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A FORMAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA
Este artigo propõe-se a apresentar ao leitor árabe a diversidade cultural, social e religiosa que caracteriza a sociedade brasileira. Nesse 
contexto, o autor ressalta que uma das manifestações mais importantes de distinção cultural e social no Brasil é o carnaval e enfatiza 
o papel do futebol como entretenimento e meio de progresso social para os filhos das classes mais pobres.

LA FORMACIÓN DE LA CULTURA BRASILEÑA 
Este artículo propone introducir al lector árabe a la diversidad cultural, social y religiosa que caracteriza la sociedad brasileña. 
En este contexto, el autor subraya que una de las manifestaciones más importantes de distinción cultural y social en Brasil es el 
carnaval y enfatiza el papel del fútbol como entretenimiento y medio de progreso social para los hijos de las clases más pobres.

تكوين الثقافة البرازيلية
 أخذ هذا المقال على عاتقه تقديم التعددية الثقافية و االجتماعية و الدينية التي تميز المجتمع البرازيلي للقارئ العربي. و في هذا السياق
 فإن الكاتب يبين بأن أحد أهم التظاهرات الثقافية في البرازيل هو الكرنفال، دون نسيان اإلشارة إلى أهمية رياضة كرة القدم بصفتها و سيلة

ترفيهية و وسيلة أيضا للتقدم االجتماعي بالنسبة ألبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع

LA FORMATION DE LA CULTURE BRÉSILIENNE
Cet article se propose de présenter au lecteur arabe la diversité culturelle, sociale et religieuse qui caractérise la société brésilienne. Dans 
ce contexte, l’auteur souligne que l’une des manifestations culturelles et sociales les plus importantes au Brésil est le carnaval et fait 
ressortir le rôle du football en tant que divertissement et opportunité de progrès social pour les enfants des classes les plus pauvres.

THE FORMATION OF BRAZILIAN CULTURE 
The purpose of this article is to introduce Arab readers to the cultural, social and religious diversity characteristic of Brazilian 
society. In this context, the author emphasizes that one of the most important manifestations of cultural and social distinction 
in Brazil is the Carnival. He also emphasizes the role of soccer as entertainment and a means of social progress for the offspring 
of the poorer socio-economic classes.
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ما أرمي إليه في هذه الورقة هو أن أبينّ كيف استطاعت البرازيل أن تقوم كدولة من خالل التفاعل 
في  متفاوتة،  بدرجات  اجلماعات،  تلك  أسهمت  وكيف  مختلفة  عرقية  جماعات  بي  ق  حتقنّ الذي 

يه اليوم الثقافة البرازيلية.  تشكيل ما نسمنّ
من املعروف أن البرازيليي، الذين يبلغ تعدادهم اليوم 180 مليون نسمة، هم أحفاد ثالث جماعات 
عرقية أقامت في هذا البلد على مرنّ التاريخ، تضمنّ الهنود األمريكان، وهم السكان األصليون املنحدرون 
من أصول آسياوية، الذين قدموا إلى البرازيل منذ ما يزيد عن عشرة آالف سنة؛ والبيض األروبيون، 
وهم من البرتغاليي أساسا، الذين اكتشفوا هذه البالد في شهر أبريل عام 1500م؛ ثمنّ األفارقة الذين 
بع األخير  تهم للعمل عبيداً في البرازيل، وهي ممارسة استمرنّت ولم تتوقنّف إالنّ في الرنّ متنّ اجتثاثهم من قارنّ
من القرن 19م. ومع ذلك، فإننّ هذه املعادلة ليست في احلقيقة سوى تبسيط بالغ للواقع. ألن الثقافة 
لت نتيجة لعملية أكثر تعقيداً بكثير. فالسكان األصليون للبرازيل،  البرازيلية في احلقيقة قد تشَكنّ
الذين لم يتجاوز عددهم يوم اكتشافه اخلمسة ماليي، كانوا يتكلمون أكثرمن ألف لغة مختلفة، تنتمي 
إلى عشرات من األسر اللغوية املختلفة، وهم بالتالي ال جتمعهم ثقافة مشتركة. وعلى النحو ذاته، فإننّ 
العبيد األفارقة الذين ُجلبوا إلى البرازيل كانوا ينتمون إلى منظومات ثقافية مختلفة. وعالوة على ذلك، 
اة اعتباطًا بجماعات البيض، لم تقتصر فقط على املستوطني البرتغاليي، إذ كانت  فإننّ اجلماعات املسمنّ
ت موجات كبيرة من املهاجرين  البرازيل منذ القرن 19م، قبلة لعدد من الهجرات البشرية التي ضمنّ
يه  ًا واسعًا. وبالتالي، وحتنّى نفهم حقيقة ما نسمنّ ًا وثقافينّ عَا لغوينّ لوا تنونّ األوروبيي واآلسياويي، الذين شكنّ
ًا – كيف أصبح البرازيل آهال بالسكان، وهي عملية  اليوم الثنّقافة البرازيلية، البدنّ أن نعرف – ولو سطحينّ

