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الفصل األول :مقدمة
أصبــح أدب أمريــكا الالتينيــة ،منــذ ســتينيات القــرن العشــرين ،معروفــاً  ،علــى نطــاق عالمــي ،كان خورخــي
وخوليــو كُ ورتســر ،وماريــو بارغاس ُجوســا ،وكارلــوس ُف ْو ْينتس،
غارســيا ِ
ِ
لويــس بورخيــس ،وغابرييــل
ماركــسِ ،
وبابلــو نيــروذاُ ،
وأكتاڤيــو پــاسُ ،م ْد َمجنــي فــي ثقافــة القــراء المتعلميــن فــي الغــرب .ونــال ميغيــل آنخــل
ماركــس ،وپــاس ،جائــزة نوبــل،
ِ
َأ ْســتورياس ،ونيــروذا ،وغارســيا

األمريكييــن الالتينييــن قــد مارســوا الكتابــة ،منــذ أمــد بعيــد ،فــإن أدب أمريــكا الالتينيــة
وعلــى الرغــم مــن أن
ِ
لــم يغـ ُـد واعيــاً بذاتــه ،إال فــي خمســينيات القــرن التاســع عشــر .كمــا أكــد أدب أمريــكا الالتينيــة ،بالتوجــه
خاصيـ ًـة فصلتــه عــن أدب الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،إذ ســيحافظ ،عبــر (هــذه الخاصيــة) علــى صلتــه

(مــع هــذا األدب) طيلــة القرنــي التاســع عشــر والعشــرين ،لكنــه ســيختلف عنــه ،جوهريــاً  ،إلــى حــد بعيــد.

لقــد مــال أدب أمريــكا الالتينيــة إلــى أن يكــون حضريــاً وعــن المدينــة ،غيــر ُممجد الريــف والطبيعة بوصفهما

وثمــة
مصــدري إلهــام ،ومكانيــن مثالييــن لتوليــد (هــذا اإللهــام) ،مثلمــا األمــر فــي األدب األنغلو-أمريكــيَّ .

اتجــاه آخــر أطلقــه كتــاب أمريــكا الالتينيــة ،الذيــن اســتقروا فــي باريــس ،إبــان القــرن التاســع عشــر ،تمثــل فــي
تكريــس الجهــد لدمــج نصــوص مــن الحقبــة الكولونٍ ياليــة فــي (صميــم) شــعورهم بمــاض ٍأدبــي مشــترك،

معقــدة فــي أمريــكا الالتينيــة ،اســتناداً إلــى حقيقــة أن األعمــال الكولونياليــة قــد
ّ
كانــت هــذه المســألة
نتجــت أثنــاء الهيمنــة اإلســبانية الخارجيــة ،فيمــا وراء البحــار ،وأن مؤلِّ فــي كثيــر مــن هــذه (األعمــال) ُولــدوا
ُأ َ

فــي إســبانيا .وكانــت ثمــة رغبــة لــدى كتــاب أمريــكا الالتينيــة المؤسســي أولئــك ،علــى غــرار نظرائهــم فــي
أمريــكا الشــمالية ،فــي إيجــاد أدب تعكــس ِجدتــه ِجــدة العالَ ــم الجديــد ،الــذي ُولــد فيــه (هــذا األدب) وتلــك
خاصيــة اســتمرت حتــى الوقــت الحاضــر .

اريو
الفصل الثاني :الشعر من الرومانسية إلى الحركة
(الحداثية) من ِب ُّيو إلى َد ُ
َّ
كان األســلوب األمريكــي الجديــد ألدب أمريــكا الالتينيــة ،الــذي ظهــر مطلـ َـع القــرن التاســع عشــرُ ،معبــراً

عنــه ،بصــورة أوليــة ،نَ ظمــا .وخضــع الشــعراء األوائــل ،الذيــن ســيجعلون هــذا التحــول بينــاً  ،لســطوة النزعــة
الكالســيكية الجديــدة ،التــي جعلــت مــن تصويــر أحــوال العالــم الجديــد ،علــى وجــه الخصــوص ،مسـ ً
ـألة
العروضيــة ،ونطاقــات تورياتهــم ،تُ حددها محاكاة النمــاذج اإلغريقية والرومانية،
صعبــة ،إذ كانــت أعرافهــم َ

علــى النحــو الــذي تبنــاه الشــعر األوروبــي ،وبخاصــة اإلســباني فــي القــرن الثامــن عشــر .لقــد كافــح الشــعر
األمريكــي الالتينــي ،طيلــة القــرن الثامــن عشــر ،للوصــول إلــى طرائــق تعبيــر أصيلــة ،وال يتأتــى ألي شــعر أن
أدب أمريكا الالتين َّية الحديث |

2

يكــون مرتبطــاً باالســتقالل أكثــر مــن شــعر اإلكــوادوري خوســيه خواكــي ُألميــذو  1790-1847فقــد كانــت
للمحــرر ســيمون بوليڤــار ونصرتــه علــى اإلســباني بخونيــن فــي البيــرو .وال
قصيدتــه األبــرز أنشــودة مكرسـ ًـة ُ

نشــعر باألســلوب الكالســيكي الجديــد فــي هــذه الخصائــص ،فحســب ،وإنمــا فــي تــوق القصيــدة إلــى
الســلم والســكينة.

ـدرس بيــو  1781-1865أول مثقــف وشــاعر حداثــي فــي أمريــكا الالتينيــة ،وكان
ُ
وي َعــد الفنزويلــي أنـ ِ

شــخصاً موســوعياً نحويــاً وفيلســوفاً ومشــرعاً وأكاديميــاً  ،ومترجمــاً كاتــب مقــاالت ،وشــاعراً كمــا كان

أحــد مستشــاري بوليڤــار ،ولقــد كانــت هــذه (الحقبــة) مــن حياتــه فتــرة مثمــرة انكــب فيهــا علــى دراســة

اللغــات واألدب والقانــون ،كان بيــو رومانســياً  ،إلــى حــد مــا ،لكــن رومانســيته بــدت ذات مرجعيــة إنكليزيــة
خالصــة ،علــى الرغــم مــن أنــه كتــب عمـ ًـا مقتبســاً مــن “صــاة مــن أجــل الجميــع” لفيكتــور هوغــو .ولقــد

كانــت رومانســية بيــو فلســفية أكثــر مــن كونهــا أدبيــة.

