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شهادة حول املعهد العالي للفنون املسرحية

جمال سليمان)1) 

: مدخل
ً

أول

التمثيل	ال	يمكن	تعلمه،	وال	أحد	يستطيع	تعليم	أحد	فن	التمثيل،	لكن	األستاذ	الناجح	واملنهج	
اكتساب	 في	 ال	 رحلة	 وهي	 داخله،	 في	 املمثل	 اكتشاف	 على	 ما	 يساعدان	شخًصا	 اللذان	 هما	 الفعال	
املعارف	فقط،	بل		في	معرفة	الذات	واستخدامها	جسدًيا	ونفسًيا	وحسًيا	وعاطفًيا	في	صناعة	السحر	

أمام	املشاهد.	

إن	املمثل	يحتاج	إلى	حالته	الذهنية	الواعية	في	املراحل	األولى	من	البروفات،	حيث	يستخدم	معارفه	
وخبراته	ومالحظات	املؤلف	وتعليمات	املخرج	في	بناء	معرفة	دقيقة	بالوضعية	االجتماعية	والنفسية	
للشخصية،	وكذلك	حالتها	الجسمانية	ومعتقداتها	ورؤيتها	للحياة،	ولكن	بعد	ذلك	عليه	أن	يغادر	هذه	
الحالة	الواعية	تدريجًيا	كي	يعمل	في	مساحة	خاصة	بين	الوعي	والالوعي،	فين�سى	الجمهور،	وين�سى	أن	
مظهر	الشخصية	وسلوكها	ليسا	له،	وإنما	إلنسان	آخر	يعيشه	على	خشبة	املسرح	أو	أمام	الكاميرا.	

الذي	يحدد	 العام	 املنهج	 إليها	ضمن	 إنها	مسألة	معقدة،	وتتطلب	من	كل	ممثل	أن	يجد	طريقه	
الخطوط	العريضة،	ويترك	لكل	ممثل	أن	يكتشف	بنفسه	خيوطها	الدقيقة	بما	يتناسب	مع	طبيعته	
الخاصة.	لذلك	ال	يوجد	كما	في	املهارات	األخرى	من	مثل	قيادة	الطائرات	أو	البرمجة	املعلوماتية	قواعد	

محددة	وصارمة	ال	بد	من	اتباعها	كي	تصل	إلى	النتيجة	النهائية.

	إن	مساعدة	املمثل	النا�سئ	على	معرفة	ذاته	ومفاتيحها	اإلبداعية	مسألة	أساس	تتطلب	املوازنة	
إلى	أن	يكتشف	طريقته	 يلعب	فيها	املمثل،	ويجرب	 التي	 املنهج	املعتمد	واملساحة	الحرة	 بين	مساحة	
ا،	فيوهم	الجمهور	أنه	الشخصية	التي	يلعب	دورها،	ما	يجعلهم	

ً
الخاصة	في	أن	يكون	حقيقًيا	وصادق

هم	أيًضا	يغادرون	وعيهم	في	أنهم	في	املسرح،	ويشاهدون	مسرحية	أو	فيلما،	ويتركون	ذواتهم	ترحل	إلى	

)1(		فنان	سوري.
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عوالم	الحكاية	وشخصياتها.	

	هذه	هي	غاية	أي	معهد	أو	أكاديمية	لتكوين	املمثل.	وهذه	الغاية	تتحقق	بصورة	تدريجية	عبر	مراحل	
مختلفة،	تبدأ	بتدريب	املمثل	على	القيام	بأفعال	مسرحية	معينه،	تهدف	لتحقيق	غاية	محددة،	وذلك	
تطوير	 يتطلب	 اآلن،	وهذا	 أنه	حقيقي	ويجري	 به	على	 يقوم	 ما	 في	 التبني	واالستغراق	 بأكبر	قدر	من	
مهارة	التركيز،	واالنفصال	عن	العالم	الخارجي،	وتجاهل	الجمهور،	ما	يعني	تجاوز	الوعي	إلى	عالم	هو	في	

األصل	من	صنع	الخيال،	ولكن	املمثل	يتعامل	معه	على	أنه	العالم	الحقيقي.	

كان	قد	انق�سى	الفصل	األول	من	العام	الدرا�سي	1976-1977	عندما	صدر	مرسوم	إنشاء	املعهد	
العالي	للفنون	املسرحية	متأخًرا	أربع	سنوات	عن	تاريخ	إنشاء	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	في	الكويت	
عام	1973	وعقوًدا	عدة	منذ	إنشاء	املعهد	في	مصر	عام	1930	الذي	استمر	عاًما	واحًدا،	ليعاد	افتتاحه	
عام	1944،	ثم	في	عام	1948	أصدرت	وزارة	املعارف	العمومية	قراًرا	وزارًيا	قرر	أن	املدة	الدراسية	في	

	من	ثالث.
ً
املعهد	أربع	سنوات	بدال

جاء	املرسوم	متأخًرا،	ولكنه	أحدث	وقًعا	سعيًدا	في	األوساط	الثقافية،	وُعّد	بمنزلة	نقلة	نوعية،	
مؤسسة	 بوصفه	 املعهد	 والية	 يضع	 لم	 املرسوم	 األكاديميين.	 املمثلين	 من	 دفعات	 تخريج	 منها	 األمل	
أكاديمية	جامعية	تحت	والية	وزارة	التعليم	العالي،	وإنما	تحت	والية	وزارة	الثقافة.	في	العام	نفسه	صدر	
مرسوم	املعهد	العالي	للفندقة	الذي	وضع	تحت	والية	وزارة	السياحة	واملعهد	العالي	للعلوم	السياسية	

الذي	وضعه	تحت	والية	القيادة	القطرية	لحزب	البعث.

مرسوم	إنشاء	املعهد	كان	ثمرة	جهد	وزيرة	الثقافة	الدكتورة	نجاح	العطار	ومعاون	الوزيرة	الراحل	
أديب	اللجمي	الذي	كان	شخصية	علمية	وإدارية	فذة،	تولى	عمادة	املعهد،	وكذلك	تدريس	مادتي	علم	
النفس	واالجتماع.	وكذلك	كان	ثمرة	مطالبة	ودعم	من	شخصيات	فنية	وأدبية	رفيعة	من	مثل	أسعد	
فواز	 الكبير	 املخرج	 وكذلك	 واملوسيقا،	 للمسارح	 العامة	 املديرية	 رأس	 على	 آنذاك	 كان	 الذي	 فضة	

الساجر،	والكاتب	املسرحي	سعد	هللا	ونوس.

ألن	نجاح	العطار	التي	لم	تأت	إلى	املوقع	الوزاري	من	مرجعية	سياسية	أو	حزبية	بل	ثقافية	صرفة	
بعد	حرب	 الذهبية	 رئاسته	 مدة	 يعيش	 كان	 الذي	 األسد	 مقربة	من	حافظ	 	- تبين	الحًقا	 -كما	 وألنها	
الذي	كان	 الثقافي،	األمر	 الوسط	 إيجابية	مع	 تعزيز	استقرار	سلطته	عبر	عالقة	 في	 تشرين،	ويرغب	
للعطار	دور	كبير	فيه.	استطاعت	بسبب	شخصيتها	وفهمها	طبيعة	املجتمع	الثقافي	السوري،	ودعم	
حافظ	األسد	إياها	أن	تنقل	وزارة	الثقافة	من	هامش	الحياة	السورية	العامة	إلى	دائرة	الضوء،	وتحدث	
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نهضة	كبيرة	في	الوزارة	سواء	على	صعيد	حركة	الطباعة	والنشر	أم	على	صعيد	النشاط	الفني	حيث	
ونقاد	 وكتاب	 فنانين	 من	 املسرحيين	 كبار	 استقطب	 الذي	 املسرحي	 دمشق	 مهرجان	 في	 ذلك	 ى	

َ
تجل

ومفكرين،	وكانت	تحضر	شخصًيا	الندوات	الصباحية	كلها	التي	تناقش	عروض	الليلة	السابقة،	وعلى	
يمينها	الروائي	الكبير	حنا	مينا	الذي	أصبح	مستشاًرا	لها،	وكان	لذلك	معنى	رمزي	الفت.	كنت	يومئذ	
فلسفية	 مناقشات	 من	 فيها	 دار	 ما	 زال	صدى	 وما	 الندوات،	 هذه	 من	 جانًبا	 صغيًرا،	حضرت	 شاًبا	
وسياسية	وأدبية	وفنية	يتردد	في	وجداني.	كانت	حوارات	طليعية	جريئة	في	السياسة	والفكر	واألدب،	
شهدت	حضوًرا	الفًتا	من	األدباء	الطليعيين	الشباب	ذوي	النزعة	اليسارية	من	سورية	ومصر	والعراق	

ولبنان	واملغرب	العربي	والكويت	وغيرها	من	الدول	العربية.

كذلك	رعت	الوزيرة	مهرجان	الهواة	املسرحي	السوري	الذي	كان	وقتئذ	عالمة	فنية	وثقافية	الفتة،	
ومنصة	برزت	من	خاللها	مواهب	سورية	كتب	لبعض	أصحابها	أن	يصبحوا	في	ما	بعد	أعالًما	في	املشهد	
الفني	والثقافي	السوري	من	مثل	الكاتب	واملخرج	املسرحي	فرحان	بلبل	الذي	أنشأ	فرقة	املسرح	العمالي	
القومي	 املسرح	 نافست	 وإخراجه	 تأليفه	 من	 مهمة	 	

ً
أعماال لتقدم	 وقادها،	 	،1973 عام	 حمص	 في	

العمال	 نقابات	 التحاد	 كان	 وكما	 الحجارة”.	 يتراشقون	 ”املمثلون	 الشهير	 عرضه	 مثل	 من	 السوري	
دور	في	تبني	النشاط	املسرحي،	كذلك	كان	للمراكز	الثقافية	املنتشرة	في	املدن	كافة،	وكذلك	التحاد	
شبيبة	الثورة،	حيث	برزت	فرق	مسرحية	عدة	في	حماة	وحلب	والرقة	والقنيطرة،	وكنت	أحد	أعضاء	
هذه	الفرق.	قدمت	هذه	الفرق	مسرحيات	من	تأليف	كتاب	عامليين	وعرب	تتمحور	في	معظمها	حول	
االستبداد	واالستغالل	واإلقطاع	والحرية	والعدالة	والصراع	الطبقي	وسطوة	الثروة،	وكانت	في	مجملها	

معادية	للغرب	الرأسمالي،	وتتبنى	خطاًبا	يسارًيا	واضًحا،	وفي	كثير	من	األحيان	شديد	املباشرة.

في	العموم	كان	حضور	األيديولوجيا	طاغًيا	في	اإلنتاج	الفني	)سينما	ومسرح	وتلفزيون(،	وكان	الفكر	
اليساري	هو	املهيمن	املطلق	على	املشهد	الثقافي	السوري،	ولم	يضع	معايير	النجاح	والفشل	فقط،	بل	

كان	املرجعية	الجمالية	والفكرية	والنقدية.

في	ضوء	هذا	املشهد	العام	صدر	مرسوم	إنشاء	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	بفرع	واحد	هو	فن	
الوزير.	وحدد	املدة	 العميد	وموافقة	 اقتراح	 بناء	على	 بإنشاء	أقسام	أخرى	 القانون	 التمثيل،	وسمح	
الدراسية	بأربع	سنوات	دراسية.	إضافة	إلى	مادة	التمثيل	ضم	املنهاج	مواد	عملية	ونظرية	أخرى،	وهي	
املوسيقي	 والتذوق	 الفن	 وتاريخ	 املسرح	 وتاريخ	 العربية	 واللغة	 واإللقاء	 والرقص	 املسرحية	 الحركة	

وعلم	النفس	واالجتماع	واللغة	اإلنكليزية.	