ة األولى إلى تلك البالد، منذ أكثر من 500 عام. لم تبدأ، مثلما مرنّ بنا، بقدوم األساطيل البرتغالينّ
يعيش اليوم في البرازيل 220 جماعة عرقية مختلفة، يتكلنّم أفرادها 180 لغة مختلفة، ويشغلون 
ان البرازيل. وميثنّل هؤالء كلنّ  12% من مجموع مساحة البالد، وميثنّلون أقلنّ من 1% من مجموع سكنّ
ان األصليي النّذين كانوا يعيشون هناك في مطلع القرن 16م. وقد مرنّ كثير  ى من آالف السكنّ ما تبقنّ
منهم بعملينّات من االنقراض البيولوجي بعد اتصالهم باملستوطني البرتغاليي. ولقد بات معلومًا أننّ 
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نا نعلم اليوم كذلك أننّ  فة؛ لكننّ ة املتفونّ أعداداً كبيراً من تلك اجلماعات قد أبيدوا باألسلحة األوروبينّ
عوب كان في األساس نتيجة إلصابتهم بأمراض جلبها إلى البالد املستوطنون البيض،  انقراض تلك الشنّ
ني  ومنها اإلنفلوانزا، واحلصباء، واجلدري، تلك اآلفات التي لم يكن سكان البرازيل األصليون محصنّ
ها. وباإلضافة إلى ذلك،  هناك أعداد كبيرة من احلضارات األصلينّة كانت تعيش خصوصًا في  ضدنّ
ر حضور آثارباقية من  ة االندماج الثنّقافي، ممنّا يفسنّ شمال شرقي البرازيل، وانقرضت في خضمنّ عملينّ
عب البرازيلي. ومع ذلك فإننّ النّذين لديهم ممينّزات  األعراق البشرية األصلينّة على نطاق واسع من الشنّ

كان األصليي. عرقينّة من ذلك القبيل ال يعترفون جميعهم بتلك اجلذورالتي تربطهم بالسنّ
نة معتبرة من ذلك  كان األصليي ميثنّلون عينّ ًا في البرازيل من السنّ ورغم كلنّ شيء، فإننّ املوجودين حالينّ
راء العرقينّ النّذي كان قائمًا في البالد من قبل. فعلى سبيل املثال، ميكننا أن نستعرض اجلماعات اللنّغوية  الثنّ
ية املوجودة اليوم في البرازيل، وتضمنّ جماعات توبي Tupi، واجلاي Jệ، واألرواِك Aruak ، والكاريب  احمللنّ
ع إلى عدة عائالت لغوية تضمنّ كلٌّ منها  Karib، والبانو Pano، والكاديواو Kadiwẻu، وهذه بدورها تتوزنّ

كان  السنّ ل  أونّ توبي كانوا  أن جماعة  إلى  التنّنويه هنا  لنا من  تاريخية، البدنّ  لغات مختلفة. وألسباب 
وا باألوروبينّي، إذ كانوا يقيمون على امتداد قسم كبير من سواحل البرازيل يوم  األصلينّيي النّذين احتكنّ
 Tupi اكتشافه. ونتيجة لذلك، فقد دخل عدد كبير من العبارات النّتي تعود إلى أسرة " توبي جواراني
ة البرازيلينّة وأسماء املواقع فيها. وسنرى الحقا كيف أصبح  Guarani "اللنّغوينّة في معجم اللنّغة البرتغالينّ

الكثير من عادات تلك اجلماعات وتقاليدها ومعتقداتها كذلك جزءاً من الثنّقافة البرازيلينّة. 
في  أقلية  يشكلون  البيض  األوروبيون  كان  البرتغالي،  االستعمار  من  األولى  السنوات  خالل 
املختلطة بي  الزيجات  من  عالية  نسبة  فقد حدثت  يومها،  األوروبيات  النساء  ولقلة عدد  البالد، 
البرتغاليي ونسوة من السكان األصليي. وأدى ذلك إلى تزايد في نسبة السكان املختلطي الذين 
يكاد  ال  التي   "caboclos "كابوكلوس  أو   "  mamelucos "ماملوكوس  بجماعات  يعرف  ما  لوا  شكنّ
أفرادها يتكلمون شيئا من البرتغالية. وهكذا كانت اللغة املسيطرة في البرازيل حتى أواخر القرن 

."nhengatu 17م هي لغة محلية تعرف باسم "نهنجاتو
بي  العبيد  جتارة  وكانت  القرن 16م.  أواخر  مع  البرازيل  إلى  القدوم  في  األفارقة  بدأ  وبدورهم، 
إفريقيا والبرازيل يومها في أزهى مراحلها، بحيث بلغ عدد السكان السود في أوائل القرن 19م ما 
ر ب70% من مجموع سكان البالد. وللتدقيق، كان مجموع السكان البيض يومها ال يتجاوز  يقدنّ

