
  
 
 
 
 
 
 
 

 مانیفستو 
Arabpop 

 مجلّة الفنون واآلداب العربیّة المعاصرة
 

 ما ھي
Arabpop   سرد تنوي  وھي  العربیّة  الدول  في  المعاصرة  واآلداب  للفنون  مخّصصة  جدیدة  مجلّة  ھي 

العربیّة عام   الثورات  بدایة  انكشفت، مع  أو  بدأت،  التي  الثقافیة  ، وترید متابعة عواقبھا 2011التغیّرات 
 وتطّوراتھا.  

بات عرب یعیشون داخل وخارج  أعماالً إبداِعیّة لفنّانین وفنّانات وكتّاب وكات Arabpopتستضیف صفحات  
حدود البالد العربیة، كما أیضا المقاالت المطّولة، والمقابالت، وترجمات المقاالت الثقافیّة من الصحافة  

 العربیّة، ومراجعات الكتب واألفالم واإلنتاجات الموسیقیة، والمزید. 
بلغة واضحة ومفھومة، وتھدف ھي مجلّة  ثقافیة فكریّة تتحدّث    Arabpopصادرة في شكل ورقّي ورقمّي،  

 إلى إثارة اھتمام جمھور متنّوع، ولیس المتخصصین في ھذا المجال فقط. 
 

 من أین جئنا
 ھذه المجلّة ھي استمرار طبیعّي لعملنا على الكتاب المجانس، الذي نُشر في مایو

 وجمع ، والذي أردنا أن نتحدّث فیھ عن الثورات العربیة خالل العقد الماضي، 2020
 وعرض الممارسات الفنّیة الجدیدة التي ُولدت من الھیاج الثقافّي لھذه الفترة ذات 

 التغیّرات االستثنائیة. 
وخاصة بعد أن شاھدنا من قبل القّراء اإلیطالیین، فضوًال ھائالً واھتماًما حقیقیًا بسردنا البدیل للمجتمعات 

ون نقطة انطالق ممتازة لعمل بحث ذات مدى أطول. بدا العربیّة، أدركنا أّن كان من الممكن للكتاب أن یك
 إنشاء ھذه المجلة طریق أكثر فعالیّة لمتابعة  

 مشروعنا.
 

 لماذا مجلة عن الثقافة العربیة المعاصرة 
نعتقد أن في إیطالیة ھناك حاجة إلى فكرة جدیدة عن العالم العربي، التي إلى الیوم، غالبًا ما ھي مرتبًطة 

 واإلرھاب فقط، أو ما یتم نقلھا بشكل مرتبك، خالل أفكار نمطیّة عفا علیھا الزمن.بالحروب 
بھدف اقتراح فكرة عن المجتمعات العربیة أقرب إلى الواقع، وبالتالي خالیة عن إفسادات   Arabpopولدت  

 وإسقاطات المستشرقین.
إسماع أصوات   Arabpopة، ترید  إیمانا منا بأن الثقافة ھي أنسب وسیلة إلحداث تغییر جذرّي في الفكر

الفنّانین والفنّانات والمثقّفین والمثقّفات العرب المعاصرون وإدراجھم في النقاش العام اإلیطالي. باإلضافة  
ثقافیّة حیویّة، ومثیرة وذات جودة عالیة، مساھمین بذلك في دعم رؤیة غیر  للقراء بمنتجات  التقدیم  إلى 

 لیا. سطحیّة للعالم العربّي في إیطا



 
 لماذا بوب 

، والذي غالبًا ما یشیر وبشكل مبّسط إلى المنتجات كما أوضحنا في مقدمة الكتاب، إّن مصطلح ال’بوب‛
الثقافیّة المرتبطة بمنطق البیع فقط ، بالنسبة لنا فھو یدّل إلى األعمال الفنّیة الشعبیّة التي تولد ’من األسفل‛. 

ا الحیویة  الطاقة  إن  نفسھ،  الوقت  إلى وفي  نحمل  أن  نرید  التي  المیّزة  ھي  المصطلح  ھذا  یتضمنھا  لتي 
تكون  وال  العربیّة،  بالثقافة  تُرتَبَط  أن  تبدأ  أن  نتمنى  والتي  وتجدیدیّة،  شاملة  روح  مع  مجلّتنا،  صفحات 

 بالضرورة إشارة إلى فّك االرتباط أو التفاھة. 
 

 من نحن
 من Arabpopیتألف فریق تحریر 

Chiara Comito, Fernanda Fischione, Anna Gabai, Silvia Moresi, Olga Solombrino 
 Christian Eliaالمدیرالمسؤول ھو 

Arabpop  ھي مجلّة تصدرھاTamu edizioni  
 

 
 


