
انقراض  ب عن ذلك من 
ّ
إيطاليا، وما قد يترت

للثقافة  التحتية  البنية  حياٍة شّكلت  ألنماط 
اإليـــطـــالـــيـــة، الـــشـــاعـــر الــــرؤيــــوي بــيــيــر بــاولــو 
 Scritti« بــازولــيــنــي الـــذي اســتــنــكــر فــي كــتــابــه
فــي حياة  األنــثــروبــولــوجــي  ل  الــتــحــوُّ  »corsari
اإليـــطـــالـــيـــن، وخـــبـــّو روحـــهـــم الــريــفــيــة جــــّراء 
تمّجد  إعالمية  بمؤازرة  االستهالكية  طغيان 

املدنّية، ومن ورائها الفلسفة املادية. 
هــذا،  وقتنا  إلــى  السبعينيات  منتصف  ومــن 
زادت حـــــّدة عـــوملـــة أنـــمـــاط الــعــيــش الــثــقــافــيــة 
وحــصــر ِرفــعــة الــحــيــاة وثــرائــهــا عــلــى نــمــوذج 
ــّيــــة، وأخـــــــذت الـــظـــاهـــرة أبــــعــــادًا كــونــيــة،  املــــدنــ
ر 

ّ
ــذ بـــانـــخـــراط املـــاكـــيـــنـــة اإلعـــالمـــيـــة ـ الـــتـــي حــ

بــازولــيــنــي مـــن ســطــوتــهــا ـ بــالــتــرويــج إلفـــراغ 
األرضية من  الكرة  بأكملها في جنوب  بلدان 
ســّكــانــهــا واقــتــالعــهــم مــن جـــذورهـــم، ال سيما 
ــة، واالحــتــفــاء بهجرتهم 

ّ
فــي بــؤر العالم الــهــش

ــال. بــــل أصــــبــــح تــمــجــيــد لــحــظــات  ــمــ إلـــــى الــــشــ
ي يأخذ أشكااًل أيقونية اختصرتها في 

ّ
التخل

السنوات العشر األخيرة صور النازحن إلى 
الكرة  من  الشمالي  النصف  في  الكبرى  املــدن 
األرضية بكل ما تحمله من رمزية صراع ضّدي 
ر« وجنوب العالم 

ّ
بن لحظة »الشمال املتحض

ــف«، لــتــغــدو بــذلــك قــصــص الــفــرار من 
ّ
»املــتــخــل

هامش العالم إلى متنه هي قصص البطولة 
املستحدثة،  القيم  منظومة  بحسب  الجديدة 
ال فــعــل الــصــمــود واملــقــاومــة. غـــدا فــعــل الَهجر 
ــا بــعــد الــحــداثــة  ــي فــضــيــلــة إنـــســـان مـ

ّ
والــتــخــل

»الــّرســوخ« بالصيغة  أو  »البقاء«  مقابل فعل 
املشّددة التي سّكها األنثروبولوجي اإليطالي 
 على الرسوخ 

ً
فيتو تيتي   Vito Teti  تدليال

في األرض بعد انفضاض الجميع عنها. 
وفعل البقاء، في املخيال الجنوبي اإليطالي، ال 
يعني الرسوخ الجغرافي فحسب، بل يمتد إلى 
البعد التاريخي، حيث ُيعد التمّسك بالتقاليد 
ألقاليم  األنثروبولوجية  السمات  أهــم  إحــدى 
ــا فــي شــبــه الــجــزيــرة اإليــطــالــيــة.  مــا تــحــت رومـ
ومــن داخــل منظور »تيتي« هــذا يــرى نيكوال 

غراتو أساس مشروعه الشعري الذي يتبلور 
في مجموعته هذه:

»ثــيــمــة الــبــقــاء، وبــالــتــحــديــد »الــــّرســــوخ« كما 
الشعرية،  كتابتي  تيتي، هي محور  لها  ر 

ّ
نظ

يهجره  مكان  في  البقاء   )...( ها 
ّ
كل بل حياتي 

الــجــمــيــع، الــبــقــاء بــوصــفــه مــنــظــورًا أخــالقــيــا، 
نسعى من خالله للتغلغل إلى أعماق النفس 
البشرية )...( هذا ال يعني أن شهوة الرحيل لم 
 أن البقاء حيث ال يريد الجميع 

