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جتري وقائعه بحضور اخملرجني وفريق أعماهلم

«مهرجان األفالم اللبنانية القصيرة»... ٤ عروض متتالية في أمسية
بريوت: فيفيان حداد

أربــــــــــعــــــــــة أفــــــــــــــــالم لــــبــــنــــانــــيــــة 
ستتضمنها عــــروض «مــهــرجــان 
الــتــي ستجري  األفـــالم القصيرة» 
في ٢٠ يونيو (حزيران) الجاري، 
ضـــــمـــــن أمـــــســـــيـــــة واحـــــــــــــدة فــــقــــط. 
يــســتــضــيــف هــــــذا املــــهــــرجــــان فــي 
دورتــــه الــثــانــيــة بــعــد األولــــى التي 
أقيمت في فبراير (شباط) املاضي 
أعماال لبنانية حديثة، سبق وتم 
عــرضــهــا فــي مــهــرجــانــات عــاملــيــة، 
«جـــوائـــز  فـــجـــالـــت عـــلـــى أهـــمـــهـــا كــــ
األوســــــــكــــــــار»، و«مـــــهـــــرجـــــان دبـــي 
السينمائي»، و«سيني أليكانتي» 

اإلسباني، وغيرها.
تـــســـتـــضـــيـــف هـــــــذه األمـــســـيـــة 
صــــــــاالت ســـيـــنـــمـــا مـــتـــروبـــولـــيـــس 
فـــي األشـــرفـــيـــة، وهــــي مـــن تنظيم 
الــلــبــنــانــيــة للسينما  «الــجــمــعــيــة 

املـــســـتـــقـــلـــة». وتـــفـــتـــتـــح الــــعــــروض 
بفيلم «متوّسط»، وهو من إخراج 
مدير التصوير اللبناني املعروف 
طالل خوري. وقد أنتجت مؤسسة 
«بـــــدايـــــات» هـــــذا الــفــيــلــم الــقــصــيــر 
الذي عرض ألول مرة عامليا خالل 
«مهرجان دبي السينمائي الدولي 

 .«٢٠١٧
ويحكي الفيلم الذي يستغرق 
عـــرضـــه مـــــدة ٦ دقــــائــــق عــــن املــــدة 
التقريبية لغرق اإلنسان في البحر، 
ويدعو املخرج من خالله املشاهد 
ملالقاة مياه املتوّسط الزرقاء التي 
تبتلع الناس باستمرار، في حني 

أّن العالم يقُف مشاهدا.
وفــــي فــيــلــم «الــجــفــت الـــــواوي 
الذئب والصبي» ينقلنا مخرجه 
وكاتبه ومنتجه وليد مونس إلى 
أعمال «اآلكشن» ومدته ٢٠ دقيقة. 
وقــــــد حــــــّل هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الــقــصــيــر 

ضمن العشرة أفالم النهائية التي 
اخــتــيــرت للمنافسة فــي مسابقة 
 Live action) الــقــصــيــرة األفــــــالم 
الــتــاســعــة  الــــــدورة  short)، ضــمــن 
والــــثــــمــــانــــني لــــجــــوائــــز األوســـــكـــــار 
العاملية. يحكي الفيلم الذي صور 
في بلدة بسكنتا املتنية على مدى 
أيـــام متتالية، عــن أخــويــن  أربــعــة 
استعارا بندقية صيد أبيهما من 
دون علمه، وأطلقا النار على ثعلب 
كان يهجم على دجاجاتهما، فقتال 
ذئبًا بدًال منه. فتغير مجموعة من 
الــدجــاجــات انتقامًا،  الــذئــاب على 
قـــّوة الطبيعة  إلـــى  ويــرمــز الفيلم 

وضعف اإلنسان.
فــيــلــم «٩٥ أوكــــتــــان» من  أمــــا 
اللبناني الصاعد  إخــراج املخرج 
فرنسوا يزبك، الذي تخّرج حديثًا 
فـــي مــعــهــد الـــــدراســـــات الــســمــعــيــة 
والــــبــــصــــريــــة لـــجـــامـــعـــة الـــقـــديـــس 

يوسف. وقد سبق ليزبك أن ربح 
الجائزة الثانية في مسابقة األفالم 
الــتــي نّظمتها جمعية  الــقــصــيــرة 

مــتــروبــولــيــس بــمــنــاســبــة عــيــدهــا 
العاشر عام ٢٠١٦.

ويــــــأتــــــي فــــيــــلــــم «تــــشــــويــــش» 

لــلــمــخــرجــة فـــيـــروز ســـرحـــال مسك 
الــخــتــام لــهــذه األمــســيــة، ال سيما 
أنه سبق وعرض للمرة األولى في 

«مهرجان لوكارنو السينمائي» 
كــمــا  (آب) ٢٠١٧،  أغـــســـطـــس  فــــي 
عــرض ضمن «فعاليات مهرجان 
اإلســمــاعــيــلــيــة الــــدولــــي» لــألفــالم 

التسجيلية والقصيرة.
كــــتــــبــــت ســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــفـــيـــلـــم 
وأخرجته فيروز سرحال، وشارك 
فــي تصويره بــاســم فــيــاض خالل 
٨ أيـــــام فـــي بــــيــــروت، وتــبــلــغ مــدة 
عرضه ٢٦ دقيقة. وتــدور أحداثه 
ــــــذي يـــتـــرقـــب فــيــه  حـــــول الــــوقــــت ال
الـــعـــالـــم بــــأســــره انــــطــــالق صـــفـــارة 
حــكــم املـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة لــكــأس 
الــعــالــم. فــيــنــشــغــل ســكــان بــيــروت 
فــــي تـــعـــديـــل هــــوائــــيــــات الـــقـــنـــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة واإلذاعـــــــيـــــــة؛ لــكــن 
موجات صوتية غامضة تعترض 
الـــبـــث فــــجــــأة، فــيــتــســلــل اإلحـــبـــاط 
إلــى كــل مــن كــان ينتظر مشاهدة 
املباراة، وسرعان ما يجد السكان 

أنفسهم في مواجهة موقف صعب 
لم يكن في الحسبان. جال الفيلم 
على كثير من املهرجانات الدولية 
حول العالم، مثل مهرجان بوسان 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، ومـــهـــرجـــان «شــــورت 
وايفز» في بولندا (حيث حاز على 
تنويه خاّص من لجنة التحكيم)، 
وفـــي الـــــدورة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
«IFVA» في هونغ كونغ  لجوائز الـ
(حــيــث ربــــح الـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة)، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــهــرجــان «سيني 
أليكانتي» في إسبانيا (حاز على 
جــــائــــزة أفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر مــن 

املتوسط).
يذكر أن «تشويش» حاز عام 
٢٠١٦ على «جــائــزة روبــرت بوش 
ستيفتونغ» السينمائية للتعاون 
الـــــدولـــــي ألفــــضــــل مـــــشـــــروع فــيــلــم 

روائي قصير.

من فيلم «تشويش» للمخرجة فيروز سرحال
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