وثمــة خطــوة حاســمة ،نحــو شــعر رومانــي متحــرر مــن التقاليــد الكالســيكية الجديــدةَ ،خطاهــا الكوبـ ُّـي
خوســيه ماريــا إريذيــا  39 – 1803علــى الرغــم مــن بقائــه مرتبطــاً بأشــكال النظــم الكالســيكية الجديــدة.
ذكرنــا بأســلوب ُألميــذو وبيــو ،ومســتعرضاً
نَ َظــم ِّإريذيــا قصيــدة غنائيــة إلــى بوليڤــار ،مســتعيراً أســلوباً ُي ِ

المحـ ِـرر ،الــذي مهــد الســبيل إلــى نيــل االســتقالل.
قــرون الحكــم الكولونيالــي اإلســباني ،ومحتفيــاً بــدور
ُ

دخلــت (النزعــة) الرومانســية إلــى الجنــوب ،فــي األرجنتيــن علــى وجــه الخصــوص ،بطريقــة نضاليــة .وكان
إه ِتبــن إتِ ِّشــفريا 51 1805-هــو الوســيط ،فقــد ذهــب إلــى باريــس ،فــي العشــرين مــن عمــره ،وأقــام فيهــا
ِ

أربــع ســنين ،حيــث بهرتــه أعمــال موســيه ،والمارتيــه ،والشــعراء الفرنســيين اآلخريــن ،الذيــن كانــوا فــي ذروة

إبداعهــم .ولــم يعمــد إتشــفريا ،بعــد عودتــه إلــى بوينــس آيــرس ،إلــى نشــر قصائــد ذات جــرس وأســلوب

رومانســيين ،فحســب ،وإنمــا أقــدم علــى تأســيس رابطــة مايــو تيــم وهــي نــاد أدبــي لنشــر مبــادئ الحركــة

الجديــدة .كان النــادي ،الــذي ســرعان مــا امتــد تأثيــره إلــى األقاليــم واألوروغــواي ،منظمــة سياســية .لــم
يكُ ــن إتشــفريا شــاعراً عظيمــاً  ،ولكنــه غــدا شــديد التأثيــر رغــم ذلــك.

تصور
ثم ظهرت ،بحلول منتصف القرن التاســع عشــر ،جماعة من الشــعراء والنُّ قاد والباحثين شــرعوا في
َّ
ِ

أدب أمريكــي التينــي ،مقتــد بــروح البــادرة التــي أشــاعها بيــو .اجتمــع هــؤالء األفــراد فــي باريــس ،ومــدن
أمريكيــة التينيــة تقــع خــارج أوطانهــم ،وذلــك ألنهــم كانــوا مبعوثــي من طــرف حكوماتهم ،كدبلوماســيين،

إلــى تلــك المــدن ،أو ألنهــم عاشــوا فــي المنفــى هربــاً مــن األنظمــة الديكتاتوريــة .لقــد كانــوا رومانســيين،
وأغلبهــم أرجنتينيــون ،وتوضــح إحساســهم بأنهــم جــزء مــن النطــاق الثقافــي والسياســي القــاري فــي

مجموعــات المقــاالت والقصائــد التــي نشــروها ،التــي ضمــت مؤلفيــن مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة ،وكان
الكولومبــي خوســيه ماريــا تُ ــورس كَ ايســيذو  89 1930-الدبلوماســي وكاتــب المقــاالت والناقــد ،الــذي
أدب أمريكا الالتين َّية الحديث |
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عــاش فــي باريــس عنــد منتصــف القــرن التاســع عشــر ،معنيــاً بعديــد كتــاب أمريــكا الالتينييــن اآلخريــن ،فقــد
كتــب عنهــم سلســلة كتــب أســماها “مقــاالت ســرية ونقديــة عــن كبــار المؤلفيــن والمؤرخيــن والشــعراء
ورجــال األدب فــي أمريــكا الالتينيــة”.

يانيــذا  73 1918-بيــن عديــد الكُ تــاب الرومانســيين ،أول
وكانــت الكوبيــة خيرتروذيــس غوميــس دي َأ ِڤ ِ

شــاعرة مهمــة تظهــر فــي المنطقــة ،منــذ الراهبــة المكســيكية خوانــا إنييــز دا ال كــروس فــي القــرن
الســابع عشــر .يمتــاز نَ ْظمهــا بصنعــة تجويــد مدرســية ،فلقــد اســتخدمت طائفــة مختلفــة مــن األوزان
بمهارة فائقة.

ويعــد ديــوان خوســيه ِإرنَ نـ ِـدس “الفــارس مارتـ ِـن فييــرو” كتابــاً فريــداً فــي شــعر القــرن التاســع عشــر ،ال لجهــة
ُ

خاصيتــه الملحميــة ،فحســب ،وإنمــا لتحقيقــه ذلــك الشــيء الــذي طالمــا تــاق إليــه شــعراء القــرن التاســع

عشــر ،ولكنهــم لــم يحققــوه إال نــادراً (ونعنــي بــه) جمهــور ُقــراء عريضــاً  ،ال ريــب فــي وجــوده الفعلــي.

يجســد بطــل إرننــدس الناقــم المناقــب والفضائــل التــي رغبــت طرائــق تشــكيل األســاطير القومــي فــي
أن تدعــي أنهــا مــن الســمات األساســية للشــخصية األرجنتينيــة ،فقــدم إرننــدس إلــى األدب األرجنتينــي

واألمريكــي الالتينــي ملحمــة حديثــة خاصــة بــه.