العالي	 املعهد	 إلى	 إضافة	 األمويين	جزًءا	من	مجمع	يضم	 في	ساحة	 الجديد	 املبني	 إنشاء	 بانتظار	
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في	 في	مبنى	جميل	ولكنه	صغير	 للموسيقا	دار	األوبرا،	افتتح	املعهد	 العالي	 للفنون	املسرحية	واملعهد	
مدينة	دمر	على	وعد	أن	الدفعة	األولى	من	املنتسبين	ستقدم	عرض	التخرج	في	املبنى	الجديد.	إال	أنه	
ّرِجت	عشر	دفعات	في	املبنى	القديم	بسبب	الفساد	والفشل	اإلداري	واملنهي	الذي	رافق	بناء	املجمع	

ُ
خ

الفني	املأمول.	

صحيح	أن	مكونات	املنهج	التي	تتفرع	من	العناوين	العريضة	لكل	مادة	من	املواد	كانت	في	السنوات	
التجريب	واالرتجال	 لها	توصيف	منهجي	دقيق،	بل	خضعت	لكثير	من	 األولى	غير	واضحة،	وال	يوجد	
رغبة	 عن	 تعبر	 للمنهاج	 األولية	 النظرة	 أن	 إال	 والتعليمية،	 العلمية	 األساتذة	 ملقدرات	 تبًعا	 واالجتهاد	
واضعيه	في	تكوين	ممثل	متكامل،	ال	من	الناحية	التقنية	فقط،	وإنما	من	الناحية	املعرفية	والثقافية	
أيًضا.	ولتحقيق	ذلك	اسُتعين	بشخصيات	علمية	وأكاديمية	مرموقة،	فإضافة	إلى	أديب	اللجمي	كانت	
الوادي	 تاريخ	املسرح،	وصلحي	 إلياس	زحالوي	في	مادة	 اللغة	العربية،	واألب	 الرزاز	تدرس	مادة	 نبيلة	
يدرس	مادة	تاريخ	املوسيقى	والتذوق	املوسيقي،	ورضا	حسحس	وغازي	الخالدي	تاريخ	الفن	التشكيلي.	
كانوا	أشخاًصا	رائعين	مخلصين	في	عطائهم،	بعضهم	اجتهد	كي	يربط	مادته	النظرية	بمفهوم	املسرح	
والدراما،	فالدكتورة	الرزاز	استخدمت	مقامات	الحريري	وبديع	الزمان	في	تدريس	مادتها،	وما	زلت	أذكر	
استخدام	صلحي	الوادي	موسيقى	بيتهوفن	”	كوريوالنوس”	لتدريسنا	كيف	يستخدم	املوسيقي	مختلف	
اآلالت	والنوتات	املوسيقية	لتصوير	الصراع	الداخلي	الدائر	في	شخصية	القائد	كوريوالنوس	أو	الحوار	
بينه	وبين	أمه	وهي	تستعطفه.	ولكن	كان	ذلك	كله	في	إطار	االجتهاد	الشخ�سي	للمدرسين،	وبقيت	املواد	
النظرية	ضعيفة	الصلة	باملواد	العملية،	وغير	متفاعلة	وال	متكاملة	معها	كما	يجب.	كذلك	كان	ثمة	
نقص	في	بعض	االختصاصات،	فعلى	سبيل	املثال	بقي	املعهد	حتى	آخر	عهد	لي	به	يفتقر	إلى	مدرس	
اختصا�سي	في	مادة	اإللقاء	التي	يخلط	الناس	معظمهم	بينها	وبين	مادة	الصوت،	وهما	على	الرغم	من	

اتصالهما	مادتان	مختلفتان.

أما	مادة	االختصاص	)التمثيل(	فقد	كان	يدرسها	في	دفعتنا	املخرج	املسرحي	واملمثل	أسعد	فضة	
واملخرج	املسرحي	الراحل	فواز	الساجر.	كان	الفنانان	الكبيران	صاحبي	منهجين	مختلفين،	ففي	حين	
كان	أسعد	فضة	–	ربما	بسبب	تجربته	الطويلة	مخرًجا	مسرحًيا	يعمل	مع	ممثلين	محترفين،	وبسبب	
ا	–	يدفع	الطالب	نحو	تجسيد	اللحظة	الدرامية	من	دون	كثير	من	املقدمات	النظرية؛	

ً
	محترف

ً
كونه	ممثال

كان	فواز	الساجر	يمهد	للتجسيد	بكثير	من	األسئلة	واملقدمات	النظرية	مستعيًنا	بثقافته	املوسوعية	
واالجتماعية،	 واملعيشية	 والذهنية	 النفسية	 الدوافع	 بمختلف	 التفكير	 إلى	 الطالب	 دافًعا	 العميقة،	
بها	املمثل.	 التي	يقوم	 التعبيرات	الصوتية	والفيزيولوجية	 التي	تكمن	وراء	مختلف	 وأحياًنا	السياسية	
كانت	طريقة	أسعد	فضة	عملية	جًدا	تدفع	نحو	اختيار	أقصر	الطرق	للوصول	إلى	التعبيرات	املطلوبة،	
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أما	طريقة	الساجر	فكانت	تفترض	كثيًرا	من	التأمل	والتفكير	قبل	الوصول	إلى	اختيار	الشكل	النهائي	
للتعبير.	طريقة	أسعد	فضة	كانت	أقرب	ما	تكون	إلى	مدرسة	التجسيد	بينما	كانت	طريقة	فواز	الساجر	
والنفسية	 الفكرية	 الناحية	 كلًيا	من	 كياًنا	 بوصفه	 املمثل	 بين	 التعايش	 بأعمق	قدر	من	 إال	 تؤمن	 ال	
في	موسكو	–	 الجيتس	 في	معهد	 الساجر	 في	أن	دراسة	 الدرامية.	ال	شك	 والفيزيولوجية	والشخصية	
وهو	باملناسبة	كان	في	ذاك	الزمن	من	أعظم	معاهد	اإلخراج	والتمثيل	في	العالم	إن	لم	يكن	أعظمها-	
املسرحي	كونستانتين	ستانسالفسكي	 واملمثل	 للمخرج	 العظيم	 التراث	 املرتكز	على	 قد	كونت	منهجه	
والتجريب	 العمل	 عبر	عقود	من	 املمثل،	طوره	 لعمل	 نظري	وعملي	 منهج	 أول	 1863-1938	صاحب	
مستفيًدا	من	التطور	الهائل	الذي	حدث	في	علم	النفس	مع	النصف	الثاني	من	القرن	التاسع	عشر.	
قبل	ستانسالفسكي	كان	التمثيل	قائًما	على	التجسيد	الحركي	النمطي	الخارجي،	وليس	على	التعايش	
والدهشة	 واأللم	 والفرح	 الحزن	 عن	 التعبير	 كان	 لقد	 الدرامية.	 الشخصية	 مع	 والنف�سي	 الوجداني	
ا	عليها،	بمعنى	آخر	”كليشيهات”	تتفاوت	

ً
	حركية	متعارف

ً
والغيرة	وغيرها	من	املشاعر	والعواطف	جمال

براعة	املمثلين	في	إتقانها	كما	تتفاوت	براعة	الراقصين	في	إتقان	الجمل	الحركية	ذاتها،	إال	أن	بعض	
وحًيا،	 ا	

ً
تعبيًرا	صادق ومشاعرها	 الشخصية	 عواطف	 عن	 التعبير	 في	 خارقة	 قدرات	 امتلكوا	 املمثلين	

	عند	املشاهدين،	فينقلونهم	من	مجرد	املشاهدة	إلى	املشاركة	والتفاعل،	يخافون	
ً

تاركين	تأثيًرا	هائال
ويحزنون	ويفرحون	ويعيشون	العواطف	واملشاعر	املختلفة	مع	الشخصيات	املسرحية.	

مع	 العميقة	 النفسية	 املعايشة	 على	 القائم	 التجسيد	 من	 النوع	 هذا	 أن	 رأى	 ستانيسالفسكي	
ووجدانهم،	 املشاهدين	 قلوب	 في	 األثر	 أعظم	 يترك	 الذي	 الحقيقي	 الفن	 هو	 الدرامية	 الشخصية	
وقرر	أن	يبحث	في	الوسيلة	التي	تمكن	املمثل	تجسيَد	العوالم	الداخلية	للشخصية،	وترفع	مستوى	
	ومن	خالل	تجربته	مخرًجا	

ً
أدائه.	لتحقيق	ذلك	أخرج	ستانسالفسكي	من	خالل	تجربته	الذاتية	ممثال

من	 وغيرهم	 وتشيخوف	 وإبسن	 وموليير	 لشكسبير	 	عظيمة	
ً
أعماال موسكو	 في	 الفن	 ملسرح	 مسرحًيا	

الكتاب	العظام	الذين	كتبوا	شخصيات	غنية	ذات	خصوصية	نفسية	وتجربة	عاطفية	غنية	ومركبة،	
يجسدها	ممثلون	على	درجة	عالية	من	املوهبة	والشغف	الفني،	ولكنهم	متفاوتو	التجربة،	ومتباينون	
من	ناحية	خصوصياته	النفسية	وميولهم	التعبيرية،	من	خالل	هذه	التجربة	التي	امتدت	عقوًدا	من	
الزمن	وصل	ستانيسالفسكي	إلى	نتائج	متباينة	تبًعا	لتطور	التجربة	وتنوع	املصادر	املعرفية	املتاحة.		
لقد	ضمن	خالصة	تجربته	العملية	واملعرفية	هذه	في	مجموعة	من	الكتب	املتتابعة	التي	أنجزها	بناء	على	
تطور	التجربة	العملية	والبحث	عن	كل	األدوات	النفسية	والفيزيولوجية	واملعرفية	التي	تفتح	الطريق	
أمام	املمثل	لتحقيق	أعمق	معايشة	مع	الشخصية	التي	يجسدها،	وذلك	باستخدام	مخزون	الالوعي	
”املنهج”	 إليه	 ما	توصل	 واملشاعر،	وأطلق	على	مجموع	 العواطف	 االنفعالية	حيث	مصدر	 والذاكرة	
استوديوهات	 أم	 املسارح	 في	 سواء	 وأوروبا	 أميركا	 في	 املمثل	 تكوين	 في	 األساس	 القاعدة	 أصبح	 الذي	
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إعداد	املمثل	وفي	األكاديميات	الفنية،	وباستخدام	هذا	املنهج	تكونت	موهبة	أعظم	ممثلي	القرن	في	
أميركا	وأوروبا.	

جاء	هذا	املنهاج	إلى	البالد	العربية	من	خالل	ترجمة	محمد	زكي	العشماوي	ومحمود	مر�سي	ومراجعة	
املرجع	 التسعينيات	 بداية	 وحتى	 تاريخه	 من	 وبات	 	،1960 عام	 املمثل”	 ”إعداد	 لكتابه	 دريني	خشبه	
رجم	الكتاب	

ُ
النظري	األول	في	مشرق	العالم	العربي	-إن	لم	يكن	الوحيد-	في	منهج	تكوين	املمثل.	لقد	ت

	
َ
التصرف تعاني	 الترجمة	 هذه	 وكانت	 الروسية–	 من	 رجمت	

ُ
ت األخيرة	 –وهذه	 اإلنكليزية	 الطبعة	 عن	

واألخطاء	في	ترجمة	بعض	املفهومات	واملصطلحات،	عالوة	على	أنها	تجاهلت	أكثر	من	ثلث	الكتاب	في	
نسخته	األصلية،	ومن	ثم	كان	مرجًعا	غير	مكتمل	أو	موثوق،	ما	أدى	إلى	تكريس	كثير	من	املفهومات	

املغلوطة	عن	منهج	تكوين	املمثل.	