ّ
تراودني )...( إال

أن يبقى ال يعني حّب املعاناة، ولكنه انحياز 
إلى الصمود. لست هنا أخوض في التناقضات 
الــعــيــش بعمق ال  أن  أؤمـــن  أنــنــي ببساطة  إال 
ــــوى بـــاإلحـــســـاس بـــوعـــي الـــبـــقـــاء«.  يــكــتــمــل سـ
بأماكن  لغراتو  العميقة هذه  االلتصاق  حالة 
يــهــجــرهــا الــجــمــيــع، ومـــحـــاولـــة الــحــفــر فــيــهــا، 
جــعــلــت لــغــتــه الــشــعــريــة تــتــفــجــر عــلــى مــفــارقــة 
الفعلية  »الــتــجــربــة  تيتي  فيتو  عليها  يطلق 
واملــؤملــة ملعنى االغــتــراب«، وهــي ذلــك الشعور 
املــؤلــم الـــذي يجتاح مــن اخــتــار االنــغــراس في 
أمـــاكـــن هــجــرهــا أهــلــهــا. أمـــاكـــن ال يــمــّر عليها 
ســــوى الــــوقــــت، لــيــســتــحــيــل قــــــراره فـــي الــبــقــاء 
مــرادفــا ألن تكون شــاهــدًا على رحيل األماكن 

أمل بوشارب

مع ديوانه الثالث »أشرطة كاسيت 
أزنــافــور« )2020(، الــذي يأتي بعد 
ــــوم  و»يـ  )2018( ــاب«  ــّصـ ــقـ لـ ــرد  ــ »جــ
الــشــاعــر اإليــطــالــي  مــتــصــّحــر« )2009(، يــتــّجــه 
نــيــكــوال غـــراتـــو )1975( نــحــو تــكــريــس اســمــه 
املرتبطة  املعاصرة،  الصقلية  اكرة 

ّ
للذ شاعرًا 

بــمــشــاهــد الـــحـــيـــاة اإليـــطـــالـــيـــة الــبــســيــطــة فــي 
البلدات الصغيرة، بعيدًا عن هرج مشهديات 

العوملة الصاخبة.  
الــنــاقــدة اإليــطــالــيــة فرانكا  فــالــشــاعــر، بحسب 
أاليــيــمــو، يــنــتــمــي إلـــى تــيــار جــديــد فـــي الفكر 
الــفــنــي اإليــطــالــي ُيــســّمــى »الــبــايــيــزولــوجــيــا«، 
خذ مــن الــبــلــدة الصغيرة 

ّ
وهــو تــيــار فــكــري يت

نــواة ملهمة مــع كــل مــا يكتنفها مــن تفاصيل 
اقتصادية وما يرتبط بها  السوسيو  الحياة 
من طقوس وعـــادات، تبرز معها سمات تيار 
ــن الـــحـــواضـــر ويـــقـــاوم  ـــي يـــنـــأى بــــإرادتــــه عـ

ّ
فـــن

دة الذي تطرحه وسائل  حصار النماذج املوحَّ
اإلعالم الكبرى.

وقد كان أول من نّبه إلى بدء تالشي العناصر 
الــريــفــيــة مـــن الـــوعـــي الــجــمــعــي والــــفــــردي في 

تونس ـ ليلى بن صالح

عـــادت تــونــس مــؤخــرًا إلـــى إجـــــراءات الحجر 
مــدن ومناطق مع  عــدة  فــي  الشامل  الصّحي 
ــا.  ــيـــروس كـــورونـ ظـــهـــور مـــوجـــة رابـــعـــة مـــن فـ
فا جديدًا للحياة الثقافية، ما 

ّ
يعني ذلك توق

أنــتــج حــركــة احــتــجــاج جــديــدة ضــد الــقــرارات 
ارتفع صوت أصحاب  املــرة،  الحكومية. هذه 
املـــكـــتـــبـــات، إذ أصــــــــدرت »نـــقـــابـــة املــكــتــبــّيــن 
أّول  عــي الكتاب« في تونس، 

ّ
ومـــوّردي ومــوز

من أمس الخميس، بيانا تعلن فيه عن رفض 
قرار إغالق املكتبات.

