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جعفر العلوني

ــَر تـــشـــافـــي آيـــن  قـــبـــل عــــامــــن، نـــشـ
كتاَبه الشهير »سنوات االنفجار 
تلك: مــاركــيــز، يوسا واألصــدقــاء 
 شــــــيء«. حــيــنــهــا ُوصـــف 

َّ
ــّيــــروا كــــل الـــذيـــن غــ

ــــه تــــنــــاول ظــــاهــــرة االنـــفـــجـــار، 
َّ
الـــكـــتـــاب بــــأن

ـــه، فــي حقيقة 
َّ
»الـــبـــوم«، بشكٍل كــامــل، مــع أن

ــلـــى مــجــمــوعــة  ــر مــــحــــتــــواه عـ ــتـــصـ األمــــــــر، اقـ
ــســوا إلحـــدى الحركات  األصــدقــاء الــذيــن أسَّ
 في العالم األدبّي. 

ً
ة ة األكثر لفتًا وقوَّ السرديَّ

اؤه، ثمرة العديد  وكان الكتاب، كما يعرف قرَّ
مـــن املـــقـــابـــات مـــع مـــؤّســـســـي تــلــك الــحــركــة 
ــة، من دون إهمال الــدور الكبير الذي  األدبــيَّ
بالثييس.  كــارمــن  ـــة  ــيَّ األدبـ الــوكــيــلــة  لعبته 
فر  الصُّ »الفراشات  كتاب  اليوم، مع صــدور 
ة تروي  ون: أميركا الاتينيَّ والسادة املستبدُّ
تــاريــخــهــا« )مــنــشــورات »ديـــبـــاتـــي«، 2021( 
ـــة مــيــتــشــي شــتــراوســفــيــلــد،  ــفــتــه األملـــانـــيَّ

ِّ
ملــؤل

أمـــيـــركـــا  أدب  دراســـــــــــة  ــي  ــ فــ ــــصــــة  املــــتــــخــــصِّ
 
ً
ــة، أصــبــح كــتــاب تــشــافــي تفصيا الــاتــيــنــيَّ

ة  صغيرًا من تفاصيل كتاب الباحثة األملانيَّ
ها تتعامل مع مرحلة 

َّ
ما أن الشامل، وال سيَّ

د فصل من  ها مجرَّ
َّ
االنفجار األدبــيِّ على أن

فصول أدب القاّرة.
ــغــــزو  ــــع »االكـــــتـــــشـــــاف« )الــ ــتــــاب مـ ــكــ ــدأ الــ ــبــ يــ
أكتوبر  األّول/  تشرين  فــي  أي  اإلســبــانــي(، 
كـــتـــب كــريــســتــوفــر  ــام 1492، عـــنـــدمـــا  ــ عـ مــــن 
 
َّ
كولومبوس إلى البابا ألكسندر السادس أن

ة 
َّ
 »هذه األماكن هي الجن

َّ
لديه انطباعًا بأن

 
ُ
على األرض«. ثــمَّ بعد ذلــك تــدرُس الباحثة
ــال ديـــــــاز ديـــل  ــ ــرنـ ــ خــــــن الــــرئــــيــــســــن: بـ املــــــؤرِّ
غارسياسو  وإنكا  املكسيك،  في  كاستيلو 
مـــن دون أن تنسى  بـــيـــرو،  مـــن  فــيــغــا  دي ال 
ــة اإلســـــبـــــان أمــــــــام الـــقـــصـــور  ــشــ ــن دهــ ــ ــدويـ ــ تـ
الذي  نفسه  الوقت  في  والــطــرق  والساحات 
ة والحضارات  اكتشفوا فيه القبائل البدائيَّ
ــة الــرائــعــة،  الــراقــيــة ذات الــهــنــدســة املــعــمــاريَّ
الكتاب،  الــبــحــيــرات. يقفز  مــدن   على 

ً
عـــاوة

ــة ــ  بــعــد ذلــــك، قــفــزة الــســنــوات االســتــعــمــاريَّ
بطبيعة  االستشهاد،  عن  ف 

ُّ
التوق دون  من 

ــا إيـــنـــيـــس دي ال  ــوانــ ــبـــة خــ ــالـــراهـ الــــحــــال، بـ
ــروز، مــريــدة الــشــاعــر اإلســبــانــيِّ غونغور  كــ
فيها  ُحظرت  التي  املرحلة  تلك  ما  وال سيِّ ــ 
الروايات في أميركا، لسبب غامض ال يريد 
ى اآلن. لم ينجح الحظر 

َّ
أحٌد أن يكشفه حت

فالتهريب  الكتب،  باستيراد  ق 
َّ
يتعل ما  في 

 النسخ األولـــى من 
َّ
كــان فــي أوجـــه )يــقــال إن

إلى  وصــلــت  لسيرفانتس  كيخوته«  »دون 
ــأة فــي دنــان  ــة مــخــبَّ مــديــنــة كــــاالو الــبــيــروفــيَّ
ه نجح في منع إصدار الكتاب. 