1،043،000 نسمة، فيما بلغ إجمالينّ السكان 3،817،000 نسمة.
الثقافي  التنوع   وعلى الرغم من عدم توافر املعلومات الكافية إلعطائنا صورة دقيقة عن مقدار 
ذات  األساسية  العرقية  اجلماعات  حتديد  بإمكاننا  يظل  فإنه  البرازيل،  في  األفارقة  به  أسهم  الذي 
وهاوسا،  يوروبا،  جماعات  وتشمل  البرازيل،  سكان  تطور  في  أسهمت  التي  اإلفريقية  األصول 

وناجو، وجيجي، ومينا، وفوال، ومانديجا، وبانتو.
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وفي مرحلة الحقة، جاءت الهجرة األوروبية لتسهم في تغيير التركيبة الدميوغرافية )السكانية( قي 
ر حاليا، يعودون إلى  البرازيل، و ذلك على الرغم من أن 50% من مجموع سكان البالد، كما هو مقدنّ
أصول إفريقية. و مع ذلك، فإن هذا القسم من سكان البرازيل )أي السكان البيض( لم يبدأ في الزيادة 

بشكل كبير إال بعد استقالل البالد، عام 1822 م ، و بشكل أ كبر بعد إلغاء الرق، عام 1888 م .
ميثل اإليطاليون أكبر نسبة من املهاجرين القادمي من أوروبا. فخالل الفترة ما بي 1870 و 1920 
، قدم إلى البرازيل حوالي 1،4 مليون إيطالي استقروا في القسم اجلنوبي من البالد ، و بوجه خاص 
في مقاطعة ساوباولو. كما كانت هناك موجة مهمة من املهاجرين القادمي من البرتغال، خالل الفترة 
ما بي 1855 و 1915 م، ليبلغ عددهم مليون مهاجر. و باإلضافة إلى ذلك، قدم إلى البرازيل 567 
ألف مهاجر من إسبانيا خالل الفترة ما بي 1882 و 1929 م . أما الهجرة من أملانيا، التي بدأت في 
ت خالل الفترة ما بي عام 1819 و 1947 م ، ليبلغ عدد املهاجرين األملان  مراحل مبكرة، فقد امتدنّ
الذين استقروا في البرازيل 236 ألفا. و ال يتجاوز هذا الرقم بكثير عدد املهاجرين اليابانيي الذين 
بدأوا يتوافدون على البالد عام 1908 م ، ليبلغ تعدادهم 234 ألف مهاجر. و بذلك ارتفع عدد 

سكان البرازيل من ذوي األصول اليابانية خالل السنوات الثماني الالحقة ليبلغ 1،3مليون نسمة.
الشرق  البرازيل 48326 مهاجرا من منطقة  إلى  قدم  ما بي 1880 و 1941م،  الفترة  و خالل 
األوسط، وكانوا في البداية من سوريا و لبنان، ثم من فلسطي. و تشير الوثائق عالوة على ذلك إلى 
البرازيل خالل السنوات  ما بي 1901 و 1914م ، و كان  أن 63 ألف مهاجر يهودي قدموا الى 
معظمهم من تركيا. و تشير الوثائق كذلك إلى وجود أعداد أقل  من املهاجرين الذين قدموا من بولندا 
املاضية،  القليلة  السنوات  و هولندا و الصي، و في مرحلة أقرب أيضا من كوريا اجلنوبية. وخالل 
املهاجرين  ر عدد  يقدنّ بوليفيا، بحيث  املهاجرين من  بها من  بأس  أعداد ال  البرازيل كذلك  استقبل 

البوليفيي غير الشرعيي املقيمي اليوم في مدينة "ساوباولو" وحدها بحوالي 100 ألف.
الشعب  لتمنح  البرازيل  لت في  السكان و كيف تشكنّ ممنّا سبق إذن، أخذنا حملة عامة عن تركيبة 
البرازيلي بالتالي طبيعته اخلاصة. فقد وضع السياق التاريخي املتعدد األجناس معايير محددة تعرف 
بها مختلف أصناف السالالت العرقية املختلطة التي ينتمي إليها السكان. فالذين ينحدرون من أصول 
أوروبية و أمريكية هندية مختلطة ُيعرفون تاريخيا باسم "كابوكلوس" أو "ماملوكوس" ؛ و املنحدرون 
من أصول إفريقية وأمريكية هندية ُيعرفون باسم " كافوسوس" ؛ فيما ُيعرف املنحدرون من أصول إفريقية 
و أوروبية باسم "موالتوس". إال أن هذه الفئات أو األصناف املختلفة تظل غير كافية لتفسير عملية 
دة التي متنّت في البرازيل، ممنّا جعل أشهر الكتاب البرازيليي، الروائي  "االختالط العرقي أو اجلنسي" املعقنّ

خورخي أمادو، يؤكد "أننا لسنا هنودا، وال سودا،  وال بيضا؛بل نحن برازيليون".
الت  إذا وضعنا كل هذا في احلسبان، ميكننا اخلوض اآلن في صلب موضوع هذه احملاضرة، "تشكنّ
بصددها.  كنا  التي  للعملية  األهم  لة  احملصنّ هي  التشكالت  تلك  أن  باعتبار  البرازيلية"،  الثقافة 
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به مختلف  أسهمت  مبا  نكون على علم  أن  بد  البرازيلية، ال  الثقافة  نفهم كيف تشكلت  فحتى 
اجلماعات العرقية التي سكنت البرازيل.

