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 ميوان األصــالعن

 

Las Lanzas Coloradas 
 

Arturo Uslar Pietri 
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 مقدمة

 بقمم المترجم
 

عف خمسة وتسعيف  ٕٔٓٓ/ٕ/ٕٙآرتورو أوسبلر بييتري" في عندما توفي "
إنو َمْف فتح الباب، مع "عامًا، قاؿ عنو كاتب بيرو الشيير "ماريو فارغاس ّيوسا": 

أماـ االعتراؼ بالرواية األمريكية البلتينية في أرجاء  (الرماح المدّماة)روايتو اليامة 
 ."العالـ كافة

التي تصدر في مدريد، في اليـو ؼ إحدى أىـ الصح ،ABCوكتبت صحيفة 
الكاتب الفنزويمي آرتورو أوسبلر بييتري الحائز عمى جائزة أمير "التالي لوفاتو: 

، الذي توفي في منزلو بكاراكاس، ىو المفكر الفنزويمي ٜٜٓٔلآلداب عاـ (ٔ)آستورياس
 ."األكثر أىمية في القرف العشريف

لعربي أو ُترجـ شيء مف أعمالو قمما ُكتب عف "أوسبلر بييتري" في العالـ ا
إلى المغة العربية، وربما يعود ىذا، في جانب منو عمى األقؿ، إلى عدـ دخولو "جنة 

عدـ الترويج إلى وربما أيضًا  .وبقوة، أكثر مف مرة ػمع ذلؾ، نوبؿ" ػ التي ُرشِّح لنيميا، 
ـ إلى قامتو اب آخريف ممف قد ال يرتقي بعضيمثمما يحصؿ مع كتّ  ،"اإليديولوجي" لو
   األدبية والفكرية.

في العاصمة الفنزويمية كاراكاس. وبعد  ٜٙٓٔ/٘/ُٙٔولد "أوسبلر بييتري" في 
، دراسة العموـ السياسيةل التحؽ بالجامعة المركزية ٖٕٜٔأف أنيى دراستو الثانوية عاـ 

 عدد  مفنشاطو الصحفي، فنشر مقاالت في   ذلؾ بعاـ  قبؿ  وكاف قد بدأ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"أمير  يا وِمْف ِقَبمو، الذي يحمؿ لقبىذه الجائزة اليامة سنويًا باسـ ولي عيد إسبان ػ تقدـ (ٔ)      
في شماؿ غربي إسبانيا. وتمنح الجائزة في العديد مف مجاالت  "أستورياس" . وتقع منطقة"أستورياس

ات منحيا لػ "أوسبلر بييتري" أنو "مبتكر الرواية التاريخية األدب والفكر والمعرفة، وقد جاء في حيثي
w الحديثة اإلسبانو ػ أمريكية". 
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، كما ُشغؼ بصورة El Universalو Nuevo Diarioأبرز الصحؼ الفنزويمية مثؿ 
بعمـ الجماؿ وبقراءة أعماؿ الرمزييف والمجدديف والطميعييف مف أمثاؿ "أوخينيو  مبكرة

"غوميث كاّرّيو" و"روبف داريو" و "ريمي دي غورموف"و إنكبلف"و ي"بايّ و دي كاسترو"
الطميعية وبخاصة أعماؿ و"باربوس" وغيرىـ...، وتواصؿ مع اآلداب األوروبية 

 La Gazetaو La Revista de Occidente  ا لوركا"، ومجمتيثيّ "فيديريكو غار 

Literariaيؼ وغوغوؿ.... ، وأغنى قراءاتو بمتابعة نتاج الواقعييف الروس: أندري 
، اً نصوصًا أدبية متنوعة: قصائد، قصص ٕٜٚٔػ  ٕٜ٘ٔنشر بيف عامي 

مسرحيات، ثـ حقؽ حضورًا الفتًا عمى الساحة األدبية عندما نشر بحثًا ىامًا حوؿ 
الذي حمؿ تاريخ الخامس  Válvula"الطميعية" في العدد األوؿ )والوحيد( مف مجمة 

ف خبللو إدراكو العميؽ لعممية تطور الشعر ، تجمى مٕٜٛٔمف شير كانوف الثاني 
يريرا" و"تاببلدا" إ"داريو" و" المعاصر آنئذ في أمريكا البلتينية، وبخاصة التأثير الفاعؿ لػ

في األشكاؿ الشعرية الجديدة، وجعؿ ىذا البحث منو الممثؿ األكثر حضورًا لمطميعية 
تضمف   بمداف أمريكا البلتينية.الفنزويمية، وكاف مفاجأة لمختمؼ الحركات الطميعية في 

"ميغيؿ أوتيرو و لػ "خوسيو أنطونيو راموس سوكره" إسيامات عدد المجمة المذكور
" وىو بياف منسوب إلى ٕٛسيمفا" وآخريف كثيريف، فضبًل عف بياف ما ُسّمي بػ "جيؿ الػ 

 )نحف(. Somos"أوسبلر بييتري" وحمؿ عنواف 
مع تنامي وتصاعد حركة  ٕٜٛٔـ تزامف ظيور الطميعية الفنزويمية عا

ىامة، كانت أولى إرىاصاتيا قد بدأت قبؿ ذلؾ بنحو عشرة  احتجاج طبلبية وشعبية
أعواـ في إطار ما كاف عميو السياؽ التاريخي لفنزويبل في المجاليف السياسي 

 واالقتصادي:
ػ نسبة إلى  "الييمنة األندية"ففي المجاؿ السياسي: كانت السيطرة لمرحمة 

، بدءًا بديكتاتورية ٖٜ٘ٔوحتى  ٜٜٛٔقة جباؿ األنديس ػ التي امتدت منذ عاـ منط
Cypriano Castro (ٜٜٔٛ  ثـ ديكتاتورية ٜٛٓٔػ )Juan Vicente Gómez 

 (.ٖٜ٘ٔولحيف وفاتو عاـ  ٜٛٓٔ)منذ عاـ 
 

wأما في المجاؿ االقتصادي: فكانت فترة ازدىار إنتاج البتروؿ الذي دخؿ حياة 
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وحوَّؿ فنزويبل مف بمد زراعي ورعوي إلى سوؽ لبلستيراد  ٕٜٓٔمف عاـ  الببلد ابتداء
أف توفر  مف غيرواالستيبلؾ، وتحولت "األوليغارشية" المسيطرة إلى بورجوازية تابعة، 

أف يتحقؽ حد أدنى مف االرتقاء  أوالصناعة البترولية الفوائد التي كانت مرجوة لمببلد، 
 شراؼ وىيمنة القوى االستعمارية األجنبية. إلكؿ شيء  خضعبالشروط الحياتية، و 

انطبلقًا مف بعض األوساط المدنية التي تحركت في تجمع  "ٕٛجيؿ الػ "تبمور 
وكاف أوؿ  ،ثقافي ذي توجو واضح ىو "المعارضة المفتوحة" ضد ديكتاتورية "غوميث"

صوؿ ، وىو احتفاؿ كاف ييدؼ إلى الح"أسبوع الطمبة"كة في المشارَ  نشاط عاـ لو،
مساعدة الطمبة الفتياف القادميف ب التي تقوـ، "بيت الطمبة"عمى تمويؿ لصالح مؤسسة 

سقاط  إالّ مف األقاليـ.  أف االحتفاؿ سرعاف ما تحوؿ إلى المطالبة بالحريات وا 
الديكتاتورية، إذ جرى تنظيـ مظاىرات حاشدة في الشوارع، تصدت ليا الحكومة 

 Romuloؾ المناىض لمحكـ، مف بينيـ واعتقمت عددًا مف قادة ىذا التحر 

Betancurt  الذي أصبح فيما بعد مف أبرز سياسيي فنزويبل وأنشأ الحزب الوطني
ػ  ٜٜ٘ٔو ٜٛٗٔػ  ٜ٘ٗٔ)  مرتيف  ثـ وصؿ إلى رئاسة الجميورية  الديمقراطي،

"غيّيرمو برينثيو"، وتصاعد ىذا التحرؾ ليتحوؿ إلى موقؼ و ( و"بّيوتامايو"ٜٗٙٔ
غوميث" مع توحد طبلب وعسكرييف وعماؿ لمجابية النظاـ. وعمى الرغـ جارؼ ضد "

، لـ مف أف "غوميث" تمكف مف السيطرة، بصعوبة، عمى الموقؼ، إال أنو، مع ذلؾ
يتمكف مف الحيمولة دوف التفكؾ المضطرد لدعائـ حكمو، وبخاصة بعد أف تحالفت قوى 

 والشعبية لفنزويبل".المعارضة لتطمؽ في ذلؾ العاـ "الحركة الديمقراطية 
لى جانب النشاط النضالي والسياسي، عمؿ أسبوع الطمبة عمى إنجاز مشروعٍ   وا 

التي أسسيا "خواف غوروثياغا"،  Eliteلمتجديد الثقافي، كانت نقطة التبلقي فيو مجمة 
 تيا عدد مف أبرز ممثمي الطميعة مثؿ "خواكيف غابالدوف ماركيث"فعالياوشارؾ في 

"آنخؿ ميغيؿ و مفا"ي"ميغيؿ أوتيرو سو"رومولو بيتانكورت" و يو ماسياني""فيميبو أنطونو
"كارلوس ادواردو فرّياس"، إضافة إلى "أوسبلر بييتري". مع و "بّيو تامايو"و كيريميؿ"

خارج العاصمة نفسو اإلشارة إلى أف مجموعات أخرى كانت تتحرؾ عمى الخط 
wثاني كبرى مدف  ،دينة ماراكايبو)سنكوف( في م Seremosكاس، أبرزىا مجموعة اكار 
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فنزويبل، كاف يديرىا "إيكتور كوينكا"، وتميزت بالربط ما بيف أغراض التجديد الفني، 
 والواقع االجتماعي والسياسي لمببلد.

أيضًا صدرت أولى المجموعات القصصية لػ "أوسبلر بييتري"  ٕٜٛٔفي عاـ 
را"، الناقدة األدبية اإلسبانية التي كتبت عنيا "كارمف دي مو  )باراباس وقصص أخرى(

بإسبانيا، قبؿ سنوات قميمة:  ةالمرموقة وأستاذة آداب أمريكا البلتينية في جامعة إشبيمي
ىذه المجموعة القصصية وّفرت فضاًء ىامًا لظيور الطميعية في فنزويبل، وجددت، "

عنصريف بصورة جمية، في أدوات التعبير، مع جرأة في استخداـ االستعارة والمجاز ك
 ."يقطعاف العبلقة مع الجماليات المستيمكة

، غادر إلى ٜٕٜٔبعد حصولو عمى الدوكتوراه في العمـو السياسية عاـ 
أف يطور أفكاره في مجاؿ عمـ  ىذا ما أتاح لو، و ىناؾباريس لمعمؿ في سفارة فنزويبل 

و"إيموار" الجماؿ، وأف يعمؽ اىتمامو في تذوؽ الفنوف التشكيمية، كما قرأ "بريتوف" 
و"موروا" و"مورياؾ" و"مارسيؿ بروست" و"ىنري ميشو" و"فيرديناف سيميف"، فضبًل عف 

 تأثير ىاـ في قّراء الطميعة. Ulysses"جيمس جويس" الذي كاف لعممو البارز 
حوؿ الشاعر والناقد الفرنسي  تحمقتوألف باريس كانت مركزًا لمسوريالية، حيث 

في األدب والفف، مف بينيا قادموف مف إسبانيا وأمريكا ندريو بريتوف" أسماء كبيرة آ"
لـ  وغيرىـ، البلتينية: "راموف غوميث دي السيرنا" و"لويس بونويؿ" و"رافائيؿ آلبرتي"،

 Laو Le Dômeيفتو أف يتردد عمى المقاىي التي كانت تحفؿ بمقاءات السوريالييف: 

Coupole"روبييف آخريف كانوا يمثموف كما التقى مفكريف أو  ،، وىناؾ التقى "آراغوف
"جاف كوكتو" و"جورج  وDesnos االتجاىات األدبية الجديدة مثؿ "روبير دينو" 

أوؿ مف استخدـ في  ،Bontempelliمبيّمي" يبيمماف"، وبخاصة اإليطالي "ماّسيمو بونت
في األدب، وىو التعبير الذي جاء مف مجاؿ الفنوف  "الواقعية السحرية"أوروبا تعبير 

لمباحث األلماني "فرانتس رو"  "الواقعية السحرية، ما بعد التعبيرية"كيمية عبر كتاب التش
Roh. 

"أوسبلر بييتري" ىناؾ شخصيتيف أدبيتيف ىامتيف، سرعاف ما  التقىكما 
wصداقة عميقة كاف ليا دور محّفز ومؤثر في مساره الفكري والجمالي، ىما  جمعتو بيما
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، صاحب الرواية الشييرة (ٜٗٚٔػ  ٜٜٛٔ) Miguel Ángel Asturias الغواتيمالي
الثاني ىو و   ،ٜٙٙٔواليامة )السيد الرئيس(، الحائز عمى جائزة نوبؿ لآلداب لعاـ 

مف ديكتاتورية  الذي ىرب ،(ٜٓٛٔػ  ٜٗٓٔ) Alejandro Carpentierالكوبي 
جاء إلى أوروبا بجواز سفر فرنسي ساعده في الحصوؿ عميو و "خيراردو ماتشادو"، 

حوؿ الثورة  (مممكة ىذا العالـ)مف بيف أعمالو الروائية اليامة و  ؛شاعر "روبير دينو"ال
كاف الثبلثة يتبادلوف قراءة نصوصيـ خبلؿ عمميـ، و . (الخطوات المفقودة)التاىيتية، و

، نفسو ويتناقشوف في مسائؿ التعبير والمنيج، ويجمعيـ الوعي اإلبداعي التجديدي
الذي استمر عميو الثبلثة حتى آخر أياميـ، كما كتب كؿ منيـ  والمثاؿ الجمالي، والنبؿ

رواية عف شخصية الديكتاتور في أمريكا البلتينية، مع تمايز في المواقؼ فيما بينيـ، 
بيف االتجاه المياؿ إلى القتاؿ عند "آستورياس"، والنمط الثوري لػ "كاربينتيير"، والموقؼ 

 "أوسبلر بييتري". الميبرالي لػ
، كتب "آرتورو أوسبلر (ٖٜٓٔالعاـ الثاني مف إقامتو في باريس )خبلؿ 

 .ٖٜٔٔبييتري" روايتو األولى، وربما األكثر أىمية )الرماح المدّماة(، وُنشرت عاـ 
. وعمى الرغـ مف بعض ٖٜٗٔعاد "أوسبلر بييتري" إلى فنزويبل في شباط 

المتحققة مف النفط، إال  كانت تمر بو الببلد بسبب األرباح االزدىار االقتصادي الذي
أف التحرؾ الطبلبي ضد نظاـ "غوميث" كاف قد وصؿ خبلؿ السنوات األخيرة إلى 
مرحمة غاية في التوتر، وبخاصة مع إمعاف النظاـ، المدعوـ سياسيًا وعسكريًا مف 
الواليات المتحدة األمريكية، في ترسيخ الواقع غير المستقؿ القتصاد فنزويبل. وكاف 

يريف دونغي"، الكاتب والسياسي الفنزويمي، يجد في ذلؾ النظاـ المثاؿ "خوليو آلب
 "النموذجي" لمحكـ الديكتاتوري في أمريكا البلتينية: 

 
لـ يكف ينقصو شيء: مراعاة شكمية لمشرعية، فقد كاف "غوميث" يترؾ "

الرئاسة، بصورة دورية، بيف أيدي رجاؿ يتـ اختيارىـ بصورة دقيقة، مع وضعيـ تحت 
وشراسة متطرفة مع المعارضيف، مع شراسة مماثمة في طريقة المحافظة  .اقبة وثيقةمر 

wواستعداد دائـ لتقديـ الخدمات لمقوى واالستثمارات  .عمى النظاـ واألمف الداخمييف
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األجنبية؛ وفساد في القطاع الحكومي؛ وتحكـ مطمؽ بالكونغرس وفؽ الرغبات 
 ."ر بغرض البقاء في السمطة بصورة دائمةالشخصية، واستسياؿ مستمر لتعديؿ الدستو 

تدىور وضعو الصحي، ولـ يمبث أف توفي مساء عمى أف "غوميث" كاف قد 
كاف ذلؾ في نفس اليوـ الذي توفي فيو الزعيـ  )ولممصادفة ،ٖٜ٘ٔ/ٕٔ/ٗٔ يوـ

الذي قاد عممية  (،ٖٓٛٔ-ٖٛٚٔ"سيموف بوليفار"، ) السياسي والعسكري الفنزويمي
فارؽ لكف مع  ،أخرى في أمريكا البلتينية مف االستعمار اإلسباني اطؽتحرير ببلده ومن

مائة وخمس سنوات(، وتولى الجنراؿ "إلياثار لوبيث كونتريراس" السمطة بصورة مؤقتة، 
بدعـ مف اتحاد الطمبة، وأعمف العفو العاـ، وخرجت الفئات الشعبية، المقموعة خبلؿ 

رت الطبقة المتوسطة عف نفسيا مف خبلؿ سبعة وعشريف عامًا، إلى الشوارع، وعبَّ 
د مثقفوف كثيروف، كانوا قد عانوا مف أحزاب اليسار، ثـ اتسع التحرؾ االجتماعي وأيّ 

السجف أو النفي، السمطة الجديدة، ونشطت المنظمات الطبلبية وعاد القادة الطبلبيوف 
ا" و"راؤوؿ "خوبيتو فّيالبوإلى الظيور: "رومولو بيتانكورت"  ٕٜٛٔفي مرحمة عاـ 

المعارؾ اإليديولوجية التي كانت قد صمتت لسنوات  نشطتو  ،ليوني"، وعاد التفاؤؿ
التضييؽ عمى  تجدد"غوميث"،  رحيؿعديدة. لكْف، وقبؿ أف يمضي شير واحد عمى 

منع االعتداءات عمى األشخاص واألمبلؾ والتجارة  الحريات الدستورية بذريعة
احتشدت مظاىرة  ٖٜٙٔ/ٕ/ٗٔ. وفي "ستقرالنظاـ االجتماعي الم"والصناعة و

راكاس، تصدت ليا قوات الشرطة وسقط قتمى ااحتجاج كبرى في ساحة بوليفار بك
وجرحى، وبعد ظير اليوـ نفسو خرجت مظاىرة أخرى أكبر مف األولى، ضمت أساتذة 
جامعييف ومثقفيف وطبلبًا وصحفييف وعمااًل، مشت حتى قصر الحكومة مطالبًة بعودة 

عيد ت الدستورية وباإليقاؼ الفوري ألعماؿ القمع. وبتأثير مف الضغط الشعبي، أُ الحريا
  العمؿ بالضمانات الدستورية.

، بصورة نشطة، في الحياة الثقافية لمببلد، وعمؿ ىذه انخرط الكاتب بعد عودتو
أستاذًا لبلقتصاد السياسي في كمية الحقوؽ بالجامعة المركزية. أما في المجاؿ األدبي 

"بيدرو سوتّيو" و"خولياف بادروف"  :مع رفاؽ قدامى مف المثقفيف عمؿد فق
)الماىر  El Ingenioso Hidalgoوالمصور"آلفريدو بولتوف"....، وأسس معيـ مجمة  w
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عما  ،مف خبلؿ العديد مف المقاالت والدراسات ،ر فييا "أوسبلر بييتري"الشريؼ(، عبّ 
 ب مف الحقيقة، تبلئـ المجاؿ األدبي.السحرية" كصيغة لبلقترا أسماه بػ "المعرفة

عف  Eliteعمى الجائزة األولى في مسابقة أجرتيا مجمة  ٖٜ٘ٔحصؿ عاـ 
، صدرت لو ٖٜٙٔمجموعة قصصية حممت عنواف )المطر(، وفي العاـ التالي، 

 ."الَشَرؾ"مجموعة قصصية أخرى بعنواف 
لمتربية، دخؿ الكاتب مرحمة جديدة مف حياتو، إذ أصبح وزيرًا  ٖٜٛٔعاـ 

، ليذه الغاية، ٜٓٗٔوأظير مقدرة وفعالية في تحديث الشأف التعميمي، وقاـ عاـ 
 ٜٛٗٔعاـ  ."قانوف أوسبلر بييتري"بإنجاز واحد مف القوانيف األكثر تقدمًا، ُعرؼ بػ 

التي حاز عنيا جائزة  (طريؽ الذىب)، وروايتو (آداب ورجاؿ فنزويبل) و الياـكتابنشر 
Aristides Rojas  .صدرت لو مجموعة  ،ٜٜٗٔالتالي، عاـ وفي الفي فنزويبل

صدر لو في تشيمي كتاب ضـ كما  ،(ثبلثوف رجبًل وظبلليـ)قصصية جديدة بعنواف 
مجموعة مف المقاالت والمحاضرات في الشؤوف األدبية والسياسية والفكرية بعنواف 

 .(الغيوـ)
رلوس إدواردو بالتعاوف مع صديقو "كا ،أشرؼ عمى دار لمنشر ٜٓ٘ٔعاـ 
. لكف، وكالعادة، طرأ تأـز El Nacionalتحرير الصحيفة األدبية  رأسفرّياس"، كما 

عمى المشيد السياسي، وجاءت ديكتاتورية "ماركوس بيريث خيمينيث"، فعادت أجواء 
الرعب واالعتقاالت، مما دفع بالكثيريف إلى مغادرة الببلد، وقمَّص "أوسبلر بييتري" 

، (ِقَيـ إنسانية)بتحقيؽ برنامج تمفزيوني بعنواف  ٕٜ٘ٔوبدأ منذ عاـ السياسي،  نشاطو
كما مارس النقد والبحث في المجاالت االقتصادية واألدبية واالجتماعية. وفي عاـ 

أصبح عضوًا في أكاديمية العمـو السياسية واالجتماعية، ثـ في أكاديميتي المغة  ٜ٘٘ٔ
 .ٜٛ٘ٔوالتاريخ عاـ 
سياسسة إثر سقوط الديكتاتور، عاد "أوسبلر بييتري" الحريات ال عودةمع 

عضوًا مستقبًل في مجمس الشيوخ،  ٜٛ٘ٔخب عاـ لبلنخراط في الحياة السياسية، وانتُ 
ثـ جرى اختياره مرشح وحدة وطنية لرئاسة الجميورية، وعمى الرغـ مف حصولو عمى 

wخبلؿ تمؾ المرحمة بالرئاسة. وأصدر  و لـ يصؿ إلى الفوزعدد كبير مف األصوات، فإن
w
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 ،(فنزويبل، بمد في حالة تحوؿ)، في مجاؿ البحث والدراسة، مف أىميا عددًا مف الكتب
ف ىما ا، وروايت(حوؿ العمؿ والتخريب في فنزويبل)و (وسائؿ مف أجؿ بناء فنزويبل)و
، وىما جزءاف مف ٜٗٙٔعاـ  (محطة األقنعة)و ٕٜٙٔعاـ  (صورة في الجغرافيا)

. منذ ٜٙٙٔعاـ  (خطوات وعابروف)، ومجموعة قصصية بعنواف (حظمتاىة ال)ثبلثية 
، El Nacionalرئاسة تحرير  ،لممرة الثانية ،تولى ٜٗٚٔوحتى عاـ  ٜٜٙٔعاـ 

اليامة  اإلسبانية جائزة "ميغيؿ دي ثيرفانتيس" حصؿ عمى( ٖٜٚٔوخبلؿ تمؾ الفترة )
لفنزويبل لدى أصبح ممثبًل  ٜٓٛٔػ  ٜ٘ٚٔلصحافة. ثـ، وبيف عامي في مجاؿ ا

منظمة اليونيسكو ثـ عضوًا لممجمس التنفيذي ليذه المنظمة ونائبًا لرئيسيا لمنطقة 
 أمريكا البلتينية والكاريبي.

وفؽ ) ،التي صمميا ،ييا األوؿ والثانيأنجز جز أما الثبلثية التي كاف قد أَ          
 ،غوميث"" يكتاتوريةمنذ دلفنزويبل   األحداث التاريخية  تصفحل  مشروع"كػ ،(تعبيره

عادة بناء الديمقراطية مف بيف أنقاض الديكتاتوريات والتحوؿ الذي عاشو المجتمع  ،وا 
التي كانت  ،وعدـ استقرار الحياة السياسية لمببلد ،الفنزويمي بسبب الصناعة البترولية

والحكومات االنقبلبية  ،تتأرجح بيف النجاحات واإلخفاقات، والمحاوالت الديمقراطية
 Caudilloموضوع الػ إلى  ،فقد تحوؿ، بداًل مف إنجاز جزئيا األخير ،"لمّدعيةا

الزعيـ القائد الفرد، والذي ىو أيضًا ديكتاتور(،  األمريكي )وىي كممة إسبانية تعني
في عودة إلى أياـ ديكتاتورية "ثيبريانو  ،"المينة الجنائزية"رواية  ٜٙٚٔفكتب عاـ 

تصوير دقيؽ واستثنائي لتمؾ األياـ. ولـ تدخؿ ىذه  عمكاسترو" و"فيثينتو غوميث"، 
الرواية، التي ىي، مف حيث الموضوع، رواية تاريخية، ضمف حدوٍد نوعيو صارمة، إذ 
لـ ييتـ الكاتب بإعادة البناء المادي لممرحمة التاريخية وفؽ التعبير التقميدي، فبالنسبة 

ع الحتواء زمف ما ونقمو إلى دائرة مشرو  اكؿ رواية ىي تاريخية بطبيعتيا، ألني"إليو: 
لو كاف غرض أوسبلر بييتري ىو فقط تقديـ ". وتقوؿ "كارمف دي مورا": "الحاضر

المرحمة التاريخية لفنزويبل "غوميث" لكاف قد لجأ إلى تحميؿ األسباب التي أدت إلى 
ية، الديكتاتورية، وعرض مسار الصناعة البترولية واستغبلليا مف قبؿ الشركات األجنب
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في حيف أف ما كاف يمثؿ اىتمامو ىو شخصية الديكتاتور: اآلليات النفسية الكامنة في 
نضاج األدوات الضرورية مف أجؿ تحقيؽ ىذا التطمع  ."أعماقو، والتطمع إلى السمطة، وا 

ومع ذلؾ، ال بد مف القوؿ إف األحداث التاريخية وطريقة تقديميا بقيت في 
عة لشخصية "غوميث"، ومف ىنا يجب إدراجيا، نوعيًا، خاض "المينة الجنائزية"رواية 

، ىذه النوعية الروائية التي بدأت في أمريكا البلتينية "الديكتاتور"عمى أنيا رواية حوؿ 
لػ  (الفصيح)و باف إيتشيبيرّيا"ي"إيست لػ  (المجزرة)منذ القرف التاسع عشر مع أعماؿ مثؿ 

رواية  معفي القرف العشريف  تطورتثـ  لػ "خوسيو مارموؿ"، (آماليا)و و"ينت"سارمي
الرواية السياسية إلى "( ٖٜٙٔػ  ٙٙٛٔلمكاتب اإلسباني "باّييو إنكبلف" ) (الطاغية)

 لمعديدبطبًل ليا، وكانت ىي القالب  "الديكتاتور"التي اتخذت مف شخصية  "الساخرة
تريو آغيميرا لػ "ديم (اختطاؼ الجنراؿ)و لػ"آستورياس" (السيد الرئيس)مف الروايات: 

لػ"غابرييؿ غارثّيا ماركيث"،  (ؾر خريؼ البطري)و لػ "روا باستوس" (أنا األعمى)و مالتا"
 عمى سبيؿ إيراد بعض األمثمة. إضافة إلى )المينة الجنائزية(، 

 Elوعمى الرغـ مف إمكانية استخبلص ثبلثة نماذج مختمفة ضمف تعبير 

Caudillo عمى ما ىناؾ مف تداخؿ والتباس بيف "اتورالديكت"و "الزعيـ"و "القائد"، ىي ،
النماذج الثبلثة، فمعانييا تختمؼ تبعًا لتنوع األماكف والقواميس، دوف أف يكوف ىناؾ 
اتفاؽ بيف الباحثيف وعمماء االجتماع عمى معيار موحد. وعمى سبيؿ المثاؿ فيناؾ 

الرضا "بتوفر التقاء في أحد المبلمح عمى األقؿ ما بيف القيادة والزعامة يتمثؿ 
كؿ مف ىؤالء الرجاؿ ىو ديكتاتور، إال ". أما تعريؼ "أوسبلر بييتري" فيو: "الجماىيري

أف القميميف جدًا منيـ كانوا قادة بالمعنى الصحيح لمكممة، أما الباقوف فيـ عسكريوف، 
أو مدنيوف، أمكنيـ عف طريؽ المكائد أو القوة االستيبلء عمى السمطة، دوف أية صورة 

 ."ور الشرعيةمف ص
 ، وتابع مف خبلليا الكيفيةٜٔٛٔعاـ  (جزيرة روبنسوف)ثـ جاءت روايتو 

في إعادة بناء السيرة الذاتية، إذ تناوؿ شخصية "سيموف رودريغيث" أستاذ  نفسيا
"بوليفار": أفكاره وحواراتو مع تمميذه التي أخذا يخططاف مف خبلليا لممشاريع التربوية 

زيارة في )ميوريات الجديدة. وكاف آخر عمؿ روائي لو ىو رة لمجولمرؤية المتصوَّ  w
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، الذي ناؿ عميو في العاـ التالي جائزة "رومولو غاّييغوس" الكاتب ٜٜٓٔ، عاـ (الزمف
، وأطيح بو مف قبؿ ٜٛٗٔوالسياسي الفنزويمي الذي أصبح رئيسًا لفنزويبل عاـ 
 ٜٗٙٔفنزويبل عاـ  في حدثتمجموعة مف العسكرييف في العاـ نفسو، وىي جائزة أُ 

بيدؼ تقدير وتكريـ أعماؿ الروائييف "مف قبؿ رئيس جميوريتيا آنذاؾ "راؤوؿ ليوني": 
. وكاف "بييتري" " (ٔ) البارزيف، وتحفيز األنشطة اإلبداعية لمكتاب المتحدثيف بالقشتالية

يف أوؿ كاتب فنزويمي يحصؿ عمى ىذه الجائزة األدبية الرفيعة، التي ُمنحت لكتاب بارز 
 "ماريو فارغاس ّيوسا"و آخريف مف أمريكا البلتينية، مف بينيـ "غابرييؿ غارثّيا ماركيث"

 "كارلوس فوينتيس" واإلسباني "خابير مارّياس".و
نتوقؼ قميبًل مع مفيـو الرواية  "الرماح المدّماة"وفي اقتراب أكثر مف روايتنا 

اإلسباني "إيميميو غونثاليث  التاريخية لدى "أوسبلر بييتري". كتب األستاذ الجامعي
 لوبيث":

نشأت الرواية التاريخية لػ "أوسبلر بييتري" في المرحمة الواقعية التي بمغت في "
أفضؿ تجمياتيا. والرواية التاريخية لدى  ،(ٕ) وبخاصة لدى "بيريث غالدوس" ،إسبانيا

يخية الواقعية الفرنسية "غالدوس" ػ وخبلفًا لمرواية الرومانسية التاريخية االنكميزية، والتار 
حاوؿ أف تنزع عف الظاىرة ت ،ػ( ٖ) ذات الطابع األركيولوجي التي ابتكرىا "فموبير"

التاريخية صفة األمر البعيد الذي يأتي كصدى لمماضي، ولتعطييا، بالمقابؿ، أفقًا 
مر يحدث، ألمر لـ يمت بعد. أما مع "فموبير"، وكذلؾ مع أل لحادثة قريبة منا،

 ما ىو بعيد، وكما لو أف فالرواية التاريخية تتجو إلى (،ٗ) ي "والتر سكوت"الرومانس

                                                 

نسبة إلى منطقة قشتالة وسط إسبانيا وتقع     La Lengua Castellanaالمغة القشتالية ػ (ٔ)    
فييا العاصمة مدريد، ىي المغة التي جرى التعارؼ عمييا بأنيا المغة اإلسبانية، إذ أف ىناؾ ثبلث 

ونيا، شماؿ شرقي إسبانيا، لغات أخرى محمية يتحدث بيا اإلسباف في ثبلث مناطؽ رئيسة ىي: كاتال
 والباسؾ، في الشماؿ، وغاليثيا، في الشماؿ الغربي . 

شُتير بصورة خاصة بسمسمة رواياتو ( إٜٓٔػ  ٖٗٛٔ) Benito Pérez Galdosػ  (ٔ)     
 التاريخية وعددىا ست وأربعوف. 

 ي(.( صاحب الرواية الشييرة )مداـ بوفار ٓٛٛٔػ  ٕٔٛٔ) Gustave Flaubertػ  (ٕ)    
w ( الروائي االسكتمندي . أشير أعمالو )آيفنيو(. ٕٖٛٔػ  ٔٚٚٔ) Walter Scottػ  (ٖ)    
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، أو مف الماضي الذي انقضى، (اآلخرة)روحًا مكتئبة تأتي إلى ىذه الحياة قادمًة مف 
لتزور أصدقاءىا وأقرباءىا وتتسمى معيـ.... لقد كتب "غالدوس"، في الحقيقة، رواية 

 ."ة لرواياتو غير التاريخية المعاصرةتاريخية معاصرة لـ تكف إال مقدم
 "مرحمة"، ليس بمعنى إعادة بناء "الزمف"مجاؿ الرواية لدى أوسبلر بييتري ىو 

أحداث الماضي ضمف "محددة منو ال ارتباط ليا بالحاضر، بؿ، وكما يقوؿ ىو نفسو: 
الزمف الحاضر، والتحوؿ المستمر لمحاضر داخؿ الماضي، مف خبلؿ الشخصيات 

يا وردود أفعاليا وتصوراتيا. وبيذا المعنى، فكؿ رواية ىي تاريخية بطبيعتيا، وعبلقات
ألنيا محاولة الستيعاب زمف واالحتفاظ بو حيًا في دوائر الحاضر، حتى ولو كاف 

 ."الفعؿ الذي يتناولو قد حدث قبؿ قروف عديدة
، يبدو واقتراب "أوسبلر بييتري" مف تقنية "غالدوس"، بعيدًا عف تقنية "فموبير"

، ولو أف ىذا األمر لـ يحصؿ بالطريقة نفسيا في أعماؿ (الرماح المدّماة)جميًا في 
أخرى لو، إذ أننا نجد األحداث التاريخية وطريقة تقديميا قد بقيت خاضعة لشخصية 

 (جزيرة روبنسوف)، كما اتُّخذ الشأف التاريخي في (المينة الجنائزية)"غوميث" في 
 وجي.كمرجع تأريخي ػ إيديول

 ويميز "أوسبلر بييتري" في موضوع الرواية التاريخية بيف أمريف:
نتيجة لتيار العممية في القرف التاسع عشر، "* التاريخ في الرواية: الذي ىو 

التاريخ إلى الناس بطريقة مبلئمة، وىذا يعني استخداـ  "حمؿ"حيث ظيرت الرغبة في 
لرواية لدى "ديكنز"، عمى سبيؿ المثاؿ، الرواية كعربة، لتعميـ التاريخ، وقد احتفظت ا

 ."بيذه الميمة التعميمية
والرواية في التاريخ: حيث يتحوؿ شأف تاريخي إلى موضوع روائي، إلى  *

إف ما " :رواية، ويحدد أوسبلر بييتري مفيومو لمرواية في التاريخ عمى الوجو التالي
 ما يتجاوزي ىو إنساف لديو أىتـ بو ىو الرواية في التاريخ. مف ىو الروائي؟ الروائ

حقيقة يعكسيا، وىو ما يمكف أف يجري بطرؽ كثيرة.  إلىمجرد حكاية أو قصة يروييا، 
في الواقع، ال أحد يبتكر شيئًا، ليس ىناؾ ابتكار يأتي مف العدـ، مف دوف أساس، 
wليست ىناؾ أية شخصية روائية لـ تخرج مف حقائؽ ما، مف شخصيات حقيقية، مف 
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يقة مترابطة بطريقة أو بأخرى. إنيا تخرج مف التجارب الخاصة لئلنساف، أفعاؿ لمحق
مف أمور حدثت معو، أقمقتو، أثارت اىتمامو. إف ما يحصؿ مع األدب القصصي ومع 
المسرح ىو وجود الرغبة بإعادة خمؽ حقيقة، حقيقة أخرى، طريقة أخرى تعيش فييا 

يقوـ باصطحاب أمور مف الحياة  . أو ىومتعددةالحقيقة، والروائي يفعؿ ىذا بطرؽ 
والطبيعية إلى درجة أنيا  الواقعية تصبح معو في موقعيا الجديد ىي األمور الواقعية

تبدأ بمقاومة المؤلؼ. أو ىو يبتكر شخصيات مف عناصر مركبة، أو، وأخيرًا، وبداًل 
مف أف يبتكر شخصية، فيو يأخذىا مف التاريخ ويحوليا إلى شخصية روائية أو 

مؿ ابتكار شخصيات دوف أساس، ويوفر يتخفؼ مف حِ  ةمة، وىو في ىذه الحالمتخي
، إنو "الرواية في التاريخ"مدخبًل حقيقيًا لما سيقولو. وىذا األمر األخير ىو ما أدعوه بػ 

الدخوؿ كروائي، مع موضوع الروائي، الذي ىو الحقيقة اإلنسانية، في المجاؿ 
دة شخصيات تاريخية يجمعيا مع شخصيات التاريخي. يختار الروائي شخصية أو ع

أخرى روائية، ليبني بيا جميعًا عممو الروائي. ىذا ما حاولت أف أفعمو، إنو ما فعمتو 
. "رواية في التاريخ"بؿ ىو  "رواية تاريخية"بشكؿ أساسي. لذلؾ أقوؿ إف ما أكتبو ليس 

قيقٍة ىي الشخصية ىناؾ نقؿ مف التاريخ، لكنو نقؿ ُيمزمني كثيرًا بأاّل أنفصؿ عف ح
 . "التاريخية؛ التي ىي ىناؾ، لكف كشخصية روائية

ر بأف االستيطاف وفي محاولة إضاءة سريعة أخرى لمناخ ىذه الرواية، نذكّ 
حرب االستقبلؿ الفنزويمية فقد قامت  ، أمإٓ٘ٔاإلسباني لؤلراضي الفنزويمية بدأ عاـ 

 El Libertadorمؽ عميو لقبالذي أصبح يط، ، بقيادة "سيموف بوليفار"ٓٔٛٔعاـ 
تأسست جميورية كولومبيا الكبرى التي اشتممت عمى ما  ٜٔٛٔ. وفي عاـ (المحّرر)

تمت ىزيمة اإلسباف  ٕٔٛٔىو اليوـ فنزويبل واإلكوادور وكولومبيا وباناما. وفي عاـ 
 .ٜٕٛٔبصورة حاسمة أّكدت االستقبلؿ، ثـ تأسست في فنزويبل جميورية مستقمة عاـ 

لتاريخ المبكر لفنزويبل المستقمة بالثورات والثورات المضادة، األمر اتصؼ ا
، ٛٛٛٔػ  ٓٚٛٔالذي بمغ ذروتو مع ديكتاتورية "أنطونيو غوثماف ببلنكو" بيف عامي 

ثـ أعقبت ذلؾ مراحؿ أتينا عمى ذكرىا. وإلعطاء تصور حوؿ المكاف، جغرافيًا، وىو ما 
، في أقصى سيكوف مفيدًا أيضًا مع قراءة الرواية: ف wي فنزويبل )التي تقع، كما ىو معمـو
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المرتفعات في الشماؿ والشماؿ  :ىي ،شماؿ شرقي أمريكا الجنوبية( أربع مناطؽ رئيسة
الغربي، واألراضي المنبسطة قريبًا مف الشاطئ الشمالي الغربي )ماراكايبو(، والسيوؿ 

أكبر ػ  "أورينوكو"ير الشماؿ وديمتا ن في المنطقة المدارية )مدار السرطاف( في وسط
يانا في الجنوب والجنوب الشرقي. وتغطي الغابات نحو اومرتفعات غو  ،فنزويبل ػ أنيار
 % مف مساحة الببلد.ٓٗ

ؿ "أوسبلر بييتري" في إلى  ٗٔٛٔػ  ٖٔٛٔأجواء عامي )الرماح المدماة(َحوَّ
ؽ فييا وتحق "الحرب حتى الموت"مادة روائية، وىي المرحمة التي ُأطمؽ فييا نداء 

 االنتصار الحاسـ لمقوات الجميورية.
 Domingo deعمى يدّي  ٕٔٛٔكانت الجميورية األولى قد ُىزمت عاـ 

Monteverde y Ribas (ٖٔٚٚ  ٕٖٛٔػ)،  الذي ينتمي إلى جزر الكناري وأصبح
 ٕٔٛٔضابطًا في سبلح البحرية الممكية اإلسبانية قبؿ أف يأتي إلى فنزويبل عاـ 

ب بجرح بميغ في يصأُ وفي العاـ نفسو، قائدًا عامًا في فنزويبل، ثـ وليصبح مف ثـ، 
فييا لحيف وفاتو. أما قائد القوات الجميورية فكاف  يالعاـ التالي وغادر إلى إسبانيا وبق

Francisco de Miranda (ٔٚ٘ٓ  رائد الكفاح الفنزويمي مف أجؿ ٙٔٛٔػ )
ُأسر وأرسؿ إلى السجف  وقداراكاس، االستقبلؿ، وىو مف مواليد العاصمة الفنزويمية ك

 .ىناؾفي قادس بإسبانيا وتوفي 
كاف الوعي الجميوري قد أخذ بالنضوج لدى  ٗٔٛٔػ  ٖٔٛٔبيف عامي 

الشباب المتحدريف مف أصوؿ أوروبية، بعد أف كانت األجياؿ التي سبقتيـ أكثر ارتباطًا 
مؾ األراضي والعقارات. كاف ىؤالء بالدـ اإلسباني وبالَمَمكية اإلسبانية وأكثر اىتمامًا بتم

عمى استعداد الستيعاب محتوى حقوؽ اإلنساف والمواطف، التي  "األرستقراطيوف"الشباب 
كاف يجري تداوليا بصورة سرية منذ أياـ الميبرالي اإلسباني "خواف باوتيستا ماريانو 

الزنوج (، أما الفئات الشعبية فكانت، في غالبيتيا، مف ٕ٘ٛٔػ  ٜ٘ٚٔبيكورنيؿ" )
ويعيشوف  ،بلـزالعبيد والزنوج المحررَّيف والخبلسييف والينود، ممف يفتقروف إلى الوعي ال

في خوؼ مستمر مف إرادة الممؾ، التي كانت ُتصوَّر ليـ عمى أنيا إرادة اهلل، كما كانوا 
wتحت وطأة التعصب لكاثوليكية صارمة، ىميـ األساس ىو الحصوؿ عمى الحرية 
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ـ كعبيد، )استمرت العبودية في القوانيف الفنزويمية حتى عاـ الفردية ضمف شرطي
 ٖٔٛٔولـ يكف عاما  .، أما في الواقع فقد استمرت حتى ثمانينات ذلؾ القرف(ٗ٘ٛٔ

مرحمة سيمة بالنسبة لمجميورييف، فالحممة التي قاـ بيا "بوليفار" بصورة مثيرة  ٗٔٛٔو
 José Tomásصر القائد اإلسباني إذ انت ،لئلدىاش انتيت بضياع الجميورية الثانية

Boves (ٕٔٚٛ  الذي ُعرؼٗٔٛٔػ )  ،في  ٗٔٛٔتؿ عاـ قُ ثـ بقسوتو المفرطة
. وكاف "بوفيس" قد كتب إلى "خوسيو توماس موراليس"نائبو  ي، وبق"أوريكا"معركة 

لوا أف تجمعوا كؿ الناس المفيديف الموجوديف عبر حاوِ ": ٗٔٛٔقيادتو العميا في أيار 
ف مف ال يمتثؿ لصوت الممؾ سُيعتبر خائنًا وسُيقتؿ الحقوؿ،  ."وا 

إحدى عشرة معركة  ٗٔٛٔجرت خبلؿ الفترة ما بيف شباط وكانوف األوؿ 
ة القوات الجميورية "موراليس" مف جية، و"بوليفار" وعدد مف قادوحربية بيف "بوفيس" 

باط وقاد فييا ش ٕٔالتي بدأت يوـ  "ال فيكتوريا"معركة يا كاف أطول مف جية ثانية،
الجنراؿ "خوسيو فيميكس ريباس" بقايا القوات الجميورية، وتحوؿ اليوـ المذكور إلى يـو 

 وطني لمشباب الفنزويمي.
وقد ُرويت بطوالت ىذه المعركة في عمميف ممحمييف رومانسييف، كتب األوؿ 

 ،٘ٙٛٔعاـ  (سيرة حياة خوسيو فيميكس ريباس)"خواف فيثينتو غونثاليث" بعنواف 
 فَّ لك. ٔٛٛٔعاـ  (البطولة فنزويبل)وكتب العمؿ الثاني "إدواردو ببلنكو" بعنواف 

 مع اىتماـ كبير"أوسبلر بييتري" ابتعد عف الممحمية التي اتصؼ بيا ىذاف العمبلف، 
الذي َأَعدَّ لو جيدًا قبؿ البدء بكتابة روايتو، ومف بيف مصادره كاف ىناؾ  ،بالتوثيؽ

 :ٕٜٜٔ/ٛ/ٛة ُأجريت معو بتاريخ فينيما في مقابمة صحمصدراف أساسياف تحدث ع
سيرة حياة خوسيو فيميكس ريباس، العمؿ الذي كتبو خواف فيثينتو غونثاليث، "

ىو رواية رومانسية ومبالغ فييا كثيرًا وحاوؿ فييا التأكيد عمى أف مبالغاتو ىذه ىي 
ة أىدافو، وىو الذي جوىر الحقيقة. نحف الفنزويمييف لـ نكف ندرؾ بصورة صحيحة حقيق

قاؿ عف "بوفيس" إنو أوؿ زعيـ لمديمقراطية الفنزويمية! إف ىذا أكثر مما يمكف قبولو، 
إننا ال نفيـ تاريخنا، وليذا نستمر في عدـ معرفتنا لكيفية إيجاد أنفسنا. أما المصدر 

سابع ال فيرناندواماثاس" إلى ياآلخر الذي رجعت إليو فكاف المذكرة التي أرسميا األب " w
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اتو، ورافقو خبلؿ الكاىف الخاص لػ"بوفيس" وقوّ ىو اماثاس" يبعد وفاة "بوفيس". كاف "
معسكراتو،  والعمؿ في حياةال، وكاف شاىدًا عمى جميع تفاصيؿ ٗٔٛٔو ٖٔٛٔعامي 

وعمى أسموب اإلدارة والقيادة، وعمى عبلقة "بوفيس" برجالو. إنيا وثيقة ثمينة تضـ 
و األب ياماثاس: كاف "بوفيس" يمعف في القضاء عمى جميع كتب معمومات ىائمة. ومما

 ،... لـ يقتصر تعطش "بوفيس"االبيض الذيف يحاولوف استمالة األعراؽ األخرى وتممقي
إلى الدـ، عمى دماء البيض، ولو أنو كاف أكثر تعطشًا إلييا. ولقد الذي ال يرتوي، 

 ."سالمة، فظائع قؿ نظيرىاارُتكبت بأوامر منو، في ساحات المعارؾ وفي القرى الم
معركة )ال فيكتوريا(، التي شارؾ ": نفسيا وُيضيؼ "أوسبلر بييتري" في المقابمة

فييا الطبلب، لـ تكف ىي المعركة التي شارؾ فييا "بوفيس"، إذ أنو خرج جريحًا مف 
التي لـ يكف موقعيا  (ساف ماتيو)بعد أف كاف قد حارب في معركة  (ال بويرتا)معركة 

، وأنا لـ أكتب حوؿ معركتيف، فيذا لـ يكف ىدفًا لي. أنا أردت (ال فيكتوريا)ًا عف بعيد
، وليذا فقد مزجت بيف معركتيف، وجعمت "بوفيس" ُيجرح في "سيمفونية معركة"أف أبني 
 فّيا). وكذلؾ فإف "بوفيس" أوقع مجزرة بالجميورييف داخؿ كنيسة (ال فيكتوريا)معركة 
  .(يكتورياال ف)وليس في  (دي كورا

، وبأقؿ ما يمكف مف الفعؿ، نفسيا َمرَّ "بوليفار" و"بوفيس" خبلؿ الرواية بالتقنية
مف شأنو تسريع اإليقاع الروائي. كاف  ،ردتمضي نحو اختصار مطَّ و  تتكرر،وبعبارات 

، ولـ يوصؼ إاّل عبر ""Contre-Jour"بوفيس" يظير دائمًا بعكس مصدر الضوء 
أما "بوليفار" فكاف يظير دوف أف يتمكف  ؛ح مشتتة ومتفرقةإشارات أو دالالت لمبلم

دوف  إنو، ببساطة، يأتي، يمر، يشار إليو، لكفْ  ؛القارئ مف إدراؾ ومعرفة مف أيف أتى
أف اليالة األسطورية لػ "بوليفار" كانت أكثر كثافة مما كانت  كمامبلمحو. ل أي اتضاح

أت ىالة "بوليفار" تتأسس وتنمو منذ بد عميو ىالة "بوفيس" ذات السمة السمبية. وقد
الحكاية الشعبية الشفيية األولى التي افتُتحت بيا الرواية. وحوؿ ىذه المسألة كتب 

جاء  (،الحكاية الشعبية الفنزويمية)ف ادراسة حممت عنو  ٖٜٗٔ"أوسبلر بييتري" عاـ 
فييًا ىناؾ في الحكايا واألساطير الشعبية التي يحتفظ بيا شعبنا ويتناقميا ش"فييا: 

wقيمو.... والذي  ،حياتو ،الكثير مما يمكف أف ندعوه بالمفيوـ الفنزويمي لمعالـ: روحو
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 ."حاولنا إبرازه في الكثير مف أعمالنا
 كما يقوؿ في مكاف آخر مف الدراسة المذكورة:

بيف جميع أولئؾ القادة الذيف ُألصقت بيـ وُنسبت إلييـ بطوالت، لتشكيؿ "
سمبية، وفؽ الوجية التي ُينظر مف خبلليا إلى التاريخ، كاف ىناؾ  أساطير، إيجابية أو

وجياف متناقضاف في وقت واحد يفرضاف القراءة المؤسِّسة ليذا التاريخ، فكؿ منيـ، 
، كما أف كبًل مف "الحرب حتى الموت"ـ أياـ لقسوة ومظا مف الجانبيف، ارتكب أعماؿَ و 

 ."الجانبيف قاتؿ بشجاعة ال متناىية
قنية "أوسبلر بييتري"، في المقاـ األوؿ، أنو َقَمَب ما اصُطمح عميو بػ كانت ت

جعميا تمر في الرواية كظبلؿ  التي، "تاريخ الشخصيات"أو  "التاريخ الرسمي"
"Silhouette" وجو ذىو ، تظير وتختفي، لتشكيؿ جو ال يّدعي معرفة كؿ شيء، بؿ 

ء القص اعتمادًا عمى وصؼ ، تمضي نحو بنا"بوليفونية"طبيعة متعددة النغمات 
مقتضب وعبارات متصدعة ومونولوجات داخمية، مباشرة أو غير مباشرة. ولـ تأخذ 

الذي يتحوؿ إلى مناضؿ نصؼ إلو  "البطؿ األسطوري"المعالجة منحى تدرج صعود 
د كي يصبح  . وقد أشار "البطؿ التاريخي"مثمما تفعؿ الممحمة الكبلسيكية، حيث ُيمجَّ

 ،ر مف مناسبة إلى أف مسألة توتر القص لديو واندفاعاتو نحو الذروةالمؤلؼ في أكث
"بوروديف"  إنما تعود، بصورة ال شؾ فييا، إلى اىتماماتو الموسيقية وبخاصة بػ

إلى توترات  "اليت موتيؼ" "ريتشارد فاغنر" الذي حمؿ الػ وكذلؾ بػ ،و"كورساكوؼ"
 غاية في التفاوت.

*    *   * 
 

ودَّعت العاصمة الفنزويمية ، ٕٔٓٓشباط  ٕٙثنيف ـ اإلفي صباح ماطر، يو 
الذي كاف قرر اعتزاؿ الحياة العامة منذ رحيؿ  ،كاراكاس "آرتورو أوسبلر بييتري"

زوجتو "إيسابيؿ" قبؿ ذلؾ بخمس سنوات. ومع غيابو فقدت فنزويبل َمْف وضعتو أعمالو 
غوس"، وجعمت منو إلى جانب مواطنو "رومولو غاّيي ،عمى قمة األدب الفنزويمي

w الشخصية األدبية والفكرية الفنزويمية األكثر انتشارًا في العالـ.
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وعمى الرغـ مف احتجابو عف الحياة العامة، لـ يصمت صوتو الوطني الناقد 
ما "الذي اتصؼ بو دائمًا، فقبؿ شير واحد مف وفاتو، في آخر لقاء صحفي معو، قاؿ: 

لببلد مطروحة، تتطمب أجوبة وانتباىًا. إف ما تزاؿ المشاكؿ الكبرى التي تؤثر في ا
 ."يحصؿ ىو أف الوطف ُميَمؿ، والمشاكؿ الكبرى ال يجري بحثيا

صاحب النصيب  حتى اليوـ زاؿيما  أخيرًا، ىذا العمؿ الروائي األوؿ لمكاتب
األوفر، بيف أعمالو، مف االىتماـ بترجمتو إلى الكثير مف المغات األخرى، وكذلؾ في 

 و التي يستمر إصدارىا، في بمده وخارجو.عدد طبعات

المدّماة"، ترجُمتو إلى "الرماح  الذي ،Las lanzas Coloradas  فاأما العنو         
، "الرماحوىو" ،ال التباس حوؿ معناىا  Las Lanzasكممة أفإلى  فتجدر اإلشارة ىنا

 "الحمراء"و "الوردية"تعني:  إذ :أكثر مف ترجمةفتحتمؿ   Coloradas  أما كممة
 "الحمراء"  كممة، عمى سبيؿ المثاؿ، اختيرت. وقد و"المدّماة" "بةالمخضّ "و "الممونة"و
اإليطالية  إلى ةفي الترجم "المدّماة"و األلمانية والفرنسية واالنكميزية، إلى ةالترجم في

 كما أف  ،المؤلؼبغرض  يتصؿما  "الممونة"و "الوردية" يّ ممتَ ك والرومانية. ولـ أجد في
فؽ ، و تحمؿالتي ، ة"االمدمّ "ت كممة ختر ا وقدقدـ أكثر مف إيحاء. قد تُ   "الحمراء"  كممة

 ختيار.قد أحسنت اال وآمؿ أف أكوف .المقصود المعنى، ما أرى

 .م.ح                                                                    
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                                     - 0 -  
 

جوؼ السماء. كاف ل إفراغ وكما لو أنو ليمة َظمماء! والمطر يتدفؽ، يتدفؽ، 
تنحدر  راحتالتي  ،المدعو ماتياس يرتجفوف فوؽ أحصنتيـ ورجاؿ ،الضوء شحيحاً 

نخر العظاـ، وبيف حيف وآخر يومض برؽ أصفر يشبو يبيـ باتجاه المستنقع. البرد 
يتبختر فوؽ حصانو  ،(ٕ) اف ماتياس ىنديًا ضخمًا، قوطياً . ك(ٔ)"كريستوفويو"  ػصدر ال

 (ٖ) حماه مف أف يتغمب أحد عميو. كاف ماندينغاف ،مع الشيطاف تحالؼكالطاووس، وقد 
  !.رمحوالذي يمسؾ بحميفو، وىو ىو 

ويتردد  ،الصوت عميقًا وبطيئًا إلى أسماع ثمانية زنوج جمسوا القرفصاء صؿي
 . فييا الرياحجاء تمؾ الرابية التي كانت تعصؼ بصورة تبعث الرىبة في أر 

الصوت المبنى الكبير الذي يتوزع فيو العبيد، ويبعث الرعب  ويغمر !!ماندينغا
لى داخؿ المبنى الصغير نسائيـفي قموب  ، وتصؿ بعض أصدائو إلى منزؿ الُمبّلؾ، وا 

. تورجوحالذي يقيـ فيو الوكيؿ، ذلؾ الرجؿ األسمر الفظ الذي كاف يتمدد فوؽ أ
      ماندينغا! والرجاؿ الثمانية الذيف يجمسوف القرفصاء يحبسوف أنفاسيـ. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في جميع مناطؽ فينزويبل وفي بمداف أخرى  يعيشاسـ شعبي لطائر مغّرد،  Cristofué ػ  (ٔ)     
اسمو  المونيف البني والرمادي. مف جنوب أمريكا، صدره أصفر الموف، وجناحاه وظيره مزيج مف

  .pitangus sulphuratusالعممي ىو 

إلى جانب  أو مقاتبلً  اً خدـ شعبيًا لمداللة عمى مف كاف مناصر ستُ امصطمح  Godo"" القوطي ػ (ٕ)    
  .(ٕٔٛٔ ػ ٓٔٛٔالعرش اإلسباني خبلؿ حرب االستقبلؿ )

فيػػة، وبخاصػػة بػػيف الزنػػوج، لمداللػػة عمػػى تسػػتخدـ فػػي األوسػػاط الري Mandingaكانػػت كممػػة  ػػػ (3)    
w الشيطاف. 
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 تغريد عصفور؛ السماء سوداء مثؿ قاع  فييا ُيسمع   لـ يكف  بئس تمؾ الميمة!      
وماتياس يتحرؾ صامتًا. لـ يكف يتقدـ إاّل ليبًل، كخفاش سميف. يمشي في بئر، 

 وخمفو الينود العشروف. ،(ٔ) "مادرينيرو"المقدمة، كالثور الػ

ه، يالبؤس ذلؾ المسكيف الذي تعثر بماتياس! المسكيف الذي سيبلقي الموت، آ 
وىو قادـ مف بعيد.  رآه الرجاؿيمتطي حصانًا وبيده شعمة،  ىذا الذي كاف ،آه، يالبؤسو
 .حي نسرناقاتمة مثؿ جكانت ليمة 

 واآلف يأتي ما ىو جيد!.. 

