املسرح	الهادف(.	في	ما	ُسمّي	إنتاج	
النخبة	املثقفة	يسارية	الهوى	بـ	)املسرح	الجاد(	تنزيًها	له	من	الطابع	التجاري.	استمرت	تلك	املسّميات	من	عقد	الثمانينيات	حتى	األلفية	الثالثة	وإلى	

اليوم.	املرجع	نفسه.	

)25(		علي	موره	لي،	”مقابلة	شخصية	مع	شفيع	بدر	الدين،	مقابلة	شخصية”،	عبر	الهاتف،	)برلين:	2021(.
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مرهونة	 وفعاليته	 أهميته	 فإن	 	،
ً
وفّعاال مهًما	 	

ً
عامال واألصدقاء	 الزمالء	 مع	 التواصل	 يبقى	 ))لئن	

	بشخصية	الفنان،	أكان	موسيقًيا	أم	مسرحًيا،	ومدى	فضوله	وانفتاحه	على	امليادين	اإلبداعية	
ً
أوال

،	واملسرح	خاصة.	وال	أذكر	أن	سبق	
ً
	بالثقافة	عامة األخرى.	فأنا	إلى	جانب	كوني	موسيقي،	إال	أنني	ُمهتمٌّ
	عرًضا	مسرحًيا،	بما	فيها	مشاريع	التخرج	وأعمال	الطلبة. لي	وفوتُّ

من	 أولئك	 منهم	 وأخص	 وبأساتذتهم،	 بهم	 والفنية	 الشخصية	 العالقات	 ذلك،	طيب	 على	 أضف	
ا	من	

ً
قسم	النقد	املسرحي،	وذلك	لتجاوزهم	في	اهتماماتهم	الثقافية	حدود	ميادين	العمل	الفني.	انطالق

ا	موضوعًيا	موائًما،	ملن	أراد	أن	يستثمره	
ً
هنا،	قد	شكل	وجود	املعهدين	في	حوض	إسمنتي	واحد	ظرف

ويستفيد	منه،	في	توثيق	عالقاته	وتطوير	معارفه	وتوسيع	رؤاه((.	

ويقول	بدر	الدين	عن	مقاربته	إزاء	التأليف	املوسيقي	للعرض	املسرحي	يقول:	

الكلية	وكاشًفا	ماكروًيا	 ا	حًيا	في	خلق	التجربة	املسرحية	
ً
))إن	حضور	املشاهد	في	الصالة،	مشارك

)Macro(	للسرد	واألجواء	املهيئة	له	على	الخشبة،	ال	يستوجب	دوًرا	ُمكثًفا	للموسيقى	في	مصاحبتها	
ا	ملا	هو	الحال	في	السينما،	حيث	املعالجة	امليكروّية	

ً
.	خالف

ً
ال ِ
ّ
للعرض،	وإنما	ُمخفًفا	عساه	أن	يبقى	ُمقل

)Micro(	للتفاصيل	بواسطة	اللقطة	القريبة،	إنما	تعزل	عن	املشاهد	املشهد	العام.	ومن	شأن	هذا	أن	
	موسيقًيا	أوسع،	بغية	ملئ	الفراغ	اإلدراكي	لدى	املتلقي(()26(.

ً
يستدعي	تدخال

سادًسا: من املعهد إلى املنفى

العربي	 الربيع	 ثورات	 تداعيات	 بفعل	 	2011 عام	 بعد	 يه	
ّ
وتشظ السوري	 املجتمع	 انفجار	 أدى	

العاليين	 املعهدين	 بالتوازي	مع	استمرار	عمل	كل	من	 املنفى.	 إلى	 املعهد	 التوأمة	من	 انتقال	حال	 إلى	
األمنية	 واألوضاع	 الحرب	 أحوال	 من	 الرغم	 على	 وذلك	 دمشق.	 في	 املسرحية	 والفنون	 للموسيقى	
طالت	 القصف،	 من	 عدة	 موجات	 إلى	 املبنى	 تعرض	 على	 عالوة	 عليها.	 املترتبة	 املتردية	 واالقتصادية	

ساحة	األمويين	في	قلب	املدينة.	ذهب	ضحيتها	طالٌب	وموظفون.	

