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الالتينية
ـــــرديات �أمريكا
َّ
َّ
جامعة وال بالدقة التي ي�ستحقها» (�ص .)12:وهذا هو
ه��دف ال��ك��ت��اب احل���ايل ال���ذي ن�ص عليه امل���ؤل��ف بو�ضوح
ومبا�شرة« :درا�سة �صورة الوافد ال�شرقي كفرد ،ولي�س
�أي مظاهر �أخ���رى للثقافة العربية الرحبة احلا�ضرة
يف �أدبنا .ومن ناحية �أخ��رى ،علينا �أن نو�ضح �أن الكتاب
يتناول بالأ�سا�س ال�سرد (رواي���ة وق�صة) ،ويف �صفحات
قليلة فقط �سنحلل احل�ضور العربي يف ال�شعر لتناول
ديوان مكتوب على طريقة يوميات الهجرة» (�ص.)12:
ال�سبب يف وج��ود رواي��ات �أو ق�ص�ص تر�سم ،بطريقة
�إ َّن
َ
�أو ب���أخ��رى��� ،ص��ورة ال��ع��رب��ي يف ق���ارة �أم��ري��ك��ا الالتينية،
يعود �إىل اخللفية التاريخية القريبة اخلا�صة بعمليات
الهجرة والنزوح التي ال تزال حتدث �إىل وقت قريب جدا
(خ�صو�صا بعد ان��دالع ث��ورات الربيع العربي و�سل�سلة
انتفا�ضاته املتالحقة من 2011م)؛ وذلك لأن �أبطال هذه
العملية الثقافية املت�صلة بق�ضية الهجرة واال�ستقرار
والتكامل واال�ستيعاب هم مواطنون يتحدثون العربية
نزحوا من ال�شرق الأو�سط ،وهي ق�ضية در�سها م�ؤرخون
و�أنرثوبيولوجيون ومتخ�ص�صون يف العلوم االجتماعية
و�أكادمييون من جم��االت �أخ��رى .ف�ضال عن ذل��ك ،فقد
ا���س��ت��ط��اع ال�� ُك��ت��اب والأدب�����اء ا���س��ت��ع��ادة ���ص��ور خ��ا���ص��ة بهم،
ع��اي�����ش��وه��ا ،ب�شكل م��ب��ا���ش��ر �أو غ�ير م��ب��ا���ش��ر ،وه���ي �صور
ظ��ه��ر فيها ب��ائ��ع ج���وال ُي�سمى «ع��رب��ي» �أو طبيب ُلقب
با�سم «عربي» ،ك�أن جند يف بع�ض ال�سرديات �أو املرويات
الأمريكية التينية �شخ�صيات حتمل �أ�سماء ذات �صبغة
عربية �أو �أ�صل عربي -ولو على �سبيل اله ُْجنة -من قبيل:
«�سانتياجو ن�صار ،ابن رجل عربي وامر�أة كولومبية»� ،أو
«ناثيب �سعد� ،سوري يحمل اجلن�سية الربازيلية» ،جنبا
�إىل جنب ح�ضور بع�ض ال�شخ�صيات ب�صفاتها العامة
مثل «الرتكي» �أو «ال�سوري» �أو «العربي» ،وهي الأ�سماء
ال�����ش��ائ��ع��ة ال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي��ون يف �أم��ري��ك��ا
الالتينية على الوافدين العرب الذين جا�ؤوا �إليهم من
ال�شرق الأو�سط .ومن الالفت لالنتباه يف هذا ال�سياق،
الإ���ش��ارة �إىل بقاء كلمة «م���ورو» باعتبارها رم�� ًزا �أطلقه
الكوبيون ب�شكل �أخوي على املهاجرين العرب.
ويف ف�ضاء ه��ذا ال��ك��ت��اب ،ث َّمة روائ��ي��ون لي�سوا م��ن �أ�صل
ع���رب���ي ،م��ث��ل ك���ت���اب �أم���ري���ك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة ال��ك�لا���س��ي��ك��ي�ين
(ج.ج .ماركيز ،ج.ل .بورخي�س ،ج�.أم���ادو� ،إ.الليندي...