 ، الذيفالزنوجفضوؿ  قادرًا عمى إثارة الكثير مفصوت المتحدث لـ يكف  
 لكف .في ظييرة تغمرىا أشعة الشمسكاف كمف ينير ضوءًا  ؛مشاعر اليأس تستغرقيـ
مثؿ إزعاجًا  فيسبب لو ،أرجوحتويصؿ إلى مسامع الوكيؿ المتمدد فوؽ كاف الصوت 
 ذبابة. إلحاح 

كاف رياضيًا، اكتست بشرة  .مبنى العبيدانتفض مف مكانو ووصؿ إلى باب 
 أضفى عمى مظيره مزيدًا مف العنفواف.وجيو بموف برونزي 

بأجسادىا السود  ،الحائط واررأى المجموعة التي كانت تجمس القرفصاء إلى ج      
 الحاد يستمر. والصوت..العارية،

ماتياس، راء البرد والخوؼ، و  ـحاصرى الرجاؿ الذيف تقدـوبرؽ.  ..ػ أمطاااار
ذو عينيف  ؿومف بينيـ رجؿ فتّي نحي ،قمة كانوا ..يقتربوف منيـ أشخاصاً  واعندما شاىد

 .ثاقبتيف

 تمكنوا مف الرؤية في ىذا الظبلـ؟وكيؼ ػ إيسبيريتو سانتو ػ قاطعو أحدىـ ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
w الذي جرى ترويضو كي يتقدـ ويقود األبقار.  و الثورىMadrinero   ػ (ٔ)            
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 ػ ىو! والبرؽ؟

 نت ىناؾ؟ـ ـ ـ! ىؿ ك ػ أ

فع ألحد كي يروي كبّل. لكْف روى لي واحد ممف شاىدوا ذلؾ. ثـ أني لـ أد ،ػ أنا
 ..لي ىذه الحكاية

ىؤالء الرجاؿ توقؼ، كما توقؼ القرب مف  إلىماتياس  وصؿحسٌف، إذف! عندما       
أييا "باتجاه الرجؿ الفتّي:  هاآلخروف. وىنا كاف األمر الجيد! أطمؽ ماتياس نداء

ورسـ عمى  "أنا؟ بوليفار"وكأنو ال يعني ما يقوؿ:  ،فقاؿ لو الفتى "ؽ، مف أنت؟الصدي
يفعؿ   فمـ ،شعمتوب صدره إشارة الصميب، فمـ يفعؿ ىذا الشيطاف شيئًا، ثـ قذؼ الفتى

في  (ٔ)! تسّمر ىذا الذيؿ"أنا بوليفار"شيئًا، لكف عندما قاؿ لماتياس بصورة جادة: 
 ، ومعو جميع رجالو وحمفو مع ماندينغا.ضبّ ثـ فر ىاربًا مثؿ  ،مكانو

ضاحكيف فرحيف بما سمعوه عندما ظير وسط يصخبوف وا ؤ كاف الزنوج قد بد
المجموعة ِظؿٌّ لرجؿ، فتبدلت مبلمحيـ في الحاؿ. كاف الوكيؿ واقفًا في مواجيتيـ 

 كيـبعينيف يتطاير منيما شرر التيديد، وسيطر حضوره عمى العبيد الثمانية الذيف تممّ 
 الخوؼ.

 قاؿ أحدىـ بصوت منخفض. –يوف كامبوس ثبريسينتاػ 

 ،مذعوريف راكضيفإلى الخارج  الزنوج تدافعتقدـ الرجؿ خطوة إلى الداخؿ، ف
 متشتتيف بيف البيوت واألشجار.

 رار، صرخ بريسينتاثيوف كامبوس:فودوف أف ييتـ ليذا ال 

 !إيسبيريتو سانتو ػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وترجمتيا " ذيؿ "، إاّل أنيا تعني أيضًا، كاصطبلح شعبي،   Raboالكممة اإلسبانية ىي ػ (ٔ) 
w    ػالمترجـ  ػ  .لمرجؿ العضو التناسمي
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، راوي الحكاية، كمف يمقف العبارة "سانتو إيسبيريتو" ػ أطمقياسيدي نيار سعيد،  ػ       
  لآلخريف.

 ت أخرى.ػ نيار سعيد ػ تمتمت أصوا       

بعينيف  بلً ومع رجع الصوت، ظير مف باب المبنى رأس منحٍف ينظر خجِ 
 الجسد النحيؿ نصؼ العاري.ظيرت بقية بيضاويف مذعورتيف، ثـ 

 . إيسبيريتو سانتوػ تعاؿ إلى ىنا، 

 وتقدـ مقتربًا مف الوكيؿ بخطوات متعثرة.

 سيدي. ػ نيار سعيد،

 ػ لماذا لـ تقؿ لي إنؾ قد عدت؟

 يدي، كنت سآتي ألخبرؾ. كنت أنوي القدـو إليؾ اآلف كي أخبرؾ.ػ نعـ، س

 ػ كنت تنوي القدـو اآلف، وأنت تستمر منذ أكثر مف ساعة في رواية الحكايات؟

 لـ يعمد إلى أي تبرير، لكنو جثا عمى األرض مثؿ كمب، بكؿ خنوع واستسبلـ.

 ػ ىؿ أحضرت الرجؿ؟

وىو اآلف عند الُمبّلؾ. ىو  ػ نعـ سيدي، أحضرتو. إنو سيد أوروبي أشقر،
 كثيرًا. لطيؼ جدًا ويدعى الكابيتاف دافيد، يحمؿ مسدسًا جميبًل جدًا وقد تحدث إليَّ 

 ػ أنا ال أسألؾ عف أي شيء مف ىذا. اذىب!

 ويفر العبد.

نظراتو المتعالية، وشعره و  ،بنيتو المتينةو  ،ثابتةال واتوويمشي كامبوس بخط
لى إ عادواالذيف ئط المبنى الكبير الذي يتوزع فيو العبيد، األجعد المتموج. ابتعد عف حا

نظرة سريعة باتجاىيـ قى ل، بعيونيـ الجزعة. ودوف أف يتوقؼ، ألى العتمةإالداخؿ،  w
w
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ؽ أجسادىـ المترىمة والمثيرة ىناؾ يناـ العبيد؛ الذيف تفوح رائحتيـ، رائحة تعرّ "باردة. 
. قمب شفتو السفمى مشمئزًا، "مف الخوؼلمنفور، أجساد سوداء ىزيمة بأعصاب منسوجة 

 وتابع سيره.

مزارع المف بعيد تبدو  .مر وسط األشجار التي تكسو الجانب المرتفع مف الرابية
 وتبدو ،البلمتناىية التي يمكف لمعيف أف تبحر عبر أبعادىا ،رقصب السكالخضر ل

 ،الرابية يقـو البرجوراءىا المرتفعات الحمر، ثـ المرتفعات البنفسجية. وعمى أحد سفوح 
 وةالساقية، نس ةضف ندعو  .وتجمعات العبيد ،قصبالوجدراف اآلجر المرتفعة لمعاصر 

 يقمف بغسيؿ أغراضيف وىف يغنيف بصوت واحد، بأفواىيف البيض.

 .(ٔ)بريسينتاثيوف دوفػ نيار سعيد، 

تو الوكيؿ بيذه الطريقة، لكْف، أماـ سيطرة نظرا خاَطبكاف المالؾ قد حّظر أف ي
 المساكيف أف يقولوا أو يفعموا شيئًا آخر.  ىؤالءتصرفاتو، لـ يكف أماـ  فظاظةو 

مف خبلؿ بشرتيف الداكنة، كانت أسنانيف وعيونيف تطؿ ببياض متودد، يتنّدى 
 بعذوبة متممقة.

 .يدالسػ نيار سعيد، أييا 

 الضعفاء أماـ جبروتو. التحية التي يمقي بيا عباراتقمما يجيب عمى  كاف

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، كصيغة "الفاضمة"و "بمعنى "الفاضؿ Doña و  Donستخدـ كممتا ػ في المغة اإلسبانية، تُ  (ٔ)    
األوؿ، منفردًا، أو مقترنًا باسـ العائمة. أما ما يقابؿ كممتي "السيد" و"السيدة"  احتراـ، وتسبؽ االسـ

ت يْ أبقَ وقد  .Señoraو Señorفيما كممتا  صيغة الرسمية،المتيف تسبقاف المناداة باسـ العائمة، وىي ال
w               عمى كممتي "دوف" و"دونيا" حيثما وردتا، لضرورة ىذا التمييز. ػ المترجـ ػ
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يا وقد كشؼ عف إحدى ساقيو التي غطت رجؿ عجوز جمسإحدى األشجار  قرب
 حمر: تقرحات

 بريسينتاثيوف. دوفػ نيار سعيد، 

 مؿ عمى رأسيا دلو ماء:فتاة خبلسية تح

 بريسينتاثيوف. دوفػ نيار سعيد، 

مؤل صدره بعدة أنفاس عميقة .. و كاف يشعر أماـ ضعؼ اآلخريف بتنامي قوتو.
 مف اليواء البارد الرطب.

، يشبيو بموف بشرتو، قادـ وىو يحمؿ حزمة مف الحطب، يرجؿ أسمر خبلس
 ازداد انحناًء لدى اقترابو مف الوكيؿ:

 ، سيدي!ػ نيار سعيد

 دوفبجدرانو البيض العالية.  ،جذوع األشجار بدا منزؿ الُمبّلؾ قريباً بيف مف 
إينيس  دونيافيرناندو، الذي كاف جبانًا وكسواًل ومترددًا، و  دوفإينيس.  دونيافيرناندو و 

كاف المالؾ الحقيقي ىو  ،التي كانت تعيش وكأنيا في عالـ آخر. في الواقع
فيرناندو لـ يكف قادرًا عمى إعطاء األوامر إلى  دوفف بريسينتاثيوف كامبوس، وأل
إينيس مجرد مالكيف لمعقار، لكف مف كاف يصدر األوامر  دونيااآلخريف، فقد أصبح مع 

 ييمفاآلخريف. كانت تأف يطيع بريسينتاثيوف، الذي لـ يكف يعرؼ معنى  ليس غير
 والسيطرة. عميو شيوة التممؾ

 كانت أصواٌت صاخبة نزقة تقترب: ،يةصافالزرقاء المسية في تمؾ األ

 جيد جدًا، ىذه المزارع جيدة. (ٔ)قصب الػ "آلتار" ػ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 التي ُأطمقت  وىي التسمية  وتعني بالعربية "المذبح"،  ،El Altarىي:  الكممة باإلسبانية ػ (ٔ)   
w  ػ المترجـػ عمى تمؾ المزارع. 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٕٙ 

 إف لـ تنشب الحرب.أمواال وفيرة يدة وستنتج ػ ج

بعضيـ  ،أجساد ىزيمة عارية ،مف العمؿ يفعائدالمف العبيد  ةمجموعإنيا  
 . يةزيف إحدى أذنيو حمقات نحاسيحمؿ المدي، وبعض آخر تُ 

ؽ جميع انطبلمع فأفسحت لو الطريؽ، بالمجموعة بريسينتاثيوف كامبوس مّر 
 فواه بصوت واحد:األ

 بريسينتاثيوف. دوفعيد، ػ نيار س

وفعمت مجموعة تالية الشيء نفسو. كاف الوكيؿ يمر بيف الصفوؼ كمف 
 يستعرض أرتااًل مف جنوده.

 بدأ الظبلـ ييبط، وأطّؿ أوؿ األضواء مف إحدى النوافذ.

 الى الطريؽ: كانت تصؿ بعض األصوات

قاسية، ىناؾ حرب، حرب  ،الذي أقولو ىو أف ىناؾ حرباً  ،ػ أنا ال أقوؿ ىذا
 وسُيقتؿ أناس كثيروف.

ذا لـ تكف  إذف ،ػ حسٌف، وماذا سنفعؿ؟ إذا كانت ىناؾ حرب فيناؾ حرب، وا 
 ىناؾ حرب، فميست ىناؾ حرب. ماذا سنفعؿ؟

 لوكيؿ إلى أف أحدًا قد اقترب منو.انتبو ا        

 بريسينتاثيوف كامبوس! ػ     

 نيار سعيد سيدي. ػ

 ات.ورتمت العبارة مجموعة مف األصو 

 ،هبعض أنوار  أضيئتكاف يمّر أماـ منزؿ الُمبّلؾ، حيث الدرج العريض الذي 
w بينما صوت الريح يغمر المكاف.
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 خطا بضع خطوات باتجاه المنزؿ، ثـ توقؼ.

يشكؿ بالنسبة إليو حالة مف  أمر..ذلؾ المنزؿ، وىؤالء الناس المقيموف فيو
 االفتتاف.

 أحد العبيد. مرّ 

 لوكيؿ.ػ ناتيفيداد ػ ناداه ا

 .اً سرعماقترب العبد منو 

 ػ سيدي؟

 ػ ابَؽ ىنا قميبًل.

 قؼ االثناف صامتيف أماـ كتمة المبنى البيضاء.و و 

 ػ ناتيفيداد، ىؿ تحب أف تصبح سيدًا؟

 ويحار العبد، ال يعرؼ ماذا عميو أف يقوؿ.

 ػ ىؿ تريد ذلؾ؟ قؿ لي!

 سيدي. ،أجؿ ر.. ربما ػ

 ـ طفح وجيو بضحكة مفاجئة:صمت بريسينتاثيوف كامبوس لمحظات، ث

 السيد ىو السيد والعبد ىو العبد!. ..!؟ربماػ 

 يوافقو بخجؿ: "ناتيفيداد"

 فالحرب جيدة. مف الحرب يخرج األسياد الحقيقيوف.يذا ػ ل

 يبزغ ىبلؿ وليد فوؽ إحدى التبلؿ.

w يمشي بريسينتاثيوف كامبوس ويتبعو العبد.
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 ويمؤل صوتو فضاء ذلؾ المساء.

 . .....ػ الحرب

 . .....ػ الحرب

تداعب التي شاحبة المفتاة الممتمئ لالجسـ ذو فتى الوداخؿ المنزؿ يقوؿ 
 :آلة بيانو بلمسأصابعيا م

 ػ الحرب، إينيس، أمر رىيب ليس بإمكانؾ أف تتصوريو.

 في الصالة المؤثثة بالمونيف األحمر والذىبي: الفتاةويصدح صوت 

  ؟لتار"آ "ػاليرناندو، ونحف نعيش ىانئيف في ػ وماذا ييمنا مف أمر الحرب، ف      
 أف تفعمو الحرب معنا؟ ماالذي يمكف

كاف فيرناندو ذا شعر داكف وعينيف سوداويف وطبيعة كسوؿ. وكانت إينيس، 
 ، ذات عينيف براقتيف.السوادشقيقتو، ترتدي 

ضوء شمعدانات ينير ما توزع في تمؾ الصالة مف أثاث وتحؼ ولوحات زيتية 
 وجوه: رجاؿ وقوروف ونساء ضاحكات.لبعض ال

 بصورة قاىرة. يتـ ىذامف أجؿ المتعة، إينيس،  إلى الحرب ال يذىب الناسػ 

جب، وشيئًا فشيئًا أخذت نغمات موسيقية رشيقة تمؤل المكاف، تُ  لـبقيت صامتة، 
  وصخبا. ثـ تتحوؿ إلى عزؼ أكثر ارتعاشًا وتوتراً 

ورة مفاجئة وقد توقفت عف العزؼ ػ نعـ، ػ ولماذا ُوجدت الحرب؟ ػ قالت ذلؾ بص
لماذا؟ إذا كاف الناس جميعيـ يستطيعوف أف يعيشوا في منازليـ بسبلـ لماذا يذىب 

 الرجاؿ إلى القتؿ؟ ال يمكنني أف أفيـ ذلؾ.

w فيرناندو يضحؾ.
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 الجميع إلى الموت. لماذا ُوجدت؟ ذىبػ شيء فظيع أف ي

 كاف القمؽ ينبعث مف كمماتيا الساذجة.

 قؼ فيرناندو عف الضحؾ.تو 

ػ لـ ُيخمؽ ىذا العالـ، إينيس، عمى الوجو األمثؿ، وليذا، مف الصعب تفسير 
 ذلؾ. الحرب كامنة فيو، لـ يجمبيا أحد وال يمكف ألحد أف يوقفيا.

 مبلمس البيانو.إلى  أصابعيا الرشيقةوتعود 

، ؿنحير الدرج الذي يفضي مف باب البيو إلى الطابؽ العموي، يظير رجؿ عبْ 
تزداف ياقتو وطرفا كّميو بتطريز أنيؽ، ويرتدي سترة عسكرية طويمة مف الحرير 

ذو شاربيف رفيعيف  ،الميمكي، وينتعؿ حذاء نظيفًا. شعره الذىبي ينسدؿ عمى كتفيو
 وعينيف زرقاويف مثؿ الماء الممزوج بموف السماء.

الىتماـ إلى لدى وصولو، وقؼ فيرناندو الستقبالو، أخذه مف يده بكثير مف ا
 القرب مف البيانو.

 ػ إينيس، الكابيتاف دافيد.

 ىو بكثير مف االحتراـ. حّياىارأسيا ترحيبًا، و بحنت ان

 انتقموا بعد ذلؾ لمجموس عمى مقاعد وثيرة، وبدأ فيرناندو الحديث.

 ػ كابيتاف، كيؼ تركتـ بيرناردو؟

ألفضؿ، وأننا جيدة جدًا. إنو يعتقد أف كؿ شيء سيسير عمى الوجو ابحاؿ ػ 
 الفرصة أمامنا كي يتـ تجنيدنا. ستتاحسرعاف ما 

بعد االنتياء  ،ب بسبب السفر، ويمكنؾعتقد ػ تدخمت إينيس ػ أف حضرتؾ متعَ أػ 
w لمنوـ والراحة. االنتقاؿ ،مف تناوؿ الطعاـ
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 اجتيازػ ىذا ما أشكرؾ عميو كثيرًا، إاّل أني لست متعبًا، لقد تعودت السفر، و 
 طويمة.المسافات ال

 وبفضوؿ طفولي عادت لمحديث:

حوؿ بعض ما شاىدت في أسفارؾ. ني ثْ حدِّ دو إنؾ سافرت كثيرًا. نػ قاؿ لي فيرنا
 ىؿ ىذا ممكف؟

 ػ أتحبيف السفر؟

 مر ممتع أف يكوف اإلنساف في مكاف جديد كؿ يوـ.ألػ جدًا! ال بد أنو 

 ػ أجؿ؛ أحيانًا!

 ػ والسفر في البحر؟! 

 جميؿ حقًا.ػ آه! البحر ىو أمر 

 أني أتخيمو. غيرػ أنا ال أعرفو، كابيتاف، 

 ػ كيؼ تتخيمينو؟

إذا انصيرت األرض والجباؿ، إذا فاضت جميع األنيار، إذا  ؛ػ بكؿ بساطة
 تحوؿ الناس والبيوت والحيوانات واألشجار إلى ماء، ىكذا يمكف أف يكوف البحر.

 د.ػ ىكذا ىو ػ أّكد االنكميزي، وأرفؽ كبلمو بحركة ودو 

 حِؾ لي عف أسفارؾ.اػ نعـ؛ لكف 

. اعتقدت أنؾ قد نسيت األمر. حسٌف. ىؿ تريديف أف أحكي لؾ عف ...ػ آه!
 . ..، عف إسبانيا...نكمترا..إ

 ػ عف إسبانيا.

wفييا مطاعـ جيدة حيث يتوقؼ الجنود لتناوؿ النبيذ.  ،ػ آه! إسبانيا. أرض صفراء
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. لقد عرفتيا بصورة جيدة جدًا أياـ وعبر الجباؿ يتجوؿ قطاع الطرؽ فوؽ أحصنتيـ
 . .الحرب..

انتصبت ىذه الكممة األخيرة أماميا مثؿ وحش، وعادت لتمؤل روحيا بالقمؽ  
 والتوتر.

 عف الحرب. ػ ال! ال تتحدثْ 

َـّ تريدينو أف يتحدث؟ ػ قاؿ فيرناندو.  ػ إذف، َع

 ػ عف كؿ شيء، ما عدا ىذا.

 ضحؾ الكابيتاف.

 .  .البندقية. مياه خضر وقصور حمر.. ػ حسف، كنا ذات مرة في

أثارت الحكاية اىتماميا، بينما كاف فيرناندو يستمع ببل مباالة. وتابع الراوي بكؿ 
 جدية:

 . .ػ كنا ذات مرة في البندقية..

وفجأًة، اخترقت جمستيـ، مف الخارج، مف بعيد، صرخات رجاؿ ونباح كبلب 
 نداءات مذعورة:  مسامعيـلى ىائجة. وامتؤل الميؿ بضجيج مفاجئ، ووصمت إ

 ػ َفرَّ عند السفح.

 أوقفوه! ،ػ امنعوه!

 سرعاف ما ابتعد صوت الجمبة، وكما لو أنو قد انحدر باتجاه سفح الرابية البعيد.

 وبعد لحظات المفاجأة والصمت.

 ػ ماذا يجري؟ ػ سأؿ الكابيتاف.

w أجاب فيرناندو بعد برىة قصيرة:
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 أحد العبيد. فرّ ػ 

 

ج وتبلشى مثؿ ضوء بعيد، بعد االجتياح المفاجئ ليذه األرض ىدأ الضجي
 النائمة. وتوقفوا عف متابعة الحديث.

 ى بالُنُذر والتوقعات، كاف ىناؾ شعور بمولد الصمت.في ىذه الميمة، المؤل
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- 0 - 
 

عندما كانت أراضي فنزويبل مجرد غابات كثيفة متشابكة وسيوؿ قاحمة، بدأ 
 مستعمروف بشؽ بعض الطرؽ.ال

المستعمروف قساة، أفظاظًا، جشعيف في بحثيـ عف الذىب، ومع أولئؾ كاف 
 يية مقدسة.لكانوا يتظاىروف بأنيـ يقوموف بميمة إ ،ذلؾ

كانوا يصموف مف إسبانيا في سفف بطيئة، ولدى رسوىـ عند أوؿ شاطئ، 
 يتفرقوف مثؿ أسراب الطيور المتعجرفة.

استقرت  ،والمغامرة. بعضيـ جاء ضمف مجموعات ةبالحماس تمؾ األياـ اتصفت
بعض آخر بقي في الجباؿ الساحمية، وآخروف اجتازوا الببلد  ..األبنية،تشيد وأخذت 

وا بإحداث مدف ؤ حتى وصموا إلى مناطقيا الوسطى، وجميعيـ اقتنوا األراضي وبد
مكاف بحثًا عف  في كؿالعذراء صغيرة، وبالتعاوف مع الينود راحوا يحرثوف األرض 

 أو لمجرد زراعتيا. ،الذىب

أو بإصابة بالُحّمى، وبعض آخر عاش حتى سف  بعضيـ قضى بسيـٍ 
 محصوؿ عمى الذىب الخرافي.لفي غزوة  ةشاركبالمالشيخوخة فقيرًا وىو يحمـ 

 ببلدمتشامخ. وفي الالمقامر، الرجؿ الخواف دي آرثيدو،  دوفجاء  ،بيف ىؤالء
لقميمة التي جمبيا معو، عمى موائد القمار. وقد سعى مف أجؿ الجديدة خسر النقود ا

وحصؿ عمييا، ثـ مضى مع أربعة مغامريف آخريف  ،الحصوؿ عمى مستعمرة صغيرة
ومع مرور شير وصؿ إلى أحد  .وعشريف ىنديًا، يقطعوف األشجار إلنشاء طريؽ

اتخذ مكانًا لو في غرز في أرض الوادي رمحًا وأعمف أنو  ؛الذي بدا لو مبلئماً  ،الودياف
قتؿ أقدـ عمى  وأقاـ فيو كوخًا. ثـ لتار"، آ"ػال ذلؾ الموقع، الذي سُيطمؽ عميو الحقًا اسـ w
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صدار األحكاـ. ءأحد الينود كي يعمف بيذا التصرؼ بداية أسموبو في القضا  وا 

وا بإقامة ؤ كاف إسباف آخروف قد بد ا. وقريبًا منيتواتسع لتار"آ"ػال ت أراضيتطور 
خواف مف ابنة أحد  دوفسكاف المنطقة يومًا بعد يوـ. تزوج  تزايداتيـ. و مستعمر 

فرانثيسكو، أما ابف  دوفدييغو، وحفيده  دوفابنو عاش  وكذلؾ، طويبلً األصدقاء وعاش 
 .اً مختمف قدرهكارلوس، فكاف  دوفحفيده، 

كارلوس حياة ىادئة حتى بمغ األربعيف مف عمره وىو يعتني بمزارعو  دوفعاش 
بزيارات دورية ألصدقائو المجاوريف عمى  ويقوـنة األندلسية المتميزة، صورد األحتيسو 

 .ييـمحممة باليدايا: أقمشة، فواكو، أسمحة، لوحات دينية، لتوزيعيا عمقوافؿ رأس 

المزيد اقتنى و  ،وخجوؿ زوجتو، وتركت لو ابنة رقيقةثـ توفيت تزوج وىو شاب، 
خوسيو  دوف ، بغرض االستقرار فييا،ؾ المنطقةإلى تم ثـ جاء .مجاورةال مف األراضي

معو ابنو مانويؿ، وىو شاب ضخـ البنية،  مصطحباً متسمط، ال المستبدرجؿ ال ،فونتا
 وقاٍس. ،قويو غبي، و 

خوسيو فونتا يقـو بتصرفات وممارسات بشعة: يتحايؿ عمى الناس،  دوفكاف 
طمع إلى السيطرة عمى ويحرض عمى إشعاؿ الحرائؽ ويوعز بارتكاب جرائـ القتؿ، ويت

رانو جيجيرانو. كانت تشاركو حياتو ىندية عجوز وقبيحة، وكاف  ما أمكف مف أمبلؾ
خوسيو عف طريؽ إعطائو  دوفوتسيطر عمى  تمارس أعماؿ السحر،يقولوف إنيا 

 بة.يطباعو الرىفي تفاقـ   كاف يزيد ف ىذاا  و  ،بعض المشروبات الخاصة

اممة الينود، ويغتصب النساء، ويقتؿ يسيء معفكاف االبف، مانويؿ،  أما
لدرجة أنو كاف ينطرح بسبب السكر أيامًا  ،الحيوانات، ويدمف عمى تناوؿ الكحوؿ

 تحت إحدى األشجار. متتالية

خوسيو تنمو وتتسع. كاف يشتري مف جيرانو  دوف مبلؾوشيئًا فشيئًا، أخذت أ
وسرقة  زرعيـراؽ إحبالمجوء إلى و  ،بأسعار بخسة تحت التيديد بالقتؿ يراضاأل

wمحاصيميـ. وخبلؿ فترة قصيرة، أصبح، بعد آرثيدو، أكبر مالكي األراضي في 
w
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 المنطقة.

 ثـ بدأ جشع فونتا يتطمع إلى أمبلؾ آرثيدو.

لكف  ،في البداية عرض عمى آرثيدو أف يشتري منو قطعة صغيرة مف أراضيو
 طمبو قوبؿ بالرفض.

 دوف، جاء فونتا مع ابنو إلى منزؿ وبعد انقضاء فترة قصيرة، وفي ظييرة الىبة
. أخذ مانويؿ يتفحص تمؾ المخموقة الرقيقة دخبل وجمسا بأسموب وقح وصفيؽكارلوس، 

 وقاؿ إنو جاء كي يقترح زواج ابنييما. ،ث األببعينيف شرىتيف. تحدّ 

ىانة، ولـ يجب بأية كممة، وانسحب مع ابنتو باإلكارلوس دي آرثيدو  دوف شعر
 ثناف عدويف حقيقييف.منذ ذلؾ اليـو أصبح االو  .إلى داخؿ المنزؿ

كارلوس بصورة كاممة. أصبح قاسيًا، بدأ يعامؿ  دوفبعد أياـ قميمة، تبدلت حياة        
، ويتيرب مف تفو األسبابابنتو بصورة فظة، ويمجأ إلى معاقبة رجالو بطريقة خشنة أل
 أي مجاؿ لمقاء أحد. التعامؿ مع اآلخريف، ويغمؽ عمى نفسو األبواب دوف أف يدع

منو البقاء صامتيف غير مباليف إزاء قريبيف لـ يستطع أولئؾ الذيف كانوا يعيشوف 
كارلوس  دوفوا يتصوروف حكايا مختمفة. قيؿ إف ؤ ىذا الوضع الجديد غير المألوؼ. بد

 ،وقيؿ إف الشياطيف قد دخمت إلى روحو ؛معتادال وما أخرجتو مف عالم قد ُجّف: مفاجأةٌ 
ث بو وروَّج لو ة إلييا في إحدى لحظات ضعفو، وقيؿ أيضًا، وىو ما تشبّ متسمم

أصحاب النفوس الضعيفة المتخاذلة، إف الساحرة اليندية، شريكة حياة فونتا، قد 
 وضعتو تحت سطوتيا.

 "آلتار"،ػال استمرت الحياة عمى ىذه الصورة لفترة غير قصيرة إلى أف جاء إلى
، ىندي تختمؼ مبلمحو  عف جميع الينود اآلخريف الذيف كانوا يعيشوف ىناؾ، ذات يـو

 وينظر إلى الناس بعينيف مندىشتيف.  ،كاف يعرؼ القميؿ مف الكممات اإلسبانية

w حاسـ فيدور ذلؾ الحديث لكارلوس دي آرثيدو مع اليندي، وكاف  دوفتحدث 
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 حياتو.

تي لـ جاء مف الجنوب، مف أعماؽ الجنوب، مف األراضي العذراء المنخفضة، ال
 يكف الرجؿ األبيض قد وصؿ إلييا بعد.

 ،ػ قاؿ اليندي، وعرض أماـ آرثيدو قطعًا متعددة مف الذىب الخالص " بْ ىَ ذَ  " ػ
 الموز.ؽ التي جمبيا معو مخبَّأًة بيف أورا

 ػ أيف عثرت عمييا؟

 .!...ػ ىناؾ

تو وبكممات متقطعة ومتناثرة، مستعينًا باإلشارات، أخذ يبني أماـ آرثيدو مممك
ىذا ، وقد رافقو خبلؿ سيرًا عمى قدميوالمذىمة. قاؿ إنو جاء مف أعماؽ عالـ مجيوؿ، 

 ة وأخرى،نطقم فبيترحاؿ مائة قمر، وكانت مظاىر األراضي التي اجتازىا تتبدؿ ال
بمرور أشعة تسمح  تيالـ تكف كثاف ، وغاباتؿ جباؿ المتناىيةسبلسنجودًا، و  رَ بَ ع

جواىر، ووحوشًا غريبة عمبلقة، ونمورًا ذات جمد حريري شاىد طيورًا تشبو ال .الشمس
الطبيعة  غيرفييا  رَ لـ ي ،ألياـ متعاقبة ،قطع سيواًل فسيحة .اً أصفر، وغزالنًا بيض

كاف العالـ يدور تحت  .عبر أنيارًا عريضة كالبحر حيث تأوي كؿ األمطار .العارية
حتى في األحبلـ. ذات  ه عيفٌ قدميو، جاء مف مكاف بعيد، بعيد، وشاىد ما يندر أف ترا

مساء، وفي األعماؽ البعيدة، عمى ضفة بحيرة بنفسجية، شاىد الضفة األخرى. وعمى 
الضفة األخرى كانت تمتمع مدينة مف ذىب، بدت وكأنيا تشتعؿ، فتحرؽ ببريقيا ىذه 
اليواء واألرض. ألوؼ مف األلواف كانت تتعانؽ وتتشابؾ وتتصادـ في نوافير  ئؿاليا

حمر وخضر وبيض، كأنيا قطع متناثرة مف الشمس، ترتعش انعكاساتيا  ةار مف حج
 المذىمة فوؽ صفحة الماء.

 حمؿ إليو دعوة ال تقاَوـ. الرجؿ كارلوس أف  دوفشعر 

w ػ ىؿ أنت متأكد مف أنؾ قد شاىدت كؿ ىذا؟
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 ػ أجؿ يا سيدي.

 العثور عميو. باإلمكافو  ،قد شاىدتو، فالذىب موجود كنتَ  فْ ػ إ

ر بأي أمر آخر. قاـ بتجييز يفكيستطيع التكارلوس دي آرثيدو  دوفد لـ يع
ذي الوجو مع ىذا الدليؿ  اهللباسـ  اً حممة مف ثبلثيف ىنديًا وعشرة إسباف، وانطمقوا فجر 

 المنبير، يممؤىـ جشع ال حدود لو.

كارلوس، محاطة بنساء العبيد، تواصؿ صمواتيا أماـ  دوفمضت األياـ، وابنة 
لسيد المسيح. ثـ مرت األشير، وليس مف أخبار عف تمؾ المجموعة مف ا لوجو لوحة

 في مصير غامض يجاور الموت. واقد غرق بدأ يسود شعور بأنيـالرجاؿ. و 

 مضى عاـ. مضى عاـ ونصؼ عاـ.

وبصورة لـ تكف متوقعة، عاد أحد أفراد المجموعة، مريضًا، جريحًا، يصارع 
 الموت، وكانت روايتو مثيرة لمرعب.

 ؛سرار األرض غير المكتشفةأ يقتحموف فييا ،وا أيامًا وأيامًا وأياماً سار كانوا قد       
بعض  ؛دأماـ النظر، تزداد اتساعًا. وأخذ الزاد يشح ويقترب مف النفا ،والمسافات
موا قع فريسة لؤلمراض، وبعض آخر داىمو اليأس والقنوط. ذات يوـ قدّ و الرجاؿ 
ميو أف يعودوا أدراجيـ، لكنو لـ يستجب إلييـ: لقد كارلوس، اقترحوا ع دوفنصيحة ل

أكثر مشقة،  ىـذىبوا بحثًا عف الذىب ولف يعودوا قبؿ العثور عميو. أصبح سير 
نيـ عمى وشؾ إ مى القوؿباستمرار ع صر. كاف الدليؿ يصعوبةوتقدميـ أكثر 

وف يسير و  ،الوصوؿ، وكانوا، عمى الرغـ مف أرواحيـ المنيكة، يبذلوف أقصى قواىـ
 حمقةوكأنيـ يدوروف ضمف  ،لساعات وساعات عبر نفس الجباؿ المتشابية والمرعبة

وحيث يستحيؿ التعرؼ  ،أف اجتازىا ىـمغمقة. كانوا يسيروف في أماكف لـ يسبؽ ألحد
كانوا  لكف ىؤالءببعض الينود الرُّحؿ، أحيانًا يمروف كانوا عمى اتجاه السير الصحيح. 

يـ بأسمحتيـ ولحاىـ الطويمة. وأخيرًا قرروا التوقؼ لعدة يفروف لدى مشاىدتسرعاف ما 
wكانوا يأكموف جذور النباتات، وأحيانًا  .أياـ الستعادة قواىـ والعناية بالمرضى.
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 بالغة. يصطادوف أحد الحيوانات بصعوبة

ذات صباح، لـ يعثروا عمى أي أثر لمدليؿ. لقد اختفى بصورة غامضة خبلؿ        
وأخذ  ،استولى اليأس عمى الجميع ولـ يشعر أحد بتحركو. أحد،الميؿ. لـ يشاىده 

وأنيـ ال شؾ  ،كاألطفاؿ. كانوا يروف نيايتيـ أماـ أعينيـ يويبك يصرخ بعضيـ
ؼ بصورة منفردة، ودوف التشاور مع سيموتوف جوعًا. أحدىـ أقدـ عمى أمر: تصرَّ 

يسأؿ أيٌّ منيـ سؤااًل  اآلخريف، وجاءىـ بمحـ طازج، فأكؿ الجميع بنيـ وشراىة دوف أف
ىندي. وتكرر األمر في اليوـ التالي، وفي  واحدًا، مع أنيـ أدركوا جميعًا أنو كاف لحـَ 

 بَؽ منيـ سوى اإلسباف.تالذي تبله، إلى أف لـ ي

عادوا مف جديد يعانوف الجوع وفقداف األمؿ. تحمموا ذلؾ ألياـ عدة، إلى أف 
بخطوات متعبة  ،ـ، وراحوا يسيروف كاألشباحوا يفقدوف صوابيـ، فتخموا عف مرضاىؤ بد
يسبحوف لـ يعد باستطاعتيـ التمييز بيف األشخاص واألشياء، أصبحوا كأنيـ  ؛يائسةو 

ََ غامضًا ومبيمًا ورتيبًا. أحدىـ سمع  داخؿ حمـ. ساروا ساعات، وربما أيامًا، كاف زمنًا
 جاه الصوت: كانتبات واركض .ثالثخرير مياه، مياه غزيرة، وآخر كذلؾ، و ما يشبو 

ضفة نير عريض، تنساب مياىو ببطء. غمروا رؤوسيـ العطشى بماء النير إلى أف 
أخذوا و  ،اليمـ واألمؿشحذت فييـ متعة مفاجئة كانت  .ارتوت وتخدرت وترطبت

 النير.مسار  معيتراشقوف بالماء دوف وعي. واقترح أحدىـ: تعالوا نصنع عّبارة تنقمنا 

ؿ، وقاموا بصنع عبارة ذات مساحة كافية لمجميع، استخدموا بادروا فورًا إلى العم
لصنعيا أعواد الخيزراف وأغصاف األشجار وقطع الثياب. أنزلوا العبارة إلى الماء، ثـ 

، والتدفؽ الصامت الرتيبة المسترخيةنطمقوا بيا. ومع حركتيا اليادئة واصعدوا إلييا، 
مقاومتو، وشيئًا فشيئًا تستحيؿ اء لمنـو لمياه النير، والتعب، والجوع، تسمؿ إلييـ إغر 

واحد، مستيقظ استسمموا إليو بالكامؿ. ومع انقضاء نصؼ النيار لـ يكف بينيـ سوى 
منتبو، يراقب مسار العبارة. ىذا المستيقظ بدأ يسمع ضجيجًا بعيدًا أخذ يقترب 

ح النير إلى أف تحوؿ إلى دوّي ىادر. انتصب واقفًا فرأى سط ،فشيئاً  شيئاً ويتصاعد 
w وكأنو قد اقترب مف نيايتو. أدرؾ أنيـ قد وصموا إلى منحدر مائي، وربما إلى شبلؿ
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راح ييز رفاقو ويصرخ، لـ يستجب أحد منيـ، كانوا و . شحذ الخطر كؿ قواه، سحيؽ
كالجثث، يتقمبوف بيف يديو مثؿ أكياس محشوة بالِخرؽ، ضربيـ بكؿ قواه، لكف ذلؾ كمو 

تتقمص ثانية بعد أخرى. وفي لحظة يأس قفز إلى الماء،  كاف ببل جدوى، والمسافة
 ،مذىوالً  ،شاىدواستطاع بما تبقى لديو مف طاقة أف يبمغ ضفة النير. ومف ىناؾ، 

 دوف !تحركوا، أنقذوا أنفسكـ! ستموتوف"أخذ يصرخ: و اقتراب سقوط العبارة، 
كبتيو، مستسممًا، جثا الرجؿ اليزيؿ المنيؾ عمى ر  ٍذ،ولـ يجبو أحد. عندئ .."كارلوس!

زائغ العينيف، وىو يردد بصوت متيدج تراتيؿ وداع زمبلئو. كانت المياه تزمجر، بينما 
 أشبلء العبارة بمف عمييا تغوص في لجة المياه المجنونة.

 ىذا ما رواه الرجؿ الذي عاد بعد أف نجا بأعجوبة.

 كارلوس تستمع وىي عاجزة عف استيعاب ما جرى. بكت، دوفكانت ابنة 
ثـ... تخمت عف صمواتيا، وأخذ جسميا يزداد  ..دموعيا. ، وانيمرتانيمرتوبكت، و 

، أو المنزؿ فناءتمضي كؿ أوقاتيا شاردة أماـ إحدى شجرات  أصبحتضعفًا وىزااًل، و 
وىي تغني كاألطفاؿ، مرددة ومكررة مجموعة مف الكممات بصوت متعب متبلٍش، 

 وساد االعتقاد بأنيا قد ُجنَّت.

خوسيو  دوفاألمسيات، وصؿ ذات مرة  يمقعد الذي كانت تجمس عميو فأماـ ال
يدىا ووضعيا في يد ابنو. بخوسيو  دوففونتا ومعو ابنو مانويؿ وأحد الرىباف. أمسؾ 

فتح الراىب كتابًا صغيرًا وبدأ يرّتؿ تراتيؿ الزواج بالبلتينية. وكانت ىي تتابع ترنيمتيا 
باإليجاب. رسـ الراىب إشارة الصميب في اليواء،  الرتيبة. سألوىا عف أمٍر ما وأجابت

خوسيو عمى جبينيا ثـ انسحب ىو اآلخر. واستمرت  دوفوانسحب. قبَّميا  كفيوثـ ضـ 
 تردد ترنيمتيا الطفولية أماـ مانويؿ، الذي كاف ينظر إلييا بعينيف نيمتيف.

وجاء  خوسيو فونتا. دوفكارلوس دي آرثيدو إلى أيدي  دوفىكذا انتقمت أراضي 
توسع مع األياـ تتمؾ المستعمرة  وأخذت ،نسب آؿ فونتا ليحؿ محؿ نسب آؿ آرثيدو

w إلييا. يراضالمزيد مف األ ضـّ ب
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جميع أولئؾ الذيف توارثو ونمط حياة بطيئة وكسوؿ  ...وفراغ، .أغنياء وعبيد،..      
و غائبة، تباٍه في تمؾ المستعمرة: ثرثرة مستمرة، حياة اجتماعية شب اإلقامة تعاقبوا عمى

 . .كثير، سفر قميؿ، وشيء مف القراءات الدينية..

بعض آؿ فونتا ذىب إلى العاصمة لمتابعة الدراسة بعد أف تـ إحداث المدرسة 
البابوية الممكية، وبعض آخر ذىب إلى الميميشيات المسمحة، وآخروف بقوا لئلشراؼ 

 عمى األمبلؾ.

بارزًا بالمغة البلتينية، ووصؿ إلى  ابف مانويؿ، متخصصاً  ،أنطونيو وىكذا أصبح
اإلغواءات "منصب كاىف قانوني، وترؾ مخطوطًا لـ ُينشر يتضمف دراسة حوؿ 

 ."العصرية لمشيطاف

جبًل ر   وأصبح لويس، حفيد مانويؿ، كولونيبًل في الميميشيات المسمحة، وكاف
 قبيحًا وسكيرًا شييرًا.

 ـ الرتيب، وأصبحت راىبة.وابتعدت خوسيفا، حفيدة مانويؿ، عف ذلؾ العال

األجداد  كانت ذرية قبيحة، متعجرفة، معتمة، تمتمئ أرواحيا بإرث متناقض؛
والرجاؿ السيئوف، والمجانيف، والذيف أقاموا المؤسسات الكبرى، والمتدينوف، المغامروف، 

والسكيروف والمصوص. مع تمازج لبعض دمائيـ مع بعض دماء الينود، وبعض مف 
 دماء الزنوج.

 

 .ٜٓٚٔفي ىذه السبللة، ولد فيرناندو فونتا عاـ 

وحيد شبو كاف طفبًل ضعيفًا، مريضًا، شديد الحساسية، أمضى سنواتو األولى 
 ،مع شقيقتو إينيس، التي كانت ىي األخرى ذات بنية ضعيفة. وقد حفرت طفولتو ىذه

 عميقًا في ذاكرتو.آلتار"،  "ػالالتي أمضاىا في 

wلقياـ بنزىات عبر تمؾ األمبلؾ مع إينيس بصحبة أحد العبيد، ّود فيرناندو اعت      
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أحد باستثناء شقيقتو، بتمؾ الحياة، التي لـ تكف لو فييا صمة نوعية واكتسب بسبب 
 طبيعة تميؿ إلى الصمت واالنزواء.

والد، ال كاف الوالداف منصرفيف إلى حياتيما دوف إعارة اىتماـ كاؼ لولدييما.
. وكانت األـ تمضي طواؿ أياميا في منعزالً عديـ الشفقة، عنيفًا، رجبًل كاف سانتياغو، 

 الصبلة والترتيؿ.

كف تلـ  ؛بكثير مف االحتراـ اأما اآلخروف فيـ العبيد الذيف كانوا يتعامموف معيم
كانت ىناؾ فقط كممة  ،، تعبيرًا عف مشاعر الثقة والمودة"أنت"المخاطبة ىناؾ صيغة 

 ."سيدي"كممة الخدـ أو  ،(ٔ)مع األبويف "حضرتؾ"

العبيد مجاور لممنزؿ، وعندما كاف الطفؿ يخرج لمتنزه، يتوقؼ أماميـ وىو  سكفُ 
لو  ينخفض عف مستوى األرض مثؿ األقبية،ىذا كنيـ سوكاف  يتأمميـ لفترات طويمة.

القميؿ مف أشعة  مرورحديدي يسمح ب مزودة بشبؾشكؿ، لمربعة انوافذ صغيرة 
مف يتزوج يسمح لو و  ،متكوميف عمى األرض العاريةيناموف  ىناؾ كاف الرجاؿ .الشمس

بالمفتاح خبلؿ ببناء كوخ صغير منفصؿ وقريب، وكانت األبواب تغمؽ عمى النساء 
 الميؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف الجميع أنصاؼ عراة، قذريف، ذوي سموؾ بدائي، مستيدفيف لمعقاب       

"أنت"، في العبلقة غير الرسمية، وصيغة  Túنية ُتستخدـ صيغة التخاطب في المغة اإلسبا ػ (ٔ)
 ػالمترجـ  ػ، في العبلقة الرسمية. "حضرتؾ" Usted التخاطب 

 باستمرار، بالضرب، أو بالحرماف مف غذائيـ القميؿ.

كؿ تمؾ األكواـ مف  وىو يرى ،كاف الطفؿ يتأمميـ بمشاعر غير قابمة لمتفسير       
حيث  ،يتناولوف طعاميـسود المتألمة المستسممة. وأحيانًا كاف يراىـ وىـ األجساد ال

يمروف في صؼ طويؿ أماـ ِقدٍر كبير ُتطيى فيو بعض قطع المحـ والخضار وآالؼ 
نيا بأيدييـ متقطو مف االشمئزاز؛ في الكثير األشياء األخرى التي تمزج معيا بطريقة تثير

w  ، وكؿ منيـ يمد يديو إلى  خيصليضعوىا في صحوف متشققة مف الخزؼ الر 
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 ، ممطخيف كامؿ وجوىيـ بما يتناولوف، وىـ يبصقوف ويتصايحوف.اآلخريفصحوف 

سمع صرخات بعضيـ بسبب اعتداء أحد المصوص، أو بسبب تُ  تكان ،أحيانا
 فتاة. عمى كسؿ أو عمى اغتصاب ي عقوبةتمقّ 

الطويمة ويؤدييا مع  كانوا ماىريف في الفنوف اليدوية، بعضيـ كاف يؤلؼ األغاني
 الغيتار. وبعض آخر كاف يمارس السحر ويحظى لذلؾ باحتراـ اآلخريف.

في بعض األياـ، كانوا ينتيزوف فرصة غياب المراقب، فيتحمقوف حوؿ الطفؿ 
متوسميف متضرعيف، فيقؼ ىذا الصغير الشاحب وسط دائرة مف الرؤوس السود التي 

فيرناندو، يا قمب  دوفآي، يا طفمي ": طمباتالتطبؽ عميو وىو يستمع إلى أغرب 
 دوفسيدي الصغير "يا!. "ر لي إذنًا كي أذىب إلى القريةفِّ العصفور الصغير، و 

فيرناندو،  دوف" ".فيرناندو، الجميؿ، ساعدني بأف ال ُأكمؼ اليوـ بأي عمؿ، فأنا مريض
 دائؾ".لجميع أع تقراً جعؿ اهلل مف جينـ مس ب،المغطى بالذى

لتبقى مع الطفؿ أصداء تمؾ ثـ،  لمراقب، كاف يفرقيـ بيراوتو،وعندما يأتي ا
 األرواح المتألمة العارية.

كانا، ىو وشقيقتو، يصمياف معًا، ومعًا يطمباف البركة لوالدييما، المذيف يمضياف 
الميالي صامتيف ومتباعديف، ىذا األمر الذي لـ يعرؼ فيرناندو سببو إال بعد زمف 

 طويؿ.

 المراقب ، فيجمبيامف الخدـ إحدى الفتياتسانتياغو  دوفل تروؽت كانكثيرًا ما  
كيف ما مدر  "مستودع" النساء، كانوا يبتسموف، وعند سماع العبيد صرير باب ،ليو ليبلً إ

 تعنيو ىذه الجمبة.

ضبطتو زوجتو ذات مرة وىو يرتكب فعمتو ىذه، فكاف بينيما نزاع صاخب، ثـ 
 اء السبيؿ.راحت تطمب مف القديسيف أف ييدوه سو 

وذىبت الى  الحداد، يا وىي ترتدي لباسيوفي أحد األياـ، خرجت سيرًا عمى قدم w
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، مطرقتاف ناىايعو  يداىا مضمومتاف الى صدرىا المجاورة:ة القري القائـ في المصّمى
رددوا تضرعاتيا مثؿ الذيف  عدد كبيرمف العبيد ورافقيا وىي تصمي بصوت مرتفع،

ساعة في وبعد  عمى الطريؽ الطويؿ يجثوف عمى ركبيـ.يا يمتقون وكاف الذيف ،"كورس"
ى، عادت بنفس الطريقة الصاخبة. ىذه الصورة التي شاىد فييا فيرناندو أمو، المصمّ 

لـ تغب عف ذاكرتو لحظة  ،وىي مرتدية ذلؾ الثوب الغريب، وتسير في عز الظييرة
 واحدة.

ضي، وىو ما أدى إلى شعر الزوج باإلىانة بسبب ذلؾ الفعؿ العمني واالستعرا
 ثناف أكثر افتراقًا مف أي يوـ مضى.أف يصبح اال

ماتت الزوجة فيما بعد بصورة غامضة، وقد رآىا ولداىا وىي ممدة فوؽ سريرىا، 
بيا إلى الُمصّمى، يضيء وجييا ضوء  مشتزىور، مرتدية نفس الثياب التي  ببل

 شمعة ىائمة الحجـ.ينعكس مف أصفر 

ينيس بأبييما أكثر توترًا. كما أصبحا يرتدياف  بعد ذلؾ أصبحت عبلقة فيرناندو وا 
كانا في  .قاس أبٍ و وسط طبيعة خضراء، وخدـ بدائييف،  ،السواد بصورة مستمرة

 وحدتيما وحزنيما، حالة شديدة التناقض مع محيطيما.

بدأت ترافقيما خادمة عجوز كانت تعمؿ لدى والدتيما، فتذىب معيما في 
ميميما بعض الصموات، وتروي ليما حكايات العائمة وبعض نزىاتيما وتقوـ بتع

 القصص حوؿ الزنوج مما يحفؿ بالصور المخيفة.

، وكانا يجمساف مستنديف إلى جذع شجرة كبيرة، يداعبيما في ظييرة أحد األياـ
 النعاس مع حفيؼ أوراؽ األشجار، راحت الخادمة العجوز تروي: 

وكاف  ،(ٔ) "ابارادًا، صغيرًا جدًا، مثؿ "بار لد الرب كاف طفبًل صغيرًا جوُ  عندما"
القديس يوسؼ النجار والسيدة العذراء يصمياف. كانا يعيشاف ضمف أمبلؾ رجؿ 
مريض، لطالما أوقع الكثير مف األذى بالزنوج المساكيف وبجميع الناس. لقد أغواه 

w الشيطاف. 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٗٗ 

ي ثيابًا مذىبة، كاف الرجؿ المريض ىو الممؾ، وكاف يرتد !مريـ البالغة الطير يا
وقبعة وردية، ويعيش في منزؿ كبير، ولديو بغبلت عديدة. كاف يقيـ والئـ تحفؿ بمحـو 

 بعد في الميد.  أراد الممؾ أف يقتؿ الرب وىوو  .(ٕ) "والػ"غوارابو الخنازير

ييا الوكيؿ، تعاؿ إلى ىنا! ستخرج اآلف حااًل، وتقتؿ لي أ"وذات يـو قاؿ لموكيؿ: 
وقاؿ لو الوكيؿ: "ىذا ما  ".ىؿ فيمت؟ وال أريد أف ينجو منيـ أحدجميع األطفاؿ. 
 بقتؿ األطفاؿ. شرعواسأفعمو"، وخرج. و 

وقد أثارت الدماء والصرخات والعدد اليائؿ مف القتمى، الرعب في النفوس. ولقد       
مى ! وُقتؿ وُقتؿ أناس!. لكف الرب، آه، لقد نبيو أحد المبلئكة وأنقذه عسأنا ُقتؿ وُقتؿ
نزؿ الممؾ وقاؿ: "لقد قتمناىـ جميعًا". فأقاـ الممؾ عندئذ ذىب الوكيؿ الى محماره. 

لكْف فيما يتعمؽ بي، فأنا لـ ينمني أي نصيب مف . حفبًل ىائبًل زاخرًا بالحموى والزبدة
 .".ىذا..

 

  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .مؿ نفس االسـثمرة صغيرة الحجـ لشجرة تحParapara  ػ   (ٔ)    

 .ػ لمترجـيصنع مف قصب السّكر ػ ا حوليكمشروب Guarapo    ػ (ٕ)    
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                            - 3 - 
 

مف البيو، وعبر الدىميز الطويؿ الذي يقود إلى الشارع العريض الترابي، يبدو 
بنوافذ خضر، المزروعة  ،السور البارد لدير الراىبات، والجدراف ذات األلواف المتعددة

 وجانب مف ذرى السبلسؿ الجبمية. ،وبعض أشجار الساحة الكبرى

 ىذا ىو ما يشاىده اآلف وىو في منزؿ آؿ الثوال.

 عندما وصؿ مع والده، كاف قد شاىده بصورة مختمفة. 

سانتياغو بصوت  دوفمو ػ فيرناندو سانتياغو دي ليوف دي كاراكاس ػ قدّ 
ه التبلؿ المتناثرة في أعماؽ الوادي الفسيح األخضر باتجاوىو يشير بإصبعو  ،احتفالي

 ػ.

 لقد استغرؽ في التذكُّر.

معابد ىائمة، تفيض بألواف ذىبية تزيد في توّىج أضواء الشموع، حيث شاىد في 
"دوف فرانثيسكو  ، وصوت األرغف يصدح، رئيس األساقفة البارزاالحتفاالت الرسمية

 وىو  (ٕ)غيفارا فاسكونثيموس" دي انويؿ والحاكـ العاـ "دوف م  ،(ٔ)إيباّرا" 

 يف مف رجاؿ الحرس المدججيف بأسمحة فوالذية تمتمع. فبكؿ ميابة وأناقة بيف صيمر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وحتى  ٗ٘ٚٔ(، تولى رئاسة جامعة كاراكاس مف ٙٓٛٔػ  ٕٙٚٔ) Francisco Ibarraػ  (ٔ)  
 .ٗٓٛٔ، ثـ كبير أساقفة كاراكاس عاـ ٜٔٚٔا عاـ . أصبح كبير أساقفة غوايانٛ٘ٚٔ

 ٜٛٚٔمف كاف حاكمًا لفينزويبل  ،مدينة سبتومف  de Guevara Vasconcelos  Manuelػ (ٕ) 
w .كاف يتولى فييا أيضًا رئاسة األكاديمية الممكيةو في كاراكاس،  ٚٓٛٔوفاتو عاـ وحتى 
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، كينة وخريجو األرصفةمى عجنوف األجراس، و  الداخؿ، البخور، وفي الخارج،في 
 جامعات وعسكريوف وصعاليؾ وحمير حّمميا أصحابيا بالفواكو.

 عيناه مستغرقتاف باتجاه ما يراه مف المدينة، وما أصبحت عميو اآلف.      

، خجواًل الى جانب أبيو وأختو "آلتار"ػفي ال يعيشكاف حتى سف السادسة عشرة 
أف مئات األصوات تتعالى لتربكو وتتجاذبو. لـ مترددًا، يشعر أماـ اتخاذ أبسط القرارات 

 ؿ ىذه السنوات، عمى تبني أية فكرة بمفرده.ايكف قادرًا عمى اإلطبلؽ، طو 

عندما أكمؿ السادسة عشرة مف عمره، قرر والده إرسالو إلى العاصمة كي يتابع 
بيرناردو الثوال،  دوفدراستو في المجاؿ الذي يميؿ إليو. كتب إلى صديؽ قديـ، 

داري لممستعمرة، يسألو فيما إذا كاف يوافؽ عمى استقباؿ ابنو لموظؼ في المجمس اإلا
في منزلو طواؿ الفترة الضرورية، معربًا عف استعداده لسداد جميع التكاليؼ البلزمة. 

 بصحبة والده، بعد أف وّدع إينيس بتأثر بالغ. "آلتار"ػال وأجابو الثوال موافقًا. وغادر

 قبؿ أف يبمغا وادي كاراكاس، يتبعيما بعض العبيد.أمضيا أيامًا عدة 

الذيف كاف استقباليـ دائمًا  ،كانوا يتوقفوف لممبيت في أمبلؾ بعض األصدقاء
 غاية في السخاء.

الذي كانت  ،شاىدا السور الكبير البنفسجي (ٔ) "أخيرًا، وعند ضفاؼ الػ"غوايره
ي الشوارع والساحات الظميمة، تغطيو غيوـ بيض كثيفة. لقد وصموا إلى المدينة، وىاى

لواف يمؤلف األ زاىيةمر بثياب سُ  نسوةوحوؿ برؾ الماء  .فسيحةوالكنائس واألديرة ال
 جرارىف، وفي الساحة الكبرى، السوؽ بمعروضاتو الجميمة الجذابة.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

w الشرؽ. اسـ نير يخترؽ كاراكاس مف الغرب إلى  El Guaire  ػ (ٔ)
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 ىكذا كانت البداية.

، بنوافذ حديدية األلواف تحت سقوؼ ذات قرميد أحمر، تقوـ منازؿ فِرحة
لفة، وعديد مف ودىاليز. ثـ أشجار قصيرة وكثيفة، وأزقة ممتوية، ونير يوحي باأل

 األبراج البيض.

لى جانبو  أماـ منزؿ آؿ الثوال، خرج صاحب البيت الستقباليما بفرح صادؽ، وا 
الذي يحمؿ كذلؾ اسـ بيرناردو، وىو طالب فمسفة. وفي الداخؿ استقبمتيما  ابنو،

 آناماريا، ذات اإلطبللة المحترمة والنبيمة. دونياالزوجة، 

إنو عالـ جديد  ،يتابع حياتوس ىناأخذ فيرناندو يتأمؿ الناس والمنزؿ بفضوؿ، 
 وشعر بأنو قد أصبح أماـ منعطؼ مفاجئ. .عتادغير م

لى الجدراف المطم ،البيو المضاءراح ينظر إلى  جير ية بالالمحاط بالممرات؛ وا 
األبيض، وشجرة النخيؿ التي تنتصب في العمؽ، والمقاعد الجمدية الوثيرة، وابتسامة 

يكف مختمؼ لـ نو في عالـ إسيدة البيت المرحبة، ونباىة الشاب اآلخر وتعبيره الودود. 
 يتوقعو.

عندما غادر  تي كاف عمى صمة يومية بيا.تبدلت حياتو، تبدلت األمور اللقد 
ووصؿ إلى زاوية الشارع وىو يكرر كممات الشكر والوداع، وبعد عائدًا سانتياغو  دوف

، بدأ فيرناندو يدرؾ أف "آلتار"ػالمف  بيد الذيف رافقوىماأف غاب عف األنظار آخر الع
 تدادًا لماضيو.كؿ شيء قد تبدؿ فعبًل. أصبح حاضره، بمعنى ما، منفصبًل عف كونو ام

آنا  دونيابيرناردو و  دوفحقًا لقد تبدؿ األمر، فأبوه وأختو بعيداف. أما ىنا، فمعو 
 ماريا وبيرناردو. اآلف، إنيا المدينة.

أصبح صديقًا لبيرناردو ورفيقًا ال يفارقو. كانا يدرساف معًا، ويتناقشاف حوؿ 
ه في التعرؼ ساعدعاونًا، يمواضيع الدراسة، ومعًا يخرجاف. كاف بيرناردو شيمًا ومت

بيرناردو  دوفعمى الحياة في المدينة ويجمعو برفاؽ الدراسة في الجامعة. كما كاف 
wوفي بعض األياـ كاف الصديقاف يتابعاف بكثير مف المتعة  .يدعوه أحيانًا إلى المسرح
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بعض الصبايا في األزقة الضيقة وىف يسرف في المواكب الدينية يحممف الشموع وقت 
 غيب. الم

 لقد تغير اآلف كؿ شيء.

اآلف . أصبح "آلتار"ػالتحت أشجار الرابية في  ميمةلـ تعد ىناؾ النزىات المت
وفي المساء، عندما  يأتي مف الجامعة، ويذىب إلى الجامعة، ىكذا ىي الحاؿ اليومية.

