
  
CINEMA LIBANAIS - Présentation 

de la Lebanon Factory à la 
Quinzaine des Réalisateurs  

Quatre jeunes réalisateurs libanais ont terminé avec leurs partenaires 
étrangers quatre courts-métrages qui seront projetés lors de l’ouverture de 
la Quinzaine des réalisateurs, au festival de Cannes en mai. 
Ces courts-métrages ont été produits dans le cadre du programme La 
Factory lancé il y a cinq ans et qui vise à encourager les jeunes 
réalisateurs des quatre coins du globe et à mettre en valeur des 
cinématographies locales.Les films seront projetés pour la première fois 
le 18 mai. Les jeunes réalisateurs auront aussi la chance de présenter les 
projets de leurs premiers ou deuxièmes longs-métrages aux producteurs, 
distributeurs et autres professionnels présents lors du marché dans le 
cadre d’une plateforme de coproduction qui sera organisée dans le cadre 
du programme. 
Un des quatre courts-métrages porte sur la crise des réfugiés syriens ainsi 
que sur l’obsession de l’immigration vers l’Europe. Deux autres abordent 
le sujet des changements humains et urbains à Beyrouth. On retrouve 
également la thématique des relations familiales ainsi que celle de 
l’influence des différences de classes sur les relations sociales. 
 
Une expérience humaine 
Dominique Welinski, créatrice de La Factory, indique qu’il s’agit de la 
cinquième édition du programme après Taïwan en 2013, le Danemark et 
la Finlande en 2014, le Chili en 2015 et l’Afrique du Sud en 2016. 
« Nous avons choisi le Liban parce que ce projet vise à mettre en valeur 
des réalisateurs issus d’un pays où une certaine dynamique artistique 
bourgeonne et où grouillent les jeunes talents. L’idée de faire le projet 
cette année au Liban vient de mon désir et de celui de Abbout 
Productions », indique Mme Welinski. 
Abbout Productions, de sa part, exprimé sa fierté d’avoir produit quatre 
beaux court métrages qui permettent de mettre la lumière sur les talents 
libanais dans un des plus prestigieux événements cinématographiques 
mondiaux. 
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La présidente de la Fondation Liban Cinema, Maya de Freige, assure que 
l’importance de ce projet réside dans la participation active du Liban au 
festival de Cannes et à un niveau plus personnel, ce projet aide les 
réalisateurs à présenter leurs projets de long-métrages durant des 
rencontres avec des producteurs et autres partenaires potentiels. 
« Il s’agit d’une expérience humaine parce qu’elle rassemble des 
réalisateurs de cultures différentes et qu’elle se base sur le dialogue, 
l’ouverture, l’interaction culturelle entre eux et la coopération entre des 
façons de faire différentes. La Factory contribue à changer la vision des 
réalisateurs qui y participent vis à vis du  cinéma. » , souligne Dominique 
Welinski. 
Les réalisateurs ont coécrit un scénario via Skype puis ils se sont 
retrouvés au Liban pour le tournage en mars. Tous considèrent 
aujourd’hui que cette écriture à quatre mains entre deux personnes de 
cultures différentes est une « expérience enrichissante et unique » et que 
leur complémentarité a été bénéfique à leurs films,. Le cinéma est une 
langue universelle qui peut être utilisée partout, ce qui a permis aux 
réalisateurs étrangers de dépasser le barrage de la langue, sans que cette 
dernière ne soit perçue comme un obstacle. 
 
White Noise 
Le Libanais Ahmad Ghossein, lauréat en 2011 du prix du meilleur court-
métrage au Festival de Doha Tribeca pour My father is still a communist, 
a collaboré avec la Française Lucie La Chimia, spécialisée dans 
l’animation, pour le tournage de leur court-métrage commun White Noise 
(17 min), avec Saïd Serhan dans le rôle principal. 
 
Le film aborde l’histoire de Saïd, un gardien qui travaille sous le pont 
Fouad Chehab à Beyrouth. Lors de son premier jour de travail, il prend sa 
fonction très au sérieux mais, au lever du jour, il se rend compte qu’il est 
désarmé face à ce qui arrive et qu’il ne protège effectivement rien. 
 
« Le film traite de façon innovante la réalité de ce que vit Beyrouth, à 
travers l’histoire d’un gardien écrasé par la ville et la violence qui 
l’attaque de manière surréelle. Le film traite la solitude de l’homme dans 
la ville et le fait que celui qui a un devoir de la protéger n’arrive pas à le 
faire.», expliquent les réalisateurs. 
 
Salamat from Germany 
Salamat from Germany (17 min) de Rami Kodeih et de la réalisatrice 
bosnienne Una Gunjak raconte l’histoire d’un jeune libanais (Elie Njeim) 
qui se fait passer pour un réfugié syrien afin de pouvoir émigrer en 
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Europe. Il achète alors un passeport syrien sans penser aux conséquences 
qui accompagnent le fait d’être un réfugié syrien aujourd’hui. 
 
Pour les réalisateurs, « il ne s’agit pas uniquement de quelqu’un qui veut 
profiter de la crise des réfugiés syriens mais également de la tragédie que 
vivent les Syriens, de leurs histoires, de leur situation au sein de la société 
libanaise et de la souffrance des Libanais qui, eux aussi, essaient 
d’émigrer ». 
 
Le premier court-métrage de Gunjak, The Chicken, a été projeté dans 
plusieurs festivals dont La Semaine de la Critique à Cannes en 2014 et 
Sundance en 2015. Il a obtenu 45 prix dont celui du meilleur court-
métrage lors du Prix du meilleur court métrage des European Film Award 
en 2014. Kodeih a pour sa part obtenu le prix du meilleur documentaire 
au Beirut International Film Festival, en 2015, pour Wheels of War. Son 
court-métrage A Sheherazade Tale (2006) a été sélectionné à Clermont-
Ferrand en 2008 et a obtenu le prix du Meilleur film arabe au Jordan 
Short Film Festival en 2007. 
 
Hotel Al Naim 
Hotel Al Naim de la Libanaise Shirin Abou Shaqra (14 min) et de l’Italo-
Suisse Manuel Maria Perrone relate l’histoire de deux personnes qui se 
rencontrent au bord de la plage et qui se racontent leurs vies et leurs 
problèmes. Le premier est un entrepreneur qui construit un grand 
bâtiment à Beyrouth et le second, qui dirige un petit hôtel, a perdu 
beaucoup d’argent au jeu. Leur relation va rapidement laisser 
transparaître une sombre machination. Ahmad Kaabour et Sami Hamdan 
jouent les rôles principaux. 
 
« Beyrouth est le cadre unique où se passe l’action du film mais la trame 
narrative pourrait avoir lieu n’importe où et n’importe quand. Le film 
aborde la rencontre de deux personnes de classes sociales différentes dans 
un endroit où les règles sociales disparaissent, la plage. C’est un film sur 
le machisme qui surpasse les considérations d’ordre social. » 
 
Abou Shaqra a fait des études de sciences politiques à l’Université Saint-
Joseph avant de s’inscrire au Studio national des arts contemporains du 
Fresnoy, en France. Perrone vient initialement du milieu du théâtre et a 
participé à la Filmmaker Academy du Festival du film de Locarno. 
 
El Gran Libano 
El Gran Libano (16 min) de la Libanaise Mounia Akl et du Costaricain 
Ernesto (Neto) Villalobos, met en scène les acteurs Souraya Baghdadi, 
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Georges Diab et Alexandra Kahwagi.  Le film relate l’histoire d’un 
homme et de sa sœur qui se revoient pour la première fois depuis 12 ans, 
après que le frère s’est isolé dans une région rurale. Quand Bassem se 
réveille après une nuit d’ivresse à côté d’un lac et parmi ses poissons 
morts, il voit sa sœur Youmna devant lui avec un cercueil. Les deux 
personnages se rendent alors compte que, malgré leurs différences, ils 
partagent beaucoup de choses, simples et banales. Ils forment au final une 
famille et ont besoin l’un de l’autre. Les deux réalisateurs décrivent le 
film comme étant « triste mais porteur d’espoir, avec un mince fil entre 
l’optimisme et le cynisme ». 
 
Akl enseigne la réalisation et l’écriture de scénarios dans des universités 
et des instituts aux Etats-Unis. Son dernier court-métrage, Submarine, a 
été projeté, entre autre, aux festivals de Cannes, Toronto, Hamptons et 
Dubaï. Villalobos a pour sa part vu son premier long-métrage, Por las 
Plumas, acclamé aux festivals de Toronto et San Sebastian. 
 