اًل فيما أسهمت به الشعوب األصلية. فهناك أعداد كبيرة من املفردات  والعبارات التي تنتمي  لننظر أونّ
ية في البرازيل، و من ضمنها  إلى عائلة "توبي جواراني" اللغوية والتي أصبحت جزءا من اللغة البرتغالية احمللنّ
مجموعة من األسماء األعالم، بغضنّ النظر عن اللبس القائم حول ما إذا كانت في األصل أسماء للذكور 
أو اإلناث. و أما فيما يخص مظاهر احلضارة املادية ، فيمكن أن نشير إلى عادة االسترخاء و النوم على 
األرجوحات الشبكية التي تظل عادة واسعة االنتشار اليوم في الشمال و الشمال الشرقي من البالد. و ميكن 
أيضا أن نذكر النباتات املأكولة التي تستخدم اليوم في البرازيل،  والتي لم تكن معروفة لدى األوروبيي، مثل 
رية، و الفول  ، و الذرة، و البطاطا السكنّ نبات "الكاسافا" أو "املنيهوت" الذي ُيستخرج من جذوره نشاء مغذنّ
ء،  والفول السوداني، و فصائل مختلفة من الفلفل. و من بي الفواكه، هناك الكاشيو  والبابايا، و  أو الباقالنّ
أنواع مختلفة من املوز، وغيرها. و ينطبق األمر نفسه على أوراق التبغ، و أوراق املاتيه املستعملة في إعداد 
شاي املاتيه، الذي يتناوله كل سكان جنوب البرازيل، و كذلك فاكهة اجلوارانا التي هي املادة األساسية التي 
ُيصنع منها أكثر املشروبات اخلفيفة شعبية في البرازيل. و من السكان األصليي للبرازيل، تعلنّم املستعمرون 
لون تلك العصارة الرحيقية املستخرجة من شجر املطاط، أو ما يعرف بعصارة الشجر، أو مادة  كيف يحصنّ

Latex ، التي أصبحت من املواد اخلام املهمة في عصرنا احلديث. 

بها سكان  يؤمن  التي كان  اخلرافات  و مختلف  العديدة  املعتقدات  البرازيل  توارث سكان  كما 
البالد األصليون. من ذلك، مثال، فكرة سوء الطالع الذي قد يحل مبن وقعت يده على أشياء لها طاقة 

سحرية تعرف باسم "بانيما".
البرازيلية. و من  الثقافة  إسهام كبير في تشكيل  اإلفريقية  للسكان من ذوي األصول  كما كان 
أمثلة ذلك أن إيقاعات املوسيقى الشعبية البرازيلية متتدنّ جذورها إلى الرقصات الدائرية اإلفريقية من 
قبيل اجلونغو و السامبا، التي تطورت منها رقصات السامبا املعاصرة التي متثنّل أهم لون موسيقينّ في 
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البرازيل، و تقترن اقترانا وثيقا بالهوية الوطنية للبالد.
التقليدية  البرازيلي، فسنجد أن عددا كبيرا من األطباق و األطعمة  و إذا نظرنا في ألوان الطبخ 
تعود إلى أصول إفريقية. و في مدينة "سلفادور" من مقاطعة "باهيا"، سيجد السائح أفضل محيط 

لالستمتاع مبا يحويه املطبخ البرازيلي من ألوان و أطباق.
ن  املكونّ تأثير  على  األدلة  أكبر  شك  غير  من  فيه  جند  الذي  هو  الدينية  املعتقدات  مجال  لكن 
اإلفريقي في الثقافة البرازيلية. فاملعتقدات الدينية اإلفريقية البرازيلية تقوم على هيكل من اآللهة 
هناك  فإن  ذلك،  مع  و  الكاثوليكية.  التوحيد  عقيدة  مع  متاما  تتعارض  التي  اإلفريقية  األرواح  و 
البرازيل أسفرت عن عملية دمج أو مماثلة بي القديسي  حركة توفيقية بي املعتقدات الدينية في 

الكاثوليك و ما يقابلهم من آلهة األفارقة.
باللغة  املتكلمي  من  عدد  أكبر  يضمنّ  اليوم  أصبح  بحيث  لغته،  البرازيل  ورث  البرتغاليي،  من 
البرتغالية في العالم، أي 180مليونا. لكن البرتغالية احملكية في البرازيل قد اكتسبت مئات األلفاظ 
ية  واإلفريقية، ممنّا يجعل من الصعب على البرازيليي  و العبارات التي دخلت عليها من اللغات احمللنّ
اليوم أن يتواصلوا مع البرتغاليي. كما جند في لغة البرازيل مفردات عديدة ذات أصول عربية تعود إلى 
تأثير الغزو العربي لشبه جزيرة إيبيريا)األندلس(. كما ورث البرازيل من البرتغال ديانته الكاثوليكية 
يسي، باإلضافة إلى اإلميان بالكائنات اخلارقة التي  كانت موضع خشية ورهبة  و متجيده لعدد من القدنّ

