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أيام قرطاج المسرحية:
دورة شكسبير!
تونس ــ نورالدين بالطيب

صورة
وخبر

فـي «متحـف طهـران للفـن المعاصر» الذي ّ
يعد من أهم متاحف الفن المعاصر في الشـرق األوسـط،
حتى الشـهر المقبـل .الحدث الذي
افتتـح أخيـرًا معـرض «الفـن العربـي
واإليرانـي الحديث» الذي يسـتمر ً
ّ
اإلماراتيـة الخاصـة ،يحتضـن أعمـاال مـن مختلـف الـدول العربيـة،
تنظمـه «مؤسسـة بارجيـل للفنـون»
أنجزهـا فنانـون مـن تيـارات ومـدارس متنوعـة تعكـس المـزاج االجتماعـي والسياسـي لمجتمعاتهم
فـي حقبـات ومراحـل تاريخيـة مختلفة .وفـي الصورة ،زائـرة تعاين أعمـال الفنان اإليرانـي كاظم جليبا
(أ ف ب ــــ أتـا كيناري)

الجامعة اللبنانية
على طاولة البحث

المعارف الحكمية:
عن اللطم وأهدافه

حسن عبدالله
شاعر األلوان

في ظل واقع الجامعة
املهزوز وكثرة
الوطنية
ّ
اإلشكاليات املعلقة بها،
يدعو «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» اليوم الخميس إلى
حضور ندوة بعنوان
«في واقع الجامعة اللبنانية:
قراءة نقدية».
الندوة التي يستضيفها
املجلس في ّ
مقره البيروتي،
يشارك فيها األكاديميان
نزيه ّ
خياط وراشيل حبيقة،
إضافة إلى عضو الهيئة
اإلدارية للمجلس محمد علي
ّ
ّ
مقلد الذي يتولى عملية
التقديم.

يقيم «معهد املعارف الحكمية»
اليوم بالتعاون مع هيئة «أحيوا
أمرنا» ندوة نقاشية حول «اللطم:
دوره وأهدافه وكيفية تطويره».
تقام هذه الندوة بعد سلسلة
ندوات فكرية يدأب املعهد على
تنظيمها أسبوعيًا .سيشارك في
هذه الحلقة الشيخ حسني األكرف
( 1972ـ الصورة) الذي ّ
يعد من
أشهر منشدي القصائد الرثائية
العاشورائية .استطاع «الرادود»
البحراني ،إحداث تطوير في هذه
األناشيد كالمًا ولحنًا ،مقارنة مع
املدرستني اإليرانية والعراقية .الى
جانب األكرف ،سيحضر املوسيقي
أحمد همداني الذي يتمتع بباع
طويل في الحقل املوسيقي،
وتطويره ،والشيخ طارق ادريس.

للمرة األولى ،يخوض الشاعر
حسن عبدالله (الصورة) تجربة
الفن التشيكلي .في معرضه األول
«مقام األخضر» ،الذي يفتتح اليوم
في «دار الندوة» ،سيعبر الشاعر
الجنوبي عن موهبته التي بدأت
بوادرها منذ املرحلة املدرسية
ّ
الثانوية كما يسرد لنا .إذ كان محط
إعجاب واهتمام من ّ
مدرسي مادة
ّ
الرسم ،وتعلق لوحاته على جدران
الصف .شرارة هذا «االكتشاف
الكامن» كما يحب أن يصفه لنا،
بدأت مع هدية الفنانة خيرات الزين
له .الهدية عبارة عن أدوات الرسم.
في هذه اللحظة ،قرر عبدالله خوض
تجربة الرسم التشكيلي .وبعد
 5سنوات من التحضير ،ها هو
معرضه يبصر النور بـ  40لوحة
أغلبها تتناول تيمة الطبيعة .يذكر
أن أمسية شعرية أيضًا ستقام لعبد
الله يوم الثالثاء ( 15نوفمبر).

ندوة «في واقع الجامعة اللبنانية:
قراءة نقدية» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في بيروت
(نزلة برج أبو حيدر ـ خلف محطة
«توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

ندوة حول «اللطم :دوره وأهدافه وكيفية
تطويره» ــ 18:30مساء اليوم ـ مركز
«معهد املعارف الحكمية» (منطقة
«سانت تيريز» ـ ضاحية بيروت
الجنوبية ) لالستعالم- 70/913704 :
71/558816

«مقام األخضر» 18:00 :مساء اليوم حتى
 24تشرين الثاني (نوفمبر) ـ قاعة «دار
الندوة» (الحمرا) ـ 03/734208