على	 واألهلية-	 منها	 -الرسمية	 الغربية	 واإلعالمية	 الثقافية	 املؤسسات	 طته	
ّ
سل الذي	 الضوء	 إن	

ن	من	تشبيك	السوريين	املنتشرين	في	مجمل	الدول	
ّ
الحدث	السوري	عاملًيا	في	بادئ	األمر،	كان	قد	مك

األوروبية	املختلفة،	وخصوًصا	املشتغلين	بالثقافة	والفنون.	وساعدهم	مادًيا	وإعالمًيا	على	التعاون	في		
ما	بينهم	بهدف	إنتاج	وتنفيذ	مشروعات	فنية	تتناول	الراهن	السوري	بتعقيده	وتركيبه،	وتمثيله	ضمن	

املشهد	الثقافي	العام	في	عالم	جديد	معولم.							

)26(		السابق	نفسه.
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انعكس	ذلك	على	حال	التوأمة	بين	املعهدين،	إذ	تمكن	األصدقاء	والزمالء	في	املهجر	من	االتصال	
أعمال	مسرحية	 إنتاجية	جديدة	من	خالل	 والتعاون،	وخلق	فرص	 الشراكة	 استمرار	 بغية	 مجدًدا	
ق	ضمن	ظروف	بيئية	مختلفة،	ومن	ثم	منفتحة	على	التغيير	والتطوير	على	صعيد	كّل	

َ
خل

ُ
معاصرة	ت

من	الشكل	واملضمون.	

ثمرة	من	ثمرات	املنفى	السوري	اجتماع	أربعة	من	الفنانين	كّونوا	صداقتهم	داخل	رحم	املعهدين،	
واملؤلف	 الشريف،	 بيسان	 املشاهد	 العطار،	ومصممة	 والكاتب	محمد	 أبو	سعدة،	 املخرج	عمر	 هم	
 Damascus بعنوان	 البولندية	 باللغة	 مت	 ّدِ

ُ
ق اللقاء	مسرحية	 ضت	عن	

ّ
تمخ نديم	حسني.	 املوسيقي	

2045،	وعرضت	ألول	مرة	في	وارسو	عاصمة	بولندا	سنة	2019.

مفعمة	 	 	 	2045 ))دمشق	سنة	 املستقبل.	 في	 املسرحية	 أحداث	 تدور	 العرض)27(،	 بحسب	موجز	
حدثين	 أن	 إال	 املدينة.	 يقّض	مضجع	 أن	 له	 ما	 شيًئا	 أن	 يبدو	 ال	 حيث	 اقتصادًيا.	 ومزدهرة	 بالحياة	
صَب	في	متحٍف	افُتِتح	مؤخًرا،	

ُ
يظهران	للوهلة	األولى	ليسا	ذي	صلة،	يهددان	بزعزعة	السلم:	عمٌل	فنّي	ن

يتعرض	لعمل	تخريبي	غامض،	يستدعي	تحقيًقا	لن	يلبث	أن	يغوص	في	مستنقع،	وسط	انتشار	حوادث	
مشابهة	خارج	املتحف،	تحصد	مزيًدا	من	الضحايا.	األمر	الذي	يدفع	أهل	املدينة	إلى	الشك	بدعائم	

	إلى	االنهيار((.
ً

ا	آيال
ً
الحياة	فيها.	فيما	كل	ما	ُيحيط	بهم	يبدو	هش

واملعالجة	 الرؤية	 فارقة	من	حيث	 نديم	حسني)28(	عالمة	أخرى	 أعّدها	 التي	 املوسيقية	 املادة	 عد	
ُ
ت

على	السيرورة	ذاتها	التي	تبلورت	من	خاللها	)مدرسة	دمشق(.	فاألذن	املوسيقية	تحافظ	على	نقديّتها	
دًما	في	تعزيز	ذاتيتها	اإلبداعية،	وتوسيع	مداها	التعبيري،	ويخدم	بهذا	األهداف	

ُ
إزاء	التراث،	ما	ُيسهم	ق

الدرامية	املرصودة	لها	في	إطار	العمل	املسرحي.	