الحداثيــة بدايــة واضحــة( :كتــاب) أزرق لروبـ ِـن َد ِار ُيــو الــذي نشــر فــي تشــيلي ،ســنة  8881لقــد غــدا
للحركــة
َّ

كتــاب “أزرق” وهــو كتــاب صغيــر فــي  134صفحــة ،نقطــة التحــول الحديثــة فــي التاريــخ األدبــي اإلســباني

علــى طرفــي األطلســي .وكانــت بعــض ردود األفعــال المبكــرة تجــاه الكتــاب عدائيــة ،لكــن النيكاراغــوي
المتنفــذ خــوان باليــرا لقــد ســخر
كانــت لديــه الشــجاعة إلرســال كتابــه “أزرق” إلــى الكاتــب والناقــد اإلســباني ُ

باليــرا نفــوذه الكبيــر ،بوصفــه كاتبــاً وناقــداً ليمهــد الســبيل أمــام انطلــق الشــاعر الشــاب فــي مســيرته ،ب ـ

“رســالتين” كتبهمــا حــول هــذا الكتــاب ،و”أزرق” مزيــج مــن الشــعر والنثــر (قصــص قصيــرة) مكتــوب بأســلوب
بديــع.

وكان خوســيه مارتــي هــو الشــاعر الحداثــي المؤثــر فــي بدايــة حــرب االســتقالل الكوبيــة عــام  ،1895التــي
كاف لينشــر مجموعــة
تحولــت ،بعــد ثلــث ســني ،إلــى الحــرب األمريكية-اإلســبانية .لــم يتسـ َـن لمارتــي وقــت ٍ

واســعة مــن األعمــال َّ
طبــع،
الشــعرية المؤثــرة ،بســبب موتــه المبكــر ،ونشــاطه السياســي المحمــوم .لــم تُ َ
فــي حياتــه ،ســوى مجموعتيــن شــعريتين.

ومــن ثــم أعمــال مارتــي فيضــاً مــن الشــعراء فــي
الحداثيــة أعمــال داريــو ،بصفــة أساســيةِ ،
أوجـ َـدت الحركــة
َّ

أنحــاء أمريــكا وإســبانيا كافــة .وكان أغلــب هــؤالء شــعراء واعديــنُ ،مقلديــن لداريــو.

وكان خوســيه آسونسـ ُـيون ســيلڤا الكولومبــي الــذي مــات فــي شــبابه ،علــى شــاكلة مارتــي وكاســال
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مقلــداً ل ـ (إدغــار أالن) ُپــو ،وشــاعراً تجريبيــاً حــاول كتابــة الشــعر الحــر واســتخدام قوالــب َعروضيــة
غير مألوفة.

الفصل الثالث  :نثر القرن التاسع عشر :تجلي أمريكا الالتينية
الالتينيــة ،طيلــة عصــر التنويــر وخــال القــرن التاســع عشــر ،مجــرد نثــر
كانــت الكتابــة ،التــي ســادت أمريــكا
ّ

القــص فــي هيئــة قصــص قصيــرة أو روايــات،
وصفــي وتحليلــي ،حتــى عندمــا اتخــذت هــذه الكتابــة شــكل َ

فالنثــر يتناغــم مــع التطــورات السياســية أكثــر مــن الشــعر .وألن ُ
األمــم كانــت فــي طــور التأســيس ،عبــر
أنحــاء القــارة كافــة ،خــال القــرن التاســع عشــر ،فــإن الكتابــة السياســية ،بمــا فــي ذلــك الجــدل الدائــر حــول
المؤسســات واألحــداث الواقعيــة ،كانــت تربــة أساســية وجوهريــة؛ إذ أثــرت هــذه األنــواع مــن الكتابــة فيمــا
نظــر إليــه ،عــادة أنــه أدب.
ُي َ

القصصيــة ،علــى التاريــخ .لــم يكــن مــن بيــن أوائــل الذيــن تأملــوا مســتقبل
ينطــوي الســرد وحتــى الحكايــات َ
األمــم ،ســوى ســيمون بوليڤــار فنزويــا  1783-1830أحــد تلمــذة بيــو ،الــذي أخــرج هــذه األمــم إلــى

الوجــود فــي نــصُ ،يعـ َـرف باســم “الرســالة مــن جامايــكا” .ويقــف فــي طليعــة نصــوص التأمــات ،التــي

تناولــت الهويــة الثقافيــة فــي أمريــكا الالتينيــة .ســمحت هــذه االســتعارة الطريفــة لبوليفــار أن يكتــب كمــا
والحكــم
المخاطــب ،يبــرر بوليفــار ،فــي رســالته ،الحــرب الثوريــة ،معلنــاً أنــه ضــد الملَ كيــات
ُ
لــو أنــه يحــاور ُ

الفيدرالــيَّ ،إن أكثــر مــا ُي َ
ستشــهد بــه مــن تعليقــات بوليفــار ،حــول أمريــكا الالتينيــة ،لهــو بمثابــة دعــوة مــن
أجــل االنتبــاه إلــى اختالفهــا وخصوصيتهــا

ســتكون ُأحجيــة بوليفــار ،هــذه هــي آفــة معظــم أدب أمريــكا الالتينيــة الحديــث ،بيــد أنهــا -فــي الوقــت

ذاتــه -نقطــة افتــراق هــذا األدب عــن آداب الشــعوب األخــرى.

