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روزيت فاضل 

ف����ي ذك�������رى م�������رور 25 ع����ام����ًا ع��ل��ى 
الدراسات  معهد  يتطلع  تأسيسه، 
والسينمائية  البصرية   ، السمعية 
ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف إل��ى 
ق���ف���زة ن���وع���ي���ة ف����ي ج������ودة ال���ب���رام���ج 
ونوعية المواد النظرية والتطبيقية 
"ال����م����ط����ّع����م����ة" ب���ن���ظ���م م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
تواكب  التي  القائمة  ه��ذه  حديثة. 
للمعهد  ال��ف��ض��ي  ال��ي��وب��ي��ل  م��رح��ل��ة 
ش���ك���ل���ت م���ح���ط���ة م���ه���م���ة ن�������وه ب��ه��ا 
األب سليم دكاش  الجامعة  رئيس 

اليسوعي في خطابه السنوي. 
المعهد  م��دي��ر  "ال���ن���ه���ار"  إل��ت��ق��ت 
الدكتور إيلي يزبك في اطاللة على 
المهمة  وال��م��ح��ط��ات  المعهد  ت��اري��خ 
التي سلكها نحو الريادة في تخريج 
دف���ع���ة ح��م��ل��ت م��ع��ه��ا "وزن��������ات" من 

المعهد في اليسوعية. 
ال يمكن وفقًا ليزبك أن نتحدث 
عن المعهد من دون التنويه بالدور 
االساسي والرئيسي للسيدة إيميه 
ب��ول��س ال��ت��ي أس��س��ت ال��م��ع��ه��د ع��ام 
ف��ي  اط����الق����ه  ع���ل���ى  وع���م���ل���ت   1998
خطى ث��اب��ت��ة. وب��ع��د تسلم األس��ت��اذ 
ع��ام 2003  المعهد  إدارة  ب��ول مطر 
وإن����دف����اع����ه ال���الم���ت���ن���اه���ي ل��م��ص��ل��ح��ة 
المسؤولية  وق��ع��ت  وط��الب��ه  المعهد 
على يزبك الذي أشاد ببصمات كل 
المعهد  من بولس ومطر في تطور 
ب��دأ المعهد في مرحلة  ق��ائ��اًل: "لقد 
اإلجازة حيث إستمر برنامج الدراسة 
فيها من 4 سنوات ليتم إدراجه في 
ب��رن��ام��ج دراس���ي يمتد ل���3 س��ن��وات. 
عامي  اإلج���ازة  برنامج  تمكين  وبعد 
م��رح��ل��ة  دخ���ل���ن���ا   ، و2000   1999
من   2003 ع���ام  م��ت��ط��ورة  مفصلية 
خ���الل إس��ت��ح��داث ق��س��م ل��ل��دراس��ات 
العليا وال سيما مرحلتي الماجستير 
و ديبلوم الدراسات المعمقة وصواًل 
إل���ى إط���الق ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه في 

تخصصات المعهد عام 2005 ." 

وع����ن����دم����ا س����أل����ن����اه ع�����ن ال���ه���دف 
األساسي من هذا المعهد و"قيمته 
ال��م��ض��اف��ة"، إذا م��ا ق���ارن���اه م��ع بقية 
التخصصات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��م��ع��اه��د 
ذات���ه���ا أج�����اب: "ن���ت���وق إل����ى ت��ط��وي��ر 
مناهجنا وموادنا. ونعمل دائمًا على 
ت��ك��ام��ل ال���ن���ظ���ري وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي معًا 
ف��ي البرنامج ال��دراس��ي. ون��ع��د م��واد 
وكتابة  السينما  ت��اري��خ  ع��ن  نظرية 
السيناريو، نظرة على تاريخ المسرح 
بجملة  أي��ض��ًا  نتميز  ك��م��ا  وس���واه���ا. 
ك��ف��اي��ات  تعطيها  تطبيقية  م����واد 
تعليمية أثبتت نفسها في العمل".

أما سر نجاح المعهد فيكمن في 
ليزبك،  ج��دي��دة، وفقًا  ق��ن��وات  فتح 
لمهن ثابتة تطلق من خ��الل إع��داد 

أو  ال��ت��ص��وي��ر  إدارة  ل��م��ه��ن��ة  ط���ال���ب 
م���ه���ن���دس ص�����وت وم���س���اع���د م��خ��رج 
وغ��ي��ره��ا. وق����ال: "ل��ق��د ف��ت��ح��ت ه��ذه 
ال��م��ه��ن ال���ج���دي���دة ف����رص ع��م��ل في 
إعداد الكليب الذي إنطلق من خالل 
عمل إخراج "مطعم" بمؤثرات خاصة 
أن���ج���زه ع���دد م���ن م��ت��خ��رج��ي معهدنا 
لبكي  ون��ادي��ن  ال��ت��رك  ومنهم سليم 
وغ��ي��ره��م��ا. ك��م��ا إن��ط��ل��ق��ت أي��ض��ًا في 
ع��ال��م اإلع���الن���ات ف���رص ع��م��ل مهمة 
لطالبنا الذين تمرسوا في هذا العلم 
وراء كواليس الكاميرا أو حتى "في 
األفالم  وبرأيه،  األمامية".  صفوفها 
الجديدة التي أطلقت اخيرا تميزت 
ظهرت  كما  ج��دي��دة  بصمات  بترك 
في أفالم نادين لبكي وفيلم "تنورة 