التعبيري	 الكمون	 لجهة	 ليس	 للصوت،	 والخاٍص	 العميق	 سبره	 في	 يكمن	 لنديم	 الالفت	 اإلسهام	
التي	يعقدها	 البرزخية	متناهية	الدقة	 اللوني	له	فحسب،	وإنما	لجهة	جملة	العالقات	 فيه،	أو	األثر	
مع	الصمت،	ُيسهم	في	ذلك	استعمال	املؤثرات	اإللكترونية.	وبناء	عليه،	تبدو	املوسيقى	أشبه	بنحٍت	

ا	ميتافيزيقًيا،	وبالنتيجة	امتداًدا	صوتًيا	للفضاء	املسرحي.	
ً
مجهرٍي	في	الصمت،	بوصفه	فراغ

يعد	نديم	حسني	مسرحية	2045	Damascus			وليدة	التوأمة	التي	جمعت	املعهدين،	األمر	الذي	
يؤكد	كالم	شفيع	بدر	الدين	عن	لزوم	شرطي	االنفتاح	الفكري	والفضول	املعرفي	لالستفادة	من	أي	
الشخصية	 الصداقة	 متانة	 خالل	 من	 ذلك	 يبرز	 والتالقح.	 التالقي	 سبل	 للفنانين	 ر	

ّ
يوف ثقافي	 مناخ	

)27(		https://www.powszechny.com/spektakle/szczegoly.html?id=1648&lang=en

)28(		نديم	حسني	1983*	مؤلف،	قائد	لألوركسترا	وعازف	فيوال.	خريج	املعهد	العالي	للموسيقى	بدمشق	وقسم	التأليف	في	األكاديمية	املوسيقية	
باملدينة	البولندية	كراكوف	حيث	يقيم

http://www.apple.com
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أثمرت	 والتي	 العطار،	 والكاتب	محمد	 أبو	سعدة	 املخرج	عمر	 من	 بكل	 التي	جمعته	 الفنية	 والزمالة	
تعاونهم	املشترك.	يقول)29(:	

والطويلة	 املسهبة	 النقاشات	 مًعا	 نخوض	 كنا	 الدراسة،	حيث	 أيام	 منذ	 أصدقاٌء	 وعمر	 ))محمد	
حول	عالقة	املوسيقى	باملسرح	والسينما.	كما	سبق	لي	وأن	شاركت	معهم	بمقترحات	موسيقية	لعروض	
أعّد	 أن	 عارًضا	 محمد،	 كتابة	 من	 نٍص	 إخراج	 نيته	 عن	 يخبرني	 عمر	 بي	 إتصل	 حين	 لذا،	 سابقة.	
رجمت	يقيًنا	

ُ
ا	من	معرفتي	الشخصية	وخبرتي	السابقة	التي	ت

ً
أبًدا.	وذلك	انطالق املوسيقى،	لم	أتردد	

خالًصا	بأن	أي	عمل	سيقومان	به،	البد	وأن	يكون	جيًدا	وذو	قيمة.	

أن	 إلي	 بالنسبة	 بمكان	 األهمية	 كان	من	 إذ	 والبولندية.	 العربية	 باللغتين	 املسرحية	 لي	نص	 رسل	
ُ
أ

أقرأه	وأعيش	أجواءه	الفكرية	والفلسفية.	ملست	لدى	املخرج	وضوًحا	في	الرؤية	حول	كيفية	توظيف	
العنصر	املوسيقي	في	العمل.	وارتأينا	في	األخير،	عبر	حوار	مشترك،	أن	أزور	املسرح	أكثر	من	مرة،	وأن	

أحضر	التمارين.	ألراقب	عن	كثب	حركة	املمثلين	لتكون	بمثابة	املرجعية	في	خياراتي	املوسيقية((.

سابًعا: خاتمة

في	ضوء	ما	سبق،	ومن	أجل	املفارقة	التطورية،	فإن	ما	أوجدته	ظاهرة	التوأمة	بين	املسرح	واملوسيقى	
ثقافًيا	وتعليمًيا	في	سورية،	يكمن	في	أنها	فصلتهما	بعضهما	عن	بعض	ميدانًيا	واحترافًيا؛	إذ	إن	مأسسة	
التأهيل	املسرحي	واملوسيقي	من	خالل	إحداث	املعهدين	أسست	لحقبة	قائمة	على	قاعدة	التخصص،	
في	حين	جمعت	سَير	الرواد	الذاتية	من	مثل	أبي	خليل	القباني	ومصطفى	هالل	املسرحي	باملوسيقي.	