أضف	إلى	ذلك	أن	هذا	الكتاب	الذي	أنجزه	ستانيسالفسكي	في	مرحلة	مبكرة	من	تجربته	ال	يمثل	
الخالصات	التي	وصل	إليها	في	املراحل	املتقدمة،	وبخاصة	من	ناحية	الصلة	العضوية	بين	السيكولوجي	
والفيزيولوجي	في	عملية	تكوين	املمثل	وعمله	االحترافي	في	ما	بعد.	تلك	الصلة	التي	طورها	الحًقا	من	خالل	
ما	سماه	منهج	“األفعال	الفيزيولوجية”	مستفيًدا	في	ذلك	من	التطور	الذي	حصل	في	مجال	علم	النفس	
املادي	مع	بدايات	القرن	العشرين.	وكان	الكتشافات	بافلوف	في	فعل	االنعكاس	الشرطي	دور	كبير	في	
	من	أن	يبدأ	املمثل	من	

ً
ذلك،	حيث	بدأ	ستانسالفسكي	في	عكس	آلية	تناول	الشخصية	الدرامية،	فبدال

التحضير	النف�سي	واملعرفي	للشخصية	-وهو	عمل	ذهني	صرف	وواع-	ومن	ثم	االنتقال	نحو	التجسيد	
املادي،	أصبح	التناول	يبدأ	من	املادي	الفيزيولوجي	لتحريض	عامله	النف�سي	ومكنونات	عقله	الباطن	كي	

تمنحه	لحظات	التعايش	الحقيقية	واملشاعر	الصادقة	والطازجة.

ال	أظن	أن	هذه	الصلة	العضوية	بين	النف�سي	والفيزيولوجي	كانت	غائبة	عن	ذهن	األستاذين	فضه	
العملية	 األدوات	 امتالك	 النا�سئ	 املمثل	 تمكن	 منهجية	 بصورة	 مَجسدة	 تكن	 لم	 أنها	 إال	 والساجر،	
في	 وإدماجه	 االنفعالية،	 والذاكرة	 الالوعي	 في	 مخزونه	 استنهاض	 على	 يساعدانه	 اللذين	 والتكنيك	
التجسيد	النهائي	للشخصية	أمام	الجمهور.	إن	وجود	الفكرة	والغاية	مع	عدم	وجود	التقنية	املنهجية	
أدى	إلى	وجود	فجوة	بين	اإلدراك	النف�سي	واملعرفي	من	جهة،	وتقنيات	تجسيد	هذا	اإلدراك	تجسيًدا	
حًيا	من	خالل	سيرورة	حياتية	تخلق	اإليهام	بأن	ما	يجري	على	خشبة	املسرح	حقيقي،	مفعم	باملشاعر	

الصادقة،	ويجري	اآلن.	

هذه	الفجوة	صاحبت	املنهج	عبر	سنوات	طويلة،	مع	أن	بعض	األساتذة	الذين	انضموا	إلى	طاقم	
التدريس	في	املعهد	حاولوا	ردمها	بطرائق	تأثرت	كثيًرا	بمرجعياتهم	األكاديمية،	فاملخرج	أيليا	قجميني	
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الذي	درس	اإلخراج	املسرحي	في	إيطاليا	ودّرس	مادة	التمثيل	في	املعهد	مدة	وجيزة	كانت	طريقته	ترتكز	
التي	 األطرش	 نائلة	 املخرجة	 أما	 املعرفي.	 الجانب	 عن	 بعيًدا	 البحتة	 الفيزيولوجية	 التدريبات	 على	
	ربما	كان	األكثر	منهجية	في	مساعدة	املمثل	

ً
انضمت	إلى	طاقم	التدريس	قي	وقت	الحق	فقد	قدمت	تناوال

جهة،	 من	 لها	 املعرفي	 والتحضير	 للشخصية	 النف�سي	 العالم	 بين	 العضوية	 الصلة	 تلك	 يكتشف	 كي	
والتكنيك	الفيزيولوجي	لتجسيد	اللحظة	الدرامية	من	جهة	ثانية.	كانت	تجربة	نائلة	األطرش	التعليمية	
ا	بين	أساتذة	املعهد	كلهم،	وهذا	ما	أتاح	لها	تطوير	تجربتها،	ومراكمة	خبرتها.

ً
هي	األطول	واألكثر	تفرغ

كان	للخبراء	األجانب	الذين	استعان	بهم	املعهد	مدًدا	محدودة	دور	كبير	أيًضا	في	مساعدة	الطالب	
املشاعر	 وتحريض	 الداخلي،	 العالم	 في	 التأثير	 في	 دورها	 واكتشاف	 الفيزيائية،	 تقنياته	 تطوير	 على	
والعواطف	املناسبة.	كان	هؤالء	الخبراء	معظمهم	من	أنصار	املدرسة	الفيزيولوجية،	متأثرون	بمنهج	
فيسفولد	 الرو�سي	 واملخرج	 املمثل	 وهو	 نفسه،	 الوقت	 في	 ومخالفوه	 ستانسالفسكي،	 تالمذة	 أحد	
رأى	 “البيوميكانيكا”.	 أسماها	 التي	 الفنية	 نظريته	 في	 أفكاره	 وضع	 الذي	 	)1940-1874 	( مايرخولد	
الفيزيولوجية	 بالحركة	 يبدأ	 املمثل	 إليها	 يحتاج	 التي	 الداخلية	 األحاسيس	 إلى	 الطريق	 أن	 مايرخولد	
املنتظمة	في	إيقاع	محدد	ومقصود.	هذا	التركيز	على	الحركة	والبعد	الفيزيولوجي	الذي	أتى	به	الخبراء	
الزائرون	كان	إضافة	مهمة	عوضت	بعض	النقص	الذي	كان	املنهج	يعانيه.	كان	بالنسبة	إلي	شخصًيا	
	
ً

مفتاًحا	لإلجابة	عن	كثير	من	األسئلة،	وطريقة	لتجاوز	كثير	من	العوائق	التي	كنت	أعانيها	بصفتي	ممثال
في	طور	التكوين.

ثانًيا: اللغة 

	للغة	العربية	مكانة	مهمة	في	منهاج	املعهد،	وهذا	لم	يقتصر	على	ساعات	تدريس	املادة	فقط،	بل	
كان	محورًيا	أيًضا	في	دروس	التمثيل	نفسها.	من	الطبيعي	أن	يكون	األمر	كذلك	عندما	يقف	الطلبة	على	
خشبة	املسرح	لتجسيد	مسرحيات	عاملية	أو	موضوعات	تاريخية،	ولكن	لم	يكن	طبيعًيا	من	الناحية	

املنهجية	أن	يطالب	الطلبة	في	السنة	األولى	بتقديم	تمريناتهم	باللغة	العربية	الفصحى.

على	الرغم	من	أن	التدريبات	في	السنة	الدراسية	األولى	كانت	تعتمد	على	أداِء	تمارين	أداٍء	في	شكل	
أنه	يجب	 إال	 اليومية،	 الحياتية	 تجاربهم	 أنفسهم،	ومستقاة	من	 الطلبة	 تأليف	 مشاهد	بسيطة	من	
أداؤها	باللغة	العربية	الفصحى	حصًرا.	أذكر	أن	أول	مالحظات	الراحل	فواز	الساجر	بعد	كل	تمرين	من	
هذه	التمارين	كانت	تنصّب	على	سالمة	اللغة	ال	من	حيث	النطق	فقط،	بل	اإلعراب	والصرف	أيًضا،	
املتعلقة	بصدق	األداء	وواقعيته،	وكذلك	األبعاد	االجتماعية	واإلنسانية	 تأتي	املالحظات	األخرى	 ثم	
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للحدث	الدرامي.	هذا	اإللزام	خلق	مشكلة	منهجية	كبيرة	أعاقت	الوصول	إلى	األهداف	املرجوة	من	تلك	
التمارين،	وهي	الصدق	والعفوية	والتركيز	والتواصل	مع	الشريك.	ألن	انشغال	الطالب	بسالمة	اللغة	
نطًقا	ونحًوا	يستوجب	حالة	ذهنية	مهيمنة	تحول	بينه	وبين	العفوية	والصدق	واالستغراق	املطلوِبين،	
معه.	 يتعايش	 أن	 من	 	

ً
بدال املوقف	 يمثل	 أنه	 يشعر	 وتجعله	 الطالب،	 تركيز	 من	 كبيًرا	 ا	

ً
وتأخذ	قسط

أو	 أو	لهجة	غير	لهجتها	األصلية	 الفصحى	 في	ما	بعد	سيجسد	شخصيات	تتحدث	 املمثل	 صحيح	أن	
أنها	تمر	بمرحلة	 التكوين،	كما	 تأتي	بعد	مراحل	 ربما	لغة	أخرى	غير	لغته،	ولكن	ذلك	مسألة	أخرى	
تدريب	طويلة	من	التكرار	إلى	أن	تصبح	شيًئا	يخصه،	ويمتلك	زمامه،	وهو	ما	نسميه	في	عملنا	”الطبيعة	
استخدام	 فإن	 ثانية	 ناحية	 النطقي.	من	 وفي	جهازه	 وفي	عقله	 ذاته	 في	 اكتسبها	ومزجها	 التي	 الثانية”	
الفصحى	كي	تجري	على	لسان	أشخاص	عاديين	كبائع	جوال	أو	صانع	أحذية	أو	ميكانيكي	سيارات	كان	
أمرا	ينطوي	على	كثير	من	االفتعال	وعدم	الواقعية،	وهو	ما	يتعارض	مع	الغاية	املرجوة	من	التمارين.

عموًما	كان	ثمة	نظرة	دونية	في	األوساط	الثقافية	واملسرحية	بصورة	خاصة	إلى	اللهجات	العامية،	
وربطت	باملسرح	املبتذل.	ما	زالت	كلمات	الراحل	سعد	هللا	ونوس	الغاضبة	تتردد	في	رأ�سي	عندما	علم	
1991	سيقدم	مسرحية	جون	سينغ	”فتى	 أن	املخرج	البولوني	الذي	استقدمه	املعهد	لتخريج	دفعة	
الغرب	املدلل”	مستخدًما	لهجتين	محليتين	من	جبل	العرب	واألخرى	من	قرى	الساحل	السوري.	لقد	
ا	ال	يجوز	أبًدا	أن	تهبط	إليه	مؤسسة	أكاديمية	مرموقة	من	مثل	املعهد	العالي	

ً
	وانحطاط

ً
عّد	ذلك	ابتذاال

للفنون	املسرحية.	

