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جعفر العلوني

بـــــــدءًا مــــن الـــــغـــــاف، يــــرقــــُد رائــــد 
ـــه ســقــط مــن علوٍّ 

ّ
فــضــاٍء يــبــدو أن

سماوّي شاهٍق على أسفلت أحد 
ا أن 

ّ
الشوارع في مدينة يمكن ألّي واحٍد من

ها املدينة التي ُولد فيها. ال حطاٌم 
ّ
يشعر أن

الــــشــــارُع نــظــيــف، وبــالــتــالــي  نـــــازف.  وال دٌم 
 الــســقــوط لــم ينجم عــن أي حــــادث. إلــى 

َّ
ــإن فـ

 هــادئــة، 
ٌ
جــانــب رائـــد الــفــضــاء، تــقــوم حــمــامــة

ــا، بــتــفــتــيــش الـــشـــارع  ــدٍّ مــ ال مــبــالــيــة إلــــى حــ
ها املستقبلي. 

ّ
ٍة لكي تبني عش

ّ
بحثًا عن قش

فــي األعــلــى، تمامًا فــوق رائـــد الــفــضــاء، اسم 
ــه الـــكـــاتـــب الــبــولــيــفــي إدمـــونـــدو  ــ ـ

ّ
ــــف. إن

ّ
ــؤل املــ

باث سولدان، أحد األسماء البارزة في أدب 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، والـــــذي يـــصـــّور لــنــا في 
»طريق  الجديد،  الخيالي  القصصي  عمله 
 Páginas de دار  عـــن  الـــصـــادر  املــســتــقــبــل«، 
تــبــدو مألوفة  املــدريــديــة، مــخــاوف   Espuma
أكثر مّما نوّد، مستكشفًا بذلك آفاق العاقة 
خــــرى، بني 

ُ
 أ

ً
، واملــحــّيــرة، تـــارة

ً
ــارة املــزعــجــة تــ

اإلنسان والذكاء االصطناعي.
 منها 

ٍّ
ة، لكل

ّ
هكذا، في ثماني قصص مستقل

ذات  ولكنها جميعها  الخاص،  موضوعها 
ــواكـــب تــســبــح فـــي املـــجـــّرة  صـــلـــة، وكـــأنـــهـــا كـ
نفسها، ُيصّور لنا باث سولدان شكل عاملنا 
س فيها الذكاء  املستقبلي املليء: كنيسة ُيقدَّ
يقودها  إنسانية  مجتمعات  االصطناعي، 
مجهولة  فضائية  مخلوقات  الــهــولــوغــرام؛ 
ه فــــي شـــوارعـــنـــا 

ّ
تــعــبــر فــــي مـــدنـــنـــا وتــــتــــنــــز

ــرة، روبــــــوتــــــات ألــيــفــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـــأجـــســـامـــهـــا الـ
أليفة،  حــيــوانــات  ــهــا 

ّ
كــأن ه 

ّ
لــلــتــنــز نصحبها 

الذاكرة،   
ّ

إال  شــيء 
ّ

كــل رّواد فضاء يمتلكون 
واملخّدرات التي تنقلنا إلى ُبعد آخر. يتأّمل 
الكاتب في هذا املستقبل االفتراضي املزعج 
ويـــطـــرح أســئــلــتــه: هـــل ســيــعــبــد الــبــشــر، في 
 

ٌّ
نهاية املطاف، اآللة؟ وهل سيكون لآللة حق

علينا؟ وكيف يمكن إلنسان اليوم أن يعيش 
م داخــلــّي، جــســدّي وروحـــانـــّي، في 

ُ
فــي تناغ

الكامل  الخارجي  التبّدل والتحّول  ظل هذا 
للمحيط الذي نعيش فيه؟

ــن هـــذه  ــة عــ ــ ــابـ ــ ــــدان اإلجـ ــــولـ ــاول بـــــاث سـ ــحــ يــ
ــــي تــضــع  ــتـ ــ ــا الـ ــيــــرهــ ــر غــ ــيــ ــثــ ــكــ األســــئــــلــــة والــ
ــــة مــع  ــــوديـ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ اإلنــــســــانــــيــــة فــ
الــتــي تصنعها  ــتـــراعـــات  االبـــتـــكـــارات واالخـ
 شيئًا واحدًا فحسب: زيادة 

