
عٍب ضخما
َ
بنى األوالُد بيت ل

من ركام الّدعامات للمرّكب املهّدم.
جنراالن طفالن يجمعان فريقيهما

عبة البنادق والسيوف.
ُ
لل

ثّم الفرسنة
بعد ذلك رت-تات-تات من أفواههم
كي يجعلوا البنادق تبدو حقيقية

من أجل آباء الثورة املتفّرجني 
لون لفريقهم.

ّ
يهتفون ويهل

 ■

الـــذي قصفته  الــبــعــيــد للمسجد  الـــجـــدار  عــنــد 
املدافع،

مكّبُر الصوت ُيعيد ما قاله الرسول
عن الغفران أثناء أوقات الغضب.

 املؤذن ُيجرُّ من ياقته على التراب
ّ
ًلكن

يتصّدُع ويتصّدُع ثانية
على زّمارة صوته.

 ■

بطاقتان بريديتان ليستا لإلرسال.
عيون خنفسائية تحت صفحة القمر الفضية

تتزلزل فوق وجهها البحري املجّعد.
 الهيكل العظمي

ُ
هيئة

،
ً
الذي يزورها ليال

ذراعاه الصناعيتان العاليتان، 
ما زالتا

تستجديان
الرحمة.

 ■

في القاعدة العسكرية الجبلّية،
خمسة رجال ُيقادون إلى أسفل املنحدر

ثّم عميقًا في أخاديد أجمة.
لن يروي أحٌد هذه القصة.

 عظيم.
ٌ
 ساكن

ُ
الجبل

خرساء شهّية املجلجلني،
 أوراق الزيتون للسماء.

ُ
فقط زفيف

واحد/آخر
واحٌد يتنّهُد بعمق في الهاتف

 القاتل األجير املتحّرك
َ

آخر يسكُب رمل

واحٌد يغادُر املعسكَر وحيدًا كرصاصة
 البيضاء بالكيروسني

َ
آخر يمأل األحواض

واحٌد ُيمسُح من زجاج الحدود
لمة األشجار

ُ
آخر يحرُس من ظ

 العدو
َ
 كشتبان

ُ
واحٌد ُيخشخش

 املوَت في طريق الهجرة
ُ

آخر يتخّيل

واحٌد يضرُب الجالَس على آلة البيانو
 تحت شجرة تني

ًّ
آخر يتفّيأ ظال

واحٌد يمّيز الدماء من صفارة اإلنذار
آخر يلّوح بالقيود

واحٌد يلهو بالتراب بني يديه
آخر يحرق املعسكر

 ■

زعتر الصحراء البرّي
)إلى َسنديب(

صينات زعترك الصحراوي البّري
ُ
من أجل غ

نمضي إلى مدينة صبراتة حديقة البحر
كأشباٍح تعبُر أسوارًا إغريقية رومانية

أماكن للطبخ
بروجًا حصينة

مسرحها املقّعر املرتعش
ذهبّي كالغسق

نعيُد تمثيل الجوقة الالمرئية
حاملني بعيدًا

خليج الشتاء املنعش
خلفّية إلى املغرب القصّي

فيه أغطُس قدمّي
بني الصخور الخشنة

 ■

بعد ذلك
ذهبوا بنا إلى املتحف األبيض

ى وجهي
ّ
حيث غن

في بيت املمثل التراجيدي الزجاجي
الذي لم تشفه ولم تفتنه

قيثارة باخوس الحاضرة
أو أوشحة األفاعي امللّبدة بالرضا

جـــلـــســـُت فــــي قـــاعـــة فــســيــفــســاء الـــحـــســـنـــاوات 
الثالثة 

خ بالقطران
ّ
حم البشري امللط

ّ
أتشّمُم علقم الل

 ■

ُحلُم يقظة أفزعتُه إطالقات رصاص
؟(

ٌ
)عرٌس آخر مؤّجل
نهرُع إلى الحافلة

في سحابة من غبار
إلى بعض هدوء

مدينة صرمان املصابة
ية املقصوفة

ّ
أطراف الشقق البن

ما زالت ترتدي آثار املجزرة
أمراض كينوناتنا قديمة 

جيمس بيرن

بطاقات بريدية

الشريفة  القائُد بضحكته  كــان  الليِل،  طــوال 
الرفيعة،

ُر رائحة اليوسفي العذبة
ّ

يقش
من خصر نادلة

سُيغلقون عينيها بالطني.