َّ
النبيذ(، لكن

ــانــــت روايــــــــة »مــــغــــامــــرات بــريــكــيــو  ــكــــذا كــ هــ
ســـاريـــنـــتـــو«، لــلــكــاتــب املــكــســيــكــيِّ خــوســيــه 
أّول روايــة  لــيــزارد،  خواكن فيرنانديث دي 

طبع في أميركا عام 1816.
ُ
ت

 مع مرور 
ً
يشتدُّ الكتاب ويصبح أكثر إثارة

القرنن  في  وتحديدًا  والسنن،  الصفحات 
ــتـــاســـع عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن، مــــع اســتــقــال  الـ
ــات  املــســتــعــمــرات وبــــدء فــتــرة الــديــكــتــاتــوريَّ
ــيـــركـــا  أمـ تــــدخــــل دول  حــــيــــث  ــة،  ــ ــريَّ ــكــ ــعــــســ الــ
ــ االستثناءات يمكن  ها تقريبًا 

ّ
ة كل الاتينيَّ

امة  ها على أصابع اليد الواحدة ــ في دوَّ عدُّ
ات  القتل والعنف والنهب وتدمير الجمهوريَّ
ر بوليفار.  الجديدة، لتخون بذلك إرث املحرِّ
ــــهــــا الــلــحــظــة املـــنـــاســـبـــة كــــي يــظــهــر فــيــهــا 

َّ
إن

ــة  الــشــعــر والــــروايــــات بــكــثــافــة، كــثــمــرة أدبــيَّ

دة.  املتعدِّ ة  االجتماعيَّ وللمشكات  للحرب 
تـــصـــرُّ مــيــتــشــي شــتــراوســفــيــلــد، عــلــى نــحــٍو 
الفجوات  األدب سيمأل  هــذا   

َّ
أن على  مقنع، 

تمجيده  على   
ً
عــاوة التاريخ،  فها 

َّ
خل التي 

ــدٍّ ال تــســتــطــيــع الــحــقــائــق  وتــنــويــعــه إلــــى حــ
ة العظيمة سرد تفاصيله: املعاناة  التاريخيَّ
ترجم 

ُ
ست التي  القسوة  للضحايا،  الجائرة 

ة الهائلة  من خالها االنقسامات االجتماعيَّ
التي تحمي بها الواليات  الطريقة  للفقراء، 
عن  ة  الشماليَّ أميركا  في  الشركات  حدة 

َّ
املت

ــرب الــحــكــومــات الــتــي  ــوة أو ضــ ــ طـــريـــق رشـ
ـــات اإلصـــــــاح الــــزراعــــيِّ  شـــرعـــت فــــي عـــمـــلـــيَّ

والتعليم العاّم وتكافؤ الفرص.
فته 

ِّ
مؤل تــشــرح  الكتاب عندما  إثـــارة  تـــزداد 

ــة الــتــي  ــقـ ــة ــــــ الـــطـــريـ ــلـ ــهـ ــقـــة وسـ ــيـ ــــــ بـــلـــغـــة دقـ
املشكات  من  بالعدوى  األدب  فيها  أصيب 

 ،
ً
 مــكــثــفــة

ً
ــارة ــ ــة، وراح يــنــقــلــهــا، تـ االجــتــمــاعــيَّ

، انطاقًا من الواقع 
ّ

وأخرى على نحٍو أخف
ــا 

َّ
ـــى لـــو كــن

َّ
؛ نـــعـــم، الـــواقـــع الـــحـــّي، حـــت الـــحـــيِّ

فــي مدينة املــوتــى، مثل مــا هــو الــحــال عند 
خـــوان رولــفــو فــي »بــيــدرو بـــارامـــو«، أو في 
ف 