ّ
والتي ال تفعل إال

الــهــاويــة بــني اإلنـــســـان وواقـــعـــه. ضــمــن هــذا 
الــكــاتــب معالم شخصيات  يــرســم  الــســيــاق، 
في  مكانها  على  العثور  تــحــاول  مضطربة 
وســط محيط طبيعي ال نــعــرف فيه مــا إذا 
كانت اآلالت تفّكر في شيء مختلف عن ذلك 

الذي صنعها خالقوها من أجله.
البوليفي زمنًا حاضرًا  الكاتب  هكذا يسرد 
ــات غــيــر  ــيــ ــوارزمــ ــخــ فـــيـــه اآلالت والــ صــــــارت 
ـــنـــا كــبــشــر نــعــيــش عــلــى هــذا 

ّ
مــرئــّيــة، غــيــر أن

الـــكـــوكـــب، ال نــســتــطــيــع أن نــفــعــل أي شـــيء، 
 بــمــســاعــدتــهــا. عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
عــمــلــيــًا، إال

اآلفــــــــاق االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي يــفــتــحــهــا بـــاث 
سولدان على أشكال العاقات اإلنسانية مع 
 

ّ
 كل

َّ
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، فإن

قصة تستند، في حقيقة األمــر، إلى أرضّية 
واقعّية يمكن من خالها النظر إلى صورة 
ؤ ما ستكون  القرن الحادي والعشرين وتنبُّ

.
ً
عليه الحياة مستقبا

 الكتاب 
ّ
سياحظ القارئ، على الرغم من أن

ــاتـــه  مـــوضـــوعـ  
ّ
أن مــــحــــض،  عـــلـــمـــّي  خــــيــــال 

تامس الواقع الذي يعيش فيه إنسان هذا 
العصر، بما في ذلك املشكات االجتماعية 
نواجهها  التي  والسياسية  واالقتصادية 
الــتــي يــســرد فيها  الــقــّصــة  يــومــيــًا، ال سّيما 
أغلب سّكانها، بفرح ال  قرية يعمل  حكاية 

يــوصــف، فــي إحـــدى الــشــركــات، على الرغم 
من ظروف العمل الاإنسانية، ولكنهم مع 
ذلك يحترمون ويدعمون إلى أبعد الحدود 
ــادم مـــن الــطــبــقــة االجــتــمــاعــيــة  ــقـ مــديــرهــم الـ
ــه تمّكن 

ّ
نــفــســهــا الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، لــكــن

من تجميع ثروته وصار رجل استثمارات 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى االســ ــّمــــًا يـــشـــجـــعـــهـــم عــ مــــهــ
ــم أنـــهـــم  ــهــ ــة ويــــــؤّكــــــد لــ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــاتــ ــابــ خــــطــ
محاكاة  على  قــادريــن  مــا  يــومــًا  سيكونون 
الــقــّصــة إلـــى نهايتها،  مــآثــره. مــا إن تــصــل 
 املـــديـــر املــلــيــونــيــر، 

ّ
حــتــى يــــدرك الـــقـــارئ أن

ــة، يـــتـــحـــّدث إلــى  ــمـ نـــظـــرًا النــشــغــاالتــه الـــدائـ
عّمال القرية من خال صورة هولوغرامية 
ثاثية األبعاد. هنا يختم الكاتب البوليفي 
قّصته بسؤال مفتوح يترك جوابه للقارئ 
أم  ًا 

