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وقفة
مع

قصائد

س ٌ
خ تتعاقب مثل األحالم
نُ َ
من فرطها لم أعد أعرف من أكون

لم يكن من الصعب الحدس بأن
وراء الترجمات الشعرية التي
ـدمــهــا فــي هــذه الصفحة؛
قـ َّ
شــاعــ ًرا يتخفى وراء المترجم
والــصــحــافــي ويمنحهما من
وهــجــه .ولــد جعفر العلوني
(الصورة) في دمشق عام ،1989
ويقيم فــي ألــمــريــة األندلسية،
وفــي رصــيــده ثالثة عشر عمًال
مترجمًا بين العربية واإلسبانية.
من األعمال التي نقلها للعربية:
«األدب اإلســـبـــانـــي فـــي الــقــرن
العشرين» ( ،)2014ومما وضع
في اإلسبانية« :ديــوان الشاعرات
العربيات المعاصرات» (.)2016

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ـحــداد
قبل أيــام ،انتهيت من روايـتــي «الـ
ِ
ّ
يـلـيــق بــال ـس ـيــدة بـ ـغ ــداد» ،ال ـت ــي تـشــكــل
امـتــدادًا لرواية «مشرحة بـغــداد» .وأعــدّ
ل ـل ـب ــدء ب ــال ــرواي ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن سـلـسـلــة
«املتاهات الجديدة» ،التي تحمل عنوان
«فـنــدق بــاب الـسـمــاء» ،وقــد ص ــدرت من
هــذه السلسلة روايـتــان« :مملكة املوتى
األح ـي ــاء» و«مـطـهــر الـخـطــايــا املـقــدســة:
إيفا ماجدولينا».

إعادة تدوير

الشرفة،
من وراء
ٌ
َ
ّ
يبدو البحر كأنه نسخة ِطبق األصل
عـ ــن م ـح ـي ــط يـ ـتـ ـم ـ ّـوج فـ ــي الف ـ ـتـ ــات ش ــرك ــةٍ
ّ
سياحية.
كان واسعًا لدرجة أال أفق له،
كان أزرق،
وك ـن ـ ُـت ُ
أراه م ــن وراء ش ــرف ــةِ امل ـق ـهــى ال ــذي
أنتظرك فيه،
ِ
في مكاننا نفسه،
بقلبي املظلم والبائس نفسه.
منذ أن رحلتُ ،
َ
تدوير نفسي،
أعيد
ِ
َ
ّ ُ
إليك من أجل أن أتحدث مع صدإي
أتحد ُث ِ
ّ
أكتشف في أطيافًا ال أعرفهم،
حيوانات لم ّ
تروض بعد،
ٍ
نباتات غامضة
ٍ
سالالت معدنية غير مصنوعة،
أبعاد ًُا ال نظام لها إال الفوضى.
أكتشف ّ
في حيرتي.
أحمر
كأس
في
يذوب
حولي
الوقت من
ٍ
ٌ
ُ
قميصه ُامل َّ
ٌّ
ورد.
أجنبي يخلع
والكون زبون
ُ
ُ
مــع ذلــك ال زل ــت أنـظــر فــي الـســراب وأحــاكــي

أملي
الكلمات ال شكل لها،
صارت غبارًا تنفضه أحصنة املعدن.
أنتظرك في كل األماكن،
ف ــي ال ـب ـيــت ،ف ــي امل ـق ـهــى ،ف ــي ال ـطــريــق ،على
مقود السيارة،
في شاشة الحاسب،
الفأر اآللي.
في الكأس ،وفي هذا
ّ
ّ
ِّ
ُ
ـرف أدقــه على هــذا اللوح
أنتظر ِك في كــل حـ ِ
املعدنيِّ
ً
أبجدية لنا،
أنتظرك عند الفجر
ِ
حني تقشرين جروحك،
َ
وتتفتحني على ضوء شاشتي
ويخرج جسدك من أسفلت املعدن.
ُ
أعرف لست إال أطيافًا وأحالمًا،
مع ذلك أنتظرك.
ها هي الشمس تسقط في سريرها األزرق
جاء وقت الرحيل،
ُ
أعدت تدوير نفسي،
كلما
جهلتك أكثر.
ِ
أنت؟
من ِ
■■■

نسخة طبق األصل

ما أكثرني!
النسخ املوجودة عني ال نهاية لها.