ب ـعــد «أي ـ ــام ق ــرط ــاج الـسـيـنـمــائـيــة» الـتــي
ُ
اختتمت األحــد املــاضــي ،ستعيش املدن
الـتــونـسـيــة ع ـلــى إي ـق ــاع ال ـفــن ال ــراب ــع في
مناسبة ال ــدورة ال ـ  18مــن «أي ــام قرطاج
املسرحية» التي تستمر من  ١٨إلى ٢٦
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي .ستقام
هذه الــدورة تحت شعار «شكسبير بال
حدود» في ذكرى  400سنة على رحيل
املسرحي االنكليزي .الشعار هو أيضًا
عنوان الندوة الفكرية التي أشــرف على
تنسيقها األكــادي ـمــي وال ـبــاحــث محمد
مؤمن وتتناول إرث شكسبير ومنجزه
بمشاركة باحثني وفـنــانــن ،إلــى جانب
ع ـ ــرض س ـ ـ ّـت م ـس ــرح ـي ــات م ـس ـتــوحــاة
م ــن امل ــدون ــة امل ـســرح ـيــة الـشـكـسـبـيــريــة.
كـمــا سـتـكـ ّـرم الـ ــدورة املـســرحــي الــراحــل
املنصف السويسي مؤسس املهرجان،
واملـ ـس ــرح ــي املـ ـغ ــرب ــي ال ـ ــراح ـ ــل ال ـط ـيــب
الصديقي ،ومن الجزائر محمد أدار ،ومن
تونس جليلة بكار ...وعلى هامش «أيام
ق ــرط ــاج» ،ستحتضن مــديـنــة صفاقس
مـ ــن  ١٢ال ـ ــى  ٢٦مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي
مهرجانًا للمسرح العربي تعرض خالله
األعمال املسرحية العربية املشاركة في
املهرجان.
للمرة األولى ،تشهد هذه الدورة حضورًا
كبيرًا للمسرح األفريقي ،إذ تمت دعوة
ع ــدد مــن مــديــري امل ـهــرجــانــات األفــارقــة
لتعزيز الـتـعــاون بــن املسرحيني العرب
واألفـ ـ ــارقـ ـ ــة فـ ــي إط ـ ــار س ـ ــوق ل ــأع ـم ــال
امل ـس ــرح ـي ــة .وك ـش ــف م ــدي ــر امل ـه ــرج ــان
األسعد الجموسي في مؤتمر صحافي
عقده أمس عن معطيات تتعلق بالدورة
ً
الجديدة منها مشاركة  ٦٢عمال موزعة
بني أعمال تونسية ( )١٨وأعمال عربية
( )17وأخ ـ ـ ــرى م ــن أف ــري ـق ـي ــا وأوروب ـ ـ ــا
وآس ـي ــا .وم ــن ب ــن األع ـم ــال ن ــذك ــر« :فــي
مـقــام الـغـلـيــان» (الـكــويــت)« ،زي الـنــاس»
(مصر)« ،الجزيرة السحرية» (روسيا)،
«ستريبتيز» (ال ـع ــراق)« ،ك ــم مــن بحار

بـيـنـنــا» (س ــوي ـس ــرا)« ،ت ـح ــوالت ح ــاالت
األحـيــاء واألش ـيــاء» (اإلم ـ ــارات)« ،حـلــم -
الـنــافــذة» (ســوريــا)« ،ال اســم لــي» (جــزر
القمر)« ،ثورة جسد» (بلجيكا /العراق)،
«خ ــري ــف» (املـ ـغ ــرب)« ،ع ـن ـبــرة» (لـبـنــان)
وغيرها.
أمـ ـ ــا مـ ــن تـ ــونـ ــس ،فـ ـيـ ـش ــارك عـ ـ ــدد مــن
املـســرحـيــن الـتــونـسـيــن مـنـهــم سيرين
ق ـ ـنـ ــون (اب ـ ـنـ ــة عـ ــزالـ ــديـ ــن ق ـ ـنـ ــون) ال ـت ــي
ستفتتح الــدورة بعرض «الشقف» الذي
بــدأه عزالدين قنون ،ومــات قبل إنجازه.
ّ
يصور العمل مأساة قــوارب املــوت نحو
الضفة األوروب ـيــة كما يعرض الفاضل
ّ
ال ـج ـع ــاي ـب ــي وج ـل ـي ـل ــة بـ ــكـ ــار «الـ ـعـ ـن ــف»،
ً
وي ـعــرض أن ــور الـشـعــافــي «أوال تـكــون»،
وتوفيق الجبالي «املجنون»...
وس ـي ــدخ ــل املـ ـس ــرح إلـ ــى إص ــاح ـي ــات
األطـفــال الجانحني مــن خــال ورشــات
لتنمية القدرة على التواصل الجسدي
والتدريب على التفاعل وورشة في فن
البانتوميم والبسيكودرام وورشة في
النطق واللفظ باللغة الفرنسية لطلبة
ق ـســم ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي جــام ـعــات
الـعــاصـمــة .وم ــن ف ـقــرات املـهــرجــان في
م ـج ــال ال ـت ـع ــاون ال ـتــون ـســي األوروبـ ـ ــي
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «آفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق» الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـح ــور
ح ــول اإلش ـكــال ـيــة ال ـتــال ـيــة :ك ـيــف تــؤثــر
ال ـج ـم ــال ـي ــات والـ ـف ــن ف ــي ن ـم ــط عـيـشـنــا
ٌ
وفهمنا للعالم وتـتــأثــر بـهــا؟ ويشرف
عـلــى ه ــذا الـبــرنــامــج الـفـنــانــة التونسية
املـقـيـمــة ف ــي أوروب ـ ــا مــريــم الـبــوســاملــي
مـ ــع ال ـخ ـب ـي ــر األمل ـ ــان ـ ــي أوف غ ــوس ــال
املدير السابق للمنتدى الدولي التابع لـ
«مهرجان برلني املسرحي».
ّ
سيخصص املهرجان للمرة األولى
كما
فـضــاء ل ـعــروض الــرقــص املـســرحــي من
بينها عرض حافظ زليط «عروق ّ
الرمل»
(الـ ـص ــورة) ،إل ــى جــانــب بـعــض ع ــروض
«ال ـح ـك ــوات ــي» ف ــي ال ـس ـج ــون واملـ ـ ــدارس
واملـ ـع ــاه ــد والـ ـج ــامـ ـع ــات وإص ــاح ـي ــات
األط ـ ـفـ ــال ال ـج ــان ـح ــن وت ـ ـتـ ـ ّ
ـوزع ع ــروض
املهرجان على كل املدن التونسية.