ّ
املدير موجودًا حق كان هذا  نفسه: هل 

ه محض خدعة؟
ّ
أن

ُيــقــّر بـــاث ســولــدان بــأنــه بـــدأ بــفــكــرة الكتاب 
 أحـــد 

ّ
ــرأ تـــقـــريـــرًا يـــتـــحـــّدث عــــن أن ــ عـــنـــدمـــا قـ

املــهــنــدســني الــتــقــنــيــني فـــي شـــركـــة »غـــوغـــل« 
قــــام بــتــقــديــم طــلــب لــلــحــصــول عــلــى بــــراءة 
الذكاء  كنيسة  ُيسّمى  ما  لتأسيس  اختراع 
االصطناعي، فاستهوته الفكرة وراح يعمل 
بفكرة  مــأخــوذًا  القصصية  مجموعته  على 
ــة: »قـــد تــبــدو هـــذه الــفــكــرة، من  ــ ألــوهــيــة اآللـ
اإلنسان   

ّ
أن ذلك  مقبولة،  النظرية،  الناحية 

لــطــاملــا احــتــاج إلـــى إلــــه، عــلــى مــر الــعــصــور، 
لتنظيم عاقته مع هذا العالم، ومع الغيب. 
 مــنــا بــتــصــّور اإللــــه عــلــى طريقته 

ّ
ــل يــقــوم كـ

ــبـــدو أن الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي  الـــخـــاصـــة. يـ
أننا بدأنا  املهّمة، ذلك  سيسّهل علينا هذه 
منذ اآلن بتأسيس عاقات روحّية مع اآلالت 
الــتــي تحيط بــنــا: الهاتف الــجــّوال، مــثــااًل ال 
بــرامــج تطبيقية  هــنــاك  يفارقنا.  حــصــرًا، ال 
ــوم تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تــنــظــيــم عــاقــاتــنــا  ــيــ الــ
ال  العلمي  التقّدم  نــحــّب.  َمــن  مــع  الحميمية 
يقتضي أن يكون الروبوت عدائيًا، وأنه في 
لحظة ما من املستقبل سيثور على اإلنسان 
ويـــهـــاجـــمـــه. فـــي حــــال كــــان هــــذا االفـــتـــراض 
ــم عــاقــة مـــع هــذه 

ّ
ــا، إذًا، نــنــظ ــونـ قــائــمــًا، دعـ

اآلالت ونتعامل معها بالطريقة األمثل لكي 
على  بــاملــثــل.  عاملنا 

ُ
وت  

ً
مستقبا تــتــذّكــرنــا 

كل حــال، أعتقد أن اآللــة اليوم صــارت جزءًا 
نا 

ّ
أن أعتقد  فــي داخــلــنــا.  لقد أصبحت  ــا، 

ّ
مــن

بــشــٍر-آالت«،  إلــى  بــآخــر،  أو  تحّولنا، بشكل 
يوضح الكاتب البوليفي.

قد يصعب علينا تخّيل مستقبل طوباوي 
نــكــون فــيــه جميعًا ســعــداء، ال ســّيــمــا وأنــنــا 
ــة األخـــيـــرة فـــي حــاضــر  ــ نــعــيــش خــــال اآلونــ
ــمــــاالت  ــتــ ــع احــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــه تــ ــيــ ــــدو فــ ــبـ ــ ــّر، يـ ــمــ ــتــ مــــســ

وإمكانيات إيجابية أمرًا عبثّيًا. لقد جعلنا 
وبــاء كورونا اليوم أكثر وعيًا إزاء ضرورة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وقــــد تــفــاقــم هــــذا الــشــعــور 
فــيــنــا إلــــى درجـــــة أصـــبـــح الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
املستقبل  هــذا  لتخّيل  الوحيد  السبيل  هــو 
الــذي نأمل أن نبني فيه شيئًا من  املنشود 

ركام هذه األزمات اإلنسانية.
الــكــاتــب البوليفي  الــزمــن كــان  منذ عقد مــن 
ر له على أنه 

َ
إدموندو باث قلقًا من أن ُينظ

كــاتــب جنس أدبـــي بعينه. مــّمــا ال شــك فيه 
اليوم، بعد أكثر من تجربة سردية في  أنــه 
الخيالي،  األدب  أو  العلمي،  الخيال  جنس 
كما يــحــّب أن يطلق عليه، صــار واحـــدًا من 
أهّم روائّيي أميركا الاتينية الذين يكتبون 

الواقع بدءًا من الخيال.