 ■

 البيَت
ُ

دخل الجنوُد األطفال
اعتقلوا عامل الحديقة،

ولديه، جّده الحامي،
أطلقوا عليهم الرصاص متقرفصني 

في ظاللهم.

 ■

أمٌّ تحسُب التوبة على مسبحتها.
 في بطنها صار له عينان.

ُ
الجنني

 ■

القضاة، أركان الجيش
وضعوا اللوم على الطبيعة.

 بغتة
ٌ
ريٌح سموٌم عظيمة

 املؤسف. تاريخ الريح،
َ

سّببْت الحريق
 عن ذكر األبواب 

ً
أو تاريخ نسيان النار غفال

املوصدة
ــلــــقــــاة كـــجـــذوع  ــات الــــغــــازولــــني املــ ــ انــ

ّ
ــز ــ أو خــ

األسنان.
وجُه القاضي الحكومي املتجّمد 

 املترّملة حديثًا
َ
 الشاهدة

َ
أدان

على عجزها العاطفي.

 ■

.
ُ
ُجرحت القرية

عقربان تتعاركان في بوتقة رمل.
لهُب عالمة االستفهام لذيليهما الهواء.

ُ
ت

منصور الجميل

ــغــــني أونــــــغــــــني« مـــــن بـــــني أشـــهـــر  ــفــ ــّد »يــ ــ ــعـ ــ تـ
كــالســيــكــيــات األدب الـــروســـي، وهـــي روايـــة 
كــتــبــهــا فـــي شــكــل أبـــيـــات شــعــريــة ألــكــســنــدر 
بوشكني )1799-1837( ونشرت في سلسلة 
بني عامي 1825 و1832، وقد أصبح بطلها 
نموذجًا في العديد من الروايات التي كتبت 
بـــعـــدهـــا. وكـــونـــهـــا كــتــبــت شـــعـــرًا، جــعــل من 
تحويلها إلى أوبرا أمرًا متاحًا، وقد تصّدى 
لتلحني أبياتها أبرز موسيقّيي روسيا في 
تشايكوفسكي  إلــيــتــش  بيتر  الــعــصــر؛  ذلـــك 
كأوبرا  تعرف  أصبحت  وقد   ،)1893-1840(

أكثر من كونها رواية شعرية.
ــــدرت مـــؤخـــرًا تــرجــمــة »يــفــغــني أونـــغـــني«  صـ
ضمن سلسلة »من املسرح العاملي« بترجمة 
محمد صالح ومراجعة منذر مال كاظم، وقد 
وضع لها مقدمة ودراسة نقدية األكاديمي 
أشرف الصباغ. وفي نفس الكتاب، صدرت 

تـــرجـــمـــة لـــنـــص مــســرحــيــة »لـــحـــن وارســــــو« 
ــن )1924(، وهـــو أحـــد أكثر  لـــ لــيــونــيــد زوريــ
النصوص الروسية تأدية على املسرح في 
أوروبا حتى اليوم، فبعد صدوره في 1967 

سرعان ما تسابق عليه املخرجون.
تـــــشـــــتـــــرك املـــــســـــرحـــــيـــــتـــــان فـــــــي املــــــوضــــــوع 
فــتــتــنــاوالن الــحــب الـــذي تقف أمــامــه عوائق 
اجتماعية وسياسية. ففي رواية بوشكني، 
تبدأ  مشاهد،  وسبعة  فصول  ثالثة  توجد 
مع الفتاة تاتيانا التي تقع في حب يفغني 
أونيغن، والــذي ستكتب له خطاب اعتراف 
ــــده أحــــــد أشـــهـــر  ـ