من	وجهة	نظري	كان	أمًرا	مستغرًبا	من	قامات	ثقافية	كبيرة	تؤمن	بالعالقة	الجدلية	بين	الشكل	
واملضمون،	وتعرف	أن	عامية	طالل	حيدر	وصالح	جاهين	واألبنودي	وأحمد	فؤاد	نجم	وسعيد	عقل	
كانت	أكثر	رقًيا	وتعبيًرا	وشاعرية	وقدرة	على	حمل	املفهومات،	والتعبير	عن	الذات	وقضايا	العصر	من	
كثير	مما	كان	يكتب	بالفصحى.	وتعرف	أيًضا	أن	تني�سي	وليامز	وآرثر	ميللر	وجون	اوسبورن	وكل	كتاب	
املسرح	العالمي	املعاصر	منذ	أن	كتب	بريخت	مسرحيته	”طبول	في	الليل”	ال	يكتبون	بالفصحى	أو	اللغة	
مع	موضعهم	 تتناسب	 لغوية	 وتعبيرات	 لهجات	 يختارون	لشخصياتهم	 بل	 األخبار	 لنشرات	 الرسمية	

الجغرافي	ومستوى	تعليمهم	وطبيعة	تاريخهم	الشخ�سي.	

إال	أن	الجمهور	املسرحي	السوري	كان	على	موعد	في	أواخر	السبعينيات	مع	مشاهدة	ثالثة	عروض	
”التحقيق”	 هما	 الجديد	 املسرح	 لفرقة	 تونس	 من	 عرضان	 اإلبداع؛	 من	 عالية	 درجة	 على	 مسرحية	
باللهجة	 كانت	 1936”،	وكلها	 اللبناني	روجيه	عساف	”حكايات	 للمسرحي	 النوادر”	وعرض	 و”غسالة	
املحلية	لكل	من	تونس	ولبنان،	وبينت	هذه	العروض	أن	العامية	ليست	بالضرورة	لغة	املسرح	الشعبي	
املبتذل،	بل	يمكن	أن	تكون	أداة	مسرح	على	درجة	عالية	من	اإلبداع	والواقعية	والغنى	والتعبير	الذكي	
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والطريف.	فتحت	هذه	العروض	باًبا	واسًعا	للجدل	حول	اللغة	في	املسرح،	ولكن	املرجعية	األيديولوجية	
كانت	 العربية-	 الوحدة	 تحقيق	 املسرح	 أهداف	 أهم	 أحد	 أن	 ترى	 -التي	 السوريين	 املسرحيين	 ألغلب	

حاجًزا	كبيًرا	بينهم	وبين	اللهجات	العامية.	

	لكن	التطور	الثقافي	وتأثير	السينما	التي	تستخدم	اللهجات	املحلية	وتأثير	التجارب	الزائرة	أسهم	في	
تغيير	تدريجي	لهذا	املنظور	الجامد،	وصار	استخدام	اللغة	متكيًفا	مع	طبيعة	املوضوعات	والشخصيات	
الدرامية.	على	صعيد	تجربتي	الشخصية	في	التدريس	فقد	كثفت	عملي	على	اللهجات	املحلية	للطلبة	
ذلك	 كان	 الداللية.	 وقوتها	 تعبيراتها	 فرادة	 في	 عميًقا	 والبحث	 استخدامها،	 على	 أنفسهم،	وشجعتهم	
القيم	 نكتشف	 بل	جعلنا	 الصادقة	وحسب،	 الواقعية	 املعايشة	 على	 الطلبة	 يساعد	 لم	 ألنه	 ممتًعا	

الجمالية	والقوة	التعبيرية	الكامنة	في	لهجاتنا	املختلفة.	

إال	أن	ذلك	لم	يتعارض	مع	محافظة	املعهد	على	االعتناء	باللغة	العربية	الفصحى،	وكنا	أساتذة	
محافظين	 الفصحى،	 بالعربية	 أداؤها	 املطلوب	 للنصوص	 اللغوي	 للضبط	 فائقة	 عناية	 نولي	 تمثيل	
بذلك	على	سالمة	املعاني	وعلى	تراث	فني	جعل	من	املمثل	السوري	أفضل	من	نطق	العربية	في	األوساط	

الفنية	العربية	كلها.

 

ا: نقص التخصصات
ً
ثالث

املسرح	نًصا	وبناء	وتقنيات	هو	اختراع	غربي	استقدمه	الرواد	العرب	من	أمثال	أبي	خليل	القباني	
	ومن	ثم	

ً
وجورج	أبيض	وآخرين	في	النصف	الثاني	من	القرن	التاسع	عشر.	هؤالء	جميًعا	كانوا	كتاًبا	أوال

ا.	إن	ترجمة	النصوص	املسرحية	الغربية	وفرت	مرجعية	ألصول	الكتابة	
ً
مخرجين	وممثلين	ثانًيا	وثالث

املسرحية،	ولكن	املرجعيات	البصرية	التي	ال	تقل	أهمية	عن	النصوص	كانت	محدودة	جًدا،	ومن	ثم	
رجمت	كتابات	ستانيسالفسكي	

ُ
كانت	ثمة	غلبة	للنص	على	باقي	عناصر	العرض	املسرحي.	وحتى	عندما	ت

في	 املعارف	 هذه	 بقيت	 وتقنياته	 املسرحي	 العرض	 وغيرهم	حول	 بروك	 وبيتر	 وبريخت	 غريغ	 وجوردن	
إطارها	النظري،	وكل	محاوالت	تبنيها	وتطبيقها	كانت	في	إطار	اجتهادات،	بعضها	كان	إبداعًيا	ومتميًزا	أما	
معظمها	فقد	كان	ميكانيكًيا	يفتقر	إلى	اإلبداع،	ألن	معظم	أصحاب	هذه	التجارب	كان	كمن	تعلم	قيادة	
السيارة	من	الكتاب.	مع	إرسال	مزيد	من	البعثات	التعليمية	لدراسة	اإلخراج	في	الخارج	-	بصورة	رئيسة	
في	الدول	االشتراكية	وفي	مقدمتها	االتحاد	السوفياتي-	عاد	عدد	قليل	جًدا	ممن	يمكن	عّدهم	مخرجين	
حقيقيين	ارتادوا	املسارح،	وشاهدوا	التجارب	املسرحية	املختلفة	ملسرحيين	عظيمين،	أما	الباقي	فقد	
عادوا	بشهادات	تخرج	فقط	ألنهم	باألساس	أشخاص	غير	موهوبين،	ولم	تكن	دراسة	املسرح	حلمهم	بل	
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هو	ما	أتاحته	لهم	جهة	اإليفاد	سواء	كانت	وزارة	التعليم	العالي	أم	وزارة	التربية	ومكتب	التعليم	العالي	
في	القيادة	القطرية	لحزب	البعث،	أم	حتى	الحزب	الشيوعي	السوري	الذي	كان	له	حصة	تعليمية	عند	
السوفيات.	وعندما	نذكر	مخرجين	مبدعين	من	أمثال	فواز	الساجر	ونائلة	األطرش	وشريف	شاكر	
باملقابل	أن	هناك	عشرات	ممن	أوفدوا	لدراسة	اإلخراج	املسرحي	 نتذكر	 أن	 الراشد،	يجب	 وفيصل	
لم	يقدموا	أي	إنتاج	إبداعي	ذي	قيمة.	بعضهم	قدم	عدًدا	من	العروض	متوسطة	املستوى،	وبعضهم	
اآلخر	لعب	دور	املثقف	املسرحي	غير	املبدع،	وكثيرون	تحولوا	إلى	محض	موظفين	يأتون	مع	بداية	كل	
الديكور	املسرحي	 أوفدوا	لدراسة	 أيًضا	على	عشرات	ممن	 ينطبق	 الشهري.	هذا	 املرتب	 شهر	لقبض	

واإلخراج	السينمائي	وغير	ذلك	من	االختصاصات	الفنية	املختلفة.	

لقد	انعكس	ذلك	في	شح	الخبرات	األكاديمية	الفنية	التي	احتاج	إليها	املعهد	لتغطية	عناصر	املنهاج	
كافة،	وبخاصة	العملي	منها،	وال	سيما	في	مادة	اإللقاء	املسرحي	التي	بقيت	في	إطار	االجتهاد،	وقد	لعب	
األستاذ	فرحان	بلبل	الذي	انضم	إلى	الكادر	التدري�سي	للمعهد	بعد	سنوات	عدة	الدور	األبرز	في	ذلك.	أما	
مادة	الصوت،	فقد	أوكلت	لسنوات	عدة	إلى	خبير	رو�سي	لعب	دوًرا	جيدا	في	تطوير	تقنيات	الصوت	عند	
	العربية	بقي	هذا	الجانب	يعاني	بعض	القصور.	كذلك	كان	

َ
الطلبة،	ولكن	بسبب	كونه	غير	متقن	اللغة

ثمة	نقص	في	تدريس	مادة	الحركة	املسرحية	تم	تداركه	من	خالل	الخبراء	الروس	الذين	استقدمتهم	
وزارة	الثقافة،	وكانوا	على	جانب	عال	من	الكفاءة	والحرفية	واملنهجية،	وأضافوا	كثيًرا	إلى	تجربة	املعهد	

وطلبته	وحتى	أساتذته.

أما	على	صعيد	مادة	التمثيل	فمثلما	ذكرت	آنًفا	كان	ألسعد	فضة	-انتهت	تجربته	في	التدريس	بعد	
	ومخرًجا	دور	بارز	في	تدريس	

ً
مدة	وجيزة	من	تخريج	الدفعة	األولى	عام	1981-	بخبرته	الواسعة	ممثال

الفذة	 اإلخراجية	 بموهبته	 الساجر	 فواز	 للراحل	 كان	 وكذلك	 عدادها،	 من	 وكنت	 األولى،	 الدفعة	
فقط،	 التمثيل	 مادة	 منهجية	 في	صياغة	 ال	 كبير	 دور	 الواسعة	 والسياسية	 واألدبية	 الفنية	 وثقافته	
املثقف،	وعمل	 املمثل	 بفكرة	 ا	

ً
لقد	كان	متمسك أيًضا.	 املعهد	بصورة	عامة	 في	صياغة	منهجية	 وإنما	

إال	 درسهم،	 من	 تكوين	 في	 كبيًرا	 أثًرا	 وترك	 التعليمية،	 العملية	 في	صلب	 الفكرة	 هذه	 يزرع	 كي	 بدأب	
ومن	 النظري.	 الجانب	 بقيمة	 يكن	 لم	 األساتذة	 من	 غيره	 وعند	 عنده	 التقني	 	– التدريبي	 الجانب	 أن	
الضروري	اإلشارة	إلى	أن	الساجر	بعد	تخريج	الدفعة	األولى	سافر	إلى	االتحاد	السوفياتي	الستكمال	
دراساته	من	أجل	الدكتوراه،	وال	شك	في	أنه	كان	في	ذهنه	كثير	من	األسئلة	حول	تقنيات	تدريب	املمثل	
بدليل	أنه	عندما	عاد	في	منتصف	الثمانينيات	إلى	سورية	وإلى	التدريس	في	املعهد	أجرى	تطويًرا	كبيًرا	
على	طريقته،	إال	أن	الرحيل	املبكر	لهذه	املوهبة	الفذة	سبب	خسارة	كبيرة	في	املعهد	واملسرح	السوري	

عموًما.
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نائلة	األطرش	التي	انضمت	إلى	األسرة	التعليمية	في	املعهد	في	وقت	الحق	بعد	التغلب	على	تحفظات	
الجهات	األمنية	عليها	بسبب	مواقفها	السياسية،	كانت	كما	ذكرت	سابًقا	صاحبة	التجربة	األطول	في	
تدريس	مادة	التمثيل،	ثم	في	رئاسة	قسم	التمثيل	في	ما	بعد.	إن	سعة	اطالعها	وإخالصها	وقدرتها	على	
التعلم	والتعليم	أتاحت	لها	مساحة	واسعة	لتطوير	طريقتها،	وكانت	بالفعل	من	أفضل	أساتذة	املعهد،	

ومن	األشخاص	الذين	لعبوا	دورا	بارًزا	في	املحافظة	على	املستويين	األكاديمي	واملسلكي	للمؤسسة.