قصص قصيرة عن المستقَبل

وال تلك الليالي الطِّ

النص، بحّد ذاته، 
متقّطع كالنوم الذي 

يعرفه األِرقون

محمود الحاج

 في 
ً
ة ــراء قـ ب 

ّ
قــد تتطل التي  الكتب  قليلة هــي 

وقت محّدد. كتاُب الفرنسية ماري داريوِسيْك 
تنام«، »منشورات   

ّ
»أال )أو  نــوَم«  األخير، »ال 

ــٌد مــنــهــا، رغـــم أنـــه ال  ــ P.O.L«، بـــاريـــس(، واحـ
يــقــول ذلــــك حــرفــّيــًا لـــقـــّرائـــه. عـــنـــوانـــه، وحــــده، 
رة 

ّ
يكفي ليحّدد زمنًا لقراءته: في ساعة متأخ

مــن الــلــيــل. يــمــكــن، بــالــتــأكــيــد، لــلــنــهــاريــني من 
الصباح،  في  كهذا  نّصًا  يتناولوا  أن  الناس 
ــهــم ُيــــخــــاطــــرون بـــأن 

ّ
أو بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة. لــكــن

الفرنسية،  الصياغة  تقول  كما  قربه،  يــمــّروا 
فالكتاب،  فيه.  مــا  على  يقبضوا  أن  دون  مــن 
الذي يتمحور حول األرق، مكتوٌب على إيقاع 
 هي 

ً
ة  تلقيه يفترض قراء

ّ
غته. ولعل

ُ
األرق وبل

بات األرق، وبفهم عامله 
ّ
خرى محكومة بتقل

ُ
األ

الــذي قد  الذهني  ش  الخاّص، وربما بالتشوُّ
يصاحبه.

ع 
ّ
ذاتـــّي، حميمّي، متقط العمل ســـرٌد  أن  ذلــك 

كــالــنــوم، أو كــمــحــاوالت الــنــوم الــتــي يعرفها 
 
ٌ
األِرقـــــــون. وهــــو، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــحــاولــة
تــطــول حينًا،  مــقــاطــع  إلـــى   مقّسمة 

ٌ
مــقــالــة أو 

الكاتبة منذ عشرين  التي تخبرها  كالليالي 
عــامــًا، أو تــقــصــر، أحــيــانــًا، كبعض املــســاءات 
النادرة التي يأتي فيها النوم، إّما بعد رحلة 

طويلة، أو بعد التحضير له طيلة النهار.
د  ــعــدِّ

ُ
تــكــتــب داريـــوِســـيـــْك )1969( فــي فــصــٍل ت

فــيــه الـــوســـائـــل الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا مـــن أجــل 
ــن الــــغــــذاء وعــن  ــام، عـ ــيـ ـ الــــنــــوم: »جــــّربــــُت الـــصِّ
هــادٍئ  عتيق،  ــٍر  ــ َدْي فــي  أقــمــُت  التكنولوجيا. 
ني كنت أستطيع سماع 

ّ
ى أن

ّ
في املساءات حت

ــــات قــلــبــي. كـــان نــومــي مــضــطــّربــًا إلـــى حــّد 
ّ
دق

التي  أنــا  األولــــى،  الخمس  الليالي  فــي  بعيد 
 شــــيء، بــمــا في 

ّ
كــنــت أفــتــقــد حــيــنــهــا إلــــى كــــل

السادسة  الليلة  املــنــّومــة. وفــي  الحبوب  ذلــك 
نمُت من املحاولة األولــى، ثم صحوت فِزعة، 
نشيطة ومستعّدة )لم يحدث أن حصل ذلك 

لـــي مــنــذ زمــــن طـــويـــل جــــــــّدًا(... كـــي أنـــــام، كــان 
ٍط، بما ذلك 

ِّ
 منش

ّ
علّي أن أحرم نفسي من كل

الــطــعــام؛ وكــــان عــلــّي أن أمــشــي خــمــســة عشر 
كيلومترًا باليوم )...(، وأن أخرج من جلسات 
الــتــدلــيــك إلـــى الــســاونــا، ومــنــهــا إلـــى الحساء 
 كان يأخذ 