ــة  ــزعـ ــد حــــجــــج هــــــــذا الــــــرفــــــض إلــــــــى نـ ــنـ ــتـ ــسـ تـ
»الكتاب  أن  البيان  شعاراتية، حيث ورد في 
مادة أساسية ال يمكن االستغناء عنها حتى 
فـــي حـــــاالت الــــحــــرب«، فـــي حـــن أن اإلشـــــارة 
أقــوى،  ل حجة 

ّ
ارتــيــاد املكتبات يمث ــة 

ّ
قــل إلــى 

باعتبار أن اإلبقاء على املكتبات مفتوحة لن 

يشّكل تهديدًا على الوضع الصّحي العام في 
حال جرى تطبيق البروتوكوالت الوقائية.

ــم يـــنـــس بــــيــــان الـــنـــقـــابـــة أن يــشــيــر  ــ أيــــضــــا لـ
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــاديـ إلــــى تــــردي األوضــــــاع املـ
كورونا  فيروس  جــراء  واملكتبّين  للمكتبات 
البيان  املستجد، ومن هذا املنطلق قد يكون 
ــــرب إلــــى لــفــت انــتــبــاه لــــــوزارة الــثــقــافــة كي  أقـ
ب حزمة إجراءات ملساعدة قطاع املكتبات 

ّ
ترت

كــمــا فعلت مــع قــطــاعــات أخـــرى مــثــل املــســرح 
واإلنتاج الدرامي والفنون التشكيلية.

يــتــضــّمــن الـــبـــيـــان حــجــجــا أخــــــرى، بعضها 
طريف مثل تأكيد »ضــرورة إتاحة الفرصة 
خالل  الــكــتــاب  لتوفير  التونسية  للعائالت 
الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة بــــهــــدف الــتــخــفــيــف مــن 
اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لـــالســـتـــعـــمـــاالت املـــتـــزايـــدة 
وضمن  الفيديو«.  وألعاب  الذكية  للهواتف 
ــان هـــيـــاكـــل مــثــل  ــيــ ــبــ ــرة دعــــــا الــ ــكــ ــفــ نـــفـــس الــ
»اتـــحـــاد الــنــاشــريــن الــتــونــســيــن« و»اتـــحـــاد 
ـــاب« و»الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة لــلــنــشــر« 

ّ
ــت ــكـ الـ

إلــــى »االنــــخــــراط فـــي هــــذا املــســعــى مـــن أجــل 
معرفة أشمل تجعل من الكتاب آلية لثقافة 
بــاإلنــســان وبــقــدرتــه على  تــؤمــن  مجتمعية 

صوت من صقلّية

يحتّج أصحاب المكتبات 
في تونس على إغالق 

محالتهم ضمن إجراءات 
الحجر الصحي. لكن هل 
فّكروا في حلول تنّشط 

تجارتهم طوال العام؟

التصاُق الشاعر اإليطالي 
بأماكن يهجرها 

الجميع ومحاولُة 
الحفر فيها، جعال لغته 

الشعرية تتفجر على 
مفارقة يطلق عليها 

األنثروبولوجي فيتو 
تيتي »التجربة الفعلية 

والمؤلمة لمعنى 
االغتراب«، وهي ذلك 
الشعور المؤلم الذي 

يجتاح من اختار االنغراس 
في أماكن تركها أهلها

بعد أشهر طويلة 
من التوّقف، يستعيد 

المشهد الثقافي 
في تركيا نشاطه عبر 

العديد من البرامج 
والمهرجانات، في 

الكتاب والمسرح 
والسينما والموسيقى

إغالق المكتبات في تونس هل يوجد قرّاء خاّصون بفترة الحجر الصّحي؟

شهرٌ تعود فيه الحياة الثقافية إلى طبيعتها

نيكوال غراتو البقاء في مكان يهجره الجميع

تتدّفق الكلمات في 
قصيدة كبرى البطل 

األوحد فيها هو الزمن

ال تزال القطيعة بائنة 
بين شبكة المكتبات 

والعالم االفتراضي

أطلقت بلدية إسطنبول 
حملة لدعم المسارح 
بعد أشهر من اإلغالق

كأنه يستدعي من 
الالوعي بعضًا من 

خصائص الشعر الجاهلي

مواليد  من  إيطالي  ومسرحي  وكاتب  شاعرٌ  )الصورة(  غراتو  نيكوال 
مدينة باليرمو في صقلية عام 1975. أطلقت عليه الصحافة اإليطالية 
له  صــدر  ــرســوخ«.  »ال »شاعر  لقب 
العديد من المجموعات الشعرية 
سير  ــى  إل باإلضافة  والقصصية، 
»أشــرطــة  ومجموعة  شعبية. 
دار  عن  الصادرة  أزنافور«،  كاسيت 
آخر  هــي   ،2020 فــي   Macador
صدرت  وقد  المنشورة،  أعماله 
عن  حديثًا  العربية  إلى  ترجمتُها 
»دار ضّمة للنشر والتوزيع« بتوقيع 