�إل��خ) ،و�آخ��رون منحدرون من اجليل الأول والثاين من
مهاجري العامل العربي ،مثل الكولومبي لوي�س فيا�ض،
�أو الت�شيلي وال�تر غ��ري��ب� ،أول��ئ��ك ال��ذي��ن كتبوا رواي��ات
ذات مو�ضوعات� ،أو ثيمات ،متقاربة كثريا ،تناولوا فيها
عرب حيل و�إ�سرتاتيجيات �سردية وتخييلية عدة -حياةاجل��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ت��ل��ك ال���ب�ل�اد؛ وذل����ك م��ن خ�لال
ت�صوير حياة عائالتهم املهاجرة التي ك��ان��ت ،بالن�سبة
�إليهم ،امل�صدر الأول وراء خ�صو�صية �إبداعاتهم ال�سردية
ذات ال�صبغة العربية الوا�ضحة.
مم��ث�لا يف �شخ�صية ال��ب��ائ��ع
ل��ق��د ك���ان ال��واف��د ال�����ش��رق��ي
ً
اجل����وال ،وت��اج��ر ال�����س��ل��ع يف حم��ل ث��اب��ت� ،أو يف امل��خ��ازن،
وبهذه ال�صفة ذاتها ظهر يف ال�سرد الق�ص�صي الأمريكي

التيني .وعلى الرغم من �أن��ه -يف بع�ض احل��االت ،قبل
م��رح��ل��ة االن�������ص���ه���ار -ق���د ح����دث رف�������ض م��ع��لَ��ن ل��ل��ب��اع��ة
اجل��ائ��ل�ين يف ق��ط��اع��ات �أق���ل ا���س��ت��ع��دادا لتقبل اجلاليات
العربية ،وحتديدا يف املدن الكربى ،مثل �سان باولو وريو
دي جانريو و�سانتياجو �أو بوينو�س �آير�س؛ حيث �أطلقوا
عليهم غالبا ا�سم «الأت���راك»؛ الأم��ر ال��ذي جعل العرب
املهاجرين يتقيدون يف البداية بالأحياء الأكرث توا�ض ًعا.
�أما يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ،فقد حتولت املدن
الالتينية الكربى �إىل �أ�سواق كبرية لل�سلع الأوروب��ي��ة،
يف اللحظة التي �شهدت فيها دول القارة من ًّوا اقت�صاد ًّيا،
رغ��م �أن��ه يف �أغلبه ك��ان تاب ًعا القت�صاديات �أجنبية مثل
الواليات املتحدة .ويف هذا ال�سياق� ،شارك العرب ب�شكل
ك��ب�ير يف ر���س��م ط��ب��ي��ع��ة ه����ذه ال���ت���ح���والت االق��ت�����ص��ادي��ة،
وا�ستطاع بع�ض التجار العرب الكبار الو�صول �إىل منابع
الإن��ت��اج فتحولوا �إىل م�ستوردين .هكذا ي�صف جارثيا
�أو�ستا خطوات االنتقال من �صفة الوافد �إىل التكامل
واال�ستيعاب خالل مائة عام ،وهو �أكرب من جمرد عدد
رمزي خ َّلده جارثيا ماركيز يف رواياته؛ حيث ا�ستمرت
عملية الهجرة العربية �إىل �أمريكا الالتينية حوايل ما
يقرب من قرن:
«لقد انتقل العربي من قيود اللغة �إىل املهارة التجارية
الت�أ�سي�سية ،وم��ن العزلة الأول��ي��ة �إىل حتويل حمله �أو
خمزنه �إىل حم��اور للحياة القروية واحل�ضرية ،ومن
اخلطابات �إىل عائلته البعيدة ليطمئنهم بعودته �إىل
ان�صهاره يف املجتمع الكولومبي النهائي ،ومن التدين
امل��رك��ز �إىل ال��ت��ف��او���ض ال��ث��ق��ايف ،وم���ن ح��ق��ي��ب��ة ال��ت��ج��ارة
امل��ت��ج��ول��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة �إىل امل��ت��اج��ر ال��ث��اب��ت��ة ،وامل��ح�ترم��ة،
واال�ستثمار يف تربية املا�شية والزراعة وال�صناعة؛ ومن
ت��ه��دي��د امل��ن��اف�����س�ين ال��ع��دائ��ي �إىل احل��رك��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
وت�شكيل �شبكات جتارية ،والو�صول لل�سلطة الق�ضائية