ســيكون صــراع الحضــارة (أوروبــا (والبربريــة) أمريــكا فــي صميــم الجــدل الــذي يثيــره أدب أمريــكا الالتينيــة،
وســيكون دومنغــو فاوســتينو ســارميينتو أول مــن أفصــح بوضــوح عــن ذلــك ،فهــو ،علــى شــاكلة بوليفــار،
ـزال ،وإنَّ مــا مشــاركاً شــديد االنهمــاك فــي تشــكيل عالمــه .وســيواصل آخــرون ،مــن
لــم يكُ ــن متفرجــاً منعـ ً

أمثــال خوســيه مارتــي وخوســيه أنريكــي روذو ،فــي إثــارة الجــدل (حــول هــذه المســألة) وهــو جــدل اجتــاح
الشــعر.
القــص ،وحتــى ِ
َ

ستنتشــر طائفــة مــن المقاربــات الواقعيــة ،تُ عــرف باســم “الواقعيــة الفلكلوريــة فــي أمريــكا الالتينيــة” .ألن
غايتهــا تصويــر عــادات النــاس ،والســيما أولئــك الذيــن يعيشــون فــي األحيــاء الهامشــية للمــدن.
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وعلــى الرغــم مــن أن النثــر األمريكــي الالتينــي لــم يكــن ،فــي القــرن التاســع عشــر ،نثــراً ينتمــي إلــى الواقعيــة
الفلكلوريــة ،فــي مجموعــه الكلــي ،فــإن المبــادئ العموميــة للحركــة قــد اســتحوذت علــى القــص النثــري

والنصــوص التَّ فســيرية ،علــى حــد ســواء ،التــي تناولــت الخصائــص االجتماعيــة والماديــة لألمــم الجديــدة.
الواقعيــة الفلكلوريــة ،فــي بعــض
القــص النثــري عــن الصــور الوصفيــة المنتميــة إلــى
الصعــب فصــل َ
َّ
ومــن َ

أكثــر أعمــال تلــك الفتــرة أهميــة ســواء أكان ذلــك فــي القصــص القصيــرة أم فــي األنــواع األدبيــة األطــول.
تقــدم روايــة “الببغــاء األجــرب” ،صــورة أخالقيــة للمجتمــع ،وحيــاة محفوفــة بالمخاطــر للبطــل ،ولقــد

ظهــر مزيــد مــن األمثلــة الناجحــة ،التــي تتبنــى الواقعيــة الفلكلوريــة ،فــي األرجنتيــن .ثــم ســرعان مــا غــدت

طموحــات االســتقالل وتحريــر العبيــد ،قضيتيــن مشــتركتين لــدى المثقفيــن والفنانين ،فأســفر هذا التضافر
إلــى صعــود األدب الكوبــي فــي النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر .وكانــت الواقعيــة الفلكلوريــة،

مثلمــا هــي الحــال فــي األرجنتيــن ومختلــف مناطــق أمريــكا الالتينيــة ،النزعـ َـة األدبيــة األســاس فــي النثــر.

وثمــة روايــات أمريكيــة التينيــة أخــرى ،ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر ،أكثــر تمســكاً باألعــراف الكتابيــة
التقليديــة ومعاييرهــا الســائدة .ويعــد البيروفــي ريــكارذو بالمــا 1910 1972- ،كاتــب النثــر الــذي نجــح فــي

حــرف الواقــع البيروفــي وأكثــر الرمــوز الثقافيــة فــي أمريــكا الالتينيــة .ووجــد بالمــا جمهــور قــراء متفتحــاً ،

فــي الطبقــة البرجوازيــة البيرفييــة التــي ظهــرت بعــد االســتقالل .لقــد كان بالمــا ،علــى شــاكلة ســارميينتو
وميتــري وعديــد كتــاب أمريــكا الالتينيــة الذيــن جــاؤوا بعدهمــا.

الحداثية إلى الحداثة
الفصل الرابعِ :من الحركة
َّ
وفــرت الحــركات الطليعيــة ،التــي ظهــرت فــي عشــرينيات القــرن العشــرين ،تلــك التــي تســمى “الحداثــة”
المعقــد مــن
العــروض التقليــدي ،إلــى وجــود ذاك النــوع ُ
نظريــة جديــدة فــي فــن الشــعر ،أفضــت بنبذهــا َ
الشــعر ،الــذي مــا يــزال ملزمــاً لنــا حتــى يومنــا هــذا.

ما فعله داريو ،هو تكييف الشــعر اإلســباني وفق طروحات الحركة الرمزية ،وعنى هذا ،فوق كل شــيء،

أن الشــعر ليــس مجــرد تعبيــر عــن المشــاعر الفرديــة ،وتأمــات فــي الطبيعــة علــى شــاكلة الرومانســيين،
وإنمــا توليفــة تجمــع بيــن الطريقتيــن ،لبلــوغ نــوع مــن الجمــال .وســار بعــض الشــعراء الشــباب فــي أمريــكا
ـؤلء الشــعراء ورثــة الرمزيــة .ولكــن داريــو
الالتينيــة علــى هــدي داريــو ،فحققــوا حضــوراً  ،لقــد كان جميــع هـ ٍ
أدار ظهــره إلــى كل ذلــك ،مســتخدماً منظومــة واســعة مــن المقاطــع الشــعرية واألوزان وأنمــاط التقفيــة،
بعضهــا.
حتــى إنــه ابتــدع َ

العروضيــة ،واتبعــوا قاعــدة واحــدة ،أن درجــة انفعــاالت الشــاعر العميقــة هــي
تحاشــى الرمزيــون القواعــد َ

التــي تُ حــدد عــدد الوقفــات فــي الســطر الشــعري .وكانــت هــذه الممارســة ،طاغيــة عنــد فرلــي ،ولقــد كان
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ماالرميــه يســتطيع أن يترجــم حالــة الشــاعر الوجدانيــة أو فكــرة مــا .ويرجــع هــذا الميــل فــي أصلــه ،إلــى
داريــو هــذا النهــج منــه ،ومــن المصــادر الفرنســية مباشــرة،
فرلــي ،أمــا الفكــرة َف ــلِ ماالرميه .تعلــم مريــدو ُ

مثلمــا فعــل هــو نفســه .وظــل هــذا النهــج ،اســتراتيجية شــعرية أساســية ،بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن حاولوا

تجــاوزه ،وإلــى الشــعر األمريكــي الالتينــي ،لتحقيــق تــوازن فــي الممارســة الشــعرية إبــان القــرن العشــرين.

