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 ...ضاو باولى المذٌىت التً تىقظ األحاضٍص
 بعبق القهىة البرازٌلٍت

عىذ ضفت رٌى تٍٍته ثّمت مذٌىت برازٌلٍت تتالعب بالحىاش، إوها ضاوباولى حٍث إٌقاع 
فتتراقص على أوغامهما ألىان كروفال الرومبا ٌىافص الجاز الالتٍىً  الطامبا و

برازٌلً تتماوج فٍه غبطت الحٍاة، لتىقظ األحاضٍص بعبق قهىة ٌفىح عىذ الصباح 
المتذحرجت وحى وادي  مه حقىل البه الممتذة غربًا حٍث جارتها رٌىدي جاوٍرو، و

  بارٌابا، لتتذحرج معها الخٍاالث إلى عالم التٍىً ٌطكه فً أمٍركا الجىىبٍت.
 
 ٢ٛ ٓشًض اُص٘اػح.  رثش عاٝ تاُٝٞ أُذ٣٘ح اُثا٤ٗح ك٢ اُثشاص٣َ، ٖٓ د٤ث اٌُثاكح اُغٌا٤ٗح، ٝذؼ

سؿْ رُي كإٜٗا ٓذ٣٘ح ع٤اد٤ح ذغروطة ػذداً ًث٤شاً ٖٓ اُغ٤اح ٣ذكؼْٜ كضُْٜٞ الًرشاف  ٝ
 أعشاس ٝجٜٞٛا أُِّٞٗح.

 
ٗٞتش٣ـا ٛٔا اُِزإ أعغا ػٔاٗٞئ٤َ  ك٢ اُراس٣خ إٔ األت٣ٖٞ ا٤ُغٞػ٤٤ٖ خٞع٤ٚ أٗش٤٤را ٝ ٝ

ًاٗد ٓغادرٜا  أطِوا ػ٤ِٜا اعْ عاٝ تاُٝٞ دٝط ًآثٞط د٣ٚ ت٤شذ٤٘ـا ٝ ٝ 4221عاٝتاُٝٞ ػاّ 
 ٤ًِٞٓرشاً ٓشتؼاً.  07 ك٢ راى اُٞهد

 ذرذٍٞ عاٝتاُٝٞ ثا٢ٗ ٓذ٣٘ح ك٢ اُثشاص٣َ. ذٌثش ٓغ اًرشاف صساػح اُثٖ ٝ ُررغغ ٝ

 المذٌىت العتٍقت
 ذشٌَ أُذ٣٘ح اُؼر٤وح ساٛ٘اً ك٘اًء ٓشثّؼاً تاُٜٞاء ٣ؼاٗن األت٤٘ح اُث٤ضاء أُذرشذج. 

٣ؼشض ذزًاساخ  ذضْ أُذ٣٘ح ٓرذق ال ًاص دٝ أٗش٤٤را اُز١ ٣ش١ٝ ذاس٣خ ذأع٤ظ عاٝتاُٝٞ ٝ
  .ذؼٌظ ٤ٓٞ٣اخ أُذ٣٘ح ٓ٘ز إٔ ًاٗد ٓغرؼٔشج در٠ ٓ٘رصق اُوشٕ اُراعغ ػشش

جرٔؼد ٓذٕ ٖٓ اُواساخ اُخٔظ ك٢ أد٤اء دض٘د أٗٔاط د٤اذٜا ك٢ عاٝتاُٝٞ اُؼر٤وح ا ٝ
 ذوا٤ُذٛا اُلش٣ذج.  ا٤ٓٞ٤ُح ٝ

٣ثذٝ رُي ٝاضذاً ك٢ اُالكراخ اُر٢ ًرثد  كذ٢ ٤ُثشداد٣ٚ ال ٣ضاٍ ٣ذرلظ تأصُٞٚ ا٤ُاتا٤ٗح ٝ
ُششم ٓراجش ذؼشض ذزًاساخ ٖٓ ا تا٤ُاتا٤ٗح، كٜ٘ا ذجذ أُطاػْ ا٤ُاتا٤ٗح ذوّذّ أطثاهٜا اُرو٤ِذ٣ح ٝ