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الأوىل بالأمة ،ومن الإب��داع يف �صناعة الثلج والتجارة
ع��ل��ى ب��غ��ل��ة ،وال�����س��ف��ر الإق��ل��ي��م��ي� ،إىل الأب���ح���اث اجلينية
والتقدم يف �شتى فروع الطب ،وجتديد ال�صحافة وال�شعر
والت�صوير الفوتوغرايف ،وت�صميم املالب�س واملو�سيقى
القومية .مائة عام مل تكن قليلة» (�ص.)21:
 ...وق���د ك���ان ل��ه��ج��رة الأف�����راد م��ن ال�����ش��رق ال��ع��رب��ي �إىل
�أمريكا من��اذج عليا؛ �أق�صد بع�ض ال���رواد ال��ذي��ن قاموا
ب��ه��ذه امل���ب���ادرة اجل�����س��ور ب���اك��� ًرا .ف��م��ن��ذ ب���داي���ات الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،وحتديدا يف �سنة 1854
و�صل �إىل بو�سطن ،بالواليات املتحدة ،طالب الالهوت
�أنطونيو فريحة الب�شحالين ،ويف �سنة  1859و�صل �إىل
ال�برازي��ل اللبناين يو�سف مو�سى ،ويف ال�سبعينيات من
ال��ق��رن نف�سه يتحول دخ��ول ال��ع��رب ال��ق��ارة الأم��ري��ك��ي-
التينية ،م��ن جم��رد دخ��ول ف��ردي �إىل م��وج��ات جماعية
���س��وف ت��ت��زاي��د ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ يف ال��ق��رن ال���ت���ايل .لقد
كانت الوجهة املف�ضلة ل��دى املهاجرين ال��ع��رب �آن��ذاك،
ه��ي -جنبا �إىل جنب ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة� ،أو
رمب��ا بعدها مبا�شرة -ال�برازي��ل والأرج��ن��ت�ين واملك�سيك
وت�شيلي ،ثم يف املرتبة التالية ت�أتي كوبا ،وم��ن ورائها
ب���ل���دان �أخ�����رى م��ث��ل ف��ن��زوي�لا وك��ول��وم��ب��ي��ا والإك�������وادور
التي كانت متثل بالن�سبة للمهاجرين العرب ما �أ�سماه
كالدون نويهد «�أر�ض االختيار الثاين».
ويف ف�ضاء ال�سرديات الأمريكي-التينية ،ثمة ح�ضور
عربي الفت لالنتباه يف روايات عدة للكاتب الكولومبي
الكبري جابرييل جارثيا ماركيز ،احلا�صل على جائزة
نوبل عام  ،1982حيث تتجلى �شخ�صية العربي املهاجر
قاد ًما من �أر�ض امل�شرق .ف�ضال عن ذلك ،ميكن للباحث
ال��ع��رب��ي امل��ه��ت��م مب��ث��ل ه���ذه امل��و���ض��وع��ات متابعة ح�ضور
اللبنانيني وال�سوريني يف روايات جورجي �أمادو ،وح�ضور
ال���ع���رب يف م���روي���ات ب��ورخ��ي�����س وك���ار����س���ا����س ول��ي��وب��ول��د
مار�شال ،وحتديدا عالقة العرب امل�سيحيني بامل�سلمني
يف رواية من قبيل «�آدم بوينو�سياري�س» ملار�شال .وكذلك
ح�ضور ال�شخ�صية العربية يف رواي��ات وق�ص�ص �إيزابيل
الليندي ،وحتديدا �شخ�صيتها الأثرية «ريا�ض احللبي»
احلا�ضرة بقوة يف روايتها «�إيفا لونا» وبع�ض ق�ص�صها
ال��ق�����ص�يرة الأخ�����رى� .أم���ا ���س��ردي��ات ت�����ش��ي��ل��ي ،ف��ه��ي �أك�ثر
ً
متثيل للفل�سطيني املهاجر،
�سرديات �أمريكا الالتينية
القادم �إىل �أر�ض الكاكاو ،بح ًثا عن وطن بديل قد يتحقق
�أو ال يتحقق.
----------------- الكتاب�« :صورة العربي يف �سرديات �أمريكا الالتينية». امل�ؤلف :ريجوبريتو �إرنانديث باريدي�س. ترجمة� :أحمد عبد اللطيف. ال��ن��ا���ش��ر :م�����ش��روع «ك��ل��م��ة» ،هيئة �أب���و ظ��ب��ي لل�سياحةوالثقافة ،اللغة الإ�سبانية.