ز	من	التخصص.	ليستفيد	من	حال	التوأمة	في	توسيع	اآلفاق	
ّ
	نشأ	بذلك	جيل	املعهدين	في	إطار	مرك

	بدافع	
ً
املعرفية	لديه،	وخلق	فرص	ُمثمرة	للتعاون	الفني	املشترك،	إال	أن	االستفادة	تلك	لم	تأت	أوال

ة	
ّ
لوجستّي	أمنه	الجوار	املكاني،	وال	حتى	بقرار	إداري	أو	سيا�سي،	وإن	كان	لقوامة	شخصيات	ثقافية	فذ

على	إدارة	املؤسستين	من	مثل	غسان	املالح	وصلحي	الوادي	األثر	الواضح	في	توفير	األجواء	املالئمة؛	
إنما	هو	العامل	الفردي	الخاص	الذي	يظل	األبرز	في	اندفاع	طلبة	من	دون	غيرهم	نحو	زمالئهم	من	
القسم	اآلخر	بطاقة	الحماسة	الفنية	والحاجة	إلى	توسيع	الذائقة	الجمالية	عندهم	لتشمل	ميادين	

أخرى	فنية	وفكرية.				

اندفاٌع	لعله	سوف	يتسمر	في	املستقبل	في	املعهد	وفي	املهجر.	قد	تلعب	املوسيقى	اإللكترونية	دوًرا	
متزايًدا	في	رفد	املسرح	السوري	املعاصر	باملادة	السمعية	املصاحبة	واملنسجمة	مع	إرهاصات	اللحظة	

)29(		علي	موره	لي،	”مقابلة	شخصية	مع	نديم	حسني”،	عبر	البريد	اإللكتروني،	)برلين:	2021(.
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وُيسر	 اإلنترنت،	 عبر	 إرسالها	 تكلفتها،	وسرعة	 وانخفاض	 أدواتها،	 امتالك	 لسهولة	 وذلك	 التاريخية،	
البيئية	من	مثل	 إدارتها	داخل	الصالة،	عالوة	على	سعة	طيفها	الصوتي،	ومن	ثم	قربها	من	املؤثرات	
صوت	املطر	أو	الرصاص،	وتداخلها	معها.	ويتوازى	هذا	الدور	مع	توجه	مضطرد	نحو	نماذج	أقرب	إلى	
املسرح	التفاعلي)30(	ذي	النهج	بين	-	املناهجي	في	اعتماده	على	مسقطات	الفيديو	والرقص	التعبيري،	

	عن	املوسيقى	اإللكترونية.			
ً

فضال

حّرك	الرئيس	للخلق	بأشكاله	وميادينه.	وذلك	قبل	أن	تصّب	في	مشروعات	
ُ
تبقى	الذات	الفردية	امل

للحوار	 بيئًيا	 نظاًما	 توفر	 ثقافية	 أو	 تعليمية	 خاصة،	 أو	 رسمية	 مجتمعية،	 مؤسسات	 أو	 جماعية،	
والتنسيق	والتوافق	حول	الرؤى	واآلراء	واألفكار،	ومن	ثم	العمل	في	فريٍق	على	ابتكار	السبل	املدهشة	
الطغيان	 بفعل	 يزال-	 -وما	 اإلنسان	 تعرض	 حيث	 األوسط،	 الشرق	 ومنطقة	 سورية	 في	 لتحقيقها.	
االجتماعي	والسيا�سي	املستمر	منذ	قرون	إلى	تدجين	وترويض	للحرية	الفردية،	وفرض	قيود	املماهاة	
	الفرد	للتعبير	عن	

ً
والتجانس	واالمتثال	للهوية	الجمعية؛	يبقى	الشغف	الحقيقي	بالفن	بوصفه	وسيلة

الذات	والفضول	املعرفي	تجاه	الحياة	وما	وراءها	ثم	الشجاعة	الفنية	مجتمعين	ما	يجعل	الفنان	ُمبدًعا	
ا	قادًرا	على	تجاوز	الحدود،	ونحت	فضاء	الوجود.	

ً
خالق

)30(		الصفحة	األلكترونية	للهيئة	العربية	للمسرح.
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