إضاءة

الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
■ ما التغيير ُ
أحــام ـنــا ق ــد أج ـ ِـه ـض ــت ف ــي ِّ ق ُـي ــام عــالـ ٍـم
يحفظ كــرامــة الـبـشــر ،ويـحــقــق االكتفاء
ال ـغ ــذائ ــي ل ـل ـج ـم ـيــع ،وي ـن ـهــي اس ـت ـغــال
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان لـ ــإن ـ ـسـ ــان وهـ ـي ـمـ ـن ــة ال ـ ـ ــدول
املـ ـتـ ـق ــدم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة،
واالن ـت ـه ــاء م ــن الـتـعـ ّـصــب الــدي ـنـ ّـي لــدى
الجميع .الشر موجود في البشر ،وإرادة

مع تراكم أعماله
وتوغله في اإلبداع
كون
يشعر الكاتب بأنه ّ
عائلة

الخير لم تنتصر .ما أريــده شــيء ،وما
أنتظره شيء آخر .ال أنتظر شيئًا سوى
ِّ
سيقدمه العلم لنا من كشوفات في
ما
مجال الطب والعلوم وتقديم الخدمات
للبشر ،وكـشــف أس ــرار الـكــون مــن جهة
أخرى.
■ شخصية مــن املــاضــي تــود لـقــاءهــا ،وملــاذا
هي بالذات؟
ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة ه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
ُّ
أود رؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا .ب ـع ـض ـه ــا ش ـخ ـص ـيــات
ّ
ّ
أدب ــي ــة وف ـن ــي ــة وفـلـسـفـيــة وسـيـنـمــائـيــة
وموسيقية وتاريخية وواقعية ،كذلك
أود لـقــاء بعض الشخصيات الــروائـيــة
وال ـ ـف ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي الـ ـ ــرواي ـ ـ ــات
وامل ـس ــرح ـي ــات واألف ـ ـ ــام .ل ــذل ــك يصعب
حصر هذا الحشد من الشخصيات في
شخصية واحدة.
■ صــديــق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود
إليه دائمًا؟

روايـ ــة «األب ـل ــه» لــدوسـتــويـفـسـكــي التي
أعيد قراءتها كل عامني تقريبًا ،وكذلك
رواية «األحمر واألسود» لستندال.
■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنا أقرأ كتبًا مختلفة في الوقت نفسه.
ّ
أقسم وقتي بينها .أقرأ في كتاب علمي
فــي الفيزياء الكونية بعنوان «الـقــوى
األرب ـ ــع األس ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـك ــون» لـبــول
ديـفـيــز .وأق ــرأ فــي كـتــاب «مــاركــس ضد
نيتشه :الطريق إلى ما بعد الحداثة» لـ
محمد دوير ،وفي «الكوميديا اإللهية»
بـتــرجـمــة كــاظــم ج ـهــاد .مثلما أق ــرأ في
املجموعة الكاملة لسركون بولص.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة
غـنــائـيــة أو مــوسـيـقـيــة يـمـكـنـنــا أن نـشــاركــك
سماعها؟
وأن ـ ـ ــا أكـ ـت ــب هـ ـ ــذه اإلجـ ـ ــابـ ـ ــات أس ـت ـمــع
إل ـ ــى م ـق ـط ــوع ــة مــوس ـي ـق ـيــة لــإي ـطــالــي
ألبينوني.

راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ
أي مبدع حني ينهمك بعمل ما يعتقد
أنــه سيقول كل شــيء فيه .وسيتجاوز
مـ ــا ق ــال ــه وقـ ـ ّـدمـ ــه س ــابـ ـق ــا ،ل ـك ــن مـ ــا إن
ينتهي من عمله ويــراه منشورًا ،حتى
ّ
يتيقن أنه لم يقل كل شيء ،فيبدأ رحلة
الـبـحــث مــن جــديــد .ل ــذا ،ال ي ّـكــون هناك
ّ
رض ــا ك ــام ــل .لـكــن كــلـمــا ت ــوغ ــل الـكــاتــب
ف ــي ح ـقــول اإلب ـ ــداع وتــراك ـمــت أعـمــالــه،
يشعر بأنه كـ ّـون عائلة ،ويشعر بدفء
ما أنجزه.