أمل بوشارب.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مشهد

فعاليات

ــو مــــا يـــظـــهـــر فــــي نــصــوص  ــ عــــن نـــفـــســـهـــا. وهــ
األقسام األربعة األولى من املجموعة املغزولة 
بنفس سردي ينهل من تقاليد كبار الشعراء 
اإليـــطـــالـــيـــن؛ مــثــل بـــافـــيـــزي وبــيــكــولــو، وذلـــك 
الرتباط البلدات بروح السردية العفوية لدى 
اإليطالي، وهي خصلة إيطالية أصيلة تشبه 
الشعرية العربية الفطرية. ولعل ذلك ما يبّرر 

فإن  املباشر،  مضمونه  عن  وبعيدًا  الفعل«. 
عــي 

ّ
بــيــان »نــقــابــة املكتبّين ومــــوّردي ومــوز

الــكــتــاب« يشير إلـــى الــحــزمــة الــصــغــيــرة من 
ــعــتــمــد عــنــد كـــل إشـــكـــال في 

ُ
الــحــلــول الــتــي ت

الــحــيــاة الــثــقــافــيــة، وال يــمــّر أحـــد إلـــى مــا هو 
ابــتــكــاري، وذلـــك هــو بــالــضــبــط مــا تحتاجه 
ــع الـــكـــتـــاب فـــي تـــونـــس الـــيـــوم،  ــوزيـ عــمــلــيــة تـ
فالقطيعة ال تزال بائنة بن شبكة املكتبات 
والــــعــــالــــم االفــــتــــراضــــي، ضـــمـــن رؤيــــــة تــفــيــد 
بـــأن طـــرق الــتــرويــج الــجــديــد عــبــر اإلنــتــرنــت 
ستنهي دور املكتبات في الوقت الذي يمكن 

أن تحدث استفادة متبادلة.
 - يشيروا  أن  النقابة  على  املشرفن  يفت  لــم 
ربما من باب إحراج الحكومة - إلى أن »دواًل 
القراءة، حيث  عديدة شّجعت شعوبها على 
تطّورت مبيعات الكتاب لديها وارتفعت أرقام 
الصحي  الــحــجــر  تنفيذها  خـــالل  املــعــامــالت 
القول صائبا بشكل  كــان هــذا  الشامل«. وإذا 
مــرور  أن  أنــه يخفي حقيقة مفادها   

ّ
إال عـــام، 

األزمــــة الــصــحــيــة بــســالم عــلــى قــطــاع الــكــتــاب 
وإسبانيا  وبريطانيا  فرنسا  مثل  بلدان  في 
ــــرارات رســمــيــة، وإنــمــا  وأملــانــيــا لــم تصنعه قـ
منظومة شاملة تعمل بشكل ناجع تتضّمن 
ناشرين يعرفون جيدًا ما ينبغي إصداره في 
هــذا الــظــرف، وشريحة واسعة مّمن هم قــّراء 
طوال العام وليس بمناسبة الحجر الصّحي. 
بــالــتــالــي عــلــى مــن يــراهــن أصــحــاب املكتبات 
فــي تــونــس: هــل يــوجــد قـــّراء خــاّصــون بفترة 
فعله  ما  البيان  هــذا  الصّحي؟ يشبه  الحجر 

الصّرار في حكاية الفونتن الشهيرة.