La production 
La société Abbout Productions produit les quatre films avec Dominique 
Welinski, initiatrice de La Factory, et avec la Quinzaine des Réalisateurs, 
en association avec la Fondation Liban Cinéma, qui soutient le cinéma 
libanais au Liban et à l’étranger, en coopération avec le ministère de la 
Culture,  en partenariat avec Ginger Beirut Productions, Platform Studios, 
Lucid, DB Studios, Hecat Studio, l’Institut des études scéniques et 
audiovisuelles de l’Université Saint-Joseph (Iesav) et Cineli digital et 
sponsorisé par IDAL, la Chambre du Commerce et de l’Agriculture de 
Beyrouth et du Mont-Liban, TV5 Monde, Middle East Airlines, 
GroupMed, Medco et Ixsir. 
http://www.lepetitjournal.com/beyrouth/societe/279406-cinema-libanais-
presentation-de-la-lebanon-factory-a-la-quinzaine-des-realisateurs 
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بيروت واللجوء والطبقية : »كان«لبنان في 

  والعائلة

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة، ستُعرض في 

أيّار  ١٨، في La Quinzaine des Réalisateurs» أسبوَعي المخرجين«افتتاح تظاھرة 
الفرنسي التي تجري بين » مھرجان كان السينمائي«الحالي، خالل الدورة السبعين من ) مايو(

 La Factoryتندرج ھذه الشرائط في إطار برنامج بعنوان . ھر نفسهمن الش ٢٨و ١٧
، أُطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء العالم )المصنع(

 .والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
نية للمنتجين وستتاح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثا

 .والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
 
ھو الفيلم القصير الذي اشترك في إنجازه اللبناني أحمد ) د ١٧ــ  white noise(» تشويش«

ً «صاحب (غصين  ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال )»أبي ما زال شيوعيا
 ويتناول قصة حارسالشريط من بطولة سعيد سرحان، . التحريك

وفي أول يوم عمل له، يُؤدي سعيد مھّمته بكثير . مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في وسط بيروت
من الجّدية، ولكن مع حلول الصباح، يُدرك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي 

شه العاصمة يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعي«ويعتبر المخرجان أن مشورعھما . شيء
اللبنانية، من خالل قصة ھذا الحارس الذي سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة 

سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس واإلنسان في المدينة وعن وظيفة حراسة شيء ليس 
 .»بمقدورنا حراسته وحمايته
رين أبو شقرا واإليطالي ــ للبنانية شي) د ١٤(» أوتيل النعيم«بيروت حاضرة أيضاً في 

إنّھا قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما . السويسري مانويل ماريا بيّروني
أحدھما مقاول يشيّد مبنى ضخماً في : يسّر كّل منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله

ة، يدير فندقاً متواضعاً بيروت، والثاني مقامر فَقد الكثير مما يملكه بسبب مراھناته االخاسر
. وسرعان ما تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة. مالصقاً لھذا المبنى

 .الفنان أحمد قعبور وسامي حمدان: وشارك في العمل تمثيالً، كل من
أما  في ھذا السياق، رأى المخرجان أّن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر السردي في الفيلم،

يتمحور على لقاء شخصين من طبقتين «العنصر الدرامي فھو صالح لكل زمان ومكان، و
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. اجتماعيّتين مختلفتين، في مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء البحر
 .»وھو فيلم عن الذكوريّة التي تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة

للبناني رامي قديح والبوسنية أونا غونجاك، فيحكي قّصة شاب ) د ١٧(» ياسالمات من ألمان«أما 
. لبناني ينتحل صفة الجىء سوري ليتسنى له تحقيق حلمه بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا

يشتري الشاب جواز سفر سوري مزّور، ويفعل كل ما يلزم ليبدو سورّي الھويّة، لكنّه لم يتھيأ 
ً لِتَبعات أن يكون ال أكد المخرجان أّن فيلمھما الذي يلعب بطولته إيلي نجيم، ال يتناول . جئاً سوريا

فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى االستفادة منھا لمصلحة شخصية، بل 
يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، وقصص نزوحھم، ووضعھم في «

 .»ذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم للسعي إلى الھجرةالمجتمع اللبناني، ويبيّن ك
فياللوبوس من ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) د ١٦(» الغران ليبانو«الفيلم الرابع ھو 

يروي الشريط . كوستاريكا، ومعھما الممثلين ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي
عاماً، بعدما عاش الرجل منعزالً في إحدى  ١٢األولى منذ قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمّرة 

من حالة ُسكره الشديد على جنب البحيرة وبين أسماكه » باسم«عندما يفيق . المناطق الريفية
ثم يتبيّن للشقيقين أنّھما، رغم اختالفھما . تقف أمامه ومعھا نعش» يمنى«النافقة، يجد أخته 

ر، وتجمعھما مسائل تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما الكبير، يتشاركان الكثير من األمو
حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط «ووصف المخرجان الفيلم بأنه . عائلة ويحتاج أحدھما إلى اآلخر

 .»رفيع بين األمل والسخرية
ال «، مع صاحبة مبادرة إطالق »أبوط برودكشن«يذكر أّن األفالم األربعة من إنتاج شركة 

، »مؤّسسة سينما لبنان«، باالشتراك مع »أسبوعي المخرجين«دومينيك فيلينسكي، و »فاكتوري
  .وبالتعاون مع جھات عّدة، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة اللبنانية

akhbar.com/node/276916-http://www.al  
  

  



 
  
  
  
 

 

  
أفالم لبنانية في .. وتغيّرات بيروتاللجوء السوري 

  "كانّ "

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة، ستُعَرُض في 

خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 La Factoryالفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان " كانّ "

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء ") المصنع("
 .العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨رة األولى في ويفترض أن تُعّرض األفالم األربعة للم

Quizaine des Réalisateurs   كانّ "ضمن مھرجان." 
وستتاح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو الثانية للمنتجين والموّزعين 

 .ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
 

جس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم ويشّكل موضوع اللجوء السوري إضافة إلى ھا
وبينما يرّكز . األربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثنين من األعمال األربعة

 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية
  

 تجربة إنسانية
بعد " فاكتوري"دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ" فاكتوري"ة الـوقالت صاحبة فكر

، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي العام ٢٠١٤، ثم في الدنمارك وفنلندا العام ٢٠١٣تايوان العام 
اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيّين في أماكن : "وأضافت. ٢٠١٦أفريقيا العام 
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وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة . ّكل قاعدة لمواھب شابةنشعر أنّھا تش
 ".شركة أبوط برودكشن لإلنتاج

   
التجربة إنسانيّة ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم على الحوار "ورأت فيلينسكي أن 

وأشارت إلى أن ". تلفةواإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مخ
 ".يساھم في تغيير نظرة المخرجين المشاركين إلى السينما" فاكتوري"
 

، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب "سكايب"وتعاون المخرجون، كّل من بلده وبواسطة 
 .إلى لبنان وأنجزوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذار

تجربة ُمثرية "رجون أّن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين واعتبر المخ
وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . ، وأن التكامل بينھم كان مفيداً ألفالمھم"وفريدة

، مما يمّكن المخرجين األجانب "السينما لغة عالميّة تصلح في كّل زمان ومكان"ھذه التجربة أن 
ابع المحلّي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصراً غير ذي أھمية وال يشّكل من تخّطي الط
 .عائقاً أمامھم

 
 " تشويش"

مھرجان الدوحة "بجائزة أفضل فيلم قصير في  ٢٠١١واشترك اللبناني أحمد غصين، الفائز العام 
ً "عن شريطه " تريبيكا صصة في مجال ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخ"أبي ما زال شيوعيا

ويتولى سعيد سرحان الدور . White Noise" تشويش"التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 
 .دقيقة ١٧الرئيسّي في العمل المشترك الذي تبلغ مدته 

 
ويتناول الفيلم قّصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في 

ؤدي سعيد مھّمته بكثير من الجّدية، ولكن مع حلول  وفي أول يوم عمل له، يُ . وسط بيروت
ورأى المخرجان أن . الصباح، يُدرك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي شيء

يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي "الفيلم 
ة سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريق

 ".واإلنسان في المدينة وعن وظيفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايته
  
 " سالمات من ألمانيا"

للبناني رامي قديح والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي ) دقيقة ١٧" (سالمات من ألمانيا"أما فيلم 
لبناني ينتحل صفة الجىء سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه نجيم تمثيالً، فيتناول قصة شاب 

بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر سوريًا مزّوراً، ويفعل كل ما يلزم ليبدو 
 ً  .سورّي الھويّة، ولكنّه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً سوريا

 
غل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يست

االستفادة منھا لمصلحة شخصية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، 
وقصص نزوحھم، ووضعھم في المجتمع اللبناني، ويبيّن كذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم 

 .للسعي إلى الھجرة
 
 " أوتيل النعيم"

السويسري مانويل  -للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة ١٤" (يمأوتيل النع"ويتناول فيلم 
ماريا بيّروني قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل منھما إلى اآلخر 

أحدھما مقاول يشيّد مبنى ضخماً في بيروت، والثاني مقامر فَقََد : بتفاصيل عن حياته ومشاكله
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وسرعان ما . بب مراھناته الخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا المبنىالكثير مما يملكه بس
ويضّم الشريط في األدوار . تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة

 .التمثيلية كالً من الفنان أحمد قعبور وسامي حمدان
 

سردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي وقال المخرجان إن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر ال
فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على لقاء شخصين من طبقتين اجتماعيّتين مختلفتين، في 

وھو فيلم عن الذكوريّة التي . مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء البحر
 ".تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة

  
 "ران ليبانوالغ"

فياللوبوس من كوستاريكا، ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة ١٦" (الغران ليبانو"أّما 
ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي قّصة رجل 

ى المناطق عاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً في إحد ١٢وشقيقته يلتقيان للمّرة األولى منذ 
عندما يفيق باسم من حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد أخته يمنى : الريفية

ويتبيّن للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان الكثير من .  تقف أمامه ومعھا نعش
. حتاج أحدھما إلى اآلخراألمور، وتجمعھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة وي

  ".حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط رفيع بين األمل  والسخرية"ووصف االمخرجان الفيلم بأنه 
http://www.almodon.com/culture/2017/5/9/%D8%A7%D9%84%D9%84

-%D8%AC%D9%88%D8%A1
-9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D
-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A  
   