يغمؽ عينيو وىو مستمٍؽ فوؽ سريره، وقبؿ أف يغفو، يأخذ باستعادة األياـ الماضية. 
، بثوبو العتيؽ الذي كاف أخضر يدّرس البلتينيةكاف الكاىف العجوز الذي  ..اؾ،ىن

، بصمواتو البطيئة المتكررة، وتراتيمو الرتيبة.. . ال، اآلف أصبح يرى أستاذ .ذات يـو
ويتعمـ منو كيؼ يخترؽ ظواىر األشياء بحثًا عف  ،ـالكبل في ؿّ مقالـ الِ الفمسفة، الع

كاف يرى وحسب، لكنو اآلف بدأ يحاوؿ أف يفيـ. النعمة أسبابيا وماىيتيا. ىناؾ، 
قويني، وجميع سطوية. أريسطو، ىذا المعمـ اإلليي، وتوما االياألفبلطونية والفعالية األر 

أعماؽ األمور. ىو اآلف بالتأكيد شخص آخر. كاف يشعر  وأدركواأولئؾ الذيف عرفوا 
والفرضيات  الشفافة لمتفكير،ب باآللية ـ. بدأ يدرس المنطؽ، وأعجفيلو إلى الوّ حَ تَ  بنشوةِ 

الكونية المختمفة والمتناقضة، وقواعد القياس المنطقي، ومسألة األجراـ والكواكب.. لقد 
 .تبدؿ، لـ يعد كما كاف

كاف أمرًا ممتعًا بالنسبة إليو أف يغمؽ عينيو وينطمؽ متوغبًل داخؿ نفسو، متخميًا 
ط بنا، يمكننا أف نمغييا يه الحقيقة التي تحاقع، عف الحقيقة، أية حقيقة؟ فيذو عف ال

"البحث عف نفسو أخرى. آه! إنيا مثؿ نشوة إليية. إنو  يقةبإغبلؽ أعيننا، ونأتي بحق
 لػ قرأ  شبو المطبقة.  جفونو يبكي منفعبًل، فتتبرعـ دموعو بيف و   ".في داخمؾ اهلل

:Vergil"جيؿ جديد مف وييبط  ...،في كمالو لمعصور ـينيض النظاـ العظي ىنا
مف أعالي السماء ييبط ما ىو جديد، سييبط ما ىو جديد، مف أعالي  ".أعالي السماء

السماء إلى بحار النفس العميقة. بحار النفس. الرياح تيب عميو مف طرؽ متعاكسة 
ؼ عف البكاء. إنو يشعر اآلف بضجيج غامض. توقّ يومتضاربة. الرياح ذات الرنيف. 

. وبدأ ...عبر أوراؽ األشجار داخؿ البيو، صدى رنيف بعيد،صدى رنيف الرياح يتسمؿ  w
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 دّوي في كيانو. تأصوات مبيمة  أصداءيستسمـ لمنوـ. لقد ناـ، و 

المزدانة  ،بيرناردو دوففي الصالة الكبيرة لمنزؿ كاف يجتمع، بيف حيف وآخر، 
اندو ؿ لفيرنبالكثير مف الستائر الحمر، عدد مف األصدقاء المختاريف، وىذا ما شكّ 

ف كبار. كانت و مبّلؾ أغنياء ورجاؿ كينوت وموظف :أبرز أىالي المدينةب لمتعرؼفرصًا 
آنا ماريا في  دونياىذه المقاءات تحصؿ في األمسيات. تصؿ السيدات ويجمسف مع 

ركف متطرؼ مف الصالة ليبدأف حديثيف، جميعيف في وقت واحد، ودوف أي توقؼ، 
ي زوايا أخرى أو في الممرات وىـ يتناولوف الرجاؿ ضمف مجموعات ف يتحمؽبينما 

 النشوؽ ويتحادثوف بطريقة رسمية ومتكمفة.

وكاف الخدـ العبيد يمروف ببزاتيـ البيض مع المرطبات والشوكوالتو والحموى. 
وأحاديث الرجاؿ تتعالى وتتشعب، حوؿ الزراعة، والسياسة األوربية، واالحتفاؿ الَكَنسي 

 القادـ.

 بتقديـ الشاب الجديد:بيرناردو  دوفقاـ 

فيرناندو فونتا، ابف صديقي القديـ  دوفػ أييا السادة، أسمح لنفسي بأف أقدـ إليكـ 
 جاء لمتابعة دراستو، وىو يعيش معي.وقد سانتياغو،  دوف

شعر فيرناندو باالرتباؾ وىو ينظر إلى تمؾ الوجوه الصارمة التي كانت تتأممو 
 بتمعٍف وتأفٍّ مزعجيف.

 ف تكسو عارضيو لحية شيطانية:تحدث رجؿ مس

ػ آه! إذف فأنت طالب؟ حسٌف جدًا! حسٌف جدًا! ىؿ تدرس حضرتؾ عمومًا دينية 
 أـ دنيوية؟

 ػ دنيوية، أجؿ، أييا السيد.

ػ أووه! حسٌف جدًا، ليس لدي ما أقولو لحضرتؾ إال تقديـ تيانّي القمبية. لكف، 
wرجاؿ، وتحتاج معركة المسيح إلى  . يا صديقي، إف كنيستنا المقدسة تحتاج إلى...آه!
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محاربيف شجعاف. العصر والعالـ ينتشر فييما الفساد. الناس يدرسوف فقط مف أجؿ 
الفارغ والزىو بمعارفيـ. إنيـ يدرسوف البياف والببلغة! ماذا تفيد الكممات إف لـ  تباىيال

 نوظفيا مف أجؿ ىدؼ ساـٍ مقدس؟

 وتدخؿ رجؿ كينوت كاف يتابع الحوار:

، يا صديقي الموقر، أي فرح لقمب مسيحي أف أسمع كمماتكـ! افرحوا، ػ آه
وكأنكـ تجمسوف إلى مأدبة تضـ الطعاـ المذيذ. الحؽ مع حضرتؾ، يا صديقي 

 الموقر.. 

كاف فيرناندو يقؼ بينيـ وىو يستمع إلى تمؾ الكممات بكثير مف الدىشة 
وف بطريقة خطابية زائفة، والذىوؿ. ىؤالء الناس الميموف، المتكبروف، الذيف يتحدث

أثاروا لديو شعورًا باالشمئزاز والنفور. ليس بينيـ مف يقوؿ الحقيقة. كؿ ما كاف يسمعو 
ونفاؽ، وكؿ منيـ يقوـ بخداع اآلخريف. كممات باردة، تقميدية، ال  كذبٌ  ىوىناؾ 

 ئوف.يمكنيا التعبير عف مشاعر صادقة، البد أنيـ أناس سيّ 

األشداء الذيف يحموف العقيدة،  األقوياءلئؾ ـ أو ػ الحؽ مع حضرتؾ. أيف ى
الحقيقيوف؟ مف الضروري أف البلىوت وأولئؾ البحارة الشجعاف مف الدعاة، ونسور 
. إف ديننا المقدس يتعرض لئلىماؿ اهلليعود الفكر مف جديد لبلىتداء إلى طريؽ 

 بصورة إجرامية!

تراـ. كـ أشعر بالتقدير ػ جيٌد ما تقولو حضرتؾ، يا أبِت وصديقي الفائؽ االح
لـ يرزقني باألبناء  اهللألف الحقيقية، وكـ أعاني مف األلـ  ،لعظمة الكنيسة المقدسة

 الذيف كنت سأجعميـ ينصرفوف فقط لخدمتو...

. كانت المدينة مآلى باألديرة .. ويفكر...كاف فيرناندو يستمع ويفكر..
كؿ ما قدموف في األعياد الدينية يوالكنائس، في كؿ أسرة كاىف أو راىبة. كاف الناس 

ترى ماذا سيحصؿ ليذا . .وىـ يتبرموف مف أف الكنائس قميمة وصغيرة. وفكَّر.. ،لدييـ
ذا قاـ جميع اآلباء بتفريغ  العالـ لو wقاـ جميع الناس بتقديـ ما يممكونو إلى الكنائس، وا 
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 ؟ اهللأبنائيـ فقط مف أجؿ خدمة 

. .األبدية، مبتعديف عف العالـ الكريو.. ، ولمحياةاهلل. يتفرغوف لخدمة ...
 وأضاؼ أحدىـ:

ػ مقابؿ بضعة أياـ بائسة عمى ىذه األرض البائسة، مقابؿ بضع ساعات بائسة 
نخصصيا لشعائرنا المقدسة، نكسب نعمة األبدية. لنغّير ىذا العالـ القبيح المميء 

 لمحضور المقدس. في سبيؿ الفوز بالنعيـ األبدي  ،باإلغواءات الشيطانية الدنيئة

؟ أروني ىؤالء ..أيف ىـ أولئؾ الذيف يجرؤوف عمى الشؾ بمثؿ ىذا االختيار
 الذيف سييمكوف في ظممات الخطيئة!

كاف جميع الرجاؿ ييزوف برؤوسيـ موافقيف، وقد أخذ يوحد فيما بينيـ شعور 
 بكراىية ىذا العالـ.

؛ ليست ىناؾ عظمة ب . اهللعيدًا عف ػ إف األمر لكذلؾ، يا صديقي المحتـر
عظيمة ىي كاثوليكيتنا المييبة، ألنيا تخدـ الكنيسة. جيٌد أف يبمغ الرجاؿ النجاح، لكف 
ليس عمى الطريؽ الخاطئة. إف مف يدرسوف الفمسفة يرتكبوف خطيئة العجرفة، والذيف 

 ..وف األدب الدنيوي يقترفوف إفساد الروح..ؤ يقر 

نغمقيف عمى أنفسيـ طواؿ أياميـ، وفّكر فيرناندو، كؿ ىؤالء الناس يعيشوف م
وعندما يخرجوف لتناوؿ المرطبات في بيت أحد األصدقاء، يتحدثوف عف العالـ بيذه 

 ، أـ أنيـ ىـ السيئوف؟ّيئالكراىية. ىؿ العالـ ىو الس

غير الطيب لمروح، ىو ما يأتي بمتعة أخرى، غير المتعة  أف االنشغاؿ. ىؿ ...
ؾ عمـ آخر غير العمـ المقدس، وال أي نشاط إنساني ليس ىنا ىؿ صحيح أنو؟ و لييةاإل

 غير ممارسة الشعائر والحياة الدينية!.. 

كانت األفكار تضج في روحو وتحرؾ مشاعره بصورة متضاربة، وأصبح رنيف 
wأصواتيـ يتجاوز طاقتو عمى االحتماؿ، وأرىقو الطغياف المتواصؿ لمموضوع الديني 
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 وأثار توتره.

 انسحب خارجًا مف الصالة. ودوف أف يودع أحدًا،

. العمـ ىو الشكؿ األخير إلغواءات الشيطاف كي يكسب النفوس ...
قريبًا  ،. َعَبر إلى البيو، مشى بضع خطوات، ثـ اضطجع عمى األرض.المتفاخرة..

ارقة في زرقة السماء الصافية. ولـ يشأ أف يفكر في أي غمف جذع شجرة النخيؿ ال
 شيء. 

لو، كتحريض إلخضاع الحياة إلى مبدأ، إلى نظاـ،  اءً كاف التفكير يشكؿ إغو 
إلى قاعدة. أخيرًا، فكر باتخاذ قرار، والقرار كاف االستغناء عف الكثير مف األمور 

في االستمقاء عمى األرض  االستمرار ىواألفضؿ اآلف  ،. ثـ.الممكنة والمرغوب بيا..
 دوف التفكير في أي شيء.

بعض  معلدى الخروج منيا يترافؽ و  ،معةدو إلى الجار كاف يذىب مع بيرنا
دو ببعض ر زمبلئو لمتحدث أو لمذىاب في نزىة إلى الحقوؿ القريبة. عرَّفو بيرنا

وأنطونيو ثيمينا، الذي يتابع  عمـ البلىوت،الطبلب: غاسبار لويث، الذي كاف يدرس 
دراسة الحقوؽ، وخوسيو سالغيرو، طالب الطب، وكارلوس إيروف، الذي كاف يدرس 

 لغناء والموسيقا.ا

نزىة، يتناقشوف، ويسرقوف الفواكو، ويصطادوف  فيعندما يذىبوف  ،كانوا
 لكف الطباع والميوؿ الشخصية كانت متفاوتة فيما بينيـ.  ؛العصافير

 يتحدثوف عف رغباتيـ فيما يودوف أف يصبحوا عميو.وأحيانًا كانوا 

 دو.ر ػ أنا، في الجيش ػ قاؿ بيرنا

مف أكواـ القوانيف  وبالممؿ ،قد بدأ يشعر بعقـ دراسة الحقوؽ كاف أنطونيو ثيمينا
 وتفاصيؿ المرافعات وتدقيقات المفسريف وببلدة المبادئ.

تمضي  ف. أال معنى ليا إنيا دراسةػ أنا، أي شيء ما عدا إجازة الحقوؽ!  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٖ٘ 

 حياتؾ وأنت تعّقد حياة اآلخريف، ليست ىذه مينة محببة إلّي.

 ويركضوف. ويتعرقوف.

نا سعيد بأني قد فّرغت نفسي لمعموـ اإلليية ػ قاؿ غاسبار لويث ػ، أستطيع ػ أ
االستغناء عف العالـ دوف أسؼ. أشعر بأف ىذا ىو االختيار الحقيقي. أفضؿ ما في 

 .اهللاإلنساف روحو، وىي التي تقربو مف 

المتيور، العنيؼ، بادئًا باستعراض معارفو  ي،عندئذ قاطعو سالغيرو، السطح
 ى في الطب:األول

يف ىو أساف مكوف فقط مف الجسد. ابحثوا لدّي نإلػ ىذه أفكار قديمة وتافية. ا
 مكاف الروح في جسمي. ابحثوا عنيا، ولنَر إف كنتـ ستعثروف عمييا. 

وا مف حدة النقاش، ولكي يتـ تجاوز ىذا األمر بسرعة، ؤ ؿ اآلخروف وىدَّ تدخّ 
ة وال الروحية، يغني بصوتو الجميؿ أغنية انطمؽ إيروف، الذي ال تعنيو األمور المادي

 رشيقة لطيفة.

األفكار استمرت  لكفّ عاد الجميع لمجري والمعب تحت أشعة الشمس الحارقة؛ 
 الذي كاف مستاء بسبب ما حصؿ. ،تضطـر وتتفاعؿ في باؿ فيرناندو

، وكاف النقاش بيف سالغيرو ولويث قد تجاوز الحدود المعتادة، تماسؾ  ذات يـو
 تحريضيما معف باأليدي، فتحمؽ اآلخروف حوليما لمشاىدتيما وىما يتعاركاف، ثنااال

 بالصرخات والدفع باأليدي.

 ػ اضربو عمى رأسو! اضربو بقوة!!

أما اآلخر فقد ساؿ الدـ مف أنفو، والحظ زمبلؤىما أف  ،تمزقت سترة سالغيرو
ويتحمميا دوف أية غاسبار لويث لـ يفعؿ شيئًا لمدفاع عف نفسو. كاف يتمقى الضربات 

 ماتو إلى ىذه الكتمة الساكنة، فتوقؼ.لكتعب المعتدي مف توجيو  حتىردة فعؿ، 

wر كفيو فوؽ شعره المبعثر، ثـ توقؼ، وأصمح قدر اإلمكاف مف وضع سترتو، مرّ 
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 عاد واتجو مف جديد نحو الميزوـ وصرخ في وجيو:

حدًا يسمى لويث؟ ػ جباف، ال تستطيع أف تنفي كونؾ ابف كاىف. مف منكـ رأى أ
 ابف كاىف! كاىف! جباف!!

أدار اآلخروف ظيورىـ لمويث بحركة ازدراء، واصطحبوا سالغيرو وىـ يعمقوف 
فانزوى، ثـ مضى وحيدًا في االتجاه  ..،ساخريف مف ذلؾ الذي أسيئت معاممتو

 المعاكس.

الذي فوجئ بأف  ،ثانفصؿ فيرناندو عف المجموعة وأسرع الخطى لمحاؽ بموي
 رغب بمرافقتو. كاف أحمر األنؼ، مجروح الفـ، عيناه تختنقاف باأللـ. أحداً 

 لـ يستطع فيرناندو منع نفسو مف سؤالو:

 ػ لماذا تركتو يعاممؾ بيذه الطريقة السيئة؟ لماذا لـ تضربو أنت أيضًا؟

 ػ أنا دافعت عف نفسي في البداية.

 ػ أجؿ، في البداية نعـ، لكف فيما بعد؟

 إاّل أف صمتو زاد مف انفعاؿ فيرناندو. صمت طالب البلىوت،

مما فعؿ. كاف عميؾ أف تقتمو.  وةػ كاف عميؾ أف تضربو بصورة أكثر قس
 جميعيـ جبناء. لماذا لـ تفعؿ ذلؾ؟

 أخيرًا، تكمـ الشاب المسكيف، بصوت متيدج ومتضرع:

ؿ أف ال أتحدث في ىذا األمر. أواًل ألف ذلؾ ربما يكوف تفاخرًا مف فضّ ػ كنت أُ 
ستفيمني. لكف، ال بأس؛ سأقوؿ لؾ: أنا دافعت  قبمي، وثانيًا ألني ال أعرؼ إف كنتَ 

لـ أكف آنذاؾ عمى حقيقتي، بؿ كاف ذلؾ الحيواف الذي في  إذعف نفسي في البداية، 
داخمي. بعدئذ، أجؿ، كنت أنا فعبًل، وعند ذلؾ أدركت أف تمؾ الضربات إنما كانت 

wتمؾ األيدي التي كانت تضربني إنما ىي األيدي المادية ـ، وأف مف قبؿ العالَ  توجو إليّ 
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راحت تضرب الفكرة المقدسة التي أحمميا؛ لذلؾ لـ أستمر في الدفاع عف  ،لمعالـ
تحققت لوبدأت استمتع ببيجة الشيداء، ولو أني كنت قد ُقتمت  هللنفسي. فكرت با

 سعادتي.

األحمر، األخضر، سؽ غلـ يشأ فيرناندو أف يطرح مزيدًا مف األسئمة. أطّؿ ال
البنفسجي، الذىبي. سار إلى جانب الفتى اآلخر، الضعيؼ والصامت، جاىدًا في 

، اهللمحاولة فيـ ما سمعو. العالـ يسيء معاممة الروح، المادة تخوض المعارؾ ضد 
الغسؽ البيي، الشمس العظيمة، األشجار الكثيفة، األنيار، الحيوانات، البشر، ىـ 

ليو يمكف الوصوؿ  اهللال يتحدث إال مع الروح.  اهلل. اهللأعداء  ىو الطريؽ الوحيدة، وا 
 بالزىد أو بالشيادة.

الرفاؽ اآلخروف، األقوياء، األغبياء، الذيف يريدوف أف يصبحوا عسكرييف، كانوا 
قد ذىبوا معًا، وىو مضى مصطحبًا ىذا المسكيف المعذَّب. تخمى عف اآلخريف، عف 

ي عنيـ أو أف يكوف ضحية ليـ. كاف اختيارًا جيدًا أف يبقى السيئيف، المادييف. التخم
 في الجانب األفضؿ. اختيار الروح.

. توقفا عند .دخبل شوارع المدينة، كانت األضواء الصفر تبزغ مف النوافذ..
 إحدى الزوايا.

 قاؿ فيرناندو بصدؽ: 

 أريد أف نتقارب أكثر.و  ،ػ ثؽ بي. إني أفيمؾ وأنا صديقؾ

بشيء، فشدَّ عمى يديو ومضى. وصؿ فيرناندو إلى المنزؿ مميئًا  لـ يجب اآلخر 
 بفيض مف مشاعر لـ يسبؽ لو أف أحس بيا.

يردد وراءىا جاثيًا عمى  ردوبيرنا دوفآنا ماريا تصمي، و  دونيافي الممر، كانت 
لى جواره بيرنا  ، وعمى مسافة قميمة منيـ مجموعة الخدـ العبيد.ردوركبتيو، وا 

كاف  ردوفي ركف منزو، بصمت. ومع ذلؾ، الحظ أف بيرنا جثا عمى ركبتيو w
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 ميؿ:يراقبو بابتسامة خبيثة. واستمرت السيدة المحترمة تردد بصوت مت

النساء  فيمعؾ. مباركة أنت  الرب، السبلـ عميؾ يا مريـ يا ممتمئة نعمة"
 ".المسيح يسوعبطنؾ  سيدنا ومباركة ثمرة 

 .بكةوكاف الكورس يردد وراءىا بتمتمات مرت

لـ يكف فيرناندو يصمي، كاف فقط يتميى بسماع ما يدور دوف أف يعير انتباىًا 
وكأنو غارؽ في طوفاف مف المياه. لـ يكف  وأحّس  ،كامبًل لما يقاؿ. أغمؽ عينيو

. .يصمي. لـ يكف يفكر. بالكاد كانت تتداعى في ذىنو بعض الصور السريعة..
يغنوف عمى الطريؽ. أختو إينيس، الصامتة، مجموعة الرفقاء الذيف كانوا يبتعدوف وىـ 
مباس راٍع وىو يجر بحيث المسيح  "آلتار"ػمف البعينييا الكبيرتيف الشاردتيف. ذلؾ الركف 

 تبت الكممات التالية:، وقد كُ خروفاً 

 افرحوا معي، ألني وجدت خروفي الضائع! أقوؿ لكـ إنو ىكذا يكوف في السماء"
  !"مف تسعة وتسعيف باّرًا ال يحتاجوف إلى توبةأكثر  تائبٍ  فرٌح بخاطٍئ واحدٍ 

 منو. رآه، فبقي صامتًا وتركو يتكمـ. ردوانتيت الصبلة المسائية، واقترب بيرنا

ػ لماذا ذىبت مع الكاىف الصغير وليس معنا؟ ال تمِش معو، سيعتقدوف أنؾ 
 غبي. ىذا الكاىف الصغير ىو شخص جباف.

حًا بدأ يمؤل نفسو دفعو إلى أف يصمت. تركو فيرناندو يجيبو، لكف شعورًا مري دكا
 يكمؿ شتائمو، ودوف أف ينطؽ بكممة، مضى إلى غرفتو.

بدأ يحب الوحدة، واالستغراؽ في التفكير. كاف بقاؤه وحيدًا يوفر لو متعة ابتعاده 
عف العالـ. كانت الوحدة محرضًا مف أجؿ انتصار الروح، ومف أجؿ االنتقاـ مف 

 الجسد.

أف ُيمضي الميؿ وىو يتوب إلى ربو. تناوؿ وسادة مف فوؽ  خطرت لو فكرة
wالصموات اليومية. تراتيؿ بطيئة  يرددالسرير وألقى بيا إلى األرض ثـ جثا فوقيا وبدأ 
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في المحظات التي يصمت فييا، يشعر كاف تخرج بطريقة آلية ال تكاد تتصؿ بالنوايا. و 
وفجأة أخذ يطمؽ جميع الصموات التي بثقؿ الصمت الجاثـ عمى امتداد المدينة النائمة. 

يعرفيا، أعادىا خمس مرات، عشر مرات، كاف كؿ ذلؾ مجرد ضجيج ببل طائؿ، ليس 
بأف ىذه الصموات لـ تكف آنئذ  ّس صاحب القدرة اإلليية. أحَ  في التأثيرباستطاعتو 

. في لحظات  ،ذات أي معنى. بدأ يشعر بالتعب وأخذ الصمت المطبؽ يدعوه إلى النـو
مت، في داخمو، كاف ىناؾ صوت خافت يضع موضع الشؾ مدى فعالية ىذه الص

التوبة. ربما أنو خاطئ كبير؟ ألـ يكف مثيرًا لمضحؾ، ألـ يكف ذلؾ ندمًا طفوليًا؟ قرر 
أف يزيح الوسادة ويستمر جاثيًا عمى ركبتيو فوؽ األرض القاسية. بدأ يردد التراتيؿ التي 

. ماذا لو أنو يكتفي فقط بالمرور في عز الظييرة، وتتحدث عف سيئات الناس اهللتمجد 
إلى جوار تمؾ األديرة التي تممؤىا األشجار ويخيـ عمييا الصمت والبرودة المنعشة؛ 

إذ فوجئ بأنو أخذ يفكر كثيرًا باألمور الساّرة. كاف  ،وسرعاف ما استبعد ىذه التصورات
. خطرت اهللعـ رمو مف نِ وأف ىذا قد يح ،لديو اإلحساس بأف جسده وروحو يتصارعاف

تناوؿ حزامًا جمديًا، طواه، عّرى  ؛أف يؤدبيا تأديبًا قاسياً و لو حينئذ فكرة معاقبة نفسو 
وبدأ ينفذ الفكرة. وعندما  ؛ؿ عمى النعمةو حصالاأللـ يمكف لو  ربْ عَ ف ؛نصفو العموي

خاؼ مف أف يوقظ اآلخريف بصوت الضربات، توقؼ عف متابعة ىذا التأديب. لكْف 
عادت تمح عميو فكرة أف شيئًا ما يعترض طريقو إلى المغفرة. كاف قد سمع حديثًا عف 
القديس أنطونيو، الناسؾ الذي خاض معارؾ ليمية كبيرة مع الشيطاف. توصؿ إلى ما 
يشبو اليقيف بأف الشيطاف كاف يعمؿ ضد ىدايتو، وأنو كاف قريبًا منو في ىذه الميمة. 

انطبعت التي عف الشياطيف،  تف الزنوج الكثير مف الحكاياكاف قد سمع م "آلتار"ػالفي 
مزيج مف جميع الحيوانات المخيفة والمثيرة لبلشمئزاز: وجو  ؛في ذاكرتو بطريقة مرعبة

الذي الشيطاف  عفأيضًا منيـ سمع  كماضفدع، جناحا خفاش، جمد ثعباف، يدا قرد. 
أرواح بائسة تندفع بعنؼ إنيا  ؛أرواحًا إلى الجحيـ بالقوة، وبطريقة ال تقاَوـيسحب 

يتطاير بمييب أزرؽ وأصفر. سيطر عميو الخوؼ. تصور أف مف إحدى الزوايا 
صرير مف أحد  صوت مف األثاث، أيُّ  المظممة سيظير لو ىذا الوحش الرىيب. أيُّ 

wاألبواب، كاف يسبب لو الذعر. كاف في حالة رعب وىمع. الشيطاف يدور مف حولو، 
w
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 آي! ..يترصده،

لؾ الركف الصغير، مف تمؾ الزاوية المظممة، بجانب طرؼ السرير، خرج مف ذ
شيء كما لو أنو فأر، كما لو أنو جرذ، كما لو أنو خنزير. ال! ال! كاف شيئًا يتعاظـ 
ويكبر بطريقة تسبب الدوار، أصبح شيئًا كما لو أنو الغرفة بكامميا، كما لو أنو برج، 

 !!.!اف يقترب منو. آااا ي ي يعشرة أبراج! وجو ضفدع، جمد ثعباف، ك

استيقظ فجأة. كاف نائمًا فوؽ أرض الغرفة. أحس بعظامو تؤلمو. مف خبلؿ 
النافذة كاف الظبلـ قد أخذ يتبدد مع اقتراب الفجر. رسـ عمى صدره إشارة الصميب، 
وشعر بأف فرحًا بدائيًا يممؤه ألنو ما زاؿ حيًا، ألنو ما زاؿ عمى وجو ىذه األرض ولـ 

 طؼ إلى الجحيـ.ُيخت

في األياـ التالية، اقتصرت لقاءات فيرناندو عمى لويث. يخرجاف معًا، يصمياف، 
لى خدمتو. اهلللى الكنائس لتبلوة القراءات الدينية، يتحدثاف حوؿ الدعوة إلى إف ذىباي  وا 

تنامى إعجابو بتمؾ الروح المنضبطة والحارة. ال شؾ في أنو قد عرؼ كيؼ 
مف كؿ شخصيتو،  ،قية. كانت تشرؽ مف كمماتو، مف تصرفاتويختار الحياة الحقي

ىاالت مف السبلـ والطمأنينة والبيجة اليادئة. كاف غاسبار لويث بالنسبة إليو نموذجًا 
كؿ شيء  عتبرُ ".. وأَ  :يقرأاف ا يتكامبلف، يتفاىماف، يتحادثاف،يجدر االقتداء بو. كان

 ".ـالظبل في يتخّبط ال يتبعنيمف .. " ."..، لكي أربح المسيحنفايةً 

سانتياغو،  دوفوصؿ إلى حد التفكير بأف يتفرغ لمحياة الدينية، وأف يكتب إلى 
ومثمما دخؿ بصورة مفاجئة  ...وأف يدخؿ كطالب مستجد في إحدى الرىبانيات. لكف،

، فقد خرج منيا أيضًا بصورة مفاجئة. كانت تصطرع في روحو اتجاىات اهللإلى طريؽ 
 متضاربة.

ؾ األياـ، كاف الذيف يموتوف وىـ خاطئوف، ال يخمصيـ مف الجحيـ إال في تم
التي تدفع قيمة ىذه الوثيقة  األسرةشراء الوثيقة البابوية الخاصة باألموات، وكانت 
w  .األبديتطمئف إلى أف فقيدىا سوؼ لف يعاني مف التعذيب 
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 ،اء الوثيقةوكانت ىناؾ حاالت الناس الفقراء الذيف ليس لدييـ ما يدفعونو لشر 
 ،تحت ضغط ىذا األلـ الشديدكانوا، و  ،ويريدوف إنقاذ النفس الغائبة مف العقاب الرىيب

 يدوروف في المدينة الستجداء ثمف الورقة العجيبة.

المنزؿ، سمع صوت  فناءفي يقرأ في أصيؿ أحد األياـ، وكاف فيرناندو جالسًا 
 اب.خطوات قريبة في الدىميز، ثـ ضربات محمومة عمى الب

 ، افتحوا!اهللػ باسـ 

في ثياب سود، وفتح: ثبلث سيدات  ،نيض مستغربًا تمؾ األصوات غير المعتادة
 شاحبات، باكيات، تحدثف متفجعات في وقت واحد:

، أييا السيد، جئنا نتوسؿ في سبيؿ الحصوؿ عمى وثيقة اهللػ مف أجؿ رحمة 
 الموتى.

نريده أف يصبح مف اليالكيف! قدِّـ لنا  ػ أييا السيد، والدنا توفي، وال نريد، ال، ال
 إحسانًا.

 . أعطنا شيئًا.اهللػ سيكوف الوفاء مف عند 

 وقؼ حائرًا أماـ ىذه الكممات المبتذلة المتدفقة مف أفواىيف.

 ػ لكف، ما ىذا؟ لماذا؟

 ػ خمِّص نفسًا مسكينة مف الجحيـ. أييا السيد!

وجد نفسو أماـ موقؼ ممتبس.  عف نفسو. السماء ليا ثمف. لـ يتمكف مف التعبير
كانت أصواتًا مرتعشة، مؤثرة. أراد أف يسأؿ، أراد أف يجيب، لكنو لـ يستطع أف ينطؽ 

 بكممة. شعر باضطراب ىائؿ.

نقدية صغيرة آنا ماريا التي سمعت أصوات توسميف. أخرجت قطعًا  دونياجاءت 
w :وقدمتيا إلييف قائمة
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 مسكينة. أيتيا األخوات.ػ مف أجؿ العبور السعيد ليذه النفس ال

 ، أيتيا السيدة.اهللػ الوفاء عند 

آنا ماريا دونيا ة. عادت ابتعدت الثياب السود مع النشيج، وضاعت وسط المارّ 
 إلى الداخؿ، وبقي فيرناندو واقفًا دوف حراؾ، صامتًا، مذىواًل. لقد عايش صدمة عميقة.

 !اهللكانت ىذه رحمة 

يركض، وصؿ إلى الحقوؿ. أخذ ينتزع الحشائش، خرج إلى الشارع مسرعًا، يكاد 
ويعض عمى يديو، كانت لديو رغبة بالصراخ إلى آخر حدود الصراخ. كاف كمف ُحّطـ 
لو شيء ثميف. أحس بنفسو ميَمبًل، مضَطيدًا، مخذواًل. كاف يتمنى لو يبكي لموت 

 !اهللأحد، موتو ىو نفسو. ىذه كانت رحمة 

ي كاف قد أحبيا: الكنائس، الكينة، المدينة الحقد تجاه كؿ األمور التبشعر 
 الذي كاف عمى جميع األفواه مف أجؿ كؿ شيء. اهلل ثـالمتدينة، لويث، 

الرفاؽ اآلخريف. كانوا شبانًا بيائـ، وكذلؾ تجاه بيرناردو تجاه مودة الب شعربدأ يو 
وىاـ مخادعيف، ال يدفعونو إلى أليسوا األقؿ،  مىأفظاظًا، أجبلفًا، إاّل أنيـ، ع

 .مصطنعة. كاف ضروريًا لو أف يقترب منيـ مجددًا، أف يعود إلى الحياة العارية

خبلؿ الفترة التي كاف فييا تحت سيطرة أفكار الحياة الدينية تخمى عف المقاء بيـ 
بصورة شبو تامة. بالكاد كانت ىناؾ حوارات سريعة في المنزؿ مع بيرناردو، أو لقاء 

 ع اآلخريف.ما، في قاعات المحاضرات، م

بعودتو  يتوقع فرحتيـالذيف كاف ىؤالء . لكف شيئًا ما تغير لدى الجميع
وجدىـ متجيميف، وبمعنى ما، قمقيف، يتحدثوف بطريقة لقد  .لمشاركتيـ الحياة البلمبالية

 متكتمة. وأثارت ىذه األجواء الغامضة استغراب وفضوؿ فيرناندو.

، وقد نف يرناردو توضيح ىذا الموقؼ. ماذا صبره، قرر أف يطمب مف ب دذات يـو
ـْ عميو؟ w حدث؟ ما ىو سبب ذلؾ االضطراب الغامض الذي ُى
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ػ األمر ال يتعمؽ بؾ، فيرناندو. إنو يتعمؽ بأناس يعيشوف في ىذا العالـ: أنت 
 ... سنرى...تعاشر رؤساء المبلئكة. ربما فيما بعد..

 ىذه العبارات المتكمفة يحس بأنو وحيد.جعمتو 

 األحداث لتكسر رتابة الحياة في المدينة وتثير انتباه فيرناندو. وجاءت بعض

 .ع الناس في الساحة الكبيرة عمى صوت طبٍؿ ومنادٍ صباح أحد األياـ، تجمّ 
وقؼ أحدىـ فوؽ منصة وتبل أمرًا مف الحاكـ العاـ "غيفارا فاسكونثيموس" يعرض فيو 

 والممؾ. اهللعدو  ،مبمغ ثبلثيف ألؼ بيسو لمف يأتي برأس الخائف

ط بالمنصة بعض الرجاؿ المسمحيف، احقد أو  ؛كاف فيرناندو يقؼ وسط الجموع
الذيف كانوا، بيف حيف وآخر، يعمدوف إلى استخداـ أعقاب البنادؽ لمتخفيؼ مف ضغط 

 حشود الرجاؿ، أما النساء فكفَّ يرسمف إشارة الصميب عمى صدورىف.

 خبز. أخبره بما يجري: قؼ رجؿ فظ يقضـ بصمة مع قطعةو إلى جانب فونتا 

قد أشير السبلح ضد  (ٔ) ػ يا رجؿ. أتعرؼ حضرتؾ أف ىذا المعيف ميراندا
 ضد الممؾ!! الممؾ؟

 وخمع الرجؿ الذي كاف يقضـ البصمة قبعتو احترامًا لذكر لفظة "الممؾ". 

 ػ

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فاح التحرري الفنزويمي. ولد في رائد الك ،Sebastián Francisco de Mirandaػ (ٔ)
w .ٙٔٛٔ/ٚ/ٗٔ، وتوفي في سجف كاّراكا بمدينة قادس اإلسبانية يـو ٓ٘ٚٔ/ٖ/ٕٛكاراكاس يـو 
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 ػ إنو خبلسي لئيـ. جاء ليسرؽ ويقتؿ. ستقتص منو قوات صاحب الجبللة. 

لـ يجد فيرناندو ضرورة لمتابعة اإلصغاء إلى ذلؾ الجار الذي تفوح منو رائحة 
و استمر يراقب تمؾ الجموع الصاخبة، نّ لكالذي لـ تكف إيضاحاتو ذات قيمة، كريية، و 

 صراخيا: تعالىالتي 

 ػ أجؿ، اقتموه!، اجمبوا رأسو!

فوؽ المنصة، انطمقت مف جديد صرخات أخرى تطالب باالقتصاص، إاّل أف 
 ضجيج الجموع لـ يكف يسمح باالستماع بوضوح. 

ورقية طويمة، بسطيا أماـ الجميع. كاف فجأة استؿ أحدىـ مف تحت إبطو لفافة 
ح مشوه: عيناف ترتفعاف كثيرًا فوؽ أنؼ أفطس، فـ كبير جدًا، حاجباف يرسمًا لوجو قب

 صغيراف وضيقاف، شعر مبعثر وأشعث. 

 تناوؿ رجؿ آخر مف   صوت: "ما أبشعو! ما ىذه البشاعة! احرقوه!!"،  صرخ

ثيرة لمضحؾ، أشعؿ بيا ذلؾ الرسـ، أحد الجنود قطعة خشب مشتعمة، وبحركة وقورة م
وىيجانيـ وتدافعيـ لمحصوؿ عمى بعض بقايا  والتيبت الورقة وسط صراخ الرجاؿ

 بأعقاب بنادقيـ.لتفريقيـ  ، بينما اندفع الجنودةالمحترق ةالورق

نسييا. االستشياد.  لدى فيرناندو أفكارًا كاف قدأثارت الصرخات ولييب الورؽ 
حرؽ، وأف يعاني مف حؿ محؿ رجؿ كاف ىو الذي يجب أف يُ  ذلؾ الرسـ الرديء الذي

 .هلل العذاب، العذاب مف أجؿ أف يربح النعمة اإلليية. ذلؾ الرجؿ الذي ىو عدوٌّ 

 تو ىذه األفكار وأغرقتو في المزيد مف الغموض الذي كاف يمؤل روحو.قأقم

زي، لـ يكف يدور في المدينة حديث آخر غير الحديث حوؿ ىذا اإلعداـ الرم
 وحوؿ الرجؿ الذي كاف ىدفًا لو.

أثار ىذا الييجاف مخيمتو. كاف يستعيد في ذاكرتو الرسـ المخيؼ لذلؾ الرجؿ       
wالرجؿ الممعوف الذي تجرأ عمى أف يكوف عدوًا لؤلمور األكثر ، الذي التيمتو النيراف
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لتي رؤيتو ا مف يتصور أنو سيمتقيو بيف لحظة وأخرى، فيشعر بالخوؼ راحقدسية. 
سمع في حمقات  قدكاف  حضوره المؤذي، بؿ والمدمِّر. الخوؼ مفستكوف شيئًا مرعبًا؛ 
قرر القدـو لسنوات طويمة خارج الببلد؛ ثـ  عاش (ٔ) Criollo الثرثرة أف ميراندا ىو

 مع بعض القوات الغتصاب سمطة الممؾ.

ذيف بيرناردو، كاف ىناؾ لقاء لنفس األصدقاء ال دوففي المساء، في منزؿ 
الرجؿ العجوز ذو السالفيف الطويميف،  :اعتادوا بيف الحيف واآلخر تناوؿ المرطبات معاً 

 الكاىف المتشدؽ، وأناس ميموف آخروف.

 ثـ توقؼ في الممر، يستمع.  قدميو، دخؿ فيرناندو عمى أطراؼ أصابع       

طيئة ػ مف المنطقي ػ قاؿ الكاىف ػ، أف كؿ أولئؾ الذيف يتبعونو ىـ خاطئوف خ 
 ..ال شؾ سيحرموف مف الكنيسةو  فيـبؿ وأكثر مف ذلؾ،  ..مميتة،

، اهللػ ىذا ما سيحصؿ، يا صديقي النبيؿ، ىذا بالضبط. َمِمكنا ىو نعمة مف عند 
 وسينالوف عقابيـ. اهلل نما يحاربوفإو والخونة الذيف يحاربون

معونة وىي ال شؾ م ،ػ ليس ىذا فحسب، فميراندا يشترؾ مع فرنسا في الدنس
خائف ال  . لقد قرأ الكتب السيئة التي تريد أف تستأصؿ كؿ ما ىو مقدس، وألنواهللمف 

 وضد الممؾ ىو الدنس األكبر..  اهللضد الوقوؼ بد مف أف يعاقب. و 

ومحاربة  اهللكاف فيرناندو يتأمؿ ىذه األفكار. لقد تجرأ ميراندا عمى محاربة 
عميؽ الرتكاب جريمة غير مألوفة كيذه.  الممؾ. ىذا ال يصدؽ. ربما كاف لديو سبب

 فمقد سبؽ أف مر ىو نفسو بحالة حقد غامض ضد ما ىو مقدس.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

w ، وُولد في فينزويبل.إسبانيأصؿ مف  تحدرلمداللة عمى مف كاف ي تطمقأُ كممة  Criolloػ  (ٔ)       
w
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نطيع ونعبد. األخطاء فقط طة، ال نتحاور، بؿ . لماذا، نحف المخموقات البسي.      
. ليس لئلنساف، المخموؽ غير اهللالتي يرتكبيا المموؾ ىي أخطاء مفيدة، يسمح بيا 

 ....اهللالمعصوـ عف الخطأ، أف يكوف قاضيًا إزاء أعماؿ المموؾ الذيف ينّصبيـ 

ونوا شيئًا كف يعرؼ عف المموؾ إال أمورًا مبيمة. كاف يظف أنيـ البد وأف يكيلـ 
مختمفًا عما ىو بشري، فيـ متفردوف، طواؿ القامة، بعيدوف، مشرقوف. ال يجوز أف 

 سوى الجثو عمى الركبتيف.أماـ الممؾ تفعؿ 

 . جبللتو ىو االنعكاس والصدى لمسمطة المقدسة....

 أكبر مف   جريمة وليذا، فميست ىناؾ   ػ ىذه ىي المسألة ػ أّكد الكاىف ػ،

 إنو خائف لمخالؽ. ،(ٔ) يراندا. يداه ممطختاف بدـ ممؾ فرنساجريمة الخائف م

بيرناردو بصوت رصيف ػ، ألف ىذه الغزوات  دوفػ وخائف لشعبو ػ أضاؼ 
 طؽ..   نكميز لتسميميـ ىذه المناالسفيية ُدفعت قيمتيا مف قبؿ البروتستانت اإل

، وفي حدث أي صوتلـ يشأ فيرناندو أف يستمع أكثر مف ذلؾ. مشى دوف أف يُ 
نكميز. دـ المموؾ. الشيطاف. الرسـ رأسو ضوضاء ال يمكف إيقافيا. ميراندا. اإل

 . ميراندا. الشيطاف.اهللالمحترؽ في الساحة العامة. المموؾ. 

 إنو دوار حقيقي. مف ىو ىذا الرجؿ المخيؼ الذي جاء ليعكر حياة الجميع؟ 

. مف .مطخة بدـ الممؾ... واأليدي الم...لقد شاىد وجيو القبيح المحاط بالميب،
 .ف المرعب الذي جاء كاقتصاص وعقابىو ىذا الكائ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إف ميراندا شارؾ في الثورة الفرنسية. ومف خبلؿ يومياتو ومراجع أخرى يتبيف  كاف يقاؿ ػ (ٔ)       
راف مف نفس العاـ انتقؿ . وخبلؿ شير حزيٜٛٚٔأنو كاف في مرسيميا خبلؿ شير شباط مف عاـ 

 ٖٕاستقبلؿ أمريكا البلتينية. عاد إلى باريس في مف أجؿ إلى لندف في محاولة لمحصوؿ عمى دعـ 
w . وانخرط في القوات الثورية كضابط ميداني كبير.ٕٜٚٔآذار مف عاـ 
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                               - 4 - 
 

ناردو ذات يوـ بشكؿ مفاجئ. ػ ىؿ تريد أف تعرؼ مف ىو ميراندا؟ ػ قاؿ لو بير 
 ىز برأسو موافقًا، ألف الخوؼ البلشعوري عقد لسانو.

ػ أجؿ؟ حسف. عند الظييرة ستعرؼ ذلؾ. لكف ىذا أمر سري جدًا، احذر 
 الحديث عنو أماـ أحد.

وفي وضح النيار، أخذه بيرناردو. كاف قمبو يرتعش. خرجا مف كاراكاس، عبرا 
 دو أنو كاف معصرة قديمة لقصب السكر.وصبل إلى ما يب حتىبعض الحقوؿ 

برج نصؼ متيدـ، بعض الجدراف اآلجرية القديمة، بقايا مستودع. وفوؽ كومة 
ا إلى داخؿ مكاف يستمقي شاب بديف، بدا أنو نائـ، لكْف، ولمجرد وصولي الحجارةمف 

 السور، نيض منتفضًا وصاح بصوت أجش:

 الماء؟ وػ أيف ى

 أنو مجنوف، إال أف بيرناردو أجاب: توقؼ فيرناندو مذعورًا ظاناً 

 ػ تحت األرض.

 وعاد يسأؿ مف جديد:

 ػ أية كممة توقظؾ؟

 ػ حرية!

 ػ ادخبل.

wوعاد الشاب الفتّي، بعد أف انتيى مف استجوابو، إلى متابعة االستغراؽ في 
w
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ثناف حوؿ مجموعة مف األلواح الخشبية القديمة، ثـ رفعا لوحًا أحبلمو، بينما دار اال
ليصبل إلى قبو فسيح يتسرب إليو بعض الضوء مف كوى مرتفعة  ،وىبطا سمماً مموىًا 

تحجبيا قميبًل بعض الشجيرات. طاولة قديمة في الوسط يتحمؽ حوليا نحو عشريف شابًا 
 أو فوؽ بعض أدوات حراثة قديمة. األرضبيف واقؼ وجالس عمى 

ذلؾ الكيؼ. ف وجيًا جادًا تراقبو مف خبلؿ الضوء الشحيح ليعشر كانت عيوف 
مؤله شعور مزيج مف المتعة والقمؽ. لقد انقّضت عميو المغامرة الغامضة دفعة واحدة. 
حكاية لص، مجتمع سري، رجؿ يمسؾ بأسرار كبيرة. عادت تغزوه مممكة الطفولة، 

 كاف يتفرج عمى كؿ ما ىناؾ بإشراقة طفؿ.

، إحداىا تمثؿ امرأة تمسؾ بيف ىعمى الجدراف، أوراؽ مآل سمسمة بيدييا  بالرسـو
راية صفراء وزرقاء وحمراء؛ ثـ ىناؾ لوأخرى  ،حديدية محطمة وتحتيا كممة: "حرية"

الذي كاف غاية في الجماؿ، عمى نقيض ذلؾ الوجو البشع الذي أحرقوه  ،رسـ لميراندا
 في الساحة الكبيرة.

 أمتعو المشيد.

 ة.التفت بيرناردو إلى شاب يجمس فوؽ صندوؽ خشبي إلى جوار الطاول

 ػ المواطف الرئيس، أقدـ إلى حضرتؾ أخانا الجديد، المواطف فيرناندو فونتا.

المرة األولى التي يسمع فييا كممة "مواطف"، وبدا لو ذلؾ بسيطًا  ىيكانت 
 وجميبًل.

 الرئيس إلى الجميع قائبًل بنبرة احتفالية: توّجو

فونتا أخًا لنا وابنًا  ػ ىؿ توافقوف أييا المواطنوف، عمى أف يكوف المواطف فيرناندو
 جديدًا لمحرية؟

 وافؽ معظميـ.

w ػ أييا المواطف، باسـ الوطف والحرية، أنت أخونا، مف اآلف وحتى الموت!
w
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لـ يعرؼ فيرناندو كيؼ يجيب. شعر كما لو أنيـ قد عمَّدوه، وربطوه إلى األبد 
جانب منيـ مصافحًا، ثـ جمس إلى  اقترب بصمت مف كؿٍ  .بشيء ربما يكوف رىيباً 
 الجدار بوجو مترقب.

 سألو الرئيس:

 ػ أييا المواطف، ىؿ درست مبادئنا؟

 ىز فيرناندو رأسو نافيًا.

 ػ أيف ُولدت؟

 إحدى مزارع القصب. ،"آلتار" ػالػ في 

 ػ أيف تقع ىذه المزرعة؟

 ػ في آراغوا.

 ػ أيف تقع آراغوا؟

 مف الحاكمية العامة لفينزويبل. ،ػ في إقميـ كاراكاس

، ليس الحاكمية العامة، بؿ وبكؿ وبساطة، فينزويبل. فينزويبل ىي وطف، وأنت ػ ال     
ممتـز بأف تقدـ لو حياتؾ. جميع الذيف ُولدوا فوؽ ىذه األرض ىـ إخوتؾ، وفي سبيؿ 
رخائيـ عميؾ أف تكافح. وجميع الذيف ُولدوا خارج ىذه األرض ىـ أجانب وليس ليـ 

 شؤونيا، فيي أرضنا. الحؽ في السيطرة عمييا أو التدخؿ في

ىي لو،  "آلتار"ػالأخذت ىذه الكممات تدور في أحاسيسو. كاف يعرؼ أف أرض 
لـ يخطر لو عمى اإلطبلؽ أف بينو وبيف باقي المناطؽ التي يضميا اسـ فينزويبل  لكفْ 

 قد يكوف ىناؾ أي رابط عميؽ لدرجة تمزمو بالتضحية بحياتو.

ع ذلؾ، كاف مريحًا بمعنى ما. كؿ كاف شعورًا غامضًا بعض الشيء، لكنو م
wالتي ال يكاد يعرؼ منيا  ،أولئؾ الناس الذيف يولدوف في ىذه المحظة فوؽ تمؾ األرض
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وسيعمؿ مسرورًا مف أجميـ حتى ولو أنو سوؼ لف  ،بوىـ مرتبطوف  ،إال أجزاء قميمة
يمتقي بيـ عمى اإلطبلؽ. ىذا ىو الوطف، دماء البشر تتوحد وتمتزج بيذه األرض 

 ية. تتوحد وتتعاطؼ مثؿ جسد واحد.ملفسيحة والمتراا

أحس بأنو قد ارتبط برباط وثيؽ. بدأ يشعر بأف ىؤالء الذيف يحيطوف بو ىـ 
أناس مختمفوف، ىؤالء الذيف توحدىـ مشاعر األخوة. أحس بفيض مف مشاعر المحبة 

عف مشاعره ر ليـ، بطريقة غير معتادة، تجاىيـ، كاف يود لو يقّبميـ جميعًا، وأف يعبّ 
 الصادقة.

 عاد صوت الرئيس:

 ػ المواطف أميف السر، ابدأ بقراءة حقوؽ اإلنساف.

أخرج ىذا الذي دعاه بأميف السر، مف تحت إحدى األحجار، دفترًا صغيرًا، ىو 
بصورة سرية  (ٔ)نسخة مف ترجمة حقوؽ اإلنساف والمواطف، المطبوعة مف قبؿ نارينيو

 في بوغوتا.

 رأ بصوِت طالٍب خجوؿ:فتح الدفتر وبدأ يق

ػ إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف. المادة األولى. الناس يولدوف ويعيشوف أحرارًا 
ومتساويف في الحقوؽ. الفروقات االجتماعية ال يمكف أف تقوـ إال بناء عمى المصمحة 

 العامة.

 ػ مف يريد أف يتولى التعميؽ؟ ػ قاطعو الرئيس.

 ػ أنا ػ أعمف أحدىـ.

 بًل، ذا شعر أسود مسترسؿ.كاف فتى نحي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

w ػالمترجـ  ػ. Antonio Nariñoىو المناضؿ الكولومبي  ػ (ٔ)        
w
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. يولدوف بأجيزة متماثمة، ساويفػ بدأ دوف تردد ػ جعمت أبناءىا مت ،ػ الطبيعة       
 رغبات متشابية.  ويتشكموف بطريقة واحدة، ليـ نفس الغرائز، وتحركيـ

فكاف فيرناندو  أماكانت الغالبية تصغي، بعضيـ انخرط في نقاشات جانبية. 
ب منو جيدًا استثنائيًا. ىذه األفكار تفتح أمامو آفاقًا لـ تكف تطمّ  ما وىوباىتماـ،  تابعي

معروفة لديو. كانت ثقافتو كميا تقوـ عمى عدـ المساواة، وكاف كؿ ما َخِبره في حياتو 
الممؾ، الحاكـ العاـ، أبوه، العبيد، النببلء، األنذاؿ، البيض،  :عدـ المساواة يمثؿ

 بيتيـ،الذيف يحيطوف بو، عمى تنوع ترات ،كاف جميع أولئؾ الناس ،...الخبلسيوف
 .األفكار يرفضوف ىذه

أي، كانت تسود السعادة والعدالة  في الطبيعة، باألصؿ، كانت تسود المساواة،ػ 
نذ أف تأسس المجتمع، وحّمت تمؾ المعنة، جاء عدـ المساواة. الحمؼ والرخاء. لكف، م

االجتماعي جمب نتائج غير عادلة، لقد تخمى عف الطبيعة وخمؽ ىذا الشيء المرعب 
الذي ىو عدـ المساواة. العقد االجتماعي أعمف إصبلحًا عميقًا، ىذا اإلصبلح ال يمكف 

 المساواة. غيرأف يكوف أمرًا آخر 

 حديث بعض الصخب.ىذا الأثار 

 ػ المجتمع ىو شيء مريع.

 ػ تحيا المساواة!

 ػ يسقط المموؾ!

اقترب الشاب النحيؿ وجمس إلى جوار فيرناندو. استمر ىذا في تأمبلتو، كانت 
لديو الرغبة في اإلفصاح عف شكوكو، لكف طبعو الجباف منعو مف ذلؾ. أخيرًا، غامر، 

 وىو يحس باالرتباؾ والخجؿ:

 فيمو جيدًا.أتو. لـ مف توضح لي قميبًل ما قػ ىؿ تتمطؼ بأ

w أجابو اآلخر بسرعة:
w
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ػ بكؿ سرور، المسألة بسيطة جدًا، وىي تتعمؽ بمبادئ شبو بدىية. انظر. في 
ة. في المجتمع اإلنساني، األفراد ليسوا يساو تالطبيعة، الكائنات، ضمف كؿ نوع، م

مف صنع اإلنساف. ليس مف ، بينما المجتمع ىو اهللمتساويف. الطبيعة ىي مف ُصنع 
 الصعب معرفة مف ِمَف االثنيف ىو الذي تاه.

                      ، ينظـ أفكاره قبؿ أف يجيب.اتمحظلتريث فيرناندو 

ػ أنا أعتقد، عكس ما تقولو، أف جميع المخموقات تفصح عف عدـ المساواة. ال 
الطريقة، وال تتساوى في  تممؾ الحيوانات جميعيا القوة نفسيا، ال تعيش جميعيا بنفس

 ...مقدرتيا عمى الدفاع عف نفسيا،

إف منطمؽ أية سمطة إنما يكمف في يرتفع فجأًة صوت الذي كاف يقرأ، مؤكدًا: 
 ...الشعب

 ...حتى في السماء ىناؾ درجات، في العقاب اإلليي ىناؾ درجات

ػ ىذه المبلحظات ليست ذات قيمة كبيرة. ال تنس حضرتؾ أف معظـ الكتب 
 تبت لخدمة المموؾ، وبالتالي فيي تحتوي عمى المبادئ المفضمة لدييـ.الدينية قد كُ 

ما يمكف أف يحصؿ، يحصؿ  ... أفضؿ برىاف ىو أنو مف الممكف....   .. 
 ..داخؿ الطبيعة، وكؿ ما يحصؿ داخؿ الطبيعة ىو طبيعي. ثـ مف الممكف أف..

 ... ثـ إنو طبيعي... يجب أف يكوف األمر نفسو بالنسبة لمجميع،......

 صورة التي كاف يتمكف منيا اآلخر.بالرّد الفيرناندو لـ ُيَوفَّؽ في 

أني، فقط في ىذه المحظة، ال أستطيع  غيرػ أنا أعرؼ أف الحؽ إلى جانبي. 
ف إصحيحة. حضرتؾ بالذات كدت تقوؿ  ليستح وجية نظري. وجية نظرؾ يتوض

 ر موجود.عدـ المساواة ليس طبيعيًا، ومع ذلؾ فيو أم

. الوطف ىو الرابط األكثر قدسية ػ ىتؼ أحد الموجوديف بصوت مرتفع ػ .....
w فيو يتوحد الدـ، والممكية، والحب، واالعتزاز، والحماية.
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 يصيح بصوت أعمى:أخذ الشاب الذي كاف يقرأ 

 . .ػ جميع المواطنيف، متساووف أمامو، ُيعامموف بصورة متساوية..

 ىتفت المجموعة:

 لجنراؿ ميراندا!ػ يحيا ا

 وعاد ىذا االسـ يثير قمقو مرة أخرى. إلى جواره كاف شاب يتحدث:

 د الذي يعمؿ حقيقًة مف أجؿ الوطف.يػ ميراندا ىو الوح

أحكـ الغموض سيطرتو عمى تفكيره. غرؽ في تأمبلتو؛ ودوف أف يدقؽ كثيرًا فيما 
 سيقوؿ، سأؿ:

 ػ ىؿ ىو خائف أـ ال؟

يناضؿ فقط مف أجؿ أف يكوف لنا وطف. ىؿ ترى  ! ميرانداػ خائف؟! إطبلقاً 
يا راية صفراء وزرقاء يحضرتؾ ىذا الَعَمـ؟ ػ وأشار بإصبعو إلى الورقة التي ُرسمت عم

 وحمراء ػ ىذا ىو عممنا.

ثبلثة ألواف تمثؿ الوطف الذي بدأ  ،ؿ فيرناندو ىذه الراية، ثبلثة ألواف بسيطةتأمّ 
ؿ األلواف ذكر ألواف قوس قزح تمؤل السماء. تأمّ يولد. الوطف الذي بدأ ينيض لمتو. ت

الثبلثة وبدأ يشعر باالنجذاب إلييا. في تمؾ األلواف، المرسومة بصورة سيئة عمى قطعة 
 الورؽ التي أمامو، كاف يتمثؿ الوطف. 

 ػ إنيا جميمة. مف الذي صمميا؟

مى كانوا معو عممف  ػ ميراندا. جاء بيا في أولى حمبلتو. روى لي ذلؾ رجؿٌ 
 ظير المركب.

يغيب مف أمامو، شيئًا فشيئًا،  قد بدأيستمع إلى ىذه الحكاية،  ، وىوكاف فيرناندو
w مشيد القبو والناس الذيف يصيحوف. وشعر وكأنو يشاىد ما يستمع إليو:
w
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فوؽ  قرٍ بدأت تشرؽ بأشعة شُ الشمس المركب يتقدـ باتجاه الخميج الصغير. و 
خب. ُسمعت أصوات إصدار األوامر. أخذت الروابي الخضر والبحر األزرؽ الصا

. كانت أضواء الصباح تنعكس عمى الحراب التي .القوات تستعد، وتجيز المدافع...
مف خبلؿ خرج، و  ،بصوت حاـز وقوي انتظمت جميع الصفوؼو لبنادؽ. فوىات اتتقدـ 

وقار يشع منو اليدوء. كاف يرتدي زي جنراؿ، ذو فتحة عمى سطح المركب، رجؿ 
 ،رقاء محاطة بشريط ذىبي، وبنطاؿ أبيض وحذاء أسود خاٍص بأياـ المعارؾبقبعة ز 

. وقؼ لمحظات ساكنًا منتصبًا؛ كانت الريح تيب عقوؼتحت ذراعو سيؼ ذو رأس مو 
مف أعماؽ الكاريبي. حّيا ومشى إلى السارية الكبرى. ىناؾ، تناوؿ مف أحد الجنود تمؾ 

عمى حتى بمغت أ رويداً  رويداً أ يرفعيا القطعة القماشية ذات األلواف الثبلثة، وبد
 ،معت صيحة: "نار"!، واىتزت أجواء البحر والجباؿ مع قصؼ المدافعالسارية. سُ 

  التي بدأت تتغير.األرض الفسيحة  عمىبقدسية  ةطمّ مالنقية  الثبلثة األلوافخفقت و 

كانت مشاعر فيرناندو تضطرب، وجسده يرتعش مثؿ تمؾ الراية التي تخفؽ. 
والورقة ذات الرسـ البشع والميب الذي  ،ميراندا فوؽ متف المركب وىو يرفع العمـى أر 

 ..تتناثر معو بقاياىا المحترقة.