ً
 نومي ليا

ّ
ومن ثّم السرير. أي أن

إلى  عــدُت  إن  مــا  ني 
ّ
لكن بأكمله.  النهار  ي 

ّ
من

حياتي الطبيعية حتى عاد شيطان الساعة 

الكاتبة   
ّ
لكن بــابــي«.  ليطرق  الرابعة صباحًا 

نــوٍم  انــتــظــار  فــي   
ً
لياليها وحـــيـــدة ال تقضي 

ــًا(. ُصــحــبــتــهــا،  ــعـ ــريـ ــه لـــن يـــأتـــي )سـ تـــعـــرف أنــ
ــاٌب أِرقـــون مثلها )ال تترّدد 

ّ
فــي األرق، هــم كــت

اب ال ينامون 
ّ
 أغلب الكت

ّ
داريوِسيْك بالقول إن

 تشاركها 
ٌ
الليل(، وأحيانًا أفاٌم. وهي ُصحبة

ــقـــارئ، الــــذي يــتــجــّول مــعــهــا بــني لجوء  مــع الـ
مــارســيــل بــروســت، وصــــادق هــدايــت، وكــذلــك 
شــخــصــيــات لــيــاســونــاري كــاوابــاتــا أو بيتر 
هاندكه، إلى املهّدئات، وبني حاجة مارغريت 
الكحول  إلــى  وفــوكــنــر،  وهمنغواي،  دوراس، 
)والكتابة(. بني هؤالء  النوم  كي يستطيعوا 
اب، 

ّ
عّرج على عاقة األرق باالنتحار عند الكت

ُ
ت

دة التي يعتادون عليها 
ّ
وعلى الطقوس املعق

أجلها،  من  أحيانًا،  املجتمع،  عن  وينعزلون 
ب النوم قــرب الشريك، األمــر الــذي كان 

ّ
كتجن

حال جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار، 
أو على الهلوسات واألشباح التي قد تجلبها 
التي  تــلــك  مــن قبيل  نـــوم،  الــســهــر دون  طيلة 

يذكرها كافكا عّدة مّرات في يومياته.
بية والفيلمية الكثيفة 

ُ
 اإلحــاالت الكت

ّ
على أن

املقالة  تخوم  مــن  كثيرًا  تقّربه  ال  الكتاب  فــي 
ــة، عــلــى طــريــقــة الــفــيــلــســوف  ــاِرفـ ــعـ الــفــكــريــة الـ
ــيـــل:  ــلـ ــيـــل فــــي »الـ ــفـــرنـــســـي مـــيـــكـــائـــيـــل فـــوسـ الـ
تــخــرج  ال  إذ   .)2018( شـــاهـــد«  بـــا  الــعــيــش 
اب 

ّ
الكاتبة من الحميمّي لتزور زماءها الكت

فــــي نــصــوصــهــم واملـــخـــرجـــني فــــي أفـــامـــهـــم، 
بـــل تــدعــوهــم إلــــى عــاملــهــا هــــي، إلــــى مكتبها 
إلى  اضــطــّرت  أن  منذ  تنام  حيث  الباريسي، 
األرق نفسه  الزوجية« بسبب  هجران »غرفة 
بها  تــذهــب   

ٌ
حميمية زوجــهــا.  على  وتِبعاته 

فة إلى أماكن بعيدة، وجديدة علينا في 
ّ
املؤل

هذا النوع من الكتابات.

ــد، لــعــالــم  ــديـ ــوان كـــتـــاب جـ ــنـ ــة الــــثــــورة عـ ــ جـــمـــنـــة.. واحـ
االجتماع التونسي محمد كرو، صدر مؤخرًا بالفرنسية 
عـــن مــنــشــورات »ســــيــــراس«. يــعــود الــكــتــاب إلـــى تجربة 
ــان بــلــدة جــمــنــة فــي جنوب 

