السبت  29نيسان  2017العدد 3164

ّ قطار منتصف الليل
توقف في «مسرح المدينة»

صورة
وخبر
قادمة من موسكو،
تحيي «كيس» حفلة
في هلسنكي في
الرابع من ّأيار (مايو)
ً
احتفاء
المقبل.
بهذا الحدث ،منحت
شركة السكك
الحديدية الفنلندية
المملوكة من الدولة
 VRالفرصة ألربعة
معجبين بفرقة
الهارد روك األميركية
الشهيرة إلنجاز أقنعة
ثالثية األبعاد ّ
ستزين
تماثيل موضوعة
في محطة هلسنكي
المركزية حتى
الخامس من ّأيار.
ّ
وتشكل هذه الخطوة
الفنية تحية ألعضاء
الفرقة التي تأسست
في نيويورك في عام
( .1973فيسا مويالنن
ــ أ ف ب)

سمير الصايغ:
رسول الخط العربي
«مداد:
ضمن فعاليات معرض ِ
فن الخط العربي في الحياة
العامة والخاصة» املستمر
في «دار النمر للفن والثقافة»
حتى  12تشرين ّ
األول (اكتوبر)
 ،2017يلقي سمير الصايغ
( 1945ـ الصورة) محاضرة
بعنوان «الخط العربي فن قائم
بذاته» الثالثاء املقبل .في هذا
ّ
املوعد ،يتناول الشاعر واملعلم
ّ
املتفرد
والخطاط اللبناني
ُ
قضايا أساسية لم تدرس
ّ
بما فيه الكفاية ،وأثرت في
ّ
ّ
تطور فن الخط .علمًا أن جميع
املحاضرات مجانية وعامة.
«الخط العربي فن قائم بذاته» :الثالثاء
ّ 2أيار (مايو) املقبل ـ بني السابعة
والثامنة والنصف مساء ً ـ «دار
النمر» (شارع كليمنصو ـ الحمرا) ـ
لالستعالم  01/367013 :أو �activi
ties@darelnimer.org

وقع األميركي بيلي هيز ( 1947ـ الصورة)
فــي قبضة رج ــال األم ــن األت ــراك فــي مطار
إسـطـنـبــول فــي ع ــام  ،1970بـعــدمــا وج ــدوا
بحوزته كيلوغرامني من الحشيشة مثبتني
على جسده ،كان يحاول تهريبهما .حكمت
املحكمة التركية العليا على الـشــاب البالغ
 23عامًا بالسجن املـ ّ
ـؤبــد .لكن بعد خمس
سنوات فقط ،هرب بيلي ذات ليلة عاصفة
مــن خلف ّقضبان سجن جــزيــرة إمــرالــي،
ً
قبل أن يـجــذف مسافة  17مـيــا فــي بحر
مرمرة ،وسط الظروف املناخية السيئة جدًا.
فور عودته إلى بلده األم ،روى بيلي ّ
قصته
في كتاب أسماه ( Midnight Expressعام
 ،)1977ع ــاون ــه ف ــي إع ـ ــداده ول ـي ــام هــوفــر.
سرعان ما ّ
تحول هذا اإلصــدار إلى األكثر
مـبـيـعــا ،قـبــل أن ُيـتــرجــم إل ــى  18لـغــة .بـنــاءً
عـلــى ه ــذا ال ـن ـجــاح ال ــاف ــت ،وج ــدت القصة
طريقها إلى السينما في العام التالي .تحت
ُ
الـعـنــوان نفسه ،كـشــف الـنـقــاب عــن شريط
يـحـمــل تــوقـيــع امل ـخـ ّـرج آالن بــاركــر (إن ـتــاج
ديفيد بوتمان) ،وتولى أوليفر ستون كتابة
السيناريو الخاص به استنادًا إلى الكتاب
ال ـش ـه ـيــر .وه ــو م ــن ب ـطــولــة بـ ــراد ديـفـيــس،
وإيــريــن مـيــريـكــال ،وب ــو هوبكينز ،وبــاولــو
بــونــاتـشـيـلــي ،وب ــول أل .سـمـيــث ،وآخــريــن.
وإثر ترشيحه لنيل ست جوائز أوسكار في
ّ
عام  ،1979تمكن العمل من خطف جائزتي
«أفـ ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو م ـق ـت ـب ــس» ،و«أف ـض ــل
موسيقى تصويرية» ،قبل أن يصبح فيلمًا
«أيقونيًا».
ال ش ـ ّـك ف ــي ّأن الـنـسـخــة الـسـيـنـمــائـيــة من
 Midnight Expressح ـق ـق ــت ن ـجــاحــا
ّ
ك ـب ـي ـرًا ،غ ـي ــر أنـ ـه ــا ب ـن ـظــر ب ـي ـلــي تـتـضـمــن
بـعــض امل ـغــال ـطــات وتـغـفــل حـقــائــق مـعـ ّـيـنــة،
وفق ما ذكــرت صحيفة «نيويورك تايمز»
األمـيــركـيــة .مــن يستطيع رواي ــة التفاصيل
أفـضــل مــن صــاحــب التجربة؟ هـكــذا ،ظهر
بيلي عــام  2010ضمن سلسلة Locked

 Up Abroadعـ ـل ــى ق ـ ـنـ ــاة «نـ ــاشـ ــونـ ــال
ج ـي ــوغ ــراف ـي ــك» ل ـ ُـي ـط ـلــع امل ـش ــاه ــدي ــن عـلــى
«مـعـلــومــات لــم يقلها ســابـقــا ول ــم ت ــرد في
ال ـش ــري ــط» .ث ــم قـ ـ ّـرر ت ـطــويــر ه ــذه ال ـف ـكــرة،
مطلقًا في عــام  2013عرضًا مونودراميًا
ِ
بعنوان ،Riding the Midnight Express
من كتابته وأدائه ،وإخراج جيفري ألتشاتر،
وإنتاج باربرا ليجيتي.
بعدما سحر الجمهور في «مهرجان فرينج»
في ادنبره ،ثم بعروضه في نيويورك ،راح
هـيــز ي ـجــول ف ــي دول ع ــدة ويـخـبــر الـنــاس
«الحقيقة» ممزوجة بمشاعره وانفعاالته
وتعابيره .في هــذا السياق ،يصل العرض
املـمـ ّـيــز لـلـمـ ّـرة األول ــى إل ــى ال ـشــرق األوس ــط،
وي ـح ــط ال ـل ـي ـلــة ف ــي بـ ـي ــروت ،وت ـح ــدي ـدًا في
ّ
«مسرح املدينة» (الحمرا) ،حيث سيتمكن
الناس من مشاهدته على مدى ثالث ليال.
 :Riding the Midnight Expressاليوم
وغ ـ ـ ـدًا وبـ ـع ــد غ ــد ـ ـ ـ ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة
وال ـن ـصــف م ـس ـ ً
ـاء ـ ـ ـ «م ـس ــرح املــدي ـنــة»
(ال ـ ـح ـ ـمـ ــرا ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
71/722227