 

 وبدأت التعميقات. وا يتكمموف،ؤ بد انتيت القراءة،

ػ المواطف فونتا، تحت ىذا الصندوؽ الذي تجمس فوقو ىناؾ كتاب. ىؿ تسمح 
 بأف تناولني إياه.

 : بالمغة الفرنسية تحتو كتاب أصفر قديـ، ُكتب عمى غبلفورفع الصندوؽ. كاف 

. أخذه إلى "ج. ج. روسو أومبادئ الحؽ السياسي، بقمـ ،العقد االجتماعي" 
 الطاولة بكثير مف الحرص ثـ عاد إلى مكانو. 

: "ُولد اإلنساف وبطءوبدأ يترجـ النص الفرنسي بصعوبة،  ،طمب الرئيس الصمت
wني مف األصفاد. عندما يعتقد أنو يمتمؾ اآلخريف فإنو يصبح حرًا، ومع ذلؾ فإنو يعا
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ىو الذي يمكنو أف يجعؿ مف مف عبدًا أكثر منيـ. كيؼ حصؿ ىذا التبدؿ؟ ال أعرؼ. 
 ذلؾ أمرًا مشروعًا؟ أنا أعتقد أف باإلمكاف وضع حؿ ليذه المسألة".

ة كبيرة. ماسقبمت بحجميع األفكار، جميع المفاىيـ التي تضمنتيا ىذه القراءة استُ 
ضيع أحيانًا في يجودوف يتناقشوف ويتجادلوف ويعمقوف، وكاف صوت الرئيس و بدأ الم

 خضـ ىذا الضجيج.

الجوىر الحقيقي ليذه المبادئ، فقط كانوا يقبموف بيا في لـ يكف أحد منيـ يفكر  
 ة.ماسأو يرفضونيا بح

 عمَّؽ أحدىـ بصوت واثؽ:

اذا ال يستمر كذلؾ؟ الحيوانات، األشياء، ػ نعـ، ىذا اإلنساف الذي ُولد حرًا لم
 ..جميعيا حرة..

ػ أجؿ، لو عاشت البشرية دائمًا في كنؼ الطبيعة ػ أضاؼ آخر ػ لما عرفت 
 العبودية.

فيرناندو كاف بعضيـ يتناقش حوؿ بالقرب مف طغى الصخب عمى الجميع، و 
 أفضؿ نظاـ لمحكـ.

حكـ الجميع مف أجؿ الجميع. ػ ال شؾ ػ قاؿ أحدىـ ػ أنو النظاـ الديمقراطي. 
 مواطنوف. الجميع مموؾ والجميع 

 ..ػ الحكـ الديمقراطي ىو التعبير عف اإلرادة العامة..

. شعر .الديمقراطية.. ،المواطف ،تتردد في خاطره المفاىيـ الجديدةأخذت ىذه 
بالرغبة في أف يستعيدىا بصوت منخفض، مثمما يشعر الطفؿ بالرغبة في أف يمعب 

وأف يرددىا، وأف يقوليا لآلخريف، وأف يسمعيا تواصؿ ىمسيا في أذنيو.  ؛جديدةبمعبة 
في ذىنو أحاديث أصدقاء السيد بيرناردو الثوال.  يستعيد وبصورة ال شعورية راح

w وبصورة ال شعورية أيضًا، أخذ االرتياب يساوره.
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 ... الديمقراطية ستكوف ىي سعادة الشعوب.....

تطاع البشر أف يعيشوا ىذا الزمف الطويؿ محروميف لـ يستطع أف يفيـ كيؼ اس
 مف السعادة، بينما كاف بإمكانيـ وضع حد لذلؾ بمجرد إرسائيـ الديمقراطية.

 يعيشوف في أحضاف الطبيعة. ا. لو تحققت ألصبحوا سعداء وكأنيـ ما زالو ...

 ب فيرناندو:قّ وع

 ػ حسف جدًا! لكْف، كيؼ يمكف تحقيؽ ىذا التغيير؟

طة! مثمما تحققت، وحتى اآلف، جميع التغييرات. أف يتعرؼ الناس ػ بكؿ بسا
عمييا. باإلرشاد، بتقديـ األمثمة، مثمما تعرفوا عمى المسيحية. مف المستحيؿ، حيف 

 يطالبوا بيا في الحاؿ. أالّ يعرؼ الناس مزايا الديمقراطية، 

 ػ إذف، وبناء عمى ىذا، كؿ ما يمـز ىو أف ننشر ىذه الفكرة.

ىذا سيكوف كافيًا. حركة الديمقراطية ستكوف مذىمة. وبيف ليمة وضحاىا، ػ أجؿ. 
 سيتغير وجو العالـ. ،ولمجرد إدراؾ طبيعتيا وحقيقتيا

 شيئًا فشيئًا، بدأ الضجيج يخفت، والنقاشات تيدأ، والصمت يتسمؿ إلى المكاف.

ى ـ التعب عم، كما لو أف نافورة ماء توقفت. وخيّ انقطع صوت الُمحاضر فجأةً 
 الجميع.

ضمف وفي النياية، تحدث الرئيس معمنًا اختتاـ االجتماع. وأخذ الجميع يتفرقوف 
 صغيرة كي ال يثيروا انتباه أحد.مجموعات 

 ودع فيرناندو الجميع مصافحًا، وخرج، بدوره، مع برناردو.

بأشعة الشمس التي كانت تميؿ  امىيامف عتمة القبو، اغتسؿ وج امع خروجيم
w بنسمات الحقوؿ النقية. ايميإلى مؿء صدر  اتنادييمنحو المغيب، و 
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الى في غمرة االنفعاالت واألفكار، لـ يتحدث أي منيما إلى اآلخر. سارا ىكذا 
أف بمغا مدخؿ المدينة، واستمرا كذلؾ وىما يعبراف أحياءىا حتى وصبل إلى المنزؿ. 

 آخر لمساتيا. كاف الظبلـ قد بدأ ييبط، وفوؽ ذرى شجرة النخيؿ كانت الشمس تمممـ

خبلؿ الميؿ، وعندما حمت ساعة التعبد المعتادة، مثؿ باقي الميالي، عندما يبدأ 
الخوؼ يمؤل قمب فيرناندو مف أف يصبح أسيرًا لمشيطاف، تناوؿ وسادة وجثا فوقيا عمى 

 األرض واستغرؽ في صمواتو.

سمع ال تُ ، و اً رمادي ءاً ضو كانت المدينة صامتة ونائمة، والقمر ينثر في الفضاء 
 أصوات الضفادع في أغانييا الحزينة الرتيبة التي ال تنتيي. سوى

الذي يستمتع بالمعاناة  اهللالذي يحبو ويبغضو، لذلؾ  اهللصّمى، وصّمى، لذلؾ 
 ويرتعد.يرتجؼ وىو  اهللصمى لذلؾ  .في سبيمو

وؾ، ػ أبانا، أرجوؾ أف تعمؿ عمى والدة الوطف، وأف تجعمو يولد قويًا وجيدًا. أرج
يا أبانا، مف أجؿ جميع البشر الذيف يعمموف عمى إقامتو، مف أجؿ جميع أولئؾ 

 ..البعيديف، الذيف ال أعرفيـ والذيف ىـ إخوتي إلى األبد. أبانا الذي في السموات..

 عمى غصف إحدى األشجار كاف عصفور يغرد أغنيتو الميمية.

كؿ تمؾ األرض  كاف يفكر في الوطف، في السيوؿ، في الجباؿ، في البحر.
 الواسعة النابضة بالحياة كانت تناديو، وكانت في انتظاره..
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                                - 5 - 
 

سانتياغو. كما أف عمى  دوفكاف مف الضروري أف يغادر المدينة. لقد مات 
 ."آلتار" ػالفيرناندو اآلف أف يتولى اإلشراؼ عمى العمؿ في 

بكثير مف األسؼ. كاف قد  ،دور آنا ماريا وبيرنا دونيادو و ر بيرنا دوفدعو و 
ممتمئًا بحرارة أفكاره  إنو يعودالقبو.  لقاءاتياـ األخيرة في وداع رفاؽ األأمضى 

 بأقصى إمكانياتو.، و تعاوف مف مكانو العائد إليوأف يالجديدة، وعارضًا 

العبد الذي كاف قد جاء إلخباره.  يرافقو ،بخطواتيا البطيئة ،خرج ممتطيًا بغمتو
عمى سقوؼ القرميد القرمزي، ألقى نظرتو األخيرة عمى المدينة، عمى بيوتيا المنخفضة، 

واألبراج التي تحتضف األجراس، واألجواء الكسمى، وحفيؼ أوراؽ األشجار، والناس 
 الذيف يسيروف دونما عجمة مف أمرىـ.

برى، األديرة، الشوارع، كؿ تمؾ كؿ شيء: الساحة الك تبحر فيكانت نظرتو 
 .نفسواكتشاؼ  فياألشياء التي ساعدتو 

 وانطمؽ في طريقو. ،بغمتو ىمز

 خبلؿ عبوره الطرؽ الجبمية المكتظة باألشجار البرية، راح يتحدث مع العبد.

 ػ كيؼ حاؿ األمبلؾ؟

 ػ جيدة يا سيدي!

 ػ كيؼ يجري تنظيـ العمؿ؟

سانتياغو كؿ شيء بيف  دوفدي، لقد ترؾ ػ يستمر كما كانت الحاؿ عميو يا سي
 يدّي الوكيؿ الحالي.

w ػ وىؿ يعمؿ بشكؿ جيد؟
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 ػ أجؿ يا سيدي!

 ػ مف ىو؟

 نعـ، سيدي.  .بريسينتاثيوف كامبوس ف.يػ أحد المَولَّد

 ػ مف أي مكاف ىو؟

 دوففو ػ ال أعرؼ. أعتقد أنو غريب. جاء ذات يوـ ولـ يكف يعرفو أحد وكمّ 
 سانتياغو بالعمؿ.

 آىا. وأختي؟ ػ

 .اهللػ الصغيرة إينيس بحالة جيدة جدًا، يا سيدي، حفظيا 

 "آلتار".ػالعمى  المطمةفيرناندو فونتا إلى أعمى التمة  دوف. وصؿ .....

ىنا كانت المممكة الرائعة لطفولتو. خرج جميع العبيد الستقبالو، مع نسائيـ، 
، امرأةدرج. وجدىا قد أصبحت وكذلؾ الوكيؿ. كانت أختو إينيس بانتظاره في أعمى ال

جمااًل وحبلوة وصفاء. أخذ الخدـ العبيد يكيموف لو المديح ويمطرونو مبلمحيا ازدادت و 
التوفيؽ،  اهللطمبف لو مف  وةباألدعية، بعضيـ قبَّؿ قدميو، وبعض آخر قبَّؿ يديو، النس

 اء الكبار.يختبئوف مرتجفيف ور  اوبعض الصغار الذيف كانوا يرونو لممرة األولى راحو 

ودود، ضاحكًا مف مبالغاتيـ في الترحيب بو، وأمر  طريقةقابؿ فيرناندو الجميع ب
 بأف يرتاحوا مف العمؿ في اليوـ التالي احتفااًل بعودتو.

الوحيد الذي كاف يقؼ منزويًا عنيـ، دوف ترحيب حار، بؿ وبوجو قاٍس، فّظ، 
ف رجبًل رياضيًا، طويؿ القامة، ذا كاف الوكيؿ. راقبو فيرناندو بشيء مف االستغراب. كا

وىو حضور بيّي، شعره أجعد، بشرتو برونزية، يرتدي ثيابًا بسيطة مف القماش األبيض 
 ما كاف يزيد مف مظيره القوي. اقترب منو فيرناندو.

w ػ ىؿ أنت الوكيؿ؟
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 ػ نعـ سيدي، بريسينتاثيوف كامبوس في خدمتؾ.

 والدي. ػ حسٌف؛ أتمنى أف تتابع معي مثمما كنت مع

 صافحو، ثـ صعد الدرج، وعانؽ إينيس التي كانت تبكي مف الفرح. 

 "آلتار".ػالىكذا عاد فيرناندو فونتا إلى 

فمربما كاف عميو أف يعود  ذلؾفي تأخر أنو ، إذ لو اً جيد كاف توقيت عودتوو 
  .بطريقة أخرى

تقاؿ اس ٓٔٛٔ/ٗ/ٜٔة: فيحدث العديد مف األمور االستثنائيفي كاراكاس       
 .(ٔ) "إيمباراف"الحاكـ العاـ 

وبدأت  نزويمية.يُأعمف استقبلؿ جميورية الواليات المتحدة الف ٔٔٛٔ/ٚ/٘في       
ضؿ سنوات عاد إلى الوطف محاطًا بيالة مف االحتراـ بف وكاف ميراندا قد الحرب.

 .كفاحو الطويمة

 .لى العمؿ العظيـلقد أزفت المحظة التي لطالما حمـ الشباب بحموليا النطبلقيـ إ
أخبار األحداث، وكاف فيرناندو يتابعيا باىتماـ كبير. فّكر  "آلتار"ػالكانت تصؿ إلى 

مرارًا بالتخمي عف عممو في الزراعة، واالنخراط في العمؿ مف أجؿ الجميورية، إال أف 
 .بذلؾ فيتوقؼ عف التفكير ،توسبلت إينيس كانت تتغمب عمى طبعو المتردد

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

        "الحاكمية العامة" منذ أيار ، تولى (ٕٓٛٔ – ٚٗٚٔ) Vicente Emparan ػ (ٔ)       
w .ٓٔٛٔنيساف  ٜٔ حتى ٜٓٛٔ
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وجاءت أوقات سيئة. تمزقت الحياة السيمة والمنتظمة في المستعمرة، وأخذ أبناء 
 اإلسباف يشعروف، لممرة األولى، بمأساة الحرب.

 مِّرت قرى، ونزح الناس، وتشتت الرجاؿ، ومات األصدقاء.دُ  ..اليبلؾ.لقد بدأ  

ضد  (ٔ) "أنطونيو ثيمينا، طالب الحقوؽ، خرج مع حممة "المركيز ديؿ تورو
الممكييف في الغرب، وخوسيو سالغيرو، طالب الطب الذي تعارؾ مع لويث، ذىب مع 

 باتجاه الجنوب.  (ٕ) "فّيابوؿ "قوات

نزويبل، والرجاؿ الذيف لـ يسبؽ يأرجاء فجميع ليائؿ في اشتعؿ حريؽ الحرب ا
تمؾ النشوة. كانت ىناؾ روح متوثبة قد  بحرارةليـ أف بذلوا نقطة دـ واحدة، شعروا 

 استيقظت في النفوس.

جاءت مأساة مف الطبيعة. يـو الخميس المقدس،  ،وفي غمرة ىذه الحرب
جباؿ األنديس، اىتزت  ، وعمى امتداد المسافات مف الساحؿ وحتىٕٔٛٔ/ٖ/ٕٙ

 ،، ىو اآلخرفميا راحوكأف  ،األرض وارتجت مف أعماقيا، وتصدعت بصورة مخيفة
 يطمؽ صرخاتو. تيدمت مدف وُقتؿ عدد كبير جدًا مف الناس.

كانت الكنائس غاصة بالمؤمنيف الذيف راحوا يستذكروف عذاب يسوع، عندما، 
مت القبور. مدينة مثؿ وفجأة، سيطر االضطراب والدمار، وسرعاف ما ساد ص

"الغوايرا" لـ يسمـ منيا سوى بيت واحد، مساحات شاسعة لـ يبؽ فييا أثر لقرية، قمعة 
 باراخاس تيدمت بأكمميا، آالؼ الجنود الجميورييف ُطمروا داخؿ معسكراتيـ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(، عـ زوجة بوليفار، ومف الذيف ٙٔٛٔ – ٔٙٚٔ) ،Francisco Rodriguez del Toroػ (ٔ)     
 .ٔٔٛٔ/ٚ/٘في وّقعوا عمى وثيقة االستقبلؿ 

(، أصمو مف إشبيمية. ناضؿ مف أجؿ استقبلؿ ٗٔٛٔ -ٜٙٚٔ، )Manuel Villapol ػ (ٕ)     
w نزويبل.يف
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حدث ذلؾ، بالضبط، يوـ الذكرى السنوية لحركة العصياف األولى ضد الحكومة        
األىالي الممكييف، الذيف يعيش معظميـ بعيديف عف  ء الظروؼ أفاإلسبانية. وتشا

 أف حيف في، وقعت التي الجسيمةباألضرار  المناطؽ الجبمية، كانوا األقؿ تأثراً 
 .خراب شامؿ أصابيـ ،الجباؿ سفوح عند غالبيتيـ تعيش الذيف، الجميورييف

ا. فالناس الذيف يمؤل نفوسيـ الزلزاؿ الذي دمَّر المنازؿ، أفقد األرواح توازنيىذا       
بالخرافات، فّسروا تمؾ اإلشارات عمى أنيا عقاب إليي ألولئؾ  ويؤمنوف ،التعصب

الخونة الذيف تمردوا عمى ممؾ إسبانيا، ىكذا كاف يقوؿ الكينة الذيف وقفوا أماـ أنقاض 
 الكنائس، بينما كانت جموع الناس تصمي وتستغفر بصوت عاٍؿ، نادمة تائبة.

فضبًل عف العقاب األبدي، عقاب ينالونو عمى األرض. ممعونوف ىـ،  ......
ممعونة أرواحيـ، ممعوف سقوطيـ، ممعونوف جميع أولئؾ الذيف يعادوف الممؾ، لقد 

 كالدود القذر. اهللسحقيـ 

جثث تتفسخ في  غيرلـ يتبؽَّ فييا  المدف المدمرة، التي كانت جميمة وساحرة،
، ولصوص ينتيزوف فرصة ىذه اهلليتضرعوف إلى  العراء، وأناس فقدوا صوابيـ

استغؿ تمؾ الحالة  (ٔ) الفوضى العارمة. ضابط إسباني ىو "دومينغو دي مونتي فيردي"
مع  ،خبلؿ أياـ قميمة ،الكارثية التي وصمت إلييا القوات الجميورية، واستطاع الوصوؿ

 كاف  لى حيثإلييا، إ تباعًا بانضماـ المتعصبيف   يتزايد عددىا  قوات كاف

 مفعالية،ل  الجنراؿ فرانثيسكو دي ميراندا، الخصـ القديـ، مع بقايا قوات حائرة، فاقدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(، مف جزر الكناري، كاف ٕٖٛٔ - ٖٚٚٔ) Domingo de Monteverde y Ribas ػ (ٔ)   
. ٕٔٛٔإلى فنزويبل قادمًا مف كوبا أوائؿ عاـ وصؿ  ضابطًا في سبلح البحرية الممكية اإلسبانية.

حارب خبلؿ الجميورية األولى، واتصؼ بالقسوة الشديدة. انتصر عمى ميراندا وأجبره عمى االستسبلـ 
. ُجرح خبلؿ ٕٔٛٔواعتقمو وأرسمو إلى قادس بإسبانيا. أصبح حاكمًا عامًا لفنزويبل منذ أيموؿ 

w انيا، حيث مات.(، وغادر إلى إسبٖٔٛٔالمعركة الكبرى )
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 نفوسيا المرارة. تمؤل 

 نت أيامًا قاسية.اك

في ، بكثير مف القمؽ، مسار المعركة، مفكرًا "آلتار"ػالتابع فيرناندو فونتا مف 
إمكانية مشاركتو فييا، لكنو كاف عاجزًا عف اتخاذ قرار، كاف يتمنى لو أف أحدًا ما 

كثير مف األخبار ممف كاف كاف يصؿ إليو ال .بذلؾ دوف أف يستطيع الرفض يمزمو
ذات يوـ،  ،وصؿت.إال أنو .بإمكانيـ معرفة ما يجري، كاف يسأؿ، ويستمع إلى آرائيـ..

 .ةلعزيماف واإلحساس بما يقرب مف فقدا ،إلى قناعة مختمفة، كاف يشعر بالخوؼ

 سينتاثيوف كامبوس:يقاؿ لو بر 

 مع ميراندا.ػ لماذا ال تشارؾ في الحرب؟ سمِّح الرجاؿ واذىب لممشاركة 

  .ضطراب وجيب قمبو. ال، الحرب الأحس بأنو متيـ، وسرَّع اال

كانت األحداث قد سيطرت عمى مشاعر الجميع، ولـ يكف بإمكاف أحد البقاء       
 جميع األصدقاء. غير مباؿ. لقد ىمؾ

غاسبار لويث، طالب البلىوت، مات تحت أنقاض إحدى الكنائس يوـ الزلزاؿ.       
البد  غاسبار لـ يتمكف مف أف يتفادى التفكير في أف روح ،فيرناندو باألمر ـعم عندما
الذي تطمع إليو بشوؽ بغية الوصوؿ إلى  االستشيادبذلؾ   قد أصبحت راضية  وأنيا

 .                                       النعمة اإلليية

تي فيردي" كاراكاس، وألف ، بعد استسبلـ "ميراندا" ودخوؿ "مونبيرناردو الثوال        
ف المشتبو بيـ، غادر إلى إحدى القرى القريبة بيعمى قائمة المطمو اسمو كاف موضوعًا 

 بفيرناندو.  ؿاتصاتمر عمى واس "آلتار"ػالمف 

زاد دخوؿ "مونتي فيردي" الموقؼ خطورة. بدأت المبلحقات وعمميات االنتقاـ،       
آخر. أناس مف عديمي الضمير قاموا يشي بعضيـ ببعض  وراح الرفاؽ القدامى

إلى األشخاص بغرض االقتصاص منيـ وسمموىا  بإعداد قوائـ بأسماء عدد كبير مف  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٕٛ 

الرئيس القديـ ألبناء الحرية،  لقائد اإلسباني، الذي نكَّؿ بيـ مف أجؿ تثبيت سمطتو.ا
ه يقر فُسجف وجعمو  بعد مف حضور االجتماعات،كاف قد استُ  ئيّ وشى بو شاب س

بو. أما "حقوؽ اإلنساف"  ىـلحقو أبأسماء الذيف كانوا يشاركوف في ىذه االجتماعات، ف
ا مدرجة عمى الئحة فقد صودرت بسبب كوني و"روس"والنسخة الثمينة لكتاب 

"كتب الحكايات التي تتناوؿ أمورًا دنيوية خرافية  لػ لـ يكف يسمح الممنوعات، إذ
أشياءىـ الثمينة ومجوىراتيـ في مخابئ ثيروف أخفوا . كبدخوؿ الببلد وقصصًا مختمقة"

 خاصة، وغيروا أماكف سكناىـ تحت أسماء مستعارة، أوغادروا الببلد.

كاف األلـ يعتصر أولئؾ الناس الذيف اضطروا إلى ترؾ أماكف سكناىـ، لقد        
 تطرفةت المشاعر المأية إمكانية لئلحساس بالطمأنينة. كان دوفممعونة،  ياماً كانت أ

كراىية الجميورييف،  تنامى في النفوس: الحب أو الكراىية بصورة مطمقة، محبة أوت
كانوا في خدمة الممؾ. لقد بدا، بعد  الذيفـ أو القوطييف مف اإلسباف والمتحدريف مني

 .قد أزفتذلؾ اليدوء الطويؿ في المستعمرة، وكأف لحظة كرنفاؿ الجنوف 

اصيؿ تمؾ األحداث، أخذ حماسو القديـ يستيقظ مف مع استماع فيرناندو إلى تف      
عائقًا غريبًا كاف يمنعو عف الفعؿ، الذي كاف راغبًا بو إاّل أنو  فإف  جديد، ومع ذلؾ،

كاف ينتظر بنفاد صبر  ؛لـ يكف قادرًا عمى التحرؾ باتجاىو؛ ومع ذلؾ فقد كاف ينتظر
سّكيف تقّطع أوصاؿ  ىائؿ، شيئًا لـ يكف ىو نفسو يعرؼ ما ىو. مف الظؿ، كانت

  الحياة.

جميمة كارلوس إيروف، ذلؾ الفتى البلمبالي، الذي كاف يغني األغنيات ال      
التي اتجيت نحو الغرب، وخبلؿ تبادؿ إلطبلؽ القوات الوطنية والخفيفة، انخرط مع 

إحدى فصائؿ قوات مونتي فيردي، بعد الزلزاؿ، عندما كاف  ييدأبيف النار، وقع أسيرًا 
 .قرر إبادتيـ اهللـ الخوؼ مف أف ناس يممؤىال

كاف يقود تمؾ الفصيمة رجؿ سّكير، يعزز أوامره إلى الجنود بضربيـ بالسياط. 
w كانوا ثبلثيف مف الحفاة اليزيميف.
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إحدى ذراعيو، وقد أنيكو التعب. في عندما وقع أسيرًا، كاف شبو عاٍر، جريحًا 
ساروا بو مسافة طويمة إلى أف وصموا إلى اصطحبو قائد الفصيمة مع اثنيف مف جنوده و 

 إحدى القرى. كاف الجرح والسير الطويؿ والتعب عذابًا يفوؽ القدرة عمى االحتماؿ.

ىناؾ، كاف المشيد عجيبًا: جميع البيوت مدمرة، أكواـ مف األعتدة واأللواح 
ى الخشبية والحطاـ، تتناثر بينيا أسّرة وصناديؽ خشبية ووسائد ومطابخ مقامة عم

ؿ المواقد كاف ىناؾ مف يتناوؿ وْ وحَ  ،الُرحَّؿ سعجؿ كتمؾ التي تقاـ في مخيمات األنا
 طعامو، لكفَّ العدد األكبر مف الموجوديف كاف مستغرقًا في صمواتو بصوت مرتفع.

وفجأة أثار انتباىيـ قدوـ ىذه المجموعة الصغيرة، تركوا كؿ شيء واقتربوا لمتفرج 
 عمى ىذا األسير.

 فحصونو بنظرات بدائية، وعيوف تممؤىا مشاعر العداء. أخذوا يت

نظر كارلوس إيروف إلى تمؾ الجوقة التي اقتربت منو: رجاؿ ونساء نصؼ 
عراة، قذروف، مسمحوف باليراوات، راحوا يصرخوف: "ليمت المتمرد! ليمت الخونة! 

 مبارؾ سرؾ المقدس!".

ذاف، ونسي الفتى كانت أيدييـ متشنجة وعيونيـ غاضبة وصيحاتيـ تصـ اآل
 المسكيف تعبو وآالـ جرحو أماـ كبلب الصيد المخيفة التي أحاطت بو.

 يػ يػ ـ ـ ُمت!! ػي ػػ ليمت المتمرد! لِ 

بعض النسوة ُكفَّ يصميف جاثيات عمى ركبيف تحت أشعة الشمس المحرقة وىف 
 يضربف بقوة عمى صدورىف، وشعرىف األشعث يممؤه الرماد. 

 يحة أسكت بيا كؿ ذلؾ الصراخ:أطمؽ قائد الفصيمة ص

 ػ حسف، إذف، ماذا تريدوف؟ أف يموت أـ ال؟

w عوت األصوات:
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 ػ أف يموت! أف يموت! أف يموت!.

 ضحؾ الرجؿ السكير َفِرحًا بيذه المجموعة المستسممة لكمماتو.

 ػ حسف، إذف، كيؼ تفضموف، أف أقتمو أنا، أـ أف تقتموه أنتـ؟

 ػ نحف! نحف نقتمو!

 ة كف منصرفات إلى صمواتيف، إاّل أنيف اقتربف في تمؾ المحظة.ومع أف النسو 

 ػ أجؿ، يجب أف تقتموه! يجب أف تقتموه! وأف يذىب إلى نيايتو، إلى الجحيـ!

 التفت الرجؿ إلى إيروف مبتسمًا:

 ػ حسف، وأنت ما رأيؾ؟

كاف الرعب، والغضب، أكبر مف قدرتو عمى اإلجابة، كاف مطوقًا بالصيحات 
 أليدي التي تتطاوؿ إليو بشراىة.والعيوف وا

 قاه، إذف! صاح الرجؿ بالجندييف.ػ أطمِ 

 وتنفيذًا ألوامره، أطمؽ الجندياف أسيرىما وسط ىؤالء الناس.

عند ذلؾ، لـ يعد إيروف يرى شيئًا، كانت قبضات وىراوات وأحجار تنياؿ عميو 
حتمؿ، لكنو، ومف مف كؿ جانب. في البداية، كانت ىذه الضربات تنزؿ بو آالمًا ال تُ 

ثـ، لـ يعد يحس بشيء، وكأنما ىـ يضربوف جسدًا ميتًا. سقط فوؽ كومة مف األحجار 
 منيكًا خائر القوى.

 ػ ليمت المتمرد!!

مد يده لئلمساؾ بقدـ أحدىـ فعاجمو ىذا برفسة في صدره. كاف الدـ ينزؼ مف 
صابعو. كاف كؿ ناحية في جسده، كاف يغطي وجيو وأشبلء ثيابو ويتسرب مف بيف أ

w . .مثؿ جرذ يراد اإلجياز عميو. راح يصرخ، ويشتـ، ويتوسؿ..
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 ػ ليمت المتمرد!!!

أقداـ وأيٍد وعصي وأحجار، لـ يكف يستطيع التخمص مف وابؿ الضربات، راح 
 يزحؼ عمى األرض بحثًا عما يمكنو أف يحتمي بو.

صب أحدىـ أمسؾ بدعامة خشبية ثقيمة، وبكؿ ما لديو مف قوة عضمية وتع
 وكراىية، ألقى بيا عمى رأسو الغارؽ بالدماء، فقضى عميو.

كاف فيرناندو يشعر بالرعب وىو يتصور ىذا المشيد، وىذا المصير الذي انتيى 
 إليو ذلؾ البائس.

األياـ تغيرت. كانت تمر عبر  لكفّ ، كانت أعماؿ الزراعة مستمرة، "آلتار"ػالفي 
لبلنضماـ إلى الوحدات المسمحة، وكاف  تمؾ األمبلؾ مجموعات مف الرجاؿ الذاىبيف

مى ما يجري. في البداية، كاف معظميـ مف ع طمعفيرناندو، خبلؿ حديثو إلييـ، ي
 الوطنييف؛ كانت كاراكاس بيد مونتي فيردي، والثوار ييربوف خوفًا مف االنتقاـ.

 ػ القوطيوف يرتكبوف الفظائع.

 رناطة الجديدة.قريبًا مف غ ،كانوا ذاىبيف إلى حيث يتجمع الثوار

 روى لو بعض الياربيف:

ػ الجنراؿ سيموف بوليفار قادـ عمى رأس حممتو. خرج مف كوكوتا ويتقدـ باتجاه 
 األنديس.

بعض رفاقو في كاف الذي كاف فيرناندو قد سمع حديثًا عف سيموف بوليفار ىذا، 
في قوات العاصمة قد عرفوه. كاف قد خسر موقعة بويرتوكابّيو عندما كاف كولونيبًل 

 ميراندا. اآلف بدأ حممتو.

 ػ وىؿ تظف حضرتؾ أنو سيستطيع الوصوؿ؟

w ػ مف يدري!
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 اظيرو أكثيروف مف أولئؾ الرجاؿ الذيف كانوا ذاىبيف لبلنخراط في الحرب، 
 حماسًا ىائبًل حّير فيرناندو.

 ػ يجب قتؿ جميع اإلسباف. إف لـ ننتو منيـ فسوؼ لف تنتيي الحرب.

 ػ واألسرى؟

 ، جميعيـ! النساء والشباف والشيوخ.ػ أيضاً 

 ػ ستكوف ىذه قسوة فظيعة.

، ىذه ليست قسوة! نحف ىنا ال نمعب. إما أف ننتيي نحف مف القضاء ؟ػ أية قسوة
عمى القوطييف، أو أنيـ سيقضوف عمينا. لو أف الجنراؿ ميراندا كاف قد شدد قبضتو، 

 . .لكانت الحرب قد انتيت منذ زمف، بينما اآلف..

عمى مدى تدىور  تر الشخص الذي كاف يتحدث، بحركة مف يده دلّ وأشا
 األمور.

 ػ اآلف ماذا؟

 ػ اآلف ال بد مف أف ُيقتؿ الكثيروف.

 ..واستمر فيرناندو في تمقي األخبار مف العابريف.

 

قد  توحدثت تحوالت، وأخذت حممة بوليفار تسير نحو النصر. كانت شعبيو 
 د انتصر بوليفار. بوليفار دخؿ كاراكاس.بدأت تنتشر في كؿ مكاف. ثـ...، لق

 .مجموعات قوطية ىاربة آلتار"" ػال اآلف أصبحت تمر عبر

حكايات القسوة التي تمارسيا قوات المنتصر. كاف بوليفار قد  غيرلـ تكف ُتسمع 
w .(ٔ) "حرب ببل رحمة"ال، "الحرب حتى الموت" نداءه أطمؽ
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 حوؿ إلى مقبرة.يت يكادالوطف و ػ المتمردوف يقتموف الجميع، 

ػ الجندي الذي يأتي بثبلثيف رأسًا إلسباف ستتـ ترقيتو إلى رتبة ضابط. إنيا 
 مسألة غاية في الوحشية!

 ػ لـ يبؽ أي إنساف في قريتو. الجميع فروا ىاربيف.

كانت ىذه األخبار تمقي بثقميا عمى فيرناندو. لقد بدا لو وكأف الجميع ماضوف 
 إلى اليبلؾ.

مف تشريف األوؿ، جرى في كنيسة ساف فرانثيسكو بكاراكاس في الرابع عشر 
  يعرفو، كافالذي لـ يكف فيرناندو و اإلعبلف عف سيموف بوليفار محررًا لفينزويبل. 

يتخيمو. ذلؾ الرجؿ الفتّي والجريء قد ُأعمف، وبصورة رسمية، محررًا لمببلد. المحرر. 
 وسرت في جسمو رعشة عميقة.

القوطييف بالمرور، وكؿ منيا تحمؿ معيػا حكايػة أكثػر رىبػة واستمرت مجموعات       
مف سابقتيا...  في "الغوايرا"، وخبلؿ يوـ واحد، ُقتؿ ثمانمائػة أسػير بالسػبلح األبػيض. 

  وكاف الدـ يجري متدفقًا عبر الخندؽ المحيط بالسور باتجاه البحر األخضر.
 
 
 

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ضػػد اإلسػػباف  Guerra a Muerteنػػداءه "الحػػرب حتػػى المػػوت":  أطمػػؽ سػػيموف بوليفػػار ػػػ (ٔ)    

مػػع ضػياع الجميوريػػة ٕٔٛٔمػونتي فيػػردي وضػباطو عػاـ والكنػارييف، ردًا عمػى المجػػزرة التػي قػاـ بيػػا 
األولى. وألسباب روائية، جمع أوسبلربييتري ىذه الفترة مع فترة الكفاح مف أجؿ الجميورية الثانيػة عػاـ 

 ، التي وقعت فييا مجزرة رىيبة ارتكبتيا القوات الممكية اإلسبانية بقيادة خوسيو توماس بوفيس. ٗٔٛٔ
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فوؽ ىو  ىو ت. مفػ في الحياة ليس ىناؾ إاّل، أف تكوف فوؽ، أو أف تكوف تح
 تحت ىو الجباف.ىو الحي، ومف 

نكميزي أماـ ىذه المقولة الفظة. كاف يستمطؼ ذلؾ الرجؿ ابتسـ الكابيتاف اإل
 القاسي، الذي تتسـ حركاتو وتصرفاتو بالثقة والقوة.

 ػ فإذف، كامبوس، ما رأي حضرتؾ بيذه الحرب؟.

ففًا مف حدة اندفاعو لـ يجب بريسينتاثيوف في الحاؿ. مسح عمى شعره بيده مخ
 في النقاش. وأخيرًا، تكمـ:

. اآلف ىناؾ قتمى كثيروف، إنيا الحرب اآلف. ...ػ ىذه حرب ستصؿ إلى مرحمة،
 الحرب ىي لقتؿ الناس!

 ػ ىؿ حضرتؾ تحب الحرب؟

 أجاب مراوغًا:

 ....ػ ىذا يتوقؼ عمى

 عمى ظير حصانو ضربة قوية جعمتو يثب مثؿ موجة بحر. بيده وضرب 

 نكميزي يتأممو بكثير مف االنتباه.الضابط اإلكاف 

 .ةػ اتبعني مف ىنا ػ صاح كامبوس منطمقًا بحصانو ػ؛ سنصؿ إلى بئر جيد

 ثناف ينطمقاف معًا باكرًا وسط تمؾ األمبلؾ الزراعية الواسعة. كاف اال

فيو شخصية مثيرة لمفضوؿ  رأىالكابيتاف سعيدًا بصحبة الوكيؿ، و بدا 
 واإلعجاب.

wبصورة مواربة، مف االطمئناف إلى كامبوس، الذي قد يصؿ  "، مرارًا،فونتاحّذره "
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نكميزي لـ ُيعر بو األمر إلى االعتقاد بأنو يتساوى معو في القيمة واألىمية. لكفَّ اإل
إلى األمر أية أىمية، لـ يكف مباليًا بمسألة كيذه، وفضبًل عف ذلؾ، فقد كاف منجذبًا 

 ة، التي ىي النقيض لطبيعة فيرناندو.تمؾ الطبيعة المفعمة بالحيوي

كاف يعرؼ مدى قسوة بريسينتاثيوف كامبوس مع الخدـ العبيد؛ إاّل أنو لـ يكف 
غامض لبلعتقاد بجواز أف يسود  بالميؿ إلى مؤاخذتو. كاف في أعماقو دافعٌ  شعري

القوُي الضعيؼ. تصرؼ معو في البداية بحذر، لكفَّ ىذا الحذر زاؿ منذ لقائو األوؿ 
 بو، بسبب مظيره الرجولي الواضح.

 ىو اآلف يستمتع بصحبتو.

وصبل إلى ضفة نير الزجاج الذي يستظؿ بحقوؿ البامبو الخضر الكثيفة فيمتزج 
 خرير الماء بنسمات ىواء منعشة.

، يى هػ قاؿ الوكيؿ وىو يترجؿ برشاقة مف فوؽ ظير حصانو ػ؛ ىذ يى هػ ىذ
 .لذيذ المذاؽ اوماؤى ةالبئر ممتاز  هىذ

الضيؽ والجميؿ، والشمس تبسط  ايكانت المياه تتدفؽ مف األعماؽ إلى سطح
 أولى أشعتيا فوؽ التخـو المجاورة. 

نكميزي وأخذ يخمع ثيابو، شعر برغبة ممحة بأف يتعرى وسط ىذه ترجؿ اإل
 الطبيعة البكر المدىشة.

 ػ ىذا أجمؿ مف جميع مدف العالـ!

 ى الماء كحيواف ظمآف. انتيى مف خمع مبلبسو وقفز مندفعًا إل

 ػ ألـ يستفزؾ الماء لمقفز إليو، كامبوس؟

 ػ اآلف ال، ربما بعد قميؿ.

w نكميزي في الماء وقتًا طويبًل، تممؤه البيجة.مكث اإل
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ػ حضرتؾ ال تعرؼ ما الذي يعنيو ىذا، ألنؾ تعيش وسط الطبيعة. لكْف أنا، أنا 
 .!توالقادـ مف المدف المتعفنة، أنا أعرؼ قيم

 مف الماء، وخبلؿ ارتدائو مبلبسو، تابع حديثو: خرج

 ػ أنت لطيؼ معي وأود أف أقدـ إليؾ ىدية.

 ػ ال داعي لذلؾ. 

نكميزيًا مف النوع الممتاز. وسيجعمؾ إػ ال، سأقدـ إليؾ ىدية. وستكوف مسدسًا 
 تتذكرني.

 حماس. ببلػ شكرًا ػ قاؿ بريسينتاثيوف كامبوس 

المنزؿ. وعند أسفؿ الدرج، ترجؿ  بمغا حتىنييما وفي العودة، أطمقا العناف لحصا
 نكميزي.اإل

 ػ انتظرني. سأعود حااًل.

مف فيرناندو، الذي كاف جالسًا يكتب بالقرب لدى نزولو مر و صعد إلى غرفتو. 
 ، ثـ تابع إلى حيث كاف ينتظره الوكيؿ.البيوفي 

قبضتو  ةدانؼ والمز اصدالمرصع باأل ،ناولو المسدس المصنوع مف الفوالذ البلمع
 بنقوش رائعة.

 ر الذي قدمو إليؾ.ػ ىذا لحضرتؾ! احتفظ بو وتذكّ 

 أف ينتظر جوابًا، تركو وصعد. مف غيرو 

سار بريسينتاثيوف كامبوس صامتًا، مع الحصانيف، يجرب حركة المسدس وىو 
 غارؽ في أفكاره.

w نكميزي، سألو فيرناندو:عندما عاد اال
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 ػ ما األمر؟

 ي أقدـ مسدسًا لكامبوس.ػ ال! ال شيء! نزلت ك

تفعؿ ذلؾ. ىذا سيجعمو يزداد  أالّ . كاف عميؾ ّيئػ آ! أىديتو مسدسًا؟ أمر س
 ادعاء.

 ػ ال أظف ذلؾ.

 ػ إنو يبدو لحضرتؾ إنسانًا جيدًا، أما بالنسبة إلّي فبل.

 .ببل ترددػ بالنسبة إلّي نعـ! أنا أثؽ بو في أي أمر 

 .بيوفي ىذه المحظة خرجت إينيس إلى ال

 ػ عَـّ تتحدثاف؟

 ػ عف الوكيؿ ػ قاؿ فيرناندو بشيء مف الفتور.

 ػ آ! لعمو قد ارتكب أمرًا شائنًا جديدًا.

ػ ال ػ أجاب اإلنكميزي باسمًا ػ إطبلقًا. فقط أىديتو مسدسًا، وكنا نتحدث عف 
 ذلؾ.

 ابتسمت إينيس واتخذت لنفسيا مقعدًا إلى جانب أخييا.

 .افكبيرترز مف خبللو عيناف سوداواف كاف شحوبيا لطيفًا ورقيقًا تب

ػ ىؿ تعزفيف لنا شيئًا ػ رجاىا الكابيتاف. استجابت، نيضت بمطؼ ودخمت إلى 
 جمست إلى البيانو وبدأت تعزؼ لحنًا ىادئًا وشاعريًا.  ،الصالة

 نكميزي عمى مقعد وثير وأغمؽ عينيو. توقؼ فيرناندو عف الكتابة، وجمس اإل

افية تحمؿ إلى النفوس الدعوة إلى استرجاع صسيطة و حمقت الموسيقا بنغمات ب
w ما في الذاكرة مف أمور بعيدة ومنسية.
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 نكميزي مف البيانو.العزؼ، اقترب اال توقؼمع 

 ػ شكرًا جزيبًل. حضرتؾ تعزفيف بصورة رائعة.

 ابتسمت وىي غير مصدقة ما تسمعو.

 ػ ىؿ ترغب حضرتؾ في أف أعزؼ المزيد؟

ًا خاصًا باالحتفاالت، ذا إيقاعات صغيرة تتناغـ مع وأخذت تعزؼ نشيدًا ديني
 ارتعاش مبلمس البيانو.

 نكمترا.إػ أتعرفيف حضرتؾ؟ ىذا يذكرني ببمدي 

 توقفت عف متابعة العزؼ.

ػ أياـ األحد، مع آالت األرغف في الكنيسة، يؤدي الناس أناشيد كيذا. الناس 
تغطي أرضيا الحشائش،  الطيبوف! ثـ يذىبوف إلى الحقوؿ لتمضية يوميـ، حقوؿ

والقبلع تشمخ فوؽ الروابي. يذىبوف في عربة كبيرة مطمية بالموف األصفر، تجرىا 
 خمسة أحصنة.

 :قبؿ أف يضيؼويتنيد 

 نكمترا العجوز والحموة!إػ 

نكميزي مف ذكرياتو واشتياقو، فيذا تحب أف تستمع إلى ما يرويو اإل إينيسكانت 
، يحيط بيا يدخؿ إلى نفسيا الفرح. كانت تعي ش دائمًا وحيدة في البيت الكبير الصاـر
أي ما في روحيا مف أعماؽ ومشاعر يجد لو لـ يكف أناٌس وقوروف وغير مكترثيف، و 

منفذ. الرجاؿ الوحيدوف الذيف عرفتيـ ىـ أبوىا، القاسي؛ وأخوىا، غير المكترث؛ ثـ 
نفور واالزدراء؛ األقؿ مرتبة، بريسينتاثيوف كامبوس، الذي كانت تشعر تجاىو بال

 والعبيد، الذيف ليسوا رجااًل، وال أشياء، وال حيوانات.

wذلؾ الكابيتاف، جورج دافيد، األشقر، الرقيؽ، األنيؽ، الذي زار كؿ تمؾ البمداف، 
w
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ُكمّيف ت والذي لـ يكف يجمس إلى المائدة في المساء إال مرتديًا سترًة عسكرية طويمة ذا
 بمثمو. تعرفتيسبؽ ليا أف  مطرزيف، إنو مخموؽ استثنائي لـ

 سألتو: ىنثاألتنيدت وىي تتحدث إليو، وبفضوؿ 

 نكمترا؟إفي  ػ وىؿ ىناؾ الكثيرات مف السيدات الجميبلت

ػ أجؿ، ىناؾ الكثيرات. في نير التيمس تمر مراكب جميمة تنقؿ فتيات مرتديات 
حدائؽ  ثيابًا زاىية األلواف وىف يمسكف بمظبلت شمسية صغيرة. ضفتاه تغطييما

نكمترا عدد كبير إتحمو تحت ظبلليا رواية الحكايات. في  ،خضر تممؤىا أشجار وارفة
 يات يفوؽ ما في سائر بمداف العالـ.جدًا مف الجنّ 

 ضحكت بطفولة وسعادة.

 حضرتؾ شيكسبير؟ ػ ىؿ قرأتِ 

 لـ يسبؽ ليا أف سمعت باسمو، كانت تعرؼ فقط كتب الديف وآلة البيانو. 

 يًا.ىّزت برأسيا نف

أعمالو مآلى بما يحّمؽ بالفتيات إلى عالـ األحبلـ. حكاية  .ػ كبل؟ لؤلسؼ.
 ..ميراندا..حكاية و  تيتانيا،

شعرت بالسعادة في ذلؾ الحوار، الطافح بالحناف. لـ تعرؼ في السابؽ شخصًا 
مثيبًل لو. كاف عذبًا ال يشبو اآلخريف، وفي الوقت نفسو، كاف صمبًا وقويًا، ويتحدث 

ويروي حوليا  ،باو عف الحرب مثؿ اآلخريف. كاف قد شارؾ في الحروب في أور  أيضاً 
عف  ؛يكتبوف بالدـ كممات الوداع لحبيباتيـوىـ قصصًا رىيبة عف أشخاص يحتضروف 

جنود كاف عمييـ االختيار بيف البقاء إلى جانب أمياتيـ أو التضحية مف أجؿ الوطف. 
حوؿ الرجاؿ  تر متعة االستماع. حكاياكاف وحده، وليس غيره، مف يعرؼ أشياء تثي

حوؿ القباطنة القراصنة  ؛حوؿ قطاع الطرؽ ؛الذيف كانوا ينتحروف في قصص حب
wأحاديث حوؿ باريس، وحوؿ مدف  ؛الذيف كانوا يسيطروف عمى المجتمعات اإلنسانية
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يطاليا، وعف لندف واألماسي في مسرح "دروري ليف"، وعف ثياب  مداـ "إسبانيا وا 
نكميزية، وىو ما ؛ لـ يكف لو مثيؿ في إلقائو بالمغة اإل"جورج برومؿ"، وقبعات "ريكامييو

 كاف يترجمو مف ثـ بكؿ مودة.

 ..، عندما تتأمؿ األشياء، تذىِّبيا... إنيا عيفٌ .....

 ليس مف أحد بيذه الجاذبية.

ػ لؤلسؼ! فشيكسبير يمتمئ باألحبلـ الرائعة. في أحد أعمالو ىناؾ سّكير، سميف 
وكذاب وكسوؿ ولص، اسمو فالستاؼ، السير جوف فالستاؼ، وضع شيكسبير  جداً 

فالستاؼ ذات ليمة في غابة كاف يرقص فييا السِّْمؼ األخضر والجنيات الصغيرات 
 الرائعات.

 كانت تصغي مثؿ طفمة.

 ىو السِّْمؼ؟ ماػ و 

ػ السِّْمؼ. آه، مف الصعب إيضاح ذلؾ!، ىو أزرؽ، مائؿ إلى الخضرة، مثؿ 
مجموعات كبيرة، ويرقص، ويموث بأرجمو في ب دّوار الشمس، يخرج خبلؿ الميؿ ذبا

 .كؿ الزىور. ذات مرة، أعمنت النمبلت الحرب عميو.

 كانت تتابعو بعينييا الكبيرتيف العميقتيف، المذىولتيف.

 ظير بالباب أحد الزنوج.

 ػ الغداء جاىز.

انت تصوغيا كممات تنيدت، مع ىذا القطع المفاجئ لمحظات السعادة التي ك
 نكميزي.ىذا اإل

 دخؿ فيرناندو إلى الصالة.

w ػ ىؿ ننتقؿ إلى الطعاـ؟
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 نيضا.

نكمترا، أبعث إليؾ إػ آنسة إينيس، تعّممي االنكميزية، وعندما أعود ذات يـو إلى 
 بجميع أعماؿ شيكسبير، وبذلؾ سوؼ لف تشعري بالوحدة إطبلقًا.

 يتاف يتحادثاف:خبلؿ تناوؿ الغداء كاف فيرناندو والكاب

ػ أتعرؼ حضرتؾ، انتييت لمتو مف الكتابة إلى بيرناردو، مف الضروري أف 
 يوافيني باألخبار حوؿ أوضاع الحرب وعف رأيو فيما عمينا أف نفعمو.

ػ حسف جدًا. لقد مضى عمى وجودي ىنا بعض الوقت، ولـ يتـ إنجاز شيء 
 ياـ بأي تحرؾ.بعد. ثؽ أنو يضايقني كوني لـ أتمكف حتى اآلف مف الق

ػ ال تقمؽ. ما زاؿ في الوقت متسع لكي نفعؿ شيئًا. األمر ينتيي خبلؿ يوميف أو 
 ياـ.أثبلثة 

 ػ ماذا مف جديد يا ترى؟

إلى موقع القوة. لقد مجددًا ػ ال شيء. األمور ما تزاؿ عمى حاليا. عاد القوطيوف 
ارعًا الرعب. وليس مف ، الذي يتقدـ ز (ٔ) استولوا عمى السيؿ مع ذلؾ المدعو "بوفيس"

 المستغرب أف يخسر الجميوريوف.

 جوابحضرتؾ نتباطأ. أنا لـ آِت ألي أمر آخر. متى ستتمقى  أالّ ػ ليذا عمينا 

 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. أحد أكثر الضباط قسوًة مف بيف الذيف (ٗٔٛٔ-ٕٛٚٔ) José Tomás Boves ػ (ٔ)
كييف ضد الجميورييف خبلؿ حرب االستقبلؿ. ُولد في مدينة أوفييدو حاربوا إلى جانب المم

w بإسبانيا، وُقتؿ في إحدى المعارؾ بمنطقة أوريكا.
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 بيرناردو؟

 ػ ربما في ىذه الميمة بالذات.       

بعد الغداء، ذىب فيرناندو إلى معصرة قصب السكر، بينما تمشَّت إينيس مع 
تغطي سفح الرابية. بقيا صامتيف برىة طويمة غارقيف الكابيتاف إلى الغابة الصغيرة التي 

 ة.اف البرج الصغير والجباؿ البعيدفي تأمبلتيما أماـ حقوؿ القصب ودخ

 سألتو بسذاجة:       

 ػ لماذا جئت حضرتؾ؟

 ػ ىؿ األمر يثير اىتمامؾ؟

 سأؿ لمجرد السؤاؿ.أػ ال ػ كذبت بدالؿ ػ 

أوروبا في عصره، كاف يعيش تنيد بطريقة مبالغ فييا. ومثؿ سائر رجاؿ 
ويتفاعؿ مع األمور بصورة رومانسية. كاف يتمذذ بالظيور أماـ اآلخريف كشخصية 

 ة وغامضة، تبلحقو اآلالـ وتقوده األقدار.يبغر 

ػ أنا عمى يقيف مف أني رجؿ تطارده المعنة. أحب الحرية، وأمضي مكافحًا مف 
، في زاوية ما، سأموت وحيدًا، دوف أف يكوف ىناؾ مف  أجميا عبر العالـ. ذات يـو

 غمض لي عينّي.يُ 

كانت ىذه العبارات بالنسبة إلى الكابيتاف مبتذلة وتافية، سمعيا ورددىا مراٍت ال 
حصر ليا، كما قرأىا في جميع الكتب إلى درجة اإلشباع. أما بالنسبة إلييا فكانت 

مع ىذا الرجؿ الذي  عبارات استثنائية جديدة وبالغة الداللة، أثارت تعاطفيا العميؽ
 تطارده المعنة ويجتاز أرجاء العالـ بحثًا عف المخاطر لمجرد حبو لمحرية.

األلـ. رأيت أناسًا كثيريف وببلدًا كثيرة ولست أممؾ سوى  غيرػ أنا ليس لدّي 
w ر األشياء التي سوؼ لف أراىا أبدًا.األلـ. ألـ الحياة، وألـ الموت، وألـ تذكّ 
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 ة بالبكاء.أثار ىذا لدييا الرغب

 ػ أتعرفيف، آنسة إينيس، ما ىي األشياء الوحيدة التي بقيت لدّي، والتي ترافقني؟

 ػ ال. ما ىي؟

ػ األغنيات. األغنيات التي استمعت إلييا في ببلد بعيدة، مف امرأة مرت بالقرب 
مف أحد المعسكرات. لقد بقيت ىذه األغنيات معي، ذىبت معي. عندما كنت قادمًا إلى 

بؿ أف تقمع السفينة، رست لعدة ساعات في مرفأ غير معروؼ. وأنا عمى ظير ىنا، ق
وعندما بدأنا  ؛قميمة متناثرةالسفينة رأيت المدينة التي لـ تكف تضيئيا سوى مصابيح 

نبتعد عف رصيؼ المرفأ، فجأة، ودوف أف أعرؼ مف أيف، وصؿ صوت يشدو بأغنية. 
 لقد أثَّر فيَّ ذلؾ.

ضواء، عندىا أحسست بالكآبة. كاف كؿ األعنا  غابت حتىاستمر الصوت 
 صوتًا بسيطًا وحزينًا. ما أزاؿ أتذكر شيئًا مف تمؾ األغنية.

 ىؿ توديف أف أغنيو لؾ؟

 ػ ال! ال! ال!

 كانت في غاية التأثر وتعرؼ أنيا لو استمعت إليو يغني ألجيشت بالبكاء.

 وبعد لحظات مف الصمت:

نسيت ىذا الرجؿ الذي حمت عميو لعنة،  ػ عندما سأغادر، عندما ستكونيف قد
 يا. سيسعدني أف أتذكرىا.أتذكر األلحاف المطيفة التي عزفتِ س

 يا كانت تصغي إليو بأعماؽ مشاعرىا.نّ لككاف يقوؿ ذلؾ عمى سبيؿ المبلطفة، 

لبكاء مرير. كاف  مستسممةتعممت بعذر ومشت وتركتو وحيدًا. سارت مسرعة، 
، وبكت، يغمبيا شعور عميؽ بالحاجة إلى مف يواسييا، انفعااًل ال تدرؾ سببو. بكت

wأحد ما يغمرىا بحنانو وبكمماتو المحبة الرقيقة. أحٌد ما، ال! الى مثؿ طفمة تحتاج 
w
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. كانت تبكي يفز المطرّ  كّميوالمتيف تزداداف بياًء مع  ،الكابيتاف دافيد، بيديو المطيفتيف
في سبيؿ الحرية، يتذكر األغنيات مف أجمو. إنو وحيد، يييـ عمى وجيو عبر العالـ 

التي سمعيا خبلؿ ترحالو. كانت تتمنى لو ترافقو، وتتابع حياتيا معو، وال تفارقو أبدًا. 
كانت تدرؾ أف الحياة معو ستكوف الفرح الذي ال حدود لو. كانت تتمنى لو أنيا تعاني 

 نائي،مف أجمو وأف تصبح ضحية في سبيؿ حبو. كانت تبكي وتبكي. إنو رجؿ استث
سالفيو الطويميف، األشقريف كالعسؿ، وسترتو الطويمة الميمكية، ومسدساتو المزدانة ب

. ومع ذلؾ، فإنو سيغادر ذات يوـ، بعيدًا، .بالنقوش، وحكاياتو عف البمداف المدىشة..
ولف يعود أبدًا، وعندما سيصبح وحيدًا سيتذكر األشياء التي كانت تعزفيا عمى البيانو، 

ما سيصبح غير قادر عمى االستماع إلييا مرة أخرى. بكت. إنو وحيد سيتذكرىا عند
 حبة.ويقوؿ إنو قد حّمت عميو لعنة. لسوؼ تتبعو حتى آخر العالـ، طائعًة، مُ 

كاف األلـ يمؤل عينييا  ،ىذا. وفي وجييا الذي ازداد شحوباً  يرغال تطمب 
 الكبيرتيف.

الكابيتاف  غيريكف ىناؾ في المساء، لـ تشأ النزوؿ إلى غرفة الطعاـ. لـ 
 وفيرناندو.

 كاف العبد الذي ُأرسؿ إلى منزؿ بيرناردو الثوال لممجيء باألخبار قد عاد.

المصابيح الفضية الخمسة تضيء غطاء المائدة المصنوع مف القماش الفاخر 
فوؽ أدوات الطعاـ المعدنية تتوزع ظبلؿ األيدي و زرؽ، الرسوـ الوالصحوف ذات 

 د يقوموف بالخدمة بمبلبسيـ البيض.والعبي ،النظيفة

ف اجتماعًا ناردو ػ يقوؿ بير  إف كؿ شيء قد جرى اإلعداد لو بصورة جيدة. وا 
 سيعقد غدًا في القرية.

 ػ مف سيحضره؟

ػ جميع الذيف تعاىدوا عمى العمؿ معًا. معظميـ مف مالكي العقارات في 
w ا.المنطقة. في اجتماع الغد سيتـ إقرار الخطة الواجب اتخاذى
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 ػ ما تعداد ىؤالء الرجاؿ؟

 ػ حوالي األلؼ، وىناؾ أناس كثيروف سينضّموف إلييـ في طريقيـ. 

 ػ وىؿ تعتقد حضرتؾ أف األمر سيكوف عمى درجة مف الجدية؟

 ػ أعتقد ذلؾ، وغدًا سنعرؼ ذلؾ بصورة أكيدة.

نكميزي ػ أنا لست مطمئنًا عمى ػ أترغب حضرتؾ بأف أحدثؾ بصراحة؟ ػ قاؿ اإل
طبلؽ. يكثروف مف الحديث ومف التحضيرات، المفروض أف نكوف قد وصمنا إلى اإل

 فكمما تأخرنا في ذلؾ سيكوف األمر أكثر صعوبة.  اتخاذ القرار،

 كاف فيرناندو مرتاحًا إذ التقى مف ىو قادر عمى دفعو إلى العمؿ.