منذر جوابرة ،عمل ديجتالي 60 × 90 ،سم

النسخ املوجودة عني
تختلط فيما بينها:
ٌ
حدود وال أسالك!
ال
أهذا أنا أم نسخة ّعني؟
ٌ
مسارات هشة
الهوية
وأخرى.
نسخة
بني
قفز
لعبة
والوعي
ٌ
ـق
الـنـســخ امل ــوج ــودة عـنــي مـفـتــوحــة عـلــى أفـ ٍ
جائع.
ٍ
النسخ املوجودة عني تتعاقب مثل األحالم.
من فرطها لم أعد أعرف من أكون.
ُ
نسيت وجهي
هكذا
ُ
بدلت سربالي،
ُ
ُ
ول ـب ـس ــت وجـ ــه ال ـن ـس ـخــة ال ـت ــي ت ـك ـتــب هــذه
القصيدة.
■■■

هامش غير آلي

 هل يمكن أن يكونَّ ،حبًا ،هذا الذي بيننا؟
كان امليناء وحيدًا مثلنا في الشتاء يتذكرُ
سالسل ألعاب إلكترونية
هاتفك الطائر.
انعكست أشعتها من شاشة
ِ
ولـ ـي ــس ب ـع ـي ـدًا عـ ـن ــه ،ب ــن الـ ـضـ ـب ــاب أو مــا
يسمونه جسد الغيم،
كــانــت الـسـفــن الـصـنــاعـ ّـيــة ونــاقــات الــوقــود

العمالقة
الـتــي تـنــدت وجــوهـهــا بــالــديــزل املـطـهــر من
الكبريت
تنسج من حدود ثورتنا آخر أثوابها.
الضباب-
ّ
كنا قد اخترناه لكي نبقى مهمشني،
لكي نهرب وننسى هذا البلد األمني.
ٌ
ِّ
للحب.
 نعم ،حتى اآلن ،ثمة مكانيــريــدون أن ينسجونا خيوطًا فــي هيجان
تشريعاتهم
يريدون أن نكون فراغًا في فضاء ثقافاتهم،
َ
والفكر بسببهم،
وبعد أن كرهنا الشعر
ٍّ
حـ ّـولــوا السياسة إلــى بــرنــامــج ح ــواري في
استديوهات تلفزيونية،
ّ
ونوعوا القنوات.
ُ
إليك.
أحتاج ِ
ُ
جسدك،
أحتاج إلى
ّ
والضوء والــدفء والنفس وأشكالك األكثر
ً
حميمية.
نمنا في مالجئ،
ُ
زل غامضة،
في ن ٍ
غرف على هوامش قوانينهم،
في
ٍ
ّ
واملشردين،
مثل املهاجرين
ورحنا نقرأ في الصحف والجرائد

كيف انتشر الفساد،
رحـنــا نــرى فــي شــاشــات تلفزيونية يـتــأوه
الضوء فيها
كيف ّ
يتنبأ املفكرون الرسميون
َّ
أن التاريخ قد وصل إلى نهايته.
ُ
َ
وف ـي ـمــا ك ـنــا ن ـق ــات ــل وج ـ ــه ال ـح ـض ــارة وه ــذا
الشكل منها،
ألقت بثقلها علينا،
وه ـ ـ ـكـ ـ ــذا عـ ـل ــى أث ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ــو ،وف ـ ـ ــي ظــل
التلفزيونات،
في صدأ اآللة،
ّ
الرصاصية،
بني األعمدة والسطور
رأينا وجهها ّ
املزيف يتحول أليفًا بيننا
ّ
ويكون جسد املجتمع الــذي يجب أن نحيا
فيه.
العراء! العراء!
 هل ُتريدني أن أتعرى أمامك؟
كانت كل كلمةٍ تضيء نطاقات عطشي
ُ
فيك عن املاضي
ولم أكن أبحث ِ
ُ
ـارات تعلق على
كي ال تصبح كلماتي شـعـ ٍ
هياكل إعالنية في الطرق وأمام املارة.
ُ
ُ
كنت أبحث عن ريق فمك
ِ ً
لنجعل من اإلباحة تنزيال جديدًا.
هـ ـك ــذا ع ـل ــى أضـ ـ ـ ــواء م ـصــاب ـي ـح ـهــم وع ـ ــواء

