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التونسي نجيب خلف الله
الراقص المطعون الذي أغضب «اإلخونجية»

صورة
وخبر

انطلقـت ،أخيـرًا عـروض «أميلـي» علـى خشـبة مسـرح
«والتـر كيـر» فـي بـرودواي .العـرض الموسـيقي ُ
المبهـر
الـذي تؤدي بطولته فيليبا سـو ،يسـتلهم قصـة الفيلم
الكوميدي ــ الرومانسـي بالعنوان نفسـه ( 2001ــ إخراج
جـان بيـار جونيـه) الـذي ّ
تقمصـت فيـه أودريه توتـو دور
فتـاة تنسـج عالمها مـن الخيال .ويعكس الشـريط الحياة
الباريسـية المعاصـرة( .تومـاس أوربايـن ـــ أ ف ب)

أدان عــدد مــن املثقفني واملسرحيني والناشطني
الـسـيــاسـيــن الـتــونـسـيــن اال ّعـ ـت ــداء ع ـلــى امل ـخــرج
والكوريغراف نجيب خلف الله (الصورة) ،مساء
السبت املــاضــي ،مــن قبل مجهولني اخـتـفــوا في
جنح الظالم بعدما هاجموه بآلة حادة ،مما يخفي
نية لقتله .جــاء ذلــك بعد تقديم عرضه الراقص
«ألهاكم التكاثر» (إنتاج «املسرح الوطني») في 25
ً
شباط (فبراير) املاضي .يومها ،أثار العرض جدال
ّ
املتشدد ،رضا
واسعًا بسبب عنوانه ،إذ دعا اإلمام
ّ
الجوادي ،في خطبة الجمعة في مدينة صفاقس،
ّ
ّ
إلى منعه باعتباره «يمس باملقدسات» ،األمر الذي
اضطر إدارة «املسرح الوطني» وقتها إلى سحب
ّ
املتشددين لقاعة
إعالن العمل ،خوفًا من اقتحام
«الفن الرابع» ،وحرقها أو تهشيمها ،كما حصل
فــي عــام  2011فــي قــاعــة «سينما أفــريـكــا آرت»،
التي ال تزال مغلقة منذ ذلك الوقت.
وطالب الناشطون التونسيون رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف
الشاهد ووزراء الداخلية والثقافة والعدل بـ «حماية
ّ
يتعرضون التضييق
املبدعني التونسيني الذين
والعنف ،ما ّ
يعرض حياتهم للخطر».
ّ
وفــي وقــت ســابــق ،وفــي مناسبة الـعــرض األول لـ
«ألـهــاكــم التكاثر» ،قــال الفاضل الجعايبي مدير
ّ
«امل ـس ــرح الــوط ـنــي» ،إن ــه اضـطــر «مــؤقـتــا لسحب
إعــان العرض من دون ّاملساس بالعمل ،حفاظًا
على املرفق العام بعدما حذرته دوائر األمن مما قد
ّ
تتعرض له قاعة «الفن الرابع» و«قصر الحلفاوين»
ّ
ع ـلــى ي ــد امل ـت ـش ــددي ــن» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكــد
ّ
الجعايبي أنــه لو كان منتجًا للعمل عبر شركته
الخاصة «فاميليا» ملا «تنازلت ،لكن مسؤوليتي
عــن املــرفــق الـعــام تجبرني على وضــع تهديدات
ّ
املتشددين في االعتبار» .وقد أثــار موقفه آنذاك
ّ
الكثير من الجدل ،إذ اعتبر كثيرون أنه «تنازل»
ّ
املتشددين
فــي الــوقــت ال ــذي يجب فيه «مـقــاومــة
الذين تحميهم بعض األطراف السياسية».
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع الـقـضـيــة ال ـت ــي رف ـع ـهــا «امل ـس ــرح
الــوطـنــي» ضــد ال ـجـ ّـوادي ،أ ّصــدر الجعايبي بيانًا
ّ
الدينية معقدة ورهاناتها كبيرة
جــاء فيه« :اآللــة

أميركا ــ إيران
 60عامًا من المد والجزر

متاحف لبنان
ّ
تشرع أبوابها الليلة

«ربيع» األطفال
من بيروت إلى صيدا

يدعو «معهد الدراسات
الدولية» و«دار األمير للثقافة
والعلوم» ،اليوم ،إلى حضور
ندوة واحتفال توقيع كتاب
«بني الشاه والفقيه ـ العالقات
األميركية اإليرانية ( 1950ـ
( »2010دار األمير) لوسام
ناصيف ياسني ،في مطعم
«الساحة» (طريق املطار).
يسبق احتفال التوقيع،
كلمة ألستاذ علم االجتماع
طالل عتريسي (الصورة)،
وأخرى لألكاديمي والباحث
االستراتيجي أمني حطيط،
ّ
إضافة إلى كلمة للمؤلف.
يقع الكتاب في  456صفحة،
وينقسم إلى ثالثة أجزاء،
ّ
تؤرخ لستني عامًا من العالقات
اإليرانية ـ األميركية.

