العدد الثالث واألربعون  :شعبان  1439هـ  -ابريل 2018م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
الشرعية والسيادة في النظام السياسي لدى كارل شميت
تأمالت في الحرب والسلم عند كانط
مدنية الفارابي
مالمح عامة لعلم الكالم في التراث اإلباضي المغاربي
إسقاطات مفهوم الحرية على اإلسالم
الحرفي وروح القوانين
اإلسالم كمرجع للتشريع ..بين التطبيق َ
التأثير اإلسالمي في شرق إفريقيا
الخطاب الصوفي :استراتيجيات القراءة وآليات التأويل
السالم والتسامح في زمن العولمة
بين االتزان الديني والسياسي
علم أصول الفقه  :بوابة التداخل والتواصل بين العلوم

د .هالل احلجري
من الأعمال املهمة التي �أ ّلفتْ يف �سنٍّ مب ِّكرة ل�صاحبها رواية
«بالد الكرنفال» للروائي الربازيلي ال�شهري جورجي �أمادو؛
حيث تعد باكور َة �أعماله ،وقد كتبها �سنة  1931حني كان عمره
ثمانية ع�شرا عاما؛ �أي بعد نهايته لدرا�سته الثانوية.
وجورجي �أمادو ( )2001-1912غني عن التعريف؛ لأنه كاتب
ملأ الدنيا؛ و�أ�صبح �أكرث كتاب �أمريكا الالتينية بيعا للرواية؛
�إذ ُطبعت من �أعماله ثالثون مليون ن�سخة ُترجمت �إىل ت�سع
و�أربعني لغة ،وقد وجد كثري من هذه الأعمال طريقه �إىل
ال�سينما .ونقر�أ يف �سريته ب�أ ّنه يف �سن الرابعة ع�شرة بد�أ الكتابة
يف العديد من املجالت و�شارك يف احلياة الأدبية ،ك�أحد م�ؤ�س�سي
«�أكادميية الثوّار» وهي مدر�سة �أدبية حداثية .وقد مار�س
العمل ال�سيا�سي �أي�ضا يف �سن مبكرة ،وانتخب نائبا بالربملان
عن مدينة «�سان باولو» ،وتعر�ض لالعتقال وال�سجن مرارا من
قبل الديكتاتوريات الربازيلية يف الثالثينيات والأربعينيات من
القرن املا�ضي ،بل ُحرِقت كتبه يف ال�ساحات العامة يف �سلفادور
ب�أمر من نظام الطاغية فارغا�س ،ومن بينها هذه الرواية التي
نتحدث عنها .ومع ذلك ف�إنّ �أمادوا اكت�سب تقدير العامل لأعماله
وقد منح جوائز �أدبية رفيعة منها «جائزة لينني للأدب» �سنة
 .1951كما �أ ّنه ارتطم بحياة الب�سطاء يف الربازيل ف�أحبه ال�شعب
حبا ال يحظى به كثري من الأدباء يف العامل.
�أمّا روايته «بالد الكرنفال» فهي عمل تناول فيه �أمادو
الأنتلجين�سيا الربازيلية خالل الع�شرينيات من القرن املا�ضي،
ومل ترتجم �إىل الإجنليزية حتفظا من الروائي نف�سه ،ولكنه
�سمح برتجمتها �إىل الإيطالية �سنة  ،1984ثم ترجمت �إىل
الفرن�سية �سنة  ،1990ومنها �إىل العربية �سنة 1998؛ حيث
ترجمها �شحات �صادق ون�شرتها مكتبة مدبويل .ورغم �أنّ الرواية
هي �أول �أعماله ف�إنّ النقاد ا�ستقبلوها ا�ستقباال احتفائيا ،وكما
يقول �شحات �صادق ف�إنّ �أمادو و�ضع «يده على موطن الداء يف
الربازيل؛ البحث عن الهوية ،لي�س يف ال�سيا�سة فح�سب بل يف
االقت�صاد والأدب و�أ�ساليب احلكم وكل نواحي احلياة».
تدور �أحداث الرواية حول مفكر برازيلي ا�سمه باولو ريجر ،وهو
ابن �أحد مزارعي الكاكاو ،ولكنه در�س يف باري�س ملدة �سبع �سنوات
متخ�ص�صا يف القانون ،وحني عاد من الدرا�سة �أراد امل�شاركة يف
احلياة ال�سيا�سية والثقافية للبالد .ان�ضم �إىل جمموعة من
املثقفني يف �سلفادور ملناق�شة م�سائل احلب وال�سيا�سة والدين
والفل�سفة ،وكانوا مهمومني مب�سار البالد .يف هذا العمل ينتقد
بطل الرواية التمازج العِرقي للربازيل وخا�صة �أثناء �إقامة
الكرنفاالت ،التي ينحي بالالئمة عليها يف تخلف البالد ،معتقدا
�أنّ الكرنفال يجعل من النا�س كائنات غريبة .لقد �صدمته
املبالغات الر�سمية لهذه الطقو�س ،رغم �أنّ ات�صاله بال�شعب
�أثناء االحتفاالت بال�شوارع يجعله ي�شعر بربازيليته احلقيقية.
ونتيجة لهذه امل�شاعر املتناق�ضة ،قرر ريجر العودة �إىل �أوروبا.
ومن يقر�أ الرواية يعجب من قدرة �شاب ،يف هذه العمر ،على
اكتناه م�شكالت بالده املعقدة وحتليلها �أدبيا؛ بل وتو�صيفه ل ُّل ْغ ِز
الربازيلي �آنذاك وتفكيكِه بذكاء مده�ش.
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