ويعــد الشــاعران المكســيكيان ،أمــادو نيرفــو وإنريكــي غونســاليس مارتينــس ،مــن بيــن أبــرز الشــعراء الذيــن
ظهــروا خــال الســنوات األخيــرة مــن حيــاة داريــو ،وامتــد حضورهــم أبعــد مــن ذلــك .كان نيرفــو ،بعيــداً

ـيقية للحركــة الحداثيــة
عــن السياســية ،ويميــل شــعره إلــى البســاطة والنثريــة ،متجــرداً مــن النزعــة الموسـ َّ

ـعره عالمــة
ِ
التقليديــة .ولعــل
مواطنــه ،إنريكــي غونســاليس مارتينِ ــس كان شــاعراً أفضــل منــه ،يغــدو شـ ُ
علــى نهايــة الحركــة الحداثيــة.

كان داريــو اليــزال علــى قيــد الحيــاة ،حيــن كتــب إريــرا إي ريســيغ قصائــده ،ولكــن الحركــة التــي أوجدهــا
األول تجاوزتــه علــى نحــو واضــح .وســتضم المجموعــة التاليــة مــن الشــعراء المرموقيــن -الذيــن ســيتخذون
موقفــاً ملتبســاً مــن الحركتيــن ،الحداثيــة والطليعيــة أربــع نســاء ،ينحــدرن جميعــاً مــن أمريــكا الجنوبيــة ،فقــد
كانــت الكوبيــة خيرتروذيــس دي أڤيانيــذا واحــدة مــن أبــرز شــعراء أمريــكا الالتينيــة فــي القــرن التاســع عشــر،
بوريــرو ،وهــي كوبيــة أيضــاً  .بيــد أنهــن كُ ــن ،بوصفهــن
وكانــت ثمــة شــاعرات حداثيــات أخريــات ،كخوانــا ِّ

نســوة ،بمثابــة اإلشــارة الواضحــة إلــى موطــئ القــدم الراســخ ،الــذي أحــرزه الشــعر فــي المجتمــع األمريكــي
الالتينــي ،بظهــور الحركــة الحداثيــة ،ومــا حقيقــة حصــول إحــدى هــؤالء النســوة ،وهــي غابرييــل مســترال،

علــى جائــزة نوبــل فــي األدب ،إال دليــل علــى بــدء اعتــراف الغــرب بــأدب أمريــكا الالتينيــة ،المســتقل عــن
األدب اإلســباني.

بــدأ رواد القــرن التاســع عشــر بالظهــور فــي فلســفة نيتشــه ،وأعمــال فرويــد ،والنظريــة النســبية آلينشــتاين،
قوضــت جميــع المفاهيــم الشــائعة عــن قــرارة النفــس والواقع .وزعزعــت االنطباعية ،وكانت
وهــي أعمــال َّ

ُ
“التماثــات” التــي
ثمــة حــركات فنيــة جديـ ِـدة تُ طــور ،منــذ بدايــة القــرن ،وجهــة نظــر عالميــة ال مــكان فيهــا ل ـ
تغنــى بهــا بودليــر .لــم َيعــد شــعراء أمريــكا الالتينيــة يجــدون فــي الشــعر األوروبــي أساســاً يبنــون عليــه

أعمالهــم ،فــا بــد مــن ابتــداع أســلوب قــول شــعري راديكالــي جديــد .كانــت مشــاعر الخســارة والحريــة

هــذه ،هــي المشــاعر ذاتهــا التــي أحــس بهــا الفنانــون األوروبيــون ،الذيــن وجــدوا فــي الحــركات الطليعيــة
الراديكاليــة ،كالدادائيــة والمســتقبلية والســوريالية ،فضــاءات للتعبيــر عــن الحريــة الجديــدة .وجــد الشــعر
األمريكــي الالتينــي الطليعــي ،الــذي عكــس هــذه الحالــة الســائدة فــي الشــاعرين التشــيلي ِڤ ْي ِســنْ ِته

اللذيــن يتوجــب الســير علــى هديهمــا ،كمــا عثــر علــى
ِو ْي ُذوبـ ُـرو وبابلــو نيــروذا ،المثالَ يــن الرائديــن األولييــنَ ،

وفرتهــا كوكبــة مرموقــة مــن ُّ
الشــعراء اإلســبان ،الذيــن ُعرفــوا باســم “جيــل
بيئتــه المناســبة فــي تلــك التــي َّ
أدب أمريكا الالتين َّية الحديث |
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العالميــة األولــى حدثــاً كارثيــاً  ،اجتــاح العالــم أجمــع ،فــإن حدثيــن آخريــن زلــزال
 ”27وإذا مــا كانــت الحــرب
ّ
ُ
األمــم الناطقــة باإلســبانية ،األمــر الــذي َّأدى إلــى شــعور بوجــود ُمثــل عليــا مشــتركة بيــن الشــعراء ،مــن

أنحــاء أمريــكا الالتينيــة وإســبانيا ،وشــيوع أســلوب قــول شــعري بينهــم وهمــا :الثــورة المكســيكية والحــرب

اإلســبانية األهليــة ،تحولــت هــذه األخيــرة ،إلــى ســيرورة تكامليــة جذبــت الشــعراء ،ال مــن العالــم الناطــق
باإلســبانية ،فحســب ،وإنَّ مــا مــن األمكنــة كافــة ،ومــن مختلــف اللغــات .لقــد كانــت لحظــة فارقــة ،بالنســبة

إلــى أدب القــرن العشــرين ،لقــد ألفــت الحــرب العالميــة األولــى بــي الحــركات الفنيــة والسياســية الطليعيــة،
للحظــة واحــدة متوهجــة ،كانــت قصيــرة ،غيــر أن عواقبهــا دامــت زمنــاً طويـ ًـا .لقــد أخــذ الشــعر الطليعــي

العروضيــة المتعلقــة بالــوزن والقافيــة
النزعــة الرمزيــة نحــو الحريــة إلــى ذروتهــا القصــوى ،لــم يهجــر األعــراف
َّ

وبنيــة المقطــع الشــعري ،فحســب ،وإنمــا تخلــى أيضــاً عــن القواعــد النحويــة واألصــول المنطقيــة .لكــن
أكثــر الشــعر الحداثــي ،وفــق معظــم المعاييــر الشــائعة ،هــو شــعر ُمحكــم الصنعــة.