  
  
  

  
أفالم مشتركة بين مخرجين لبنانيين وأجانب 

  مھرجان كانّ تُعَرض في 

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة ستُعَرُض في 

خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 La Factoryالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان " كانّ "

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء ") المصنع("
 .العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨يفترض أن تُعّرض األفالم األربعة للمرة األولى في 

Quizaine des Réalisateurs   ستتاح للمخرجين فرصة عرض "كانّ "ضمن مھرجان ،
مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل 

 .المھرجان
 

كما يشّكل موضوع اللجوء السوري إضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم 
وبينما يرّكز . وبشراً، خلفية اثنين من األعمال األربعةاألربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً 

 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية
 
 تجربة إنسانية 
 
بعد " فاكتوري"دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ" فاكتوري"قالت صاحبة فكرة الـ 

، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤، ثم في الدانمارك وفنلندا عام ٢٠١٣تايوان عام 
 .٢٠١٦أفريقيا عام 

 
اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيّين في أماكن نشعر أنّھا تشّكل : "وأضافت

 وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركة أبوط. قاعدة لمواھب شابة
 ".برودكشن لإلنتاج
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رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من " أبوط برودكشن"وأبدت شركة 

خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على مواھب لبنانية في أحد أھم 
اھمية "فاعتبرت أن مايا دوفريج، " مؤسسة سينما لبنان"أما رئيسة . األحداث السينمائية العالمية

المشروع تكمن في أنه يوفّر مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كاّن، وعلى الصعيد الشخصي 
يساعد المخرجين على تسويق مشاريع أفالمھم الطويلة من خالل اتاحة الفرصة أمامھم للتواصل 

  ".مع المنتجين
http://www.alhasnaa.com/news/subjects/%D8%AB%D9%82%D8%A7%
D9%81%D8%A9/2017/05/09/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%

-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-D9%85
-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D
-%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9-9%86
-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6
-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%83%D8%A7%D9%86  
   



  
  
  
  
  

  
  

الھجرة واللجوء السوري وتغيّرات بيروت والطبقية والعالقات 
 العائلية

محاور أفالم مشتركة بين مخرجين لبنانيين 
  في مھرجان كانّ وأجانب تُعَرض 

  
  

أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة -الغد -عمان
خالل  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"ستُعَرُض في افتتاح تظاھرة 

 Laالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان " كانّ "مھرجان 
Factory ")أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف ") المصنع

 .أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
 

 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨ألربعة للمرة األولى في ويفترض أن تُعّرض األفالم ا
Quizaine des Réalisateurs   كانّ "ضمن مھرجان." 

 
وستتاح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين 

 .والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
 

إضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم ويشّكل موضوع اللجوء السوري 
وبينما يرّكز . األربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثنين من األعمال األربعة

 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية
 

 تجربة إنسانية
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بعد " فاكتوري"دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ" فاكتوري"وقالت صاحبة فكرة الـ 
، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤، ثم في الدانمارك وفنلندا عام ٢٠١٣تايوان عام 
 .٢٠١٦أفريقيا عام 

 
ر أنّھا تشّكل اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيّين في أماكن نشع: "وأضافت

وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركةأبوط . قاعدة لمواھب شابة
 ".برودكشن لإلنتاج

 
رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من " أبوط برودكشن"وأبدت شركة 

ھب لبنانية في أحد أھم خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على موا
اھمية "مايا دوفريج، فاعتبرت أن " مؤسسة سينما لبنان"أما رئيسة . األحداث السينمائية العالمية

المشروع تكمن في أنه يوفّر مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كاّن، وعلى الصعيد الشخصي 
الفرصة أمامھم للتواصل يساعد المخرجين على تسويق مشاريع أفالمھم الطويلة من خالل اتاحة 

 ".مع المنتجين
 
التجربة إنسانيّة ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم على الحوار "ورأت فيلينسكي أن  

وأشارت إلى أن ". واإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مختلفة
 ".إلى السينما يساھم في تغيير نظرة المخرجين المشاركين" فاكتوري"
 

، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب "سكايب"وتعاون المخرجون، كّل من بلده وبواسطة 
 .إلى لبنان وأنجزوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذار

 
ة تجربة ُمثري"وأعتبر المخرجون أّن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين 

وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . ، وأن التكامل بينھم كان مفيداً ألفالمھم"وفريدة
، مما يمّكن المخرجين األجانب "السينما لغة عالميّة تصلح في كّل زمان ومكان"ھذه التجربة أن 

يشّكل  من تخّطي الطابع المحلّي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصراً غير ذي أھمية وال
 .عائقاً أمامھم

 
 "تشويش" 
 
مھرجان الدوحة "بجائزة أفضل فيلم قصير في  ٢٠١١واشترك اللبناني أحمد غصين، الفائز عام  

ً "عن شريطه " تريبيكا ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال "أبي ما زال شيوعيا
تولى سعيد سرحان الدور وي. White Noise" تشويش"التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 

 .دقيقة ١٧الرئيسّي في العمل المشترك الذي تبلغ مدته 
 

ويتناول الفيلم قّصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في 
وفي أول يوم عمل له،  يُؤدي سعيد مھّمته بكثير من الجّدية، ولكن مع حلول  . وسط بيروت

ورأى المخرجان أن .  اجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي شيءالصباح، يُدرك أنه ع
يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي "الفيلم 

سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس 
 ".يفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايتهواإلنسان في المدينة وعن وظ

 
 "سالمات من ألمانيا" 
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للبناني رامي قديح ) دقيقة Salamat from Germany  (17" سالمات من ألمانيا"أما فيلم  

والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء 
سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر 

ھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً سوريًا مزّوراً، ويفعل كل ما يلزم ليبدو سورّي الھويّة، ولكنّه لم يت
 .سورياً 

 
وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى 

االستفادة منھا لمصلحة شخصية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، 
اناة اللبنانيين التي تدفعھم وقصص نزوحھم، ووضعھم في المجتمع اللبناني، ويبيّن كذلك مع

 .للسعي إلى الھجرة
 

يذكر أن لغونجاك، اآلتية من خلفية تنّوع ثقافّي ودينّي في بلدھا البوسنة، فيلماً قصيراً بعنوان 
The Chicken   ٢٠١٥وصندانس  ٢٠١٤ًعِرض في عدد كبير من المھرجانات منھا كاّن عام 

بجائزة أفضل فيلم وثائقي في " عجالت الحرب"أما رامي قديح ففاز فيلمه . جائزة ٤٥ونال 
وفاز بجوائز أو عرض في مھرجانات أخرى، بعد  ٢٠١٥مھرجان بيروت الدولي للسينما عام 

شارك في   ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نال عامي " وسكتت شھرزاد عن الكالم المباح"أن كان فيلمه 
 .ائز أيضاً مھرجانات عدة منھا مھرجان كليرمون فيران لألفالم القصيرة وفاز بجو

 
 "أوتيل النعيم" 
 
 - للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة Hotel Al Naim  (14" أوتيل النعيم"ويتناول فيلم  

السويسري مانويل ماريا بيّروني قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل 
ل يشيّد مبنى ضخماً في بيروت، أحدھما مقاو: منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله

والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب مراھناته االخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا 
ويضّم . وسرعان ما تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة. المبنى

 .قعبور وسامي حمدانالشريط في األدوار التمثيلية كالً من الفنان أحمد 
 

وقال المخرجان إن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر السردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي 
فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على لقاء شخصين من طبقتين اجتماعيّتين مختلفتين، في 

فيلم عن الذكوريّة التي وھو . مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء البحر
 ".تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة

 
وقد جمعت أبو شقرا دراسة العلوم السياسية إلى دراستھا الفنية في االستوديو الوطني للفنون 

في فرنسا، فيما يأتي زميلھا من خلفية مسرحية استكملھا بخبرته في ") فريسنوي("المعاصرة 
 .في مھرجان لوكارنو السينمائي" ماأكاديميّة صنّاع السين"
 
 "الغران ليبانو"
 

فياللوبوس ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة El Gran Libano(16"  الغران ليبانو"أّما 
من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي 

عاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً في إحدى  ١٢ة األولى منذ قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمرّ 
عندما يفيق باسم من حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد :المناطق الريفية
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ويتبيّن للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان .  أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش
ھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة ويحتاج أحدھما الكثير من األمور، وتجمع

حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط رفيع بين األمل  "ووصف االمخرجان الفيلم بأنه . إلى اآلخر
 ".والسخرية

 
وتدّرس عقل اإلخراج وكتابة السيناريو في جامعات ومعاھد أميركية، وُعِرض فيلمھا القصير 

أما فياللوبوس . ضمن مھرجانات كاّن وتورنتو وھامبتونز ودبي وسواھا Submarineاألخير 
في مھرجانات عدة بينھا تورنتو وسان  Por las Plumasفعرض فيلمه الروائي األّول 

 .سيباستيان
 

 اإلنتاج
 

" ال فاكتوري"األفالم األربعة مع صاحبة مبادرة إطالق " أبوط برودكشن"وتنتج  شركة 
بالتنسيق " مؤّسسة سينما لبنان "باالشتراك مع  " أسبوعي المخرجين"كي ومع دومينيك فيلينس

  Platform Studios؛ و"Ginger Beirut Productions"مع وزارة الثقافة،  بالتعاون مع 
معھد الدراسات المسرحيّة والسمعية "و” Hecat Studio”و" DB Studios"و"  Lucid"و

، وبرعاية مؤسسة "Cineli digital"، و"جامعة القديس يوسف"التابع لـ" والبصرية والسينمائية
 TV5 Mondeو" غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان"و" إيدال"
  .Ixsirو " مدكو"وشركة  GroupMedومجموعة " طيران الشرق األوسط"و
-http://www.alghad.com/articles/1600712
-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1
-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
-D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%D9%85%
-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D
-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-9%86
-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D9%8E%D8%B6
-%D9%81%D9%8A
-86%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%

%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%91  
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".. كان السينمائي"اإلبداع اللبناني الى مھرجان 

  !مجدداً 

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة ستُعَرُض في 

خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 La Factoryالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان " كانّ "

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء ") المصنع("
 .العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم

 
 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨ألربعة للمرة األولى في ويفترض أن تُعّرض األفالم ا

Quizaine des Réalisateurs  كانّ "ضمن مھرجان." 
 

