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روزيت فاضل 

الفائزين  ال��ط��الب  م��واض��ي��ع  تختلف 
بين المرتبة االولى والرابعة. فأولويات 
ال��واح��د منهم مختلفة عن اآلخ��ر ربما 
ألس��ب��اب خ��اص��ة أو ه��واج��س محددة 
أو احالم منتظرة أو ضائعة. "النهار" 
التقت كال من سكارلت سعد )األولى 
على الدفعة( و محمد برو )الثاني(، ، 
حبيقة  نديم  )الثالثة(،  يونس  جنى 
الملحوظ  ال��ت��ف��اوت  )ال���راب���ع(.  يظهر 
ب��ي��ن ال���ط���الب ف���ي إخ���ت���ي���ار م��وض��وع 
فيلم ال��ت��خ��رج وه���و ق��د ي��ك��ون م��رآت��ه 
حلمًا   أو  يزعجه  هاجسًا  يعكس  أو  
ي�����راوده. وب��ال��ن��س��ب��ة  ال���ى س��ك��ارل��ت" 
إذا  لفيلمها  محطة مميزة تكريمية 
صحت التمسية لعزف الغيتارالعالمي 
عيناها  تلمع   ،"Django" الشهير 
ل��ت��ك��م��ل ت��ع��ري��ف��ه��ا ب���"ج��ان��غ��و" ال���ذي 

"Django يربطها بيد شيئ من
 اإلع���ج���اب وال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ش��غ��ف، 
الس���ي���م���ا ع���ن���د أدائ��������ه ع���ل���ى ال��غ��ي��ت��ار 

موسيقى بنفس غجري رائع".  
وض���ع���ت س��ك��ارل��ت س���ي���رة ح��ي��ات��ه 
في ه��ذا الفيلم ال��ذي يظهر حقيقة 
م��ا ج���رى م��ع��ه. وق���ال���ت: "أدى حريق 

م��ق��ط��ورت��ه إل���ى ش��ل ح��رك��ة إصبعين 
من يده التي كان يستخدمها للعزف 
ع��ل��ى ال���غ���ي���ت���ار. ه����ذه ال���ح���ادث���ة ال��ت��ي 
تنقلها سكارلت من "بروفيل" حياته 
ك��ان��ت ج���زءًا م��ن الحبكة ف��ي الفيلم، 
رغ���م أن ه���ذا ال���ح���ادث ل��م ي��ق��ف حجر 
عثرة امام نجومية "جانغو" وشهرته 
العالمية. وتمر حوادث الفيلم لترافق 
من خاللها مسيرة "جانغو" بمراحلها 
كلها مع إش��ارة مهمة الى أن  سامي 
عالية  بمهنية  ال�����دور  أدى  دك����اش 
ج�������دًا". أم�����ا م��ح��م��د ف���ع���ن���وان فيلمه  
"ب���ق���اي���ا". ص��م��ت ل���ث���وان ل��ي��ش��رح أن 
"ال��ف��ي��ل��م ي��ع��ك��س واق���ع���ن���ا ن��ح��ن وم��ا 
اللبنانيين و  ل��دى  بقي من ترسبات 
يحكي الفيلم عن شخص ق��رر فجأة 
تنظيم  ي��وم  ف��ي  الجامعة  يقصد  أن 
اإلنتخابات الطالبية ليطلق الرصاص 
ال��غ��زي��ز داخ����ل ح��رم��ه��ا”. أض����اف: "ال 
يعالج الفيلم أسباب هذا التصرف بل 
يسلط الضوء على ظاهرة إستعمال 
ال���ع���ن���ف ب��ش��ك��ل ع�������ام". وع�����ن سبب 
إختياره لهذا الموضوع اج��اب:" لقد 
واك��ب��ت م��ا ي��ج��ري ف��ي س��وري��ا ، وه��ذا 
م��ا شكل ل��ي ح��اف��ز   إلث����ارة موضوع 
العنف في الفيلم. ولم تكن الحوادث 

التي مرت بها جامعتنا هي السبب بل 
العنف الذي تشهده سوريا". 

بدورها، تميل جنى إلى "نوع آخر 
من قوة داخلية عند اإلنسان تساعده 
في التجدد رغم صعوبة اخطار الحياة 
الفيلم  ومفاجآتها. فتقارب موضوع 
بنمط مختلف عن ظاهرة العنف عند 
برو. وبالنسبة إليها، "العمل يعكس 
إل����ى ح���د م���ا ال���ه���واج���س ال��ش��خ��ص��ي��ة 

لديها. 
 "Orenda"لكن ع��ن��وان ال��ف��ي��ل��م
قوة  "ه��ي  فتقول:  المشاهد  يربك 
"ص��وف��ي��ة" ف��ي قلب ك��ل واح���د منا 
ت���س���اع���د ف�����ي  ال���م���ض���ي ق���دم���ًا رغ���م 

الصعاب. 
وت��دور حبكة الفيلم ح��ول موت 
ش��������اب،  ف����غ����رق م���ح���ب���و ح����زن����ًا ع��ل��ى 
رح��ي��ل��ه. لكن ه��ذه ال��ق��وة ال��ت��ي هي 
م��ح��رك أس��اس��ي ف��ي ح��ي��اة اإلن��س��ان 
والرغبة  ال��ح��ي��اة  رون���ق  إليهم  تعيد 
في المضي منها". أضافت: "شكل 

إلكمال  بها  يحتذى  أمثولة  الفيلم 
الطريق نحو الحياة".