معًا  بعد انتيائيما مف تناوؿ الطعاـ، انتقبل، وكما ىي العادة كؿ مساء، لمجموس
  التي جاء بيا العبد: في البيو. تحادثا وعّمقا عمى األخبار

رجؿ غير معروؼ، اسمو بوفيس، قاـ في السيؿ عمى رأس قوات مف الفرساف 
 ب في طريقو مثؿ وباء مرعب.يقتؿ ويخرّ نو إ بيجـو رىيب ضد القوات الجميورية،

 مف طاعوف. ػ يدعونو بالشيطاف، أينما يمّر، يقتؿ، يسرؽ، يحرؽ. إنو أخطر

عجيب ػ قاؿ الكابيتاف ػ يبدو أنو شجاع وجريء بصورة مدىشة. أتمنى لو  ػ أمرٌ 
 أعرفو.

تابعا حديثيما قميبًل، ثـ صعدا إلى النوـ. أطفأ العبيد األنوار وغرؽ كؿ شيء في 
 الظبلـ والصمت.

وفوؽ، كانت إينيس في غرفتيا تناـ وىي تحمـ أحبلمًا متوترة، مستحيمة، تخترقيا 
 فف شراعية سود ىائمة.س

انطمؽ فيرناندو والكابيتاف دافيد، و عند الفجر، ُسمعت أصوات صييؿ الخيؿ. 
w يصحبيما عدد مف العبيد، مع أوؿ ضوء لذلؾ الصباح الضبابي الندّي.
w
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                                - 7 - 
 

 اء.شمس الصباح تغمر المكاف بمحيتيا الزجاجية الشقر 

خرج بريسينتاثيوف كامبوس إلى البوابة وجاؿ بعينيو عبر ألواف الطبيعة الزاىية. 
تمعؽ يديو. وقؼ، بمظيره الفظ، وقميص نصؼ و جاءت الكبلب إليو وىي تنبح بفرح 

الجمدي. أخذ نفسًا  واف عمى حزامطبقف تاخشنتال اه مفتوح يكشؼ عف صدره، ويد
 عميقًا وشعر بسيطرتو الكاممة.

كاف اثناف مف العبيد يكوماف الذرة بحركات إيقاعية متناسقة، وعمى  ،منو قريباً 
مسافة أبعد قميبًل، عند إحدى السواقي، كاف عبيد آخروف يغسموف حصانًا، وفي البعيد 

 كانت تمر عربات كبيرة تجرىا الثيراف.

 الذيف يمر بيـ يحيونو باحتراـٍ خائؼ:و  ،سار بخطوات بطيئة

 سينتاثيوف.بري دوفػ طاب يومؾ، 

ونساؤىـ المواتي كف في غمرة العمؿ، وأولئؾ الذيف كانوا يغسموف الحصاف 
 المتضايؽ مف برودة الماء:

 ػ طاب يومؾ، يا سيدي.

مشى باتجاه الجدراف المطمية بالكمس األبيض الناصع، بيف األشجار، وفوؽ 
 الحشائش الندية.

 ػ طاب يومؾ.

نائمًا، تقدـ منو عمى رؤوس أصابع اقترب مف أحد الجدراف، كاف أحد العبيد 
wقظو بركمة مفاجئة، استدارت كتمة الجسد األسود بذعر وأنيف مختنؽ، ثـ أيو قدميو 
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 ، متجيًا إلى العمؿ:تذلبلً منيض العبد، 

 بريسينتاثيوف. دوفػ طاب يومؾ، 

التمعت ابتسامة عمى وجيو المتغطرس. اجتاز الجدراف البيض ووصؿ إلى 
توقؼ. في الداخؿ، كاف المكاف مظممًا، رطبًا، مثيرًا  ،ف العبيدالبوابة العريضة لسك

وكأنو وكر  ،لبلشمئزاز، تنبعث منو رائحة ال تطاؽ لثياب بالية متعفنة وعرؽ نتف
رائحة كريية بشعة كانت تمفظيا تمؾ البوابة فتفسد نضارة ذلؾ النيار  ؛لحيوانات الحمة

س بالتقزز، ورغبة طاغية، بأف يدمرىـ، المشرؽ، رائحة حياة سفمى وقذرة. تمّمكو إحسا
بأف يخرجيـ بضربات السوط لتطيير أجسادىـ، بأف يقتميـ جميعًا ويضـر النار في 
ذلؾ الوكر المقرؼ. كانت رغبة تدفعو إلييا طبيعتو النّزاعة إلى البطش والسيطرة، التي 

مف أف ينزؿ بيـ ال تتحمؿ الميزوميف والجبناء. كاف قويًا، والحياة تبرر لو ذلؾ. البد 
 .ضربات رىيبة بالسياط..

تابع سيره. عادت االبتسامة تمؤل وجيو القاسي. صفاف مف الشجيرات ذات 
 اف بو عمى الجانبيف.حفاألوراؽ الخضر اليانعة كانا ي

اآلف يمر أماـ منزؿ األسياد الُمبّلؾ. لقد غادر المالؾ والكابيتاف دافيد عند 
 الفجر متجييف إلى القرية.

يشعر باالزدراء تجاه المالؾ، كاف يرفضو بصورة غريزية، ويعرؼ كـ ىو كاف 
المضي في الطريؽ الذي يختاره ولو كاف  غيرمتردد وخجوؿ. أما ىو، فمـ يكف يعرؼ 

يقود إلى الياوية. يظف المالؾ أنو قوي بينما ىو ليس كذلؾ، ويظف أنو ثوري وىو ليس 
و سيد وىو ليس كذلؾ. كاف كذلؾ، ويظف أنو ذكي وىو ليس كذلؾ، ويظف أن

بريسينتاثيوف كامبوس يحتقره. "فمنزرع تمؾ القطعة مف األرض ػ ال، لنذىب إلى الحرب. 
 ..... كاف خائفًا!...ػ ال!" إلى الحرب؟

. حصاف جيد، رمح جيد، ميداف .كـ ىي مسألة ممتعة وجميمة ىذه الحرب..
wاؾ سيدًا حقيقيًا كي يصدر إليو فسيح، وأناس أمامؾ!... ابتسـ ابتسامة واثقة. لـ يكف ذ
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 األوامر.

 تابع مشيتو. مر مف تحت شجرات جوز اليند الباسقة القريبة مف مدخؿ المنزؿ.

مع الحرب، لكنيا حرب إنو نكميزي ينتمي إلى صنؼ آخر مف الرجاؿ، كاف اإل
موحد جميؿ، ليا جنراالت تمؤل صدورىـ األوسمة،  زيّ ال يفيميا كامبوس: حرب بِ 

يقية تعزؼ األناشيد. لـ يكف باستطاعتو أف يفيـ ذلؾ، فالحرب بالنسبة إليو وفرؽ موس
موحد بؿ  ىي رمح وحصاف، وما عدا ذلؾ فمجرد عوائؽ وعقبات، ليس ىناؾ زيّ 

صدور عارية، وليس مف موسيقا إال الصرخات؛ وليس مف جنراؿ إال ذاؾ الذي يحممو 
 في داخمو.

 ما يمكف أف يقؼ في طريقو. كاف يشعر بقوتو وبقدرتو عمى اقتحاـ كؿ

 مضى صاعدًا الرابية باتجاه المنطقة المنبسطة منيا حيث المساحات المزروعة. 

 قدميوكانت أشعة الشمس الطازجة تمتمع فوؽ صفحة األرض الخضراء، وتحت 
مف  كانت تتصاعدحيث . اقترب مف المعصرة، المتساقطةتتقصؼ األوراؽ الجافة 

 تفوح رائحة الدبس.و سود، خصبلت مف الدخاف األبرجيا 

 .شاىده العبيد يقترب منيـ بخطواتو الواثقة فداخميـ شعور بالغـّ 

 بريسينتاثيوف. دوفػ طاب يومؾ، 

وتسابقت أصواتيـ إلى تحيتو. تابع سيره بكبرياء وخيبلء، كاف يشعر بأنو سيد 
قوتو موضع يضع كؿ ىؤالء الرجاؿ وسيد كؿ شيء، ويود لو يحطـ ويدمر كي 

 ار.اختب

 ػ طاب يومؾ يا سيدي.

سبيريتوسانتو، العبد الكسوؿ، اليزيؿ، الثرثار. كاف قد تجاوزه قميبًل، إكاف ىذا 
w كنو استدار إليو بصورة مباِغتة:ل
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 . تحرَّْؾ!!.بسرعة، جيِّز لي الحصاف، واجمبو. لكف بسرعة.. اجرِ ػ 

ربات وانطمؽ العبد بسرعة البرؽ. كاف صوتو يقع عمى أولئؾ الرجاؿ مثؿ ض
وألف عمييـ أف  ـالسياط ويجعميـ يمتثموف إليو مذعوريف. كاف يشعر بالرضا لتسّيدى

 يطيعوه.

إنو رجؿ تكوَّف كي يأُمر. لـ يكف يريحو أف يتمقى األوامر مف أي شخص كاف، 
 فيرناندو يصدر إليو األوامر كاف يثير لديو نوبة مف الغضب. دوفومجرد تفكيره بأف 

 و:رأس أسود آخر انحنى ل

 ػ طاب نيارؾ يا سيدي.

 ، ىاِت لي ماء، ماًء نظيفًا لمشرب.اجرِ ػ 

العبد  عادبتسـ َفِرحًا وىو يراقب ىذا السموؾ الجباف. و انطمؽ األسود مسرعًا. او 
 مع إبريؽ مآلف بالماء البارد.

 ػ تفضؿ سيدي.

تناوؿ اإلبريؽ، شرب جرعتيف وسفح ما تبقى عمى األرض. كؿ ذلؾ الجري كاف 
 ىاتيف الجرعتيف. لكنو كاف يصدر األوامر.مف أجؿ 

 ػ شكرًا سيدي ػ، وانطمؽ مسرعًا باإلناء الفارغ، سعيدًا بأنو يبتعد عف الوكيؿ.

سبيريتوسانتو يجر حصانًا. أخذه منو كامبوس، تفحص تجييزاتو، تفقد إعاد 
ده السرج والركاب، ثـ امتطاه بقفزة رشيقة. وبدأ الحصاف يقفز متوترًا، والفارس يجم

الحيواف الحانؽ فجأة عمى قائمتيو  انتصببالسوط في الوقت الذي يكبحو بالمجاـ. 
الغبار التي كانت تثيرىا حوافره أخذ الحصاف  ئبالخمفيتيف مثؿ برج شامخ، ووسط سحا

 والحركات المبيرة والمثيرة.ؿ يقفز بعشرات األشكا

w مقة والمييمنة.توقؼ العبيد عف متابعة العمؿ وىـ يتأمموف تمؾ القوة المنط
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ابتسـ بريسينتاثيوف كامبوس، وأطمؽ العناف لحصانو ليجري بكؿ حرية، بينما 
كانت تفر بمحاذاتو مساحات القصب الكثيفة الخضر. كاف يشعر بسيطرتو المطمقة. 
إنو حصاف جيد، حصاف جيد مف أجؿ الحرب، ووراء الرمح المستقيـ ذراع قوية ثابتة، 

 بالغ السرعة. كـ ىو مبلئـ لمحرب.ووراء الذراع القوية حصاف 

وشاىده العبيد يختفي بعيدًا وسط الحقوؿ المترامية. إنو بحاجة إلى أف يناؿ منو 
 ،التعب، وأف يفّرغ شيئًا مف طاقتو. كاف موضوع السيد المالؾ يجثـ عمى صدره

فيرناندو. لكنو  دوفوالغضب الذي كاف يمؤل نفسو إنما ىو بسبب الشخصية الجبانة ل
 ف يشعر بنشوة القوة.اآل

شاىده العبيد يعود فسارعوا متظاىريف باالنغماس في عمميـ. إنو يقترب، وىا ىو 
 أماميـ. قد أصبح 

 صوتو وىو يخاطب العبد القريب منو:يجمجؿ 

 ػ اصعد إلى فوؽ! اقرع الجرس واجمع لي كؿ الناس! الكّؿ! ىّيا!

ىو وحيدًا فوؽ بقي  عد العبد، وبينما كاف الباقوف منصرفيف إلى العمؿ،ص
وخبلؿ برىة قصيرة انطمؽ صوت قرع الجرس ليمؤل الفضاء ويتردد صداه في  .حصانو

 كؿ جانب. وسارع الجميع إلى القدوـ حتى مف أقصى أطراؼ المزارع البعيدة.

كاف الجرس يقرع بجنوف، وصخبو يسري في الدماء مثؿ نشوة الخمر، والرؤوس 
رجؿ البرونزي الذي كاف ينتظر بفارغ الصبر. وفجأة السود تتزايد حشودىا حوؿ ىذا ال

توقؼ الصوت وصمت، لتبقى فقط وشوشات وىمسات تتساءؿ عما دعا إلى ىذا 
 االجتماع غير المتوقع.

 كانت أشعة الشمس تسقط عمودية.

 لي حربتي ومسدسي. ػ أحضْر 

wسبيريتوسانتو مع الغرضيف المطموبيف. وبكؿ ىدوء وضع إوسرعاف ما عاد 
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س مسدسو في حزامو، وأمسؾ بالمجاـ بيده اليسرى، بينما قبض عمى الحربة كامبو 
 باليمنى.

 تابعو الرجاؿ بنظراتيـ بصمت مطبؽ.

 ثـ عاد صوتو يجمجؿ مسيطرًا.

سنذىب جميعًا. سنذىب إلى الحرب. أنتـ اليوـ  .ػ لف يستمر العمؿ بعد اليوـ
 جنودي. خذوا حرابكـ واتبعوني.

 ـ لمحظات حائريف، مندىشيف مف ىذا القرار المفاجئ.تجّمد العبيد في أماكني

 ػ ىيا! اجمبوا الحراب!

أخذ البعض يتييأ إلطاعة األمر عندما تقدـ أحد العبيد األقوياء باتجاه الوكيؿ 
 وخاطبو بميجة واثقة:

وليس لؾ  ،ػ حضرتؾ الوكيؿ، أجؿ سيدي، لكنؾ لست المالؾ. المالؾ ليس ىنا
 طريقة.الحؽ في أف تخرجنا بيذه ال

لى بريؽ الحربة في يد  كاف اآلخروف ينظروف فقط إلى الحصاف المتحفز وا 
 .أنيت حياتوالوكيؿ، الذي سرعاف ما عاجؿ العبد بطعنة في رقبتو 

ُحسـ التردد، وأسرع الجميع إلى جمب أسمحتيـ وعادوا عمى الفور. عند ذلؾ راح 
تنوعة األشكاؿ واأللواف، بريسينتاثيوف كامبوس يتفحصيـ. كانوا مائة رجؿ بمبلبس م

أنصاؼ عراة، حفاة، يتكئوف عمى حرابيـ مف التعب، بعضيـ قوي، وآخروف ىزيموف 
 ومرضى. 

 تفرس فييـ جيدًا ثـ بدأ يختار وينتقي مف بينيـ:

ػ أنت، بيدرو، وأنت، راموف، وأنت، ناتيفيداد، وأنت، ثيريمو، وأنت، خيسوس، 
w ستكونوف ضباطي. أنا الرئيس.
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 اختارىـ عمى المجموعة. الذيفالخمسة األقوياء باف الش وتوزع

 ػ أنتـ ستصدروف األوامر إلى ىؤالء الناس وفقًا لمتعميمات التي ستتمقونيا مني.

وبدأ الضباط الجدد يمارسوف سمطتيـ بأف أخذوا يجمدوف العبيد الكسالى 
  :منزؿالانطمؽ صوت غاضب مف أعمى  ياوالخائفيف عمى ظيورىـ، حين

 ي تفعمو ىناؾ، كامبوس، مع ىؤالء الناس؟ مف الذي قتؿ ىذا الرجؿ؟ػ ما الذ

 كانت إينيس تقؼ عمى الشرفة وقد أدىشيا ما تراه.

وال أي إنساف آخر ػ أجاب ػ جّيزوا ىؤالء الرجاؿ  ػ أنا ال يحاسبني أحد، ال أنتِ 
 !واتبعوني ،لبلنطبلؽ

زعيـ مف عمميـ عندما رأتو يمضي غير مكترث، ومعو جميع العبيد الذيف انت
 بالقوة ودوف أي وجو حؽ، فقدت أعصابيا وأخذت تصرخ ميتاجة:

 ػ خائف! قاتؿ! لص!!

تطايرت الصرخات الذاىمة فوؽ رؤوس ىذه القوات الصغيرة التي كانت تمضي 
 مبتعدة، يتقدميا حصاف كامبوس.

 اف!! خائف!!بػ قاتؿ!! ج

، صرخة المالؾ تستمر كاف قرارًا مفاجئًا. وىذه شقيقة المالؾ، أسرة المالؾ
 بمطاردتو بكؿ ما لدييا مف طاقة.

 ػ انتظروني ىنا. سأعود سريعًا.

 مف الغضب. عاصفةواستدار ليتوجو مسرعًا نحو المنزؿ، تدفعو 

 ػ لص!! خائف!!!

wلـ يعد يستطيع تحمؿ  ،شعر بأف عمى ىذا الصوت أف يتوقؼ، أف يموت
w
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 سماعو.

التي يتجرأ فييا عمى الدخوؿ إلى مقر صعد الدرج الخارجي. إنيا المرة األولى 
 إقامة الُمبّلؾ. لـ يسبؽ لو إطبلقًا أف تجاوز الممر الخارجي.

 الجموس فيرناندو اعتادحيث  بيوعازمة عمى أمر ما، َمرَّ بال صعد بخطوات
 .، والموحاتوثيرةالبيانو، والمقاعد الو  إلى الصالة ذات األثاث األحمر، دخؿ لمقراءة.

 ػ قاتؿ!!

الجانب األيسر. وجد نفسو في الركف  فيىناؾ باباف. توجو إلى ذاؾ الذي كاف 
المخصص لمصبلة، أماـ العذراء التي يضيئيا نور خافت. دفع الباب بعنؼ، ثـ توجو 

الجانب األيمف، اجتاز غرفة الطعاـ: طاولة محاطة بمقاعد جمدية  فيإلى الباب الذي 
 مف النوع الفاخر تغمر رائحتيا المكاف. عالية، ركف صغير يزداف بالورود، ورود حمر

 ػ خائف!!

كانت الشتائـ تخترؽ الجدراف لتغوص في دمو الفائر، والصرخات الغاضبة تيبط 
عميو مف فوؽ عبر الدرج، حيث كانت إينيس، بوجييا الذي ازداد شحوبًا، وعينييا 

 المتيف ازدادتا سوادًا واتساعًا، وجسميا الذي ينتفض غضبًا واىتياجًا.

صعد إلييا. وىناؾ أوقفو شيء ما في البلشعور، وقؼ يتأمميا بنعومتيا، ويشبع 
 نظراتو مف ذراعييا الرقيقتيف، وجسدىا المتحدر مف أسرة المبّلؾ األسياد.

 ػ جباف!!

المتوحشة تراجعت  اليجمةإلييا مثؿ مجنوف. وأماـ ىذه  وفقد رشده، وتابع اندفاع
 مذعورة إلى داخؿ غرفتيا.

 نسانًا: كاف كتمة مف العنؼ المنفمت المدّمر.لـ يكف إ

wطاردىا، حاصرىا في زاوية الغرفة، ووقؼ أماميا، وعيناه تقدحاف كراىية، ينظر 
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 إلييا مف األعمى إلى األسفؿ.

كانت تشعر بأنيا مجروحة وميانة، لكنيا في الوقت نفسو عاجزة أماـ ذلؾ 
لى الوحش الذي لطالما نظرت إليو كحيواف مع شعور متسم ط يدفعيا إلى إىانتو وا 

 معاممتو بصورة سيئة بقدر ما تستطيع.

 اآلف ىو في مواجيتيا، متغطرسًا وغاضبًا. شقيقة المالؾ السيد.

 ػ عبد خائف، وتتجرأ عمى التطاوؿ ضد أسيادؾ! عبد نذؿ!!

لـ يستطع أف يتمالؾ نفسو. أخذىا مف قميصيا فتمزؽ كاشفًا عف صدرىا، وراح 
 وىو يكيؿ ليا الضرب: يصرخ بصوتو األجش

ػ ىذا ليس جسد عبد، يا تافية، أنا لست عبدًا. أنا رجؿ حر. أنا لست عبدًا 
 لجباف مثؿ أخيؾ. ىذا جسد رجؿ فحؿ!!!

خمع قميصو وانقض عمييا كما ينقض حيواف عمى فريستو، وأكمؿ بأصابعو 
بضربة مف يده المتشنجة انتزاع ما تبقى مف ِمزؽ ثيابيا إلى أف عّراىا بالكامؿ. ثـ، و 

 الثقيمة، ألقى بيا أرضًا. 

 شمخ بعضبلت جسمو البرونزي، وصوتو يدّوي:

 ػ ىذا جسد حر، مثؿ جسدؾ. ىذا جسد رجؿ فحؿ!!

 .رزحفت عمى األرض تحاوؿ إخفاء عرييا تحت السري

اؿ لقيرىا. جكانت تشعر بالعجز واالستسبلـ في مواجية ىذه القوة التي ال م
 محطمة، أماـ ذلؾ المنتصر. امتزج لدييا الغضب باأللـ. عارية وميزومة، بكبرياء

 وانخرطت في بكاء يائس.

w ػ قاتؿ!! نذؿ!!
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بريسينتاثيوف كامبوس بإحساس جديد  الذي مؤل كاف صوتيا يتقطع بالنشيج،
 مفاجئ.

إينيس، لـ يعد أماـ شقيقة المالؾ. كانت امرأًة عارية  دونياإنو لـ يعد اآلف أماـ 
 تبكي.

؛ الجسد األبيض بعض شعر بالتحرر مف  ثورة ىيجانو، وراح يتأمميا بتأفٍّ
 بخطوطو الرائعة تضيئو العيناف.

 تنشب فيو أظافرىااقترب منيا، حمميا بيف ذراعيو وأخذ في تقبيميا بينما ىي 
 وتضربو بيدييا الواىنتيف.

 ػ اتركني! اتركني! أييا العبد!

ؿ ؿ موضع مف جسدىا الناعـ والفاتر. قبّ استمر يقبميا بنيـ، ويداه تتممساف ك
 فميا المتشنج مف الغضب، وعينييا السوداويف الغارقتيف بالدموع.

 ، وىي كانت امرأة.كاف ىو رجبلً 

 ػ نذؿ!!!

 في األسفؿ، كاف العبيد ينتظروف. انتظروا طويبًل.

عندما خرج بريسينتاثيوف، نظروا بذىوؿ إلى قميصو الممزؽ ووجو المميء 
 وعينيو الحمراويف وشعره المتشعث.بالخدوش 

 ابتسـ بعضيـ بخبث، لكْف سرعاف ما ىدر صوتو المرعب مف جديد:

ػ ثبلثة رجاؿ إلشعاؿ حريؽ في المنزؿ، وعشرة آخروف إلشعاؿ حرائؽ في 
 المزارع.

w وانطمؽ الضباط لئلشراؼ عمى تنفيذ األوامر.
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عد أف ُقذفت محتويات لحظات واندلعت ألسنة نيراف ىائمة وراء الجدراف البيض، ب
براميؿ الكحوؿ عمى كؿ ما ىو خشبي. كاف لييبًا أزرؽ، أحمر، شاحبًا، ينعقد ضفائر 

 مف جحيـ، تمتزج بأشعة الشمس البلىبة.

بنيـ أرجاء المزارع لتمتيـ كؿ شيء  جميعالنيراف تتصاعد مف  كما أخذت
 شراىة.و 

 . وعاد الجميع......

 .امتطى بريسينتاثيوف كامبوس حصانو

 ػ ىيا، لننطمؽ!

وانطمقت ىذه القوة الصغيرة عبر المزارع التي كانت تغمرىا الحرائؽ. ومع 
ابتعادىا، بدت المزارع وكأنيا غابة مف نيراف تتزايد اتقادًا واتساعًا. وعادت ابتسامة 

 تمؤل أسارير بريسينتاثيوف كامبوس. االرض

وأصوات ىامسة ومف وراء كامبوس كانت المجموعة تسير دوف أي انتظاـ، 
تعمؽ عمى ىذه األحداث الغريبة. كاف صامتًا ال يتحدث إلى أحد، كما أف أحدًا لـ يكف 

 يجرؤ عمى التحدث إليو.

مع حموؿ المساء كانوا قد اجتازوا مسافة غير قميمة، ووصموا إلى القرب مف 
 إحدى القرى الصغيرة.

ت. لـ يكف قد أمر كامبوس بالتوقؼ، وأرسؿ رجبًل الستطبلع بعض المعموما
أي تصور. كاف يعرؼ فقط  ببلقرر بعد ماذا سيفعؿ، فحتى ىذه المحظة كاف يسير 

 ما إذا كاف سيصبح ممكيًا أـ جميوريًا. يعرؼ بعدْ  و لـ يكفأنو ذاىب إلى الحرب، لكن

 :وخبلؿ انتظار عودة مبعوثو، نادى أحد ضباطو

w ػ أنت، ناتيفيداد، تعاؿ إلى ىنا.
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 س.ػ بأمرؾ، أييا الرئي

 ػ ما ىو رأيؾ بيذا الموضوع؟

 ػ أي موضوع؟

 ػ نعـ؟ ىذا الذي نحف بصدده.

 بما ال يتوافؽ مع ما يرغب بو كامبوس. اإلجابةناتيفيداد  شيخ

 ػ كؿ شيء عمى ما يراـ. لكف أليس باإلمكاف الحصوؿ عمى بعض الراحة؟

أف يـ ل . الذيف ىـ في موقع منخفض يمكفناتيفيدادػ نحف اآلف في موقع مرتفع، 
 . ايرتاحو 

 ثناف سعيديف بأفكارىما الخائبة.ضحؾ الضابط بمكر؛ ضحؾ اال

 تفكر بمسألة ىامة. أي جانب عمينا أف نتخذ؟لـ ػ حسف، ناتيفيداد، لكنؾ 

 ػ ماذا يعني أي جانب؟

 أي جانب؟ أي ىؿ سنكوف قوطييف أـ جميورييف. ؟ػ نعـ

 صمت ناتيفيداد برىة قبؿ أف يجيب:

 ثنيف؟ىو الفارؽ بيف االػ حسف، سيدي. وما 

ػ الفارؽ كبير! كيؼ ال! أال تعرؼ: القوطيوف عمميـ أحمر ويصيحوف: "عاش 
 الممؾ"!

 ػ ىكذا!

 ػ بينما الثوار عمميـ أصفر ويصيحوف: "عاشت الحرية"!

w ػ آه! جميؿ! وماذا نختار؟
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 أحد الضباط اآلخريف، ثيريمو، وكاف يستمع إلى الحوار، اقترب.

إاّل أني سأدلي برأيي. ىذا كبلـ ال معنى لو. ما الذي سيقدمو  ػ لـ يناِدني أحد،
 لنا الثوار؟ الحرية؟ إّنا نمتمكيا!

 ػ ىذا صحيح أيضًا ػ عقَّب ناتيفيداد.

 ػ والوطف؟ ػ أضاؼ بريسينتاثيوف كامبوس ضاحكًا.

 ! ، ليس ىناؾ وطف مع كؿ ىذا الذي أعانيو! ماذا قدَّـ الوطف إلّي؟؟ػ أي وطف
 لمجرد إخافة الشباب. إذا سمحت لي، سأقدـ ىذه المقارنة.  ة تستخدـىذه المسأل

 ػ ىاتيا.

ػ حسف، بالنسبة إلّي، موضوع الوطف مثؿ موضوع الحب. أال ترى حضرتؾ 
الناس الذيف يعشقوف، ويميثوف خطوة وراء خطوة ثـ ال يحصموف عمى شيء؟  أولئؾ

 األمر نفسو. الوطف مجرد لياث، مجرد حسرة.

 بصخب مبتيجيف بيذه المقارنة. ضحؾ الجميع

 ثيريمو!ػ ػ آه، إنو ابف زانية ىذا ال

ػ مف ناحيتي ػ قاؿ ناتيفيداد ػ، أنا لدّي وجية نظر. القوطيوف مضى عمييـ وقت 
طويؿ في السمطة، لذلؾ فقد أصبحوا أغنياء ومتخميف. ومعيـ، ىناؾ إمكانية لمحصوؿ 

أكثر مف حاجة اليتيـ، ومع ىؤالء  عمى شيء. أما الثوار فيـ بحاجة إلى مف يعينيـ
 الناس ليس ىناؾ ما يمكف تحقيقو سوى الجوع.

في تمؾ المحظة عاد الرجؿ مف ميمة التجسس: ليس لدى القرية الكثير مما 
 يمكف أف تقدمو. الناس قمة وُعزَّؿ، وىناؾ حانة فييا الكثير مف أنواع األطعمة.

 ث إلى مجموعتو: بعد أف استمع كامبوس إلى ىذه المعمومات، تحد

w القريبة ػ حسف، إذف، ىّيا يا شباب، ولنر ما إذا كاف ىذا صحيحًا! ىذه القرية
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خالية مف السبلح، وفييا أشياء كثيرة. سنذىب لتطويقيا ثـ الدخوؿ إلييا مف منافذىا 
دفعة واحدة، شاىريف الحراب ونحف نصرخ بأعمى أصواتنا كي نبث الرعب في قموب 

 !اهللتكمنا عمى الناس. حسف، إذف، ا

 مجموعات صغيرة في اتجاىات متعددة لتنفيذ الخطة.ضمف  توزعوا

عندما اطمأف كامبوس إلى أف جميع األمور عمى ما يراـ، اتجو إلى أحد المنافذ 
الموصمة إلى القرية، وأطمؽ مف مسدسو عدة طمقات في اليواء، فاندفعت المجموعات 

 صرخاتيا المدوية. معمف كؿ اتجاه 

لسكاف المساكيف ليختبئوا في بيوتيـ ظنًا منيـ أنيـ يتعرضوف إلحدى ىرب ا
 الغزوات اليائمة. لقد بمبمتيـ صيحات المياجميف المجمجمة.

 ...ػ عاش الجنراؿ كامبوس!!

 .. أنقذينا!.ءػ أيتيا العذرا

 !!بريسينتاثيوف كامبوسػ يعيش 

 ػ ليتبارؾ السر المقدس!

فضاء مربع الشكؿ يغطيو العشب.  :حةإلى السا بريسينتاثيوف كامبوسوصؿ 
 أرسؿ عددًا مف رجالو إلى جميع أرجاء القرية يدعو األىالي لبلجتماع في الساحة.

خرج الناس الخائفوف بكثير مف الحذر وىـ ينظروف إلى ىؤالء الغرباء بعيوف 
دوا مذعورة. كانوا، بمعظميـ، مف كبار السف والنساء واألطفاؿ. أما الشباف فكانوا قد ُجنّ 

لمذىاب إلى الحرب. كانت لدييـ معمومات مبيمة عما يحدث في البمد، ويجيموف تمامًا 
ف أف رئيس ىؤالء الزنوج ف ظَ ما الذي سيحؿ بيـ، ومف الذي سيغزوىـ. كاف ىناؾ مَ 
 مخاوفيـ.وتفاقمت ىو الجنراؿ ميراندا، وآخروف اعتقدوا أنو بوفيس شخصيًا، 

كذلؾ، تحدث إلييـ كامبوس مف فوؽ ظير عندما التأـ جمعيـ، أو بدا أنو 
w حصانو:
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 ٔٔٗ 

. لف أوقع بكـ أي أذى. عميَّ أف بريسينتاثيوف كامبوسػ أييا السادة، أنا الجنراؿ 
أنّظـ رجالي، وأحتاج إلى مساعدتكـ. أحتاج إلى مواد تموينية، وأحصنة، وماؿ، 

 وأناس. مف ىـ أعياف القرية ىنا؟

إعطاء أي جواب، ويتبادلوف النصح راح الناس يتيامسوف بصوت منخفض دوف 
 التممص عف طرؽ المراوغة. محاوليف ،والتصورات

 وسرعاف ما بادرىـ كامبوس بميجة مختمفة.

ػ أرى أنكـ سوؼ لف تفعموا أي شيء بالحسنى. ال بأس. إْف لـ يتقدـ إلّي 
 ضـر فييا النار!أعيانكـ، سأحصؿ بالقوة عمى كؿ ما أريد مف ىذه القرية، ثـ أُ 

 الحاؿ، تقدـ منو رجؿ ذو شعر أبيض.وفي 

يا سيدي. ال ضرورة ألف تفعؿ ىذا. يمكننا أف نتفاىـ بطريقة أخرى.  ػ ال
 دوف أف توقع بنا أي أذى. لكفْ  ،سنعطيؾ ما تحتاجو

 .ػ موافؽ ػ أجاب كامبوس، وىو يترجؿ عف حصانو

 أوؿ اعتراؼ عمني بسمطتو.ىذا لقد انتصر. كاف سعيدًا. 

 تفرقت الحشود.

 جاء إليو نفس الرجؿ متابعًا حديثو.و 

 ػ إذا أردت، تفضؿ معي ألستضيفؾ في منزلي. إنو أفضؿ منزؿ ىنا. 

 وافؽ مرتاحًا، ومضى الرجؿ أمامو ليدّلو عمى الطريؽ.

 وفي الطريؽ أوقفتو امرأة مسنة ذات وجو أبمو.

 بني، أنتـ مف الثوار أـ مف القوطييف؟اػ اسمع، يا 

w منيا أحد العبيد فنيرىا وأبعدىا. وعندما لـ يجبيا، تقدـ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٔٔ٘ 

إلى البيت الذي اتخذه مدادات والمؤف بدأت تصؿ اإلفي ذلؾ المساء بالذات، 
 أكياس الفاصولياء والذرة، موز، عشرة أحصنة وخمسة عجوؿ. :كامبوس مقرًا لو

جاء بعضو كعطاء، وبعض آخر  ،الكثير مف الماؿوباإلضافة إلى ذلؾ جمعوا 
 سرقو الجنود.

 لميؿ احتفموا بانتصارىـ.وفي ا

عمى الطبؿ.  اً ضارب أحضروا، و كحوليةأقاموا في الساحة موائد المشروبات ال
 ،الذيف تحرروا مف خجميـ ،الزنوجأفواه و  ،أشعموا الشموع، وكانت النجـو كميا تضيء

 النساء بأسموب فاحش.ب وفيتحرش  وابأسنانيـ الضاحكة، وراح تلتمعا

. وسرى الكحوؿ في أوصاليـ، (ٔ) "كانيا" ػى بالأفرغوا جميع األواني المآل
فانطمقوا يرقصوف ويتدافعوف منتشيف. بعضيـ أخذ يرفع النساء ويتقاذفيف وسط 

 المذعورة. رقص الجميع، حتى األطفاؿ والعجائز.ف صرخاتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       نفسو.   القصب تعني أيضا   والكممة  السكر.  قصب  مشروب كحولي مف  Cañaػ  (ٔ)      
w ػ المترجـ ػ  
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 ٔٔٙ 

، قوية عمى الطبؿ بقبضات األيديالضربات ال معووسط كؿ ىذا الصخب        
 الصرخات تدّوي: كانت

 ػ يعيش بريسينتاثيوف كامبوس!

 

يتساقطوف منيكيف مف راحوا جميعًا بدأت الميمة تمممـ ظبلليا. وشيئًا فشيئًا 
 صباح كانوا راقديف فوؽ العشب كالجثث.السكر. وفي ال

عند الظييرة، أعاد كامبوس تنظيـ رجالو استعدادًا لمتابعة المسير. جمع مف كاف 
مف الشباب في القرية، وأخذ معو مزيدًا مف الحراب وثبلث بنادؽ. في المقدمة  بقيقد 

مؽ كانت األمتعة والمواشي وبعض الحيوانات المحممة باألغراض والمؤف، ثـ انط
اآلخروف وىـ يصخبوف، تبعيـ  الضباط عمى أحصنتيـ وكذلؾ عدد مف الجنود، بينما

 ودوف أي انتظاـ.

ومف جديد، ىا ىي السيوؿ المنبسطة. كانوا سعداء، ويشعروف بأنيـ أحرار 
وا يشعروف باالحتراـ تجاه رئيسيـ، الذي يعود إليو الفضؿ في ىذه الحياة ؤ وأقوياء. بد

 ، وجريئًا، ولطيفًا. لـ يكف بمقدور أحد سواه أف يتولى قيادتيـ.الرائعة. كاف شجاعاً 
 :سزعة  بأقصى  عائدالالستطالع،   كان أحد رجاله، الذي بعث به على حصان       
 ػ ىناؾ قوات قادمة.      

 ػ أناس كثيروف؟

 ػ كثيروف.

 ػ أي عمـ يحمموف؟

 ػ األحمر.

أحد قدـ منفردًا حتى تجاوز أمر بريسينتاثيوف كامبوس مجموعتو بالتوقؼ، وت
w .اتالمنعطف
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 ٔٔٚ 

شاىد مجموعة صغيرة قادمة، ترتدي زيًا موحدًا ومزودة بالبنادؽ. أطمقت 
 تجيب ليا.سدوف أف يباتجاىيا المجموعة صوتيا إليو لمتوقؼ، إاّل أنو تابع تقدمو 

 ػ مف يعيش؟

ـ األحمر، العم ولـ يتوقؼ إال قبالة أطمؽ العناف لحصانو دوف أف يتفوه بأية كممة
 وأخذ يتأممو بعينيف ثابتتيف.

 ػ مف يعيش؟ ػ جاءه السؤاؿ مرة أخرى.

 استدار بصورة مفاجئة باتجاه رجالو:

 ػ عاش الممؾ!
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                                - 8 - 
 

يتـ  ولـ "بيرناردو الثوال"دوف كاف االجتماع قد بدأ منذ الصباح الباكر في منزؿ 
اف معظـ الحاضريف مف ذلؾ الصنؼ مف الرجاؿ الذيف يتعامموف الوصوؿ إلى اتفاؽ. ك

بحذر مع األمور التي ليا صمة بالشأف المالي، ويفضموف التريث إلى حيف اتضاح 
 تجنبًا لتعرضيـ إلى أية مخاطر. ،الحالة في الببلد

ف بسبب الموقؼ السمبي الذي اتخذه اآلخروف. مَ  اشعر فيرناندو بحالة مف الرض
 رب كانا فقط بيرناردو والكابيتاف دافيد.أيََّد الح

ػ ال يمكف االنتظار إلى ما ال نياية. يجب أف تُقدـ النجدة بالضبط حيف الحاجة 
الوقت الذي عمينا فيو أف نتحرؾ ػ قاؿ  ىوإلييا. واآلف، إذ يحتاج إلييا الجميوريوف، 

 بيرناردو.

 وغني، تحدث بدوره: سفّ مأحد المبّلؾ، وىو رجؿ 

يا الشاب، ربما تكوف عمى حؽ، لكْف قد نكوف نحف كذلؾ أيضًا. األمر ػ أجؿ، أي
سأخاطر بيا، وكذلؾ أراضّي  مواؿليس بيذه البساطة. إنيا آالؼ كثيرة مف األ

وعبيدي، وحتى حياتي نفسيا، ال بد مف أف نضع في الحسباف، أنو لو انتصرت الثورة 
ف فشمت فإف القو   طييف سيدمرونني.فسأنفؽ أموالي في جميع األحواؿ، وا 

 وقاؿ رجؿ آخر:

 يعتمد الجميوريوف؟ ـَ ػ إضافة إلى ذلؾ، يجب النظر إلى األمور كما ىي. عبل
ربما عمى األمواؿ التي بحوزتنا، فيـ بحالة مزرية، ويموتوف جوعًا، وال يممكوف شيئًا 

تدخؿ ويبدو لي أف العمى اإلطبلؽ. البمد بكاممو عاد مرة أخرى إلى السيطرة اإلسبانية. 
w مجرد عمؿ جنوني. ىو اآلف

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٜٔٔ 

 ػ بوفيس انتيى مف إخماد الثورة.

 نكميزي:قاؿ اإل

متفقوف عمى ضرورة مساعدة  ناػ أجد أنكـ تناقشوف ما لـ نأِت لمناقشتو. جميع
 الجميورييف. ما يجب عمينا اآلف تحديده ىو كيؼ ومتى يجب تقديـ ىذه المساعدة.

مر ليس عمبًل تجاريًا، إنو أمر يتعمؽ بالقناعات. ػ أييا السادة ػ أكَّد بيرناردو ػ، األ
أنا عمى ثقة مف أف أّيًا منكـ ال يمكف أف يفّكر بالتقتير في لحظات عمى ىذه الدرجة 

 مف األىمية.

عندئذ تدخؿ رجؿ كاف يجمس صامتًا طواؿ الوقت وىو يعرؾ شفتيو بيده 
 الغميظة. تحدث متميبًل ومؤكدًا عمى كؿ كممة مف كمماتو:

سف، أنا، مف ناحيتي، أعرؼ ما الذي عمّي القياـ بو. ال تدخموني في أي ػ ح
حساب. أنا ليس لدي ما أفعمو مع الجميورييف، وال مع البمد، وال مع أي شيء مف ىذه 
الحكايات. أنا ذاىب إلى حقولي لمعمؿ، فعمينا أف نرى األمور كما ىي في الواقع، 

مع اإلسباف، كاف حالنا أفضؿ، كانت ىناؾ مف قبؿ،  .غض النظر عما ىو ىذا الواقعبِ 
األمواؿ، وكانت ىناؾ التجارة، لكف إلى أيف سيوصمنا ىؤالء الجميوريوف! قؿ لي، ماذا 
سيكوف شأف العممة؟ وعمى مف سيقع األذى؟ وىذه الحرية التي ستعطى لمعبيد، ىذه 

مكياتيـ، لقد سبؽ األكواـ مف الزنوج الكسالى والمتيالكيف. إنيـ ال يحترموف الناس وال م
ذي تعوزه ليـ وتولوا السمطة مرتيف ولـ يفعموا شيئًا. في البداية، جاء الجنراؿ ميراندا، ال

بأفضؿ مف  ،ىو اآلخر ،واآلف ىذا البوليفار، والذي ليس ؛ال يصمح لشيءو  الكفاءة،
 سابقو. مع ىؤالء الناس ال يمكف المضي إلى أي مكاف!

ال تعرؼ  أنتاألمور بيذه الطريقة. قش دو ػ أف تناػ عقَّب بيرنار  ّيئػ إنو أمر س
، كما تظف، وال بوليفار ىو كذلؾ تعوزه الكفاءة تفبل ميراندا كان ،شيئًا عما تتحدث بو

 تفكر سوى بما في جعبتؾ مف حفنة نقود. الّ أيضًا. إنو ألمر بائس أ

w انتصب الرجؿ غاضبًا.
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 ٕٔٓ 

أفعؿ بأموالي ما يعجبني؛ ولف ػ ال تصّعد األمور، وال تدفعني إلى الصراخ! أنا 
 أعطييا إلى أي متمرد ميت مف الجوع، لف أدعيـ يسرقونني!

دو، الذي ثارت أعصابو، أف يذىب باألمر إلى نياياتو، لوال أف تدخؿ ار أراد برن
 وا األجواء، بينما استمر ذلؾ الرجؿ ييميـ ويستنكر.ؤ اآلخروف وىدّ 

 . أخيرًا ساد اليدوء......

 ًا أف تدفع باألمور إلى ىذا الحد.ػ لـ يكف ضروري

 ػ إنو دائمًا ىكذا. بيذه الفظاظة.

 ةومع ذلؾ، فإف ما حصؿ قد عّكر النفوس. وكاف مف الواضح أف موقؼ األكثري
 ىو إلى جانب ذلؾ المعترض.

يدرؾ أف موقؼ ذلؾ و كانت تتنازع فيرناندو مشاعر الخوؼ واالضطراب. 
ئـ، ىو الذي يساوره في أعماقو بصورة غير المخموؽ الذي ينتمي إلى نوع مف البيا

 ؛عمى الذىاب إلى الحرب "آلتار"ػالواضحة. كاف يفضؿ حياتو اليانئة والمترفة في 
فعمى الرغـ مف إدراكو ألىمية ذلؾ االندفاع وتمؾ التضحيات الطيبة، إاّل أف روحو 

ـ مرة كانت ميتة وجبانة. فيو، الذي جاء بغرض حث اآلخريف عمى الحرب، لـ يتكم
إلى جميع أولئؾ الذيف كانوا يمعنوف في التيرب، وكاد يصؿ إلى  اواحدة، وأصغى برض

 الشعور بالرغبة في أف ُترفض الفكرة.

 عاد المالؾ المسّف الذي كاف قد تحدث في البداية، إلى الحديث مف جديد.

 البد مف معرفة ما سنقوـ بو. فيما يتعمؽ بي، يبدو لي مف ،ػ جيد، أييا السادة
المناسب أف يقرر كؿ واحد ما يفكر بو. الذيف يودوف التدخؿ في الحرب عمييـ أف 
يقولوا ذلؾ، والذيف ال يودوف التدخؿ عمييـ أف يقولوا ذلؾ أيضًا. أنا، مف جيتي، أعود 
إلى التأكيد بأني ال أعتقد أف األمور حاليًا مبلئمة لمثؿ ىذا التدخؿ، لكف، وفي كؿ 

wدخؿ، باستطاعتي أف أقدـ مساعدة بسيطة مف الماؿ، كي ال األحواؿ، ولو أني لف أت
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 ألف يتقّوؿ عمّي أحد أية أقاويؿ.أدع مجااًل 

عرؼ مف ىـ الذيف سيذىبوف، ومف ىـ نػ إذف ػ قاؿ الكابيتاف دافيد ػ ال بد مف أف 
 مف يود الذىاب فميقؼ. ،الذيف لف يذىبوا، فمف غير الممكف إرجاء اتخاذ القرار

ف أف أحدًا لـ ينيض واقفًا، فإف االقتراح استقبؿ بصخب مف وعمى الرغـ م 
 التعميقات. وبعد انتظار قميؿ، عاد يؤكد:

 ػ فمنر، أييا السادة، ليقؼ الذيف اتخذوا قرارىـ بالذىاب.

 أف يتحرؾ أحد. إلى أف نيض أحد الشباف.  مف غيراستمر ضجيج األصوات 

 ػ أنا!

 ثـ شاب آخر كاف يجمس قريبًا منو:

 ا!ػ أن

 ػ حسف جدًا، إذف ىناؾ اثناف، ِلَنَر، أييا السادة.

 مف إحدى الزوايا المتطرفة نيض رجؿ ذو شاربيف كثيفيف:

 ػ وأنا أيضًا!

بعد أف شاىد فيرناندو ىؤالء الشباف الذيف توالى وقوفيـ بدأ يتخوؼ مف أف 
 تنتصر فكرة الحرب.

 ػ سأؿ اإلنكميزي. ؟ػ َمْف أيضاً 

 الزنوج.وقطع المشيد دخوؿ أحد 

 ػ يسألوف عف السيد فيرناندو فونتا.

w ػ َمْف؟
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 ."آلتار"ػالػ أحد العبيد مف 

 ونيض فيرناندو ليخرج مسرعًا.

ظتاف مف الخوؼ حسبيريتو سانتو، أشعث، يميث، عيناه جاإفي الخارج كاف 
 واإلرىاؽ، وبحشرجة ال تكاد تسمع:

 ػ سيدي! سيدي!

يأتي ىذا البائس عمى ىذه الصورة  كاف مف الواضح أف شيئًا رىيبًا قد حدث كي
 مف الذعر.

 ػ ماذا! ماذا حصؿ؟

 ..!....! البنت إينيس."آلتار" ػالػ سيدي! 

! ـْ  ػ ماذا؟ تكمَّ

 كانت أنفاسو المرىقة تمنعو مف االستمرار في الكبلـ.

 .. َدمََّر...... يا سيدي،.ػ بريسينتاثيوف كامبوس،

 ػ ماذا؟

 ػ َدمَّر. أحرؽ األمبلؾ.

ًا مفاجئًا. ذلؾ الرجؿ الذي كاف بالنسبة إليو شخصًا كرييًا، قاـ بعممو كاف أمر 
 التخريبي. 

 ما كاف يتوقعو منذ زمف. وشعر بحجـ ذنبو.ع تحدثلـ يكف ي

!إػ لكف، ماذا فعؿ؟  ـْ  سبيريتوسانتو! قؿ لي! تكمَّ

w ػ لقد َدمَّرىا، يا سيدي، لقد دمَّرىا، لقد أحرؽ األمبلؾ.
w
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لقديمة آلبائو، أحرقيا ىذا الدخيؿ، لو أنو يقع بيف يديو األرض ا "آلتار"، ػال
 و.قتمفي

 ػ أيف ىي إينيس؟

 ػ الطفمة إينيس أيضًا، يا سيدي!

 ػ كيؼ؟ أيضًا ماذا؟

ػ أيضًا، يا سيدي، اغتصبيا بريسينتاثيوف كامبوس. يالمفظاعة، يالمفظاعة يا 
 سيدي!

ره ذلؾ الوحش. أحس فيرناندو وكأنو سُيَجّف. أختو، أراضيو، كؿ شيء دم
بإمكانو أف يفعؿ شيئًا. لقد دمَّروه. دمروه.  ولـ يكفمف اليأس. لقد دمروه  ةوداىمتو حال

سيولد العالـ وينتيي ألؼ مرة إاّل أف ما حصؿ سوؼ لف يتغير. لقد دّمروه، بعيدًا عف 
 متناوؿ يديو، وعف مقدرتو عمى فعؿ أي شيء.

طعف الرجاؿ في الحرب. اآلف يدرؾ كيؼ يُ لقد ُدمِّر. ُدمِّر. اآلف يدرؾ كيؼ يباد 
األطفاؿ بالحراب، وكيؼ يقوـ "بوفيس" بتقطيع أوصاؿ الرجاؿ كي يتفرج عمى األحشاء 
البشرية وىي ما تزاؿ تنبض. إنو يشعر بالكراىية، وبعطش يحرؽ جسده. بريسينتاثيوف 

 أمر ىوكامبوس. كاف عطشًا ال حدود لو وال تخفؼ مف حدتو سيوؿ مف الدماء. كـ 
في غاية البساطة أف ُيقتؿ رجؿ. كـ أنيا مسألة في غاية البساطة أف ُيقتؿ مائة مرة. 

 شعر برغبٍة طاغية في أف يدمِّر.

 سبيريتوسانتو يرتعد مف الخوؼ أماـ ذلؾ الغضب المحتقف.إكاف 

 ػ يالمفظاعة، يا سيدي!

 ػ وتتحدث عف فظاعة أييا المعتوه؟

لبائس الذي انبطح أمامو عمى األرض مف وَحدَّؽ في ذلؾ الزنجي اليزيؿ ا
w اإلرىاؽ ومف الرعب وقد أصبح ىدفًا لكؿ ىذا الغضب المتفجر.
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 ػ وأنت؟، لماذا لـ تقـ أيضًا بالتدمير وبالسرقة؟

في أف يفجر ما في جامحة بالكراىية يسيطر عميو، ورغبة  كاف شعور طاغٍ 
 ت التوسبلت.ع أصوات األنيف، أف يسمع أصوانفسو، أف يدمِّر، أف يسمَ 

 ػ أنت، أييا الزنجي الجباف، لـ ترتكب ذلؾ بسبب خوفؾ!

كالُحمَّى، وانقض عمى المسكيف يجتاحو لـ يعد باستطاعتو التمييز، كاف الغضب 
 بيديف مرتجفتيف وأطبؽ بيما عمى عنقو الناحؿ.

 ػ يا سيدي! ماذا تفعؿ يا سيدي؟ أرجوؾ!

 يختنؽ.رفعو عف األرض وىو ييزه مثؿ دمية، حتى كاد 

 . آ آ آ ي ي ي!!.ػ سيدي، إنؾ تقتمني!، ستقتمني..

نكميزي وآخريف، وتمكنوا، بجيد كبير، مف برناردو واإلأخرج صوت الصرخات 
 نقاذه.ا  و  تخميص ذلؾ العبد

 ما الذي حصؿ؟ ..يجري؟ يذالما ..ػ ماذا يجري؟

وأختو  . أمبلكو المدمرة،ةوبعد أف ىدأ فيرناندو قميبًل، غرؽ في ردة فعؿ طفولي
 بو النشيج.مَ المسكينة، وغَ 

 ػ ما الذي حصؿ؟

 ػ ماذا يجري؟

اوؿ توضيح األمر لآلخريف، قاؿ فيرناندو حسبيريتوسانتو يإوبينما أخذ 
 نكميزي، وىو ينتحب:لئل

ف بريسينتاثيوف كامبوس؟ لقد دّمر لي كؿ شيء. لقد ئػ أرأيت، كابيتاف، ىذا الخا
w قضى عمّي. وأختي الصغيرة المسكينة!
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 نكميزي يواسيو، بينما اقترب بيرناردو منيما:راح اإل

 ىب أنا أيضًا.سأذػ لماذا ال نذىب إلى ىناؾ لنرى بأنفسنا ما الذي حدث؟ 

 سبيريتوسانتو، َجيِّز األحصنة. إ .ػ ىذا أمر جيد جدًا ػ أجاب الكابيتاف ػ

 ػ ىذا المص، كابيتاف ػ تابع فيرناندو ػ، ىذا المص الذي دمر لي كؿ شيء.
 لماذا؟ لماذا؟

دوا فيرناندو بالركوب، وانطمقوا مسرعيف تممؤىـ جاء الزنجي باألحصنة. ساعَ 
الخارج  ،الرغبة بالوصوؿ بأسرع ما يمكف، مع استمرار بكاء فيرناندو المتوتر والمتشنج

 عف سيطرتو.

خيوط الشمس قبيؿ الغروب تزّيف الطبيعة: التبلؿ المرتفعة، مزارع بقايا كانت 
 ."آلتار"ػالب الضاربة إلى الحمرة. وتذّكر اإلنكميزي أولى زياراتو إلى يُ لسُ القصب، ا

 بيرناردو ػ سأؿ الكابيتاف ػ، ألـ تتعرؼ ببريسينتاثيوف كامبوس؟ دوفػ 

 التقيتو في القرية ذات مرة. ،ؿػ أج

 ػ ألـ يكف يبدو عميو أنو إنساف مخمص؟

 كثيرًا في ىذا األمر. فكرػ ال أتذكَّر. لـ أ

ا أنا فقد فعمت. كنا نخرج في المزرعة معظـ األياـ. عرفتو عف قرب، لـ َيبُد ػ أم
 عميو أنو يفعؿ أمرًا كيذا.

 ػ ربما كاف يتظاىر أمامؾ بخبلؼ حقيقتو.

ػ ال. أنا متأكد مف ىذه الناحية. لـ يكف يتظاىر أمامي. كاف عفويًا وطبيعيًا. 
 قوة، وبالثقة.وكذلؾ كاف بحضور اآلخريف. ترؾ لدّي انطباعًا بال

wالقوة الخارقة، التي أصبحت اآلف مدمِّرة. وتذكَّر ضحكتو الباردة التي  ىذه ..
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تكشؼ عف أسناف حيواف مفترس، وصبلبتو الحديدية فوؽ حصانو المتوثب، وعينيو 
 الممتمعتيف وىو يتحدث بصوتو األجش: "مف ىو فوؽ، ىو الذي يحيا...".

 غارقًا في أحزانو. كاف فيرناندو، في الوسط، عمى حصانو،

 ....ػ خيانة! خيانة فظيعة!

ىناؾ أي أثر لمحياة، فقط كانت تفوح رائحة  ليس. الػ"آلتار"وصموا إلى تخوـ 
الجمر. كاف بيرناردو أوؿ الواصميف إلى أقرب التبلؿ المطمة عمى المكاف، حيث يظير 

 المشيد العاـ.

مف البعيد كانت ألسنة معظـ ما كانت تغطيو المزارع أصبح متشحًا بالسواد؛ و 
بدت بقايا مف الميب ما تزاؿ تتصاعد. منزؿ الُمبّلؾ انيار تحت سقوفو، وبيف الحطاـ 

 الجدراف وقد تفحمت مثؿ أحجار الموقد. بعض

تتناثر في كاف فيرناندو يتقدـ ببطء. بقعة سوداء كبيرة ىي ما أصبح يبدو ىناؾ، 
 ة.شرارات مف رماد جذوع األشجار المحترق أرجائيا

 ومع تأممو لما يرى، كاف األلـ يتفاقـ.

 ػ يا إليي! كيؼ يمكف أف تحدث جريمة كيذه؟

حوؿ أكواـ  ثبلثةف. وترجؿ الاىمز حصانو فتقدـ باتجاه المنزؿ، وتبعو اآلخر 
 الحطاـ.

، الحجارةكاف المبنى قد انيار بصورة كاممة: المواد الخشبية متفحمة، وأكواـ مف 
 ره بعد.وبقايا دخاف لـ تخمد آثا

 ػ إينيس! أختي! أختي الصغيرة! إينيس! أيف أنت؟

 كذلؾ أخذ اآلخروف ينادونيا، يبحثوف عنيا.

wمكاف مبيت العبيد وغرفة الوكيؿ  غير يسمـوسط كؿ ذلؾ الدمار المحترؽ لـ 
w
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 الصغيرة.

يبكيف سكنيف انتبو بيرناردو والكابيتاف إلى خروج نحو عشر زنجيات مف باب 
 ييف.ويندبف، فاتجيا إل

 ػ يا مريـ الطاىرة، ما ىذه الفظاعة!

  بيرناردو.سأؿ  ػ إينيس؟ دونياػ أيف ىي 

 ػ يا مريـ الطاىرة! لقد بحثنا عنيا في كؿ مكاف، ولـ نعثر عمييا. 

 عاد يسأؿ.ػ ػ في كؿ مكاف؟ 

 ػ آه، أجؿ يا سيدي! في كؿ مكاف، في كؿ مكاف.

 يتسابقف إلى الحديث:ف ثـ أخذ

 بة!ػ كـ كانت سيدة طي

 ػ يا يسوع، كـ كاف ذلؾ عمبًل جبانًا!

 ػ نحف، وخبلؿ الحريؽ، دخمنا إلى ىنا.

 ػ لكف انظر، لقد بحثنا عنيا فعبًل.

 .اهلل ػ فميحميا

 ػ مف المؤكد أف ذلؾ المص الكبير قد أخذىا معو!

أراد بيرناردو أف ال يدع مجااًل لممزيد مف إثارة فيرناندو فيما لو اقترب منيف 
 ى ىذه الحاؿ، فطمب منيف: ابقيف ىنا. وال تخرجف! واصمتف!وشاىدىف عم

 النادبة.ف وعدف إلى االختفاء في الداخؿ وىف يسحبف معيف أصواتي

wثناف إلى فيرناندو الذي جمس عمى األرض يجيش يائسًا أماـ فداحة ما وعاد اال
w
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 حصؿ.

ىذا  ػ ىذا ىو كؿ ما بقي لي مف منزلي. كؿ ما كاف بحوزتنا طواؿ حياتنا حطمو
 المتوحش.

األنقاض. ىنا كاف منزؿ اآلنسة إينيس: الصالة يجوؿ بيف نكميزي راح اإل
الكبيرة، الصور القديمة في ركف الصبلة، البيو الصغير ذو الورود. لقد كاف ذلؾ. أثار 
سخطو ىذا التدمير األعمى. البيانو الذي كانت تعزؼ عميو اآلنسة إينيس نغماتيا 

المسكينة، التي كاف يحكي ليا حكايات عف الجنيات. بدأ يممؤه  الطفولية. اآلنسة إينيس
دراؾ بأنو كاف قميؿ االكتراث. كاف يتحدث إلييا لكونيا اإلشعور مف الحناف الرقيؽ، و 

المرأة الوحيدة التي كاف يمتقييا في ذلؾ المكاف. لـ يكف يشعر بأي ميؿ تجاىيا؛ ومع 
رت حياتيا اليشة. كانت امرأة مسكينة تممؤىا ليذه المأساة التي دم ذلؾ، فيو اآلف يتألـ

الضربة المفاجئة. واآلف، وقد أصبحت بعيدة،  ىذهالتي حطمتيا  ،األحبلـ واآلماؿ
 وربما قد غابت إلى األبد، أصبح يتذكرىا بكؿ ىذا الحناف.