غيــر أن صفحــة شــعر أمريــكا الالتينيــة ،فــي القــرن العشــرين ،قــد ُطويــت ،بمــوت بــاس فــي العــام .1998
فــا شــاعر ،بمثــل مكانتــه ،كان اليــزال موجــوداً فــي تلــك الفتــرة ،ولــم يظهــر أحــد ،يتمتَّ ــع بتلــك المكانــة،

منــذ ذلــك الحيــن .لقــد كان قرنــاً اســتثنائياً مــن الشــعر الــذي بــدأ بمريــدي روبــن داريــو ،وانتهــى بشــعراء
علــى شــاكلة ليســاما وبــاس ،تجــاوزوا فطاحــل الحداثــة ،ولكنهــم ظلــوا مخلصــي لتفانــي داريــو فــي ســعيه
ـعرية علــى نحــو بالــغ .فمــازال داريــو عظيـ َـم المكانــة فــي أمريــكا الالتينيــة،
وراء الجمــال ،وصقلــه اللغــة الشـ َّ
حتــى وإن لــم تتجــاوز شــهرته حــدود اللغــة اإلســبانية.

القص األمريكي الالتيني في القرن العشرين :من اإلقليمية إلى الحداثة
الفصل الخامسَ :
القــص النثــري -باســتثناء القصــة القصيــرة -عــن الشــعر ،بالنظــر إلى ســعي الفنون تجــاه الحداثة،
لقــد تخلــف َ

الحقبــة المبكــرة مــن القــرن العشــرين ،فــا أنــداد لبابلــو نيــروذا وسيســر َبييخــو
فــي أمريــكا الالتينيــة ،إبــان ِ

العشــرين .وكان ُينظــر ،حينئــذ ،إلــى أدب أمريــكا الالتينيــة أنــه أدب
وغابرييــا مســترال ،حتــى أربعينيــات القــرن َ

شــعراء بارعيــن ،فــي المقــام األول ،رغــم وجــود روائييــن إقليمييــن مرموقــي .فنيــروذا ومســترال ،اللــذان
حظيــا بتقديــر عالمــي ،قــد اســتقطبا معظــم االنتبــاه الشــعبي.

وعــاد التغيــر الجــذري إلــى مــا أحدثــه الروائيــون ،الذيــن أطلقــوا مــا ُعــرف فــي الروايــة األمريكيــة الالتينيــة

القــص النثــري بالشــعر ،دامجــاً فــي بنيتــه
“البــوم” فــي ســتينيات القــرن العشــرين ،فلقــد التحــم َ
بحركــة ُّ

القــص األمريكــي الالتينــي ،حينئــذ ،فــي إدخــال ســمات وخصائــص أصيلــة
أســاليب ســردية حداثويــة .أســهم َ
علــى الروايــة الحديثــة فــي الغــرب ،ولكــن َمــرد ذلــك عــاد ،فــي جــزء منــه ،إلــى تبنِّ يــه المتأخــر لممارســات

كانــت شــائعة منــذ پروســت وكافــكا وجويــس وفوكنــر ،ثــم غــدا النثــر األمريكــي الالتينــي ،بحلــول القــرن
بقيــة األدب فــي الغــرب ،خطــوة بخطــوة ،وشــريكاً كامـ ًـا فــي تجــارة
الحــادي والعشــرين ،متماشــياً مــع َّ
أدب أمريكا الالتين َّية الحديث |
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الفنــون الدوليــة والعالميــة علــى حــد ســواء.
القصــة القصيــرة األمريكيــة الالتينيــة ،فــي مطلــع القــرن العشــرين ،تحــت ســطوة روبــن داريــو
ظلــت
َّ

والحركــة الحداثيــة .فكتــاب القصــة القصيــرة الجــدد باتــوا ،حينئــذ ،شــديدي االهتمــام بالشــكل ،واســتمر

الذيــن خلفوهــم عاكفــي علــى ذلــك ،ألن فــن القصــة القصيــرة يعــول ،مثلــه كمثــل الشــعر ،علــى توظيــف
تقنيــات صارمــة تحــت وطــأة الحاجــة إلــى اإليجــاز ،وكان بعــض كتَّ ــاب القصة القصيــرة ،كليوپولدو لوغونس،

وي َعــد األوروغوايانــي أوراسـ ُـيو كيروغــا ،أكثــر الكتــاب براعــة وتأثيــراً فــي هــذه الحقبــة.
شــعراء أيضــاً ُ ،

كان المشــهد اإلنســاني ألمريــكا الالتينيــة البيئــة المناســبة ،للروايــات الكثيــرة والطموحــة ،التــي هيمنــت
علــى النصــف األول مــن القــرن العشــرين .وربمــا مــارس كيروغــا نوعــاً مــن التأثيــر فــي بعــض مؤلفــي
هذه الروايات.
وتُ َعـ ُّـد روايــة غايغــوس “الســيدة باربــارا” ( )1929الروايــة النموذجيــة ،مــن بيــن جميــع “روايــات األرض” إنهــا

الروايــة األشــد انهمــاكاً فــي التقليــد األدبــي األمريكــي الالتينــي ،واألكثــر تأثيــراً فــي الكتابــة األمريكيــة
الالتينيــة الالحقــة.

عالميــة
ماركــس علــى جائــزة نوبــل ،فــي العالــم  ،1982إلــى أن يغــدو شــخصية
ِ
وأدى حصــول غارســيا
َّ
َّ

ماركــس نتاجــه األدبــي ،فنشــر “الحــب فــي زمــن الكوليــرا” فــي العــام  ،1985ثــم
ِ
ذائعــة الصيــت ،وواصــل
الحــب
صــدرت ،ســنة  ،1989روايــة “الجنــرال فــي متاهتــه” التــي تتنــاول ســيرة ســيمون بوليفــار ،و”عــن ُ
وســياط أخــرى” فــي العــام  ،1994اللتــان حظيتــا باســتقبال جماهيــري نقــدي حســن.