وستتاح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين 
 .والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان

 
ضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم ويشّكل موضوع اللجوء السوري إ

وبينما يرّكز . األربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثنين من األعمال األربعة
 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية

 
 تجربة إنسانية

 
بعد " فاكتوري"دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ" فاكتوري"ت صاحبة فكرة الـوقال

، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤، ثم في الدانمارك وفنلندا عام ٢٠١٣تايوان عام 
 .٢٠١٦أفريقيا عام 
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أنّھا تشّكل اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيّين في أماكن نشعر : "وأضافت
وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركة أبوط . قاعدة لمواھب شابة
 ".برودكشن لإلنتاج

 
رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من " أبوط برودكشن"وأبدت شركة 

ب لبنانية في أحد أھم خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على مواھ
اھمية "مايا دوفريج، فاعتبرت أن " مؤسسة سينما لبنان"أما رئيسة . األحداث السينمائية العالمية

المشروع تكمن في أنه يوفّر مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كاّن، وعلى الصعيد الشخصي 
لفرصة أمامھم للتواصل يساعد المخرجين على تسويق مشاريع أفالمھم الطويلة من خالل اتاحة ا

 ".مع المنتجين
 

التجربة إنسانيّة ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم على الحوار "ورأت فيلينسكي أن 
وأشارت إلى أن ". واإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مختلفة

 ".إلى السينمايساھم في تغيير نظرة المخرجين المشاركين " فاكتوري"
 

، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب "سكايب"وتعاون المخرجون، كّل من بلده وبواسطة 
 .إلى لبنان وأنجزوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذار

 
 تجربة ُمثرية"وأعتبر المخرجون أّن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين 

وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . ، وأن التكامل بينھم كان مفيداً ألفالمھم"وفريدة
، مما يمّكن المخرجين األجانب "السينما لغة عالميّة تصلح في كّل زمان ومكان"ھذه التجربة أن 

يشّكل من تخّطي الطابع المحلّي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصراً غير ذي أھمية وال 
 .عائقاً أمامھم

 
 "تشويش"
 

مھرجان الدوحة "بجائزة أفضل فيلم قصير في  ٢٠١١واشترك اللبناني أحمد غصين، الفائز عام 
ً "عن شريطه " تريبيكا ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال "أبي ما زال شيوعيا

ى سعيد سرحان الدور ويتول. White Noise" تشويش"التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 
 .دقيقة ١٧الرئيسّي في العمل المشترك الذي تبلغ مدته 

 
ويتناول الفيلم قّصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في 

وفي أول يوم عمل له، يُؤدي سعيد مھّمته بكثير من الجّدية، ولكن مع حلول . وسط بيروت
ورأى المخرجان أن . مام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي شيءالصباح، يُدرك أنه عاجز أ

يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي "الفيلم 
سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس 

 ".اسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايتهواإلنسان في المدينة وعن وظيفة حر
 
 "سالمات من ألمانيا"
 

للبناني رامي قديح ) دقيقة Salamat from Germany (17" سالمات من ألمانيا"أما فيلم 
والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء 

رة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه بالھج
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سوريًا مزّوراً، ويفعل كل ما يلزم ليبدو سورّي الھويّة، ولكنّه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً 
 .سورياً 

 
وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى 

صية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، االستفادة منھا لمصلحة شخ
وقصص نزوحھم، ووضعھم في المجتمع اللبناني، ويبيّن كذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم 

 .للسعي إلى الھجرة
 

يذكر أن لغونجاك، اآلتية من خلفية تنّوع ثقافّي ودينّي في بلدھا البوسنة، فيلماً قصيراً بعنوان 
The Chicken  ٢٠١٥وصندانس  ٢٠١٤ًعِرض في عدد كبير من المھرجانات منھا كاّن عام 

بجائزة أفضل فيلم وثائقي في " عجالت الحرب"أما رامي قديح ففاز فيلمه . جائزة ٤٥ونال 
وفاز بجوائز أو عرض في مھرجانات أخرى، بعد  ٢٠١٥مھرجان بيروت الدولي للسينما عام 

شارك في  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نال عامي " د عن الكالم المباحوسكتت شھرزا"أن كان فيلمه 
 .مھرجانات عدة منھا مھرجان كليرمون فيران لألفالم القصيرة وفاز بجوائز أيضاً 

 
 "أوتيل النعيم"
 

 - للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة Hotel Al Naim (14" أوتيل النعيم"ويتناول فيلم 
قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل  السويسري مانويل ماريا بيّروني

أحدھما مقاول يشيّد مبنى ضخماً في بيروت، : منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله
والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب مراھناته االخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا 

ويضّم . عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة وسرعان ما تتطور. المبنى
 .الشريط في األدوار التمثيلية كالً من الفنان أحمد قعبور وسامي حمدان

 
وقال المخرجان إن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر السردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي 

خصين من طبقتين اجتماعيّتين مختلفتين، في فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على لقاء ش
وھو فيلم عن الذكوريّة التي . مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء البحر

 ".تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة
 

ون وقد جمعت أبو شقرا دراسة العلوم السياسية إلى دراستھا الفنية في االستوديو الوطني للفن
في فرنسا، فيما يأتي زميلھا من خلفية مسرحية استكملھا بخبرته في ") فريسنوي("المعاصرة 

 .في مھرجان لوكارنو السينمائي" أكاديميّة صنّاع السينما"
 
 "الغران ليبانو"
 

فياللوبوس ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة El Gran Libano(16" الغران ليبانو"أّما 
من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي 

عاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً في إحدى  ١٢قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمّرة األولى منذ 
حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد  عندما يفيق باسم من:المناطق الريفية

ويتبيّن للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان . أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش
الكثير من األمور، وتجمعھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة ويحتاج أحدھما 

حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط رفيع بين األمل "الفيلم بأنه ووصف االمخرجان . إلى اآلخر
 ".والسخرية
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وتدّرس عقل اإلخراج وكتابة السيناريو في جامعات ومعاھد أميركية، وُعِرض فيلمھا القصير 

أما فياللوبوس . ضمن مھرجانات كاّن وتورنتو وھامبتونز ودبي وسواھا Submarineاألخير 
في مھرجانات عدة بينھا تورنتو وسان  Por las Plumasل فعرض فيلمه الروائي األوّ 

 .سيباستيان
 

 اإلنتاج
 

دومينيك " ال فاكتوري"األفالم األربعة مع صاحبة مبادرة إطالق " أبوط برودكشن"وتنتج شركة 
بالتنسيق مع وزارة " مؤّسسة سينما لبنان "باالشتراك مع " أسبوعي المخرجين"فيلينسكي ومع 
" Lucid"و Platform Studios؛ و"Ginger Beirut Productions"ون مع الثقافة، بالتعا

معھد الدراسات المسرحيّة والسمعية والبصرية "و” Hecat Studio”و" DB Studios"و
" إيدال"، وبرعاية مؤسسة "Cineli digital"، و"جامعة القديس يوسف"التابع لـ" والسينمائية

طيران "و TV5 Mondeو" بيروت وجبل لبنانغرفة التجارة والصناعة والزراعة في "و
  .Ixsirو " مدكو"وشركة  GroupMedومجموعة " الشرق األوسط

http://www.lebanon24.com/articles/1494343385306327200/  
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أفالم مشتركة بين الھجرة وتغيرات بيروت محاور 
  مخرجين لبنانيين وأجانب

  
 
 

أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة ستُعَرُض في 
خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 

 La Factoryالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان " كان"
أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء ") المصنع("

 .العالم والذين يعملون على أول أو ثاني فيلم روائي لھم
 

 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨بعة للمرة األولى في ويفترض أن تُعرض األفالم األر
Quizaine des Réalisateurs  كان"ضمن مھرجان." 