ّ
تــنــمــويــة أشــــرف عليها ســك

تــونــس فــي فــتــرة تخلخل الـــدولـــة مــا بــعــد ثــــورة 2011. 
كانت املفارقة أن إدارة املجتمع بعيدًا عن وصائية الدولة 
وأجهزتها قد قّدمت إنتاجية تنموية واضحة في البلدة، 
الخدمات  مستوى  وعلى  الزراعية  الثروة  مستوى  على 
الصحية، عكس فشل السياسات التنموية التي قّدمتها 
 واســعــا حول 

ً
الــدولــة لعقود. أحــدثــت هــذه املــفــارقــة جــدال

ل الدولة في إدارة املجتمع في تونس.
ّ
حدود تدخ

عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
االجتماعي:  الــخــطــاب  سيميائيات  كــتــاب  مــؤخــرًا 
دراسة نظرية وتحليلية للباحث املغربي عبد املجيد 
نــوســي الــــذي يـــحـــاول فـــي هــــذا الــعــمــل إغـــنـــاء األنـــمـــوذج 
الــســيــمــيــائــي وتـــوســـعـــتـــه مــــن خـــــال تــحــلــيــل الــخــطــاب 
ــادة تــطــبــيــقــات  ــ ــــت تــقــتــصــر فـــيـــه عــ االجـــتـــمـــاعـــي فــــي وقـ
العمل  يــتــوّزع  والــفــن.  األدب  على  عربيا  السيميولوجيا 
بني قسمني: األول نظري، وقف فيه الباحث عند مفهوم 
الــثــانــي فكان  الــقــســم  الــخــطــاب بمختلف مــدلــوالتــه. أمـــا 
التي قّدمها  النظرية واإلجرائية  املفاهيم  ا، يضع  تحليلّيً

الكاتب من منظور إشكالي على محك التحليل.

»أفريقيا  عــن  مــؤخــرًا  زارو، صـــدرت  الــلــه  عبد  بترجمة 
ــــي ظـــال  ــاب فـ ــتــ ــــن كــ الــــــشــــــرق«، الـــنـــســـخـــة الـــعـــربـــيـــة مـ
ديـــــونـــــيـــــزوس.. مـــســـاهـــمـــة فــــي ســوســيــولــوجــيــا 
يقارب  مافيزولي.  ميشيل  الفرنسي  للباحث  املــجــون 
في  معالجته  كيفية  مع  مساجلة  املجون ضمن  املؤلف 
ل يجعل من 

ّ
الفكر واألدب والفن، وفيما يشير إلى أنه تمث

ملجون أقرب إلى خلل اجتماعي )خروج عن الصوابية(، 
أو إلى فشل في تدجني املفلت، فهو يقّدم تصّورًا يجعل 
من املجون »حالة من سريان منطق شهواني في الجسم 
درجة  كانت  مهما  طبيعيا  إفرازها  يجري  االجتماعي« 

تقدم املجتمعات على املستوى الفكري أو العلمي.

فـــي طــبــعــة مــشــتــركــة بـــني »مـــركـــز املــوســيــقــى الــعــربــيــة 
واملتوسطية: النجمة الزهراء«، ومنشورات »سوتميديا«، 
و»املركز التونسي للنشر املوسيقولوجي«، صدر مؤخرًا 
كتاب جماعي بعنوان املباحث املوسيقية التونسية، 
قراءة تاريخية. من الدراسات التي يتضّمنها الكتاب: 
ــقـــرن الــخــامــس  »الــتــنــظــيــر املــوســيــقــي بــتــونــس خــــال الـ
املــؤّدب، و»محاوالت تنظير موسيقى  أنيس  لـ  ميادي« 
ــالـــوف وتــدويــنــهــا خــــال الـــقـــرن 19« لــــ مــحــمــد أنــيــس  املـ
العقربي، و»العود العربي في القرن العشرين في أوروبا« 
لـ سالفاتوري مورا، و»بوادر التمثيل الكتابي للموسيقى 

في تونس« لـ خولة السامي.