رابًعا: املالك التدري�سي واإليفاد

جهات	 من	 مستقدًما	 كله	 كان	 فيه	 والتدريس	 املعهد	 تأسيس	 في	 أسهم	 الذي	 التدري�سي	 الطاقم	
مختلفة	من	مثل	مديرية	املسارح	واملوسيقا	أو	املؤسسة	العامة	للسينما	أو	وزارة	اإلعالم	أو	الجامعات	
الهيئة	 مالك	 وبقي	 املعهد،	 في	 ا	

ً
متفرغ ا	

ً
أستاذ منهم	 أي	 يكن	 لم	 موقتة.	 تعاقدية	 بصفة	 أو	 السورية	

في	 للدراسة	 أوفدنا	 لقد	 قزق.	 وفايز	 أنا	 اإليفاد	 من	 عدنا	 عندما	 	1988 عام	 حتى	 شاغًرا	 التدريسية	
بريطانيا	في		Rose Bruford college		ثم	في	Leeds University.	وكنا	أول	دفعة	من	املوفدين،	حيث	
اختارتنا	الهيئة	التدريسية	في	املعهد	ضمن	اتفاق	تعاون	بين	وزارة	الثقافة	واملجلس	البريطاني	من	دون	
تدخل	من	وزارة	التعليم	العالي	التي	كانت	تخضع	لتعليمات	مكتب	التعليم	القطري	واألجهزة	األمنية	في	

اختيارها	املوفدين.

الكلية	 ألحقتنا	 حيت	 املمثل	 تكوين	 مجال	 في	 تهيئنا	 بروفورد”	 ”روز	 في	 دراستنا	 من	 الغاية	 كانت	
تكوين	 مناهج	 في	 التقنية	 الخبرات	 الكتساب	 املسرحية	 والحركة	 التمثيل	 أساتذة	 جانب	 إلى	 للعمل	
املمثل.	الحقيقة	إنها	كانت	مرحلة	غنية،	خصوًصا	أن	مناهج	تكوين	املمثل	في	الغرب	قد	تطورت	تطوًرا	
الفًتا	من	خالل	املزج	بين	نظريات	وأساليب	مختلفة	معتمدة	على	قدر	كبير	من	التناول	العملي/	التقني،	
وهو	ما	يحتاج	إليه	املمثل.	في	سنة	اإليفاد	األخيرة	التحقنا	بجامعة	”	ليدز”	لنيل	املاجستير	في	اإلخراج	

املسرحي.	

إلى	جانب	الدراسة	األكاديمية	أتاح	لنا	وجودنا	في	بريطانيا	فرصة	مشاهدة	كم	كبير	من	التجارب	
آرائهم	ونظرياتهم	من	خالل	بعض	 إلى	 بلدان	مختلفة،	كنا	قد	تعرفنا	 املسرحية	ملبدعين	عامليين	من	
فايدا	 وأندريه	 بيرغمان	 وانغمار	 بروك	 بيتر	 أمثال	 كبار	 مبدعون	 قليلة.	 وهي	 العربية،	 إلى	 الترجمات	
وديفيد	هير	ستيف	بيركوف	وجيورجي	تافيستانوغوف	وغيرهم	من	املخرجين	املعلمين	الذين	صاغوا	
الرؤى	اإلبداعية	للمسرح	العالمي	في	القرن	العشرين،	وأصبح	لهم	تالميذ	وأتباع	ساروا	على	خطاهم.	
من	 الكم	 وهذا	 الدراسة	 سنوات	 الالتينية.	 وأميركا	 وأفريقيا	 والصين	 اليابان	 من	 مسرحية	 تجارب	
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املسرحية	 للفنون	 العالي	 املعهد	 في	 األربع	 الدراسة	 إلى	سنوات	 إضافة	 املختلفة	 النوعية	 املشاهدات	
كانت	القاعدة	التي	انطلقنا	منها	في	رحلة	التدريس	في	املعهد.

رر،	حيث	استرجعت	وزارة	التعليم	العالي	القرار	في	تسمية	املوفدين،	وبخاصة	
َ
	لكن	هذا	األمر	لم	يك

أنها	من	يدفع	رواتب	اإليفاد،	ومن	ثم	بات	ملكتب	التعليم	القطري	في	القيادة	القطرية	الكلمة	الفصل	
في	تسمية	املوفدين.	بناء	على	ذلك	أرسل	ثالثة	طالب	إلى	االتحاد	السوفياتي	في	أواخر	أيامه،	وطالب	
واحد	إلى	الصين.	ال	أظن	أنهم	قدموا	للمعهد	أي	إضافة	فنية	وعلمية	ذات	قيمة.	ال	شك	في	أن	األحداث	
من	 بتأييد	 املسلمين	 اإلخوان	 بين	 الدموية	 املواجهة	 في	 تجسدت	 التي	 الداخلية	 السورية	 السياسية	
بعض	القوى	الشيوعية	التي	عدت	ما	يحدث	ثورة	شعبية	ضد	نظام	شمولي	فاسد	من	جهة،	والنظام	
من	جهة	ثانية،	ثم	انفجار	الصراع	الحًقا	بين	حافظ	األسد	وشقيقه	رفعت	قد	انعكس	بصورة	كبيرة	
املعهد،	 في	 القرار	 هامش	 تضييق	 في	 البعثية	 والحزبية	 األمنية	 األجهزة	 دور	 تنامى	 املعهد،	حيث	 على	
وبخاصة	في	مسألة	اإليفاد	الستكمال	تهيئة	الطاقم	التعليمي	فيه.	وهذا	تجلى	أيًضا	في	نوعية	موفدي	
التي	كانت	 الهيئات	األكاديمية	 	من	

ً
لتهيئتهم	كي	يكونوا	بديال الذي	تمت	تسميتهم	 الجامعات	السورية	

قائمة	آنذاك	التي	كانت	تضم	قامات	علمية	مرموقة	غير	راضية	عما	آلت	إليه	أوضاع	البلد،	وترفض	
الخضوع	لتعليمات	رجال	األمن.	ولعل	رفض	املفكر	السوري	الراحل	الطيب	تيزيني	كتابة	مقالة	بطلب	
من	نائب	الرئيس	عبد	الحليم	خدام	بعنوان	”حافظ	األسد	مفكًرا”	كان	مؤشًرا	سيًئا	من	وجهة	نظر	
النظام	استوجب	إعادة	بناء	أكاديميين	وأساتذة	جدد	أكثر	استجابة	وطواعية.	وهكذا	أصبح	اإليفاد	
جائزة	الوالء	واالنتماء	الحزبي	والتعاون	مع	األجهزة	األمنية،	على	حساب	الكفاءة	واملوهبة	واملستوى	

األكاديمي.	

إال	أن	األجواء	اإلبداعية	والجدية	األكاديمية	وتراكم	الخبرات	أسهمت	في	والدة	أساتذة	تمثيل	من	
خريجي	املعهد	الذين	لم	يدرسوا	في	الخارج،	ولكنهم	أثبتوا	كفاءة	عالية	تتفوق	كثيًرا	على	بعض	حملة	
الرحبي	والراحل	حاتم	علي	واألستاذ	غسان	مسعود	 السيدة	دلع	 أوفدوا،	من	هؤالء	 الدكتوراه	ممن	
صاحب	التجربة	املديدة	والغنية	في	التدريس	واإلخراج	املسرحي،	حيث	استفاد	من	سنوات	الدراسة	

على	يد	التون�سي	محمد	إدريس	والسيدة	نائلة	األطرش	والراحل	فواز	الساجر.

خامًسا: قسم النقد 

صحيح	أن	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	قد	بدأ	بقسم	واحد	هو	قسم	التمثيل،	إال	أن	قانون	
إنشاء	املعهد	يتيح	استحداث	أقسام	أخرى	بناء	على	اقتراح	العميد	وموافقة	الوزير.	بناء	عليه	اسُتحِدث	



59

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021ملف العدد

الفني،	وأنا	 في	الشأن	 للنقد	املسرحي.	هذه	الخطوة	كانت	محط	استغراب	عدد	من	املنشغلين	 قسم	
تحتاج	 كانت	 واملسرحية	خصوًصا،	 السورية	عموًما،	 الفنية	 الحركة	 إن	 ففي	حين	 واحد	من	هؤالء.	
املاكياج	 في	فروع	أخرى	مثل	 التقنيين	 املسرحيين،	ومزيد	من	االختصاصيين	 املخرجين	 إلى	مزيد	من	
والسينوغرافيا	والصوتيات	وتصميم	اإلنتاج	وإدارته،	افُتتح	قسم	للنقد	املسرحي	يتيح	لحملة	الشهادة	
	واتساًعا	

ً
النظرية	وأكثرها	شموال الدراسات	 في	واحد	من	أصعب	 الثانوية	الحصول	على	إجازة	فنية	

لتمارس	الكتابة	النقدية	املسرحية	في	بلد	ال	ينتج	أكثر	من	بضعة	مسرحيات	سنوًيا	سواء	على	صعيد	
العروض	 في	عدد	 التسعينيات	انحساًرا	كبيًرا	 الهواة	الذي	شهد	مع	بداية	 املسرح	املحترف	أم	مسرح	

وكذلك	في	مستواها.

،	مقابل	خمسة	عشر	إلى	عشرين	
ً

وهكذا	بدأ	املعهد	ينتج	سنوًيا	حوالى	عشرة	إلى	خمسة	عشر	ممثال
ناقًدا	في	السنة.	إنه	أمر	يدعو	إلى	التأمل	في	معنى	هذا	االستعجال	في	افتتاح	قسم	للنقد	من	دون	غيره	
يزدهر	 أن	 يمكن	 ال	 واملسرحي	خصوًصا	 الفني	عموًما،	 النقد	 أن	 هو	 اآلخر	 األمر	 االختصاصات.	 من	
ويتأصل	إال	بوجود	حركة	فنية	غنية	ومتنوعة.	فمن	نافل	القول	إن	املسرح	اليوناني	لم	يتأسس	بناء	
الكتاب	وضع	 إن	 بل	 الشعر”	 ”فن	 كتابه	 في	 أرسطو	 التي	وضعها	 والجمالية	 الفلسفية	 القواعد	 على	
التي	 ”أوديب”	 ومسرحيته	 وبخاصة	سوفوكليس	 عظيم،	 لكتاب	 اإلغريقي	 املسرحي	 اإلنجاز	 على	 بناء	
عدها	أرسطو	النموذج	الذي	تتأسس	عليه	قواعد	كتابة	املسرح.	أي	إن	اإلبداع	سبق	النظرية،	وليس	
إلى	السؤال	األول	في	ما	إذا	كانت	الحركة	الفنية	السورية	ووسائل	النشر	 بالنتيجة،	يضاف	 العكس.	
املتاحة	تحتاج	إلى	كل	هذا	العدد	من	النقاد	الذين	يدخلون	هذا	العالم	سنوًيا؛	أسئلة	أخرى	منها:	هل	
أسرار	 ونقده	من	دون	معرفة	 اإلبداعي	 اإلنتاج	 تقييم	 يمكن	 نظرية	فقط؟	هل	 النقد	دراسة	 دراسة	
صنعته	التي	تتغير	تبًعا	لظروف	الزمان	واملكان	وما	يتيحانه	من	إمكانات؟	هل	ثمة	كتب	ومراجع	إذا	
قرأها	اإلنسان	يستطيع	أن	يصبح	ناقًدا	يحكم	على	قيمة	املنتج	الفني	بجوانبه	اإلبداعية	والحرفية	
والجمالية	والفكرية	كافة؟	واألهم،	هل	ثمة	بالفعل	قواعد	معينة	يمن	تطبيقها	نقدًيا	والقياس	عليها	
لتحديد	قيمة	املنتج	الفني؟.	وما	نوعية	األساتذة	الذين	يدرسون	هذه	املادة	وتخصصاتهم	ومرجعياتهم؟	
هل	هم	أكاديميون	جامعيون	أم	هم	فنانون	)تشكيلّيون	ومسرحيون	وموسيقيون	وتقنيون(	خاضوا	
هذه	 الحرفي؟	 باملعنى	 والصنعة	 اإلبداعي	 باملعنى	 الفن	 أسرار	 	

َ
معرفة مكنتهم	 متنوعة	 عملية	 تجارب	

ِجلت	األجوبة	عنها.	ال	شك	في	أن	بعض	هذه	األجوبة	
ُ
األسئلة	وأسئلة	أخرى	كثيرة	بقيت	بال	أجوبة	أو	ارت
كان	موفًقا،	لكن	معظمها	افتقد	إلى	القيمة	واملعنى.

