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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
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أتـذكر  ،وأنـت ِـبه...
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املقام في هذا اإلسطبل
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ِ
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ْ
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لنفسك بكل هذه التعاسة؟».
جيء
أما أنا ،فقط ألنني أستحي،
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ُ
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فأتـخـفى خلف ابتسامتي ،وال أكشف لهم ِ
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َ
سبق ْأن ع ُ
ُ
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«أتـذ
ِ
َ َ
و أنـت ِـب ُـه إلى ما أنتم فيه».
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ُ
مسمار ّ
األبدية

صورة
وخبر

ّ
مسـاء أول مـن أمـس ،حصـدت الممثلة البريطانيـة كلير فـوي ( 34عامًا) جائزة
«أفضـل ممثلـة فـي عمـل درامـي» خالل الـدورة السـبعين مـن احتفـال توزيع
جوائـز «إيمـي» التلفزيونيـة ،عـن تجسـيدها لشـخصية الملكـة إليزابيـث الثانيـة
فـي مسلسـل ( The Crownالتـاج) لـ«نتفليكـس» .الشـبكة األميركيـة الرائـدة
فـي مجـال اإلنتاج والبـث عبر تقنية الـ«سـتريمينغ» ،نالت ّ
حصة األسـد في هذه
السـهرة التـي احتضنهـا مسـرح «مايكروسـوفت» في لـوس أنجلـس ،إذ حصلت
علـى سـبع جوائز( .فاليـري مايكون ـــ أ ف ب)

ما َ
أوجع َ
آالمه!
ْ
َ
ذاك الذي ال َي ِع ُّن على با ِل ِه ْأن يقول« :آخ يا ّأمي!»
ّ
ُ
يصير وحيدًا؛
إال حني
َ
ُ
استغاثته
يطلق صرخة
وال ِ
ِ
ّ
إال َ
َّ
َ
اطمأن
يكون قد
بعد ْأن
طرقة مسمار
آخ ِر
إلى
ِ
سماع ِ
ِ
غطاء تابو ِته!
في ِ

2017/12/16

معالي الوزير ال تمنع فيلم «الراهبة»!

«فيروسات ديبلوماسية»
غدًا على «الميادين»

دمى أوتوبورتريه:
تجارب وقصص

«فيروسات ديبلوماسية» فيلم
استقصائي من إنتاج «امليادين»،
يكشف عن املختبر السري
«للفيروسات» في جورجيا
التابع للبنتاغون ،وتعرضه
(الساعة
القناة غدًا الخميس ً ُ
مساء) .تظهر
الثامنة والنصف
ّ
الداخلية
املستندات واملراسالت
ّ
ّ
الصحة في
املسربة بني وزارة
ّ
جورجيا ،والسفارة األميركية
ْ
في ت ُبيليسي ،نوع التجارب
التي أجريت في «مركز لوغار»
ضمن حرب الحشرات ،وهو
ّ
البيولوجية
نوع ُمن الحروب
التي تستخدم فيها الحشرات
لنقل األمراض .في بيانها ،تشير
ّ
ّ
الصحافية
«امليادين» إلى أن
البلغارية ،ديليانة غيتينييفا،
ّ
تحقق في مسألة املختبرات
ّ
البيولوجية السرية التابعة
للبنتاغون ،واملنتشرة في 25
بلدًا حول العالم ،منها «لوغار»
الذي يعمل فيه األميركيون مع
الجورجيني ّ
سرًا لتطوير جراثيم.