 
وستتاح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين 

 .والموزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
 

إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم ويشكل موضوع اللجوء السوري إضافة 
وبينما يركز . األربعة، فيما تشكل بيروت المتغيرة حجرا وبشرا، خلفية اثنين من األعمال األربعة

 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية
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بعد " فاكتوري"إنھا النسخة الخامسة لـ: "دومينيك فيلينسكي" فاكتوري"وقالت صاحبة فكرة الـ
، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤، ثم في الدانمارك وفنلندا عام ٢٠١٣تايوان عام 
 ".٢٠١٦أفريقيا عام 

 
اخترنا لبنان ألن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيين في أماكن نشعر أنھا تشكل : "أضافت

وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركة أبوط . قاعدة لمواھب شابة
 ".برودكشن لإلنتاج

 
التجربة إنسانية ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم على الحوار "ورأت فيلينسكي أن 

وأشارت إلى أن ". واإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مختلفة
 ".يساھم في تغيير نظرة المخرجين المشاركين إلى السينما" كتوريفا"
 

رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من " أبوط برودكشن"وأبدت شركة 
خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على مواھب لبنانية في أحد أھم 

 .األحداث السينمائية العالمية
 
اھمية المشروع تكمن في أنه يوفر "مايا دوفريج، فاعتبرت أن " مؤسسة سينما لبنان"ما رئيسة أ

مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كان، وعلى الصعيد الشخصي يساعد المخرجين على تسويق 
 ".مشاريع أفالمھم الطويلة من خالل اتاحة الفرصة أمامھم للتواصل مع المنتجين

 
، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب "سكايب"كل من بلده وبواسطة وتعاون المخرجون، 

 .إلى لبنان وأنجزوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذار
 

تجربة ُمثرية "وأعتبر المخرجون أن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين 
وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . يدا ألفالمھم، وأن التكامل بينھم كان مف"وفريدة

، مما يمكن المخرجين األجانب "السينما لغة عالمية تصلح في كل زمان ومكان"ھذه التجربة أن 
من تخطي الطابع المحلي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصرا غير ذي أھمية وال يشكل 

 .عائقا أمامھم
 

مھرجان الدوحة "بجائزة أفضل فيلم قصير في  ٢٠١١غصين، الفائز عام واشترك اللبناني أحمد 
، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال "أبي ما زال شيوعيا"عن شريطه " تريبيكا

ويتولى سعيد سرحان الدور . White Noise" تشويش"التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 
 .دقيقة ١٧مدته  الرئيسي في العمل المشترك الذي تبلغ

ويتناول الفيلم قصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في 
وفي أول يوم عمل له، يُؤدي سعيد مھمته بكثير من الجدية، ولكن مع حلول . وسط بيروت

 ورأى المخرجان أن. الصباح، يُدرك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عمليا اي شيء
يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي "الفيلم 

سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سريالية، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس 
 ".واإلنسان في المدينة وعن وظيفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايته

 
للبناني رامي قديح ) دقيقة Salamat from Germany (17" لمانياسالمات من أ"أما فيلم 

والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيال، فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء 
سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر 
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سوري الھوية، ولكنه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئا  سوريا مزورا، ويفعل كل ما يلزم ليبدو
 .سوريا

 
وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى 

االستفادة منھا لمصلحة شخصية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، 
اللبناني، ويبين كذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم وقصص نزوحھم، ووضعھم في المجتمع 

 .للسعي إلى الھجرة
 

يذكر أن لغونجاك، اآلتية من خلفية تنوع ثقافي وديني في بلدھا البوسنة، فيلما قصيرا بعنوان 
The Chicken  ٢٠١٥وصندانس  ٢٠١٤عِرض في عدد كبير من المھرجانات منھا كان عام 

بجائزة أفضل فيلم وثائقي في " عجالت الحرب"ديح ففاز فيلمه أما رامي ق. جائزة ٤٥ونال 
وفاز بجوائز أو عرض في مھرجانات أخرى، بعد  ٢٠١٥مھرجان بيروت الدولي للسينما عام 

شارك في  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نال عامي " وسكتت شھرزاد عن الكالم المباح"أن كان فيلمه 
 .قصيرة وفاز بجوائز أيضامھرجانات عدة منھا مھرجان كليرمون فيران لألفالم ال

 
 - للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة Hotel Al Naim (14" أوتيل النعيم"ويتناول فيلم 

السويسري مانويل ماريا بيروني قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسر كل 
نى ضخما في بيروت، أحدھما مقاول يشيد مب: منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله

والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب مراھناته االخاسرة، يدير فندقا متواضعا مالصقا لھذا 
ويضم . وسرعان ما تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبين أنھا ليست سوى مكيدة مدبرة. المبنى

 .الشريط في األدوار التمثيلية كال من الفنان أحمد قعبور وسامي حمدان
 

بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر السردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي "وقال المخرجان إن 
فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على لقاء شخصين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، في 

تي وھو فيلم عن الذكورية ال. مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعية، وھو شاطىء البحر
 ".تتقدم على اعتبارات الطبقة االجتماعية

 
وقد جمعت أبو شقرا دراسة العلوم السياسية إلى دراستھا الفنية في االستوديو الوطني للفنون 

في فرنسا، فيما يأتي زميلھا من خلفية مسرحية استكملھا بخبرته في ") فريسنوي("المعاصرة 
 .سينمائيفي مھرجان لوكارنو ال" أكاديمية صناع السينما"
 

فياللوبوس ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة El Gran Libano(16" الغران ليبانو"أما 
من كوستاريكا، ومعھما تمثيال كل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي 

ي إحدى عاما، بعد أن عاش الرجل منعزال ف ١٢قصة رجل وشقيقته يلتقيان للمرة األولى منذ 
عندما يفيق باسم من حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد :المناطق الريفية

ويتبين للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان . أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش
ويحتاج أحدھما الكثير من األمور، وتجمعھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة 

حزين لكنه تفاؤلي، وفيه خيط رفيع بين األمل "ووصف االمخرجان الفيلم بأنه . إلى اآلخر
 ".والسخرية

وتدرس عقل اإلخراج وكتابة السيناريو في جامعات ومعاھد أميركية، وُعِرض فيلمھا القصير 
فياللوبوس  أما. ضمن مھرجانات كان وتورنتو وھامبتونز ودبي وسواھا Submarineاألخير 

في مھرجانات عدة بينھا تورنتو وسان  Por las Plumasفعرض فيلمه الروائي األول 
 .سيباستيان
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دومينيك " ال فاكتوري"األفالم األربعة مع صاحبة مبادرة إطالق " أبوط برودكشن"وتنتج شركة 

مع وزارة بالتنسيق " مؤسسة سينما لبنان "باالشتراك مع " أسبوعي المخرجين"فيلينسكي ومع 
" Lucid"و Platform Studios؛ و"Ginger Beirut Productions"الثقافة، بالتعاون مع 

معھد الدراسات المسرحية والسمعية والبصرية "و" Hecat Studio"و" DB Studios"و
" إيدال"، وبرعاية مؤسسة "Cineli digital"، و"جامعة القديس يوسف"التابع لـ" والسينمائية

طيران "و TV5 Mondeو" ة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنانغرفة التجار"و
  .Ixsirو " مدكو"وشركة  GroupMedومجموعة " الشرق األوسط

https://www.liveplan.com/?pm=HALFOFFMONTH1&utm_source=goog
le&utm_medium=cpc&utm_campaign=liveplan_gdn&gclid=CLHQrKGx

49MCFQaNGwodLx8GOw  
   



  
 

 
  
  

  
تغيّرات بيروت والطبقية والعالقات العائلية بعدسة 

  لبنانية بمھرجان كان

  
 ١٨أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعةأفالم قصيرةمشتََرَكة ستُعَرُض في 

ضمن مھرجان كان  La Quizaine des Réalisateursأيار الجاري في افتتاح تظاھرة 
الذي أطلق قبل خمسة  La Factoryالسينمائي الفرنسي، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان 

تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء العالم والذين يعملون على أّول أو أعوام ويھدف إلى 
 .ثاني فيلم روائي لھم

 
ويشّكل موضوع اللجوء السوري إضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم 

ا يرّكز وبينم. األربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثنين من األعمال األربعة
 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية

 
واشترك اللبنانيأحمد غصينمع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال التحريك، في 

ترك ويتولى سعيد سرحان الدور الرئيسّي في العمل المش". تشويش"تصوير فيلمھما القصير 
ويتناول الفيلم قّصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه . دقيقة ١٧الذي تبلغ مدته 

وفي أول يوم عمل له، يُؤدي سعيد مھّمته بكثير من . تحت جسر فؤاد شھاب في وسط بيروت
الجّدية، ولكن مع حلول الصباح، يُدرك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي 

يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل "ورأى المخرجان أن الفيلم  .شيء
قصة ھذا الحارس الذي سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سرياليّة، وھو فيلم عن 

وحدة ھذا الحارس واإلنسان في المدينة وعن وظيفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته 
 ".وحمايته

 
للبنانيرامي قديحوالبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، " سالمات من ألمانيا"فيلم  أما

فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه بالھجرة إلى 
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أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر سوريًا مزّوراً، ويفعل كل ما يلزم ليبدو سورّي 
ً الھويّ   .ة، ولكنّه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً سوريا

 
السويسري مانويل ماريا بيّروني يروي قصة  -للبنانيةشيرين أبو شقراواإليطالي" أوتيل النعيم"

شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته 
ضخماً في بيروت، والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب  أحدھما مقاول يشيّد مبنى: ومشاكله

وسرعان ما تتطور عالقتھما إلى . مراھناته االخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا المبنى
ويضّم الشريط في األدوار التمثيلية كالً من الفنان أحمد . صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة

 .حمدانقعبور وسامي 
 

فياللوبوس من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل ) نيتو(للبنانيةُمنيا عقلوإرنستو " الغران ليبانو"أما 
من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمّرة 

عندما يفيق باسم من :الريفيةعاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً في إحدى المناطق  ١٢األولى منذ 
. حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش

ويتبيّن للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان الكثير من األمور، وتجمعھما أمور تافھة 
  .إلى اآلخروبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة ويحتاج أحدھما 

https://www.elfann.com/news/show/1180684/%D8%AA%D8%BA%D9
-%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%8A
-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D
-8%A9

%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D%D9%88%D8%A7%D9%84%D8
-8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%
-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-D8%A9

%D9%84%D8%A8  
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
أربعة افالم مشتركة بين مخرجين لبنانيين وأجانب 

  ستُعَرض في مھرجان كانّ 

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة ستُعَرُض في 

خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs” أسبوًعي المخرجين“افتتاح تظاھرة 
 La Factoryالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان ” كانّ “
طلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء أ) ”المصنع“(

 .العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
 

 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨ويفترض أن تُعّرض األفالم األربعة للمرة األولى في 
Quizaine des Réalisateurs   كانّ “ضمن مھرجان”. 