ّ
ــل ــ ــالــــحــــب، وهــــــو فـــصـــل خـ بــ

مشاهد األوبــرا، حني تساعد املوسيقى في 
خصوصًا  للعمل،  العاطفي  الــجــانــب  إبـــراز 
فــي لحظة الــتــصــادم بــني االعــتــراف بالحب 
ورفــــضــــه. تــتــشــعــب األحــــــــداث وصـــــــواًل إلـــى 
مــبــارزة يقتل فيها أونــغــني أعــز أصــدقــائــه، 
ليكتشف  بالذنب  شــاعــرًا  هائمًا  يعيش  ثــم 
ــوات األوان أنـــه كـــان يــحــب تــاتــيــانــا،  بــعــد فــ
أنــه حني يلتقي بها من جديد تنتهي  غير 
املسرحية عند مشهد أوبرالي مؤثر ترفض 
تعتبر  الــيــوم،  إلــى  يفغني.  البطلة حــب  فيه 

لن يروي أحٌد هذه القصة

يقّدم اإلصدار األخير من 
سلسلة »من المسرح 

العالمي«، ترجمة عملين 
مسرحيين روسيين، 

يتناوالن موضوعة الحب 
وصراع اإلنسان الداخلي

ُتطلق »جمعية 
الثقافة العربية« في 
حيفا دورتها األولى 

من معرض خاص 
بالكتاب األكاديمي 

والفكري غدًا، تجمع 
فيه إصدارات خمسة 

مراكز بحثية فلسطينية 
وعربية

يفغين أونغين ولحن وارسو الحب بين زمنين

جمعية الثقافة العربية  في معرض كتابها األول

كأشباٍح تعبُر أسوارًا إغريقية

يشترك العمالن في 
جعلهما الحب موضوعًا 
وإن اختلفا في المقاربة

تتصدى الجمعية 
لسياسات إقصاء اللغة 

العربية وتهميشها

مواليد  من  بريطاني  شاعر   James Byrne
الرحلة  بحضور  أعماله  تتميّز   .1977 عام 
على  فيها  ونعثر  المعرفة  ومغامرة 
بورما  بين  وتجوال  وصــداقــات  ــارات  إش
تتّسم  نصوصه  أن  كما  وسورية،  وليبيا 
المضامين  وتنويع  اللغوية  بالصالبة 
المركزية  مواضعات  على  ــخــروج  وال
ــر«،  ــك »دم/س إصـــداراتـــه:  مــن  الغربية. 
و»أســـطـــورة الــقــبــائــل الــمــتــوحــشــة«، 
و»يرقص  المتمدنة«،  األمم  و»أسطورة 
و»مسكوكات  محطم«،  هــو  مــا  كــل 

نقدية بيضاء« )الصورة(.

إشارات الرحلة

2425
ثقافة

قصائد

كتاب

متابعة

فعاليات

كِقَدم جدائل لحية جوبيتر
ــارع الـــتـــي تلسعه  ــشــ تــمــامــًا فـــي مــنــتــصــف الــ

الشمس
 أكــيــاســًا من 

ُ
 مــحــدودبــة الــظــهــر تــحــمــل

ٌ
ــرأة ــ امــ

الحبوب
رها

ّ
سائق ُحافلتنا يرفع صوت املنّبه ليحذ

 نصف حملها
ُ
سقط

ُ
ت

ثّم تلتفت إلى الوراء على مستوى نظرنا
محّدقة من تحت وشاٍح أسوَد

واضحة وهائلة في صمتها

 ■

من أجل زعترك الصحرواي البّري
نأخذ طريق بّوابات التفتيش

أسفل جبل نفوسة
 روماني قديم

ٌ
)طريق

مستقيٌم كحبٍل مشدود(
على جانبه يندفُع ذوُد إبٍل

 ال أحد يمتطيها 
ّ
مبتهجة أن

»يفغني أونــغــني« مــن أفــضــل الــنــمــاذج التي 
تجّسد األوبرا الغنائية الروسية التقليدية، 
وهي أيضًا من عروض األوبرا القليلة التي 
وصــلــت إلــى أشــهــر مــســارح أوروبـــا بلغتها 
الــجــمــهــور ينسبها في  كـــان  األصــلــيــة، وإن 
وليس  تشايكوفسكي  ملّحنها  إلى  الغالب 

