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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

سماء في صندوق

صورة
و خبر

تحتضـن العاصمـة السـلوفاكية براتيسلافا حاليـا ،مهرجانـا فنيـا ليليـا بعنـوان «الليـل األبيـض» يعـرض
عـددًا كبيـرًا مـن األعمـال الفنيـة .أبـرز األعمـال المشـاركة تجهيـز «غيمـة» التفاعلـي للفنانيـن الكندييـن
كايتلينـد بـراون ووايـن غاريـت ،المصنـوع مـن نحـو  6000لمبـة( .أ ف ب ـــ فالديميـر سيمسـيك)

السينما الروسية
 5أيام في لبنان

«ربيع» لفاتشيه بولغوريان
موهبة لبنانية في «نامور»

ليالي المترو
تستعيد كنوز الجاز

تقيم شركة اإلنتاج الروسية
 ،Buta Filmsغدًا مؤتمرًا
صحافيًا في فندق «فينيسيا»
(بيروت) ،إلعالن إطالق أول
مهرجان سينمائي روسي في
ُ
سنوات
«خمس
لبنان بعنوان
ٍ
في خمسةِ أيام» .بدعم من
وكالة Rossotrudnichestvo
الروسية ووزارة الخارجية
والسفارة الروسيتني في
َ
وزارتي
لبنان ،وبرعاية
ّ
َ
الثقافة والسياحة اللبنانيتني،
ينطلق املهرجان من 24
ّ
تشرين األول (أكتوبر) حتى
 28منه .تحتضن صالة
«سينما سيتي» (أسواق
بيروت) ،و«متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت)
أفالمًا روسية شاركت في
مهرجانات سينمائية عدة
خالل األعوام الخمسة األخيرة،
تراوح بني أفالم طويلة
وقصيرة ووثائقية وأعمال
أنيميشن.

بعد فوزه بجائزة الجمهور
ضمن «أسبوع النقاد» في
«مهرجان كان السينمائي» هذه
السنة ،نال فيلم «ربيع» للمخرج
اللبناني فاتشيه بولغوريان
«جائزة اكتشاف موهبة
جديدة عن الفيلم الروائي
الطويل األول» في «مهرجان
نامور للفيلم الفرنكوفوني»
في بلجيكا .يحكي الشريط
قصة ربيع املوسيقي اللبناني
الضرير الذي يكتشف في املطار
أن هويته ّ
مزورة ،فيضطر
إلى القيام برحلة عبر الضيع
واملناطق اللبنانية للبحث
عن هويته الضائعة .يؤدي
البطولة بركات جبور ،جوليا
قصار ،توفيق بركات ،عبيدو
باشا ،أوديت مخلوف ،ميشال
أضباشي ،جورج دياب وغيرهم.
علمًا أن «ربيع» يشارك ضمن
«مهرجان لندن الدولي» الذي
يقام حاليًا في العاصمة
البريطانية.

عند التاسعة والنصف من
مساء األربعاء  12تشرين
األول ،يضرب لنا «مترو
املدينة» موعدًا جديدًا معJust
 .One of Those Thingsفي
األمسية ،ستقدم سيما إتاييم
مع فرقة موسيقية مؤلفة من
رائد الخازن (غيتار) ،ومكرم
أبو الحسن (باص) ،ونضال
أبو سمرا (كيبوردز) ووليد
صادق (ترومبيت) ،أغنيات
من ريبرتوار املوسيقيني
األميركيني كول بورتر وديوك
إلينغتوك (الصورة) وغيرهما،
أبرزها تلك التي أداها أشهر
مغني وموسيقيي الجاز ،كإيال
فيتزجيرالد وأوسكار بترسون
وسارة فون وبيلي هوليداي.
 :Just One of Those Thingsس:
 21:30مساء األربعاء  12تشرين
األول (أكتوبر) ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ُ
كرماء القلوب،
ألنهم ال يخافون إال ِمن أحالمي،
جعلوا قلبي في صندوق
َ
وأطلقوني.
َ
استطعت ،أيها العصفور» /
«ط ْر ،إن
ّثمِ :
قالوا.
َ
«ط ْر ،وغ ِّن!».
ِ
...
ُانظروا َّ
إلي اآلن !
ُ
انظرواْ ،إن كنتم تبصرون.
ها أنا..
َ
سماء لي غير هذا الصندوق
ال
َ ّ
َ
أمامي إل
فضاء
وال
ذاك الذي ُ
يقود إلى ذبحي.
..
 :فضائي قبر.
2015/3/31