 
اح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين وستت

 .والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
 

ويشّكل موضوع اللجوء السوري إضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم 
وبينما يرّكز . ين من األعمال األربعةاألربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثن

 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية
 

 تجربة إنسانية
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بعد ” فاكتوري”دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ” فاكتوري”وقالت صاحبة فكرة الـ

، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤ارك وفنلندا عام ، ثم في الدانم٢٠١٣تايوان عام 
 .٢٠١٦أفريقيا عام 

 
اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيّين في أماكن نشعر أنّھا تشّكل “: وأضافت

وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركة أبوط . قاعدة لمواھب شابة
 .”برودكشن لإلنتاج

 
رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من ” أبوط برودكشن“وأبدت شركة 

خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على مواھب لبنانية في أحد أھم 
اھمية “مايا دوفريج، فاعتبرت أن ” مؤسسة سينما لبنان“أما رئيسة . األحداث السينمائية العالمية

المشروع تكمن في أنه يوفّر مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كاّن، وعلى الصعيد الشخصي 
يساعد المخرجين على تسويق مشاريع أفالمھم الطويلة من خالل اتاحة الفرصة أمامھم للتواصل 

 .”مع المنتجين
 

لى الحوار التجربة إنسانيّة ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم ع“ورأت فيلينسكي أن 
وأشارت إلى أن . ”واإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مختلفة

 .”يساھم في تغيير نظرة المخرجين المشاركين إلى السينما” فاكتوري“
 

، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب ”سكايب“وتعاون المخرجون، كّل من بلده وبواسطة 
 .وأنجزوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذارإلى لبنان 

 
تجربة ُمثرية “وأعتبر المخرجون أّن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين 

وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . ، وأن التكامل بينھم كان مفيداً ألفالمھم”وفريدة
، مما يمّكن المخرجين األجانب ”نما لغة عالميّة تصلح في كّل زمان ومكانالسي“ھذه التجربة أن 

من تخّطي الطابع المحلّي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصراً غير ذي أھمية وال يشّكل 
 .عائقاً أمامھم

 
 ”تشويش“
 

الدوحة مھرجان “بجائزة أفضل فيلم قصير في  ٢٠١١واشترك اللبناني أحمد غصين، الفائز عام 
ً “عن شريطه ” تريبيكا ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال ”أبي ما زال شيوعيا

ويتولى سعيد سرحان الدور . White Noise” تشويش“التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 
 .دقيقة ١٧الرئيسّي في العمل المشترك الذي تبلغ مدته 

 
وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في ويتناول الفيلم قّصة سعيد الذي يتولى 

وفي أول يوم عمل له،  يُؤدي سعيد مھّمته بكثير من الجّدية، ولكن مع حلول  . وسط بيروت
ورأى المخرجان أن .  الصباح، يُدرك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي شيء

شه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعي“الفيلم 
سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس 

 .”واإلنسان في المدينة وعن وظيفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايته
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 ”سالمات من ألمانيا“
 

للبناني رامي قديح ) دقيقة Salamat from Germany  (17” سالمات من ألمانيا“أما فيلم 
والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء 
سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر 

كنّه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً سوريًا مزّوراً، ويفعل كل ما يلزم ليبدو سورّي الھويّة، ول
 .سورياً 

 
وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى 

االستفادة منھا لمصلحة شخصية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، 
ن كذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم وقصص نزوحھم، ووضعھم في المجتمع اللبناني، ويبيّ 

 .للسعي إلى الھجرة
 

يذكر أن لغونجاك، اآلتية من خلفية تنّوع ثقافّي ودينّي في بلدھا البوسنة، فيلماً قصيراً بعنوان 
The Chicken   ٢٠١٥وصندانس  ٢٠١٤ًعِرض في عدد كبير من المھرجانات منھا كاّن عام 

بجائزة أفضل فيلم وثائقي في ” عجالت الحرب“فاز فيلمه أما رامي قديح ف. جائزة ٤٥ونال 
وفاز بجوائز أو عرض في مھرجانات أخرى، بعد  ٢٠١٥مھرجان بيروت الدولي للسينما عام 

شارك في   ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نال عامي ” وسكتت شھرزاد عن الكالم المباح“أن كان فيلمه 
 .ة وفاز بجوائز أيضاً مھرجانات عدة منھا مھرجان كليرمون فيران لألفالم القصير

 
 ”أوتيل النعيم“
 

 - للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة Hotel Al Naim  (14” أوتيل النعيم“ويتناول فيلم 
السويسري مانويل ماريا بيّروني قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل 

ھما مقاول يشيّد مبنى ضخماً في بيروت، أحد: منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله
والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب مراھناته االخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا 

ويضّم . وسرعان ما تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة. المبنى
 .ان أحمد قعبور وسامي حمدانالشريط في األدوار التمثيلية كالً من الفن

 
وقال المخرجان إن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر السردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي 
فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على لقاء شخصين من طبقتين اجتماعيّتين مختلفتين، في 

وھو فيلم عن الذكوريّة التي . حرمكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء الب
 .”تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة

 
وقد جمعت أبو شقرا دراسة العلوم السياسية إلى دراستھا الفنية في االستوديو الوطني للفنون 

في فرنسا، فيما يأتي زميلھا من خلفية مسرحية استكملھا بخبرته في ) ”فريسنوي“(المعاصرة 
 .في مھرجان لوكارنو السينمائي” اع السينماأكاديميّة صنّ “
 
 ”الغران ليبانو“
 

فياللوبوس ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة El Gran Libano(16”  الغران ليبانو“أّما 
من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي 

عاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً في إحدى  ١٢قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمّرة األولى منذ 
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حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد  عندما يفيق باسم من:المناطق الريفية
ويتبيّن للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان .  أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش

الكثير من األمور، وتجمعھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة ويحتاج أحدھما 
حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط رفيع بين األمل  “الفيلم بأنه  ووصف االمخرجان. إلى اآلخر
 .”والسخرية

 
وتدّرس عقل اإلخراج وكتابة السيناريو في جامعات ومعاھد أميركية، وُعِرض فيلمھا القصير 

أما فياللوبوس . ضمن مھرجانات كاّن وتورنتو وھامبتونز ودبي وسواھا Submarineاألخير 
في مھرجانات عدة بينھا تورنتو وسان  Por las Plumasّول فعرض فيلمه الروائي األ

 .سيباستيان
 

 اإلنتاج
 

” ال فاكتوري“األفالم األربعة مع صاحبة مبادرة إطالق ” أبوط برودكشن“وتنتج  شركة 
بالتنسيق ” مؤّسسة سينما لبنان “باالشتراك مع  ” أسبوعي المخرجين“دومينيك فيلينسكي ومع 

  Platform Studios؛ و”Ginger Beirut Productions“التعاون مع مع وزارة الثقافة،  ب
معھد الدراسات المسرحيّة والسمعية ”و” Hecat Studio”و” DB Studios”و”  Lucid”و

، وبرعاية ”Cineli digital”، و”جامعة القديس يوسف”التابع لـ” والبصرية والسينمائية
 TV5و” والزراعة في بيروت وجبل لبنانغرفة التجارة والصناعة ”و” إيدال“مؤسسة 

Monde ومجموعة ” طيران الشرق األوسط”وGroupMed  و ” مدكو“وشركةIxsir.  
-http://bisara7a.com/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86

9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D/  
   



  
  
  
  
  
  

  
أفالم مشتركة بين مخرجين لبنانيين وأجانب 

  تُعَرض في مھرجان كانّ 

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة ستُعَرُض في 

خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs" أسبوًعي المخرجين"افتتاح تظاھرة 
 La Factoryالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان " كانّ "

أطلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء ") المصنع("
 .العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨ويفترض أن تُعّرض األفالم األربعة للمرة األولى في 

Quizaine des Réalisateurs  كانّ "ضمن مھرجان." 
وستتاح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين 

 .والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
ل موضوع اللجوء السوري إضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم ويشكّ 

وبينما يرّكز . األربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثنين من األعمال األربعة
 .يةأحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماع

 
 تجربة إنسانية

بعد " فاكتوري"دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ" فاكتوري"وقالت صاحبة فكرة الـ
، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤، ثم في الدانمارك وفنلندا عام ٢٠١٣تايوان عام 
 .٢٠١٦أفريقيا عام 
يّين في أماكن نشعر أنّھا تشّكل اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائ: "وأضافت

وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركة أبوط . قاعدة لمواھب شابة
 ".برودكشن لإلنتاج
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رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من " أبوط برودكشن"وأبدت شركة 
ليط الضوء على مواھب لبنانية في أحد أھم خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتس

اھمية "مايا دوفريج، فاعتبرت أن " مؤسسة سينما لبنان"أما رئيسة . األحداث السينمائية العالمية
المشروع تكمن في أنه يوفّر مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كاّن، وعلى الصعيد الشخصي 

لة من خالل اتاحة الفرصة أمامھم للتواصل يساعد المخرجين على تسويق مشاريع أفالمھم الطوي
 ".مع المنتجين

التجربة إنسانيّة ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم على الحوار "ورأت فيلينسكي أن 
وأشارت إلى أن ". واإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مختلفة

 ".خرجين المشاركين إلى السينمايساھم في تغيير نظرة الم" فاكتوري"
، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب "سكايب"وتعاون المخرجون، كّل من بلده وبواسطة 

 .إلى لبنان وأنجزوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذار
تجربة ُمثرية " وأعتبر المخرجون أّن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين

وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . ، وأن التكامل بينھم كان مفيداً ألفالمھم"وفريدة
، مما يمّكن المخرجين األجانب "السينما لغة عالميّة تصلح في كّل زمان ومكان"ھذه التجربة أن 

ذي أھمية وال يشّكل  من تخّطي الطابع المحلّي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصراً غير
 .عائقاً أمامھم

 
 "تشويش"

مھرجان الدوحة "بجائزة أفضل فيلم قصير في  ٢٠١١واشترك اللبناني أحمد غصين، الفائز عام 
ً "عن شريطه " تريبيكا ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال "أبي ما زال شيوعيا

ويتولى سعيد سرحان الدور . White Noise" تشويش"التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 
 .دقيقة ١٧الرئيسّي في العمل المشترك الذي تبلغ مدته 

ويتناول الفيلم قّصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في 
وفي أول يوم عمل له، يُؤدي سعيد مھّمته بكثير من الجّدية، ولكن مع حلول . وسط بيروت
ورأى المخرجان أن . ك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي شيءالصباح، يُدر

يتناول بطريقة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي "الفيلم 
سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس 

 ".وعن وظيفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايتهواإلنسان في المدينة 
 
 "سالمات من ألمانيا"

للبناني رامي قديح ) دقيقة Salamat from Germany (17" سالمات من ألمانيا"أما فيلم 
والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء 

حلمه بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر  سوري كي يتسنى له تحقيق
سوريًا مزّوراً، ويفعل كل ما يلزم ليبدو سورّي الھويّة، ولكنّه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً 

 .سورياً 
وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى 

لمصلحة شخصية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون،  االستفادة منھا
وقصص نزوحھم، ووضعھم في المجتمع اللبناني، ويبيّن كذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم 

 .للسعي إلى الھجرة
نوان يذكر أن لغونجاك، اآلتية من خلفية تنّوع ثقافّي ودينّي في بلدھا البوسنة، فيلماً قصيراً بع

The Chicken  ٢٠١٥وصندانس  ٢٠١٤ًعِرض في عدد كبير من المھرجانات منھا كاّن عام 
بجائزة أفضل فيلم وثائقي في " عجالت الحرب"أما رامي قديح ففاز فيلمه . جائزة ٤٥ونال 

وفاز بجوائز أو عرض في مھرجانات أخرى، بعد  ٢٠١٥مھرجان بيروت الدولي للسينما عام 
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شارك في  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نال عامي " كتت شھرزاد عن الكالم المباحوس"أن كان فيلمه 
 .مھرجانات عدة منھا مھرجان كليرمون فيران لألفالم القصيرة وفاز بجوائز أيضاً 

 
 "أوتيل النعيم"

 - للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة Hotel Al Naim (14" أوتيل النعيم"ويتناول فيلم 
بيّروني قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل  السويسري مانويل ماريا

أحدھما مقاول يشيّد مبنى ضخماً في بيروت، : منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله
والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب مراھناته االخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا 

ويضّم . ما تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرةوسرعان . المبنى
 .الشريط في األدوار التمثيلية كالً من الفنان أحمد قعبور وسامي حمدان

وقال المخرجان إن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنصر السردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي 
لقاء شخصين من طبقتين اجتماعيّتين مختلفتين، في  فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على

وھو فيلم عن الذكوريّة التي . مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء البحر
 ".تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة

ي للفنون وقد جمعت أبو شقرا دراسة العلوم السياسية إلى دراستھا الفنية في االستوديو الوطن
في فرنسا، فيما يأتي زميلھا من خلفية مسرحية استكملھا بخبرته في ") فريسنوي("المعاصرة 

 .في مھرجان لوكارنو السينمائي" أكاديميّة صنّاع السينما"
 "الغران ليبانو"

فياللوبوس ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة El Gran Libano(16" الغران ليبانو"أّما 
كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي من 

عاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً في إحدى  ١٢قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمّرة األولى منذ 
 عندما يفيق باسم من حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد:المناطق الريفية

ويتبيّن للشقيقين أنھما، رغم اختالفھما الكبير، يتشاركان . أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش
الكثير من األمور، وتجمعھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أنھما عائلة ويحتاج أحدھما 

ل حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط رفيع بين األم"ووصف االمخرجان الفيلم بأنه . إلى اآلخر
 ".والسخرية

وتدّرس عقل اإلخراج وكتابة السيناريو في جامعات ومعاھد أميركية، وُعِرض فيلمھا القصير 
أما فياللوبوس . ضمن مھرجانات كاّن وتورنتو وھامبتونز ودبي وسواھا Submarineاألخير 

في مھرجانات عدة بينھا تورنتو وسان  Por las Plumasفعرض فيلمه الروائي األّول 
 .تيانسيباس
 اإلنتاج

دومينيك " ال فاكتوري"األفالم األربعة مع صاحبة مبادرة إطالق " أبوط برودكشن"وتنتج شركة 
بالتنسيق مع وزارة " مؤّسسة سينما لبنان "باالشتراك مع " أسبوعي المخرجين"فيلينسكي ومع 

" Lucid"و Platform Studios؛ و"Ginger Beirut Productions"الثقافة، بالتعاون مع 
معھد الدراسات المسرحيّة والسمعية والبصرية "و” Hecat Studio”و" DB Studios"و

" إيدال"، وبرعاية مؤسسة "Cineli digital"، و"جامعة القديس يوسف"التابع لـ" والسينمائية
طيران "و TV5 Mondeو" غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان"و

  .Ixsirو " مدكو"وشركة  GroupMedوعة ومجم" الشرق األوسط
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=168207  

   



  

  
أفالم مشتركة بين مخرجين لبنانيين وأجانب 

  تُعَرض في مھرجان كانّ 

  
أنجز مخرجون لبنانيون شباب مع شركائھم األجانب أربعة أفالم قصيرة مشتََرَكة ستُعَرُض في 

خالل مھرجان  La Quinzaine des Réalisateurs” أسبوًعي المخرجين“افتتاح تظاھرة 
 La Factoryالسينمائي الفرنسي في أيار الجاري، وھي تندرج في إطار برنامج بعنوان ” كانّ “
طلق قبل خمسة أعوام ويھدف إلى تشجيع المخرجين الشباب من مختلف أنحاء أ) ”المصنع“(

 .العالم والذين يعملون على أّول أو ثاني فيلم روائي لھم
 

 Laأيار الجاري في افتتاح تظاھرة  ١٨ويفترض أن تُعّرض األفالم األربعة للمرة األولى في 
Quizaine des Réalisateurs   كانّ “ضمن مھرجان”. 

 
اح للمخرجين فرصة عرض مشاريع أفالمھم الروائية األولى أو االثانية للمنتجين وستت

 .والموّزعين ضمن السوق التي تقام خالل المھرجان
 

ويشّكل موضوع اللجوء السوري إضافة إلى ھاجس الھجرة إلى أوروبا، محور أحد األفالم 
وبينما يرّكز . ين من األعمال األربعةاألربعة، فيما تشّكل بيروت المتغيرة حجراً وبشراً، خلفية اثن

 .أحد األفالم على العالقات العائلية، يثير فيلم آخر االعتبارات الطبقية في العالقات االجتماعية
 

 تجربة إنسانية
 

بعد ” فاكتوري”دومينيك فيلينسكي إنھا النسخة الخامسة لـ” فاكتوري”وقالت صاحبة فكرة الـ
، وفي جنوب ٢٠١٥، وفي تشيلي عام ٢٠١٤ارك وفنلندا عام ، ثم في الدانم٢٠١٣تايوان عام 
 .٢٠١٦أفريقيا عام 
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اخترنا لبنان ألّن المشروع يھدف إلى إبراز سينمائيّين في أماكن نشعر أنّھا تشّكل “: وأضافت
وفكرة تنفيذ المشروع في لبنان نابعة من رغبتي ومن رغبة شركة أبوط . قاعدة لمواھب شابة
 .”برودكشن لإلنتاج

 
رضاھا عن نتيجة المشاريع األربعة، واعتزازھا بأنھا، من ” أبوط برودكشن“وأبدت شركة 

خالل مساھمتھا في ھذا المشروع، ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على مواھب لبنانية في أحد أھم 
اھمية “مايا دوفريج، فاعتبرت أن ” مؤسسة سينما لبنان“أما رئيسة . األحداث السينمائية العالمية