لحملة	 متاحة	 ليست	 الفني	 النقد	 دراسة	 فإن	 املتطورة،	 الدول	 في	 األكاديمية	 التجارب	 بحسب	
شهادات	الثانوية	العامة	أو	ما	يعادلها	بحسب	النظم	التعليمية	لكل	بلد.	بل	غالًبا	ما	تكون	تخصًصا	
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فرع	 من	 أي	 أو	 الفلسفة	 أو	 التاريخ	 أو	 الفنون	 درسوا	 الذين	 ألولئك	 العليا	 الدراسات	 في	 أكاديمًيا	
الدراسات	اإلنسانية،	ثم	أرادوا	تحصيل	املاجستير	أو	الدكتوراه	في	النقد	الفني.

بمبدعيها	وتجاربهم	 فنية	غنية	 التفاعل	مع	حركات	 يتشكل	عبر	سنوات	من	 الفني	 الناقد	 إن	 ثم	
الفنية	املختلفة	واملتضاربة	أحياًنا،	وهو	أمر	لم	يكن	له	وجود	في	سورية،	فباستثناء	عرض	مسرحي	
أو	اثنين	في	السنة،	لم	يكن	هناك	ما	هو	جدير	باملشاهدة	وإثارة	املناقشة	وتطوير	التناول	النقدي.	ال	
يكفي	أن	تقرأ	عن	املفهوم	الفلسفي	والسيا�سي	لـ”التغريب”	عند	بريخت،	بل	ال	بد	من	أن	تشاهد	كيف	

تحقق	ذلك	إبداعًيا	سواء	من	خالل	عمل	املخرج	أم	املمثل	والديكور	واملوسيقا	التصويرية.	

وكي	يزداد	الطين	بلة،	فشل	واضعو	املنهاج	في	خلق	أي	عالقة	تفاعلية	بين	قسم	النقد	الذي	رزح	
تحت	وطأة	األكاديمية	النظرية	والقسم	العملي	الوحيد	وهو	قسم	التمثيل،	بحيث	يتاح	لطلبة	قسم	
النقد	االطالع	على	الجانب	العملي	والحرفي	في	الصناعة	الفنية،	ودمج	ذلك	مع	املعرفة	النظرية	بحيث	
	
ً
تتكامل	الرؤيا،	ويصبح	تذوق	هذا	املنتج	وتقييمه	نابعين	من	داخل	املطبخ،	وعلى	دراية	بتفاصيله	بدال

من	أن	يكون	تقييًما	نظرًيا	خارجًيا.	

أغنى	 بعد	قد	 ما	 في	 الراحلين	سعد	ونوس	وممدوح	عدوان	 كاتبين	كبيرين	مثل	 صحيح	أن	وجود	
تجربة	هذا	القسم،	وكان	قيمة	مضافة	بالنسبة	إلى	الدارسين،	إال	أن	املشكلة	كانت	بنوية	منعت	هذا	
القسم	من	أن	يصنع	لنفسه	هوية	حقيقية،	وخلق	حالة	من	الوهم،	وزاد	من	عدد	املنظرين	املتعالين	في	
وقت	كانت	سورية	تحتاج	ال	إلى	من	ينظر	بالفن	بل	إلى	من	يقدم	إنتاًجا	فنًيا.	وحتى	في	مستوى	التنظير	

لم	نلمس	أي	إضافة	إلى	ما	قدمه	جيل	السبعينيات	والثمانينيات	في	الحركة	النقدية.

التفكير	 إلعادة	 حقيقية	 نية	 أي	 وجود	 دون	 من	 	
ً

طويال وقًتا	 املناقشة	 هذه	 أخذت	 الحقيقة	 في	
وتقييم	التجربة	إلى	أن	حدث	لقاء	مع	بشار	األسد	عام	2003	ضم	عدًدا	كبيًرا	من	الفنانين،	وكنت	من	
بينهم.	يومئذ	تحدثت	عن	مسألة	الثوابت	بصفتها	بدأت	تعّم	كل	�سيء،	فأصبحنا	في	حالة	مستنقعية	
القومي	السوري	الذي	بدأ	منيًرا	 في	املا�سي	مثل	تأسيس	املسرح	 مقيتة،	وحتى	ما	كان	تقدمًيا	ورائًدا	
ورائًدا	ثم	انتهى	إلى	مؤسسة	موظفين	يتقاضون	رواتب	متواضعة،	وينتجون	بضاعة	أكثر	تواضًعا.	ثم	
التعليم	بحاجات	 بأنه	آن	األوان	ألن	نربط	سياسات	 التعليم،	وقلت	 إلى	سياسات	 بعد	ذلك	تطرقت	
السوق،	ونسأل	أنفسنا	هل	نحتاج	إلى	كل	هذه	األعداد	من	خريجي	كلية	الحقوق	أو	الفلسفة	أو	التاريخ	
املعلوماتية	 من	متخص�سي	 املثال	 على	سبيل	 يكفي	 ما	 علمًيا	 نؤهل	 نحن	 إلخ؟	وهل	 الجغرافيا....	 أو	
وعلوم	الكومبيوتر	والتقنيين	الصناعيين	كما	تفعل	منذ	أكثر	من	نصف	قرن	جامعات	البولي	تكنيك	
إلى	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	من	حيث	 ؟.	وكان	ال	بد	في	سياق	ذلك	من	التطرق	

ً
في	فرنسا	مثال
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اسمه،	وقلت	ملاذا	تحديدا	”املسرحية”.	ملاذا	ال	نسميه	”املعهد	العالي	للفنون	الدرامية”	بحيث	يشمل	
السينما	والتلفزيون	والفنون	البصرية	األخرى	كافة،	فنتيح	لألجيال	خيارات	أوسع؟	وخصصت	جزًءا	
من	الحديث	لقسم	النقد	في	مثال	على	سوء	التخطيط،	وقلت	بأنه	ال	يجوز	أن	نترك	خريجي	هذا	القسم	
يواجهون	مصيًرا	مهنًيا	غامًضا.	صحيح	أن	عدًدا	من	الخريجين	انتسبوا	إلى	بعض	الجهات،	وبعضهم	
اآلخر	شق	طريقه	في	عالم	الصناعة	الفنية،	ووجد	لنفسه	مساًرا	مهنًيا،	لكن	ذلك	كله	كان	في	إطار	
بوصفهم	صحافيين،	 بهم	 تعترف	 الصحافيين	 نقابة	 فال	 األحوال،	 به	 جادت	 وما	 الشخ�سي	 االجتهاد	
وال	نقابة	الفنانين	تعترف	بهم	بوصفهم	فنانين،	وال	يعترف	بهم	اتحاد	الكتاب	بصفتهم	كتاًبا	نقديين،	
وال	تستفيد	منهم	وزارة	التربية	في	عملية	التعليم،	وال	سيما	أن	الدراما	أصبحت	منذ	سبعينيات	القرن	

املا�سي	مادة	رئيسة	في	مناهج	التعليم	في	الدول	املتقدمة.

االستنكار،	 من	 موجة	 أثارت	 وعميقة،	 هادئة	 مناقشة	 موضع	 تكون	 أن	 من	 	
ً
بدال هذه	 أرائي	 إن	

وتعرضت	إلى	هجوم	شخ�سي	غوغائي	كبير،	وكأنني	أحرض	القيادة	السياسية	على	إغالق	حزب	سيا�سي	
عريق	ال	على	إعادة	النظر	في	وظيفة	مؤسسة	تعليمية	تفتقد	إلى	الهوية	الوظيفية.	لكن	الجيد	في	األمر	
أنه	تم	في	ما	بعد	تشكيل	لجنة	لم	أدع	إلى	املشاركة	بها-	إلعادة	النظر	في	منهاج	القسم	وفي	تسميته	أيضا	
	من	”قسم	النقد	املسرحي”،	وهذه	

ً
–	وهذا	أمر	مهم	–	فأصبح	اسمه	”قسم	الدراسات	املسرحية”	بدال

خطوة	في	االتجاه	الصحيح.	كذلك	تمت	مراجعة	املنهاج	وإعطاء	أولوية	لتعليم	الكتابة	الدرامية	)كان	
للراحل	ممدوح	عدوان	إسهام	بارز	في	ذلك(،	وكان	لذلك	أثر	طيب	ساعد	عدًدا	من	خريجي	هذا	القسم	

أن	يصنعوا	ألنفسهم	منزلة	في	عالم	الكتابة	الدرامية.	

سادًسا: العمادة

إضافة	الى	منصبه	أميًنا	عاًما	لوزارة	الثقافة	كان	الراحل	أديب	اللجمي	أول	عميد	للمعهد	العالي	
ا،	آمن	باملعهد،	وقدم	بطريقته	كل	ما	

ً
للفنون	املسرحية،	لقد	كان	مثقًفا	كبيًرا	وإدارًيا	تقليدًيا	مرموق

هو	متاح	إلنجاحه.	لقد	خصص	مساعدة	مالية	متواضعة	للطلبة	تساعدهم	في	شراء	بعض	الكتب	
الناحية	 في	مبنى	جميل	من	 للمعهد	 أول	مقر	 كان	 إلى	دمر،	حيث	 املواصالت	من	دمشق	 واستخدام	
العمرانية،	ولكنه	صغير	جًدا،	فاكتفى	بعدد	صغير	من	اإلداريين	على	رأسهم	الراحل	إبراهيم	فلو	الذي	
	لطيًفا	جدا،	ولكنه	إداري	تقليدي	وجد	بعض	الصعوبة	في	التعامل	مع	وسط	غير	تقليدي	من	

ً
كان	رجال

الطلبة	واملدرسين،	إال	أنه	بذل	مجهودا	كبيرا	للتكيف،	وقد	نجح	في	ذلك	إلى	حد	كبير.