الفصل السادس :أدب أمريكا الالتينية اليوم
“البــوم” فــي الروايــة األمريكيــة الالتينيــة،
لقــد َّأدى ظهــور مثــل تلــك الحــركات التاريخيــة الواضحــة ،كحركــة ُ
الشــعر -آخذيــن بعــي االعتبــار أن بابلو نيروذاُ ،
التــي تزامنــت مــع واحــدة أخــرى فــي ِّ
وأكتاڤيو پاس ،وخوســيه

بورخيــس ،ونيكانــور يــارا ،كانــوا فاعليــن فــي تلــك الحقبــة -إلــى حتميــة
ليســاما ليمــا ،وخورخــي لويــس ِ
جماليــة التيــارات الســائدة وأعرافهــا،
اســتنهاض رغبــة تســعى إلــى تبيــن ظهــور حركــة انقطــاع أخــرى عــن
َّ
حركــة تكــون ،علــى وجــه الخصــوص ،بمثابــة نهايــة حاســمة لتلــك الحقبــة المميــزة و(بدايــة لحقبــة جديــدة،

“البــوم” فــا ُبــد ،إذن ،مــن وجــود حركـ ِـة مــا بعــد
ال لُ ْبـ َـس فيهــا) فلــو كانــت ثمــة حركــة ُع َ
رفــت باســم ُ
“البــوم” ويبــدو مــن الصعــب جــداً  ،فــي تاريــخ األدب ،التَّ مييــز بيــن القطيعــة واالســتمرارية ،إال حيــن تظهــر،
ُ

“البــوم” بيــد أن شــخصيات أدبيــة ،فــي مثــل
بــا ريــب ،أعمــال رئيســة وكتَّ ــاب أساســيون ،علــى شــاكلة حركــة ُ

الرفيعــة التــي تمتــع بهــا
“البــوم” أو شــعراء يحظــون بتلــك المنزلــة َّ
علــو كَ عــب أولئــك الذيــن ارتبطــوا بحركــة ُ
الشــعراء المذكــورون آنفــاً  ،لــم يظهــروا حتــى اآلن.
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فالكتــاب األساســيون نــادرون ،حتــى لــو أدى ظهــور عــدة كتــاب ،دفعــة واحــدة ،إلــى توقــع المــرء أن

عامــة
الجماعــة األدبيــة التاليــة ســتكون مــلء الســمع والبصــر .وليــس أدب أمريــكا الالتينيــة اليــوم ،بصــورة َّ
علــى الرغــم مــن فاعليتــه وإنتاجــه كثيــراً مــن األعمــال البديعــة -فــي مثــل تلــك الحالــة التــي كان عليهــا فــيالعقــود الثالثــة األخيــرة مــن القــرن العشــرين .فربمــا كان مــوت أكتاڤيــو بــاس ،عــام  ،1996بمثابــة نهايــة
حقبــة كاملــة ،علــى نحــو ال مجــال فيــه للشــك.

البــوم” ســاعية
وظهــرت ،فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين ،حركــة أدبيــة ،فرضــت قصــداً أنهــا حركــة “مــا بعــد ُ
“البــوم” وقــد أطلقــت علــى
إلــى االبتعــاد عــن الواقعيــة الســحرية والجماليــة الحداثيــة لروائيــي حركــة ُ

نفســها اســم “ماكونــذو” وهــو دال دون شــك علــى مغــادرة ال احتــرام فيهــا ،تنطلــق مــن اســم بلــدة
“ماكونــذو” فــي روايــة “مائــة عــام مــن العزلــة” صــور الكُ تــاب ،المنتمــون إلــى هــذه الحركــة ،أمريــكا التينيــة
تتســم بأنهــا َحضريــة ومعولمــة وتســتحوذ عليهــا ثقافــة الواليــات المتحــدة ،كمطاعــم مكدونالــدز .وثمــة

حركــة مشــابهة ،معظــم أعضائهــا كتــاب مكســيكيون ،أســمت نفســها “الحركــة الجديــدة” لــم تعــارض
فوينتــس ،فحســب ،وإنَّ مــا تناقضــت أيضــاً مــع بــاس وجماعتــه األدبيــة المهيمنــة .لــم تنتــج أي مــن هاتيــن
ـاال ذات قيمــة راســخة ،ولــم تبــرزا شــخصية واحــدة تمتعــت بصيــت قومــي أو عالمــي.
الحركتيــن أعمـ ً

ـورة أمريــكا الالتينيــة ،الناجمــة عــن العولمــة .صحيــح أن
الجــدد ،عوضــاً عــن ذلــك ،صـ َ
لقــد فضــل الكتــاب ُ
“البــوم” ،مــن ورثــة الحداثــة ،كانــوا شــديدي االهتمــام بمســألة الهويــة فــي أمريــكا الالتينيــة،
كتــاب حركــة ُ

علــى نحــو عميــق ،فســعوا إلــى البحــث عنهــا بأعمالهــم التجريبيــة ،علــى صعيــد اللغــة ،وســبر أغــوار التاريــخ.
الجــدد أن مســألة الهويــة الثقافيــة ال تســتحوذ عليهــم ،وإنمــا تشــغلهم الهويــة الفرديــة
ويزعــم الكتــاب ُ
ـامل كبيــراً فــي أدب أمريــكا الالتينيــة،
فــي عالــم تصــوره مشــاهد تعمــق االغتــراب .وكانــت الهويــة ســرداً شـ ً

ـب عــن جمــع مــن شــظاياها.
َب ْيـ َـد أنَّ هــا تشــظت ،فــي الوقــت الــذي ظهــر فيــه عمــل ســيڤيرو ســارذوي ،كتـ َ
البــوم” تُ عــد -إن ُوجــدت -تعبيــراً عــن هــذه الحالــة مــا بعــد الحداثيــة .فــكان الشــعور
ولعـ َّـل حركــة “مــا بعــد ُ

الســائد فــي ذلــك الوقــت ،أن األدب ،أو المثقفيــن ،ال يســتطيعون تغييــر العالــم ،فــي حيــن كانــت المدينــة
الفاضلــة ،فــي الســابق ،شــيئاً ملموســاً  ،ومتاحــاً فــي أماكــن علــى شــاكلة كوبــا.