كاف يتذكر كـ كانت رقيقة، مدلمة، قادمة مف عالـ آخر، لتسقط بيف ذراعي 
المتوحش. تصورىا في ذلؾ الرعب وىي تطمب العوف والنجدة،  بريسينتاثيوف كامبوس

دوف أف يأتي أحد إلنقاذىا. تذكر إصغاءىا الطافح بالمودة وىو يروي ليا حكاياتو التي 
يحفظيا عف ظير قمب، والتي لطالما رواىا لمعارفو، والتي تمؤل الكتب الرومانسية، 

ي فكانت تتابعيا بكؿ ذلؾ وتستعاد مع أناس غير مباليف، وال حصر ليـ. أما ى
 قد بدأت تحبو.كانت وربما أنيا  .االىتماـ الحار

ىذه ىي أنقاض ما كاف عالميا، ىذه ىي النياية، نياية عالميا. كؿ ىذا كاف 
 يضج في ذاكرتو: عالميا الذي بددتو ىذه المأساة الرىيبة.

 ودّمر عالميا. لقد دّمرىا بريسينتاثيوف كامبوس

زؼ ألحانًا بسيطة عمى البيانو القديـ. "وكيؼ يكوف كاف يتذكرىا وىي تع
w السِّْمؼ؟" مع كؿ التفاتة كاف يرى أمامو لونيا الشاحب وعينييا السوداويف العميقتيف.
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وىا ىو مرة أخرى إلى جانب فيرناندو الذي ما زاؿ جالسًا عمى األرض، غارقًا 
 في نشيجو.

مكانو أف يتوقع، وأنَّبو ضميره لقد أدرؾ أنو كاف بالنسبة إلييا أكثر مما كاف بإ
 عمى عدـ اكتراثو، وآلمو أف تكوف مشاعره اآلف غير قادرة عمى فعؿ شيء.

 ،أف يمحو جـر غيابوعميو بتصحيحو،  عميو التزاـٌ و  و قد اقترؼ خطأ،شعر بأن
 دـ عمى عمؿ غير عادي. وفي لحظة، ودوف أي تردد، قاؿ لفيرناندو:أف ُيقْ و 

 شقيقتؾ.ػ لي الشرؼ أف أطمب يد 

 وردَّ فونتا الذي كاف مشتت األفكار:

 ػ ماذا؟

 إينيس، بودي الزواج منيا. ةػ إذا عثرنا عمى اآلنس

 وبصوت كما لو كاف يصدر مف بعيد، أجاب:

 ػ شكرًا جزيبًل، كابيتاف، شكرًا جزيبًل.

نكميزي أنو تصرؼ بطريقة عادلة، واآلف عميو فقط أف ساد صمت، وشعر اإل
 ف كامبوس يدفع الثمف.يجعؿ بريسينتاثيو 

 :اقترب بيرناردو

 ػ كابيتاف، أعتقد أنو لـ يبؽ لدينا ىنا ما نفعمو.

 ػ وأنا أعتقد ذلؾ أيضًا.

 ػ إذف، فمنعد إلى القرية؟

 وقاطعيما فيرناندو الذي كاف يسمعيما:

w ػ عودا أنتما وحدكما.
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 ػ وأنت ماذا ستفعؿ؟ ػ سألو بيرناردو.

 :طبيعيةوأفصحت كمماتو عف حالتو غير ال

ػ أنا؟ األمر الوحيد الذي بقي لي ىو أف أذىب إلى الحرب. لف أذىب إلى أية 
 جية أخرى. سأذىب إلى الحرب. ىذا ىو ما سأفعمو اآلف.

 ػ إْف كاف األمر كذلؾ، فسأرافقؾ.

 نكميزي.اإلقاؿ ػ وأنا أيضًا ػ 

 السرعة.  ػ نذىب إلى المنزؿ ػ قاؿ برناردو ػ، نجيز أنفسنا ثـ نخرج بما أمكف مف

 :فيرناندو قاؿوبشيء مف الغضب 

 ػ ال! لقد قمت ال! ال أريد الذىاب إلى القرية، أنا ذاىب إلى الحرب، واآلف حااًل.

 كانت تسيطر عميو ثورة عصبية. نيض وامتطى حصانو.

 نكميزي يقوؿ لو:وعاد اإل

 ػ لف تذىب وحدؾ، وال بأية طريقة. أنا سأرافقؾ.

أنو لـ يسمع شيئًا، وراح ييبط منحدر الرابية. امتطى مضى فيرناندو مبتعدًا، وك
 حصانييما، وانطمقا لمحاؽ بو. اآلخراف

خرجت الزنجيات مف باب مسكنيف، والحظ فيرناندو ذلؾ، فصاح بيف مف 
 أعماؽ آالمو:

 ذىبف.احرائر!  فػ أنت

 يا سيدي. اهللػ سيعوض عميؾ 

w .اهلل ؾػ ليحفظ
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 .اهللػ ليباركؾ 

 وجوىيف تحـو وراءه فوؽ المنحدر.و  فواستمرت أصواتي

 سار فيرناندو برىة قصيرة، ثـ توقؼ.

 ػ في أي اتجاه نذىب؟

ػ في الجنوب يتقدـ القوطيوف. بوفيس استولى عمى كامؿ السيؿ ػ قاؿ بيرناردو ػ؛ 
 لكْف باتجاه فالنسيا ىناؾ جميوريوف.

 ػ فمنذىب إذف في ذلؾ االتجاه.

ع حوافر الخيؿ، بعد ذلؾ الذىوؿ الذي وخّيـ صمت مطبؽ ال يسمع فيو إال وق
أحدثو ما شاىدوه مف دمار، وبعد القرار المفاجئ الذي بدَّؿ خططيـ، وحتى حياتيـ 

 نفسيا.

كانوا يتحركوف متجاوريف فوؽ ظبلليـ التي ألقت بيا الشمس أماميـ فوؽ 
لخضر تتخمميا بعض الودياف ا التي تبلؿاألرض الترابية الصفراء، ترافقيـ سمسمة مف ال

 والجداوؿ المائية الصغيرة.

 ػ أيف سنمضي الميمة؟ ػ سأؿ الكابيتاف.

ىي قرية صغيرة وسنتمكف فييا بالتأكيد مف  ،ػ في ماغدالينو ػ أجاب بيرناردو ػ
 الحصوؿ عمى بعض األخبار.

كانت الساعة قد بمغت الخامسة بعد الظير، عندما بدأت تموح ليـ مف بيف 
وبعد ضفافيا  ؛يرتاح ويناـف ،تحمؿ األنيار إلييا خريرىايث حاألشجار بحيرة تاكاريغوا 

الخضر تمتد مياىيا الزرؽ الصافية، وفي األفؽ البعيد الواسع تبرز بعض جزر خضر 
 بأشجارىا الباسقة، وأسراب لقالؽ تحّوـ ميتدية بأشجار جوز اليند.

تميؿ إلى نكميزي مذىواًل أماـ الطبيعة الخبلبة: السماء الصافية التي كاف اإل w
w
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 االحمرار في اتجاه الغرب، المياه العميقة، األشجار الكثيفة، الجو النقي.

بمحاذاة ضفة البحيرة، تغمرىـ ألواف الشفؽ التي امتزج فييا األزرؽ  واسار 
واألخضر والبنفسجي واألحمر الوردي. ثـ بدأ الظبلـ يتسمؿ، واأللواف تتبلشى في 

والتمعت فوؽ صفحة الماء الزرقاء الداكنة طياتو، بينما صدحت أصوات العصافير، 
 حراشؼ سمؾ السرديف.

وسرعاف ما أطبؽ الظبلـ عمى المكاف، ليبقى فقط ضوء شحيح ينبعث مف 
 النجـو البعيدة.

 كاف صوت فيرناندو ما يزاؿ ُيسمع بيف حيف وآخر، مف خبلؿ تنيداتو المتألمة:

 ػ أختي. أختي المسكينة.

 دى القرى.وبدأت تطؿ مف بعيد أضواء إح

ػ ماغدالينو ػ قاؿ بيرناردو ػ، ثـ توجو إلى اآلخريف قائبًل: أنتما تعرفاف وال شؾ، 
 ا جئنا لشراء المواشي.البد مف الحذر الشديد، إذا ما سأؿ أحدىـ، عمينا أف نجيبو بأنّ 

سطع القمر، وبدأت تظير تفاصيؿ األشياء، الجدراف البيض، األسيجة، عيوف 
 القطط فوؽ األسطحة.

 حانة. كانت .اتجيوا إليو .ظير مف أحد البيوت نور مميَّز

يتحادثوف. انتبو أحدىـ إلى يشربوف و داخؿ الحانة كانوا مجموعة مف الرجاؿ 
ساد صمت مفاجئ، ثـ خرج ووقؼ يتأمؿ وجوه القادميف و وصوؿ الغرباء الثبلثة، 

 لمحظات.

 ػ السادة غرباء؟

 خبلؿ طريقنا.ػ أجؿ. نحف عابروف، وقد ىبط عمينا الميؿ 

w ػ لماذا ال تترجموف وترتاحوف؟
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 فاجأىـ بصياحو:ثـ 

 ! تعاؿ واىتـ بأحصنة السادة!!ػ  فيميبيرتوووو

أخذ األحصنة الثبلثة مف ألجمتيا وىي تصيؿ بعد و  ،وخرج شاب ىزيؿ مسرعاً 
 أف تحررت مف ثقؿ فرسانيا.

الثبلثة، راح يستقبؿ القادميف  ،الذي بدا أنو صاحب الحانة ،وبينما كاف الرجؿ
 ؽ بكفو أكفاؿ األحصنة وىو يقودىا إلى المعمؼ.ذلؾ الشاب يصفُ 

دخموا، يتقدميـ صاحب الحانة. سقؼ منخفض وقنديؿ زيت يعبؽ منو الدخاف، 
خزانة لؤلطعمة واألواني ثـ ومائدة طويمة دوف غطاء، إلى جانبييا مقعداف طويبلف، 

 جبف. صأقراالخزفية، وفوؽ منضدة الخدمة برميؿ صغير و 

عابروف وعماؿ زراعيوف، دخوؿ ىؤالء أشخاص مف كانوا في الداخؿ، وىـ تابع 
 تفحصوىـ بنظرات يمتزج فييا التوجس بالغطرسة.و الثبلثة، 

قدـ ليـ صاحب الحانة مقاعد صغيرة مف الجمد غير المدبوغ، وىو يتحدث 
 إلييـ:

تراحة في ػ إذف، حسف، بإمكاف السادة أف يستريحوا ىنا. ىذه ىي أفضؿ اس
 ف.يت جميع الناس العابر يالقرية. ىنا يب

ََ جزيبًل ػ أجاب بيرناردو ػ، وسنكوف شاكريف أيضًا لو أمكف أف تقدـ إلينا  ػ شكرًا
 شيئًا نأكمو.

 ػ كيؼ ال ػ قاؿ صاحب المكاف، وىو يعطي تعميماتو البلزمة.

يتفحصوف وجوه األشخاص الذيف كانوا  أخذوابمجرد أف جمسوا واستقروا، 
يحيطوف بيـ. ليس ىناؾ زنوج، معظميـ مف الخبلسييف، مع قمة مف البيض. كاف 

w عمؿ الزراعي.الستخدـ في تأكثرىـ يتمنطؽ بالمدي الطويمة التي 
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 الحظ بيرناردو أف نظراتيـ عدائية، وحاوؿ أف يكسب مودتيـ، وطمب: 

 قدِّموا كؤوسًا لمشباب عمى حسابي.ػ 

كانيا لجميع الموجوديف، فأفرغيا ىؤالء يمؤل كؤوس اللصاحب الحانة  وسارع
ر أكفيـ و ـ. مسحوا شفاىيـ بظيميِ يَ الرجاؿ بجرعة واحدة، وشكروه بصوت فاتر مُ 

 ثـ بصقوا بطريقة فظة. ،الغميظة

 عاد بيرناردو إلى التحدث إلييـ:

ػ حسف، أييا الشباب، أنا أود صداقتكـ. سأقدـ إليكـ كؤوسًا، نشربيا معًا مف  
 ، القرية التي ىي غاية في المطؼ. أجؿ ماغدالينو

 ػ شكرًا جزيبًل ػ غمغـ بعضيـ.

، بدأت تختفي مف وجوه معظميـ نظرات ىذه س الكحوؿؤو بعد أف شربوا ك
 (ٔ) بالقرب منو "ثامبو" شاىد العداء، عندىا حاوؿ بيرناردو أف يفتح معيـ األحاديث.

 لو: قاؿ .فار الجدأحد أشيب الشعر يجمس القرفصاء مستندًا إلى 

 تأكؿ   ال  مف أنؾ  أنا متأكد  أييا العجوز؟ الشراب،   تشاركنا  ال  لماذا  ػ
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w . ػ المترجـ ػ ىو الشخص المزيج بيف الزنوج والينود Zambo ػ (ٔ)     
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 لكف ليس مف أنؾ ال تتناوؿ الكحوؿ. (ٔ) لبيستو"آ"الػ 

 ضحكوا جميعًا مبتيجيف بيذه المداعبة.

 ؿ في الحديث.كاف فيرناندو والكابيتاف دافيد يشاركاف، لكف دوف تدخّ 

 اف يبدو عميو االكتئاب:الذي ك ،"ثامبو" انتير بعضيـ ىذا الػ

 "ثامبو" العجوز؟، وكأف أحدًا قد كاؿ لؾ الضربات!! ػ ما حكايتؾ، أييا الػ

 .ػ تعاؿ وشارؾ الجميع، وكفاؾ ىميمات

وسط ىذا الصخب، كاف صاحب الحانة يقدـ الطعاـ لؤلصدقاء الثبلثة: لحـ 
بريؽ مف   "غوارابو".الػمقمي وموز مقمي وا 

 لجميع الزجال. (2)"آغوارديينته" الطعام، طلب بيزناردوخالل تناول              

 ة.لى تقبؿ ىذه الضيافإابقوف ساختفت نيائيًا، وأصبحوا يتقد كانت مبلمح العداء 

 وىو ما زاؿ في ركنو: ""ثامبو وصاح الػ  

موا إال مثؿ الذيف يموتوف جوعًا. إنكـ ال تستحقوف أف تعامَ  ،ػ حفنة مف الجياع
 الكبلب!

 خروف عميو بالضحؾ والسخرية.أجاب اآل

 وبطريقة متبجحة: ،تجرأ الػ "ثامبو" عمى التوجو بالحديث إلى بيرناردو

 ػ حسف، أييا السيد. وحضرتؾ ما الذي جئت تفعمو ىنا؟
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػ المترجـ ػ  البرية. نوع مف األعشاب Alpiste ػ (ٔ)  

w مشروب كحولي يشبو العرؽ. ػ المترجـ ػ  Aguardiente ػ (ٕ)  
w
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صمت الجميع لدى سماعيـ ىذا السؤاؿ؛ لقد تذكروا أنيـ يجمسوف مع غرباء، 
لية، لكنو رأى أف فرصة كسبيـ مف وصموا لمتو. فّكر بيرناردو بالرد عميو بطريقة متعا

 جديد ستكوف عف طريؽ المطؼ والتودد.

ػ ال شؾ في أني سأوضح ذلؾ، وبكؿ سرور. نحف مف أصحاب األمبلؾ، 
 .لشراء مواشٍ ومررنا مف ىنا في طريقنا 

 وقؼ الػ "ثامبو" منتفضًا ووجيو يفصح عف تعبير ساذج باالنتصار.

ا أغرب أف ال يعرؼ صاحب األمبلؾ أف ! وفي ماغدالينو! مإذف ػ لشراء مواشٍ 
 في السيوؿ. يبدو أف حضرتؾ جديد في ىذا المجاؿ!يتـ المواشي إنما شراء 

أخذ الرجاؿ يتضاحكوف بمكر، وأحس بيرناردو بالحرج، وبأنو لـ يحسف 
 التصرؼ، وأف الموقؼ لـ يعد مريحًا.

 وتدخؿ فيرناندو إلنقاذه:

شي في ىذه المناطؽ، ليس بالضبط مف ػ أجؿ يا سيدي، لقد جئنا لشراء الموا
ماغدالينو، لكف، نعـ، مف ىذه المناطؽ. أنا أعرؼ ببل شؾ أف أفضؿ مكاف لشراء 

 السيوؿ، لكف كيؼ ال تعرؼ حضرتؾ أف ىناؾ حربًا في السيوؿ!ىو في المواشي 

 ونو:بوشعر الػ"ثامبو" باالرتباؾ فصمت. وتحدث صاحب الحانة مدافعًا عف ز 

. مف الذي يمكنو اآلف الذىاب إلى السيؿ، وأكثر مف ذلؾ أف ػ السيد عمى حؽ
 يشتري المواشي مف ىناؾ؟! سيسرقوف منو كؿ شيء!

ػ ىذا صحيح. ما يحصؿ اآلف، اآلف، ىو أف األمور ليست جيدة. فالرصاص 
 يتطاير ىناؾ مف كؿ جانب ػ عمؽ أحدىـ.

مف مكاف  لقد استولى الجنراؿ بوفيس عمى كامؿ السيؿ ػ أضاؼ آخر ػ؛ ليس
في السيؿ يمر فيو رجاؿ ذلؾ الشيطاف إال ويقتموف فيو الناس ويحرقوف مزارعيـ 

w وقراىـ. إنيـ يسرقوف كؿ شيء!
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 أجاب آخر بصوت مرتفع وفظ:

.. إف مف يقوـ .ػ ليس األمر كذلؾ! ليس الجنراؿ بوفيس ىو مف يقوـ بالسرقات
 بالسرقات ىـ الجميوريوف، الذيف يفروف منو مذعوريف.

 تيز فيرناندو فرصة ىذا الجداؿ والصخب ليتدخؿ.وان

 وسأؿ، متجاىبًل:

 ػ لكف ىؿ صحيح أنيـ ألحقوا بو مؤخرًا ىزيمة كبيرة؟

 فرد عميو الرجؿ نفسو:

ػ ال تصدؽ ذلؾ. ىذه أكاذيب. ليس ىناؾ مف يستطيع أف ييـز الجنراؿ بوفيس. 
 لقد استولى ىذا الرجؿ عمى ساف أنطونيو بينديتو.

، ففي أي اتجاه يتقدـ؟ػ إذف، إْف   لـ يكف صحيحًا أنو ُىـز

مبلمح شؾ وامتعاض خشية  ووقبؿ أف يبادر الرجؿ إلى اإلجابة، بدت عمى وجي
 أف يتجاوز في حديثو ما يتطمبو الحذر. لكف غمبتو كبرياؤه فأجاب:

مع أكثر مف ثبلثة  ،ػ انظر، ليست ىناؾ أية ىزيمة. الجنراؿ بوفيس يتقدـ اآلف
وساف   مجيزيف بصورة جيدة، مف مدخؿ السيؿ بيف ساف سيباستيافمحارب آالؼ 

 خواف دي لوس موّروس.

بدا لفيرناندو أف محدثو البد وأنو يعرؼ المزيد مف المعمومات، وفكر في أف 
 يختبر ذلؾ؛ لكف جاء في تمؾ المحظة مف باب الحانة صوت أجش ومتسمط:

َـّ تتحدثوف؟  ػ مساء الخير. َع

لقامة، قوي البنية، ذا وجو قاٍس وعينيف نفاذتيف. وبمجرد كاف ىنديًا طويؿ ا
w ع، وأوليـ ذلؾ الذي كاف يتحدث حوؿ بوفيس.يحضوره صمت الجم
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 ػ ما الذي جرى لكـ؟ لماذا ال تتابعوف حديثكـ؟

لـ يرفع مف نبرة صوتو، لكف، ومع ذلؾ، كاف الصوت غاضبًا ومتوعدًا. تقدـ 
 المكاف.وسط بضع خطوات حتى وصؿ إلى 

ثبلثة حينئذ أف يروه بصورة أفضؿ. كاف واضحًا مف الوىمة لستطاع القادموف اا
بؿ ىو رجؿ حر، وأكثر مف ذلؾ، ىو رجؿ تحيط األولى أنو ليس عابرًا، وليس عبدًا، 

 بو ىالة مف السطوة والمقدرة.

لنخيؿ اب لالحظ وجود األشخاص الثبلثة الجالسيف فرفع قبعتو المصنوعة مف 
 :وحياىـ بوقار

 السادة غرباء؟ ػ

 ػ أجؿ ػ أجاب فيرناندو.

 ػ مشترو أغناـ؟ ػ أضاؼ، مبتسمًا بخبث.

 ػ أيضًا.

 نكميزي ينظر إليو بتركيز، قاؿ مشيرًا إليو: ثـ، وعندما الحظ أف اإل

 . !ػ والسيد، ليس مف ىنا

 انسحبوا متسمميف خبلؿ حديثو مع األصدقاء الثبلثة، كاف اآلخروف جميعًا قد 
 ىؤالء األربعة. غيرؽ في المكاف بصمت، ولـ يب

 ػ أنا، أييا السادة، وقبؿ أف تسألوني، سأقوؿ لكـ ما تودوف معرفتو عني:

أنا وكيؿ في إحدى مزارع المنطقة، ومررت مف ىنا بحثًا عف بعض العبيد الذيف 
 ذىبوا مف عندي.

w ػ إف كاف األمر كذلؾ ػ قاؿ فيرناندو ساخرًا ػ، فمف تعثر عمييـ بسيولة.
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 ف يدري! ربما أعثر عمييـ بكؿ بساطة.ػ م

 بقي الرجؿ واقفًا بقامتو المديدة المنتصبة.

ػ الناس ىنا غريبو األطوار، إما أف ال يتحدثوا عمى اإلطبلؽ، أو ىـ يتحدثوف 
 كثيرًا إلى درجة إضجارؾ. أليس كذلؾ؟

 ػ ال أظف ذلؾ ػ أجاب بيرناردو.

وكما لو أف العبيد يمكف أف  ،ػ وفضبًل عف ذلؾ فيـ قمقوف جدًا بسبب الحرب
وكما لو أف جميع الناس سيموتوف  ،يخسروا في الحرب. ال يتحدثوف حوؿ أي أمر آخر

 في الحرب.

 نكميزي.ػ ومع ذلؾ، فقد مات عدد غير قميؿ ػ عمَّؽ اإل

 صمت اليندي قميبًل، ثـ قاؿ بفتور:

ي الحرب ال ػ فقط أولئؾ الذيف يجب أف يموتوا. ىؿ تريدوف أف تعرفوا شيئًا؟ ف
 يموت سوى الذيف يخافوف!

وأكد عمى كمماتو بابتسامة مقتضبة، وتمنى ليـ ليمة سعيدة، وغادر ليغيب في 
 ظممة الطريؽ.

 استمر األصدقاء الثبلثة صامتيف لبرىة قصيرة، قبؿ أف يعمؽ بيرناردو:

 ػ ىذا الرجؿ وكيؿ بقدر ما أنا راىب. مف يعرؼ أيف نحف وبيف أيدي مف؟

كانوا يودوف  إفصاحب الحانة بطريقة احتفالية وبيده قنديؿ ليسأليـ  دخؿ إلييـ
 ة التي أعدىا ليـ.فر غأف يرتاحوا في ال

وافقوا في الحاؿ بسبب ما كانوا عميو مف تعب. عبروا ممرًا مشجرًا كانت تناـ فيو 
w بعض الدجاجات، وتقدميـ مع قنديمو بضوئو األصفر الشاحب. 
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متسعة ذات جدراف مطمية بالكمس، مزودة بسريريف وصموا إلى الغرفة: طويمة و 
 نقاليف وأرجوحة مثبتة ما بيف جداريف.

 .أشعؿ المضيؼ مصباحًا فأنار المكاف

ي شيء ليس ألػ أتمنى لكـ ليمة سعيدة. أنا أناـ قريبًا جدًا منكـ. إذا احتجتـ 
 عميكـ إال أف تنادوني.

 وخرج. 

ير التي يرتدونيا. خمعوا أحذيتيـ. لـ يكف لدى األصدقاء الثبلثة ثياب أخرى غ
 وا المصباح وارتموا بثيابيـ فوؽ األسّرة.ؤ ثـ أطف

كاف الصمت مخيمًا، ومف بعيد كاف يأتي أحيانًا صوت نباح كمب حزيف، أوغناء 
 دجاجة ىندية برتابتو وفألو غير الطيب.

أصوات  غيرسمع داخؿ غرفتيـ وسرعاف ما غرقوا في أحبلميـ. ولـ تعد تُ 
 يـ المنتظمة.أنفاس

ما سمعو االنكميزي عندما استيقظ بصورة ىي األنفاس المنتظمة لآلخريف كانت 
الممر الذي كاف يستحـ بضوء عْبر ف ال، ىناؾ شيء آخر سمعو أيضًا كمفاجئة. ل

عديدة وأصوات  ،حوافر حصاف، حوافر عدة أحصنة تكان ؛ألشجاراالقمر وظبلؿ 
إال أنو  ؛يف ويخرج كي يرى ما الذي يحصؿتتيامس. خطر لو أف ينيض وينبو اآلخر 

ؿ التريث قميبًل وأف ال يتسرع في التصرؼ، فمربما كانوا  فّضموا آخريف     عابريففضَّ
ابتعدت األصوات وعاد كؿ شيء ليغرؽ في  .التحرؾ في تمؾ الساعات المبّكرة

 الصمت.

 تذكر اليندي الذي تحدث معيـ في المساء، وأقمقو ىذا التذكر.

 .والنوـ اد إلى االسترخاءعلكنو 
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لتضيء الجدراف  ،كانت الشمس قد أشرقت وتسممت مف الباب ،عندما استيقظوا
 البيض الكمسية. انتعموا أحذيتيـ وخرجوا إلى الممر.

 كاف كؿ شيء ما زاؿ ساكنًا.

، وفجأة دوت صرخة فيرناندو اً تمشوا في جميع أرجاء المكاف دوف أف يمتقوا أحد
 قميبًل: الذي كاف متقدماً 

 ػ تعالوا! تعالوا بسرعة!

 كاف صاحب الحانة مستمقيًا عمى األرض وىو مشدود الوثاؽ.

 نكميزي:سألو اإل

 ػ ما الذي حدث لؾ؟ مف الذي شّد وثاقؾ؟

 رد الرجؿ، غاضبًا:

 ػ ىؤالء المصوص، لقد سرقوني، وحشدوا معيـ جميع الناس.

 ميو أية آثار عنؼ: سألو فيرناندو وقد رآه غير مكمـ الفـ، وال تبدو ع

 ػ ولماذا لـ تصرخ؟ نحف ىنا وكاف بإمكاننا أف ندافع عنؾ.

 صمت الرجؿ قميبًل، قبؿ أف يجيب:

 ػ أجؿ، ىذا صحيح. أنا لـ أفعؿ ذلؾ. اعتقدت بأنيـ قد اعتدوا عميكـ أيضًا.

و، الذي كاف دكاف الكذب واضحًا عمى وجيو، ولـ يصدقو أحد. الحظ بيرنار 
أف الحباؿ التي ُربط بيا لـ تكف مشدودة جيدًا، حتى أنيا كانت يتفحصو بنظراتو، 

 موضوعة بطريقة ال تزعجو.

 ػ حسف، ولماذا تستمقي عمى األرض، لماذا ال تقؼ؟

w ػ نعـ؟ أال ترى أني مشدود الوثاؽ؟
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 ػ ما ىذا الذي تقولو! تحّرْؾ قميبًل لترى كيؼ سيسقط ىذا الحبؿ.

 منو. وقاؿ لو:  توبحركة واحدة حرر  وحيف لـ يتحرؾ، تقدـ منو وشد الحبؿ

 ػ أرأيت! ىذا ما كنت تستطيع أف تفعمو بنفسؾ!

وصمت صاحب الحانة مجددًا وىو يرى أنيـ لـ يصدقوه، لكنو سرعاف ما قاؿ 
 وىو يتظاىر بالبراءة:

 ػ صحيح، يا رجؿ! يبدو حتى أني جباف. كيؼ لـ يخطر ىذا في ذىني.

 إلى الممر. نيض، ونفض ثيابو بيديو، وخرج معيـ

 ػ أعتقد أنو لـ يبؽ ىنا أحد. لقد أخذ ىؤالء المصوص كؿ شيء.

 ػ أي لصوص؟

 ػ ُأّؼ! مف سيكونوف؟ الثوار.

 ػ الجميوريوف ىـ الذيف سرقوؾ؟ متى؟

 .ػ لكْف، أال ترى بنفسؾ؟ ألـ تفؾ وثاقي بيدؾ؟ ػ صاح الرجؿ

 ػ وكيؼ عرفتيـ؟

 كـ الميمة الماضية ىو الرئيس.ػ نعـ. إنيـ معروفوف. ىذا اليندي الذي كاف مع

 ػ رئيس ماذا؟

 .ػ رئيسيـ

 ػ ولماذا لـ تقؿ لنا ذلؾ؟

 !اهللػ ألني لـ أعرؼ أنيـ سيرتكبوف ىذه الفعمو الشنيعة. ىذا ال يعرفو سوى 

أخذت ريبتيـ  لكفتجولوا وتفحصوا كؿ شيء. لـ يكف ىناؾ أي أثر لعنؼ.  w
w
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قد خدعيـ وأنو شريؾ ألولئؾ الرجاؿ  تتزايد. أصبحت لدييـ القناعة بأف صاحب الحانة
 الذيف ذىبوا.

 صطبؿ خاويًا، واألحصنة قد اختفت.كاف اإل

 أخذ صاحب الحانة يشد شعره ويصرخ بأعمى صوتو:

ػ يا إليي! لقد سرقوا بغمتي التي تساوي ال أقؿ مف ثبلثمائة بيسو. أية جريمة 
 ىذه!

صادقة أـ زائفة. كانت لـ تعد مشاعر ذلؾ الرجؿ تثير اىتماميـ، سواء أكانت 
المشكمة بالنسبة إلييـ ىي أنيـ سيتابعوف سيرًا عمى األقداـ، ودوف أية وسيمة انتقاؿ، 

 تائييف، وتحت رحمة ذلؾ المشبوه.

 لـ يتمالؾ بيرناردو نفسو، فقاؿ منفعبًل:

وُسرؽ منا كؿ شيء. أما صاحب  ،ػ إنو فعبًل أمر غريب. لـ يشد أحد وثاقنا
وثاقو عمى ىذه الصورة التي شاىدناىا، فمـ يمسوا لو أي غرض،  الحانة الذي شدوا

 يظف أّنا قد صدقنا حكاية سرقة البغمة. الّ أويجب 

 لـ يجرؤ الرجؿ عمى الرد. صمت مغتاظًا، لكف الغدر كاف يمتمع في عينيو.

في المكاف الذي تناولوا فيو طعاميـ الميمة  جمسوابعد انتياء جولتيـ عادوا لي
 الفائتة.

أنيـ لـ  اهللأشكر فا ما يتعمؽ بي، ػ قاؿ صاحب الحانة ػ أمّ  ،أنا آسؼ لما جرىػ 
بغمتي. لكْف، ىذا يجعمنا نتأكد مف معرفتنا بيؤالء المتمرديف. إنيـ  سوىيسرقوا مني 

 مجموعة مف المصوص، أينما حموا يرتكبوف الشيء نفسو. مجرد

 تركو الثبلثة يتحدث دوف إعارتو أي اىتماـ.

w قاؿ بيرناردو، وقد ىدأ قميبًل:أخيرًا، 
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 ػ إذف! لقد ُسرقت حيواناتنا، فماذا يمكننا أف نفعؿ؟ بـ تنصحنا؟

 ػ أوؼ! ىذا يتوقؼ عمى أمور كثيرة. مثبًل، ما الذي تريدوف عممو؟

 نشتري ماشية.لا جئنا ػ سبؽ وأف قمنا لؾ إنّ 

اب ػ صحيح! صحيح! حتى أني قد نسيت ذلؾ. جيد، إذف، أال تستطيعوف الذى
 مشيًا عمى األقداـ مف أجؿ شراء الماشية؟

 ػ ال، نحتاج إلى حيوانات لمركوب.

 ػ ال شؾ. ومف أجؿ الحصوؿ عمى حيوانات أنتـ بحاجة إلى الماؿ.

 ػ لدينا الماؿ.

، أصبحت الحكاية مختمفة. إذا ذىبتـ بمحاذاة البحيرة ةػ إذف، في ىذه الحال
الذي ربما يقبؿ بأف يبيعكـ  "نيكانور"صديقي ، يمكف لكـ أف تمتقوا ىناؾ "يوما"باتجاه 

 ني أنا الذي أرسمتكـ إليو.إبعض الحيوانات، ولديو منيا أنواع جيدة. قولوا لو 

فكر األصدقاء الثبلثة قميبًل، لـ يكف أماميـ مف حؿ سوى أف يفعموا ما اقترحو 
 عمييـ. وبالنتيجة كانوا يودوف المغادرة دوف المزيد مف ضياع الوقت.

 عوا صاحب الحانة الذي رافقيـ إلى البوابة.ودّ 

 ترتب عمينا لقاء ىذه االستضافة؟يـ كػ 

 تعّرضوا لمسرقةػ ال شيء أبدًا سيدي، كيؼ تريدني أف أتقاضى شيئًا مف أناس 
 في منزلي؟

 ! كـ يترتب عمينا؟ىذاػ ال، ال، دعؾ مف 

 ػ قمت لؾ إنو ال يترتب أي شيء إطبلقًا.

w دو بعض قطع النقود ووضعيا في يده.نرناوعمى أية حاؿ، أخرج في
w
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 ػ شكرًا جزيبًل. شكرًا جزيبًل، سيدي.

وتحت أشعة  ،الطريؽ الترابي األصفر أكثر اصفرارًا وسط األشجار الخضر بدا
 .ح ليـ صاحب الحانة بيده مودعاً ولوّ  ،الشمس الصافية. انطمقوا في مشيتيـ مسرعيف

 داعو مرة أخيرة.توقفوا لو  كثيراً الثبلثة  بتعدوقبؿ أف ي

 ػ وداعًا، وشكرًا جزيبًل ػ صاح الثبلثة بطريقة ساخرة.

 ورد عمييـ الرجؿ بطريقة ليست أقؿ سخرية:

 رحمة طيبة! ػ ثـ أكمؿ بصوت مرتفع: اهللػ ال شكر عمى واجب! أرجو لكـ مف 

ػ وسأخُدمكـ بأمر آخر، القوطيوف يتقدموف باتجاه ساف خواف دي لوس موّروس 
  !.ينة. ىا إنكـ أصبحتـ تعرفوف ذلؾجاه المدوالثوار بات
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                            - 9 -   

    

 انت  قوة عسكرية خمجاف صغيرة خضر، ك  عبر تبلؿ منخفضة، وبمحاذاة     

 تتقدـ تحت راية حمراء.

وسترتو   سوديفألبشاربيو الكبيريف ا  و"،الكولونيؿ "ثامبران  كاف  في الوسط        
    كامبوس: وفيينتاثسفوؽ حصاف آخر برييجاوره   الحمراء، فوؽ حصانو،

ػ وىكذا، سيدي الكولونيؿ، كانت لدي قطع أراض صغيرة بالقرب مف "ال  
وأحرقوىا، واستطعت أنا النجاة  وصموا إلييافيكتوريا" أعمؿ فييا، لكف المتمرديف 

. إنيـ أناس سّيئوف جدًا، وليذا قررت أف أخرج مع ىؤالء الشباب إلى بمعجزة إليية
 الحرب.

صدَّقو الكولونيؿ اإلسباني، أو أنو ربما تظاىر بذلؾ، وأعرب عف سعادتو بيذا 
القرار، وبمجيئو بالرجاؿ والمؤف، وأبقى لو قيادة مجموعتو الصغيرة، وىذا ما أّيده فيو 

 عدد مف معاونيو المتمرسيف.

مكَّنتو  صفاتطبيعتو البسيطة، وفعاليتو، وردود أفعالو السريعة والواضحة، كانت 
 مف اكتساب إعجاب ومحبة الجنود.

 أوضح لو الكولونيؿ أفكاره حوؿ الموقؼ:

 ،ػ الموقؼ جيد بالنسبة لرجؿ جريء، إذ يمكنو حاليًا أف يخرج مف عنؽ الزجاجة
ف لـ تصدؽ ذلؾ فما عميؾ إال أف تنظر إلى ما ىو  مونتي فيردي، أو بوليفار،  ميوعوا 

 أو بوفيس. 

يرت مشاعر الكبرياء والطموح لدى كامبوس؛ كاف رجبًل جريئًا، قادرًا عمى استثو 
wإليو مونتي فيردي، أو إلى ماوصؿ إنجاز أمور كبيرة؛ ويمكنو ىو أيضًا أف يصؿ 
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 بوليفار، أو بوفيس.

قاـ المتمردوف بذبح  ػ لقد وصمت الحرب إلى مرحمة حرجة. خبلؿ األياـ األخيرة
. لكف، مف ناحية أخرى، (ٔ) أكثر مف ألؼ مف اإلسباف والقادميف مف جزر الكناري

 . روسيتومجرد أكواـ مف الحجارة عديدة إلىقرى  فقد تحولتجعمناىـ يدفعوف الثمف، 
 لف يكوف بإمكافو وبوفيس يمسؾ بالسيؿ الذي يممؤه الخوؼ، دّمر الػ "توي"،  (ٕ)

خبلؿ شيريف قد قضينا سنكوف وعمى أبعد تقدير،  ،فترة طويمةلود الصم المتمرديف
 عمييـ جميعًا.

 ػ ال شؾ في ذلؾ ػ أكد كامبوس.

ثناف تتألؼ مف مجموعات متنوعة األزياء كانت القوات التي يتوسطيا ىذاف اال       
وف آخروف ال يرتد يتبعيـرجاؿ بالزي الموحد لمقوات اإلسبانية، في المقدمة واأللواف. 

السترة أو القبعة أو السراويؿ، وبعض آخر دوف أية مبلبس  غير مف ىذا الزي
عسكرية، أو عراة الصدور، ومعظميـ حفاة، أما األسمحة فكانت متنوعة: بنادؽ، مدي، 

جرحى منيـ كانت جراحيـ الحراب، والجميع يتبادلوف األحاديث بصوت مرتفع. بعض 
 ذرة مدماة.وآخروف كاف ضمادىـ خرقًا ق ،غير مضمدة

يسبقيـ  ، لذا كانوا يتقدموف بحذر،معظـ تمؾ المنطقة كاف بيد الجميورييف
 مخبروف لنقؿ أحواؿ السكاف والقرى والفصائؿ المسمحة التي كانت تجوب المنطقة،

 ."توي"الػ  ودياف  لبموغ لبلستدالؿ عمى أكثر الطرؽ أمنًا وسبلمةكذلؾ و 

 

                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في إشارة إلى نداء "الحرب حتى الموت". ػ (ٔ)

مسؤواًل عف إحدى  "مونتيفيردي"تاجر مف جزر الكناري، عّينو  Francisco Roseteػ ( ٕ)       
توفي خبلؿ إحدى مناطؽ "آراغوا"، ثـ انخرط في قوات "بوفيس". اشُتير بقسوتو وطبعو الدموي. 

w .ٙٔٛٔالمعارؾ عاـ 
w
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 ،، المكاف األكثر أمانًا بالنسبة لمممكييف"آراغوا"ف إلى الجنوب مف كانوا يتجيو 
يبتعدوف عف المسالؾ المطروقة إلى الطرقات الفرعية، و  ،بسبب مجاورتو لمسيؿ

 ويتوقفوف لبلستراحة في األماكف غير المأىولة.

في تمؾ العشية جاء أحد أولئؾ المخبريف كي يبمغ ثامبرانو أنيـ قد أصبحوا 
دو أنيا تحظى بأية حماية. وقرر الكولونيؿ احتبلؿ ىذه بف قرية صغيرة ال يقريبيف م

عادة التزود بالمؤف.  القرية لقضاء الميمة فييا وا 

وألنيـ كانوا مطمئنيف إلى أف أحدًا لف يياجميـ في القرية، فقد قرروا الدخوؿ 
 قتالية. تدابيرإلييا بنفس الحالة التي كانوا يتقدموف فييا، دوف أية 

انت قرية صغيرة جدًا تقوـ عمى سفح إحدى الروابي ذات األرض الحمراء، فييا ك
أسيجة مف القرميد،  هر سوّ تُ و  ،بيوت قميمة مف المَِّبف األصفر، وبعضيا يبدو أكثر متانة

 لمقرية. وسطيا أرض جرداء تشكؿ ساحةً  فيو 

ت أمطرتيـ طمقاسرعاف ما لكف،. دخؿ الجنود عبر الطريؽ الوحيد في القرية
 البنادؽ مف جميع نوافذ البيوت.

 آخروف مذعوريف مف ىوؿ المفاجأة. تراجعبعضيـ، و  أصيب

دوا أصوات تعو وىـ الذيف لـ ي ،شاىد بريسينتاثيوف كامبوس رجالو كيؼ يفروف
 إطبلؽ الرصاص.

 والكولونيؿ ثامبرانو ثارت ثائرتو فامتشؽ سيفو وراح يضرب ظيور الخائفيف.

 ػ تقدموا يا جبناء!

 ..ا كامبوس حذوه، وراح يردعيـ عف التراجع..وحذ

 ػ ناتيفيداد! ثيريمو! أوقفا ىؤالء الرجاؿ، ادفعا بيـ إلى األماـ.

wقط المزيد والمزيد منيـ وىـ يتضرعوف است استمرار غزارة الطمقات ر ومع استم
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ويتوسموف، وبعض المصابيف كاف يداس بأقداـ اآلخريف المرتبكيف وبحوافر الخيوؿ 
 اليائجة.

أنو لو استمر إطبلؽ الرصاص فسييمؾ الجميع مف الكولونيؿ ثامبرانو تخّوؼ 
 في تمؾ المصيدة الرىيبة.

 أعطى األوامر باليجوـ عمى البيوت.

 ػ اتركوا البنادؽ، واىجموا بالمدي والحراب.

وانطمؽ الجنود يتسمقوف الجدراف واألسطحة ويخترقوف البيوت ويمزقوف كؿ ما 
شر، وتعالت األصوات تستثير فييـ المزيد مف الشراسة وعدـ راض وبغيواجييـ مف أ

ظير المدافعوف فجأة و  إلى الجرحى. ،الشفقة. وجيوا طعناتيـ إلى األثاث، إلى الجدراف
مف قبؿ عشرة أو اثني عشر فردًا مف ىؤالء المتوحشيف، وكانت  واصر و حبعد أف 

 مذبحة لـ يسمـ فييا أحد مف الطعنات.

شعاؿ استمر بريسينتاثثـ  يوف كامبوس في استثارة رجالو لمتابعة اليجوـ وا 
 التي بدأت تندلع في أكثر مف مكاف. ،الحرائؽ

إحدى النوافذ الصغيرة لواحد مف البيوت المحيطة بالساحة ما تزاؿ مصدرًا كانت 
 مع كؿ منيا إصابة جديدة.تقع لطمقات متقطعة 

وصمت إحداىا إلى والتي  ،بعد أف شاىد كامبوس ىذه اإلصابات المتتابعة
حصانو، امتطى حصاف أحد مساعديو، أخذ المجاـ بيسراه، والحربة بيمناه، ووخز 

قو إلى التدمير. ومر أزيز رصاصة قريبًا الحصاف لينطمؽ بو بقفزات ىائجة، يدفعو تحرّ 
أخذ يدور بالحصاف في مختمؼ االتجاىات فالبيت،  بوابةمف وجيو مع وصولو إلى 

 وىو يصرخ متوعدًا: تفاديًا ألية إصابة،

 ػ انتظر ألريؾ! سأعممؾ اآلف لماذا ولدتؾ أمؾ!

wبوابة، لكف الحصاف حرف لحظة الوعاد لوخز الحصاف وقد أزمع أف يقتحـ بو 
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البوابة فاندفع بكؿ قوتو إلى  ،أثارت جنونو أشد قسوةوصولو إلييا، فراح يطعنو بوخزات 
 مبنى.نخمع بالكامؿ مع اىتزاز كؿ أرجاء ال، لتالمغمقة

حصاف الذي سقط عمى الُذىؿ أماـ ما حصؿ، وقد وجد نفسو في الدىميز فوؽ 
 األرض. 

وسرعاف ما استعاد سيطرتو عمى نفسو، كما انتصب الحصاف واقفًا، بينما أحس 
ر يده فوؽ مكاف البمؿ  جدىا مغمسة بالدـ.فو  بأف شيئًا يبمؿ وجيو، مرَّ

لداخؿ رجبًل يجري بصعوبة أمسؾ مف جديد بالمجاـ وبالحربة، وشاىد في ا
 .البيتمبتعدًا محاواًل اليرب بارتقاء جدار صغير يفضي إلى خارج 

ز حصانو ليمحؽ بو قبؿ أف يسمح لو الوقت بالفرار. نظر الرجؿ اليارب وخ
رى ىذا القادـ المياجـ بوجيو المدّمى وعينيو الممتيبتيف، ي وىو بعينيف مذعورتيف،

كاف شكمو مرعبًا إلى درجة أف ذلؾ اليارب أطمؽ  .بيتصبب منو العرؽ ويعفره الترا
وبحركة سريعة عاجمو كامبوس بطعنة قاتمة استقرت في أعماؽ  .صرخة يائسة متوسمة

 خاصرتو.

دوار فوؽ حصانو بسبب إصابتو ىو شاىده كيؼ سقط أمامو، قبؿ أف يعاجمو 
 البميغة في جبينو.

النازؼ بقطعة مف القماش سمراء، راحت تمسح لو جرحو  ، امرأةامرأةساعدتو 
 وىي تقوؿ لو بمرارة:

 ػ ما ىذه الفظاعة، إنيـ ُيقَتموف كالحيوانات!

أخذتو المرأة مف يده وذىبت بو إلى الداخؿ، ومددتو فوؽ سرير إلى جوار أسّرة 
أخرى كثيرة يناـ فوقيا رجاؿ آخروف، ثـ تابعت تنظيؼ جرحو بقماشة نظيفة مبممة 

 بالماء البارد.

wتردد صداىا بيف يف ،طمقاتالصرخات القتاؿ وأصوات  صؿج كانت تومف الخار 
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 .الفسيح ىذا البيتجدراف 

الجثث، وعندئذ بدأت عمميات  غيرمف المدافعيف تبؽَّ ياستمرت المذبحة حتى لـ 
 السمب.

عميو  فعثرو يكؿ ما  انيبو يل ،أجسادىـب وىـ يتعثروف ،فوؽ األمواتمشى الجنود 
مف  اً أكوام مخمفيف وراءىـ ،ا يعّروف القتمى ليسرقوا ثيابيـكانو حتى أنيـ في طريقيـ. 

 األجساد الزرؽ الضاربة إلى السواد.

مع انحسار آخر أضواء النيار كاف بعض الجنود قد عثروا عمى مشروبات 
 وا يشربوف ويثمموف محتفميف باالنتصار.راحكحولية و 

أف أعممو أحد الجنود باحثًا عف كامبوس بعد  بيتوصؿ الكولونيؿ ثامبرانو إلى ال
 بما جرى. دخؿ إلى المكاف الواسع وىو ينادي صائحًا:

 ػ كامبوس! كامبوس! أيف أنت؟

خرجت مف أحد حيف  ،اإلصابة البميغةكاف قد رأى الحصاف في البيو مع آثار 
 األبواب تمؾ المرأة التي ساعدت الجريح.

 ػ مف حضرتِؾ؟

 اخاال".بػ يدعونني "الكار 

 ا؟ػ ماذا تفعميف ىن

 أعتني ببعض الجرحى. ،ػ أنا؟!

تفحصيا الكولونيؿ جيدًا واطمأف إلييا. كانت ذات مظير ريفي، ممتمئة الجسـ 
 .جميمةر ازىأترتدي ثيابًا فضفاضة عمييا رسوـ و  ،قميبًل، ليا إطبللة تشع باألمومة

w ػ ألـ تري حضرتؾ ذلؾ الرجؿ الذي كاف يمتطي ىذا الحصاف؟
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دفاع عف النفس، أرادت المرأة أف تتحقؽ أواًل مف نوايا وقبؿ أف تجيب، وبغريزة ال
 ىذا الرجؿ.

 ػ عف أي رجؿ تتحدث حضرتؾ؟

 ػ عف الذي جاء مع ىذا الحصاف!

 ػ لكْف، مف ىو ىذا الرجؿ؟ أريد أف أعرؼ.

 . إذف، ىو ضابط لدّي.!ػ آه! تريديف أف تعرفي

 ػ ضابط لديؾ؟

 إلى ىنا. وصموا ػ نعـ، ضابط لدّي. أنا رئيس ىؤالء الناس الذيف

 ػ فإذف، أجؿ، إنو ىنا. لكنو جريح.

أراد الكولونيؿ أف يدخؿ في الحاؿ إلى الغرؼ، إال أف المرأة أوقفتو بحركة مف 
 يدىا.

 ػ ال، قبؿ أف تدخؿ، عميؾ أف تستمع إلى ما سأقولو لؾ.

 تركيا تفعؿ ذلؾ.

 ػ ىات، تحدثي.

ثير يتناقض مع ما تريده. ترددت في البداية، خشية أف يؤدي ما ستقولو إلى تأ
 . .ثـ..

 إليؾ ما أود قولو! ىذا مستشفى. ،ذفإ ػ

 ؟لمفػ نعـ؟ مستشفى 

قمة مف الرجاؿ المصابيف بجروح بميغة  مجردمثوار. إال أنيـ لػ مستشفى 
wوالمرضى، وليس بإمكانيـ حتى الدفاع عف أنفسيـ. وحياتؾ، ال تفعؿ معيـ شيئًا! مرت 
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ـ، تركتيـ مع نحو خمسة عشر رجبًل لبلىتماـ بأمرىـ، مف ىنا إحدى القوات وتركتي
 ومع ىؤالء الناس كنتـ تتقاتموف.

 ػ أليس بينيـ مف ال يزاؿ يختبئ ىنا؟

ػ كبل يا سيدي. ليس بيف ىؤالء المساكيف مف ىو قادر عمى الحركة. الوحيد 
 الذي استطاع ىنا أف يمسؾ ببندقيتو كاف واحدًا مصابًا بإحدى ساقيو.

 ػ أيف ىو؟

أشارت المرأة إلى أحد الجدراف الداخمية حيث كاف الرجؿ الذي قتمو كامبوس. 
واضح  ذعراقترب الكولونيؿ منو. كاف مرتميًا عمى األرض، أخضر الموف، مع تعبير 

عمى وجيو الميت، وقد انغرس النصؿ عميقًا في جسده. داس بإحدى قدميو مستندًا 
حربة. كانت مغمسة بدـ كثيؼ متجمد الرجؿ، وبحركة قوية انتزع منو ال جسدعمى 

  مسحيا باألرض الترابية العشبية وأبقاىا معو. طع صغيرة مف نخاعو.وأسود وقِ 

 صمت، دوف خوؼ.بكانت المرأة تراقبو 

 ػ واآلف خذيني ألرى الجريح!

نحو عشرة رجاؿ في حالة  واقادتو إلى الصالة التي تصطؼ فييا األسّرة. كان
أنيـ لـ يشعروا بدخولو، وفوؽ السرير األخير، إلى جوار  شبو غياب عف الوعي، حتى
 الحائط، كاف كامبوس نائمًا.

 وصؿ إلى جانبو، وأخذ ييزه كي يصحو.

ػ ىيا، صديقي! انيض! لقد أحضرت لؾ الممعقة التي تركتيا في البيو! ووضع 
 الحربة إلى جوار السرير. وتدخمت المرأة:

 ػ ال يا سيدي، دعو يرتاح قميبًل.

wبو الكولونيؿ، كاف جبينو مضمدًا، وثيابو ممطخة بالدـ والتراب، ويبدو عميو راق
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 أنو يغفو بعمؽ. كاف يتنفس تنفسًا ثقيبًل مف فمو المفتوح.

ػ صحيح، أجؿ! أنِت عمى حؽ، يجب أف ندعو يستريح. لقد تصرؼ اليوـ 
 كبطؿ!

 جمس عمى طرؼ السرير صامتًا.و 

مكاف. كاف صخب الرجاؿ السكارى بدأت أولى ظبلؿ المغيب تتسمؿ إلى ال 
يصؿ مف الخارج ويعكر ىذا اليدوء في الداخؿ. وعبل صوت غناء رتيب يشبو ذلؾ 

 لكنو كاف صوتًا قبيحًا. ،الذي يطمقو الرعاة

 استمع الكولونيؿ قميبًل وىو صامت، ثـ تمممؿ قائبًل:

 ػ ىذا يكفي. يجب إيقافيـ.

ذلؾ الحشد  راح يراقبممة ومف خبلؿ الظ ،قد حؿالمساء عندما خرج كاف 
 الكبير.

 نادى أحد الرجاؿ كي يقترب منو.

 ػ ابعث لي بالبواؽ!

 ورّد باستخفاؼ: .مف ىو ىذا الذي ناداه لـ يعرؼ الرجؿ

 ولماذا لديؾ إذف ىذا الفـ الكبير؟ ؟!ػ نعـ

حربتو وغرز رأسيا في ظيره فسقط عمى األرض الكولونيؿ استؿ ودوف تردد، 
 ألمو.شدة يئف مف 

 ومر بالقرب منو رجؿ آخر:

 ػ أنا الكولونيؿ. ناِد لي البواؽ.

wوانطمؽ الجندي مسرعًا لتنفيذ األمر. ومضى بعض الوقت الذي كاف يممؤه 
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يقؼ ممسكًا بحربتو المنتزعة مف غمدىا. نيض  الكولونيؿصراخ ىؤالء الرجاؿ، و 
 الجدراف وىو يخور.بمحاذاة وسار  ،الرجؿ الذي عوقب

مسؾ بو مف ذراعو. ىو يقميؿ مصطحبًا زنجيًا ضخـ الجسـ و عاد الجندي بعد 
 .خصره إلى بوقاً ربط يكاف شبو عار، في حالة سكر شديد، 

 قدـ الجندي التحية وانصرؼ، تاركًا الزنجي يتأرجح أماـ الكولونيؿ.

 ػ اعزؼ إشارة الصمت.

 ػ نعـ سيدي ػ أجاب البواؽ.

 إال أف ترنحو لـ يسمح لو باستخداـ اآللة.

 يا، َنفِّذ.ػ ى

 أثار لديو تأكيد األمر مزيدًا مف االضطراب واالرتباؾ والترنح.

 ػ ىّيا! أال تسمع ما أقولو لؾ؟!

 أخيرًا استطاع اإلمساؾ بالبوؽ.

 ػ ما الذي تريدني أف أعزفو؟ ػ سأؿ بمساف أعياه السكر.

 ! لقد قمت لؾ ذلؾ!خرسػ ا

حالتو لـ تسمح لو بأف يقـو بما رفع البوؽ إلى فمو وحاوؿ أف يبدأ بالنفخ، إال أف 
 ُطمب منو. وبالكاد أصدر صوتًا مختنقًا قصيرًا وغير مألوؼ.

 تجمعوا لمشاىدة ما يجري.ف ،أثار ذلؾ الصوت غير المعتاد انتباه الجنود

س والزنجي التعِ  ،يتصاعدوأماـ المشيد المثير لمسخرية أخذ غضب الكولونيؿ 
 تمؾ الحربة الممتمعة. غيرت عيناه ال ترياف يزداد ترنحًا وارتجافًا ورعبًا. كان

w ػ قمت لؾ اعزؼ إشارة الصمت!
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 كاف صوتو مدويًا وحازمًا.

، لـ يكف الفـ مستحيبلً  أمراً الرعب والسكر جعبل مف أية محاولة جديدة  لكف
الزعيؽ المتقطع.  غيرالغميظ لذلؾ الزنجي قادرًا عمى أف يخرج عبر تمؾ اآللة النحاسية 

 نو، ومشى وىو يشتـ ويمعف.تركو ثامبرا

وىي تردد نفس األغنيات  يدجدف وعادت األصوات لتنطمؽ في الساحة م
 الرتيبة.

شعر وكأنو معمؽ في اليواء،  .بدأ بريسينتاثيوف كامبوس يفتح عينيو شيئًا فشيئاً 
 الظبلـ الذي بدأ يغمر الغرفة كاف يزيد مف رغبتو باالسترخاء.لكف 

لى ظؿ شخص  ،أسّرة أخرى تجاورهوجود تبو إلى ما يحيط بو، ان أخذ يتبيف وا 
 ر ما جرى. كاف يجمس عند قدميو. كاف يحاوؿ بذؿ كؿ جيوده لتذكّ 

مرر يده عمى جبينو المعصوب، ال شؾ أنو جريح. وتذّكر: البوابة، الحصاف، 
 ىذا الظؿ الذي يجمس عمى طرؼ السرير: ..ثـ ..الرجؿ الذي كاف يتسمؽ الجدار..

 ػ مف حضرتؾ؟

 اخاال" سيدي.بأنا يدعونني "الكار  ػ

 آه! إنيا سيدة، لـ يتذكر أنو قد شاىدىا مف قبؿ.

 ػ ماذا تفعميف ىنا؟

 ػ أعتني بؾ.

 كانت امرأة طيبة. إنيا تقوـ بالعناية بو.

 ػ شكرًا جزيبًل. ىؿ جرحي بميغ؟

w . فقط ىناؾ أثر لضربة.ىذاػ ال يا سيدي، ليس ثمة شيء مف 
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 نو ما زاؿ قادرًا عمى متابعة حياتو الصارمة.وأ. إصابتو طفيفة أسعده أفّ 

 ػ حسف، وىؿ سيطروا عمى القرية؟

 ميؿ ذىب قائدكـ الكولونيؿ لبلطبلع عمييا.قػ نعـ سيدي، قبؿ 

لـ يكف لو ىو أي كولونيؿ. كاف يتقدـ مع ذلؾ اآلخر، لكنو ىو الذي كاف 
 يصدر األوامر إلى جماعتو. ليس لو قائد.

 كامبوس.  ػ أنا بريسينتاثيوف

. كاف يشعر  قاؿ ذلؾ باعتزاز، ثـ صمت، أغمض عينيو وكأنما قد غمبو النـو
بالسعادة لرعاية ىذه المرأة لو. تمنى لو أنو يستطيع أف يقدـ إلييا، بطريقة ما، مقاببًل 
الئقًا، أف ييدييا أونصة مف الذىب، أو ثوبًا مف النوع الفاخر. وخطر في ذىنو: ربما 

 ذي قتمو بوجودىا أخاىا أو زوجيا.كاف ذلؾ الرجؿ ال

  ػ ألست مستاءة مني؟

 ػ عمى اإلطبلؽ، سيدي.

؟  ػ ألـ ُيَصْب أحد ممف ليـ صمة بؾ في قتاؿ ىذا اليـو

 ػ إطبلقًا. أنا ليس لي أحد ىنا.

طمأنو ىذا الجواب. أحس بأنو أكثر أمانًا وحماية، وأنيما متفقاف عمى أمر ال 
تشعر أف الجريح بحاجة إلى مزيد مف الراحة واإلقبلؿ  ال"ااخبيعرؼ ماىو. كانت "الكار 

 مف الكبلـ.

 ػ األفضؿ أف تناـ وأف ال ترىؽ نفسؾ بالكبلـ.