 �سنة الن�شر :الطبعة الأوىل 2015م.• ناقد و�أكادميي م�صري
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�صورة العربـــي فـــي �ســ
ُم َّمد
َّ
ال�شحات *
على ال َّرغم من �أنَّ �أغلب دار�سي الأدب ونقاده ال ي�شرعون يف درا�ساتهم ،غال ًباُ ،منطلقني من مقوالت الأدب املقارن الكربى ،وهذا �أمر يبدو طبيعيا يف
تعددا الفتا ،ف�إنهم قد ينتهون
�سياق حتوالت �إب�ستمولوجية حادة متر بها النظرية النقدية املعا�صرة؛ حيث تتعدد منظوراتها ومرجعياتها ومقارباتها ُّ
�إليه بطريقة ما ،خ�صو�صا عندما تدفعهم ال�ضرورة املنهجية �إىل جتاوز حدود مو�ضوع �ضيق قد يهدف فح�سب �إىل ر�صد بع�ض الإ�شارات �أو العالمات �أو
ال�صور �أو اال�ستعارات �أو ال�سلوكات �أو مظاهر العي�ش �أو الكالم �أو بع�ض الطقو�س والعادات والتقاليد� ،أو غري ذلك كله ،مما ي�سلكه هذا الباحث املقا ِرن �أو
ذاك يف �أغلب الأحوال .لكنهم قد ينتهون �إىل مراجعة ن�صو�ص غائبة� ،أو حتليل �أن�ساق م�ضمرة ،تت�صل بثقافات وح�ضارات متباينة ،ك�أنهم ميار�سون ً
فعل
�أركيولوج ًّيا يف طبقات جيولوجية تراكمت عرب �سنوات و�سنوات من املعمار احل�ضاري والثقايف لأمة من الأمم �أو ِعرق من الأعراق �أو �شعب من ال�شعوب.
وعلى ال َّرغم من ُم�ضي �أكرث من قرن من الزمان على
طرح بدايات الت�سا�ؤل حول ماهية الأدب املقارن وحدود
ا�شتغاله ،فال ت��زال الت�سا�ؤالت القدمية نف�سها تفر�ض
أ�سي�سا على طبيعة الو�ضعية اجلديدة
ح�ضورها بقوة ،ت� ً
للنظرية الأدبية املعا�صرة وحتوالتها املت�سارعة املواكبة
حلركة التطور العلمي والدر�س الفل�سفي العاملي ،وهي
الت�سا�ؤالت ذاتها التي �سوف ميار�سها عمل ًّيا كتاب «�صورة
العربي يف �سرديات �أمريكا الالتينية» للكاتب والباحث
الكوبي ريجوبريتو �إرنانديث باريدي�س ،بو�صفه كتا ًبا
ي�سعى اللتقاط مفردات �صورة ن�صية متناثرة بالأ�سا�س
يف ���س��ردي��ات �أم��ري��ك��ا الالتينية وم��روي��ات��ه��ا؛ �أق�����ص��د �إىل
�صورة العربي ،من حيث هي متثيل ثقايف تت�شكل مفرداته
و�شظاياه وحدوده على تخوم �-أو يف قلب -خطاب روائي
غ�ير عربي ت�شكل هناك فيما وراء املحيطات واجلبال
وغابات القارة البعيدة املعروفة با�سم �أمريكا الالتينية
التي كثريا ما انبهرنا بكتابها ومنجزها ال�سردي الذي
اخ�ت�رق �أغ��ل��ب ال��ل��غ��ات احل��ي��ة ب��ف��ع��ل ع��م��ل��ي��ات ال�ترج��م��ة
والتبادل الثقايف.
�إ َّن درا�سة �صورة الآخر يف الرواية �أو يف �سرديات �أمة من
الأمم �أو �شعب من ال�شعوب عموما واح��دة من املباحث
امل��ف�����ص��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ده��ا الأدب امل���ق���ارن جم ً
����ال حم��ور ًّي��ا
للف�صل بني الثوابت والتحوالت؛ حيث ي ُنظر �إىل ال�صور
�أو ال��ت��م��ث��ي�لات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��و���ص��ف��ه��ا م��ك��ون��ات �أو جينات
ثقافية ،ف�ض ً
ال عن كونها �صوراً ومتثيالتٍ حتمل جتارب
ال�شعوب اخل��ا���ص��ة� .إ َّن البحث يف جم��ال �صور ال�شعوب
ميثل اجت��اه��ا حديثاً يف الأدب امل��ق��ارن ،كما ي��ق��ول كلود
بي�شوا و�أندريه م.رو�سو (الأدب املقارن ،ترجمة� :أحمد
عبدالعزيز ،مكتبة الأجن��ل��و امل�صرية ،ال��ق��اه��رة،1998 ،
����ص)195:؛ �إذ يجب �أن ُتدر�س ال�صورة � ً
أول يف م�ستوى
الوطن �أو الإقليم املحلي؛ حيث يكون كل �إقليم لنف�سه
���ص��ورة ع��ن الأق��ال��ي��م الأخ����رى ،وي��ق��دم جل�يران��ه رم���وزاً
�أ�سا�سية عنه.