إلى مؤلفها بوشكني.
أمــا مسرحية »لحن وارســـو« فهي تتحّدث 
عن شاب من االتحاد السوفييتي )فيكتور( 
يقع في حب فتاة بولندية )هيليا( بعد أن 
كانت  الــقــوانــني  وألن  فــي موسكو.  يلتقيها 
أجنبية  مــن  مــواطــن سوفييتي  زواج  تمنع 
يــفــتــرق االثـــنـــان ويــنــصــاع فــكــتــور للقانون 
مستسلمًا، لنقف أمام نسخة سوفييتية من 
رومــيــو وجولييت، تــصــّور الحب مــن خلف 

الستار الحديدي. 
تـــــرصـــــد هــــــــذه املــــســــرحــــيــــة صــــــــــراع الــــفــــرد 
الـــداخـــلـــي مـــع االضـــطـــهـــاد الــســيــاســي وهــو 
يــســتــهــدف الــحــيــاة الـــخـــاصـــة، غــيــر أن ذلــك 
ــم أنــهــا  ــ الـــصـــراع ال يــتــحــّول إلــــى فـــعـــل. ورغـ
تــنــتــقــد الــســيــاســة الــســوفــيــيــتــيــة إال أن هــذا 
نقدًا  اعتبر  بالعرض حيث  له  ُسمح  العمل 
للمرحلة الستالينية وليس نقدًا للمنظومة 

الشيوعية برّمتها. 
ــئــــل  زوريــــــــن عــــن ســــر نــــجــــاح هـــذه  حــــني ســ
املسرحية، عزا ذلك إلى كونها تصّور »كفاح 
الفرد ضد الدولة«، وإن أشار النقاد إلى كون 
املسرحية ال تبدو ثورية إذ إن شخصياتها 
الــقــانــون والسلطة  أمــام  أظــهــرت استسالمًا 

ليفترق فيكتور وهيليا في النهاية.

خة
ّ
من النافذة الغربّية امللط

طوال الطريق إلى بّوابة التفتيش
خردة دبابات

ملقاة على جانب الطريق
بذالت عسكر مقلوبة

فتحات رصاص تنزف
وسيارات دفع رباعّي محروقة 

مجّمعة خمسة فوق بعض
حّية كرماٍد في الدرب املغبّر

في هيئة مستشاري 
الحرب والجوع

 ■

عند بّوابة التفتيش
جنوُد جيش ليبيا الحرة

يرفعون بنادق الكالشنيكوف
متوترون بخوف قديٍم

قون حول املركبة 
ّ
في البداية يتحل

ا بإشارات النصر
ّ
إلى أن نصرفهم عن

وضحكة عاشور العسلّية.
على الطريق الجبلّي امللتوي

يفرن ترّحب بك
منقوشة باإلنكليزية
األمازيغية والعربية

الحمد لله على السالمة
ارفع رأسك فوق... أنت ليبي حّر

مقطورات موضوعة على ركائز 
قة

ّ
أنابيب غاز متشق

وعربات يٍد مطلّية بالرمادي
أمام متجر مواد البناء

 بقلمه 
ُّ

حيث صاحب املتجر يدق
ة النافذة

ّ
على حاف

وولٌد يمأل عربة اليد يقذائف الهاون امليتة

)ترجمة: عاشور الطويبي(

إضاءة مزدوجة على المسرح الروسـي

خير جليس في فلسطين المحتلة

انطلق أمس ويتواصل  الذي  المغاربي  للفيلم  الثامن  مهرجان وجدة  يتواصل 
الطويلة  الروائية  لألفالم  مساحة  التظاهرة  تفرد  الجاري.  الشهر  من   15 حتى 
رشيد  الجزائري  المخرج  بينهم  من  سينمائيين  الــدورة  هذه  وتكرم  والقصيرة، 
بوشارب ونظيره المغربي سعد الشرايبي باإلضافة إلى الممثلة التونسية فاطمة 

بن سعيدان.