َّ
ــره دكتاتور مجنون ومثق دمَّ بلد  مشهد 

فرانسيا  الــدكــتــور  مثل  لــلــدمــاء،  ش 
ِّ
ومتعط

في روايات أوغوستو روا باستوس. ضمن 
ـــق شــتــراوســفــيــلــد حــالــة 

ِّ
هــــذا الـــســـيـــاق، تـــوث

الــنــضــال من  املـــرأة واألدب كمكان ملــمــارســة 
النساء  تكن  »لــم  وتحريرها.  حقوقها  أجــل 
حاضرات، ال في أميركا وال في أجزاء أخرى 
 شاعرات 

َّ
 أن يكن

َّ
من العالم. لقد ُكتب عليهن

 خسارة كبيرة 
َّ
ل غيابهن ات. وقد شكَّ أو قاصَّ

ــان زمـــنـــًا مــخــتــلــفــًا.  ــار. لــقــد كــ ــفـــجـ لــفــتــرة االنـ
 األمــر على ما هو عليه إلى أن ظهرت 

َّ
وظــل

األرواح‹،  ›بيت  بروايتها  ألليندي  إيزابيل 
تمامًا  والسلوك،  املوقف  في  التغيير  فكان 
كما يحدث اليوم مع كاتبات مثل أنجليس 
ماستريتا أو كلوديا بينيرو«، تقول الكاتبة 

األملانية.
ــتــــمــــام، فـــي كــتــاب  ــبـــاه واالهــ ــتـ مـــا يــلــفــت االنـ
ــهــا مـــع أدب تلك 

ُ
ـــة، تــعــامــل الــبــاحــثــة األملـــانـــيَّ

 مــتــكــامــل 
ٌّ

ــــــه كـــــل
َّ
ة الـــشـــاســـعـــة عـــلـــى أن الـــــقـــــارَّ

 ،  عضويٌّ
ٌّ

ه، في الوقت نفسه، كل
َّ
ومتنّوٌع، لكن

فا اختافات، من حيث الجوهر، لديها بن 
آداب اإلكــــــوادور وبــيــرو وبــولــيــفــيــا، أو بن 
ــا الشيء اآلخر  األرجنتن واألوروغــــواي. أمَّ
اًل، فــهــو نظرتها  ــف عــنــده مـــطـــوَّ

َّ
الــــذي تــتــوق

ـــة الــقــصــيــرة  ــعــر والــــروايــــة والـــقـــصَّ
ِّ

إلــــى الــش
ة كشيء مرتبط أساسًا  واملقالة في تلك القارَّ
بــالــتــاريــخ؛ وهـــذا مــا كــانــت الــحــال عليه في 
التاسع عشر.  القرن  ما في  أوروبـــا، وال سيَّ
لــقــد ســمــحــت هــــذه الــنــظــرة لــشــتــراوســفــيــلــد 
ـــة األكــثــر  بـــاإلشـــارة لــيــس إلـــى الــكــتــب األدبـــيَّ
 فحسب، بــل إلــى الخرافات 

ً
إبــداعــًا وأصــالــة

ــة كــذلــك،  الــصــغــيــرة والــفــكــاهــات الــشــخــصــيَّ
ة على العنف  اها كشهادات خاصَّ  إيَّ

ً
مة مقدِّ

ة. الذي يجتاح تلك القارَّ
وعلى  للغاية،  سلسٍة  بلغة  مكتوب  العمل 
ــا يـــقـــارب 600  غـــم مـــن حــجــمــه الــكــبــيــر )مـ الـــرَّ
ُيــقــرأ بتسلية وانــجــذاب، وال  ــه 

َّ
صفحة(، فــإن

ـــــه زاخـــــر بـــالـــدعـــابـــات والــــروايــــات 
َّ
ــمــا أن ســيَّ

ــة الــتــي شــهــدتــهــا شــتــراوســفــيــلــد  الــشــخــصــيَّ
ة: ستروي  الــقــارَّ اب تلك 

َّ
نفسها مع كبار كت

، كيف بحث خوان رولفو معها عن 
ً
لنا، مثا

عة فاخرة فقدها شخص ما ولم يكن في 
َّ

وال
ــه 

َّ
أن لــو  كما  ه بحث عنها 

َّ
لكن إليها،  حــاجــة 

الصمت  لصفات  مناسبة  صفة  عــن  يبحث 
ة روايته »بيدرو بارمو«؛ كذلك  في شخصيَّ
ســتــروي لنا كيف أخبرها خـــوان كــارلــوس 
 