� ...إ َّن م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��درا���س��ات ق��د ُي�����س��اع��د �أي
بلدين على القيام بنوع من التحليل النف�سي القومي،
حني يعرفان م�صدر �أحكامهما امل�سبقة املتبادلة بينهما
م��ع��رف��ة �أف�����ض��ل (ال��ت��ي ه��ي يف ال��غ��ال��ب حم�����ض ت�����ص��ورات
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ذهنية ومفاهيم� ،أك�ثر منها حقائق متعينة) ،وبذلك
يعرف كل منهما نف�سه وحقيقته ب�صورة �أف�ضل ،ويكون
�أكرث ت�ساحماً مع «الآخر» الذي كان يعتمد يف ت�صويره،
�أ���س��ا���س��اً ،ع��ل��ى م��ي��ول �شبيهة مب��ا ك���ان ل��دي��ه .ه��ك��ذا ،قد
ت��ف��ر���ض م��ث��ل ه���ذه ال��درا���س��ات امل��ق��ارن��ة �-أو «ال��درا���س��ات
ال��ث��ق��اف��ي��ة» بامل�صطلح احل��دي��ث -ع��ل��ى م��ن ميار�سونها
م��وق��ف��اً م��ن ال��ت��ع��اط��ف وال��ف��ه��م ب�ين ب��ن��ي ال��ب�����ش��ر ،مهما
تباعدت الأقاليم ،وام��ت��دت حواجز اجلغرافيا ،كما قد
تفر�ض عليهم� ،أي�ضا ،يف الوقت ذات��ه ،ليربالية ثقافية
ال ميكن دونها حماولة �إجناز عمل جماعي بني ال�شعوب
وال��ث��ق��اف��ات واحل�����ض��ارات (ورمب���ا امل��ث��ال ال��ق��دمي الأك�ثر
���ش��ه��رة وذي��وع��ا يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ق���درة ك��ت��اب «�أل����ف ليلة
ول��ي��ل��ة» على ال��ت��داول والتعاطي ال��ث��ق��ايف ب�ين ال�شعوب،
واخ�ت�راق ح��واج��ز اللغة وال��دي��ن والتقاليد املجتمعية
ال�صارمة).
ويف هذا ال�سياق ،يحاول الربوفي�سور الكوبي املتخ�ص�ص
يف ال�����ش���ؤون ال��ع��رب��ي��ة ري��ج��وب�يرت��و ب��اري��دي�����س ،يف كتابه
احل��ايل ،تت ُّبع �أث��ر العرب يف ت�شكيل مالمح ذل��ك التيار
الفني الذي ُع ِرف الحقًا با�سم «الواقعية ال�سحرية « ففي
هذا الكتاب (بف�صوله الثمانية املكثفة ،و�صفحاته التي
ال تتجاوز ال��ـ� 202صفحة من القطع املتو�سط) ،ير�صد
امل�ؤلف موجات التحول الثقايف احلاد التي ع�صفت بدول
�أمريكا الالتينية؛ �أق�صد �إىل ذلك التحول ال��ذي ترك
ب�صمته ،ونكهته ،يف �أدب ه��ذه ال��ق��ارة (ال��ت��ي ت�ضم دوال
ع��دة ،م��ث��ل :ال�برازي��ل ،والأرج��ن��ت�ين ،واملك�سيك ،وك��وب��ا،
وت�شيلي ،وب�يرو...وغ�يره��ا) ،و�ساهم يف ن�شوء �أح��د �أهم
التيارات الأدبية التي ظهرت يف القرن الع�شرين ،وذلك
من خالل حتليله مناذج �سردية عدة من �أعمال ال ُكتاب
ريا يف امل�شهد الأدبي العاملي ،ممن نال بع�ضهم
الأكرث ت�أث ً
ج��ائ��زة ن��وب��ل يف الآداب وغ�يره��ا م��ن اجل���وائ���ز العاملية
املرموقة ،من �أمثال :جابرييل جارثيا ماركيز ،وخورخي
لوي�س ب��ورخ�����س ،وج��ورج��ي �أم����ادو ،و�إي��زاب��ي��ل الليندي،
بحيث تتبع الكاتب يف ك��ل �سردية م��ن ه��ذه ال�سرديات
ظهور «�شخ�صية العربي» التي بد�أت يف البزوغ ،بالتزامن
مع ح�ضور �صورة املهاجر اجلديد ال��ق��ادم �إىل املجتمع
الأمريكي التيني ،بداي ًة من عمله بائ ًعا ً
جوال� ،أو متنقال

بني البلدان والقرى وامل��دن ،م��رو ًرا بالعمل يف التجارة
امل�ستقرة ،ثم طموحات الأجيال التالية من املهاجرين
يف العمل الأكادميي والو�صول حتى �إىل مرتبة �أ�ساتذة
اجل��ام��ع��ات .ه��ك��ذا ،يتط َّرق الكتاب للبحث ع��ن �أ���س�لاف
(عرب) للواقعية ال�سحرية� ،أ�سهموا بو�ضوح يف ت�أ�سي�س
ه��ذا ال��ت��ي��ار ،لكنهم مل ي��ح��ظ��وا بال�شهرة ال��ك��اف��ي��ة التي
تعادل ت�أثريهم ،ولعل �أبرزهم الروائي الكولومبي لوي�س
فيا�ض ذو الأ�صل العربي الذي ينتمي �إىل اجليل الثاين
من املهاجرين الذين ا�ستوطنوا �أمريكا الالتينية.