تعرض »مؤسسة عبد الحميد شومان« في عّمان، مساء الثالثاء، 18 من الشهر 
الجاري، الفيلم الكوري أرض المعركة 625 من إخراج: كوانغ هيون بارك، وهو 
أُنتج عام 2015، وحصل على جوائز في عدة مهرجانات عالمية ويتناول  عمٌل 
الحياة في قرية سكانها منعزلون عن العالم وال يعرفون شيئًا عما يحدث خارج 

بلدتهم.

تحت شعار ال رقص دون كرامة جسدية، تنتظم الدورة الثانية من »أيام قرطاج 
الجاري. يشارك  يونيو  إلى 20 حزيران/  العاصمة، من 14  الكوريغرافية« في تونس 
في هذه النسخة عروض من 22 بلدًا، إلى جانب تنظيم لقاءات وورشات وعروض 
أدائية وإقامات فنية. تتوزّع العروض على عدة فضاءات، هي: »مدينة الثقافة« 

و»مسرح الحمراء« و»قاعة الفن الرابع« و»سينما ريو« وساحة باب بحر.

يوم  االرتجالي،  للمسرح  تظاهرة  وهران،  في  »اآلمال«  الثقافية  الجمعية  تقيم 
تعتمد  باالرتجال.  نعمل  وال  نرتجل..  شعار  تحت  الجاري  الشهر  من   15 السبت 
فكرة التظاهرة على وضع 15 مسرحيًا في مواجهة الجمهور، وفي ما بينهم، 

وارتجال مشاهد مسرحية تنطلق من مشاغل الجزائريين اليوم.

حيفا ـ العربي الجديد

تــحــضــر أزمـــة صــنــاعــة الــكــتــاب الــعــربــي 
 1948 عـــــــــام  املــــحــــتــــلــــة  ــلــــســــطــــني  فــ فـــــــي 
إذ تشير  ــتـــعـــّددة،  مـ ضــمــن مــســتــويــات 
اإلحــصــائــيــات الــســنــويــة الــرســمــيــة في 
اإلصـــدارات  أن  إلــى  الصهيوني  الكيان 
الــجــديــدة بــالــلــغــة الــعــربــيــة ال تــتــجــاوز 
نــســبــتــهــا 3% مـــن مــجــمــوع الــعــنــاويــن 
املنشورة، بينما يفوق عدد العرب %20 

من مجمل السكان حاليًا.
ع عربيًا إال 

ّ
في الوقت نفسه، فإنه ال يوز

تــصــدر سنويًا  الــتــي  الكتب  مــن  القليل 
املــنــاطــق،  ــاب فلسطينيني مــن هـــذه 

ّ
لــكــت

ويــنــطــبــق األمــــر ذاتــــه عــلــى تــوزيــع دور 
ــتـــي ال  الـــنـــشـــر فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الـ
تـــكـــاد تــصــل إصــــداراتــــهــــا أيـــضـــًا إال ما 
األردن  فـــي  الــنــشــر  بــعــض دور  تــقــّدمــه 
التي  الفلسطينية«  السلطة  و»أراضـــي 
ـــعـــت تــفــاهــمــات لــتــبــادل املــطــبــوعــات 

ّ
وق

مــع مــكــتــبــات فــي مــديــنــة حــيــفــا املحتلة 
تحديدًا خالل السنوات األخيرة.