ماكسي"لجو بو عيد ال��ذي خرج عن 
النمط التقليدي في صناعة الفيلم 
الطالب جو  "إن  وق��ال:  السينمائي، 
ماكسي  "تنورة  فيلمه  بو عيد قدم 
"ك����م����ش����روع ت����خ����رج ل���ن���ي���ل ش���ه���ادة 
ال��م��اس��ت��ر م��ن م��ع��ه��دن��ا. وع��م��ل على 
ت���ط���وي���ره ب��ع��د ذل����ك ل��ي��ك��ون فيلمًا 
س��ي��ن��م��ائ��ي��ًا ل��ب��ن��ان��ي��ًا اس���ت���ح���وذ على 

إهتمام الجمهور". 
من جهة أخ��رى، رك��ز على أهمية 
ت��ك��ث��ي��ف ال����ع����الق����ات ب���ي���ن ال��م��ع��ه��د 
والتمسك  وع��رب��ي��ة  أجنبية  وم��ع��اه��د 
بالتعليم المستمر ألساتذة المعهد 
الجامعة  ف��ي  ب��رام��ج معدة لذلك  ف��ي 
أو ف����ي ت����ب����ادل خ����ب����رات م����ع م��ع��اه��د 
العالقات  فّعلنا  "لقد  ق��ال:  أجنبية 

األك��ادي��م��ي��ة م��ع ج��ام��ع��ات ع���دة، من 
وتطوير  والطالب  األس��ات��ذة  تبادل 
ال���ب���رام���ج م��ن��ه��ا م����ع ال����س����ورب����ون ف��ي 
للسينما  الفنون  وأكاديمية  فرنسا 
م��دي��ن��ة  ف���ي   FAMU وال��ت��ل��ف��زي��ون

براغ، فضاًل عن 
وفنلندا  إنكلترا  ف��ي  ع��دة  معاهد 
وأخرى في بلدان عربية وفي شمال 
أف��ري��ق��ي��ا، وأب��رزه��ا ف��ي ال��م��غ��رب وفي 
ال����ج����زائ����ر". ك���م���ا ت����ن����اول ي���زب���ك دور 
البيداغوجية  المسؤول عن  المكتب 
الجامعية في اليسوعية والذي يعمل 
م���ع األس���ات���ذة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ط��رائ��ق 
الطالب  فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  التعليم 
مشاركًا أساسيًا في عملية التعليم". 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، ت��ح��دث ي��زب��ك 

ع��ن ال��ط��اب��ع ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي للمعهد 
المواد  إل��ى  أضفنا  أننا  إل��ى"  مشيرًا 
أخرى  م��واد  بالفرنسية  التي تعطى 
واإلنكليزية".  العربية  اللغتين  في 
وق�������ال: "ج���ام���ع���ت���ن���ا ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة، 
ن���ع���ط���ي ف�����ي ش���ك���ل ج����زئ����ي ب��ع��ض 
ال�����م�����واد ب���اإلن���ك���ل���ي���زي���ة وم���ن���ه���ا ع��ن 
ال��ص��وت وت��ق��ن��ي��ات��ه."وف��ي م��ا خص 
ال���ع���رب���ي���ة، أك�����د أن����ن����ا ن����وف����ر ف��رص��ة 
إع�����داد ش���ه���ادة ال���دك���ت���وراه ف���ي اي 
باللغة  معدة  المعهد  ف��ي  تخصص 
ال��ع��رب��ي��ة، وق�����ال: "ك��م��ا ن��وف��ر أي��ض��ًا 
برنامج ماستر باللغة العربية في فن 
المسرح. ُيعطي مواده أساتذة عدة 
الحاج  حنان  ال��ص��اي��غ،  نصري  منهم 
ع��ل��ي، ح��ن��ان ق��ص��ار، روج��ي��ه عساف 

وميشال جبر". 
ع�����ن ال����م����ش����اري����ع ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ستطعم  ال��ب��رام��ج  ان  ق���ال  للمعهد، 
ب����م����واد ع����ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ج���دي���دة، 
وه���ذا م��ا ي��وف��ر ف���رص ع��م��ل ج��دي��دة 
للطالب. أضاف: "إننا سنعمل على 
ت��ط��وي��ر م��اس��ت��رم��ش��ت��رك م���ع ج��ام��ع��ة 
"أكس مرساي" لتواصل الفنون مع 
رص��د حصص  ع��ن  فضاًل  المجتمع، 
تجمع بين الفنون واإلخراج ليتمكن 
ال��ط��ال��ب م��ن إم��ت��ه��ان إدارة األم��اك��ن 

والمشاريع الثقافية".
خ������ت������ام������ًا، أع������ل������ن ع�������ن س���ل���س���ل���ة 
ل��م��ن��اس��ب��ة م����رور 25 عامًا  ن��ش��اط��ات 
"يحل  ق��ال:  المعهد،  على تأسيس 
ال���م���خ���رج ال���ف���رن���س���ي إي�����ف ب��واس��ي��ه 
أفالمه  وت��ع��رض  المعهد  ف��ي  ضيفًا 
الطالب.  م��ع  يناقشها  التي  القيمة 
جولي"  "اآلن��س��ة  مسرحية  نعد  كما 
ل���ل���ك���ات���ب ال����م����س����رح����ي ال����س����وي����دى 
أوغيست ستريندبرج ويشرف على 
ال��ت��ح��ض��ي��رات ل��ل��ع��م��ل ال����ذي ترجمه 
ميشال  المسرح  أستاذ  العربية  إلى 

جبر".
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مدير المعهد الدكتور ايلي يزبك.
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