اد لتيار »الباييزولوجيا« كوعاء 
ّ
النق اختيار 

فكري ألشعار غراتو، وعن ذلك يقول الشاعر: 
»في البلدات ال تزال القصة حية وحاضرة: كما 
أن بعدها الشفوي ال يزال قائما. لذلك فليس 
من النادر في أن يستوقفك عجوز في البلدة، 
ليحكي لك حكاية ما )...( بلداتنا أماكن مليئة 

ن، لذلك فهي زاخرة بالحكايات«. 
ّ
باملسن

ــقـــوة فــــي شــعــر  ــــون، الــــذيــــن يـــظـــهـــرون بـ
ّ
ــن املــــســ

ــو، لـــيـــســـوا حـــامـــلـــي املـــــــــــوروث األدبــــــي  ــ ــراتــ ــ غــ
اإليطالي وتقاليده فحسب، وإنما هم شاهدو 
عــيــان عــلــى مـــرور الـــزمـــن. »الـــزمـــن« الـــذي ُيعد 
الحقيقي في قصائد »أشرطة كاسيت  البطل 
الشاعر  افتتاح  بــعــدم  الــتــي تميزت  أزنــافــور« 
ــأن غـــراتـــو  ــ ــ لــنــصــوصــهــا بــــأحــــرف كـــبـــيـــرة »وكـ
يرغب في صهر كلماته ضمن تدفق متواصل 
لــأيــام والــســاعــات فــي قــصــيــدة كــبــرى واحـــدة 
البطل األوحــد فيها هو الــزمــن«. تقول فرانكا 

أالييمو في تصديرها للمجموعة. 
وهــكــذا تــبــدو قصائد غــراتــو أشــبــه بومضات 
أماكن شهدت  الــذاكــرة تستدعي حميمّية  من 
ـــبـــات الــــوقــــت والـــطـــبـــيـــعـــة، يـــحـــرص فــيــهــا 

ُّ
تـــقـــل

الشاعر على ذكر أسماء األشخاص واألشياء 

مـــن حـــولـــه ووصـــــف جــزئــيــاتــهــا بـــدقـــة كــأنــهــا 
ــه... لــكــن هـــل تخليد  ــولــ ــزال قــائــمــة مـــن حــ ــ ال تـ
الذكريات فحسب هي رسالة غراتو الشعرية، 
ــــى أي مــــدى تــنــطــوي هــــذه الــفــكــرة عـــن أي  وإلـ
تــجــديــد؟ يــتــســاءل الــنــاقــد مــاوريــزيــو روســـي، 
لــيــعــود ويــجــيــب أن شــعــريــة غـــراتـــو وِجــّدتــهــا 
الــذكــريــات كمفاتيح  تكمن فــي تــوظــيــف هـــذه 
آمــال مستقبلية. إذ ال بد  ألبــواب تنفغر على 
مـــن الـــغـــوص فـــي الــــذاكــــرة مـــن أجــــل اســتــدعــاء 

طاقة الحياة املتجّددة. 
ــارلـــو تــوزيــتــي  وفــــي ذات الـــســـيـــاق، يـــالحـــظ كـ
أنــه مــن الــالفــت فــي ديـــوان غــراتــو أن استدعاء 
الــشــاعــر لــلــذكــريــات ال يــنــطــوي عــلــى شــعــريــة 
دمـــــار، بـــل يــشــيــر إلــــى احـــتـــرام عــمــيــق ألمــاكــن 
يحرص الكاتب أن تكون هي مسرح قصائده 
ــاٌر ال تــرتــبــط  ــكــ ــتـــي تـــتـــحـــّرك عـــلـــى ركـــحـــه أفــ الـ

بالضرورة بفلسفة شؤم وخراب.     
)كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

حزمة صغيرة من الحلول

خروج تركي من الحظر

عند السادسة من يوم األحد 18 تموز/ يوليو الجاري، يُنّظم المتحف الفلسطيني 
حكاية  حول  تدور  التواصل،  مواقع  على  منّصاته  عبر  يبثّها  بُعد،  عن  نــدوًة 
مجموعة من األثواب الفلسطينية التقليدية التي قامت سيّداٌت من لجنة الحفاظ 

على التراث الفلسطيني باقتنائها قبل ثالثة عقود، من أجل الحفاظ عليها.

حدود:  بال  ندوات  سلسلة  التواصل،  وسائل  على  األحد،  غد  مساء  حتى  تستمرّ 
المهتّمة  العربي  األدب  جمعية  تنّظمها  التي  مكان،  كّل  في  العربي  األدب 
اليوم  برنامج  على  اإلنكليزية.  باللغة  القرّاء  إلى  العربية  والثقافة  الِكتابات  بتقديم 

ندوٌة حول مفاهيم الحقيقة في األدب، والكتابة الذاتية والمذّكرات.