الكالب اآللية
أبحرت أعضاؤنا في عرق األسئلة
التي لم نتجرأ أن نجيب عليها،
لــم نقدر أن ننام مــن مــاك الـخــوف املعدني
الساهر علينا،
اتهمونا بأننا حطمنا نظام األشياء
أننا فتحنا قلب التاريخ لنكتبه من جديد
أننا عطلنا الحياة العامة.
عــرفـنــا أن ـنــا انـتـصــرنــا ف ــي ثــورت ـنــا قـبــل أن
نشعلها.
كنا غير مرئيني،
وكانت أفكارنا ال عالقة لها باآلخرين:
كل ّ
تحول هو ّ
تشي ٌد لفكر جديد في العالم.
مع ذلك ،ال وجه لنا،
هويتنا فعل وال فاعل له،
مثل الشتات.
 نعم ،تعري.خصرك يلخص دوران األرض
كان
ِ
والزمن واقف يتفرج.
ّ
تحسست فيه،
كنت املكان الذي
ِ
أول مرة،
قيامتي الجديدة.
(قصائد من عمل شعري يحمل العنوان نفسه)

دار الكتب الوطنية في تونس محاوالت لتجميل وجه عبوس

مثل قلعة تفتح نوافذها
تظهر في السنوات
األخيرة مبادرات كثيرة
إلخراج المؤسسة من
صورتها المكرّسة وهي
تفصل الكتب عن قرّائها
بحجاب من البيروقرطية
والعنف الرمزي

شوقي بن حسن

من مدخل «دار الكتب الوطنية» في تونس العاصمة

وروائيًا وأستاذًا جامعيًا وسينمائيًا
ومترجمًا.

أربيل ـ العربي الجديد

جعفر العلوني

بطاقة

برهـان شـاوي

تقف هذه الزاوية
مع مبدع عربي في
أسئلة سريعة عن
انشغاالته اإلبداعية
وجديد إنتاجه وبعض
يود مشاطرته
ما
ّ
مع قرّائه

تحوالت
ّ
آلـة

ك ــان ُيـفـتــرض بالخبر أن يـمـ ّـر م ــرور ال ـكــرام.
خبر َ
ٌ
ظهر على صفحة «دار الكتب الوطنية»
في تونس ،نهاية الشهر املاضي ،ومفاده أنه
قــد جــرى تخصيص فضاء لليافعني فيها.
ال شيء أبسط من أن تفتح املكتبات أبوابها
لـلــزائــريــن مـهـمــا كــانــت أع ـمــارهــم .ل ـكــن ،ومــع
ّ
«دار الكتب الوطنية» في تونس بالذات ،فإن
يستحق ٌالتوقف.
الخبر
ُ
كما تـقــول أغـنـيــة لـشــارل أزن ــاف ــور« :أحـ ّـدثـكــم
عــن زمــن ،ال يستطيع أن يعرفه مــن هــم دون
ّ
العشرين» .شخصيًا ،لم أتمكن من االشتراك
ّ
الجامعي .وهناك
في املكتبة إال بعد التخرج ّ
من لم يدخلها إطالقًا لعدم توفر الشروط .أي
معنى لذلك؟ ربما هو شكل من أشكال حماية
النار ّ
املقدسة للمعرفة.
في تلك السنوات قبيل  ،2011يجري التعامل