المشروع تكمن في أنه يوفّر مشاركة لبنانية بارزة في مھرجان كاّن، وعلى الصعيد الشخصي 
يساعد المخرجين على تسويق مشاريع أفالمھم الطويلة من خالل اتاحة الفرصة أمامھم للتواصل 

 .”مع المنتجين
 

على الحوار التجربة إنسانيّة ألنھا تجمع مخرجين من ثقافات عدة، وتقوم “ورأت فيلينسكي أن 
وأشارت إلى أن . ”واإلنفتاح والتفاعل الثقافي بينھم، وعلى التعاون بين أساليب عمل مختلفة

 .”يساھم في تغيير نظرة المخرجين المشاركين إلى السينما” فاكتوري“
 

، على كتابة السيناريو، ثم حضر األجانب ”سكايب“وتعاون المخرجون، كّل من بلده وبواسطة 
 .زوا تصوير األفالم وتوليفھا مع زمالئھم اللبنانيين طوال شھر آذارإلى لبنان وأنج

 
تجربة ُمثيرة “وأعتبر المخرجون أّن الكتابة المشتركة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين 

وأجمع المخرجون على أنھم لمسوا من خالل . ، وأن التكامل بينھم كان مفيداً ألفالمھم”وفريدة
، ما يمّكن المخرجين األجانب ”لغة عالميّة تصلح في كّل زمان ومكانالسينما “ھذه التجربة أن 

من تخّطي الطابع المحلّي لقصة الفيلم، ويجعل من لغة الفيلم عنصراً غير ذي أھمية وال يشّكل 
 .عائقاً أمامھم

 
 ”تشويش“

white noise 3  
 

مھرجان الدوحة “ بجائزة أفضل فيلم قصير في ٢٠١١واشترك اللبناني أحمد غصين، الفائز عام 
ً “عن شريطه ” تريبيكا ، مع الفرنسية لوسي الشيميا، المتخصصة في مجال ”أبي ما زال شيوعيا

ويتولى سعيد سرحان الدور . White Noise” تشويش“التحريك، في تصوير فيلمھما القصير 
  .دقيقة ١٧الرئيسّي في العمل المشترك الذي تبلغ مدته 

 
White noise 6 

 
لم قّصة سعيد الذي يتولى وظيفة حارس، ويكون مركزه تحت جسر فؤاد شھاب في ويتناول الفي
وفي أول يوم عمل له،  يُؤدي سعيد مھّمته بكثير من الجّدية، ولكن مع حلول  . وسط بيروت

ورأى المخرجان أن .  الصباح، يُدرك أنه عاجز أمام ما يحصل أمامه، وال يحرس عملياً اي شيء
ة مبتكرة الواقع الذي تعيشه بيروت، من خالل قصة ھذا الحارس الذي يتناول بطريق“الفيلم 

سحقته المدينة، والعنف الذي يھجم عليه بطريقة سرياليّة، وھو فيلم عن وحدة ھذا الحارس 
 .”واإلنسان في المدينة وعن وظيفة حراسة شيء ليس بمقدورنا حراسته وحمايته

 
 ”سالمات من ألمانيا“

Salamat 2 
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للبناني رامي قديح ) دقيقة Salamat from Germany  (17” سالمات من ألمانيا“أما فيلم 

والبوسنية أونا غونجاك، مع إيلي نجيم تمثيالً، فيتناول قصة شاب لبناني ينتحل صفة الجىء 
سوري كي يتسنى له تحقيق حلمه بالھجرة إلى أوروبا واالستقرار فيھا، فيشتري جواز سفر 

كل ما يلزم ليبدو سورّي الھويّة، ولكنّه لم يتھيأ لِتَبعات أْن يكون الجئاً سوريًا مزّوراً، ويفعل 
 .سورياً 

 
وقال المخرجان إن الفيلم ال يتناول فقط قصة شخص يستغل أزمة اللجوء السوري ويسعى إلى 

االستفادة منھا لمصلحة شخصية، بل يتطرق من خاللھا إلى المأساة التي يعيشھا السوريون، 
ووضعھم في المجتمع اللبناني، ويبيّن كذلك معاناة اللبنانيين التي تدفعھم للسعي  وقصص نزوحھم

 .إلى الھجرة
 

salamat 4 
 

يذكر أن لغونجاك، اآلتية من خلفية تنّوع ثقافّي ودينّي في بلدھا البوسنة، فيلماً قصيراً بعنوان 
The Chicken   ٢٠١٥وصندانس  ٢٠١٤ًعِرض في عدد كبير من المھرجانات منھا كاّن عام 

بجائزة أفضل فيلم وثائقي في ” عجالت الحرب“أما رامي قديح ففاز فيلمه . جائزة ٤٥ونال 
وفاز بجوائز أو عرض في مھرجانات أخرى، بعد  ٢٠١٥مھرجان بيروت الدولي للسينما عام 

شارك في   ٢٠٠٨و ٢٠٠٧نال عامي ” وسكتت شھرزاد عن الكالم المباح“أن كان فيلمه 
 .عدة منھا مھرجان كليرمون فيران لألفالم القصيرة وفاز بجوائز أيضاً مھرجانات 

 
 ”أوتيل النعيم“

Al naim 2 
 

 - للبنانية شيرين أبو شقرا واإليطالي) دقيقة Hotel Al Naim  (14” أوتيل النعيم“ويتناول فيلم 
السويسري مانويل ماريا بيّروني قصة شخصين يلتقيان عند شاطىء البحر، وسرعان ما يسّر كّل 

أحدھما مقاول يشيّد مبنى ضخماً في بيروت، : منھما إلى اآلخر بتفاصيل عن حياته ومشاكله
ناته الخاسرة، يدير فندقاً متواضعاً مالصقاً لھذا والثاني مقامر فَقََد الكثير مما يملكه بسبب مراھ

ويضّم . وسرعان ما تتطور عالقتھما إلى صفقة يتبيّن أنھا ليست سوى مكيدة مدبّرة. المبنى
  .الشريط في األدوار التمثيلية كالً من الفنان أحمد قعبور وسامي حمدان

 
Al naim 8 

 
ر السردي في الفيلم، أما العنصر الدرامي وقال المخرجان إن بيروت ھي اإلطار المكاني للعنص

فھو صالح لكل زمان ومكان، ويتمحور على لقاء شخصين من طبقتين اجتماعيّتين مختلفتين، في 
وھو فيلم عن الذكوريّة التي . مكان تتالشى فيه المعايير والقواعد االجتماعيّة، وھو شاطىء البحر

 .”تتقّدم على اعتبارات الطبقة االجتماعيّة
 
قد جمعت أبو شقرا دراسة العلوم السياسية إلى دراستھا الفنية في االستوديو الوطني للفنون و

في فرنسا، فيما يأتي زميلھا من خلفية مسرحية استكملھا بخبرته في ) ”فريسنوي“(المعاصرة 
 .في مھرجان لوكارنو السينمائي” أكاديميّة صنّاع السينما“
 
 ”الغران ليبانو“
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El gran libano 5 
 

فياللوبوس ) نيتو(للبنانية ُمنيا عقل وإرنستو ) دقيقة El Gran Libano(16”  الغران ليبانو“أّما 
من كوستاريكا، ومعھما تمثيالً كّل من ثريا بغدادي وجورج دياب وألكسندرا القھوجي، فيروي 

ي إحدى عاماً، بعد أن عاش الرجل منعزالً ف ١٢قّصة رجل وشقيقته يلتقيان للمّرة األولى منذ 
عندما يفيق باسم من حالة ُسكره الشديد جنب البحيرة وبين أسماكه النافقة، يجد :المناطق الريفية

ويتبيّن للشقيقين أنھما، على الرغم من اختالفھما الكبير، .  أخته يمنى تقف أمامه ومعھا نعش
نھما عائلة ويحتاج يتشاركان الكثير من األمور، وتجمعھما أمور تافھة وبسيطة، وبالتالي يدركان أ

حزين لكنّه تفاؤلّي، وفيه خيط رفيع بين األمل  “ووصف المخرجان الفيلم بأنه . أحدھما إلى اآلخر
 .”والسخرية

 
وتدّرس عقل اإلخراج وكتابة السيناريو في جامعات ومعاھد أميركية، وُعِرض فيلمھا القصير 

أما فياللوبوس . ودبي وسواھاضمن مھرجانات كاّن وتورنتو وھامبتونز  Submarineاألخير 
في مھرجانات عدة بينھا تورنتو وسان  Por las Plumasفعرض فيلمه الروائي األّول 

 .سيباستيان
 

  اإلنتاج
 

” ال فاكتوري“األفالم األربعة مع صاحبة مبادرة إطالق ” أبوط برودكشن“وتنتج  شركة 
بالتنسيق ” ؤّسسة سينما لبنان م“باالشتراك مع  ” أسبوعي المخرجين“دومينيك فيلينسكي ومع 

  Platform Studios؛ و”Ginger Beirut Productions“مع وزارة الثقافة،  بالتعاون مع 
معھد الدراسات المسرحيّة والسمعية ”و” Hecat Studio”و” DB Studios”و”  Lucid”و

وبرعاية ، ”Cineli digital”، و”جامعة القديس يوسف”التابع لـ” والبصرية والسينمائية
 TV5و” غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان”و” إيدال“مؤسسة 

Monde ومجموعة ” طيران الشرق األوسط”وGroupMed  و ” مدكو“وشركةIxsir.  
-http://magvisions.com/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-8%AC%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%AE%D8%B1%D

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D
%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7-9%86/  