 ابتسـ.

ذا كنتُ  w ؟....ال أشعر بالنعاس ػ وا 
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 ثـ أضاؼ بعد لحظات مف الصمت:

ذا كنت تريديف أف ال أتحدث، تحدثي أنِت.  ػ انظري، أنا ال أستطيع النوـ، وا 
 ، حدثيني مثبًل عف حياتؾ.قّصي عمي شيئاً 

ضحكت المرأة لمطمب المفاجئ، لكف ذلؾ أغواىا في أعماقيا، إذ أنو أشعرىا 
 بصورة ما، بشيء مف االىتماـ بحياتيا.

.،! ماذا سأروي لؾ أنا؟ لربما ..، عمى كؿ حاؿ...ػ اآلف، األمور طيبة، لكف..
 سأختمؽ لؾ بعض التصورات واليذيانات.

 سمعيني شيئًا.ػ دعي اليذيانات، وأ

 الحديث:ثـ تابعت ثنيف قميبًل، وخيـ الصمت عمى اال

ػ الحقيقة، الحقيقة، ال أدري ماذا أروي لؾ. انظر، إنو فعبًل ألمر صعب. حسف، 
.؛ ..، أنا ُولدت....، دعني أرى.... أنا ُولدت.....إذف، أوه! أوه!، كيؼ ىي المسألة؟

 آه، إني ال أتذكر.

إلى حكايتيا الساذجة. أغمض  صغاءمستمتعًا باإل كاف بريسينتاثيوف كامبوس
 عينيو كي يستمع إلييا بصورة أفضؿ.

..، كؿ شيء .كثييييرة ،ب كثيرة..يُ سُ  سيوؿ،....ػ حسف، أنا ُولدت في السيؿ،
، مع ذلؾ، لـ أكف أشعر يالفرح! لكن في النفس.، يبعث .متسع.. ،متسع ومنبسط..
لـ أعد أذكر تمامًا متى، أحسست برغبة في  منذ كنت فتاة صغيرة، .ابكثير مف الرض

.، ومررت بما ..، ومشيت...أف أمضي في طريقي، وأتزىد، ومشيت...، ومشيت..
 ..كاف فيو النصيب مف القرى..

اخاال" عف الكبلـ، غّطتو، ومضت عمى أطراؼ بغفا وىو يستمع. توقفت "الكار 
انطرحوا عمى األرض  كاف الرجاؿ قدفي الخارج، . لقد ناـ بعمؽ. قدمييا أصابع

wوالسكر. وتحت ظبلـ الميؿ كاف يصعب التمييز بيف  عياءيشخروف، منيكيف مف اإل
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 األحياء واألموات.

. والبيجة، كاف قد انيار في .كؿ ذلؾ القتاؿ، واالندفاع إلى التدمير، والمرارة،
 قاع ظبلـ األحبلـ والصمت.

اخاال" تقؼ ب، و"الكار عندما فتح الجريح عينيو، كاف ضوء ساطع يغمر المكاف
 بالقرب منو. مرر يده عمى جبينو، لـ يكف يشعر بألـ، وكانت حرارتو قد تراجعت.

انتبو لممرة األولى إلى وجود الجرحى اآلخريف. كانوا جميعًا غارقيف في سبات ال 
د صدره بمفافة زنجي ُضمّ  ، يستمقييقاوـ بسبب ارتفاع حرارتيـ. فوؽ السرير المجاور

رأسو  ؼ، وفوؽ السرير الذي يميو كاف يتمدد رجؿ آخر التؼّ اخة بدـ جقماشية ممط
بأربطة قذرة، ثـ، عمى األرض، فوؽ أغطية زرؽ وحمر، كاف آخروف يضطجعوف عراة 

 لـ يستطع أف يتبيف مواضع جراحيـ.

اخاال" يتفحص بنظره ذلؾ العدد مف البائسيف، وانتظرت، صامتة، أف برأتو "الكار 
 يتحدث.

 ؿ:أخيرًا، قا

 ػ ومف ىـ ىؤالء؟

عاد إلييا نفس التخوؼ والحذر المذيف أحست بيما قبؿ اطمئنانيا لمكولونيؿ 
اإلسباني. كانت قد شيدت ذلؾ العمؿ العنيؼ الذي قاـ بو ىذا الرجؿ الذي يسأليا 

 أنفسيـ.حماية عف  العاجزيفوخافت عمى ىؤالء البائسيف،  ،اآلف

 ػ لماذا ال تجيبيف؟

عينيو تعبير واثؽ رجولي لـ يسمح ليا باالمتناع عف  ومع سؤالو اتقد في
 تأثير شيء مف االفتتاف، قالت الحقيقة:مع اإلجابة، و 

w ػ ىـ بعض الثوار الجرحى.
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 ػ آىا!

 ػ أجؿ! وقد قمت لؾ ىذا ألني أعرؼ أنؾ لف توقع بيـ أي أذى.

مثؿ التي تكشؼ عف أسناف بارزة  توػ كيؼ تعرفيف ذلؾ؟ ػ سأليا مع ابتسام
 تأىب لبلفتراس.ي الحـ افحيو 

 خفضت المرأة عينييا ولـ تجب.

متألمة الجساد ىذه األ ؛غارقيف في األلـالصامتيف الىؤالء الرجاؿ  وعاد يتفحص
 ؛تمفيا المعاناة والعجز. لـ يثر ىذا لديو إحساسًا باألسى أو بالشفقة، بؿ بالغطرسةالتي 

تحطيـ، وبسبب حياتو المتمردة. ويديو القادرتيف عمى ال تو الجسدية،غطرسة بسبب قو 
الساكنة الثوار. إنيـ ىـ الذيف يمضي مف أجؿ تدميرىـ. ىذه األكواـ مف األجساد 

المتقرحة. ىؤالء ىـ أعداؤه. اآلف، وقد عاد إلى موقعو القوي، وعرؼ أف جرحو طفيؼ، 
كاف ينظر إلييـ بازدراء. فضبلت ميزومة. لـ يكف يعرفيـ. لـ يكف قد شاىدىـ في 

تو عمى اإلطبلؽ. لـ يكف يعرؼ مف ىـ، وال بماذا يفكروف، وال ماذا كاف يريد ذلؾ حيا
أولئؾ اآلخروف. إال  سو المعصوب بمزؽ القماش، أوأالرجؿ الممدد عمى األرض، بر 

ىو و  ؛وذو كبرياء، مثمو ،ردمِّ قوي، وم أنو ىزميـ ال شؾ فْ أنيـ اآلف منيزموف. ومَ 
 يشعر نحوه بالتضامف والتآزر.

 اخاال" تراقبو.بت "الكار كان

قدمتيا أيضًا إلى ىؤالء. إنيا صديقة  ىيىذه المرأة قدمت لو العناية؛ و 
 لمضعفاء؛ ويعجبيا المنيزموف. إنيا ليست مف طبيعتو.

 مف قدَّـ ليـ العناية؟ ػ أنتِ 

بأنو كاف كاآلخريف، وىذا ما يجعميا و  ،، وشعر بأنيا خانتواً ىزت برأسيا إيجاب
. أو ...أو المعاناة،  يمحؽ بيا األلـ  لو  طبيعة ردود أفعالو، ودَّ  عدوة لو. وبسبب

w التدمير.
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لـ تكف تبدو عمى الزنجي في السرير المجاور أية إشارة إلى استمراره عمى قيد 
 ؿ عمى أنو يتنفس. لربما أنو ميت. تدالحياة، ليست ىناؾ حركة مف صدره 

 فبل بد وأنيا ستعاني مف ذلؾ. كانت ىي تقوـ برعايتو، ولو أنو فعبًل قد مات،

وىو شحوب الموت لدى الممونيف، وعيناه نصؼ  ،كاف لوف وجيو رمادياً 
في فمو و المغمضتيف تشفاف عف بياضيما، ويده الخشنة مفتوحة بارتخاء إلى جانبو، 

الذي خرج منو الزبد، فوؽ أسنانو الكبيرة البيض، يتجمع ذباب أسود وذباب عباد 
يت. نظر إلى القطع القماشية الممطخة بالدـ التي تمتؼ حوؿ الشمس. البد وأنو م

 ره مثؿ وكر لؤلفاعي.وتصوَّ  ،بطنو، وفكر بالجرح العميؽ الواصؿ إلى أحشائو

 ػ ماذا لدى ىذا الزنجي؟

 ػ إنو مصاب بجرح في بطنو. طعنة.

 .، عرفت. إنو ميت....ػ أوو! آىا

 ػ أتظف ذلؾ؟

بريسينتاثيوف كامبوس يحاوؿ أف يترصد سألت وىي تقترب لتتأكد مف ذلؾ. كاف 
 عمى الرعب أو األلـ. كاف يراقب تصرفيا بمتعة سادية. دليؿلدييا أي 

اخاال" إلى جوار سرير الزنجي، فتحت جفنيو قميبًل فرأت أف حدقتو بوصمت "الكار 
قد غاصت إلى الداخؿ، وضعت يدىا عمى صدره وجالت بأصابعيا متفحصة أية إشارة 

اولت يده الضخمة، رفعتيا، أحست بأنيا باردة وثقيمة، وتركتيا تسقط، لتنفسو، ثـ تن
 .رخارج السري تتأرجحف

 قالت، بكؿ ىدوء:

 ػ أجؿ، ىذا صحيح، إنو ميت.

w غير المتوقعة حيرة كامبوس. مياأثارت ردة فع
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نيض مف السرير بحركة مفاجئة ومشى عدة خطوات باتجاه الباب، إاّل أف دوارًا 
ر بأف كؿ شيء راح يدور مف حولو، وكاد يسقط، فاقتربت و، شعداىمشديدًا 
 وساعدتو.منو اخاال" ب"الكار 

 وخرج ،استعاد إحساسو بالتوازف والثقة. شكرىا ومشى وحيداً  خبلؿ دقائؽ قميمةو 
 إلى الطريؽ.

كاف يحاوؿ أف يستعيد في ذاكرتو مظير القرية التي لـ يكف قد شاىدىا إاّل       
لقتاؿ، لكنو، ومف النظرة األولى، أدرؾ أف كؿ شيء قد تبدؿ لمحظات خبلؿ ىيجاف ا

 بصورة كاممة.

ورماد البيوت  ،عمى امتداد ذلؾ الطريؽ الوحيد تراكمت أكواـ األثاث والجثث
 رقاء مشيدًا غاية في التناقض.ز المحترقة والمتفحمة، مما خمؽ مع سماء الصباح ال

يمؤل المكاف بأوامره وىو يعيد  في الجانب اآلخر، كاف صوت الكولونيؿ ثامبرانو
 تجميع القوات.

 اتجو بريسينتاثيوف كامبوس إليو، وجاء الزنجي ناتيفيداد لمقائو: 

 ػ طمئّني، سيدي؟ ىؿ أنت بحالة أفضؿ؟

 بيميمة عدوانية أرعبتو، فابتعد. وأجاب

 رآه الكولونيؿ قادمًا ورأسو معصوب بالضماد.

 ػ كيؼ الحاؿ، صديقي؟ كيؼ أصبح األمر؟

 ػ جيد، أنا اآلف عمى ما يراـ.

 عميو سرج زاىي األلواف. ،اقترب منو زنجي يجر حصانًا جديداً 

w ػ جئنا لحضرتؾ بيذا مف القرية، سيدي.
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 كاف اعتداده وثقتو بنفسو قد ازدادا قوة، إضافة إلى كؿ فظاظتو.

 اقترب منو الكولونيؿ بعد أف أعطى بعض األوامر.

 لـ يتبؽَّ ىنا سوى األنقاض.ػ حسٌف، ىؿ نمشي اآلف، آه؟ إذ 

 ػ نمشي!

وعاد ليؤكد مف جديد عمى ما  ،ابتسامة ماكرةمع لكف الكولونيؿ كاف ينظر إليو 
 قالو:

 ػ فمنمِش. ىؿ أنت متأكد مف أنؾ لـ تنس شيئًا؟

 .يزعجو ـ، وبدأ ىذا اإلصراريلـ يف

 ػ ليس سيئًا أف نقدـ الشكر، بعد ىذه الرعاية الطيبة!

اخاال". وأراد أف يظير لو عدـ بولونيؿ كاف يتحدث عف "الكار اآلف فيـ أف الك
 ارتياحو ليذا التمميح، بأف قوَّس حاجبيو، ثـ مضى مع حصانو باتجاه الساحة.

بدأ الجميع يستعدوف لمتحرؾ محمميف باألسمحة والغنائـ، بعضيـ ربط دجاجات 
 نوـ واألحذية.صفر إلى خاصرتو، وآخروف كانوا يحمموف فوؽ أكتافيـ بعض أمتعة ال

لى رجالو، الذيف كانوا عمى  نظر بريسينتاثيوف كامبوس إلى رجاؿ الكولونيؿ وا 
اخاال" وىي تموح بأىبة االنطبلؽ. ثـ استدار ليشاىد، ىناؾ، عند بوابة المنزؿ، "الكار 

 القوات المغادرة. بيدىا مودعةً 

 وبقرار سريع نادى أحد رجالو ليأتي إليو مع حصانو.

 لحصاف.ػ أعطني ىذا ا

 أخذ منو المجاـ وأسرع إلى حيث كانت تقؼ المرأة.

w نظرت إليو بعينيف منذىمتيف وىو يقترب منيا.
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 ػ اصعدي فوؽ ىذا الحصاف ػ قاليا بميجة آمرة.

ودوف أف تجيب بشيء، وبطاعة وديعة، امتطت "الكارباخاال" الحصاف، وانطمقا 
 معًا.
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- 02 - 
 

ليؿ بطيء وساكف يخيـ فوؽ "ِفّيا دي كورا" المرتمية بيف أحضاف سمسمة جبمية 
 يخترقيا عدد مف األنيار.

أكثر مف قد غادرىا الخائفة. كاف  بمدةليؿ بطيء وساكف جاثـ فوؽ أنفاس ال
 "ساف خواف دي لوس موّروس". باتجاه ،في تمؾ العشية ،نصؼ السكاف

ة المرصعة بالنجـو ، وتحت السماء الميميصيحات الحّراسسمع تُ كؿ الشوارع في 
بعض أضواء قميمة خافتة، وعند الطرؼ المفضي إلى السيؿ الفسيح تتقد بقع نار 

 صغيرة متناثرة.

بوفيس يقوـ بيجوـ واسع ومعو سبعة آالؼ رّماح. سبعة آالؼ حصاف جامح 
غزو بضراوة، يمتطييا سبعة آالؼ شيطاف شرس، بأيدييـ سبعة آالؼ سبلح مف ت

 الحديد البارد القاتؿ.

استمر خروج الناس بسبب الخوؼ. امتؤل السيؿ اليـو طواؿ بعد ظير ذلؾ 
بحركة ىروب متواصمة ومذعورة، فرادى وجماعات، قمؽ عمى األرواح واألمواؿ، قمؽ 
واضطراب في التصرفات، في األصوات، في الصمت، قمؽ لدى النساء المواتي يحممف 

دى الحيوانات، حمير صغار تحمؿ أكوامًا مف األطفاؿ أطفاليف عمى ظيورىف، قمؽ ل
 واألمتعة، قمؽ وتوتر في جميع العيوف، في أعماؽ األرواح.

األرض التي زرعوىا لسنيف طويمة؛ بيوتيـ القديمة التي  ؛تركوا كؿ شيء وراءىـ
أمضوا فييا أوقاتيـ الجميمة. رياح موت باردة أمسكت بتبلبيبيـ لتقذؼ بيـ نحو 

 المجيوؿ.

 بوفيس يقوـ باجتياحو مع سبعة آالؼ رّماح.

wمقفرة. بداًل مف االستقرار واالطمئناف،  بمدةالبيوت خاوية في "ِفّيا دي كورا"؛ ال
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 بأنفسيـ إلى حيث ال اطمئناف وال استقرار. اأصاب الناس الجنوف مف الرعب، فنجو 

التحدث  لـ يتبّؽ غير قمة مف البائسيف، يتنقموف بيف زاوية وأخرى، خائفيف مف
بصوت مرتفع، حذريف حتى مف أنفسيـ، مذعوريف وكأنيـ أصبحوا يواجيوف موتًا 

 محتمًا.

 سبعة آالؼ حصاف شبؽ تجتاح الحقوؿ.

في أعماؽ البيوت، يقبع المسنوف الذيف عاشوا فييا سنيف طويمة واستوطنت 
ئًا غير األرض منيـ بؤبؤ العيف، يمؤل اليأس أرواحيـ ألف الرجاؿ ما عادوا يفعموف شي

اإلمعاف في التدمير المتبادؿ، أصبحوا يخشوف مف أف حياتيـ لـ تكف سوى خطيئة 
 كبرى يعاقبيـ عمييا إلو ال يغفر.

أرض فنزويبل في طريقيا إلى الدمار، والناس يفروف، يفروف بعناد المجانيف، 
 المذعوريف مف أف عظاميـ ستنخمع مف أجسادىـ.

ساء الصامدات والمسنوف الذيف أصبحوا يرغبوف ف والنو ىؤالء الذيف بقوا ػ العاجز 
بالموت كي يرتاحوا مف كابوس الرعب ػ ال يأكموف، ال يعمموف، ال يعيشوف، إنيـ 
ينتظروف الموت ثانية بثانية، أصبحوا يشعروف وكأنيـ مستمروف في الحياة مثؿ نبتة 

 ضارة.

ة محممة يطموف مف األبواب وحياتيـ معمقة في عيونيـ التي شاىدت آخر عرب
. ثـ دوريات الجنود الجميورييف الذيف يمروف ...غادرواباألطفاؿ، وآخر الفاريف الذيف 

الميجورة، وصمت رىيب يخيـ عمى األشياء التي أصبحت ببل  بمدةعبر طرقات ال
 حياة.

 سبعة آالؼ رمح حديدي بارد قاتؿ.

ر .، يمتمئ الظبلـ باألشباح، تسمع أصوات خطوات، دجاجات تف.في الميؿ
wضوء مصباح زيتي خافت في ذلؾ  ،مذعورة، كمب ينبح وكأنو نباح عمى األشباح
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البيت الكبير شبو المقفر. ليس ىناؾ قمر. ديؾ يصيح. خطوات الحرس يتردد صداىا. 
أحدىـ يقوؿ: "بوفيس قادـ"، وامرأة مسنة، وجييا كاألرض المتشققة وعيناىا كالماء 

 ىا إشارة الصميب.الصافي، ترتجؼ خوفًا وىي ترسـ عمى صدر 

في السيؿ المجاور، حوؿ أكواـ النار الصغيرة المتناثرة، بعض جنود اإلمداد 
 يسيروف ويتحادثوف، التماعات الميب تتمازج مع الظبلؿ في نسيج غريب ومثير.

معظميـ مف الفتياف، في مزاحيـ ىاجس الموت. قرب النار، يقوؿ أحدىـ 
 لآلخر:

ذلؾ الذي  غيريدًا، ال تيتـ، ولف يتحمؿ العبء ػ آه يا عزيزي، عميؾ أف تأكؿ ج
 سيبيع األحشاء.

 ػ وأنت، بيذا العنؽ األسود الذي يميؽ بالذبح!

مف مناطؽ السيوؿ، ناحؿ الجسد، وآخروف ذوو رؤوس مستديرة، وثمة  ،بعضيـ
 ثرثاروف مف المنطقة الشرقية، وبعض آخر َقِدـ مف غوايانا.

. أحدىـ يروي بعض مغامراتو، وآخر الحرب جمعتيـمف كؿ مكاف، و  قِدموا
 يستعرض قصة حياتو، وثالث يستغرؽ حزينًا في تأمبلتو. 

ػ لقد خدمت مع الجنراؿ ميراندا، كنت أبّرد لو الػ"غوارابو". لـ تشارؾ تمؾ القوات 
لقاء  تفي أي قتاؿ. كاف رؤساؤنا يمضوف كامؿ الوقت في إقامة االحتفاال والوالئـ وا 

 الخطب.

 ويعقب آخر:

ػ ما أسعدؾ! لقد خدمت أنا مع الجنراؿ بوليفار في حممتو التي انطمؽ فييا مف 
 كوكوتا وحتى كاراكاس. لقد خضنا معو معارؾ حقيقية، إنو قائد حقيقي. 

w وعمؽ أحدىـ مشككًا:
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 ػ ال أظف ذلؾ، إنو يتمقى اآلف الكثير مف الضربات.

عمى استعداد لمذىاب  أنا ػ الكثير مف الضربات؟ ماذا تقوؿ أييا القرد! إنو بطمي،
 مع الجنراؿ بوليفار إلى أي مكاف.

 في زاوية أخرى، كاف زنجي يروي لجاره بصوت مرتجؼ:

إسباني  أي ،ػ في كاراكاس، كاف يجري إعداـ الناس يوميًا في الساحة الكبرى
ُيعدـ في الحاؿ. كانت أعماؿ القتؿ ىذه تجري كؿ  ،(ٔ) بيف يدي الجنراؿ آريسمندييقع 

 ! وكنت أنا الذي يكمَّؼ بنقؿ القتمى إلى الدفف. صباح

حتى  ا، ويقوـ حصاف بجرىةكبير  ةجمديحاوية  يكّدس تمؾ األكواـ مف الجثث فتُ 
كانت تتدلى يٌد أو قدـ مف ىنا، ورأس مف ىناؾ، والدماء تنزؼ مف كؿ جانب.  .المقبرة

. أطمقوا النار عميووحدث مرة أف سقط مَ  وأمروني بجره مع  ف كنت أحد عبيده ذات يـو
وضربت بالسوط ذلؾ الحصاف الذي  ،احترامًا لو ،و فوؽ اآلخريفباقي القتمى. وضعتُ 

 تي كانتال ،ةالجمديالحاوية ر بجانب كاف أكثر ىزااًل مف آلة ىارب، وانطمقت وأنا أصفّ 
فوؽ الطريؽ الترابي. مع مغادرتي المدينة، أحسست بأف قطعة  اثير جمبة مع انزالقيت

 . ...طويمة ويدًا باردة تمسكاف بي!عظمية 

.، ورأيتو، إنو .لشدة خوفي. لكف، أخيرًا، نظرت.. ،لـ أجرؤ حتى عمى النظر
انطمقت عمى امتداد  ،ذعوراً مفررت  ،.، ولـ أتمالؾ نفسي.ىو، بعينيو الشاحبتيف..

 حتى بمغت أسفؿ الوادي. ،أتوقؼ فالطريؽ دوف أ

 قاؿ أحد القادميف مف السيوؿ:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(، جنراؿ جميوري ولد في جزيرة ٔٗٛٔ -ٓٚٚٔ) Juan Bautista Arismendi ػ (ٔ)
، بما ُأطمؽ عميو "حممة الشرؽ". أصبح عاـ Santiago Mariñoمارغريتا. قاـ، باالشتراؾ مع 

طبلقًا مف كوكوتا وأصدر حاكمًا عسكريًا مؤقتًا لكاراكاس بعد الحممة التي قادىا بوليفار ان ٖٔٛٔ
w خبلليا نداءه الشيير "حرب حتى الموت".
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ػ متى ستنتيي ىذه الحرب كي أستطيع العودة أخيرًا؟ كنت أعيش بصورة طيبة، 
 ..ولـ أكف مضطرًا لرؤية وجو أحد.

غنى ىذا الذي جنيتو!  أيّ  .."مف أجؿ الحرب، ولكي نجعمؾ غنيًا"! ؛جنَّدوني
 اء.مف ركمة حذإني لـ أجف حتى اآلف أكثر 

 ؟تػ ومع مف بدأ

ا تمقينا أولى الضربات ػ أنا؟ مع بوفيس. قاؿ إنو سيقودنا كي نصبح ممكييف. لكنّ 
 في السيؿ.

 ػ ثـ، ماذا جرى؟

 ػ ىو! ال شيء. أخذوني أسيرًا، ثـ بقيت في ىذا الجانب.

ىـ و  واحد مف غوايانا، ذو وجو حزيف، كاف يحكي لعدد مف الجنود الصغار
 و بكؿ انتباه مندىشيف:يصغوف إلي

 لـ َيَر مياىًا عمى اإلطبلؽ.  (ٔ) "أورينوكو" ػ آه، يا ولدي! مف لـ َيَر الػ

 ،مف مختمؼ األرجاء، يتحدثوف بمحبة عف أمكنتيـ القادموفأولئؾ الرجاؿ، كاف 
 ،دوف رغبة منيـ، وخمقت لعبة الموت لدييـ إحساسًا بالمرارة والحزف غادروىاالتي 

 ال يعودوا إلى رؤيتيا ثانية.والخوؼ مف أف 

ومسامرات الجنود، كانت  ،ر سيوؿ المدينة، وعبر أكواـ النار الصغيرة المتقدةعبْ 
 مدمرة.الروائح األخطار تمؤل أجواء المدينة شبو 

شيئًا فشيئًا، أخذت األضواء تنطفئ، واألصوات تصمت. وعندما انصرؼ 
 مثؿ طنيف إنذار أجراس:  ترددوتصوراتيـ، كانت بعض أصداء تأنفسيـ الجميع إلى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

w اسـ أكبر أنيار فنزويبل. ػ المترجـ ػ Orinoco ػ (ٔ)  
w
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 "بوفيس قادـ"، ويفر النـو مف العيوف وتدب القشعريرة في األجساد. 

مف بعيد، مف أعماؽ الظممة، كاف صوت ينبعث فيتردد ويتبدد فوؽ ىؤالء 
البيوت القميمة المنعزلة، أصداء غناء يتسمؿ عبر الظبلـ المترامي، بعض وفوؽ الرجاؿ 
 تنامى في أعماقيـ:وشة تمثؿ وش

 الماء (ٕ) و"ماتو" (ٔ) الػ"إيغوانا"

 ذىبا إلى الػ"أورينوكو"

 الػ"إيغوانا" لـ ترجع أبداً 

 . .وال حتى "ماتو" الماء..

ـ معاركيا الساكنة، وتحت ثـ يأتي الصمت ليمؤل كؿ الفضاءات، وتطمؽ األحبل
 قبة النجوـ تموت بقايا أضواء شحيحة كانت تتناثر عمى امتداد السيوؿ.

 كاف الحراس يتخذوف مواقعيـ، حذريف قمقيف، وأصابعيـ عمى الزناد. 

 بوفيس يغزو مع سبعة آالؼ فارس.

 ،يمتطوف أحصنتيـقادميف أحد الحراس شاىد مف خبلؿ الظبلـ ثبلثة رجاؿ 
 ـ بندقيتو وسددىا باتجاىيـ صائحًا:وبسرعة لقَّ 

 !؟ػ توقفوا! مف يعيش       

 ػ الجميوريوف ػ أجاب واحد منيـ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػ.ػ المترجـة كبيرة الحجـ. يعظاءة أمريك     Iguanaػ  (ٔ)      

 األمريكي.الماء: مف الزواحؼ البرمائية، أصغر حجمًا مف التمساح  Mato  ػ  (ٕ)      

w ػ المترجـ ػ  
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 ٔٚٔ 

ََ بندقيتو:  وأكمؿ الحارس، وىو ما يزاؿ مسددًا

 موا عف األحصنة واقتربوا.ػ ترجَّ 

 أطاعو القادموف الثبلثة. ثـ أمرىـ بالسير أمامو عبر المعسكر.

مسافة كبيرة، وصموا إلى بيت صغير منعزؿ، سقفو مف القش  ساروابعد أف 
 حراسة.ودوف نوافذ، يقؼ أماـ بابو جندي لم

 ر الكولونيؿ أني جمبت معي إلى ىنا ىؤالء الرجاؿ الثبلثة.ػ أخبِ 

 دخؿ الجندي، وخرج بعد لحظات.

 ػ أمر الكولونيؿ بأف يدخموا!

دخموا: مكاف ضّيؽ، في جانب منو سرير نقاؿ؛ وفي الوسط صندوؽ خشبي 
ووجو رجؿ يجمس فوؽ صندوؽ آخر  ،فوقو قنديؿ زيت يضيء أكداسًا مف األوراؽ

لى أص غر حجمًا؛ شارباف ضخماف ولحية مشذبة وعيناف صفراواف كأنيما مف زجاج. وا 
 جانب السرير، بمتناوؿ اليد، سيؼ ذو قبضة مف فضة.

وجوه الرجاؿ الثبلثة، وبخاصة وجو واحد أشقر مف بينيـ، ذي لحية  تفّحص
 عمى عارضيو، تبدو عميو مظاىر اإلنياؾ أو المرض. نظر إلى الجندي الحارس الذي

 كاف ينتظر منتصبًا:

 ػ حسف جدًا. يمكنؾ أف تنصرؼ.

 حّيا، واختفى عبر الباب الضيؽ.

عندما انفرد بالغرباء الثبلثة، اتخذ وضعية مسترخية، أخرج مف جيبو قطعة تبغ 
أسود، قضـ منيا جزءًا صغيرًا وراح يمضغو ببطء وتمذذ. مّد رجميو، ومسح بيده عمى 

 :وحيداً  كأنو يتحدثو  ،ىو ينظر باتجاه البابأؿ و شاربيو، ودوف أف يمتفت إلييـ، س

w ػ حسف! حضراتكـ تعرفوف أيف أنتـ؟
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 في سيؿ المدينة، وسط قوة جميورية. ،ػ أجاب أحد الثبلثة ػ يػ نعـ سيد

ر"أنتـ وسط قوة جميوريةػ صحيح،  وأنا رئيسيا،  ،، ىذه إحدى وحدات "المحرِّ
 ف حضراتكـ؟دياس. مَ  الكولونيؿ روسو

 ثة بعضيـ في وجو بعض، ثـ بادر أحدىـ إلى اإلجابة:نظر الثبل

ؾ مف آراغويا، والسيداف اآلخراف ىما بلّ ػ أييا الكولونيؿ، أنا فيرناندو فونتا، م
الكابيتاف اإلنكميزي جورج دافيد، وبيرناردو الثوال مف كاراكاس، جئنا بحثًا عف قوات 

 المحرر كي ننضـ إلييا.

ة قصيرة، ىوىو يراقبيـ لبر  خطا بضع خطوات وقبؿ أف يرّد،، الكولونيؿ نيض
 ثـ، وكأف شعورًا ما دفعو، دعاىـ إلى الجموس، فجمسوا عمى األرض.

 ػ آىا! ومف أيف أتيتـ؟

 أجاب فيرناندو:

فيكتوريا، وصمنا إلى الوىي مزرعة واقعة خمؼ آلتار"،  " ػالػ نحف خرجنا مف 
 ىناؾ توقفنا قميبًل لمتزود بالمعمومات.شاطئيا حتى ماغدالينو، و  بمحاذاةالبحيرة ثـ سرنا 

 عند ىذه المحظة ابتسـ الكولونيؿ بخبث وريبة.

 ػ وماذا حصؿ معكـ في ماغدالينو؟

 ػ لمحقيقة، باستثناء أنيـ سرقوا أحصنتنا، لـ يكف ىناؾ ما يستحؽ الذكر.

 ػ آىا! إذف سرقوا أحصنتكـ؟ ىكذا إذف! أي أناس ىؤالء! ومف ىـ؟

إنو ضابط  ةانحقاؿ لنا صاحب ال ،جاء في تمؾ الميمة غريباً ىنديًا ػ يبدو أف 
 جميوري.

w خ يا ابني! مف قاؿ ىذا؟!آػ 
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 ٖٔٚ 

حصمنا عمى معمومات حوؿ وضع القوات المختمفة.  ةانحالمؾ تػ في نفس 
القوات الجميورية تحيط بالمدينة، والممكيوف موجودوف في اتجاه ساف خواف دي لوس 

 صنتيـ.أحو موروس، مع أربعة آالؼ رجؿ 

 عاد الكولونيؿ إلى االبتساـ.

ػ إذف، اسمعوا! ليست لدى وكر المتشرديف أولئؾ أية معمومات. بوفيس لديو 
بماغدالينو، جميع الناس ىناؾ  سبعة آالؼ رجؿ! ولمعموماتكـ، إف مررتـ ثانيةً 

 قوطيوف.

صمت الثبلثة خوفًا مف أف يكونوا قد أغضبوا الكولونيؿ دياس، الذي استمر 
يحاصرىـ بنظرات عينيو الصفراويف الحذرتيف وكأنو يحاوؿ أف يخترؽ نواياىـ  بدوره

والبسيطة،  الحقيقية مف وراء أقنعتيـ الخارجية.... فيرناندو، ذو المبلمح السمر
 قراطي.ترسألبيرناردو بإطبللتو الحيوية، واإلنكميزي، األشقر ا

 ػ وحضرتؾ، أييا السيد، ما الذي جئت تفعمو ىنا؟

 نكميزي:أجاب اإل

 ػ جئت كي أكافح مف أجؿ الحرية، كي أتعاوف مع الجنراؿ بوليفار.

ولدى ذكر ىذا االسـ، تبدؿ تعبير روسو دياس في الحاؿ، مف السخرية وعدـ 
 االطمئناف المذيف كانا غالبيف عميو طواؿ الحديث، إلى منتيى الجدية.

 تحدث بكثير مف االىتماـ:

ف أجؿ مساعدة المحرر أـ أنكـ مجرد حفنة مف ػ أنا ال أعمـ إف كنتـ قد جئتـ م
الجواسيس. في كؿ األحواؿ، ىذا ال ييمني، إف كنتـ قد جئتـ بنوايا طيبة، فأنتـ رجاؿ، 
والكولونيؿ روسو دياس يشكر لكـ ذلؾ، أما إف كنتـ قد جئتـ لمتجسس، فأنتـ مجرد 

واالحتماؿ كبير  ما تتجسسوف عميو. نحف نمر بمحظات حرجة جدًا، ابيائـ، إذ لف تجدو 
wفي أف ال يبقى لمنوـ غدًا سوى الموتى. وىكذا، فاألمر سياف. جواسيس أـ ال، غدًا 
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 ستنيي رصاصة حياتكـ إلى جوارنا.

كبيرًا بعدـ الثقة بنا ػ أجاب بيرناردو ػ، إنؾ لف تجد في كؿ  ػ أنت ترتكب خطأً 
البرىاف عمى ىذا محظة في ىذه البإمكاننا ليس ف ىـ أكثر إخبلصًا منا. ىذه القوات مَ 

 اإلخبلص، لكفَّ ىذا سيكوف بمقدورنا الحقًا، عميؾ أف تصدقنا.

 عاد الكولونيؿ إلى االبتساـ.

 ػ سبؽ وأف قمت لكـ إف ىذا ال يثير اىتماـ روسو دياس عمى اإلطبلؽ.

توقؼ قميبًل عف متابعة حديثو، دوف أف يتوقؼ عف متابعة مضغ قطعة التبغ 
 ؼ:بنفس التمذذ، ثـ أضا

ف لـ  ػ األمور سيئة جدًا. بوفيس يتقدـ مندفعًا مع عدد ىائؿ مف الفرساف، وا 
ضيع الجميورية. كؿ ما أمكننا تجميعو مف قوات يتمركز حوؿ البوابة، تنوقؼ زحفو س

 ولـ أتمكف مف اإلبقاء ىنا إال عمى ستيف رجبًل. إذا ُىزمنا أماـ بوفيس لف يبقى لنا أثر. 

 زي صامتًا، واضعًا رأسو بيف كفيو.أطرؽ الكابيتاف اإلنكمي

 ػ ماذا جرى؟ ىؿ تعاني مف عارض صحي؟

 ػ ال، أييا الكولونيؿ. فقط أشعر، منذ ما بعد الظير، ببعض التوعؾ.

 اقترب الكولونيؿ منو وجس جبينو بظير كفو.

 ػ أووه، لديؾ ارتفاع واضح في حرارتؾ، تعاؿ واسترح فوؽ سريري.

 رتقاء السرير.أخذ بو مف يده وساعده عمى ا 

 أحس اإلنكميزي بالحرج بسبب األريحية التي يتصرؼ بيا الكولونيؿ معو.

 ػ ال، ال، ال داعي، أرجوؾ، إني بخير ىكذا، ال يجوز أف آخذ سريرؾ؟ ال، ال.

wػ آه، ماذا تقوؿ، ال داعي ليذا العناد، أيف رأيت رجبًل سميمًا معافى يضطجع 
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 استمِؽ تمامًا وكؼ عف المزيد مف الكبلـ. بينما ىناؾ آخر مريض يقؼ عمى قدميو.

 استرخى اإلنكميزي فوؽ السرير ومدد أطرافو. وراح يستسمـ لمنوـ.

لى استجماع خيوط حديثو  عاد الكولونيؿ إلى الصندوؽ الذي يستخدمو كمقعد، وا 
 السابؽ:

ػ إذف، وكما قمت، بوفيس ىو الرجؿ الوحيد القادر عمى إنياء الجميورية. طالما 
 ىذا الرجؿ فوؽ حصانو فإنو سيتمكف مف النيؿ منا. استمر

عمى فيرناندو وبيرناردو، وأصبحت مشاركتيما  افبدأ النعاس والتعب يسيطر 
 تقتصر فقط عمى ىزة مف الرأس.

راح يداعب لحيتو وشاربيو و في جمستو ومدد رجميو، روسو دياس استرخى 
غفا اآلخراف عند زاوية الكثيفيف وىو يصغي إلى شخير الضابط اإلنكميزي، بينما 

 الحائط، وانتقؿ الثبلثة إلى مرفأ األحبلـ الساكف.

وحده روسو دياس بقي مستيقظًا يحدؽ بعينيو الكبيرتيف المتأممتيف، متابعًا 
ارتعاش ضوء القنديؿ وأصوات جنود الحراسة المتنبييف وىـ يتنقموف بعباراتيـ القصيرة 

 مف فـ إلى فـ.

والنعاس، وداخؿ عالـ الحمـ العميؽ، تجثـ فوؽ  وسط ىذا االستسبلـ لمتعب
 قيميف.ثالجميع حاؿ مف التوجس والترقب ال

 تقدـ فوؽ السيوؿ!تسبعة آالؼ حصاف 

 واصؿ صوت البوؽ.تَ  .دفقة معدنية مزقت السكوف ،صدح بوؽ

النساء  ،الجميع سمعيااستيقظ الجنود، صرخات المعدف اقتحمت الجو، 
دياس بعينيو الثابتتيف  يوتيف، األطفاؿ، الكولونيؿ روسوالمسنات المواتي يصميف في ب

المفتوحتيف، أوراؽ الشجر التي ال ُيعرؼ إف كانت تحركيا الرياح أـ نفير البوؽ. كاف 
wوتضج أصداؤه بيف جنبات  ،الجباؿ والسيوؿ الممتدة خترؽالصوت يصدح ويعمو وي
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 الصباح.

 التعب واإلرىاؽ وخمود اليمة. غيرليس ىناؾ  ؛تبيف لمجميع أنيـ لـ يناموا جيداً 

، برعندما وصؿ عمى حصاف متعرؽ ُمغ ،السماء شاحبة وال تبشر بخيركانت       
 رجؿ مسمح، ترجؿ أماـ مقر الكولونيؿ، قاؿ لجندي الحراسة الذي كاف يقؼ عند الباب:

 ػ أوامر مف القيادة العامة.

إذ أنو خرج إلى  لـ تكف ىناؾ ضرورة إلعبلـ الكولونيؿ بوصوؿ ىذا القادـ،
 الباب لدى سماعو صوتو.

قّدـ المراسؿ التحية لمكولونيؿ ثـ سممو رسالة مغمقة تتضمف أمرًا بإرساؿ كؿ ما 
 يمكف إرسالو مف القوات. قبؿ أف يفعؿ روسو دياس شيئًا، فّكر لمحظات.

خذ  ..ستيف رجبًل، ماذا تريدني أف أفعؿ؟ سوىػ يا رجؿ ػ قاؿ أخيرًا ػ لـ يعد لدي 
 عؾ أربعيف.م

نادى أحد ضباطو وأعطاه التعميمات البلزمة لتجييز أربعيف رجبًل وتحريكيـ في 
 الحاؿ.

عند أوؿ الطريؽ  وفقفالرجاؿ يُنفذت التعميمات فورًا، وبعد لحظات قميمة كاف 
 نطبلؽ.لبل اداً استعد

 :اقترب الكولونيؿ مف الفارس وعانقو بحرارة

 ف شجاعًا، خذىـ وأتمنى لكـ حظًا طيبًا!ػ خذىـ، يتبقى فقط أف يموت اإلنسا 

 وبعد أف تحرؾ الفارس مع الرجاؿ، أضاؼ الكولونيؿ بميجة ودود صادقة:

ذا احتجتـ إلى مزيد مف الرجاؿ، عودوا واطمبوىـ مني.  ػ وا 

wثـ توقؼ قميبًل يراقب الغياب التدريجي لمرجاؿ بيف البيوت، يغمره التأثر 
w
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 يقيـ إلى الموت.والصمت، مودعًا وجوىيـ وىـ في طر 

عندما عاد الكولونيؿ إلى غرفتو وجد بيرناردو وفيرناندو يحيطاف بالسرير حيث 
 كاف يستريح اإلنكميزي.

 ػ كيؼ أصبحت أمور ىذا السيد؟

 ػ قاؿ إنو ليس عمى ما يراـ.

 كاف المريض شاحبًا، وجسمو يرتعش بالكامؿ مف نوبة برد شديدة.

 ولونيؿ. انتظروني قميبًل ىنا، سأتدبر أمره.ػ ىذا الرجؿ مصاب بالحمى ػ قاؿ الك

 خرج ونادى جندي الحراسة.

 .لنقؿ رجؿ مضطجع تصمح ػ اجمب لي شبكة أرجوحة

 ثـ عاد وجمس فوؽ صندوقو الخشبي. 

األمور تسير نحو األسوأ. اآلف لـ يبؽ لدّي أف ػ  ػ قاؿ مباشرةً  والشؾ، ػ تعمموف
 ط.، حتى وال قِ ناى عشريف رجبًل. يبدو أف ال أحد سينجو سوى

 ثـ ضحؾ وكأنو يريد أف يستعيد بعض ثقتو، وأكمؿ: 

ػ بعد كؿ شيء، األفضؿ أف يموت اإلنساف بطعنة رمح مف أف يموت عمى 
 في يومو..  إالّ أحد يموت  ف. ثـ.. ل...سرير أمو

ورطب يدخؿ عبر الباب، وفيرناندو يستمع وينظر وينتظر،  كاف ضوء مخضرّ 
ر فوؽ روحو. بدأ يستوعب المدى الذي اجتازه وىو يخطو باتجاه ووابؿ مف الكآبة ينيم

لى حد ما، المأساوية االستغراؽ في ىذه المعبة . حتى ىذه المحظة كاف ما يزاؿ، وا 
يتحرؾ خارج الحقيقة، بسبب األلـ، والحماس، والرغبة باالنتقاـ. لكف اآلف، وقد ىدأ 

لعاصفة الغضب، فإنو يتأمؿ في أغوار بمعنى ما، وبعيدًا عف ردة الفعؿ العنيفة األولى 
. كممات ىذا الرجؿ  wنفسو، ويدرؾ أنو ربما يكوف قد ذىب بعيدًا، أو حتى أبعد مف البلـز
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حالة مف وخمقت لديو التي تتحدث عف الحروب وتعمف عف الموت أطفأت عزيمتو 
 القمؽ.كثيرمف التوتر. إنو يشعر ب

موت مف اليأس. ماذا يعني أف صباح بارد، وحيد بيف أناس ال يعرفيـ، يكاد ي
، لكْف دوف القدرة عمى الفرار، دوف القدرة عمى بيده رمحيكوف رجؿ فوؽ حصاف، و 

 الصراخ، ال يجد الحماية وال النجدة. كاف األمر مريعًا.

 عاد جندي الحراسة.

 ػ الشبكة جاىزة سيدي الكولونيؿ.

الباب. وفي الخارج  حمؿ الكولونيؿ اإلنكميزي بمعاونة بيرناردو وفيرناندو حتى
كاف رجبلف قد أسندا بينيما عمى كتفييما عصا طويمة ُعّمقت بيا الشبكة، ُمّدد المريض 

 فوقيا بكثير مف العناية.

ػ حسف، أييا الشاباف ػ قاؿ الكولونيؿ ػ، خذا ىذا الرجؿ إلى الكنيسة، وقوال 
 كي ييتـ بأمره ويرعاه.ليو إإني بعثت بو  مراىبل

 ثنيف اآلخريف:إلى اال ثـ موجيًا حديثو

 ترافقانو وتطمئناف إلى وصولو وراحتو ثـ تعوداف.سػ 

أطاع الجميع، انطمؽ الرجبلف يرافقيما بيرناردو وفيرناندو، وراحت الشبكة 
 خرجالبيوت  مف يـاقترابوعند  .تتأرجح مع خطواتيما وىما يعبراف الطرقات الوعرة

 وىـ يعمقوف: بعض األىالي لمشاىدتيـ

 ا، انظروا، ميت!ػ انظرو 

 ػ ال، إنو جريح!

 ػ ال، ما ىذا الكبلـ! إنو ميت!

أخيرًا  .لـ يظير لوف السماء األزرؽ، الجو يعمف عف يوـ ماطر، رطب، رمادي w
w
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 ٜٔٚ 

الساحة المشجرة، وخطوا فوؽ األحجار المرصوفة المغطاة باألوراؽ وصموا إلى 
نيا برج األجراس المربع واجية رمادية يطؿ ممكنيسة لالعريضة بوابة الاليابسة. فوؽ 

 األبيض.

أحدىـ قرع الباب، ُسمع الصدى الذي ضجَّ داخؿ الفناء الفسيح، صوت عميؽ 
يرتدي رجؿ نحيؿ وشاحب  اي ظير مف بيف درفتييتال وابةومديد. ثـ صرير مفاصؿ الب

 أسود. اثوب

 ػ بأمر مف الكولونيؿ، جمبنا لكـ ىذا المريض.

 ػ آخا! ادخموا.

سة يتبعوف خطوات الراىب. كانت تحّوـ بيف األعمدة الضخمة دخموا إلى الكني
أضواء ألواح زجاجية، وخيوط أشعة تضيء اإلطار  عم تداخؿنتؼ مف ظبلؿ ت

المذىب لممذبح وتنعكس عمى الوجوه المطمية الممساء لمقديسيف، وتعبؽ في المكاف 
لكابيتاف دافيد دد اكرسي اعتراؼ قديـ، مُ بالقرب مف رائحة بخور. في إحدى الزوايا، 

 فوؽ مقعديف خشبييف طويميف.

 و وفيرناندو مع الراىب.دانصرؼ الجندياف وبقي بيرنار 

 تحدث الراىب أواًل:

 ػ ماذا بو ىذا الرجؿ؟

 ػ ال أعرؼ. أعتقد أنو ارتفاع حراري.

 حرارتو بيده:تفقد نبضو، ثـ جّس بعد عدة أسئمة، وبعد أف 

و. ثـ مضى تلتحسف حاتيتعرؽ، وس ػ أجؿ، إنو ارتفاع حراري. اآلف سنجعمو
 إلعداد العبلج.

wالظميؿ، بأنيـ منعزلوف وُميَمموف.  فسيحكاف الثبلثة يشعروف، في ىذا المكاف ال
w
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كاف ما سأؿ بيرناردو الكابيتاف عما يحس بو، أما فيرناندو فمـ يكف ميتمًا بأي حوار، 
ربما كاف ىذا آخر  كو في المعسكر.نفس المزاج النفسي المتوتر الذي تممّ يزاؿ في 

أيامو. آخر أيامو، في كنيسة فارغة، بيف أناس غرباء عنو. كانت تستولي عميو أنانية 
 جبانة، لقد أضاع ممتمكاتو، لقد أضاع أختو. 

الجو المأساوي ىذا زج بنفسو في لماذا  ؟؟ مف أجؿ ماذااآلفيكافح  ماذا ىول
في أي ركف مف مناطؽ األنتيؿ؟ ر لو أف يعود ليعيش بسبلـ الذي ال ُيحتمؿ؟ ىؿ يقدّ 

بريسينتاثيوف كامبوس،  :لماذا الحرب؟ الحرب الرىيبة؟ الحرب تبلئـ أولئؾ الحيوانات
.، ال يريد أف يموت، أف يصبح تحت التراب، ميتًا بإصابة .روسو دياس، بوفيس..

 وقحة، بجانب جثة مقرفة، أو تحت حصاف بارد، أو فوؽ بقعة دـ متخثر.

وعاء كبير يتصاعد منو البخار وبضعة أوراؽ نباتية ولحاؼ.  عاد الراىب ومعو
قدـ إليو ثـ يا بمنديؿ، وغطاه بالمحاؼ جيدًا، ولفّ المريض وضع األوراؽ فوؽ جبيف 

 شرابًا ساخنًا.

. أحس برأسو وكأنو أصبح قطعة االستسبلـامتثؿ الكابيتاف لكؿ شيء بمنتيى 
 مف الثمج، وشعر بآالـ شديدة في عظامو.

 ف سنذىب ػ قاؿ بيرناردو.ػ اآل

يكاد بؿ أف ىذا كانت لحظات تأثر ممتبسة عند الوداع. ربما لف يمتقوا ثانية، 
 يكوف أمرًا مؤكدًا.

األعمدة الكبيرة باتجاه الباب ذي الصرير. ابتسـ الكابيتاف بيف ثناف ى االشم
 ابتسامة حزينة وىو يشاىدىما ذاىبيف.

 وبدأ صمواتو بصمت. قرَّب الراىب كرسيًا، جمس إلى جانبو

يدخؿ بيف لحظة  قدىر كاذبة، ىناؾ شعور بأف الموت مظاكؿ شيء ىادئ ب
w وأخرى.
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 ٔٛٔ 

، بمدةنكمترا، وحيد في تمؾ الإكاف الكابيتاف دافيد حزينًا. كـ ىو بعيد عف بمده 
إلى جانب راىب نحيؿ ال ينقطع عف الصبلة. وحيد وُميَمؿ في تمؾ األرض، وسط 

أنفسيـ. وحيد ومريض. لو أف ىناؾ، عمى األقؿ، امرأة تعنى رجاؿ يجيدوف في تدمير 
. ومثمما حصؿ معيا، وويفاقمفي حزنو ىا يزيد رُ كُّ بو، لو أنيا كانت اآلنسة إينيس. تذ

ف كؿ شيء غارقًا في ذلؾ الجو الظميؿ افقد يخسر ىو أيضًا حياتو بكؿ غباء. ك
 مي.الخانؽ، لـ تكف ثمة حياة إال عمى شفاه الراىب الذي يص

 بوفيس يياجـ مع سبعة آالؼ رّماح.

مف  بخطوات متوترة، مقّرهيزرع إلى المعسكر وجدا الكولونيؿ دياس  اعندما عاد
يداه خمؼ ظيره وعيناه مثبتتاف في  ،ف في قفصيطرؼ إلى آخر، مثؿ نمر سج

 األرض، وقد وضع في حزامو مسدسو وسيفو ذا القبضة الفضية.

 يما:وفجأة، توقؼ ىذا العسكري أمام

 ػ تركتما الرجؿ مستمقيًا؟

رّدا السؤاؿ. أربكيما ، الخطورةتوقعا أف يقوؿ ليما أمرًا عمى جانب كبير مف 
 بحركة مف الرأس.يجاب باإل

 ػ ىذا جيد. ىكذا أفضؿ!

 ، أضاؼ:و المتوترةخطوات متابعاً دار ف استوبعد أ

 وابة. ػ في ىذه المحظة يجري اإلطبلؽ عمى أطرافنا. بوفيس يياجـ عند الب

أحدث ىذا الخبر لدييما مشاعر ال لبس فييا. مصيرىما اآلف ىو في أيدي 
قضى عمييما. تمؾ ىي المحظات الصامتة التي تفصؿ بيف الحياة وقد يُ  ،رجاؿ آخريف

 والموت.

w .ػ ستكوف المعركة قاسية جدًا. والشجاعة متوفرة لدى الطرفيف
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 ثـ أكمؿ:

 ػ ىؿ تعرفاف كـ ىو حجـ قوات بوفيس؟

 نيـ سبعة آالؼ فارس.إنعـ ػ أجاب فيرناندو ػ حضرتؾ قمت لنا بنفسؾ ػ 

 حجـ قواتنا؟ تقّدرػ صحيح. وكـ 

 ودوف أف ينتظر اإلجابة، أضاؼ صارخًا:

 . ثبلثة آالؼ رجؿ، ال أكثر!...ػ ثبلثة آالؼ رجؿ

ما كاف في السابؽ كؿ  .لدى فيرناندوزادت في حالة اليمع تأكيدات الكولونيؿ 
شعر . احتقنت عيناه، كاد يبكي، اً حقيقي اً اآلف رعب أصبح ،وقمؽ ،بمخاوؼ مجرد تيديد
مًا فوقيـ جميعًا. ،باالختناؽ  إنو يممح الموت وشيكًا ومحوِّ

 قتؿ ػ صرخ أخيرًا. ػ سوؼ نُ 

 أراد بيرناردو تيدئتو.

ا نحيا؟ لمجرد أنّ  يـنؤذيىـ الذيف ػ ال، ال! اتركني! لماذا؟ لماذا يريدوف قتمنا؟ مف 
 نحيا؟ سيقتموننا جميعًا..  د أّنامف أسأنا لمجر ل

 كاف الكولونيؿ دياس يراقبو متفاجئًا، ظانًا أنو ربما قد ُجّف.

 ػ فيرناندو، اسكت! اسكت! فيرناندو! يجب أف تكوف رجبًل.

 لكنو واصؿ صراخو.

الجرذاف. أريد أف أعيش! كقتؿ فالة، ىذا غباء أف يقتمونا كالكبلب. أف نُ سػ ىذه 
 أف أعيش!أريد 

 ثـ، وكما ىي الحاؿ في جميع نوباتو، انخرط في بكاء طفولي.

ضد جميع أحس بالكراىية ضد الكولونيؿ، ضد برناردو، ضد جميع األشياء،  w
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 يـ بعدـ العدالة، بالغباء، بالطاقة المدمرة.ئالمتبلالرجاؿ، 

ر كاف بيرناردو يحاوؿ أف يوضح لو باإلشارات أف األم عندماابتسـ الكولونيؿ 
 عمى طريقتو. فيرناندو  ةىو مجرد نوبة عصبية، وأراد مواسا

ػ ال تنزعج يا صديقي، ال تنزعج! انظر، لسبب ما سنموت، ثـ مف قاؿ لؾ إنيـ 
سيقتموننا؟ ىناؾ مف سينجو مف طعنة، بينما ىو لف ينجو مف مرض أو مف بيف يدي 

 طبيب.

جئ عند الباب. توقؼ حصاف مفا الكولونيؿ في نصائحو صوتُ  رساؿَ استقطع 
دخؿ رجؿ في حالة مف التوتر واالضطراب، يتصبب عرقًا، مثؿ ذلؾ الذي كاف قد جاء 

 في الصباح.

 :وىو يميثتحدث ثـ ، لمكولونيؿ أّدى التحية

اس أف تضعوا رجالكـ في حالة ميّ إير الجنراؿ كامبو ػ سيدي الكولونيؿ، أمَ 
حصاف أصطحبو معي إلى إلى  ةجاحكما أني ب. البمدةجاىزية تامة عند مدخؿ 

 فيكتوريا مع بعض األعتدة.ال

 ػ كيؼ ىي األمور؟

 ػ سيئة جدًا. بوفيس قادـ عمى رأس حممة ىائمة.

أعطى روسو دياس أوامره لتجييز حصاف ليذا المراسؿ، وخبلؿ ذلؾ طمب أف 
 قدـ لو جرعة مف الكحوؿ ليشد مف عزيمتو.تُ 

كيره قبؿ أف يعود ليجدد أمره بتجييز انتحى الكولونيؿ بنفسو جانبًا مستغرقًا في تف
 حصانيف بداًل مف حصاف واحد.

الصمت. منذ وصوؿ المراسؿ بذؿ فيرناندو أقصى ما في  وسادت لحظات مف
w إمكانو كي يتغمب عمى مشاعره.
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 ٔٛٗ 

 جيء بالحصانيف.

 ػ حسف جدًا ػ قاؿ الكولونيؿ.

 ثـ التفت إلى المراسؿ:

 فيكتوريا؟التغادر اآلف باتجاه سػ 

 ، سيدي الكولونيؿ.ػ نعـ

ػ جيد، ىا ىو الحصاف، لكف سأعطيؾ رفيقًا. أنا أيضًا لدّي بعض األوراؽ التي 
 سأرسميا إلى الجنراؿ ريباس.

 :فيرناندول قاؿو  ،ذات أىميةبتناوؿ مف فوؽ الصندوؽ حزمة أوراؽ ليست 

يا صديقي. سأرسمؾ مع ىذه األوراؽ إليصاليا إلى الجنراؿ ريباس، في  اسمعػ 
 د بجميع نصائحي.كتوريا. قؿ لو أيضًا إنؾ مزوّ فيال

 أراد أف ينقذه. .أدرؾ فيرناندو الغرض مف تصرؼ ىذا الرجؿ الخشف

ؽ شكري. أتسمح لي بأف أمد إليؾ يدي يػ أييا الكولونيؿ، أريد أف أقدـ إليؾ عم
 مصافحًا؟

 ػ كيؼ ال، يا ابني!

 بأف مّد إليو يدًا صمبة وقوية.الكولونيؿ وبادره 

 انؽ بيرناردو.ثـ ع

 ػ حظ طيب، بيرناردو، أتمنى مف اهلل أف تنتيي معؾ األمور عمى خير.

صبر،  ديتمممؿ بنفا بدأو شعر بيرناردو بالحزف. كاف المراسؿ قد امتطى حصانو 
 وضع فيرناندو رزمة األوراؽ في جعبتو ثـ امتطى حصانو ىو اآلخر.

w خاطبو الكولونيؿ وىو يقؼ عند الباب:
w
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 ٔٛ٘ 

أييا الصديؽ. أنا أعرؼ أنؾ لست خائفًا. ىذا حصؿ معنا  يبة لؾتمنياتي الطػ 
جميعًا. ما ينقص فقط ىو االعتياد. تذّكر روسو دياس، الذي ىو صديقؾ، متى 

 احتجت إليو.

لى جواره المراسؿ، دوف أف ينقطع   ،االلتفاتعف تكرار انطمؽ حصانو يعدو، وا 
 المذيف وقفا يتابعانو بصمت. إلى الكولونيؿ وبيرناردو ،بعينيف غارقتيف بالدموع

قبؿ أف يغيب فيرناندو ورفيقو وسط األشجار في أعماؽ السيؿ، كاف الكولونيؿ 
 .قد باشر بإعطاء أوامره لتنظيـ قوتو الصغيرة في موقعيا الدفاعي

تحرؾ الجنود العشروف دوف أي تردد، وعندما انتظـ صفيـ خاطبيـ روسو 
 دياس:

الوقت الذي سأتحدث فيو إليكـ جميعًا، ألقوؿ لكـ ػ حسف أييا الفتياف، اآلف ىو 
 .اهللإني أعرؼ أف أممي لف يخيب بأحد منكـ. باسـ 

 الخمؼ كؿ مف الكولونيؿ وبيرناردو.مشى في انطمقت المجموعة، و 

حركيـ، خرجوا يتابعوف ىذه القوة الصغيرة، تعندما سمع األىالي القبلئؿ أصوات 
 نود قد تخموا عنيـ.وىـ يتخوفوف مف أف يكوف ىؤالء الج

 صرخت امرأة:

 ػ ال تتركونا، ال تتخموا عنا.

كالكورس، في ِجرس واحد وتوحدت معو وأصوات أخرى انضمت إلى صوتيا 
 حزيف:

 ػ خذونا معكـ!