ّ
مع الـقــرارات البيروقرطية مثل وحــي منزل،
فما بــالــك بتلك الـتــي تــأتــي مــن مبنى ضخم
ّ
معلق فــي أعــالــي هضبة مــن هـضــاب تونس
الـعــاصـمــة ،كــي تبلغه عليك أن تصعد أكثر
م ـئــة درج ـ ــة ،ب ـمــا يـعـنــي أن ــك أهـ ـ ـ َ
ـدرت نصف
الطاقة التي أتيت بها فقط في الوصول إلى
ال ـب ــاب .لـكــن ال حـيـلــة ل ــك ،فــوحــدهــا «املـكـتـبــة
تؤمن ما ّ
ُ
الوطنية» تستطيع أن ّ
تحتاجه
بت
م ــن م ـع ــرف ــة ،وأن ـ ــت تـعـلــم أن م ــا حــول ـهــا من
مـكـتـبــات عـمــومـيــة وجــام ـع ـيــة بــاتــت ال تفي
الـغــرض .ربما بسبب هــذا الفقر املحيط بها
تسمح «املكتبة الوطنية» لنفسها أن تفعل
بمريديها ما تشاء.
هكذا ندخل أكبر مكتبات تونس العاصمة،
ّأول األم ــر ،بعد امل ــرور بتكنولوجيات بيو-
ُ
سياسية تخضع الفكر والجسد وتقولبهما
شكل مسبق .وقس على ذلك مجمل املنشآت
العمومية في تونس ،فليست املكتبة الوطنية
اسثناء ،فلكل مؤسسة تقنياتها اإلخضاعية،
من مركز الشرطة إلى املدرسة ،وكلها منشآت
يفترض أنـهــا تسهر على خــدمــة املــواطـنــن.

مبادرات كثيرة لتطوير
ّ
لكن بُرودتها
المكتبة
روادها
ظلّت مزمنة لدى ّ

■ لو ّقيض َلك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟
لـ ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة نـ ـح ــن مـ ــن ن ـخ ـتــار
أقـ ــدارنـ ــا .األقـ ـ ــدار ّه ــي ال ـت ــي ت ـخ ـتــارنــا.
وليس كل ما يتمنى املرء يدركه أو هو
قادر عليه .أتمنى أن أكون رائد فضاء،
لكني ال أفقه في الرياضيات والفيزياء
وال ـك ـي ـم ـيــاء وال ـه ـنــدســة .الــرغ ـبــة شــيء
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاح لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة شـ ــيء
راض ع ــن ك ــون ــي شــاع ـرًا
آخـ ــر .لـكـنـنــي
ٍ
بطاقة

كــاتــب وشــاعــر عــراقــي مــن مــوالـيــد .1956
صــدرت له إلــى اآلن أربــع عشرة رواي ــة ،من
أبــرزهــا سلسلة «امل ـت ــاه ــات»« :مـتــاهــة آدم»
( ،)2012و«متاهة حواء» ( ،)2013و«متاهة
ق ــابـ ـي ــل» ( ،)2013و«مـ ـت ــاه ــة األش ـ ـبـ ــاح»
( ،)2013و«م ـ ـتـ ــاهـ ــة األرواح امل ـن ـس ـي ــة»
( ،)2015و«م ـت ــاه ــة ال ـع ـم ـي ــان» (،)2016
و«متاهة األنبياء» ( ،)2017و«متاهة العدم
العظيم» ( .)2018وأصدر سبع مجموعات
شـعــريــة ،ه ــي« :م ــراث ــي ال ـطــوطــم» (،)1989
و«رم ـ ـ ـ ــاد املـ ـج ــوس ــي» ( ،)1989و«ت ـ ـ ــراب
الشمس» ( ،)2001و«رماد القمر» (،)2002
و«شـ ـم ــوع لـلـسـيــدة ال ـســومــريــة» (،)2003
و«خطوات الروح» ( .)2003له أيضًا العديد
من الترجمات عن الروسية واألملانية.