َّ
ــبـــوم األدبـــــــّي«، أن أونــيــتــي، أحـــد فــحــول »الـ

الجوَّ الخانق في رواية »البئر« مستمدٌّ من 
حبسه في سجن األوروغواي، حيث ُمنع من 
التدخن. كذلك ستسرد لنا كيف استمعت 
بدهشة وإعجاب إلى ماريو بارغس يوسا، 
»النشيد  ة، وهــو يقرأ  البيروفيَّ األدغــال  في 
أكتافيو  أقنعت  لــنــيــرودا؛ وكــيــف  الــشــامــل« 
بــاث بحذف بضع فــقــرات مــن خطابه الــذي 
ــة.  هــاجــم فيه انــجــراف الــثــورة الــنــيــكــاراغــويَّ
د في سرد حادثة تهدئتها  ها لن تتردَّ

َّ
كما أن

لخوليو كــورتــاثــر مــن الــهــذيــان الـــذي عانى 
ـــة تـــعـــويـــذة ضــدَّ   ثـــمَّ

َّ
مــنــه عــنــدمــا اعــتــقــد أن

 هذا تورده 
ُّ

روايته »الحجلة« في أملانيا. كل
شــتــراوســفــيــلــد فــي كــتــابــهــا بــطــريــقــة دقيقة 
ة الــكــتــاب سلسة  وبــتــفــاصــيــل تــجــعــل قـــــراء

ومرحة في آن معًا.
ــنــا أمـــام كــتــاٍب استثنائيٍّ يــقــرأ أعــمــال ما 

َّ
إن

جميعهم  كاتبًا،  والخمسن  املئتن  يقارب 
الــفــريــد  الــثــقــافــّي  الـــثـــروة واإلرث  ُيــظــهــرون 
مصيرها  يتداخل  التي  ة،  الاتينيَّ ألميركا 

. األدبيُّ مع مصيرها السياسيِّ
أبطاله  تآمر  ة،  الغنيَّ ة  الــقــارَّ أدب  في خضمِّ 
 منهم، انطاقًا من مكانه، 

ٌّ
األدباء ليكتب كل

يــن الــذيــن عــاصــروهــم،  ــام املــســتــبــدِّ عــن الــحــكَّ
والــــذيــــن حـــكـــمـــوا بـــلـــدانـــهـــم. بــعــضــهــم وفـــى 
 واحدًا منهم أسهم في تفجير 

َّ
بالعهد، لكن

هذه االستعارة الرائعة، استعارة الفراشات 
ـــة  ــاقـــدة األملـــانـــيَّ ــنـ ــفـــر، الـــتـــي أخـــذتـــهـــا الـ ـ الـــصُّ
مــن روايـــة »مئة عــام مــن الــعــزلــة« لغابرييل 
عنوانًا  لتكون  واخــتــارتــهــا  ماركيز  غارثيا 
ــتـــروي مـــن خـــالـــه املــســيــرة  لـــهـــذا الـــكـــتـــاب، لـ
ة  ة عبر التاريخ ألدب أميركا الاتينيَّ األدبيَّ

ة. ة املركزيَّ بعيدًا عن النظرة األوروبيَّ

زهورٌ كثيرة في باقة واحدة

ال اختالف جوهريًا، 
عند المؤلّفة، بين آداب 

بلدان القارة

تشرح الكاتبة إصابة 
أدب القارة بعدوى 

المشكالت االجتماعية

ــة الــســيــاســات«،  ــ عـــن »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
الباحث  صدر حديثًا، ضمن سلسلة »ترجمان«، كتاب 
الديمقراطية وموتها،  حــيــاة  كــن  األســتــرالــي جــون 
بترجمة محمد العزيز. انطالقًا من القول بأن الديمقراطية 
تاريخها، يقتفي  لم تشهدها في  اليوم هشاشة  تعرف 
كن أثر نظام الحكم هذا، مقّسمًا إياه إلى ثالث مراحل 
تمظهرت فيها الديمقراطية بأشكال مختلفة: ديمقراطية 
التجّمع، التي ظهرت قبل امليالد بـ500 عام وامتّدت حتى 
في  ها 

ْ
تلت التي  التمثيل،  وديمقراطية  الوسطى،  الــقــرون 

أوروبا وأميركا طيلة خمسة قرون، وديمقراطية الرقابة 
التي نعرفها اليوم.