 ...كان للح�ضور العربي يف دول �أمريكا الالتينية �أكرث
أرا�ضي
من مظهر؛ بحيث طال ت�أثري الثقافة العربية � َ
وب���ل���دا ًن���ا ك���ث�ي�ر ًة؛ م��ن��ه��ا ك���وب���ا م���ث�ل�ا ،وذل����ك ع�ب�ر ط��رق
خمتلفة ،بع�ضها مبا�شر وبع�ضها الآخ���ر غ�ير مبا�شر،
وعرب عنا�صر متعددة ،مثل دخول املوري�سكيني ،والعمارة
املدجنة ،والب�صمة العربية يف اللغة الق�شتالية ،ف�ضال
ع��ن ع��وام��ل �أخ�����رى .ل��ك��ن احل�����ض��ور الأك��ب�ر ل�شخ�صية
العربي يف قارة �أمريكا الالتينية كان يف الن�صف الثاين
م���ن ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،ف��ق��د ارت���ب���ط ذل���ك حت��دي��دًا
بعمليات ال�ترح��ال احلا�صلة يف القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين ،والتي بد�أت يف بع�ض مناطق (يق�صد امل�ؤلف
ه��ن��ا -دوال بعينها ه���ي :ل��ب��ن��ان ،وف��ل�����س��ط�ين ،و���س��وري��ا،وم�صر) كانت واقع ًة حتت �سلطة الإمرباطورية الرتكية
العثمانية التي مبجرد اختفائها ازدادت حاالت الهجرة
وال��ن��زوح منها �إىل جمتمعات ن�صف ال��ك��رة الأم��ري��ك��ي.
هكذا ،ينه�ض كتاب ريجوبريتو باريدي�س «�صورة العربي
يف �سرديات �أمريكا الالتينية» على تتبع وحتليل �صورة
ال��واف��دي��ن ال��ع��رب يف ال�����س��رد الأم��ري��ك��ي ال�لات��ي��ن��ي ،وهو
مو�ضوع ن��اد ًرا ما تناوله الباحثون واملتخ�ص�صون ،على
ح��د و���ص��ف��ه ه��و ،غ�ير �أن �أح���د ه����ؤالء ال��ق�لائ��ل املعنيني
ب��الأم��ر ك��ان امل���ؤل��ف الت�شيلي �سريخيو م��اث��ي��ا���س ال��ذي
قام بدرا�سات حول هذا املو�ضوع ،بل لعله الوحيد حتى
هذه اللحظة الذي قدم نتائج ملمو�سة فيما يخ�ص هذا
الفرع؛ �إذ ك��ان ي��رى �أن الروائيني قد تناولوا �شخ�صية
ال��ع��رب��ي يف �أع��م��ال��ه��م ال�����س��ردي��ة؛ لأن���ه مي��ث��ل وج��هً��ا �آخ��ر
ل��ل��واق��ع الأم��ري��ك��ي ال�لات��ي��ن��ي ول��ت��ن��وع��ه ال��ع��رق��ي .ورغ��م
ذل���ك ،ف��امل���ؤل��ف الت�شيلي «مل ي��ت��ن��اول امل��و���ض��وع ب�صورة