لقد	كانت	نجاح	العطار	واللجمي	حريصين	على	توسيع	مدارك	الطلبة،	وإغناء	تجربتهم،	فاسُتقِدم	
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تباًعا	عدد	من	الخبراء	واألساتذة	الزائرين	العرب	واألجانب،	وُوِضع	تقليد	سنوي	بالتعاون	مع	الحكومة	
أكبر	 من	 واحد	 وهو	 فرنسا،	 جنوب	 في	 أفنيون	 مهرجان	 إلى	 الثالثة	 السنة	 طلبة	 إلرسال	 الفرنسية	
املهرجانات	املسرحية	في	العالم،	وأغناها،	وأشهرها.	لقد	كان	لهذه	الرحلة	التي	تستمر	عشرة	أيام	أو	
نحوها	أثر	كبير	في	تكويننا.	كانت	الفرصة	األولى	لغالبيتنا	لركوب	الطائرة،	والتحليق	نحو	بلد	أوروبي	
عريق	ثقافًيا	وفنًيا،	ورؤية	تجارب	مسرحية	ال	من	أوروبا	فقط،	بل	من	الشرق	األق�سى	وأفريقيا	وأميركا	
الالتينية،	فرصة	أن	نرى	شكسبير	وموليير	وأسخيلوس	ويوربيدس	في	عيون	ثقافات	مختلفة،	وعلى	يد	
مبدعين	من	أعراق	مختلفة،	وفرصة	ألن	نرى	املسرح	املعاصر	بتجاربه	الطليعية	التجريبية	املختلفة.	

كنت	في	الدفعة	األولى	التي	طارت	إلى	أفنيون	عام	1980،	وقد	رتب	لنا	أديب	اللجمي	بما	كان	يملكه	
من	منزلة	عند	الجهات	الفرنسية	أن	نبيت	ليلة	في	باريس،	وأن	نشاهد	مسرحيتي	”الكرا�سي”	و”املغنية	
ما	 باريس،	حيث	 في	 الخامسة	 الدائرة	 في	 الصغير	 ”الهوشيت”	 في	مسرح	 يونسكو	 ألوجين	 الصلعاء”	
زال	العرض	مستمًرا	منذ	عام	1957.	ال	شك	في	أن	اللجمي	حضر	املسرحية	عندما	كان	شاًبا	يدرس	
ا	بالنسبة	إلي	أن	أعرف	أن	هناك	عروًضا	مسرحية	تستمر	عقوًدا	من	

ً
في	السوربون،	وكم	كان	مدهش

الزمن	حيث	يتبدل	املمثلون،	وبعضهم	يموت،	فيأتي	من	يحل	محله	كي	يبقى	العرض	مستمًرا،	ويجذب	
زوار	باريس	من	كل	أنحاء	العالم	ملشاهدته	بالطريقة	نفسها	التي	يشاهدون	فيها	لوحة	فنية	عظيمة	
في	أحد	املتاحف.	كنت،	وما	أزال،	ال	أعرف	الفرنسية،	ولكني	عرفت	أن	مسرح	العبث	ليس	فلسفًيا	
يدعو	إلى	التفكير	والتأمل	فقط،	بل	هو	مثير	وممتع	بسبب	ما	يحمله	من	كوميديا	رائعة.	يومئذ	أدركت	
الكتاب	النظري،	ومشاهدتها،	والتفاعل	معها	وهي	 الفنية	من	خالل	 إلى	الظاهرة	 التعرف	 بين	 الفرق	

حية	أمامي.

بعد	أديب	اللجمي	تبوأ	غسان	املالح	منصب	العمادة،	وكان	قامة	علمية	وأكاديمية	كبيرة،	ومثقًفا	
نوعًيا	أعطى	املعهد	قيمة	إضافية	من	خالل	عالقاته	األكاديمية	الواسعة	سواء	داخل	سورية	أم	على	
الصعيد	الدولي،	وبذلك	استطاع	استقدام	خبرات	علمية	مميزة	كي	تغني	تجربة	املعهد	والطلبة.	كان	
ا	
ً
املالح	إلى	جانب	فريق	وزيرة	الثقافة	يضعان	الضغوط	على	مؤسسة	اإلسكان	العسكري	التي	كان	منوط
بها	إنجاز	دار	األوبرا	ومبنى	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	وكذلك	املعهد	العالي	للموسيقا.	هذا	املشروع	
الذي	أوكل	أمره	إلى	مؤسسة	فاسدة	استخدمت	التصاميم	املعمارية	نفسها	في	بناء	السجون	وكذلك	
املدارس،	وارتكبت	أخطاء	جسيمة	في	تنفيذ	بناء	دار	األوبرا	وكذلك	املعاهد.	إنها	حكاية	تحكى،	ولكن	
ال	مجال	لها	هنا،	ويكفي	أن	نقول	بأن	هذا	املشروع	أصبح	شاهد	عيان	على	سوء	التخطيط	وحجم	

الفشل	والفساد	املستشريين	في	مؤسسات	الدولة.

بعد	طول	انتظار،	ومع	بداية	التسعينيات	عندما	استلمت	وزارة	الثقافة	مبنى	املعاهد	الذي	احتضن	
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املعهدين	)العالي	للمسرح	والعالي	للموسيقا(	والعميدين	وطاقم	اإلداريين	لكل	معهد	على	حدة،	وهنا	برز	
سوء	التخطيط،	حيث	حصل	تضارب	كبير	في	طريقة	استخدام	املكان،	بسبب	فقر	الرؤية	املستقبلية	
لحاجات	التوسع،	وإمكانات	املكان	لتلبية	هذه	الحاجات.	لقد	أدى	ذلك	إلى	مشكالت	لوجستية	كبيرة	
هذا	 انتهى	 األسف	 ومع	 املوسيقى،	 معهد	 الوادي	عميد	 املالح	وصلحي	 بين	 بوجود	خالف	حاد	 انتهت	
الخالف	بمغادرة	املالح	منصبه	في	املعهد،	وفي	ما	بعد	عمله	األكاديمي	في	جامعة	دمشق	بوصفه	أحد	

أكبر	أساتذة	األدب	اإلنكليزي،	وغادر	سورية،	وبذلك	خسرت	البلد	واحًدا	من	أعالمها.

بعد	رحيل	املالح	حل	األستاذ	صلحي	الوادي	في	عمادة	معهد	املسرح	إضافة	إلى	عمادته	املعهد	العالي	
للموسيقى	وإدارته	املعهد	العربي	للموسيقا،	وكذلك	قيادة	الفرقة	السيمفونية،	وبذلك	أصبح	في	رأس	
	متفانًيا	في	

ً
أربع	كيانات،	كل	واحدة	منها	يحتاج	إلى	التفرغ	الكامل.	صحيح	أن	األستاذ	صلحي	كان	رجال

عمله،	وصحيح	أنه	صاحب	إنجازات	كبيرة	في	تاريخ	سورية	الثقافي	املعاصر،	وترك	أثًرا	عظيما	وراءه،	
فهو	صاحب	الفضل	في	تربية	جيل	مميز	من	املوسيقيين	والعازفين	الكالسيكيين	سواء	في	املعهد	العربي	
والسعي	 املبادرة	 صاحب	 وهو	 الخارج،	 إلى	 اإليفاد	 طريق	 عن	 أم	 عقود	 لعدة	 أداره	 الذي	 للموسيقا	
بمتابعة	 يسمح	 يكن	 لم	 الوادي	 لكن	وقت	 السورية؛	 السيمفونية	 الفرقة	 تأسيس	 اجل	 من	 الحثيث	
أمور	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	الذي	كان	قد	وصل	من	الناحية	األكاديمية	إلى	مستوى	يجعله	
من	أفضل	معاهد	التمثيل	في	الوطن	العربي،	إن	لم	يكن	أفضلها.	وللحقيقة	والتاريخ	إن	مجموعة	من	
األساتذة	املؤمنين	باملعهد	الذين	أعطوه	كثيًرا	من	الجهد	واإلخالص	حافظت	على	ذاك	املستوى،	وفي	
مقدمة	هؤالء	األستاذة	نائلة	األطرش	التي	رأست	قسم	التمثيل،	ونبيل	الحفار	الذي	رأس	قسم	النقد	
)الذي	أصبح	الحًقا	قسم	الدراسات	املسرحية(،	وحنان	قصاب	حسن	وماري	إلياس	اللتان	طورتا	املادة	
العلمية	-	التطبيقية	في	قسم	الدراسات	املسرحية،	والراحل	ممدوح	عدوان	الذي	أحدث	نقلة	نوعية	

في	تدريس	نظرية	الدراما	والكتابة	الدرامية.

نجاح	 غادرت	 في	سورية،	حيث	 واإلدارات	 املناصب	 في	 كبير	 تغيير	 القرن	حيث	حصل	 بداية	 مع	
العطار	منصبها	الوزاري	إلى	البيت،	وتبوأت	مها	قنوت	منصب	الوزيرة،	وبدأ	عالم	املعهد	-	كما	عالم	
بقت	فكرة	التخلص	مما	سمي	”	الحرس	القديم”	بصورة	اعتباطية	

ُ
وزارة	الثقافة-	يتغير	كثيًرا.	لقد	ط

وتعسفية	تدل	على	جهل	كبير	بواقع	الحال،	وبقيمة	الكوادر	التي	راكمت	خبرات	كبيرة	على	مر	السنين.	
ففي	حين	كانت	العطار	تتفهم	خصوصية	وزارة	الثقافة	وقيمة	كوادرها،	وتعرفت	كيف	تسلك	طريقها	
	كبيًرا.

ً
في	بلد	يسوده	حكم	الحزب	الواحد	ومن	ورائه	أجهزة	األمن،	فشلت	الدكتورة	قنوت	في	ذلك	فشال

شامل،	 إداري	 إصالح	 إلى	 بل	 فحسب	 سيا�سي	 إصالح	 إلى	 تحتاج	 تكن	 لم	 سورية	 أن	 في	 شك	 ال	
وتجديًدا	في	قيادات	مؤسسات	الدولة	كلها.	فلم	يكن	منطقًيا	أن	يجمع	الراحل	صلحي	الوادي	قيادة	
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أربع	مؤسسات،	كما	لم	يكن	منطقًيا	أن	يرأس	األستاذ	أسعد	فضة	مديرية	املسارح	واملوسيقا	ألكثر	
بها،	 التي	تمت	 العملية	باالعتباطية	والكيدية	 من	ربع	قرن،	ولكن	لم	يكن	منطقًيا	وال	مفيًدا	أن	تتم	
بوفاة	 األحوال	 فرضته	 نفسه	 النظام	 في	 تعديل	 وإنما	 قامت،	 ثورة	 مضمار	 في	 نكن	 لم	 أننا	 وبخاصة	
األب	وانتقال	السلطة	إلى	االبن.	لقد	كنت	من	الشهود	على	الطريقة	التعسفية	املهينة	التي	استخدمت	
الثقافة،	وقيمتها.	هؤالء	لم	يكونوا	فاسدين	 للتعامل	مع	قامات	أدبية	وفنية	كبيرة	شكلت	روح	وزارة	
وال	مهملين،	هؤالء	منحوا	حياتهم	بأكملها	لعملهم	املخلص	في	الوزارة	وفي	خدمة	الثقافة	ضمن	أوضاع	
سياسية	ومعيشية	غاية	في	الصعوبة.	بعضهم	بعثي،	وبعضهم	شيوعي	أو	يساري	امليل،	وكان	في	دواخل	
إليه	سورية.	ليس	السؤال	 في	رؤية	إصالح	شامل	تحتاج	 القائم،	ورغبة	 معظمهم	استياء	من	الوضع	
كانت	 األسد	 وفاة	حافظ	 األبد،	 إلى	 يبقى	 �سيء	 ال	 األبد.	 إلى	 مناصبهم	 في	 كان	سيبقى	هؤالء	 إذا	 ما	 في	
	من	

ً
خير	دليل	على	ذلك.	لكن	السؤال	هو	كيف	نجري	عملية	إصالح	جدية	في	االتجاه	الصحيح	بدال

االدعاء	بأننا	نجري	إصالًحا	بمجرد	تغيير	الوجوه	بطريقة	مهينة	هدفها	اإليحاء	بأن	هذه	الوجوه	تتحمل	
	من	االعتراف	بأن	النظام	السيا�سي	نفسه	يحتاج	

ً
مسؤولية	ما	تعانيه	سورية	من	فشل	وتخلف،	بدال

إلى	إصالح	عميق	وجوهري؟.

