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روزيت فاضل  

أك���د م��دي��ر ال��م��ع��ه��د ال��دك��ت��ور إيلي 
ي���زب���ك ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع "ال���ن���ه���ار" ان 
إلنتاج  كبيرة  جهودا  بذلوا  الطالب 
م���ه���م ال�����ى ال��ك��ل��ف��ة ال��م��رت��ف��ع��ة،  أف��
ًا م���ن ت��ج��ه��ي��ز دي���ك���ور م��ن��اس��ب  ب�����دء
و"أكسسوارات" مع بذل جهد كبير 
ل��ك��ت��اب��ة ال��س��ي��ن��اري��و وت��ن��ظ��ي��م ف��ري��ق 
اإلخ��راج". وتوقف عند جهود "لجنة 
ت��ح��ك��ي��م ه�����ذه ال���م���ش���اري���ع ال��م��ؤل��ف��ة 
م��ن شخصه وك���ل م��ن رائ���د ي��ون��ان، 
م���وري���ال أب����و ال������روس، زي��ن��ة ص��ف��ي��ر، 

جوزف قرقماز ويارا نشاواتي".
واع���ت���ب���ر ان "دف���ع���ة ه����ذه ال��س��ن��ة 
عملت في شكل مميز إلع��داد أفالم 
كوميدية فضاًل عن إع��داد فيلم من 
ن��س��ج ع��ال��م ال��خ��ي��ال ألول��ي��ف��ر ب��و عيد 
ال��دف��ع��ة، علمًا  وال���ذي ح��ل اوال على 
ان م��ش��روع��ه م��ن األع��م��ال ال���ن���ادرة". 

وتوقف عند لجوء البعض إلى أفالم 
في  الحال  كما  جمالية  أو  كوميدية 
فيلم لكريستين باز وآخر فيه مزيج 
الحال في فيلم  المر كما  ال��واق��ع  من 

لكريم رحباني". 
ب���ن���ا في  وب����رأي����ه، ل���م ي���رغ���ب "ط��
م���ق���ارب���ة م���واض���ي���ع س��ي��اس��ي��ة بنمط 
م���ب���اش���ر، ب���اس���ت���ث���ن���اء م���ع���ال���ج���ة أح���د 
ب ف��ي م��ش��روع ت��خ��رج��ه ال��ذي  ال��ط�
مضى عليه 15 عامًا، فيلمًا عن "آخر 
أي����ام أن���ط���ون س����ع����ادة". وق�����ال: "ل��م 
ب��ن��ا أي  ن��رف��ض ي��وم��ًا أن ي��ق��ارب ط�
ل إع���داده���م  � م���وض���وع س��ي��اس��ي خ��
يميلون  لكنهم  تخرجهم.  م��ش��اري��ع 
بنمط  السياسي  ال��واق��ع  مقاربة  إل��ى 
مباشر ويصب عمومًا في خانة  غير 
الهموم االجتماعية، ال سيما معالجة 

واقع الهجرة مثاًل".
ونوه ببرنامج الماستر في المعهد 
وال������ذي ت�����درج ف��ي��ه "م������واد ل��ت��ط��وي��ر 

مهارات الطالب في كتابة السيناريو 
والتركيز على التخصص في العمل 
وهذا يبرز في اتقانهم مراحل إعداد 
عمل مسرحي أو فيلم، والذي يظهر 
ل عملهم أك��ث��ر ن��ض��وج��ًا من  م��ن خ��

المراحل الدراسية السابقة". 

بين الواقع ونقيضه...
ع���ل���ى ه���ام���ش ه�����ذا ال���ل���ق���اء أش����ار 
ال��ط��ال��ب أول��ي��ف��ر ب���و ع��ي��د ال����ذي حل 
الفيلم  أن  إل���ى  ال��دف��ع��ة،  ع��ل��ى  األول 
ال���خ���ي���ال���ي ل���م���ش���روع ت���خ���رج���ه ي��ح��م��ل 
ن��ق��اط��ع��ه   ."ERCEVAX" ع����ن����وان 
ال��ع��ن��وان  ه���ذا  معنى  لنفهم  ببسمة 
ف��ي��ج��ي��ب م���س���رع���ًا: "ه�����و اس�����م دواء 
ي��دخ��ل ف��ي ن��س��ي��ج ف��ي��ل��م ال��خ��ي��ال أو 
 ."Science Fiction"���ب���ال يعرف  ما 
أم����ا ح��ب��ك��ة ال���خ���ي���ال ف��ه��ي ب��ال��ن��س��ب��ة 
إليه "ترتكز على عمل األب عبر آلة 
زمنية خاصة إلع��ادة عقارب الساعة 
ال��ى ال���وراء، ليحيي ابنه ال��ذي توفى 
جراء تناوله جرعات من هذا الدواء"، 
وق��ال: "عملت بجهد على استعمال 
ال�����م�����ؤث�����رات ال���ص���وت���ي���ة وال���م���رئ���ي���ة 
وال��خ��اص��ة إلدخ����ال ال��ن��اس ف��ي عالم 
ال���خ���ي���ال، ال س��ي��م��ا ع���ال���م ه����ذه اآلل���ة 

الزمنية التي تعيدنا إلى الماضي".
م  � وع����ن م����دى ت���أث���ره ب��ع��ال��م األف��
الخيالية ق��ال: "أح��ب ه��ذا النوع من 
م. لقد تابعت عن كثب أفالم  األف�

ف��ض� "ت��رم��ي��ن��اي��ت��ر" 