مــشــهــد أّســــســــت لــــه ســـيـــاســـات إقـــصـــاء 
املشهد  فــي  وتهميشها  العربية  اللغة 
الـــثـــقـــافـــي والـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى يــد 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي ســـواء  ســلــطــات االحـ
في املناهج الدراسية أو وسائل اإلعالم 
ــة فــي الـــشـــوارع،  ــاديـ أو الــلــوحــات اإلرشـ
ــات غــيــر  ــطــ ــلــ ــســ ــم هـــــــذه الــ ــ ــدعـ ــ ــا تـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الشرعية إصدار مطبوعات أو محتوى 
بلغات للمستوطنني بلغاتهم األصلية 
مــثــل الـــروســـيـــة والــفــرنــســيــة واألملــانــيــة 

والجورجية وغيرها.
بــــرزت مـــؤخـــرًا بــعــض الــفــعــالــيــات الــتــي 
موها إلى توزيع إصدارات 

ّ
يسعى منظ

ــام 1948  ــ ــة عــ ـ
ّ
ــل ــتـ ــــاب فــلــســطــني املـــحـ

ّ
كــــت

وبــعــض الــعــنــاويــن الــتــي تــأتــي فـــرادى 
من دور نشر في العالم العربي، ويبدو 
الفــتــًا فـــي هــــذا اإلطـــــار إعــــالن »جــمــعــيــة 
انطالق  العربية« في حيفا عن  الثقافة 
ــعـــرض الــكــتــاب  دورتــــهــــا األولـــــــى مــــن مـ
مــســاء غـــٍد الــخــمــيــس، والـــتـــي تــتــواصــل 
الجاري.  الشهر  السابع عشر من  حتى 
عبر  وأدارتــهــا  أسستها  التي  الجمعية 
-1953( عطالله  بــشــارة  روضـــة  عقدين 

فرقًا نوعيًا في  زالــت تشكل  ما   ،)2013
العمل األهلي الفلسطيني في ما يخص 

إسرائيل  ودراســات حول  الفلسطينّية، 
ــلــــي، واملـــــذكـــــرات،  ــيــ واملـــجـــتـــمـــع اإلســــرائــ
ــة مـــحـــّكـــمـــة،  ــّيـ ــمـ ــلـ ومــــجــــالت فــــكــــرّيــــة وعـ
ــا يــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــا. كــــمــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
نـــدوة تعقد األحــد  الـــنـــدوات مــن بينها 
املــقــبــل حـــول ثــالثــة مــن الــكــتــب األخــيــرة 
للمفكر الــعــربــي عــزمــي بــشــارة صــدرت 
عــن »املــركــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســـة 
الطائفية،  »الطائفة،  هي:  السياسات«، 
الـــطـــوائـــف املــتــخــيــلــة«، و»فـــــي اإلجـــابـــة 
ــا الــســلــفــيــة؟«، و»تــنــظــيــم  ــؤال: مـ ــ عـــن ســ
املكنى داعش«، يتحّدث خاللها  الدولة 
الـــبـــاحـــثـــون عــلــي حــبــيــب الـــلـــه، ومــهــنــد 
ــــي مــنــصــور، ويــديــرهــا  مــصــطــفــى، ورامـ

أنطوان شلحت.
ــم حــفــل تــوقــيــع كــتــاب »الــعــرب 

ّ
كــمــا يــنــظ

ات  الــدروز في إسرائيل مقاربات وقــراء
ــّيـــة نــــاقــــدة« الـــصـــادر  ــيـــاسـ ــة وسـ ــرّيـ ــظـ نـ
ـــن »مــــــــدى الــــكــــرمــــل« يــشــمــل  حـــديـــثـــًا عــ

الباحث يسري  حــوارًا مع محرر كاتبه 
ــع، وحــفــل  ــ الـــخـــيـــزران تـــديـــره نــضــال رافـ
إشهار كتاب »سيسموغرافيا الهوّيات: 
ــّيــــة لــتــطــّور الــهــوّيــة  االنــعــكــاســات األدبــ
 - ــيــــل، 1948  ــرائــ إســ فــــي  الــفــلــســطــيــنــّيــة 
الدراسات  2010« من إصــدار »مؤسسة 
فه 

ّ
مؤل مع  حــوار  يعقبه  الفلسطينّية«، 

فــرح. وتوقيع  منار مخول تديره مريم 
ــنـــاهـــج وكــتــب  ــــن فــــي مـ ــتـــاب »الــــتــــديُّ ــكـ لـ
التعليم في إسرائيل« من إصدار »مركز 
مسارات«  يضّم حوارًا مع كاتبه جوني 