بي الطبقات الصغرى من املجتمع، منذ أن قدم البرتغاليون من شبه جزيرة إيبيريا. 
مها  قدنّ التي  الثقافية  االسهامات  كل  استعراض  حاولنا  لو  طويال  وقتا  منا  األمر  يستغرق  سوف 
املهاجرون إلى البرازيل. ولعلنا نكتفي باإلشارة إلى مدى تأثيرهم مثال في عادات األكل البرازيلية. 
التي  البارز لألطعمة اإليطالية في مدينة " ساوباولو"  الهجرة اإليطالية مثال ذلك احلضور  آثار  فمن 
ون أكثر الناس في العالم شغفا بالبيتزا. أما شغف  يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، و الذين يعدنّ
الهجرة األملانية. كما أن هناك أطباقا مختلفة  بتأثير من  البيرة فهو من غير شك  البرازيليي بشرب 

يابانية و صينية وجدت طريقها إلى البالد، و صار لها حضور واسع على املوائد البرازيلية.
أما املهاجرون القادمون من الشرق األوسط، و خصوصا اللبنانيون و السوريون، فقد أحضروا معهم أطباقا 

مثل الكبة و الصفيحة، اللذين أصبحا جزءا من الثقافة البرازيلية، و ميكن وجودهما في كل مكان.
نات الثقافية ألي شعب، ال بد من اإلشارة إلى أن البرازيل ميثنّل أكبر  و ألن الدين من أهم املكونّ
موطن للروم الكاثوليك في العالم. لكن هذا ليس إال جزءا من احلقيقة، ألن البرازيليي ورثوا ديانتهم 
نات من معتقدات السكان  عن املستعمرين الذين قدموا من شبه جزيرة "إيبيريا" ،  وأضافوا إليها مكونّ
األصليي للبالد، و أخرى من أسالفهم األفارقة، و حتى من معتقدات املهاجرين اآلسياويي الذين 
قدموا إلى البرازيل. و على هذا النحو، فإن زائر أي مدينة برازيلية سيفاجأ مبا يشاهده فيها من ُدور 
العبادة الكثيرة، كالكنائس، و املعابد اإلجنيلية و البوذية، واملساجد، و املعابد اليهودية، و غيرها. و 
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لت منظومة  كما هو الشأن في اليابان، فإن بإمكان أي برازيلي أن يعتنق و ميارس أي دين، و قد تشكنّ
ر لنا غياب النزاعات الدينية. املعتقدات القائمة في البالد إلى حدنّ كبير على أساس من التسامح يفسنّ
  كان مذهب الروم الكاثوليك هو املذهب الديني الرسمي للبالد حتى استقالل البرازيل عام 1899م .

 لكن، ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت البرازيل دولة علمانية، مفتوحة لكل األديان و املعتقدات.
البرازيليي من قبول  إن وجود معتقدات ذات أصول إفريقية يفسر من غير شك ما نشاهده بي 
لفكرة أننّ للكائنات اخلارقة تأثيرا في أحداث احلياة اليومية. وقد دفع ذلك الباحثي املتخصصي في 
األخيرة  أن  باعتبار  البرازيلية،  والكاثوليكية  األوروبية   الكاثوليكية  بي  التمييز  إلى  األديان  دراسة 
لة مؤثرات ثقافية مختلفة لم يعهدها األوروبيون الكاثوليك. و من الطريف أن نشير، إلى  هي محصنّ
جانب ذلك، إلى أن البرازيليي ،  بغض النظر عن معتقداتهم الدينية ، يؤمنون بقوة التأثيرالسحري 
م رجله اليمنى  لبعض احلركات.  وهكذا، فأنت تشاهد العب كرة القدم ال يدخل امللعب إال و هو يقدنّ
دائما؛ كما تشاهد البرازيليي و هم يتبادلون األمنيات باحلظ السعيد بتشبيك اإلصبع الوسطى مع 
السبابة؛ كما أن طرق اخلشب ثالث مرات بُجمع اليد كفيل في اعتقادهم بأن يصرف سوء الطالع؛ 
ويجب أن ال ننسى بطبيعة احلال خشيتهم جميعا من املرور حتت الساللم. و هذه كلها عادات قدمية 