لكتب خ��ي��ال��ي��ة، وه���ذا ش��ك��ل ح��اف��زًا 
مهمًا لتشجيعي على إع��داد مشروع 
ت��خ��رج��ي ع���ن ه���ذه ال���ف���ك���رة". ورس���م 
المهنية  ف���ي ح��ي��ات��ه  إط�����ارًا واض���ح���ًا 
وال�����ت�����ي ش�����ق ف���ي���ه���ا ط����ري����ق����ه "م����ن 
ل ت��أس��ي��س ش��رك��ة م��ع صديقه  خ��
"م������زج" ال���ت���أث���ي���رات  م���ت���خ���ص���ص���ة ب������
ن��ات أو  ال��خ��اص��ة ف��ي اإلع� الصوتية 
"ف��ي��دي��و  ف��ي م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م��ن ال��

كليبات" التي تمر على شاشتنا".
"رهبة  فيلم  الثانية،  المرتبة  في 
ال���م���وت ال���وش���ي���ك" ل��ك��ري��س��ت��ي��ن ب��از 
ال��ت��ي ت��ق��ول ف��ي��ه: "ه��و حكاية فتاة 
ت�����رى ن��ف��س��ه��ا م���ج���ب���رة ع���ل���ى ارت������داء 
ف��س��ت��ان ل��ح��ض��ور زف����اف أخ��ت��ه��ا رغ��م 
أنها ال ترغب بتاتا بذلك". وبرأيها، 
يالحق "هاجس ارتداء الفستان هذه 
الفتاة كل حياتها مع ما يرافق ذلك 

من ضغوط اجتماعية لربط موضوع 
الفستان باألنوثة مثاًل".

في المغزى العميق للموضوع، رأت 
أنها "تطرح حالة م��ا، رغ��م أن خاتمة 
وتبدي  ع��ب��رة".  أي  تحمل  ال  الفيلم 
حرصها على أن "الفيلم يرتكز على 
تجربتها الخاصة وال سيما عدم ميلها 

الى ارتداء الفساتين".
في المقلب اآلخر، تتوجه للسفر 
الرسوم  عالم  ف��ي  للتعمق  كندا  إل��ى 
السمعية  التأثيرات  المتحركة ودور 
م. وخ��ت��م��ت  ���� وال���ب���ص���ري���ة ف����ي األف����
العمل في  ف��رص  أن  "أش��ع��ر  قائلة: 
ال��خ��ارج ه��ي أك��ث��ر مما ه��ي عليه في 
ل��ب��ن��ان ألن���ه���م ي����ق����ّدرون ال���ف���ن بكل 

متفرعاته".
 "Bang Bang" ف���ي���ل���م  ح������ل 
تقويم  وف��ق  راب��ع��ًا  باسيل  لسيريل 

ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م. وب����رأي����ه، "ع���ن���وان 
الفيلم هو كنية مستعارة إذا صحت 
التسمية لعالقة غرام بين حب وآخر 
وم����ا ي���ط���رأ ب��ي��ن ك���ل م��ن��ه��ا". وق����ال: 
"اس��ت��ل��ه��م��ت ال���ع���ن���وان م���ن األغ��ن��ي��ة 
ذات��ه.  االس���م  تحمل  ال��ت��ي  الشهيرة 
لكن الكنية تعود إلى خبرة واكبتها 
ف��ي ه���ذا ال���س���ي���اق..." أم���ا مستقبله 
"خانة تحصيل شهادة  فرسمه في 
إلتقان  والعمل  اإلخ���راج  ف��ي  ماستر 

كل متفرعات إعداد األفالم...".
واحتل فيلم "وم��ع روح��ك" لكريم 
رح��ب��ان��ي ال��م��رت��ب��ة ال��خ��ام��س��ة. وق���ال: 
"ت�����اب�����ع ح�����ادث�����ة ف�����ي أح������د األدي��������رة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وت����ط����ارد ه����ذه ال��واق��ع��ة 
هاجس حياة أحد قاطنيه، في ظل 
غياب تام لمعرفة حقيقة ما حدث... 
اق���ت���ب���س���ت ه�����ذه ال���ق���ص���ة م����ن أم����ور 
حياتية عدة"، مشددًا على "أن كل 
المشاهد  يجعل  الفيلم  ف��ي  ج��دي��د 
ي��ش��ع��ر ب���أن ن��ه��اي��ة ال��ح��ب��ك��ة اق��ت��رب��ت 
وه����ذا م���ا ال ي��ح��ص��ل أب������دا". وف���ي ما 
إل��ى  "ي��ط��م��ح  ف��ه��و  خ��ص مستقبله، 
إعداد أفالم قصيرة أو طويلة المدى 
م��ع��ل��ن��ًا رغ��ب��ت��ه ف���ي م��ت��اب��ع��ة تحصيل 
الماستر. وأم��ل في أن ينجح  مرحلة 
مشروعه الذي أطلقه مع شريكه منذ 

وقت قصير في اإلنتاج الفني...".

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

كريستين باز في لقطة من "رهبة الموت الوشيك". أوليفر بو عيد خالل إعداده فيلمه الخيالي. الدكتور إيلي يزبك متحدثًا الى "النهار".

IESAV فيلم خيالي ألوليفر بو عيد  يف املرتبة األولى ملتخرجي
يزبـك: ال نرفض مقاربة املواضيع السياسية يف األفالم

دفعة جديدة في معهد الدراسات 
السمعية البصرية والسينمائية IESAV في 
جامعة القديس يوسف، من متخرجيه هذه 
السنة، تركوا بصمات في مشاريع تخرجهم 

حاكت الواقع أو قاربته احيانا بالخيال أو 
بالدموع أو حتى بالبسمة.

)ميشال صايغ( ولقطة أخرى لـ"ومع روحك" لكريم رحباني. 