منصور يديره أحمد دراوشة. 
هذا وتقام غدًا الجمعة حلقة قراءة مع 
»السيادة  حــول  »إنسانيات«  مجموعة 
والدولة«، ويعقبها حفل توزيع جوائز 
ــة الــــقــــصــــيــــرة لـــطـــالب  ــّصــ ــقــ ــة الــ ــقـ ــابـ مـــسـ
ــة الــتــي  ــوّيـ ــانـ ــثـ املـــــــدارس اإلعـــــدادّيـــــة والـ
نــظــمــتــهــا »جــمــعــيــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة« 
ــــوم الــــثــــالــــث، تــعــقــد  ــيـ ــ مـــــؤخـــــرًا. وفــــــي الـ
ورشة لألطفال بعنوان »فن طي الورق 
الــيــابــانــي؛ األوريـــغـــامـــي« يــديــرهــا عمر 
ــّمــــوري، وورشـــــة ثــانــيــة بــعــنــوان »أن  عــ
الجامعات  في  فلسطينيًا  طالبًا  تكون 
أيمن  األكاديمي  يقّدمها  اإلسرائيلّية« 
إغبارية. ويختتم املعرض بحفل لفرقة 
»كــالســلــكــي« الـــتـــي تـــضـــّم املــوســيــقــيــنْي 

فادي ديب وشادن نهرة.

العربيتني  والهوية  اللغة  الحفاظ على 
الفلسطينية  األجـــيـــال  عــنــد  ســيــمــا  وال 
فتتح التظاهرة غدًا في مقّر 

ُ
الجديدة. ت

»املــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي« فــي املــديــنــة، 
وتجمع إصدارات خمسة مراكز أبحاث 
واحـــد،  مــكــان  فـــي  وعــربــيــة  فلسطينية 
لألبحاث ودراســة  العربي  »املركز  هــي: 
ــيـــاســـات«، و»مـــؤســـســـة الــــدراســــات  الـــسـ
ــز  ــ ــركـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــّيــــة«، و»مـــــــــــــــــدار- املـ
اإلسرائيلّية«،  لــلــدراســات  الفلسطيني 
ــربــــي  ــعــ ــكــــــرمــــــل- املــــــركــــــز الــ و»مــــــــــــدى الــــ
لـــلـــدراســـات االجــتــمــاعــّيــة الــتــطــبــيــقــّيــة«، 
و»مسارات- املركز الفلسطيني ألبحاث 
زاويــة خاصة  إلى  السياسات«، إضافة 
ــشـــــورات الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــي  ــ ــنـ لـــكـــتـــب ومـــ

أصدرتها عبر سنوات عديدة.
 
ً
ــفـــال يـــتـــضـــّمـــن بــــرنــــامــــج االفـــــتـــــتـــــاح حـ

للموسيقي غسان بيرومي، ومحاضرة 
لـــلـــبـــاحـــث إســـمـــاعـــيـــل نــــاشــــف بـــعـــنـــوان 
»مــهــمــة الـــبـــاحـــث/ة، فـــي عــــبء الـــســـؤال 
ــــي«، يـــــــحـــــــاورهـــــــا فـــيـــهـــا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ

الصحافي ربيع عيد.
يـــــضـــــم املـــــــعـــــــرض مــــــئــــــات الــــعــــنــــاويــــن 
العلوم  ــّدة:  عـ مــجــاالت  فــي  املتخّصصة 
والتاريخ،  االجتماع،  وعلم  السياسّية، 
والدراسات  والفكر، واإلعالم  والفلسفة 
القضية  الدولّية،  والعالقات  الثقافّية، 
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جيمس بيرن، قراءة شعرية في المكسيك، 2018 )تانيا فيكتوريا(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من ندوات »جمعية الثقافة العربية«  في نيسان 2019

مشهد من عرض »لحن وارسو« الذي أقيم في سانت بطرسبرغ في 2009