يعتقد بعضهم أنها مجرد خرافات، و ال يدري أحد بالتحديد من أين أتت، و ملاذا نشأت.
و البرازيل بعد ذلك موطن للعديد من االحتفاالت، سواء منها املقدسة أو الدنيوية.  وكثيرمن 
باألسبوع  االحتفال  منها  و  الكاثوليكية،  بالكنيسة  تقترن  و  ديني،  طابع  ذات  االحتفاالت  تلك 
يسي )في األول من نوفمبر(. لكن جميع  س، وعيد الفصح، وعيد امليالد، وعيد جميع القدنّ املقدنّ
هذه االحتفاالت متتزج مبمارسات دنيوية، من قبيل مواكب االحتفاالت " بشموع نازاريث"، التي 
تقام في مدينة "بيليم"، عاصمة مقاطعة "بارا". و يجتمع في هذه االحتفاالت حوالي مليوني مشارك 
لينظموا واحدا من أكثر املهرجانات الدينية عراقة و أكبرها من حيث عدد املشاركي. و متتزج في تلك 
الدينية مبمارسات تعبدية دنيوية، ممنّا جعل أحد املختصي في دراسة األديان  االحتفاالت الطقوس 

يصف ذلك احلدث الكبير بأنه كرنفال ديني.
جتنيد  تستطيع  التي  املناسبة  بالتحديد  وهو  البرازيلي،  هوالكرنفال  بحق،  الدنيوي  املهرجان  إن 
الشعب بأكمله تقريبا. و يعدنّ هذا الكرنفال من الطقوس املنبثقة عن مهرجانات "ساترناليا" الرومانية 
القدمية؛ و ُيحتفل به في بقاع أخرى من العالم كذلك. لكنه اتخذ في البرازيل ُبعدا أوسع، و صارت 
له مميزات فريدة ال نشهد لها مثيال في أي بلد آخر. و منها إقحام تلك الرقصات و اإليقاعات ذات 

اجلذور اإلفريقية، و أهمها رقصات "السامبا " التي تقترن اقترانا وثيقا بالكرنفال البرازيلي.
 يشارك معظم السكان سنويا، و على مدى ثالثة أيام بأكملها، في احتفاالت الكرنفال. و هي 
القواعد  العديد من  الفرد فرصة لكي يكسر  من ناحية تقنية بحتة عبارة عن طقس عكسي، مينح 
أو  النساء،  والرجال مالبس  امللوك،   ثياب  يلبسوا  أن  الفقراء مثال  فبوسع  االجتماعية دون عقاب. 
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العكس، لكن بطريقة صارخة، دون أن ينظر إلى ذلك على أنه شذوذ. و في بعض مناطق البرازيل، 
رين املقننّعي يجوبون الشوارع لتدبير "مقالب" على الناس أو  ميكن أن تشاهد مجموعات من املتنكنّ
إخافتهم. و الواقع أن احلديث في مثل هذه املناسبات ليس عن املشاركة في االحتفال، و لكن عن 
ص "أدوار" في الكرنفال. و على الرغم من أن هناك حفالت راقصة تقام في الصاالت و القاعات  تقمنّ

الداخلية، إال إن الشوارع تبقى هي احمليط املعتاد الذي يقام فيه الكرنفال تقليديا.
و الكرنفال كذلك مناسبة إلقامة العروض الفنية، من قبيل العروض التي تقيمها معاهد السامبا في 
"ريو دي جانيرو" و"ساوباولو". وُتنفق األموال الطائلة على تصميم األلبسة و األزياء اخلاصة بتلك 
ر الشخصيات الشهيرة و تكرمي األبطال على املستوى  العروض التي تتحول إلى مناسبات سانحة لتذكنّ

الوطني. كما تتعامل وسائل اإلعالم مع الكرنفال على أنه مبثابة مسرحية "أوبرا" في الهواء الطلق.
ليست هناك حتى اآلن دراسة لتقدير النفقات التي يتطلبها تنظيم الكرنفال، لكن املهم أن نشير إلى أن معظم 
الذين يشاركون فيه هم من الفقراء الذين يوفرون من مداخيلهم على مدى السنة بأكملها إلنفاق ذلك خالل 
ثالثة أيام من املرح و السعادة. و لعل األهم من تقدير تكاليف إقامة الكرنفال أن ندرك الداللة التي يحملها في 
سياق الثقافة البرازيلية. فهذا "روبرتو داماتا"، الباحث املتخصص في هذا املجال، يرى في الكرنفال- بوصفه 
طقسا من الطقوس العكسية - أداة لتعزيز النظام في احلياة اليومية، لكنه يشير إلى بدائل أخرى ميكن أن تؤدي 
ر ناجعة، متنح  إلى تلك النتيجة. و ميكن أن نضيف إلى ذلك أن الكرنفال ميثل من الناحية النفسية وسيلة تطهُّ

ل مشاقنّها الصعبة. األفراد ما يحتاجون من الطاقة خلوض دورات احلياة املتجددة، و حتمنّ
متثنّل كرة القدم الرياضة الوطنية في البرازيل. و قد دخلت هذه اللعبة إلى البالد على يد أحد املهاجرين 
البريطانيي في أواخر القرن 19 م ، لتتحول إلى وسيلة التسلية املفضلة لدى املاليي من البرازيليي الذين 
ل أفضل العبي  ميارسونها خالل عطلة آخر األسبوع في مئات من املالعب املنتشرة عبر البالد. و يتحونّ
كرة القدم في البالد إلى أبطال مشاهير، على الصعيدين الوطني و العاملي، من أمثال "بيليه" و "كاكا" 
و "رونالدينيو". و ليس من العسير أن ندرك املساحة التي تشغلها كرة القدم في املجتمع البرازيلي؛ 
فقدرتها على جتنيد الناس تكاد تضاهي ما يفعله الكرنفال. و يجب أال ننسى أن هذه الرياضة بالنسبة 
إلى املاليي من الشباب الفقراء هي وسيلة لتحقيق الرقينّ االجتماعي، وكسب الشهرة و املال. لكن الكرة 
لت هي األخرى في السنوات العشرين املاضية إلى رياضة وطنية حتظى بشعبية واسعة، و  الطائرة حتونّ