م��ن جهته، أع��ط��ى ن��دي��م  لفيلمه 
عنوانًا الفتًا، "camp feu de "  وهو 
مصطلح يستخدم بالعربية  للداللة 
كما قال لنا على إجتماع مجموعة في 
مخيم نار للحديث في شؤون كثيرة. 
وبرأيه، "القصة قصة عائلة ممزقة." 
ال���18 بعيده  نيكوال  "يحتفل  وق���ال: 
ع��ن��دم��ا ت��ف��اج��ئ��ه وال����دت����ه ب��ح��ض��وره��ا  
االح��ت��ف��ال ب��ل��ب��اس م��ث��ي��ر وت��ص��رف��ات 
خاصة مما يعرض العالقة بين اإلبن 

ووالدته لنوع من اإلرباك". 
وإعتبر أن ما حصل في هذا الفيلم 
يعكس " الواقع المتشرذم للعائالت 
اللبنانية". أما إخراج العمل فهو وفقًا 
له "تحد في ذات��ه ألن تصويرالعمل 
ك�����ان ف����ي واد ف����ي م��ن��ط��ق��ة خ��اص��ة 
ع��ي��ن س��ع��ادة فضاًل ف��ي  للمخيمات 

على سعينا ال��دؤوب لتوفير اإلضاءة 
ل��ل��ت��ص��وي��ر". وال يخفي  ال��م��ن��اس��ب��ة  

وكزافيه  أوزو  بفرنسوا  شغفه  نديم 
دوالن اللذين  يشكالن مرجعا له في 

"صناعة"  فيلم ناحج".

طموح ما وراء البحار
واثقة من نفسها  ب��دت سكارلت 
م��ع م��ا يترتب ذل��ك م��ن أح���الم كثيرة 
ت��ج��م��ع ب��ي��ن ال��م��وس��ي��ق��ى واإلخ�������راج. 
وبالنسبة إليها، "طموحها أن تمتهن 
موسيقى األفالم وهو ما ستسعى إليه 
في معاهد متخصصة في ألمانيا أوفي  
هذا  ان سبب  إل���ى"  ولفتت  فيينا". 
بالموسيقى  ولعها  إل��ى  يعود  الخيار 

أواًل وبعلم اإلخراج ثانيًا". 
هي  "الموسيقى  إليها،  وبالنسبة 
كل شىء". وقالت: "إمتهنت العزف 
ال��ب��ي��ان��و وع��ل��م��ت��ه لكثيرين ألن  ع��ل��ى 

شغفي هو المتناه في الموسيقى."
في   يخف طموحه  فلم  محمد  أم���ا 
"ال��م��ض��ي ق��دم��ًا ف��ي دراس��ات��ه العليا، 
السيما م��ن خ��الل إع����داد ماستر في 

إح��دى جامعات  الجميلة في  الفنون 
إنكلترا الكتساب  أو  ألمانيا  أو  كندا 

مهارات عدة تعني الكثير".
واأله������م أن ال��ف��ي��ل��م ال�����ذي اع��دت��ه 
جنى يبرز شغفها بالرقص  وتحديدًا 
ب����األف����الم ال���ت���ي ي��ط��ب��ع��ه��ا ال����رق����ص". 
وق��������ال��������ت:" أط�����م�����ح ال��������ى ال����ت����م����رس 
ب���ال���رق���ص وه������ذا م����ا س����اق����وم ب����ه م��ن 
خ���الل إن��ت��س��اب��ي  إل���ى سلسلة ورش 
تدريب عالمية، والتي ستساهم في 
للغاية  المطلوبة  المهارات  اكتسابي 
ال��م��ن��ش��ودة. اض��اف��ت: "ه���ذا م��ا أبحث 
عنه في كل من إسبانيا، االرجنتين، 
ب��ري��ط��ان��ي��ا واس�������وج". وب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى 
نديم، "الرهان الكبير اليوم يكمن في 
إلى  ليعود  العليا  دراس��ات��ه  تحصيل 
م��ش��وارًا طوياًل في عالم  لبنان ويبدأ 

اإلخراج واإلنتاج نحو الشهرة".
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.”Feu de camp" نديم حبيقة في لقطة من فيلم

 مشاريع تخرج طالب الـIESAV يف جامعة القديس يوسف 
عالجت قضايا واقعية وتمّيزت بالجرأة والشفافية

قد يكون طالب معهد العلوم البصرية 
والسمعية والسينمائية في جامعة 

القديس يوسف "IESAV" أكثر جرأة 
وشفافية في مضمون مشاريع تخرجهم 
مما نحن عليه في يومياتنا. لم تصطدم 
آمال الشباب بواقع مجتمعنا، فتحولت 
افالمهم فسحة أمل تختبىء  الوجوه 

وراءها وتسقط من خاللها بعض األقنعة 
المزيفة الخاضعة لمزاج "أنا". 