 أخشٟ ذؼشض أُالتظ ا٤ُاتا٤ٗح اُرو٤ِذ٣ح.  ٝ تؼضٜا ٣ث٤غ األدجاس ٗصق اٌُش٣ٔح،  األهص٠ ٝ

ٖٓ اُطش٣ق إٔ ذرشى ا٤ُاتإ ُرغاكش ك٢ ؿضٕٞ دهائن إ٠ُ أٝسٝتا د٤ث د٢ ت٤ٌغ٤ـا 
  .اإل٣طا٢ُ،اُز١ ٣شؼش أُرجٍّٞ ك٤ٚ تإٔ إ٣طا٤ُا اٗروِد إ٠ُ ٛ٘ا

 
أُٜاجشٕٝ اُط٤ِإ ك٢ تا٣شٝ دٝ ت٤غ٤ـا اُٞاهؼح ج٘ٞب ؿشت٢ كٔ٘ز تذا٣اخ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ اعروش 

  .أػطٞٙ اعْ "إ٣طا٤ُا اُصـ٤شج"، ًٔا ٣ؼشف تاعْ ت٤ِال ك٤غرا تشاعا دا ع٤ٚ ٝ

هذ ش٤ّذ اُث٘اؤٕٝ اٌُا٤ُثش٣ٕٞ ت٤ٞذْٜ ك٢ اُشٞاسع اُض٤ّوح كجاءخ ػ٠ِ ٗٔظ اُلٖ اإل٣طا٢ُ  ٝ
 ُؼصش اُٜ٘ضح. 

ٓرذق ٤ٓٔٞس٣ا دٝ ت٤ٌغ٤ـا اُز١ ٣ش١ٝ ذاس٣خ تا٣شٝ ك٢  ٣441ضْ شاسع س٣ٝا دٝط إٗـ٤ِضط  ٝ
  .هطغ ٓ٘ض٤ُح ًإ ٣غرؼِٜٔا عٌإ اُذ٢ صٞس ٝ

 
ذصذح ك٢ أجٞاء  ذجذ ك٢ ٛزا اُشاسع أُوا٢ٛ اإل٣طا٤ُح اُر٢ ذلٞح ٜٓ٘ا سٝائخ اُث٤رضا اُش٤ٜح ٝ
 ٠ُٝ. ٤ُِٚ أُٞع٤و٠ أُ٘ثؼثح ٖٓ اُ٘ٞاد١ ا٤ُِِح اُر٢ ال ذ٘اّ در٠ عاػاخ اُلجش األ
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ُث٘ا٤ٗح ذذذ٣ذاً، كٜ٘ا  ٖٓ أٝسٝتا ذ٘روَ إ٠ُ ُث٘إ د٤ث د٢ تّٞ س٣ر٤شٝ اُز١ ٣ضْ آثاساً ػشت٤ح ٝ ٝ
ذجذ سٝاد أُوا٢ٛ ر١ٝ األصٍٞ اُِث٘ا٤ٗح ٣ذرغٕٞ هٜٞذْٜ تٜذٝء، كٌإٔ سشق اُوٜٞج اُثشاص٤ِ٣ح 

، ٞٙ ٖٓ أجذادْٛأُذّضشج ػ٠ِ اُطش٣وح اُِث٘ا٤ٗح ٣ٞهظ ال ٝػ٤ْٜ اُرّٞام إ٠ُ تِذْٛ اُز١ ػشك
 .أث٘اء اُرجٞاٍ ك٤ٚ ذظٖ أٗي ك٢ أدذ األد٤اء اُِث٘ا٤ٗح تٌَ ٓوا٤٣غٜا

 
ذوغ ك٢ ٓر٘ضّٙ إ٣غراد٣ٝاٍ داط كٞٗراط دٝ  ذضْ عاٝتاُٝٞ أًثش دذ٣وح د٤ٞاٗاخ ك٢ اُؼاُْ، ٝ

ٗٞع ٖٓ اُذ٤ٞاٗاخ إضاكح إ٠ُ ط٤ٞس اعرٞائ٤ح ذشكشف تذش٣ح ك٢  0277ذذر١ٞ ػ٠ِ  إت٤شاٗؾ، ٝ
 .طِناُٜٞاء اُ