بعد إصدارها عددًا من عناوينه، مثل »سيالند« و»األدب 
ــــدرت  ــاٌت لــقــلــم الـــــرصـــــاص«، أصـ ــاحــ ــســ الـــصـــغـــيـــر« و»مــ
 فرنسية 

ً
منشورات »زويه« السويسرية، حديثًا، ترجمة

مــن عــمــل الــكــاتــب الــســويــســري روبــــرت فــالــســر، حياة 
ــــ 1956( واحـــدًا مــن أبــرز  شــاعــر.  يــعــّد فالسر )1878 
اب السويسرين باللغة األملانية، وقد وضع سلسلة 

ّ
الكت

 
ّ
وبخط الرصاص  بقلم  لنفسه،  كتبها  التي  األعمال  من 

يومية،  مــواضــيــع  فيها   
ً
مــتــنــاوال ــــرى،  ُي ُيــكــاد  ال  صغير 

وما  يشاهدها  ما  على  وأسئلته  تأّمالته  فيها  وطارحًا 
يعيشه. يجمع »حياة شاعر«، كعادة فالسر، نصوصًا 

قصيرة، تراوح بن السرد والتفكير.

تــبــعــيــث الــــعــــراق: شــمــولــيــة نــظــام صــــدام حــســن، 
عنوان النسخة العربية من كتاب إرون إم. فاوست، التي 
عتها عبير مرعي وتصدر هذه األّيام لدى »منشورات 

ّ
وق

الجمل«. في هذا العمل، الصادر باإلنكليزية عام 2015 
إلى  فــاوســت  »مــنــشــورات جامعة تكساس«، يعود  لــدى 
»حزب البعث« العراقي، ليستخلص  األرشيف املركزي لـ
ــبــعــه الــحــزب 

ّ
ــذي ات ــ تــه وثـــائـــق عـــن »الــنــهــج« ال

ّ
مـــن ســجــال

لــفــرض سيطرته و»رؤيـــتـــه« عــلــى الــبــالد، وعـــن أســلــوب 
»الترغيب  بعبارة  ــف 

ّ
املــؤل والـــذي يصفه  لــلــعــراق،  حكمه 

والترهيب«. فاوست يضع طريقة حكم البعث للعراق بن 
األنظمة الشمولية التي شهدها القرن العشرين.

كتاب  كامبريدج« صدر حديثًا  »منشورات جامعة  عن 
نــظــريــة كــانــط فــي الـــوعـــي، لــلــبــاحــث صــامــويــل كــان. 
يــتــنــاول األّول منهما  ــزأيـــن،  إلـــى جـ يــقــســم كـــان كــتــابــه 
األخالقيات الكانطية من وجهة نظر التأويل، أّما القسم 
ب 

ّ
تترت التي  السياسية  املشكالت  عند  ف 

ّ
فيتوق الثاني، 

 
ً
عليها هــذه الــقــراءة. يحاجج كــان بــأّن مــا يوصف عــادة

ما 
ّ
إن الضمير  كانط حول  أطروحات  في  »تناقضات«  كـ

ينّم عن تناسق داخلي. كما يستهدف الكاتب عددًا من 
ــ مثل  الكانطية  ربط باألخالقية 

ُ
التي ت املقوالت الشائعة 

 األخالقي ــ لُيظهر تناقضها مع جوهر 
ّ
نفي فكرة الحظ

الفكر الكانطي األخالقي.

عــن مــنــشــورات »ضــمــة«، يــصــدر قــريــبــًا كــتــاب أشــرطــة 
كــاســيــت أزنـــافـــور لــلــشــاعــر اإليــطــالــي نــيــكــوال غــراتــو 
بترجمة الــروائــيــة الــجــزائــريــة أمــل بــوشــارب الــتــي كتبت 
لحفظ  األصيلة  محاولته  خــالل  »مــن  العمل:  تقديم  فــي 
ذاكرته الحميمة في البلدات اإليطالية الصغيرة، يبدو أن 
نيكوال غراتو استحّث من حيث ال يدري ذاكرته العربية 
الــالوعــي  فــي  مختزنة  شعرية  مــن  مستدعيًا  القصية، 
بعضًا من أهم خصائص الشعر الجاهلّي والتي تلتقي 
الجوهرية في  البقاء  الكثير من جوانبها مع رسالة  في 
املخيال الجنوبي اإليطالي. وكأن الشاعر الصقلّي نسج 

من بقايا ذاكرته الصغرى مشروع الذاكرة الكبرى«.