جلبت للبالد انتصارات باهرة عديدة في املسابقات الدولية، كاأللعاب األوملبية مثال.
كثيرا ما جند لدى املتخصصي في الدراسات الثقافية، وهم يحاولون فهم حقيقة املزاج البرازيلي، 
اإلحساس، كرمي، شهم، مضياف،  مرهف  البرازيليي شعب  "أن  قبيل  من  تعميمية منطية  أحكاما 
مستقيم، و مجتهد في عمله". و مثل هذه األحكام في الواقع تنطبق على كل شعوب العالم، ال 
على البرازيليي فحسب. لكن هناك في املقابل، و من دون شك، قواعد سلوكية مميزة لكل مجتمع 
من املجتمعات البشرية. و حتديد هذه القواعد ليس باملهمة السهلة، و يتوقف- كما سنحاول بيانه- 
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على معرفة تاريخ كل شعب و العوامل التي أسهمت في تشكيل ثقافته. فالتشكيل الثقافي للشعب 
البالد بي ثقافات مختلفة، ضمن  التداخل الذي مت في  الواقع. ذلك أن  التعقيد في  بالغ  البرازيلي 
عملية متجددة من التثقيف و املثاقفة، قد أسفر عن سلسلة متجددة هي أيضا من االبتكار و إعادة 
نات املجتمع مبختلف طبقاته. إن ما حصل في البرازيل هو عملية حتول  االبتكار، استوعبتها كل مكونّ

لعناصر ثقافية متعددة، متت في االجتاهي، و شملت مختلف طبقات املجتمع.
كثيرا  التي  العفوية  تلك  سلوكهم،  عفوية  في  تتمثل  البرازيليي  لوصف  صيغة  أفضل  لعل   
أن نالحظ تلك  الوضوح. وميكن  لديهم وواضحة كل  الغرباء، وهذه سمة مميزة  بها  ما يصدمون 
األمناط من العفوية في مواقف مختلفة : في طريقة اللباس، و في نبرة الصوت و درجة ارتفاعه عند 

احلديث، و في طريقة املشي أو اجللوس، الخ. 
لكن تلك العفوية لدى البرازيليي تتجلى في أوضح صورها في غياب مظاهر الرسمية التي يقابلون بها 
أو يسلمون على شخص يرونه ألول مرة، و هي سمة تتجلى مثال في معانقتهم، أو حتى تقبيلهم أناسا 
ر األجنلوسكسون بوجه خاص من مقدار  يقابلونهم ألول مرة. و لعل من املناسب أن نشير هنا إلى تذمنّ
التالمس اجلسدي املبالغ فيه لدى البرازيليي، مع االقتصاد الشديد في عبارات التحية و السالم عندهم. 
وهكذا، يستعيض البرازيليون عن عبارة " كيف حالك؟" التقليدية مبجرنّد لفظة من مقطع واحد :"أوه؟". 

و لعل هذه العفوية لديهم هي ما يفسر قلة مراعاتهم للدقة في الوقت، و تهاونهم في احترام املواعيد.
الة األوروبيي في القرن 19م مشاهدة الرجال و النساء من الطبقة  من األمور التي صدمت الرحنّ
من  بلد  مناخ  مع  وضوح  بكل  تتناسب  ال  ثقيلة  غربية  ثيابا  يلبسون  هم  و  املدن،  في  احلاكمة 
العراة.  البلدان االستوائية، و يسيرون جنبا إلى جنب مع السكان الهنود األصليي أو العبيد شبه 
لكن هذا السلوك، كما أثبت ذلك "جلبرتو فراري"، ليس في الواقع إال "سلوكا ظاهريا شكليا"، 
ألن األمر في داخل البيوت مختلف متاما؛ "ففي البيوت - كما يقول- يتخلص الرجال و النساء و 
األطفال من كل القيود التي تفرضها عليهم تقاليد اللباس األوروبي : فاألطفال يشاَهدون عراة أو 
الكبار في شباشبهم من دون جوارب أو رمبا حفاة؛ كما يشاَهد  الداخلية، و يسير  في مالبسهم 
الثياب  من  رقيقة  قطع  فوق  الرقيق   ) )الروب  ارتدوا  وقد  ر  السكنّ مطاحن  أصحاب  من  الوجهاء 