“البــوم” ،بحماســتِ ها التنافســية .فقــد
عمــدت تلــك الحــركات ،ك “ماكونــذو” و”كــراك” إلــى تشــويه حركــة ُ

ماركــس أكثــر الكتــاب تأثيــراً  ،دون منــازع ،بيــد أن كتابــاً آخريــن كانــوا حاضريــن ،كفوينتــس،
ِ
يكــون غارســيا
وكــورت ،وبارغــاس جوســا ،ودونوســو ،وأخيــراً پويــغ وســارذوي ،اللذيــن بــدآ فعليــاً يتأمــان فــي أعمالهمــا
بعــض الحقائــق التــي ذكرتهــا تلــك الحــركات عــن أمريــكا الالتينيــة المعاصــرة .وتكمــن المعضلــة الكبــرى،
الجــدد ،فــي أن التمــرد ضــد الســلطة وهــو يصنــع مــواده الصحفيــة الجيــدة ،ويبــدو
بالنســبة إلــى الكتــاب ُ

مســتحوذاً علــى االنتبــاه ومخلفــاً انطباعــات عميقــة ،يتوجــب عليــه أن يــأزر ذلــك بأعمــال أدبيــة مهمــة ،ذات
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تأثيــر دائــم .وال يبــدو أن أحــداً مــن الذيــن انخرطــوا فــي “ماكونــذو” و”كــراك” قــد نشــر ،حتــى اآلن ،عمـ ًـا
يقــارب “مائــة عــام مــن العزلــة” .علــى صعيــد الجــودة واالســتقبال النقــدي الجماهيــري

ولكــن ثمــة ،مــن بــي هــؤالء ،كاتبيــن حظيــا بشــيءٍ مــن التقديــر ،لتأليفهمــا بعــض الكتــب والحكايــات الجديرة

بالمديــح والذكــر كان البوليڤــي إذمونــدو پــاس ســولذان الــذي ارتبــط بحركــة “ماكونــذو” ،قــد نشــر روايــة
“هذيــان تورينــغ”  2003أمــا خورخــي ڤولبــي (المكســيك) فقــد ارتبــط بحركــة “كــراك” .ونشــر بضــع روايــات
حســن.
حظيــت باســتقبال َ

“البــوم” همــا :لويســا بالينســويل وإيســابيل َأ ِجنــدي علــى
وواظبــت امرأتــان ،عاصرتــا ســنوات (ازدهــار) حركــة ُ
إنتــاج أعمــال حظيــت بالتقديــر لــدى بعــض الدوائــر األدبيــة.

منفييــن ،همــا :أنطونيــو
وعــاد فــن المقالــة إلــى االزدهــار مــن جديــد ،والســيما أعمــال كاتبيــن كوبييــن
َّ

القصصــي ،مقــاالت
خوســية پونتــي ورافاييــل روخــاس نشــر پونتــي ،الــذي كان أيضــاً يكتــب الشــعر واألدب َ
شــديدة األصالــة.

والروائــي
وثمــة كاتبــان أعــادا أدب أمريــكا الالتينيــة إلــى مكانتــه المرموقــة ،همــا :الروائــي فرنانــذو بييخــو
ِّ
َّ

روبرتــو بوالنيــو حصــل بييخــو ،عــام  ،2003علــى “جائــزة رومولــو غايغـ ِـوس” فــي كاراكاس ،وهــو التكريــم

ماركــس ،وفوينتــس ،وبارغــاس جوســاِ ،مــن بيــن شــخصيات مرموقــة أخــرى.
ِ
ذاتــه الــذي نالــه غارســيا

الصيــت ،أســوة
َّأمــا بوالنيــو ،الكاتــب األمريكــي الالتينــي الحديــث الوحيــد ،الــذي غــدا شــخصية أدبيــة ذائعــة ِ
“البــوم” فإنــه مــات فــي الخمســين مــن عمــره ،حيــن كانــت شــهرته تتنامــى ،وأعمالــه تبلــغ
بكتــاب حركــة ُ

ـودة أعمالــه.
ذروتهــا .ولكــن صيتــه ظــل مدويــاً  ،حتــى بعــد وفاتــه ،لســبب وجيــه :جـ ِ

ثمــة مجــات أدبيــة كثيــرة فــي أمريــكا الالتينيــة،
فهــل ســيظهر بوالنيــو آخــر فــي المســتقبل القريــب؟ ّ

ومجموعــات مــن الكتــاب يجتمعــون فــي عواصــم مختلفة لمناقشــة أعمالهم ،والتطلــع إلى آفاق جديدة.
يجلــس الروائيــون والشــعراء الواعــدون ،فــي بلدانهــم ،وحتــى فــي المحافظــات ،علــى طــاوالت المقاهــي،
يتبادلــون األفــكار ،ويقــرأون نصــوص بعضهــم .فقــد يكــون بوالنيــو جديــد موجــوداً بالفعــل بيــن هــؤالء،
غيــر أنــه فــي انتظــار أن ُيكتَ شــف .وربمــا تكــون الصــورة أفضــل مــن ذلــك فيظهــر كاتــب علــى الســاحة ،علــى

النقيــض مــن بوالنيــو ،ولكنــه ال يقــل أصالــة عنــه ،فيدهشــنا جميعــا بأعمــال ذات جــودة تــدوم طويـ ًـا.
يســتحيل التنبــؤ ،فليســت أنمــاط تاريــخ األدب إال أنماطــاً محسوســة وملحوظــة بأثــر رجعــي.
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