مع	أن	سورية	دولة	أمنية	بامتياز	إال	أن	نجاح	العطار	بفعل	شخصيتها	وعالقتها	املميزة	مع	حافظ	
األسد	استطاعت	-إلى	حد	كبير-	أن	توجد	معادلة	تضمن	هامش	حرية	معقول	نسبًيا،	وتحصن	وزارة	
الثقافة	من	تدخالت	األجهزة	األمنية	مقابل	ضبط	هذا	الهامش.	ولشرح	هذه	املعادلة	يكفي	أن	نذكر	
فيلم	”نجوم	النهار”	ألسامة	محمد	الذي	أنتجته	وزارة	الثقافة.	صحيح	أنه	منع	عرض	الفيلم	جماهيرًيا	
الدولية	 السينمائية	 املهرجانات	 في	 سورية	 يمثل	 كي	 تختاره	 كانت	 الثقافة	 وزارة	 ولكن	 سورية،	 في	
معظمها،	ويتم	عرضه	في	سورية،	وإن	كان	ضمن	فعاليات	ثقافية	مختلفة،	واألهم	أن	أسامة	محمد	لم	
يعتقل	أو	يفصل	من	عمله،	بل	إن	الوزارة	نفسها	أنتجت	له	بعد	سنوات	فيلمه	الثاني	”صندوق	الدنيا”.	
وأسامة	محمد	ليس	حالة	منفردة،	فلنا	أن	نتذكر	فيلم	نبيل	املالح	”الكومبارس”	وفيلم	عبد	اللطيف	
عبد	الحميد	”ليالي	ابن	آوى”،	وهما	فيلمان	جريئا	الطرح	يمسان	قضايا	حساسة	مثل	الحرية	وقمع	
السلطة.	لقد	عرف	حافظ	األسد	أن	هذه	األفالم	لن	تسقطه	بل	ربما	تجمل	واقع	سلطته	الشمولية	
التي	ال	بد	لها	على	الرغم	من	شموليتها	من	ترك	هامش	ما	للمثقفين	وحرية	التعبير.	بدورهم	تفّهم	قادة	
	
ً
ا	معقوال

ً
األجهزة	األمنية	هذه	املعادلة،	واكتفوا	باملراقبة	عن	بعد،	والقليل	من	التدخل،	ما	خلق	هامش

للفعل	الثقافي.	أما	في	زمن	مها	قنوت	فقد	اجتاح	ضباط	األمن	من	الدرجة	الثانية	والثالثة	ممن	تبوؤا	
موقع	قيادة	األجهزة	بعد	التخلص	من	”الحرس	القديم”	وزارة	الثقافة،	وبات	قرار	من	يشغل	املناصب	
وملن	تخصص	ميزانيات	اإلنتاج	الفني	أمًرا	بيدهم	كلًيا	من	دون	بصيرة	ومن	دون	فهم	أن	شرعية	بشار	
األسد	لن	تأتي	من	كونه	االبن	الوارث،	بل	من	كونه	قائد	مرحلة	من	إصالح	شامل	تحتاج	إليه	البالد.	
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بعضهم	عوض	 الطموح،	 واسعي	 اإلمكانات،	 متواضعي	 من	 قليل	 غير	 عدد	 املناصب	 في	 حل	 وهكذا	
نقص	إمكاناته	بخدماته	مخبًرا	عند	هذا	الجهاز	أو	ذاك.	وهكذا	تدريجًيا	غادر	املعهد	عدد	من	كبار	
تدريجًيا،	ومما	 يتهاوى	 وبدا	مستواه	 املناسبة،	 غير	 األسماء	 وتناوب	على	عمادته	عدد	من	 األساتذة،	

أسمع	أنه	بات	في	وضع	آخر	غير	الذي	عشناه.	

مع	ذلك	ما	زال	املعهد	يخرج	في	كل	سنة	ممثلين	وممثالت	شباب،	بعضهم	استطاع	بفعل	اجتهاده	
وموهبته	املميزة	وبفعل	استمرار	بعض	الكفاءات	في	التدريس	)وإن	بصورة	متقطعة(	-	مثل	األستاذين	

فايز	قزق	وغسان	مسعود	-	بصرف	النظر	عن	آرائهم	السياسية.

ينضم	هؤالء	املوهوبون	إلى	أجيال	من	املواهب	املميزة	التي	قدمها	املعهد	كي	تأخذ	مكانها	في	الصدارة،	
أيًضا،	مواهب	حملت	اسم	سورية	عالًيا،	وأكدت	حيوية	 العربي	 العالم	 في	 بل	 في	سورية	فقط	 ليس	
الشعب	السوري	وقدرته	على	اإلبداع	والنجاح.	ولم	يقتصر	هذا	النجاح	على	نجومية	املمثلين	واملمثالت	
فقط	على	صعيد	اإلخراج	املسرحي	حيث	برزت	أسماء	مبدعة	مثل	أيمن	زيدان	وغسان	مسعود	وفايز	
قزق،	وكذلك	اإلخراج	التلفزيوني	حيث	ملعت	أسماء	مهمة	مثل	الراحل	حاتم	على	ورامي	حنا	وسمير	
حسين.	وفي	كتابة	السيناريو	دلع	الرحبي	التي	كتبت	بالشراكة	مع	ريم	حنا	مسلسل	”الفصول	األربعة”	
ومسلسل	”ع�سي	الدمع”	ومسرحية	”حكاية	القباني”	التي	كان	مقرًرا	أن	تكون	عرض	افتتاح	دار	األوبرا	

في	دمشق.	والسيناريست	يم	مشهدي	وبالل	شحادات	ولواء	يازجي	ومحمد	أبو	لبن	أيًضا.

وهكذا	قدم	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	كوادر	على	درجة	عالية	من	املوهبة	والكفاءة	كي	يجعل	
من	الصناعة	الفنية	واحدة	من	أشهر	وأنجح	الصناعات	السورية،	وأكثرها	انتشاًرا	وتأثيًرا.

سابًعا: على الهامش

ال	أذكر	أن	نجاح	العطار	ضغطت	علينا	في	يوم	من	األيام	كي	نقبل	من	ال	يستحق	القبول	بسبب	
وساطته.	مرة	قالت	لي	إن	الشخص	الوحيد	الذي	ال	يمكن	أن	نتجاهل	وساطته	هو	حافظ	األسد،	وهو	
بطبيعة	الحال	لن	يتوسط	في	أمر	كهذا،	أما	الباقون	فيمكن	أن	نتجاهل	وساطتهم	بصرف	النظر	عن	
مراكزهم.	وللحقيقة	إن	الدكتور	املالح	واألستاذ	الوادي	لم	يهمسا	في	أذني	يوًما	أن	أنظر	بخصوصية	
إلى	أي	متقدم	أو	متقدمة،	ولكن	في	أحد	األيام	طلبت	مني	نجاح	العطار	الحضور	إلى	مكتبها،	وقالت	لي:	
هناك	شكوى	ضد	املعهد	مفادها	أن	نائلة	األطرش	بوصفها	من	جبل	العرب	تنحاز	في	امتحانات	قبول	
أبًدا	غير	 لها	 الدروز(،	هل	هذا	صحيح؟	فقلت	 كلمة	 لم	تستخدم	 	( العرب	 أبناء	جبل	 إلى	 املتقدمين	
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صحيح،	ولكن	إذا	نظرنا	إلى	انتماءات	الطالب	فسنجد	أن	نسبة	الطلبة	الذين	جاؤوا	من	جبل	العرب	
	ثم	من	جبال	الساحل	ثانًيا	تشكل	نسبة	كبيرة	بالنسبة	إلى	غيرهم،	وهذا	ليس	مرده	إلى	التحيز،	

ً
أوال

وإنما	إلى	بيئة	اجتماعية	ال	تعارض	انضمام	أبنائها	إلى	هذا	النوع	من	الدراسة	وهذا	النوع	من	املستقبل	
املنهي.

هامش ثان

أن	 تريد	 أنها	 وأخبرتني	 ثقافة،	 وزيرة	 أصبحت	 عندما	 مكتبها	 إلى	 الحضور	 قنوت	 مها	 مني	 طلبت	
تستبدل	بصلحي	الوادي	عميًدا	آخر،	وشعرت	أنها	تريد	أن	تعرف	إن	كنت	أرغب	في	هذا	املنصب	)ولم	
شيوعية”،	 حنان	 الدكتورة	 “ولكن	 لي:	 فقالت	 قصاب	حسن،	 حنان	 لها	 فرشحت	 فيه(،	 أرغب	 أكن	
ذلك؟.	 في	 الضير	 فما	 كانت،	 لو	 حتى	 ولكن	 شيوعية،	 ليست	 مؤكد	 لها	 وقلت	 املعلومة،	 فاستغربت	
كثير	من	األساتذة	في	املعهد	من	مرجعية	يسارية،	وبعضهم	من	أعالم	الحزب	الشيوعي	السوري،	وفي	
املعهد	 املسرحية	ووجود	 الحركة	 إغناء	 في	 كبيًرا	 إسهاًما	 أسهم	 الذي	 الساجر	 الراحل	فواز	 مقدمتهم	
العالي	للفنون	املسرحية.	يومئذ	خرجت	وأنا	أسال	نف�سي	هل	نحن	بالفعل	على	موعد	مع	مرحلة	انفتاح	

وإصالح،	أم	إننا	سنعود	إلى	الوراء؟.

هامش أخير

لم	يقع	خبر	إنشاء	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية	موقًعا	حسًنا	عند	الوسط	الفني	السوري	)أهل	
الكار(،	وهاجموه	كثيرا،	وشككوا	في	جدواه،	عاّدين	فن	التمثيل	شيًئا	يمكن	اكتسابه	بالتجربة	العملية	
الطويلة	-	كما	فعلوا	هم	ونجحوا	-	وليس	عبر	التعليم	األكاديمي.	هذه	النظرة	بقيت	سائدة	مدة	قصيرة	
بعد	تخرج	الدفعة	األولى،	حيث	أتيحت	لنا	بعض	الفرص	)عموًما	كانت	الفرص	قليلة	جًدا(	في	املسرح	
والسينما	والتلفزيون،	بدأت	هذه	النظرة	تتغير	تدريجًيا.	ليس	هذا	فحسب،	بل	إن	نجاحنا	شجع	مزيًدا	
من	األسر	على	السماح	ألبنائها	وبناتها	بالدراسة	في	املعهد،	كذلك	كان	لهذا	النجاح	دور	كبير	في	تعزيز	

سمعة	املعهد	عربًيا.