اليوم ،سيكون لبنان على
موعد مع «ليلة املتاحف»
التي القت رواجًا كبيرًا في
املاضية .إذ أعلنت
السنوات
ّ
وزارة الثقافة أنه بني الساعة
الخامسة عصرًا والحادية
ً
عشرة ليال ،سيتمكن الراغبون
من زيارة نحو  13متحفًا
ّ
وقصرًا أثريًا ،موزعة بني لبنان
وصيدا وطرابلس ،مجانًا،
فيما سيكون النقل ّ
مؤمنًا من
أمام املتحف الوطني .املتاحف
البيروتية املشاركة تشمل:
«ميم» ،و«ما قبل التاريخ»،
و«سرسق» ،و«العمالت»...
ً ُ
شماال ،ستفتح أبواب متاحف:
كيليكيا ،وآرام دفيكيان،
والفن املعاصر ،والكورة.
ّ
فستشرع جنوبًا
أما صيدا،
أبواب «متحف الصابون»،
ً
و«قصر دبانة» ،فضال عن
قصور وأماكن أثرية ،كـ «قصر
عال» ،و«خان صاص» ،و«خان
الفرنج».

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ
 16من «مهرجان ربيع جنانا»
ّ
ّ
ينظمه «مركز
الجوال ،الذي
املعلومات العربي للفنون
الشعبية ـ الجنى» ،ويستمر
حتى  11نيسان (أبريل) الحالي.
يهدف الحدث إلى خلق فسحة
إبداعية لألطفال (بني  8و14
عامًا) ،خصوصًا املنحدرين
من فئات إجتماعية مهمشة،
من أجل دمجهم في مجاالت
عدة كالتصوير والصحافة
والسينما .ينتقل املهرجان بني
مناطق ّ
عدة (بيروت ،طرابلس،
بعلبك ،صور ،صيدا) ،ويضم
عروضًا فنية وترفيهية وزوايا
تفاعلية وأنشطة ّ
منوعة في
مجال الصحة وسالمة البيئة،
ّ
التنوع
وأخرى حول أهمية
والقراءة.

ندوة وتوقيع كتاب «بني الشاه
والفقيه» :اليوم ـ الساعة الخامسة
عصرًا ـ مطعم «الساحة» (طريق
املطار ـ بيروت).

«مهرجان ربيع جنانا» :بدءًا من اليوم
حتى  11نيسان ـ مناطق لبنانية
ّ
عدة .لإلستعالم71/512942:

ال ُتـ ـ َـواجـ ـ ُـه بــال ـت ـعـ ُّـنــت واالص ـ ـطـ ــدام ب ــل بــال ـتـ ّ
ـريــث
ّ
وال ـت ـح ـ ّ
ـري وال ـت ـش ــاور والـتـبـ ّـصــر وال ـت ـعــقــل ،رغــم
ّ
ّ
أنها ال تستهدف جوهر موضوع املسرحية وال
ّ
تمس بكلمة واح ــدة أو حركة واح ــدة مــن العمل.
ّ
لم يأمرني أحد بأي قــرار .أنا ال أؤمــر» .وأضاف:
ـض ض ـم ـيــري وتـجــربـتــي
«أخـ ـ ــذت قـ ـ ــراري ب ـم ـحـ ِ
وضمير وتجربة من ّمعي إلى أن يبت القضاء في
ّ
ّ
االستعجالية التي رفعناها».
القضية
ورأى عدد من املتابعني ّ
لتطورات الحياة السياسية
ف ــي تــونــس ّأن «ح ــرك ــة الـنـهـضــة» امل ـشــاركــة في
ال ـح ـكــم ع ـبــر ت ـحــالــف م ــع «ح ــرك ــة نـ ــداء ت ــون ــس»،
ّ
املتشدد
تسعى إلى «تجييش الشارع عبر ذراعها ٌ
من خالل إثارة بعض القضايا التي تثير الشارع
وتوهم ّالناس ّ
ّ
«الهوية» مستهدفة ،استعدادًا
بأن
لالنتخابات البلدية التي من ّ
املقرر أن تجرى نهاية
الـعــام الـحــالــي ،وفــق سيناريو  2011ال ــذي فــازت
بموجبه غالبية وحكمت البالد ّملدة عامني ،كانت
األسوأ في تاريخ تونس املعاصر.