ل النسوة في أرق الثياب".  الداخلية، فيما يتجونّ
 إلى النصف األول من القرن العشرين، ظل البرازيليون يتقيدون في مالبسهم بنمط األزياء األوروبية. 
لكن هذه الظاهرة تغيرت متاما بدءا من أواخر اخلمسينيات. إذ حلنّت البدالت اخلفيفة محلنّ بدالت 
الكشمير اإلجنليزي التقليدية؛ بل إن ارتداء البدالت صار مقتصرا على املناسبات الرسمية اخلاصة أو 
أماكن العمل، كاإلدارات و البنوك. كما مت االستغناء متاما عن القبعات األوروبية. و صار اللباس املفضل 
لدى الرجال هو السراويل و السترات الرياضية؛ و أخذت التنانير متيل شيئا فشيئا نحو القصر، و صار 
النسوة ميلن إلى ارتداء السراويل. و قد قوبلت كل هذه التحوالت بردود فعل مختلفة، تراوحت بي 
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املفاجأة و الشعور بالضيق، لكن هذه العادات اجلديدة سرعان ما سيطرت لتصبح هي القاعدة. و هذا أمر 
طبيعي، إذ من الصعب أن ترتدي لباسا لندنيا صارما في بلد تشرق فيه الشمس على مدار السنة.

ر و فاسق. و يعود معظم هذه األحكام  كثيرا ما ُيرمى الشعب البرازيلي بأنه شعب كسول، مبذنّ
النمطية السلبية في األصل إلى املستعمرين األوروبيي و نظرتهم إلى السكان الهنود األصليي وإلى 
السكان  البالد، كان  تاريخ  املبكرة من  املراحل  ففي  اإلفريقية.  العبيد وأحفادهم من ذوي األصول 
البشرية. و كانت  لتهم لألسف كل عيوب  السلبية حمنّ الهنود األصليون ضحية ملنظومة من اآلراء 
ل على أنها من  وقفاتهم الشجاعة للدفاع عن حقوقهم و أراضيهم و حريتهم، وحتى وجودهم، تؤوَّ
احلياة  أسلوب  و  الفجور  بأنه من مظاهر  ر  يفسَّ عراة  بقاؤهم شبه  و كان  الوحشية.  و  اخليانة  مظاهر 
اآلثمة التي كانوا يحيونها. واحلقيقة أن ما ولَّد تلك األحكام السلبية جتاههم هو صمودهم ورفضهم 
داخل  املناطق  أبعد  إلى  الفرار  من  األراضي  تفاصيل  بكل  الفائقة  معرفتهم  نتهم  مكنّ وقد  للعبودية. 
ا على امتداد احلدود الوطنية للبالد. و  البرازيل؛ و هذا ما يفسر وجود معظم السكان األصليي حالينًّ
وا قسرا من أوطانهم،  ال يختلف تاريخ العبيد األفارقة و أحفادهم كثيرا عن هؤالء. لكن كونهم اجُتثُّ
ومت جلبهم عنوة إلى موطن غريب عليهم، جعل من الصعب عليهم وجود مالذ آمن. و مع ذلك، فقد 
متكنوا من النجاة وجنحوا في تنظيم أنفسهم في جماعات تعرف باسم "كويلومبوس"، و تقطن في 

مناطق يصعب الوصول إليها ملقاومة العبودية.
الهندي"، و تأثر أتباعه بأفكار  القرن 19م ميالد تيار أدبي يعرف باسم "األدب  شهدت أواخر 
الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو، و خصوصا بدفاعه عن أسطورة "املتوحش النبيل". وقد أسفر 
ر الهندي البرازيلي في صورة البطل املقاوم. كما صرنا نالحظ اختفاء كثير  هذ التيار عن روايات تصونّ

من األسماء ذات األصول األوروبية، لتحلنّ محلنّها أسماء ذات أصول محلية.
جت  إال أنه لم ُتتخذ إجراءات حاسمة حلماية السكان األصليي إال في خالل القرن العشرين. و ُتوِّ
ل بحماية أقاليم السكان األصليي، و إبداء  تلك اإلجراءات بصدور دستور عام 1988م، الذي تكفَّ
ل هذا الدستور بحماية حقوق السكان من ذوي  املزيد من االحترام لتقاليدهم و عاداتهم. كما تكفَّ

األصول اإلفريقية الذين ينتمون إلى جماعات الكويلومبوس.
التفاوت  قبيل  من  االجتماعية،  املشكالت  من  احللول جلملة  إيجاد  على  تعمل  البالد  تزال  وما 
االقتصادي الواسع، و تزايد العنف داخل املدن، و عدد من املشكالت األخرى في قطاعات الصحة 
القرن  البالد على مدى  الواسع الذي حققته  التقدم  والتعليم. لكن الذي ال ميكن جتاهله هو مدى 

العشرين في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية. 
البرازيل  الذي حققه مجتمع  النجاح األكبر  الورقة باختصار هو أن  بيانه في هذه  إن ما حاولت 
نت من والدة  يتمثل في تلك املواءمة التي حتققت بي ثقافات عديدة شديدة االختالف، و التي مكَّ

شعب عظيم.
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