اليوم،  مساء  من  السابعة  عند  تنطلق  بيروت،  في  الشمس  دّوار  مسرح  على 
جثّة على الرصيف، من  الجمعة 16 تموز/ يوليو، عروض مسرحية  وتستمر حتى 
إخراج أسامة حالل، عن نّص للكاتب السوري سعد اهلل ونوس قام بإعداده للمسرحية 
عمرو سّواح. يتناول العمل مسألة الموت انطالقًا من شخصية رجل متسّول، ويؤّديه 

كّل من حمزة حمادة، وشادي قاسم، ونادر عبد الحي، وينال منصور.

انتقال: فوتوغرافيا بول إيكوفيتش عنوان معرض صور ضوئية ُتقيمه مكتبة 
فرنسا الوطنية في باريس حتى الثاني والعشرين من آب/ أغسطس المقبل. ُتسلّط 
األعمال المعروضة الضوء على تجربة المصّور ذي األصول التشيكوسلوفاكية، 

والذي كان خالل القرن الماضي من أبرز أسماء ما يُعرف بفوتوغرافيا الشارع.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

بــــعــــد حــــالــــة مـــــن الــــــركــــــود فـــــي املـــشـــهـــد 
ــركـــي، تــســّبــب فــيــهــا وبـــاء  ــتـ الــثــقــافــي الـ
كورونا املستجّد منذ النصف األّول من 
الــعــام املــاضــي، تــعــود الــحــيــاة الثقافية 
في البالد إلــى طبيعتها بعد قــرار رفع 
حــظــر الــتــجــّول وفــتــح قــاعــات السينما 
واملــســارح منذ األول مــن تــّمــوز/ يوليو 
الحظر  رفـــع  إجــــــراءات  أن   

ّ
إال الـــجـــاري. 

ــع قــــــرار رئـــاســـي  ــقـــت مــ ــرافـ فــــي تـــركـــيـــا تـ
بمنع الفعاليات املوسيقية في األماكن 
العامة بعد منتصف الليل، وقد تسّبب 
هـــذا الـــقـــرار بــجــدل واســـع فــي األوســـاط 
الثقافية والسياسية أيضا، ولم ُيحسم 

حتى اآلن.
أبـــرز األحــــداث الثقافية فــي مجال   

ّ
لــعــل

السينما هي عودة »مهرجان إسطنبول 
ــــن،  ــعـ ــ ــــي دورتـــــــــه األربـ ــنـــمـــائـــي« فـ ــيـ الـــسـ
للثقافة  إسطنبول  »وقـــف  يقيمه  الـــذي 
بـــدأت فعالياته فــي األّول  والــفــن«. وقــد 
مـــن تـــمـــوز/ يــولــيــو وتــســتــمــر حــتــى 13 
مـــن الــشــهــر نــفــســه. ويــشــهــد املــهــرجــان 
الــعــام، وستمنح  تنافس 13 فيلما هــذا 
ــتـــادة  ــعـ ــا املـ ــزهــ ــوائــ لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم جــ
فـــي تــســعــة مـــجـــاالت؛ هـــي أفــضــل فــيــلــم، 
وأفضل مخرج، وجائزة لجنة التحكيم 
ل، 

ّ
لة، وأفضل ممث

ّ
الخاصة، وأفضل ممث

وأفـــضـــل ســيــنــاريــو، وأفـــضـــل تــصــويــر، 
وأفضل مونتاج، وأفضل موسيقى.

وبــعــد إغـــالق املــســارح فــي جميع املــدن 
ــة الـــجـــائـــحـــة ومـــا  ــ ــدايـ ــ الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ بـ
تسّبب به ذلك من ضرر لعدد كبير من 
املــســرحــّيــن، أعــلــنــت بــلــديــة إســطــنــبــول 
عن دعمها املسارح ضمن حملة كبيرة، 
الستائر في إسطنبول«.  ح 

َ
فت

ُ
»لت باسم 

ــّدت الــبــلــديــة بــرنــامــجــا يتضّمن  وقـــد أعــ
مراكز  فــي  مّجانا  مسرحية   230 تقديم 
ثقافية مختلفة في جميع أنحاء املدينة، 
بـــدءًا مــن يـــوم أمـــس الجمعة وحــتــى 22 

آب/ أغسطس املقبل.
وشــهــدت مــديــنــة إســطــنــبــول أيــضــا، في 
األّول من هذا الشهر، انطالق »مهرجان 
إسطنبول الدولي لأوبرا«، في نسخته 
مه »املديرية 