برهان شاوي

فعاليات

ُ
بيد أنها تعرف كيف تعفي نفسها من كتلة
العمل فتجعل مــن املطالبة بخدمة بسيطة
أعسر من تحرير بلد مستعمر ،وهذه املاكينة
البيروقراطية ال تفعل فعلها فــي املواطنني
فـحـســب ،ب ــل يـقــع م ـسـ ّـيــروهــا أنـفـسـهــم تحت
رحمتها فال يعرفون كيف ّ
يغيرون شيئًا من
ّ
توجهاتها.
مــن املبنى العمالق لــدار الكتب الوطنية لن
يعرف الــزائــر أكثر مــن بضع قــاعــات ،أبرزها
قــاعــة رئـيـسـيــة ل ـل ـقــراءة فــي الـطــابــق الـثــانــي،
وع ـلــى مـســافــة أعـ ــوام لــم أر نـيــة فــي توسعة
ه ــذا الـفـضــاء ،ودع ـمــه بـقــاعــات ق ــراءة أخ ــرى.
أم ـ ــا رف ـ ـ ــوف ت ـل ــك الـ ـق ــاع ــة فـ ــا تـ ـك ــاد ت ـت ـغـ ّـيــر
عناوينها بمرور السنوات ،ولم تظهر بركات
التكنولوجيات الحديثة بشكل واض ــح في
عمليات طلب الكتب من املخازن.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،بـ ــدا أن دار الـكـتــب
الوطنية قــد ب ــدأت تــراجــع نفسها ،وفــي هذا
ال ـس ـيــاق ان ـف ـتــح ف ـضــاء ال ـيــاف ـعــن لـيـتـعـ ّـرفــوا
ّ
بشكل مبكر على هــذه القلعة املنيعة .باتت
املكتبة منذ سنوات فضاء نشيطًا للندوات
واملحاضراتّ ،
وهيأت إحدى قاعاتها كرواق
ّ
فـ ــنـ ــي ،ك ـم ــا ظـ ـه ــرت م ـ ـب ـ ــادرات ن ـش ــر ك ـث ـيــرة
ّ
انُـت ـش ـلــت امل ــؤس ـس ــة م ــن مــرب ـع ـهــا الــوظـيـفــي
وأطلقت مشاريع بيبليوغرفية مهمة.
كــل ذلــك لــم ُيـلــغ بعد وجــه املكتبة الـ َـعـبــوس،
ّ
وظــلــت ُبــرودت ـهــا مــزمـنــة وخـيــالـهــا م ـحــدودًا.
لكن هل لنا الحق في أن نطلب منها أكثر مما
ُت ّ
قدم ،وإن املكتبات  -كما ال يخفى  -شبيهة
باملدن التي تسكنها.
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تحت شعار من بابل الحضارة نصنع الحياة ،تنطلق ،غدًا الخميس في بغداد،
فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان بابل الدولي وتستمر لخمسة أيام.
تضم التظاهرة ،التي تستضيف فنّانين وفرقًا فن ّ ً
ية شعبية من العراق وخارجه،
ُّ
ّ
للفن التشكيلي والفوتوغرافي ،إلى جانب لقاءات أدبية وفنية وحفالت
معارض
موسيقية.
تتواصل حتى الثالثين من الشهر الجاري في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بنمسيك بالدار البيضاء ،فعاليات الدورة الثالثة والثالثين من المهرجان الدولي
فرق من ثالثة وثالثين بلدًاُ .تقام الدورة بالصيغ َتين
للمسرح الجامعي ،بمشاركة
ٍ
الحضورية وعن بُعد ،وتحتضن ندوة حول «المسرح الجامعي في مواجهة
المستجدات والواقع».
إكراهات كورونا ودينامية التأقلُم مع
ّ
بحفل للفنّانة المصرية نهى فكري (الصورة) وفرقتها الموسيقية ،تنطلق
مساء غد ،في مركز التحرير الثقافي بالقاهرة ،فعاليات الدورة  13من مهرجان
القاهرة الدولي للجاز وتستمر لتسعة أيام ،بمشاركة  20فرقة و 95فنّانًا من 13
صور تضيء تاريخ موسيقى الجاز.
بلدًاُ .تقام على هامش التظاهرة معارض
َ

حتى نهاية الشهر الجاري ،تتواصل في وادي مليز بمحافظة جندوبة التونسية
تضم
تظاهرة مؤانسات أكتوبر الثقافي ،والتي انطلقت الخميس الماضي.
ُّ
ً
مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية؛ من بينها مسرحية
التظاهرة
للمخرج سهيل المزوغي ،والتي ُتع َرض مساء السبت
طقوس وحشية (الصورة) ُ
المقبِل.