٣ؼرثش اُرغّٞم ك٢ عاٝتاُٝٞ ك٘اً تشاص٤ِ٣اً تآر٤اص. كأُراجش ذلرخ أتٞاتٜا ٖٓ اُغاػح اُراعؼح 
صثاداً در٠ اُؼاششج ٓغاًء ٓٔا ٣ؼط٢ كشصح ُٖٔ ًاٗد ص٣اسذٚ هص٤شج ُغاٝتاُٝٞ ُِرغّٞم تشادح 

  .دٕٝ اُ٘ظش إ٠ُ ػواسب اُغاػح

تاُوشب ٖٓ تشاعا دا س٣ثات٤ٌِا د٤ث ذٔرذ ٖٓ ذوغ شٞاسع اُرغّٞم اُشئ٤غح ك٢ ٓشًض أُذ٣٘ح  ٝ
ت٤ٜ٘ٔا شاسع دّٝ خٞع٤ٚ دٝ  شاسع أسٝذغ٤ٚ ٝ ٝ 41ٝ  شاسع ٓا٣ا أك٤٘٤ذا إ٣ث٤شاٗـا شٞاسع تاساٝ ٝ

 .ج٤ٔغ أُراجش ك٢ ٛزٙ اُشٞاسع ٢ٛ تٞذ٤ٌاخ ُألص٣اء ٝ ،تاسٝط
 

  المىضٍقى جسء ال ٌتجسء مه أمطٍاث ضاو باولى
كاُجاص ٛ٘ا ال  ،٤و٠ اُجاص اُر٢ ذأخزى إ٠ُ ػاُْ تشاص٢ِ٣ عادشذ٘لشد عاٝتاُٝٞ ترو٤ِذ ٓٞع

٣شثٚ اُجاص األ٤ٓش٢ً اُز١ اترذػٚ األكاسهح اُز٣ٖ ٛاجشٝا إ٠ُ اُؼاُْ اُجذ٣ذ ك٢ تذا٣ح اُوشٕ 
اُؼشش٣ٖ ٤ُؼثّشٝا ػٖ أدضاْٜٗ، تَ ٛٞ جاص رٝ ٌٜٗح الذ٤٘٤ح ٣ذَٔ اٌُث٤ش ٖٓ اُلشح اُز١ ٣شثٚ 

  .ًشٗلاٍ اُثشاص٣َ

٣ؼرثشإ ٓالراً ُٜٞاج أُٞع٤و٠، د٤ث ٣غرٔرؼٕٞ تاُثشآج  440تٞستٕٞ ٝ دٝط شا٤ٗٚ كشاسػا 
  .ذصذح أُٞع٤و٠ در٠ عاػاخ ٓروذٓح ٖٓ ا٤َُِ أُٞع٤و٤ح أُٔرذج ػ٠ِ ٓذاس األعثٞع، ٝ

ذخرِظ ك٢ جادج ٤ٓاٝ  ػشضاً ٓٞع٤و٤اً، ٝ 40ك٢ ٤٣ٌغ٤ـا ٣وّذّ ٓو٠ٜ ت٤ٞت٤ٞ اُٞاهغ ك٢ شاسع  ٝ
اٌُاٝٗرش١ ٓٔا ٣جؼَ اُغٜش ك٢ ٛز٣ٖ اُشاسػ٤ٖ ٓرؼح  اُشٝى ٝ اٌُٞسٝ ٝ اص ٝٓٞع٤و٠ اُج 401

  .ذشـَ اُذٞاط در٠ تضٝؽ اُلجش

 ٌٛزا ٢ٛ عاٝتاُٝٞ ٓذ٣٘ح جٔؼد ذذد عٔائٜا أٗاعاً ٖٓ ًَ تواع األسض جاؤٝا ٖٓ ششهٜا ٝ
ُرغذش ٖٓ ٣ضٝسٛا اُٜ٘اس،  ج٘ٞتٜا، كال ػجة إٔ ذثّذٍ ٝجٜٞٛا ٓغ ذثّذٍ ا٤َُِ ٝ شٔاُٜا ٝ ؿشتٜا ٝ

 .تٔراٛح تشاص٤ِ٣ح عٔشاء

 

 