املوسيقي:  اإلنسان  كتابه  في  سبيتزر  مايكل  يعود 
الـــذي صــدر حديثًا عن  الحياة على األرض  تــاريــخ 
آلة موسيقية معروفة  أقدم  إلى  بلومزبري«  »منشورات 
استخدمها البشر قبل أربعن ألف عام، وهي آلة نفخية 
االكتشافات  أحــدث  صنعت من عظم نسر، كما تشير 
ــة، لــتــكــون املــوســيــقــى ســابــقــة بــذلــك عــلــى الــزراعــة  ــريـ األثـ
ــان، مستعرضًا دور  وبــدايــات االســتــقــرار وظــهــور األديــ
الثمار  األغنية واملوسيقى في مجتمعات الصيد وجمع 
وقــدرتــهــمــا عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن األفـــكـــار واألســـئـــلـــة لــدى 
اإلنـــســـان، وكــذلــك الــتــطــّور فــي نــمــط إنــتــاجــه ومعيشته، 

ال منذ القدم جزءًا أساسيًا من حياته.
ّ
وبأنهما شك

ــدار الــلــيــبــرالــيــة« صــــدرت طــبــعــة ثــانــيــة مــن كتاب  ــ عــن »الـ
حــروب الـــرّدة.. دراســة نقدية في املصادر للباحث 
التفاهمات  يتناول  الــذي  شــوفــانــي،  إلــيــاس  الفلسطيني 
السياسية التي بنت دولة اإلســالم في الجزيرة العربية، 
ــل أســاســهــا فــي ضــمــان مــصــالــح أهـــل مــكــة مقابل 

ّ
وتــمــث

عتها 
ّ
وق أخــرى  واتفاقيات  محمد،  النبي  سلطة  دعمهم 

على حماية  ونّصت  املــنــورة،  املدينة  مع  العربية  القبائل 
املسلمن لها مقابل لقاء مادي دون أن تعتنق غالبيتها 
اإلســالم، وكيف نكثت هذه القبائل عهودها بعد رحيل 
الرسول، لتندلع بسببها املعارك التي سّميت في مرحلة 

»حروب الرّدة«.   متأخرة من التاريخ اإلسالمي بـ

ــة قــطــر.. ســتــون عــامــًا من  الــفــن التشكيلي فــي دولـ
اإلبــداع 1960   -2020 عنوان الكتاب الذي صدر حديثًا 
و»املنظمة  كتارا«   – الثقافي  للحي  العامة  »املؤسسة  عن 
ــثــقــافــة والـــعـــلـــوم« )ألـــكـــســـو( للفنان  الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة وال
ؤثرة في 

ُ
التشكيلي القطري حسن املال، ويتناول العوامل امل

شخصية الحركة الفنية في قطر وسماتها، وظهور الجيل 
الشريف  زيني ويوسف  الـــرّواد ومنهم جاسم  األول من 
ووفــيــقــة ســلــطــان وســلــمــان املــالــك وعــلــي حــســن الــجــابــر، 
األجيال  مــن  الفنانن  ألبــرز  تفصيلية  دراســـة  تقديم  مــع 
وما  التاريخي  الفن ضمن سياقها  واتجاهات  املتعاقبة، 

عكسته من متغيرات اجتماعية واقتصادية.

إذا كان أغلب الكتّاب الذين تتوّقف عندهم ميتشي شتراوسفيلد قد 
الذين  المستبّدين  الحّكام  الكتابة، كّل من مكانه، عن  »اتّفقوا« على 
َمن  )بعضهم  الالتينية  أميركا  بالد  مختلف  وأخضعوا  عاصروهم 
وفى بهذا وبعضهم من لم يفعل(، فإّن واحدًا من هؤالء فقط 
فر التي أطلقتها  قد أسهم في تزويد المؤلّفة باستعارة الفراشات الصُّ

عنوانًا على كتابها: غابرييل غارثيا ماركيز، في »مئة عام من العزلة«.

فراشات ماركيز

نظرة أولى

األدب الالتيني بفصوله المتعّددة

تروي  الالتينيّة  أميركا  المستبّدون:  والسادة  فر  الصُّ »الفراشات  في 
ميتشي  األلمانية  الباحثة  تسعى  باإلسبانية،  حديثًا  الصادر  تاريخها«، 
الالتينية وتاريخه. عمٌل يغّطي  القارة  شتراوسفيلد إلى اإلحاطة بأدب 

أكثر من خمسة قرون من الكتابة

)Getty( إلصاق فراشات على جدار مكتبة بمدينة المكسيك في الذكرى األولى لرحيل ماركيز
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