لدى منشورات »نوس« في مدينة كون الفرنسية، صدر 
والناقدة  للشاعرة  دانتي  كتابة عن   33 كتاب  حديثا 
صاحبة   ،)2014 ـــ  ـ  1936( ريــّســيــه  جــاكــلــني  الفرنسية 
إحدى ترجمات »الكوميديا اإللهية« إلى الفرنسية، ومن 
اإليطالي  الــشــاعــر  بــأعــمــال  فرنسا  فــي  املختّصني  أبـــرز 
ــقـــاالت،  ومـ دراســــــــاٍت،  الــعــمــل  يـــضـــّم   .)1321 ـــ  ــ  1265(
وحوارت حول تجربة دانتي تعود إلى الفترة بني 1973 
و2014. ويأتي جمع هذه النصوص كترجمة لرغبة من 
دار النشر، ومن محّرر الكتاب، الناقد واملترجم مارتان 
رويف، في اإلضاءة على دور ريّسيه في لفت االنتباه إلى 

الشاعر اإليطالي في فرنسا.

فــي طبعة مشتركة بــني داري »الــرافــديــن« و»تــكــويــن«، 
»الخادمة  العربية من روايــة  النسخة  صــدرت حديثا 
ثربانتس  دي  ميغيل  اإلســبــانــي  للكاتب  الــشــهــيــرة« 
ُيعّد  ســعــدون.  الــهــادي  عبد  بتوقيع   ،)1616 ــــ   1547(
العمل واحدًا من القصص الطويلة، أو الروايات القصيرة، 
»الــروايــات  الــتــي كتبها ثــربــانــتــس ضــمــن مــا ُيــعــَرف بـــ
ــو قــســٌم مــن تــجــربــتــه شــبــه مجهول  الــنــمــوذجــيــة«، وهـ
لدى الجمهور الكبير، حيث تكاد روايته األبــرز، »دون 
ي على بقية إنتاجه. تتناول الرواية، كما 

ّ
كيخوته«، تغط

يشير الناشران، مسألة »العاقات املستحيلة والفوارق 
الطبقية والنهايات السعيدة«.

أبـــرز  ــدًا مـــن  ــ ـــــ 1935( واحـ بـــول ســيــنــيــاك )1863  ــّد  ــَعـ ُيـ
القرن  نهاية  بني  ما  الفترة  في  الفرنسيني  التشكيليني 
ومن مؤّسسي  العشرين،  القرن  وبدايات  التاسع عشر 
»االنطباعية الجديدة«، إلى جانب صديقه  ما سُيعَرف بـ
جورج سورا. عن دار »غاليمار« و»متحف أورسيه« في 
عاَمي 1894  بني  كتبها  التي  يومياته  باريس صــدرت 
و1909، بتحرير الناقدة شارلوت هيلمان. بخاف عدد 
من مجايليه، الذين تتمحور يومياتهم حول الفن بشكل 
تعليقاٍت  بني  هذه  كتاباته  في  يجمع سينياك  أساسي، 
على األوضاع السياسية التي عاصرها في فرنسا، وبني 

ماحظاته ورؤاه الفنية.

الــوحــدة العربية«، صــدر حديثا  عــن »مــركــز دراســـات 
كــتــاب املـــرأة والــفــن واإلعــــام: مــن التنميط إلــى 
يتناول  نيفني مسعد.  وتنسيق  تحرير  من  التغيير 
العربية في  املـــرأة  عــن  املــتــداَولــة  الــصــور  العمل بعض 
الثقافة واإلعام، ليخلص إلى أّن أكثر هذه الصور له 
ية 

ّ
محتوى سلبي، وأنَّ كثيرًا من األعمال األدبية والفن

للمرأة،   
ً
مناِصرة بوصفها  إليها  ر 

َ
ُينظ التي  العربية 

الكتاب،  يضمُّ  عنها.  السلبية  النمطية  الصوَر  س  كرِّ
ُ
ت

ــمــة املــــرأة 
ّ
»مــنــظ نـــتـــج ضــمــن مـــشـــروع بــحــثــي لـــ

ُ
الــــذي أ

العربية«، ثاثة عشر بحثا أعّدها باحثون من مصر 
ولبنان وتونس وليبيا وُعمان.

نظرة أولى

إدموندو باث سولدان

إدموندو باث سولدان هل سيعبد البشر اآللَة؟

ماري داريوِسيْك في ُصحبة األَرق
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