ّ
الثانية عشرة، والــذي تنظ

الــعــامــة لــأوبــرا والــبــالــيــه« فــي »حديقة 
مــتــاحــف إســطــنــبــول« األثـــريـــة، وســـوف 
السبت. كما عاد  يستمر حتى بعد غد 

ــاب 
ّ
أيــضــا حــفــالت تــوقــيــع لــبــعــض الــُكــت

جمهورهم  عن  غابوا  الذين  والشعراء، 
ــقــام 

ُ
طـــوال فــتــرة اإلغــــالق، حــيــث كــانــت ت

أغلب النشاطات عبر تطبيق »زووم«.
جــديــر بــالــذكــر أن مـــن أبــــرز الــفــعــالــيــات 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــا فـ ــيـ ــركـ ــــي تـ قــــيــــمــــت فـ

ُ
ــتــــي أ الــ

ــقــــدس  ــــروع »عـــــــــرض الــ ــشــ ــ األخـــــــيـــــــرة، مــ
ــصــال 

ّ
مته دائــــرة االت

ّ
الــرقــمــي« الـــذي نظ

مرمراي  ة 
ّ
بمحط التركية،  الرئاسة  فــي 

في حي يني كابي. وقد بدأ املعرض في 

الرابع عشر من الشهر املاضي ويستمّر 
ــــن، 12 تـــمـــوز/  ــنــ ــ حـــتـــى بـــعـــد غــــــٍد اإلثــ
ــاري، ويــســتــقــبــل جــمــهــوره  ــجــ يــولــيــو الــ
مــّجــانــا. يتناول املــعــرض تــاريــخ مدينة 
فيلم  مــراحــل مختلفة، عبر  فــي  الــقــدس 
بتقنية الهولوغرام ثالثية األبعاد، كما 
يــتــضــّمــن صــــورًا حــديــثــة لــــدور الــعــبــادة 
ط الضوء على مراحل 

ّ
في القدس، ويسل

احتالل فلسطن، وصواًل إلى محاوالت 
االحـــتـــالل الــصــهــيــونــي األخـــيـــرة لــطــرد 

سّكان حي الشيخ جراح من بيوتهم.
العربية  الــثــقــافــة  يــخــص  وأخـــيـــرًا، فيما 
قام فعاليات 

ُ
ر أن ت

َ
في تركيا، فمن املنتظ

»مـــعـــرض إســطــنــبــول الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
العربي« في دورته السادسة هذا العام، 
بن 9 و17 تشرين األول/ أكتوبر املقبل، 
فــيــمــا لـــم يــتــّم اإلعـــــالن عـــن أســـمـــاء دور 

النشر العربية والتركية املشاركة بعد.

»مـــســـرح جــمــيــل تـــوبـــوزلـــو« الســتــقــبــال 
جماهيره فــي بــدايــة هــذا الشهر، وُيــَعــّد 
ــتــــوح، الــــــذي يـــقـــع فــي  ــفــ ــرح املــ ــســ هـــــذا املــ
ــرز أمـــاكـــن إقــامــة  مــنــطــقــة حــربــيــة، مـــن أبــ
ــفـــالت املــوســيــقــيــة فــــي إســطــنــبــول.  الـــحـ
ويقدم أبرز املوسيقين األتراك حفالتهم 
على هــذا املسرح خــالل موسم الصيف، 
ــالــــوك لــيــفــنــت، وهــايــكــو  مــــن بــيــنــهــم: هــ

جابكن، وكوراي أفجي.
ـــرض  ــعـ ــات »مــ ــيــ ــالــ ــعــ ــغــــــاء فــ ونــــــظــــــرًا إللــــ
إســـطـــنـــبـــول الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب« بــســبــب 
ر دور  الجائحة في العام املاضي، وتضرُّ
النشر التركية، أطلقت بلدية بشيكتاش 
فــي  والــــِكــــتــــاب«  األدب  »أيـــــــام  ــامـــج  ــرنـ بـ
الخامس من تموز/ يوليو، من أجل دعم 
ملـــدة 13  الفعالية  الــنــاشــريــن. وتــســتــمــّر 
ليفنت، بمشاركة  فــي ساحة حــي  يوما 
ــنــــشــــر. وتـــتـــضـــّمـــن  الــ ــــن دور  مـ الــــعــــديــــد 
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