في  30أيلول (سبتمبر) الحالي
و 1تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل،
يستضيف «مترو املدينة»
عرض «دمى أوتوبورتريه»
(صناعة دمى مريم سمعان،
إخراج عبد العزيز العائدي)
لـ«إيد وحدة» ،وهي مسرح
دمى تفاعلي تجريبي لألطفال.
ظاهر العرض هو مجموعة
من السير الذاتية للدمى ،لكن
في الحقيقة ما هي إال قصص
معيشة وواقعية ّ
ملحركيها .فقد
استخدمت الدمى كغطاء يجعل
منهم أكثر جرأة وشجاعة على
البوح بتجاربهم وبتفاصيل
شخصية .من جهة أخرىُ ،يظهر
ّ
ّ
املحركني
العرض كيف أن هؤالء
في واقع األمر هم أيضًا دمى
بأيدي أقدارهم.
«دمى أوتوبورتريه» 30 :أيلول و1
تشرين ّ
ً
مساء
األول ـ الساعة الثامنة
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ّ
في ظل استمرار السلطات الدينية
والسياسية واالجتماعية في التأثير
على قرارات الرقيب اللبنانيّ ،
ضجت
السوشال ميديا واملواقع اإلخبارية
أخيرًا بخبر منع فيلم الرعب واإلثارة
( The Nunالراهبة ـ إخراج كورين
هاردي ،سيناريو غاري دوبرمان ـ إنتاج
استديوات «وورنر بروز» ـ  96د) من
العرض في لبنان.
ّ
في اتصال مع «األخبار» ،أكد مصدر
امللف في «املديرية العامة
مطلع على ّ
لألمن العام» أنه بعد عرض الشريط
على «لجنة الرقابة على األفالم» ،اتخذ
القرار ّأول من أمس برفع توصية إلى
الداخلية نهاد املشنوق بمنع
وزير ّ
ّ
«يتعرض للديانة املسيحية»،
العمل ألن ّه
فيما يتوقع أن يتخذ املشنوق قراره
قريبًا .الشريط هو جزء جديد من The

( 2 Conjuringعام  ،)2016وخامس
نسخة من سلسلة أفالم الرعب The
.Conjuring Universe
في ظروف غامضة ،تنتحر راهبة شابة
في أحد أديرة رومانيا في سنة ،1952
وعلى إثر هذه الحادثة ُيرسل الفاتيكان
كاهنًا يملك ماضيًا مظلمًا بصحبة
ّ
املتدربات للتحقيق في الحادثة.
إحدى
ّ
يكشف الثنائي عن سر مظلم هناك،
ويصيران في مواجهة الراهبة «فالك»
ّ
تتحول
أن
ذات الكينونة الشيطانية ،قبل ّ َ
قوت ْي غير
اﻷمور إلى ساحة معركة بني
َ
متكافئت ْي.
ّ
ّ
تصدر الشريط مبيعات شباك التذاكر
ّ
واحتل
في أميركا الشمالية فور طرحه،
ّ
املرتبة الثانية األسبوع املاضي ،محققًا
ما يزيد مجموعه عن  85مليون دوالر
أميركي في الواليات املتحدة حصرًا.

نبيهة لطفي
تعود إلى صيدا
تكريمًا للمخرجة اللبنانية،
نبيهة لطفي ( 1937ـ ،)2015
يحط وثائقي «نبيهة لطفي ـ
العدسة العربية» ( ،)2005الذي
يحمل توقيع املخرجة اللبنانية
غد الجمعة
إليان الراهب ،بعد ٍ
في «مسرح وسينما إشبيلية»
في عاصمة الجنوب .على مدى
 26دقيقة ،يستعرض الشريط
محطات من حياة لطفي ،بدءًا من
ً
طفولتها في صيدا وصوال إلى
ذهابها إلى مصر حيث كانت
من أوائل النساء اللواتي درسن
اإلخراج السينمائي في العالم
العربي .يأتي هذا املوعد بعد
استئناف «إشبيلية» أنشطته
«تكريسًا لالمركزية الثقافة
ّ
وتنوع أشكالها عبر تقديم أنماط
مختلفة من الفنون املعاصرة».
«نبيهة لطفي ـ العدسة العربية» :بعد
غد الجمعة ـ  19:30ـ «مسرح وسينما
ٍ
إشبيلية» (صيدا) .لالستعالم:
71/270090

