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 ملخص

 

 رحلة في الزمن: بيوغلو

 

Bir Zaman Tüneli, Beyoğlu 

 

هذا العمل هو عمل عن الذاكرة الشعبية أنجزته كاتبة غير مختصة بالتاريخ و لكنها في األصل من إسطنبول ذاتها، و 

منه أن يلقي الضوء على تاريخ بيوغلو االجتماعي و الثقافي من خالل استخدام المذكرات و المراجع الثانوية. و  أرادت

 تشيفرسي. الكتاب عبارة عن مجموعة مقاالت للكاتبة نشرت سابقا في دورية سنت

 

تشدد مؤلفة الكتاب على طبيعة بيوغلو التعددية و تتناول في فصول متنوعة الجماعات المختلفة التي قدمت إلى إسطنبول  

خالل القرن العشرين، كاألرمن و اليهود و الروس البيض الذين جاؤوا في بدايات القرن العشرين. حيث يبين الكتاب أن 

ركيزة الحياة  أصبحواطبقة بيوغلو البورجوازية األولى و قد شكلوا ن األرمن و اليونان و اليهود و مشرقيين آخري

ر األنظمة التعليمية و الخدمات  االجتماعية و الثقافية فيها مستفيدين من االزدهار االقتصادي و تزايد الثروات و تطوُّ

ى عالقاتهم الودية مع األتراك. و الطباعية. كما تقدم الكاتبة معلومات عن عادات و تقاليد كل من هذه الجماعات و تشير إل

في حين أنها ال تفرد فصال خاصا لليونانيين الذين كانوا إحدى الجماعات األساسية في بيوغلو، إال أنها تزود القارئ 

بتفاصيل عن حياتهم و عاداتهم و تشير إلى عالقاتهم الجيدة و انخراطهم مع األتراك. أحيانا تتحدث الكاتبة عن ذكرياتها 

ة، فتذكر األماكن الدينية في بيوغلو، و األبنية العظيمة و األسواق المغطاة و المقاهي و دكاكين الحلوى و الخمارات الخاص

مع االشارة إلى معلومات عن تلك التي ما زالت ناشطة منها، مثل ريجانس، مطعم عبد هللا أفندي، مركيز و لبون، نوسواز 

فنانين و المثقفين مثل سعيد نعوم دوهاني، جاهيدي سونكو، جاهيت بوراك، و بتروغارد. و تتحدث الكاتبة أيضا عن ال

فيتالي هاكو، مشيرة إلى عالقاتهم بالحي و مقدمة معلومات عن حياتهم. و تصف كذلك التوسع العمراني القبيح الذي تعيشه 

في حماية مباني بيوغلو و « غلومجتمع ألجل إنقاذ بيو»إسطنبول منذ الخمسينات و تشدد على الدور الذي تقوم به جمعية 

 إيقاف التوسع العمراني العشوائي. لذا فللعمل الكثير مما يميزه.
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