 ػ ال تدعونا نموت!

w ػ إف تخميتـ عنا، فسوؼ يقتمنا بوفيس!
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 ٔٛٙ 

ََ با  . ال تتركونا.هللػ الرحمة! ُحبًا

ت قرر القائد إعطاء بعض التوضيحات. تحدث أماـ رعب الصرخات والتوسبل
 :ىذا االضطرابعمى  ةسيطر لمرصيف واثؽ بصوت 

ػ ال أييا السادة، لف نتخمى عنكـ! ال شيء مف ىذا. نحف ىنا لمدفاع عنكـ حتى 
أف تتجمعوا في  سوىا سنتمركز عند المدخؿ، وما عميكـ الموت. وما يحصؿ ىو أنّ 

 .أضع لكـ حراسة تحميكـ كي ،الكنيسة

الناس ييرعوف باتجاه المعبد. وعادت األصوات  أخذمف حديثو  فور انتيائو
 وممتنة. مطمئنةتنطمؽ مرة أخرى، لكنيا كانت ىذه المرة 

 ػ في حماية عذراء الكارمف!

 !اهللػ في حمى 

 الكامؿ القدسية! ،ػ مبارؾ وحميد

 .أرسؿ الكولونيؿ أربعة جنود لحراسة الكنيسة، وتابع عممو مع ستة عشر

التوتر يتسرب إليو، وراح يغبط فيرناندو  عادبيرناردو، الذي كاف قد ىدأ قميبًل، 
ة نطقعمى جبنو. لقد أصبحت ىذه القوة متواضعة جدًا. ستة عشر جنديًا لمدفاع عف الم

 يؿ الفسيح. إنيا فعبًل مؤسسة مجانيف.سوال

ض الجدراف؛ بعبمحاذاة وزع الكولونيؿ جماعتو  موقعيـ الجديدعندما وصموا إلى 
في  ميمة الحماية بيرناردومع  تولىتمترس عدد مف الرماة وراء شجرات ضخمة، و 

باتجاه المنخفض السيمي ومكشوفة بصورة مستقيمة  حيث يطبلف ،منتصؼ الطريؽ
 متر. ألؼحتى امتداد نحو 

 كاف كؿ منيما يشعر بمدى مأساوية المحظة وال يجرؤ عمى اإلفصاح.

مف قميؿ عدد  كثيفة، يتناثر مف خبللياغيوـ  وتطبؽ عمي ،صباح رماديال w
w
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 ٔٛٚ 

ًا بجان لتضيءتسممت مف إحداىا حزمة مف أشعة الشمس  ،الصغيرة البحيرات الزرؽ
وأمكف تمييز قوة صغيرة قادمة سيرًا عمى األقداـ، ال ترفع عممًا، وتمشي  مف السيؿ.

 مة.بصورة غير منظّ 

ف قبؿ العدو. نبو مجموعتو اشتبو الكولونيؿ في أف تكوف ىذه مناورة ماىرة م
 وانتظر المزيد مف اقتراب ىؤالء القادميف.

مف النمؿ اإلنساني، غارؽ في  عٌ اقتربوا أكثر، فاستطاع أف يتبيف حقيقتيـ: تجمُّ 
الوحوؿ واإلرىاؽ وبقع الدماء، بعضيـ يتكئ عمى العكاكيز مستعينًا برفاقو، وآخروف 

حمؿ تُ ؿ أسمحتيا عمى أكتافيا مثمما محمولوف عمى نقاالت وىـ يئنوف، وبقية تحم
  .الخضارأكياس 

 كاف مظيرًا جمّيًا مف مظاىر الحرب.

 . واقترب منو ضابط شاب، يمسؾ سيفًا بيده.باتجاىيـتقدـ روسو دياس 

 ػ ماذا حدث معكـ؟

 أجاب الضابط بحركة تعبر عف اإلنياؾ، ثـ قاؿ:

 ػ جئنا منيزميف.

 ػ ىزمكـ بوفيس؟

 أنيانا! ،ػ ال!

 مى كثيروف؟ػ قت

 ػ الجميع تقريبًا.

 ػ إلى أيف ذاىبوف؟

w ػ قالوا لنا توجد قوات ىنا.
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 ٔٛٛ 

فوؽ  ،قبؿ أف يجيب، مر روسو دياس بنظره مف جديد فوؽ ىذا القطيع المتألـ
 فيأولئؾ الرجاؿ الذيف حاربوا ولـ يجنوا إال األلـ. كاف يعرؼ أف جوابو قد يزيد 

مف تمؾ  لقد نجواقى مف طاقة في أرواحيـ. بإحباطيـ، قد يسدد ضربة نيائية إلى ما ت
عف شيء مف الراحة واألماف، خاؼ أف يثبط كؿ  يبحثوف ، وىـ اآلفالمجزرة الرىيبة

 معنوياتيـ.

 لكنو، أخيرًا، حـز أمره:

 ػ ىنا، ال توجد قوات. أنا ليس لدي سوى عشريف رجبًل.

وافترس  وقع تأثير الكممات في الحاؿ. اشتعمت شرارات الرعب في العيوف،
أصوات ىواجسيـ. وفقدت الكممات  غيرقموب. بدوا وكأنيـ لـ يعودوا يسمعوف الاليأس 

 كؿ معانييا ودالالتيا.

ال  ىنااآلف. لف يجدوا وقد تحطـ ، أمؿف عمى و عتمدكانوا يف، و دمستنفَ  إنيـ
النجدة وال الراحة، ولـ تعد لدييـ الطاقة البلزمة لمزيد مف السير. األمر رىيب، ال 

 نساني.إ

 قاؿ ليـ الضابط الشاب:

 ػ يا شباب، سنبقى ىنا. إذا كاف الموت بإرادة مف اهلل، ماذا يمكننا أف نفعؿ!

 .يـلياث غيرلـ يكف بيف الجنود مف ينبس بكممة، ولـ يكف ُيسمع 

 قرر روسو دياس، المتألـ، اتخاذ التدابير البلزمة.

 ُينقموف إلى المستشفى.فرحى الجأما قوف ىنا معي. سيبىـ في حالة جيدة الذيف ػ 

والثانية،  ،ـمع أسمحتياألولى مف األصحاء  :جرى تقسيـ المجموعة إلى فئتيف
 المؤلفة مف الجرحى والمحموليف، تنقؿ إلى المستشفى ويرشدىا أحد عناصر اإلمداد.

wاألصحاء بنفس الطريقة التي كاف قد وزع بيا عناصره. الرجاؿ وزع روسو دياس 
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 ف سبعيف رجبًل.أصبح العدد اآل

عاد إلى التمركز في منتصؼ الطريؽ متخذًا تدابير الحيطة، بصحبة بيرناردو 
 والضابط. 

التوقعات اآلف أكثر مما يمكف احتمالو. عاد الزمف إلى التوقؼ. كانوا أصبحت 
 تفاصيؿ الغزو، لكنيـ فضموا الصمت.حوؿ يودوف سؤاؿ القادميف الجدد جميعًا 

ر الغزاة. القمؽ يتصاعد ثانية و الطريؽ، حيث ُيتوقع ظي ؿأسفالعيوف تتبلقى عند 
لمجرد أف يفرغ طاقتو بؿ ىدؼ،  ببلثناف، ثبلثة....، افثانية. راح بيرناردو يعد: واحد، 

وذلؾ التوتر الذي ال يحتمؿ. الرجاؿ يسمعوف نبضات صدورىـ وكأنيا  ،العصبية
 أجراس. 

 بوفيس يياجـ!

تطير فيو ورقة في ست: ما ىو االتجاه الذي كاف ىناؾ مف يشغؿ نفسو بالتكينا
اليواء، أو الذي سيتخذه طيراف عصفور، أو الشكؿ الذي ستتخذه غيمة في األفؽ، ثـ 

 توقع أحد األمريف:يكوف 

 الموت أو النجاة.

 فوؽ ىذا السيؿ الفسيح غرؽ األرض الصفراءعند الظييرة، كانت الشمس تُ 
 ضعت فوؽ نار.وُ قد تجعؿ انعكاسات األشياء ترتعش وكأنيا ف

بفعؿ الحرارة، واإلنياؾ، واألعصاب عمى الجميع، يسيطراف  النعاسالخموؿ و بدأ 
 المرىقة، واالنتظار اليائس.

 صرخة متوحشة ىزت الجميع:انطمقت فجأة، 

 ػ ىا ىـ! إنيـ قادموف!

w، مثؿ حيوانات مطاردة، تدفؽي ، كاف طوفاف بشريمف أعماؽ المنخفض السيمي
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 ٜٔٓ 

شبو عراة، ألوانيـ داكنة مثؿ خيوليـ، شكَّموا،  ،مياه، فرساف ال حصر ليـمثؿ اندفاع ال
أشعة ، التي تمتمع تحت رماحيـفي ىذا االزدحاـ الكثيؼ، بقعة واحدة انزرعت فييا 

 الشمس.

ة مثؿ سيؿ مرعب، كتمة مدمرة جارفة، سبعة صأوشكوا عمى الوصوؿ، كتمة مترا
 الحقوؿ!يغمر آالؼ حصاف في طوفاف 

 ،يائمةالقوة ىذه الالمجموعة الصغيرة شاىدت تكاد تخرج مف محاجرىا،  بعيوفو 
 سبيؿ إلى إيقافيا. التي ال

 ،القوة الغازية تطمؽ بنادقيا. بعض الفرساف يتساقطوف، ويمر اآلخروف فوقيـ
 ويتابعوف.

يشاىد مف ىناؾ ما الطمقات تمزؽ الفضاء في رعد قاصؼ رىيب. لـ يعد 
، وال مف السيؿ، فقط تمؾ البقعة الداكنة، البلمتناىية، المنخفض، وال مف األشجار

 وذلؾ الوابؿ مف الرماح الممتيبة كالحمـ.

في اندفاعيا، ىكذا وصؿ فرساف بوفيس  كؿ شيءتجرؼ ىائمة ىكذا، وكموجة 
 .واتساعيا السيوؿامتداد مكتسحيف الطرقات، عمى 

 سبعة آالؼ رمح مف الحديد البارد القاتؿ!

خيوليـ  قوائـبوروسو دياس وقد وصموا يفترسوف الفضاء  شاىدىـ بيرناردو
 الشبقة. 

 سنحت فرصة لمكولونيؿ دياس لمخاطبة بيرناردو:

 ـ الناس!ػ أسرع إلى الكنيسة! نظِّ 

حصانو وانطمؽ. ومع التفاتة منو، شاىد روسو  ىمزبالكاد تمكف مف سماعو، 
لمدججة بالرماح، التي دياس والضابط الشاب يندفعاف في مواجية الكتمة الداكنة ا

w سرعاف ما ابتمعتيما.
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 جنود الحراسة األربعة.حيث  ،الكنيسةبوابة وصؿ إلى 

 بيـ أثناء دخولو: يحصىو يقفز مف فوؽ الحصاف و 

 ػ بوفيس وصؿ! أغمقوا األبواب جيدًا!

 أطاعوه.

كانت الكنيسة الظميمة غاصة بالناس. الجرحى الواصموف حديثًا يضطجعوف 
سنوف والنساء واألطفاؿ وباقي السكاف يجمسوف القرفصاء محيطيف عمى األرض، الم

 الذي كاف يتوجو بالصبلة مف فوؽ المذبح. ،بالراىب

في صبلة مرتجمة، بطريقة  اهللوفي إحدى الزوايا، كانت مجموعة تبتيؿ إلى 
 يائسة.

 صنا! خمصنا، يا إليي!ػ يا إليي، الذي في السماء. خمّ 

إلى جانب اإلنكميزي، الذي كاف ما يزاؿ مستمقيًا  اخترؽ بيرناردو الحشد ووصؿ
 في نفس الركف.

 ػ لقد رحنا! ػ صرخ عندما شاىده ػ لقد انتيينا!

  .وجو الكابيتاف دافيدالخوؼ ف لوّ 

 اآلف أفضؿ ػ قاؿ. ػ أصبحتُ 

 ثـ بذؿ بعض الجيد وجمس. 

صيحات كتمؾ التي  ؛حممة الرماحبدائية لت يحابدأت تصؿ مف الخارج ص
 ا الرعاة لحث قطعانيـ واستعجاليا.يطمقي

تنافر يسود مع فتتداخؿ وتتشابؾ، وصموات في الداخؿ،  ،ات في الخارجيحص
w جو جنوني. أصدائيا
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 بوفيس يياجـ!

 ةمتواصمو ضربات ىائمة  وابةوف عندما ىزت البجميع الذيف كانوا يصمّ صمت 
 الجدراف الضخمة.األعمدة و بيف  عصفت أصداؤىا

الجميع عمى تمؾ  تجمدت أنظارفاصؿ الحديدية لؤلقفاؿ. المالضربات خمخمت 
  .وة واحدةطخعف الموت التي كانت آخر دفاعاتيـ. كانت تفصميـ  ،البوابة

أخيرًا، وبدفعة قوية، انيارت األقفاؿ وانخمعت دفتا البوابة، واندفعت منيما 
موجات كاسحة مف الرجاؿ. انطمقت صرخة رعب واحدة مؤلت المكاف. أطمؽ 

بمتناوليـ: ظيور النساء، رؤوس  ومف كاف اجموف جحيـ أسمحتيـ عمى كؿ ما كافالمي
وف، بيضاء لمسنيف، واختمطت األصوات، أصوات الذيف يموتوف، أصوات الذيف يصمّ 

ة عأصوات الذيف يعووف مف الخوؼ. تأرجحت ثريا ثقيمة، سقطت درفة باب فوؽ بض
 الشموع.و  ىارز األ تأشخاص. جثة طفؿ اندفعت فوؽ المذبح فتبعثر 

الشيطانية المدمرة واتجيت بأنظارىا إلى المدخؿ،  الموجةوفجأة، توقفت كؿ تمؾ 
 المعبد. غص بيـوكذلؾ فعؿ جميع أولئؾ الذيف 

فوؽ حصاف أسود، شعره ضارب إلى الحمرة، أنفو البوابة اجتاز رجؿ عتبة 
 معقوؼ، وفي قبضتو القوية رمح.

 مع صوت رىيب:سُ 

 !!!!!ػ بوفيس

 خمفو، عمى األقداـ، نفر مف رجاؿ حرس أشداء.البوابة  اجتازو 

 توقؼ الحصاف األسود في وسط المكاف.

مرتعديف مف  ،بنظراتيـ وىـ يرسموف إشارة الصميبالموجودوف جميعًا التيمو 
w الخوؼ. كاف ىذا بوفيس. سيد الفرقة الجينمية، ابف الشيطاف، أوؿ رماح السيؿ.
w
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 .ذا حضور طاغٍ كاف عف بعد.  دافيدراقبو بيرناردو و 

الحشد. كاف يبدو عميو االستمتاع بحالة الرعب  تأمؿ ىذاابتسـ الفارس وىو ي
 ىذه.

حرؼ قبعتو رفع بيف عناصر الحرس، ىنديًا طويبًل، متغطرسًا، شاىد بيرناردو، 
إنو الرجؿ الغامض الذي  بالتأكيد، ذّكرتو تمؾ المبلمح بشيء. أجؿ،و  ؛األمامي قميبلً 

تمؾ الميمة التي سرقت فييا أحصنتيـ خبلؿ توقفيـ في استراحة تحدث معيـ في 
 ر عبارتو: "في الحرب ال يموت إال الذيف يخافوف".تذكّ و ماغدالينو. 

 ، بصوت منفر:مرهوأ ،التفت بوفيس إلى الرجؿ األقرب إليو

 ػ أزيحوا مف المكاف ىؤالء الجرحى والمصابيف، ولتعزؼ الموسيقا!

الجثث والمحتضريف والرجاؿ الذيف يئنوف،  اؿ. أزاحو انخرط الرّماحوف في العم
 مثؿ أحجار المقبلع، إلى وسط الشارع. ،بيـ ألقواو  بأذرع قويةسحبوىـ 

 اـ األجساد المتساقطة عمى األرض.رتطصوت اغير ُيسمع  كفلـ ي       

بؽ فيو إال الذيف يقفوف عمى ت، لـ يخاؿٍ شبو أصبح المكاف  ةقصير  برىةوخبلؿ 
 ا باآلخريف.طعف المقعد واختم تخمياف اومف بينيـ الكابيتاف وبيرناردو، المذ ميـ،اأقد

معيما عازؼ غيتار وضارب طبؿ مع  يصطحبافسرعاف ما وصؿ رجبلف 
 وجيييما. يمؤلآلتييما والرعب 

 وليبدأ العزؼ ػ أمر القائد. ،سامجليػ 

ومتواصمة وباشرا عمى الفور بإصدار موسيقا صادحة  ،ُحشرا في إحدى الزوايا
 لتحفيز حركات الراقصيف.

 ػ إلى الرقص! إلى الرقص! الجميع إلى الرقص!

wوا يتمايموف بحركات متثاقمة ؤ جميع أولئؾ الخائفيف، والنساء الباكيات، بد
w
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راحوا يأخذوف النساء مف أيدييف بالقوة  عشرات الجنود الغزاة الذيفومتألمة، واختمط بيـ 
 حتدمة.يف في دوامة رقصاتيـ المنو ويزجّ 

 بتسامة الباردة تبرؽ.فوؽ الحصاف، ومف خبلؿ األضواء الممتمعة، كانت اال

 أحد األعمدة، دوف أف يرقصا. وراء مترقبيفبيرناردو والكابيتاف وقؼ 

 وة لمف ال يرقص!اػ اضربوا باليراوة! ىر 

تقدـ بعض الرجاؿ واستخدموا رؤوس الرماح إلجبار الجميع عمى الدخوؿ في 
 لرتيب.ذلؾ اإليقاع ا

 أحد كراسي االعتراؼ، فُأخرج بالقوة.خمؼ كاف الراىب مختبئًا 

 ػ ىراوة لو! ليرقص!

بدأ بالدوراف وسط الراقصيف.. ومؤلت الجو ضحكات ىمجية  ،وبعد ضربو
 صاخبة.

في استعادة  ةستمر الموالموسيقا  ،داخؿ المبنى الديني، وسط بقع الضوء المتناثرة
جؿ المتعجرؼ فوؽ حصانو األسود، أخذت تمؾ الرقصة ، أماـ ىذا الر الواحدةنغمتيا 

 القوة.ب ،والتعظيـالتمجيد ـ التي تقدِّ شكبًل مف أشكاؿ الطقوس البدائية 

 إيقاعاتمدفوعة ب ،بحركة متكررة شبو ساكنةمتثاقمة كانت األجساد تتزحزح 
 مثؿ عمميات تعذيب شيطانية.ليا، متشابية ال نياية 

 ابيتاف.عثر رجؿ عمى بيرناردو والك

 ػ ومف أنتما؟

 . َجرَّىما بالقوة إلى حيث كاف بوفيس.اردّ لـ ي

w تأمميما، مف فوؽ، لبرىة، قبؿ أف يتكمـ.
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 ؟ماػ آىا! إذف عندنا صيد؟ مف حضرتك

ئلنكميزي أف اإلجابة بصراحة ستكوف ىي المخرج األفضؿ مف ىذا ل خطر
 المأزؽ.

 ػ أنا ضابط إنكميزي.

 ػ وذاىب لمخدمة مع المتمرديف؟

  .ػ كنت ذاىبًا مف أجؿ ذلؾ، سيدي، لكف مرضًا منعني

 ػ ألست راغبًا بالعودة إلى أرضؾ؟

 ػ ليس بعد، سيدي.

 حينئذ تدخؿ اليندي المتغطرس:

ػ سيدي القائد، أنا التقيت ىذيف الرجميف في ماغدالينو، وانتيزت الفرصة فأخذت 
 الحصانيف المذيف كانا بحوزتيما.

 وعمؽ الفارس ساخرًا:

 ركتيما راجميف. ما أسوأ فعمتؾ.ػ وت

 ضحؾ اليندي بصمت.

ػ حسف ػ قاؿ بوفيس ػ، الحرب مسألة قبيحة. ومف ال ُيقتؿ اليوـ، سُيقتؿ غدًا. 
 سأوقع بكما العقاب.

 ثـ التفت إلى اليندي، وأكمؿ:

 ػ أخرج ىذيف المتمرديف. وأطمؽ عمييما.

بل القرار بطريقتيف شحب وجيا االثنيف لدى إعبلف قرار قتميما، لكنيما استقب
w مختمفتيف. 
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 فاإلنكميزي أدى التحية وقاؿ:

 ػ شكرًا.

غضبًا. كاف الراقصوف يمروف بجانبو كالظبلؿ، سخطًا و أما بيرناردو فكاد ينفجر 
رجؿ مسف بديف يكشؼ عف بطنو مف خبلؿ سترتو الممزقة، يتأرجح وحيدًا، فمو مفتوح 

ممكف وما ليس ممكنًا قد انتيى بالنسبة  ب يمتمع بمعابو وأسنانو. كاف كؿ ما ىووُمتعَ 
بمجرد أمر بسيط مف بوفيس. لقد ُقتؿ لديو كؿ شيء. الحمـ.  ،إليو في تمؾ المحظة

العمؿ. المستقبؿ. النضاؿ. الوطف. كؿ شيء انتيى: كاراكاس، بيتو، أبواه، فيرناندو، 
ف يموت وىو أ ؛يموت في الحرب وأنلو وكؿ ما لـ يكف يراه في الواقع. لـ يكف ليبالي 

يحارب. كاف يشعر باألسى وىو ينتيي بكؿ بساطة، دوف مجد، دوف جيد، مديرًا ظيره 
تيـ إليو. كاراكاس، رؤوس، اأماـ أحد الجدراف، أماـ ثمانية متوحشيف يسددوف طمق

ضجيج أقداـ فوؽ ببلط  ،عيوف بيضاء، أفواه مفتوحة، تدور عمى إيقاع نغـ رتيب
 وأسناف، وأشباح صامتة. شعر وكأنو عمى ضفاؼ الحمـ. المعبد، تدور وتدور، وعيوف،

 ثنيف مف الجنود.اكاف يمشي بيف 

قد مف الجنوف  اً مسّ أف ة. يستمروف بالرقص وكما لو يّ آل متكررة، ،مستمرةالحركة 
أنفسيـ، كما لو أنيـ كانوا يبحثوف ألنفسيـ عف  عمىكما لو أنيـ ساخطوف  ،أصابيـ

 طريؽ لمخروج إلى األلـ.

دما سمعوا صوت إطبلؽ الرصاص، الذي جاء مف الخارج ليغمر الكنيسة، وعن 
راغبيف بالسقوط فاقدي الوعي مف الدوار، غارقيف في بحر  ،ضاعفوا مف سرعة دورانيـ

 ض أجسادىـ.نب

احيف راحوا يرتموف فوؽ النساء فيقبمونيف وينشبوف أسنانيـ في لحـ بعض الرمّ 
 أكتافيف.

w الصوت، متوترًا.متقّطع غيتار، منفردًا، فجأة، صمت الطبؿ، وتابع ال
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 ػ ماذا حدث؟

 وأوضح صوت أجش:

 .سقطُت لو رأسوػ صاحب الطبؿ استولى عميو الخوؼ، فأَ 

 .تمتمع ضحكة بوفيس كانتفي ذلؾ المكاف الظميؿ، فوؽ الحصاف األسود، 
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                              - 00 - 
 

شجرة ليموف  ف" مف غسؿ المنديؿ المدّمى، ونشرتو عمى غصاخاالبانتيت "الكار 
 تحت أشعة الشمس.

 كانت مبلمح وجييا تتجاوز حدود الحزف.

إلى الشارع  فضيعبرت البيو والممر الضيؽ، وأطمت مف البوابة الصغيرة التي ت
أما الشيء  ؛الذي غمرتو شمس الصباح الصفراء، والغبار األصفر، والجدراف الصفر

 لمختمؼ فكاف السماء الزرقاء.الوحيد ا

الناس قميموف في "غاراباتو". ألقت المرأة نظرة عبر الشارع المقفر، مثمما كانت 
قد فعمت قبؿ نصؼ ساعة، وكما كانت قد فعمت طواؿ الصباح، نظرت باتجاه 

 القرية. نظرت وتنيدت. منعطؼ األخير، حيث يغادر الطريؽُ ال

القرية  أغرقواىبوا جميعيـ، بعد أف ذلؾ المنعطؼ كانوا قد ذىبوا، ذ عبر
، الصغيرة بحياتيـ الصاخبة المجنونة، تركوىا بذىابيـ أكثر عزلة مف أي وقت آخر

 وأكثر ىدوءًا، وأكثر صمتًا. 

 الكولونيؿ ثامبرانو وبريسينتاثيوف كامبوس ،في الصباح ،مف ىناؾ ذىب
الذي " ذلؾ المعنى الجديد اخاالب. لقد ذىبوا، وفقدت الحياة بالنسبة لػ"الكار اورجاليم

تعنى بجريح، أو أف أو أف كانت قد اكتسبتو. لـ يعد ييميا اآلف أف تبقى في قرية، 
 ة اهلل.كتسير عبر الطرقات عمى بر 

wفي الميمة الفائتة ناـ إلى جانبيا، وىي لـ تفعؿ شيئًا طواؿ تمؾ الميمة سوى النظر 
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 لعذوبة واأللـ.و طواؿ الميؿ بعينيف تمتمعاف بايإليو، النظر إل

أمضيا اليوـ السابؽ يتحدثاف، يتحدثاف بأمور جميمة طافحة باآلماؿ، سمعت منو 
 ما لـ يسبؽ ليا أف سمعت مف أي رجؿ عمى اإلطبلؽ.

وسأقدـ إليؾ الكثير، سأقدـ إليؾ  ،اخاال"بكار الػ سأفعؿ شيئًا حقيقيًا في الحرب، "
. خبلؿ ثبلث معارؾ سأكوف ترتدي وتمشي مثؿ قديس في موكب فالكثير مف أجؿ أ

رجوحة أأنا القائد. ستحصميف عمى قمصاف نوـ جميمة، وأطواؽ، والكثير مف الحرير، و 
 فاخرة بمائة بيسو.

وسماعو مف جديد، ؿ شيء كلـ يكف عمييا أف تبذؿ أي جيد كي تستعيد رؤية 
 إنيا تراه وتسمعو كما لو أنو يحصؿ معيا في ىذه المحظة.

مبوس رجبًل، يمتمئ رجولة، وقد أحبتو. واستغرقت في كاف بريسينتاثيوف كا
تخيبلتيا، كانت تعني بالنسبة إليو بالتأكيد ما ىو أكثر مف الحياة. وعمى أية حاؿ، 
فالحياة بالنسبة إليو ال أىمية كبيرة ليا، ولقد شاىدتو بعينييا كيؼ اقتحـ بابًا مثؿ ثور 

 متوحش.

 اخاال"!بكار الػ سأفعؿ شيئًا حقيقيًا في الحرب، "

أسكنيا في خيمتو الخاصة.  ،في الميمة األولى، بعد وصوليما إلى "غاراباتو"
ـ عمييا باحتراـ، وجميع الرجاؿ نظروا إلييا بأدب: الجنود والكولونيؿ ثامبرانو سمّ 

الثمموف، الزنوج الشبقوف، الرجاؿ الذيف تعودوا اغتصاب النساء، كؿ ىذا ألنيا كانت 
 امرأة قائد.

أفضؿ أياـ حياتيا. كؿ ما كانت قد عاشتو مف قبؿ وكؿ ما ستعيشو كانت تمؾ 
بذي أىمية بالنسبة إلييا. كانا يوميف استثنائييف بيف كؿ ما عاشتو  سفي المستقبؿ لي

مف أرجاء ىذا العالـ،  يّ في حياتيا. أصبح لدييا شيء رائع ترويو: أينما ذىبت في أ
w امرأة قائد. يمكنيا أف تروي لمناس، فتدىشيـ، أنيا كانتس
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منذ رأتو لممرة األولى أدركت أي رجؿ ىو. كاف سيدًا لمرجاؿ. منذ التقتو في 
البيو وىو شبو مغمى عميو فوؽ حصانو، بوجيو الذي كاف يغتسؿ بالدـ، وضّمدتو 

كوف. منذ رأتو يغمد يبذلؾ المنديؿ الذي يجؼ اآلف فوؽ شجرة الميموف، عرفت مف 
ىذا الرجؿ "عد ذلؾ، عندما جاء الكولونيؿ وقاؿ: رمحو في خاصرة ذلؾ اليارب، وب

 . ثـ، عندما طمب إلييا أف تروي لو قصة حياتيا."تصرؼ كبطؿ

اخاال" بكؿ ىذا فتعصؼ بيا بلكف كؿ ىذا الشيء الرائع تحطـ فجأة. تفكر "الكار 
لقد كاف حظيا سيئًا. في الصباح وصؿ ذلؾ الرجؿ عمى حصانو،  .موجة مف الغضب
الكولونيؿ ثامبرانو، ثـ مضى. لقد رأتو جيدًا عند مروره: رجؿ قبيح  تحدث قميبًل مع

 الوجو، ال يمكف أف يجمب إاّل األخبار السيئة.

 وقاؿ ليا بريسينتاثيوف كامبوس نفسو:

ػ نحف ذاىبوف. لكنؾ ستبقيف. ذاىبوف لمقتاؿ! انتصر الجنراؿ بوفيس في البوابة، 
ز االنتصار، سأعود إليؾ. ليس أمامنا فيكتوريا. عندما سنحر الوىو ذاىب لمياجمة 

 أف نيـز ىذا الصعموؾ "بوليفار". سوى

ىذا الػ"بوليفار". ال بد وأنو  ىوالوحيد الذي يعترض سبيؿ سعادتو  ءالشيكاف 
ََ بأف ال يبقى الرجاؿ مرتاحيف في بيوتيـ. ّيئإنساف س . يمضي إلى الحرب مستمتعًا

ؿ أيضًا إنو قد حقؽ ثروة كبيرة عف طريؽ اخاال" منو، وسمعتو يقو بىذا سمعتو "الكار 
النيب والسمب. كيؼ يمكف أف يوجد رجاؿ عمى ىذه الدرجة مف السوء؟ لكْف لدييا 
إيماف بأف بوفيس وبريسينتاثيوف كامبوس سييزمانو، سينتيياف منو، وربما أنيا قد 

 بح سعيدة.صت

 اخاال" حزينة.بكانت "الكار 

شمااًل حيث األراضي التي  وفيتجي الرجاؿ في الصباح غادرت القوة، رأت
تشتعؿ فييا الحرب. لقد ذىبت القوة. ذىب بريسينتاثيوف كامبوس. كيؼ خطا الحصاف 

، القرية، أصبحوا عمى الجانب اآلخر مف طريؽبتمؾ الرشاقة! لقد أصبحوا عند نياية ال w
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 لـ تعد تراىـ، لقد حصؿ ىذا فقط كي تصبح امرأة حزينة.

اتيا منذ أف غادرت قريتيا في السيؿ العالي. عندما كانت تمؾ أجمؿ أياـ حي
كانت فتاة شابة، لـ تحصؿ عمى أية متع حقيقية، لـ تجد نفسيا إال عمى الطرقات، أو 
في إحدى القرى تعمؿ أو تبيع لمرجاؿ، ثـ تعود إلى الطرؽ، ثـ إلى قرية أخرى، ثـ إلى 

 ؽ آخر.يطر 

 ف يعود. لكنو قاؿ إنو سيعود. ىي اآلف في لحظة عودة إلى تمؾ الحالة. إنو ل

تفكر بيذا  . األفضؿ أالّ .إف رجبًل بمعنى الكممة ال يمكف أف يكذب، لكف..
 ..األمر..

ولـ تستطع . .. لو تمكف مف قتمو رجاؿ عصابات بوليفار...ماذا لو قتموه..
 البكاء.مقاومة اخاال" ب"الكار 

"؛ ليس ىناؾ أي إنساف، المنعزؿ والوحيد لػ"غاراباتو طريؽجمست ساكنة قبالة ال
 وال أي ظؿ، وال أي حيواف، حتى أوراؽ األشجار غرقت في السكوف.

وألف الشارع كاف خاويًا، فقد استرعى انتباىيا الشخص الوحيد الذي برز ىناؾ، 
 ونقاء أشعة الشمس. ءعبر األرض الصفرا

اىا ترتدي أسمااًل قذرة، وتنتعؿ بقايا حذاء جميؿ، ذراع ،كانت امرأة متسولة
عارياف، وفي وجييا آثار حرؽ فظيع مثير لبلشمئزاز اتخذ لونًا ورديًا شوه كامؿ الجمد 

 .حمف األذف وحتى الفـ، كانت كأنيا جري

 اخاال" بالتعاطؼ معيا، أو بالفضوؿ، أو باألمريف معًا.بشعرت "الكار 

 نادتيا مف مكانيا عند الباب بصوت لطيؼ:

 حببت، لترتاحي قميبًل وتتناولي شيئًا.ػ تعالي إلى ىنا أيتيا األخت، إف أ

wاقتربت المتسولة لدى سماعيا أحدًا يحدثيا، فبدت مبلمحيا بصورة أكثر 
w
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وضوحًا. كانت ستبدو جميمة لوال أثر ىذا الحرؽ المشوِّه، عيناىا سوداواف وعميقتاف 
 وجميمتاف جدًا، وفي حركاتيا شيء خاص مف الرقة.

يا كرسيًا قماشيًا. كاف في مشيتيا وجموسيا، أخذتيا مف يدىا وأدخمتيا. قدمت ل
وحتى في التعبير الصاـر في عينييا، شيء مف اآللية وعدـ التوازف، وربما بعض 

 الجنوف.

 اخاال":بسألتيا "الكار 

 ػ أتريديف أف تشربي شيئًا؟

 .لـ تجب

 ػ أتريديف أف تأكمي شيئًا؟

 لـ تبد أية إشارة، كانت كما لو أنيا ال تسمع شيئًا.

 ليا قدح ماء بارد وقطعة جبف. تكؿ األحواؿ، جمب في

شربت المتسولة قدح الماء بجرعة واحدة وأكمت ىذا الطعاـ القميؿ بنيـ. ثـ 
 عادت إلى الدخوؿ مف جديد في نفس حالة السكوف.

 اخاال" قبالتيا.بجمست "الكار 

 ػ مف أيف جئت؟

اخاال" باب "الكار وىذه المرة أيضًا لـ تجب. أثار ىذا السكوف وىذا الصمت أعص
 تحدثت في الموضوع الذي كاف يشغؿ باليا أكثر مف غيره. .وكاد صبرىا ينفد

 ػ آي، آي، أيتيا األخت، نحف النساء بائسات جدًا!

 وافقت المتسولة بيزة مف رأسيا.

ي منذ أف اخاال" ػ قولي لي، ىؿ تعمميف أنّ بػ آي، أيتيا األخت، ػ تابعت "الكار  w
w
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ال،  متُ إف ق ي، والعص..نعـ إف قمتُ  ..سوى أف أتمقى العصيُولدت لـ أفعؿ شيئًا 
 العصي ىي الشيء الوحيد الذي كنت أتمقاه.

 تنيدت المتسولة.

ي ال أتعاطؼ معؾ وأنا أراؾ قد عوممت بيذه ػ آي، أيتيا األخت، ال تظني أنّ 
ي كنّ الدرجة مف السوء! فيما يتعمؽ بؾ، األمر ظاىر، أما فيما يتعمؽ بي فميس ظاىرًا، ل

. ماذا أقوؿ لؾ؟ ىكذا ىـ الرجاؿ. ال .ي قد ارتحت،..عانيت، وعندما اعتقدت أخيرًا أنّ 
يعجبيـ ما ىو لدييـ. عندما يكونوف مرتاحيف، يريدوف العمؿ، وعندما يحصموف عمى 

 ....العمؿ، يريدوف الحرب..

، يفتكممت المتسولة، وقد تبدؿ تعبيرىا الساكف والبلمكترث إلى كدر وتوتر عميق
 مف نبض روحيا: كاف صوتًا نبعَ 

 ػ أيف ىو؟

شة لدى سماعيا السؤاؿ. لكف، محظات، حائرة مشوّ لاخاال" بصمتت "الكار 
غير واع، نسيت كوف ىذا السؤاؿ قد جاءىا  عافد، وبلتفكيرىاوبسبب اآللية البسيطة 

 ودوف أف تراقب مشاعرىا، التي أفصح عنيا قمقيا: .مف امرأة غريبة وصمت لتوىا

ي، يا ابنتي! رجؿ وسط الحرب، ال يعرؼ الشيطاف أيف يتوقؼ. الميمة الفائتة ػ آ
 . يمشي وسط الحرب...، اليوـ....؛ اليوـ...معي..كاف 

 ػ أيف ىو؟ ػ عادت المتسولة إلى السؤاؿ بنبرة ثابتة.

اخاال" لممرة األولى بأف الصوت قد اختمؼ، الحظت اإللحاح بأحست "الكار 
 ة الغريبة.الغريب، مف ىذه المرأ

 ػ مف ىو؟

w .، بريسينتاثيوف كامبوس. أيف ىو؟..، ىو...ػ ىو..
w
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سيطرت عمييا المفاجأة. متسولة لـ تشاىدىا مف قبؿ عمى اإلطبلؽ، قادمة مف 
 السؤاؿ الوحيد الذي سألتو كاف ىذا.و حيث ال يعرؼ سوى اهلل، استقبمتيا ىي بيدىا، 

 .كررت المتسولة سؤاليا ثـ عادت لتغرؽ في صمتيا

اشتبيت في أنيا ربما تكوف جاسوسة. لكف، ال، لو أنيا فعبًل كذلؾ لما طرحت 
منيا، أيٌّ سؤاليا بيذه الطريقة غير المبلئمة. دار في ذىنيا ألؼ احتماؿ، ولـ يقنعيا 

ليا ىذا التصرؼ، الذي ىو بالنسبة إلييا عمى درجة  فسرلـ يستطع واحد منيا أف ي
 :مف جديداخاال" بعدـ االىتماـ، وسألت بىرت "الكار الغموض. تظااإلبياـ و كبيرة مف 

 ػ مف ىو؟

ػ بريسينتاثيوف كامبوس. في كؿ قرية مررت بيا كانوا يقولوف لي إنو في القرية 
 .التالية، وفي القرية األخيرة قالوا لي إنو في "غاراباتو"

 ػ لماذا تبحثيف عنو؟

 ػ أيف ىو بريسينتاثيوف كامبوس؟

 مرأة سيئة مثمؾ؟ػ ألي سبب تبحث عنو ا

 ػ ال! أنا لست امرأة سيئة. أنا فتاة طيبة. فتاة جميمة. 

ت توقفوكأنيا أرادت أف تؤكد ما تقولو، فمرت بيدىا عمى خدىا، لكف أصابعيا 
 .حرؽفوؽ مكاف ال

ػ ال! كنت جميمة. اآلف لـ أعد كذلؾ! كنت جميمة. اآلف ال! اآلف أنا قبيحة؛ 
 انوا يشيحوف بوجوىيـ مذعوريف. حتى أف المتسوليف عمى الطريؽ ك

 ر ليا عف تعاطفيا وأف تواسييا.أرادت أف تعبّ 

ػ ال، ما ىذا الكبلـ! األمر ليس كذلؾ. أنت مصابة بحرؽ كبير، ىذا صحيح؛ 
w. ال تقولي ىذا .أثره سيزوؿ مع الزمف، وأمر كيذا ال يجوز أف يثير أي انزعاج.. لكفّ 
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 يا ابنتي.

 تسمعو، تابعت: ودوف أف تعير أي اىتماـ لما

ضافة إلى ذلؾ كنت غنية، كاف لي أخ، أخ جيد، وعبيد، وأراٍض. وكؿ ىذا  ػ وا 
 فقدتو...

انيمرت دموع غزيرة مف عينييا الرائعتيف السوداويف فوؽ  .وانخرطت بالبكاء
 البشرة الفظيعة.

 اخاال"، تألمت، وساعدىا عذابيا عمى فيـ ما تعانيو األخرى.بتأثرت "الكار 

 ا تكاد تنخرط مع المتسولة بالبكاء.أحست بأني

 ػ ال تيأسي يا ابنتي! اعممي أف النساء لـ يخمقف إاّل لكي يعانيف.

 وبعد أف صمتت قميبًل، أضافت:

 ػ مف ىو الذي لـ تخدعو ولـ تطحنو ىذه الحرب الممعونة؟!

 تابعت األخرى ما كانت قد بدأت بو:

ف أحيا أو أموت. األمر الوحيد ػ ما أريده ىو أف أعثر عميو. ال ييمني كثيرًا أ
الذي أريده ىو أف أعثر عميو. وأينما عثرت عميو سأقتمو، سأقتمو بمخرز طويؿ، أغرزه 

 في قمبو.

 ػ يا يسوع، ابنتي، ال تقولي ىذا!

ػ كؿ ما سأفعؿ بو سيكوف قميبًل. لقد قضى عمى حياتي، وبيتي، وكؿ ما أحببتو 
نت أصرخ، أصرخ، أصرخ. لـ يسمعني أحد، في ىذا العالـ. كيؼ أضـر النار! وأنا ك

لـ يساعدني أحد! أضـر النار في األبواب، في النوافذ، في الستائر، في األشجار، كاف 
w كؿ شيء يحترؽ!.
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 تطماخاال" حجـ اآلالـ الفظيعة ليذه المرأة التي تتحدث، التي حُ بأدركت "الكار 
 ولـ يأت أحد لمدفاع عنيا.

يا  اعتدى عمّي، مزؽ ثيابي بيديو المتوحشتيف. ػ وكاف ىو، عبدي، كمبي، الذي
إليي! يا إليي! أضـر النار في بيتي، في أمبلكي، دّمر لي كؿ شيء، افترس جسدي. 

أذىب حيث ال يراني  .بعد كؿ ذلؾ، ما الذي يمكنني أف أفعؿ في ىذا العالـ؟ أىرب.
 ي. أنقذتُ ، حيث ال أحد يمكنو أف يأتي كي يبحث عن..، حيث ال يعرفني أحد..أحد

مضيت، مضيت حيث قادتني قدماي، دوف أف يراني  ، نصؼ عارية،نفسي مف الحريؽ
ى االحتراؽ في وجيي أحد، حتى وال العبيد، حتى وال الحيوانات، ال أحد. أحسسُت بحمّ 

دوف أف أراه، إلى أف التقيت أوؿ العابريف ورأيت في وجيو أوؿ حركة اشمئزاز، ثـ كاف 
 التقيتيـ. شيء فظيع.األمر نفسو مع كؿ مف 

 شعرت األخرى بمدى فداحة ىذا التصرؼ اليمجي المدمر.

 ػ يا يسوع!

ػ ليس لي اآلف أي ىدؼ آخر، ليس بإمكاني أف أستقر في أي مكاف. ال أعيش 
 كي أنتقـ لنفسي.لاآلف إال 

 ػ آي، يا طفمتي!

 ، ركف الصبلة...ػ كاف بيتي جميبًل، ىادئًا، البيانو..

 كمماتيا. وتمزق عويبلً و  ،انفجر ألمً ييعود لتوقؼ لمحظات، حتى بكاؤىا ي لـ يكف

أنا مجرد فالكابيتاف دافيد يقوؿ: "آنسة إينيس، اعزفي لنا لحنًا خفيفًا". أما اآلف و ػ 
 مخموؽ مخيؼ. أيف ىو؟

 اخاال"، دوف تبصر:ب"الكار  وسألتيا

w ػ مف؟
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. أنِت رأيتِو. قولي ػ الخائف، الجباف، بريسينتاثيوف كامبوس. أنت تعرفيف أيف ىو
 ! قولي لي ذلؾ!هللكرمى لي أيف ىو 

 اخاال" إشارة الصميب فزعًة. بريسينتاثيوف كامبوس فعؿ كؿ ذلؾ؟!بسمت "الكار ر 

ال يمكنيا أف تصدؽ حتى ولو كاف ىذا حقيقة، ال يمكنيا أف تصدؽ حتى ولو 
 كاف ىذا قد حدث، ىذا ليس صحيحًا.

 ػ كيؼ شكمو؟

 وي، متغطرس.ػ داكف الموف، ضخـ، ق

اخاال" تراه، فيي تتذكره أسمر، ضاحكًا، بطبًل. باإلشارات صحيحة. تكاد "الكار 
ارًا. لـ تستطع أف تتصوره يتصرؼ بسوء مع امرأة، وأف يحرؽ منزاًل، وأف يكوف عبدًا غدّ 
عمى و كانت تريده، كانت معجبة بو، ال تستطيع أف تتصوره سيئًا ووغدًا. ومع ذلؾ، 

انت تجيد مف أجؿ تثبيت قناعتيا واإلبقاء عمييا عميقة في روحيا، الرغـ مف أنيا ك
كاف شيء ما في داخميا يقاوـ وال يشاركيا ىذه القناعة، ويدفعيا إلى إمكانية الظف بأنو 

 ربما كاف فعبًل مرتكب تمؾ النذالة.

أصبحت المتسولة تتحدث اآلف بصوت أكثر ارتفاعًا، بما يشبو الصراخ؛ كانت 
 : تتوسؿ إلييا

تحبيف! أيف ىو؟ قولي لي! سيكافئؾ  فػ إف كنت تعرفيف، قولي لي، كرمى لم
 اهلل!

كانت تتوسؿ إلييا، بصوتيا، بجسدىا الذي اعُتدي عميو، بأسماليا المتسخة، 
 ستيف والممتيبتيف. كاف كؿ شيء فييا يتوسؿ.المرعب، بعينييا التعِ حرقيا  أثرب

ينتصر لدييا التعاطؼ. لقد آلمتيا  اخاال" بالقمؽ، تخوفت مف أفبشعرت "الكار 
 مأساة ىذه المرأة المسكينة، لكف، في الوقت نفسو، كيؼ ليا أف تتمكف مف مساعدتيا. 

wإيقاع األذى بالشخص الوحيد الذي تحبو في ىذا  غيرليس ليذه المرأة مف ىدؼ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٕٓٛ 

 العالـ.

 واالرتباؾ. شوشأوقعتيا ىذه المشاعر المتناقضة في حالة مف الت

 وكما لو أنيا راحت تحاوؿ محاكمة األمر أماـ نفسيا:أخيرًا، 

أف نتحمميـ.  سوىػ جميع الرجاؿ سيئوف يا ابنتي، وماذا يمكننا نحف أف نفعؿ 
لرجؿ. وفضبًل عف ا تكوف في خدمةالواحدة منا ال تأتي إلى ىذه الحياة إال مف أجؿ أف 

ات، وأف يفعموا أمورًا ذلؾ، فمدييـ أيضًا ساعاتيـ السيئة التي تجعميـ يرتكبوف إساء
بشعة دوف إرادة منيـ. أحيانًا لدييـ أسبابيـ، التي قد ال تعرفيا الواحدة منا. مف يمكنو 

 د كامبوس؟أف يعرؼ ألي سبب تمرّ 

المزيد مف إلى ىذا لجريمة اكانت المتسولة تستمع باىتماـ. ودفعيا تبرير 
 ريد أف تقوؿ.اخاال" ربما تعرؼ أيف ىو وال تب"الكار  االشتباه في أفّ 

 اخاال" كانت تتابع:ب"الكار  لكفّ 

 أتريف! ..إذف، ...ػ ىؿ تظنيف، يا ابنتي، أف األمور تجري ألسباب إرادية؟

 ثـ أضافت، بصورة ىذيانية: 

ػ ال يا ابنتي، ال يجوز أف نرى األمور ىكذا. حتى ورقة النبات ال يمكنيا أف 
 .اهللتتحرؾ دوف إرادة 

 رّدتلمدفاع عف فضيحة بيذا الحجـ؟ ػ  اهللف ػ كيؼ يمكنؾ أف تتحدثي ع
 .ػ بغضب

اخاال" ببعض الخوؼ. أدركت بأماـ تمؾ اإلشارة إلى االسـ اإلليي، شعرت "الكار 
ىذا القمؽ مف  قد يعاقبيا ألنيا استخدمت اسمو ألمور غير نظيفة، وأضعؼَ  اهللأف 

 موقفيا.تماسؾ 

wػ، تخدعيف امرأة بائسة كي  ػ أنت امرأة سيئة، امرأة كاذبة ػ صرخت المتسولة
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 . أنت تحالفيف الشياطيف ضد المبلئكة.ّيئتدافعي عف رجؿ س

 خوفيا، بالدفاع عف نفسيا ضد ىذه االتيامات. أقمقيااخاال"، التي ببدأت "الكار 

 ! أنا لـ أفعؿ شيئًا، فمماذا تريديف بي السوء؟ىذاػ يا يسوع، ابنتي، ال تقولي 

 لذي أصبح نحيبًا متشنجًا غاضبًا:إلى البكاء، ا متسولةعادت ال

ىذه الحاؿ؟ عمى ! ألـ يحزنؾ أف تريني اهلل ػ أنت امرأة سيئة، وسوؼ يعاقبؾ
 أنت تعرفيف أيف ىو. لقد رأيِتو عندما غادر. قولي لي، كرمى هلل، قولي لي! 

 ػ كيؼ لي أف أعرؼ!

 لكف، بعد صمت قصير، ومع تصاعد  الخوؼ في روحيا، قررت أف تقوؿ:

دت قوة تغادر. لكف كيؼ تريدينني أف أعرؼ أسماء جميع الذيف غادروا؟ ػ شاى
 إنيـ مجموعة كبيرة مف الرجاؿ الذيف ال أعرفيـ.

 ػ أنت رأيِتو. أيف ىو؟ أيف ىو؟

اخاال" ثغرة يمكنيا مف خبلليا أف تنقذ نفسيا مف بحينئذ، وقد وجدت "الكار 
 بعدـ المعرفة: تغدر برجميا، سألت، متظاىرة أف  دوفالغضب اإلليي، 

 ػ لكف، قولي لي، كيؼ شكمو كي أرى إف كنت أتذكر؟

 ػ ىو؟ بني الموف، ضخـ، عريض الجبيف، ذو ضحكة بمياء.

 اخاال" بأنيا بدأت تتذكر:بتظاىرت "الكار 

! آىا. كاف دائمًا عمى ظير حصانو....ػ آىا! أجؿ، أجؿ، عريض الجبيف، آىا!
 ي رأيتو. ىو حنطي!ىذا ىو! أجؿ، أظف أنّ 

 ػ أجؿ، ىو، ىو. إلى أيف ذىب؟

w مراوغة: ةطريقبالدفاع عف نفسيا  اخاال"، محاولةً ب"الكار  وتابعت
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ػ ىـ لـ يتوقفوا في القرية، يا ابنتي. أنا ال أعرؼ بالضبط إلى أيف ذىبوا؛ كؿ ما 
 يمكف لي أف أقولو لؾ ىو عف االتجاه الذي اتخذوه.

المتسولة، سيكوف األمر، بصورة فمو التقت بو  ،تغدر بو فلبذلؾ اعتقدت أنيا 
 .هللما، عف طريؽ الصدفة، وبإرادة ا

 نيضت، أخذت المرأة مف ذراعيا.

 ػ تعالي معي. سأريؾ مف أيف غادروا.

 ىذاأكثر ما كانت تتمناه ىو أف تتخمص مف رؤيتيا. أف ينتيي مف أماميا 
 الحضور المرعب، والمزعج، والميدِّد.

 ػ تعالي معي.

كشفت عف أسناف صغيرة  اشت خمفيا مع ابتسامة رضنيضت المتسولة وم
 داخؿ الفـ المشّوه.

اخاال" في األماـ، صامتة. بباتجاه مخرج القرية. مشت "الكار الطريؽ سارا في 
راحت تتذكر بريسينتاثيوف كامبوس، وحضوره الواثؽ والقوي، ووجيو المتسمط، وكمماتو 

 اخاال".بب، الكار التي تبعث األمؿ: "سأفعؿ شيئًا حقيقيًا في الحر 

لو الكراىية في  واآلف ىي ذاىبة لكي تخدعو، لكي تشي بو أماـ أكثر مف يكفّ 
 نفسو خرج واضعًا ثقتو بيا، وىي اآلف تخدعو.الطريؽ العالـ. مف ىذا 

واحد اتخذتو المجموعة، يمضي  ،وصمتا إلى حيث يتفرع الطريؽ إلى اتجاىيف
البحر. واآلخر إلى الجنوب، نحو السيؿ، نحو الشماؿ، إلى المناطؽ الساحمية، إلى 

 إلى الػ"أورينوكو"، إلى الغابات.

 فيكتوريا".النحو الشماؿ عبر بريسينتاثيوف كامبوس، باتجاه "

w أماميا اآلف الوجو البنفسجي.
w
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اخاال" إلى الجنوب، وقاؿ صوتيا، دوف أف بوبحركة عنيفة، اتجيت ذراع "الكار 
 يرتعش.

 ػ مف ىناؾ!

 ، ومضت في االتجاه الخطأ، حيث األراضي المترامية.يدىا قّبمت المتسولة

اخاال" وىي تبتعد، شاىدتيا تمضي، وحيدة، في الطريؽ المتجو بشاىدتيا "الكار 
 إلى األراضي الصفر، التي تغمرىا الشمس الصفراء، تحت السماء الزرقاء.

w
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                               - 00 - 
 

 ؛المائؿ إلى الخضرة بمونيا ،الجرس كتمةُ   اإلطبللةَ تمؤل ر النافذة المقوسة،عبْ 
في األسفؿ  .يطؿ إلى جوارىا وىو ينظر بقمؽالذي الحارس المشعث الشعر  ورأُس 

فيبدو الجية المقابمة، أما في فيكتوريا؛ الوساحة  ،طرقات تحؼ بيا األشجار؛ وسقوؼ
 تتمركز فوقيا المدفعية.الوادي المنبسط بأراضيو المزروعة، والنير، والمرتفعات التي 

باتجاه مركز المدينة، و وسط البيوت، وبيف األشجار، تتأىب القوات لمقتاؿ. 
الساحة  في منتصؼضباط يمروف ميروليف ينقموف األوامر، و  ؛كثيؼ لمجنود عٌ تجمُّ 

الجنراؿ ريباس فوؽ حصاف لى جوارىا إسارية ُرفعت عمييا راية صفراء، ينتصب 
 أبيض ذي قوائـ سود.

كؿ ـو الممكييف متوقع بيف لحظة وأخرى، وفيرناندو فونتا يتنقؿ وحيدًا وسط ىج
في "الفّيا"،  جتاحانوي اكانالمذيف نفس الخوؼ، ونفس فقداف اليمة،  مع، تمؾ الحركة

 ، وبصورة أشد ىذه المرة.بؿ

 رة.المدمِّ  قسوتوفيكتوريا"، بالبوفيس يتحرؾ لمياجمة "

الذي لحؽ بجميع مف  أساويمالمصير العمـ ب عمى قد أصبحكاف فيرناندو 
رميًا أيضًا ُأعدـ الذي ُأعدـ رميًا بالرصاص؛ الكابيتاف دافيد، الذي  ،تركيـ: بيرناردو

ُقتؿ في المعركة. كاف مف السيؿ جدًا أف الذي  ،بالرصاص؛ الكولونيؿ روسو دياس
 تنتيي حياتو خبلؿ تمؾ األياـ.

توريا"، لكف األشباح المرعبة ظمت ترافقو. فيكالصحيح أنو َفرَّ مف "الفّيا" إلى "
كاف يدرؾ مقدار جبنو لفراره مف مواجية بوفيس، لكف الحياة، كما يبدو لو، تستحؽ أف 

w لدفاع عنيا.مف أجؿ ايبذؿ كؿ جيد 
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 فيكتوريا"، ُنظر إليو بشيء مف عدـ الثقة.الفي "

راؽ التي بعث األو  تسممولـ ُيستقبؿ قدومو بارتياح. الجنراؿ ريباس نفسو، لدى 
ذات أىمية، لـ يستطع مقاومة شكوكو في أف بالتي ىي ليست و بيا إليو روسو دياس، 

مرتبطًا عميو  ُأبقي، بؿ ة مجموعةذلؾ كاف مجرد عذر لتغطية ىربو. ولـ يتـ إلحاقو بأي
 الجنراؿ.ب بصورة مباشرة

لقد كاف ذلؾ اليأس الجارؼ الذي دفعو إلى االنخراط في الحرب قد بدأ يخمد. 
يتراجع.  أخذ "آلتار"ػالفقداف أختو ودمار ألمو لأعماقو، حتى أف في تبدؿ الشيء الكثير 

أصبح بإمكانو أف يتصور، وبسيولة، أف ال شيء كاف موجودًا في األصؿ، وعمى ىذا 
 المنواؿ راح يرتب لنفسو عزاًء ال مباليًا.

قيو في فقد أصابو موت صدي ؛لكف الموقؼ اآلف عاد يضغط عميو مف جديد
بأنو سيكوف الضحية القادمة  هر و شعلالصميـ، ليس فقط بسبب األلـ لفقدىما، بؿ وأيضًا 

التي اختيرت لمتابعة خطوات ذلؾ المصير القاتؿ، وأنو يشكؿ واحدًا مف مجموعة 
أشخاص، البد بالضرورة وأف تشكؿ سمسمة واحدة مف الضحايا، وىو يعيش اآلف يومو 

االرتياح، شعر بأنو قد نجا؛ لكف، بعد أف بس حفيكتوريا" أالاألخير. عندما وصؿ إلى "
مثمما كاف يفعؿ في  ،عرؼ ببدء ىجوـ الممكييف، تجدد عذابو. عاد إلى الصبلة

 إلى اتجاه آخر. "بوفيس"السابؽ، عسى أف تدفع العناية اإلليية بػ 

ا بيف أولئؾ الناس الغاضبيف والراغبيف بالقتاؿ، وكاف ىذتممؤه كانت اليواجس 
 يزيد مف إحساسو بالوحدة وبالخطر.

ؿ في مختمؼ أرجاء الموقع الدفاعي أمبًل في أف يمتقي أحدًا يعرفو ويمكنو تجوّ 
 العزاء.بعض التحدث إليو ويجد عنده 

الطرؽ. رجاؿ تقاطع كانوا قد أقاموا، عمى عجؿ، التحصينات والمتاريس عند 
تييئة الحيوانات، أو لتفقد سبلمة ذوو خبرة يقوموف بإعداد المدافع، وآخروف تفرغوا ل

وبعض آخر  ،المعدات. بعضيـ أخذ يجرب قوة مقابض الرماح عمى جذوع األشجار w
w
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يمة، ومبلمح يرتسـ جكانت وجوىًا مت ث.يجمس القرفصاء ضمف حمقة، يتبادؿ الحد
 عمييا ترقب المعركة والموت.

استخداـ  مف رجؿ ثرثار شرحًا حوؿ كيفية وفتمقي افزوايا، فتيلفي إحدى ا
البندقية ُتمسؾ بيذا الشكؿ، انظروا، أخمصيا عمى الكتؼ، ىكذا، لكف بقوة  السبلح.

! آه، تماـ!.  وبعـز

، المندىشوف، يحركوف األسمحة طائعيف وبصورة يتجمى فييا انعداـ افكاف الفتي
 ،مرحمة دروس "روّسو" فيرناندو رتذكَّ المعرفة، وبأيٍد ضعيفة تفتقر إلى أية عزيمة. 

متحمسًا لو  ما كافينتيي أخيرًا ىنا، لمدفاع عف الجميورية، وعف كؿ ل ثـ ؛ جميوريةالو 
كاف ذلؾ اليوـ حاسمًا. بوفيس قد يدمر الببلد التي ولدت حديثًا. لماذا لـ  .في السابؽ

تو؛ سمعيعرفو فقط مف خبلؿ  إنويكف الجنراؿ بوليفار ىناؾ؟ كاف فيرناندو يود لو يراه، 
 لدىحقيقية اقو بأف وجوده ىناؾ كاف مف شأنو أف يبث ثقة يشعر في أعم لكنو

  الجميع.

إلى   انطمقت، بالقرب منو، أصوات صخب مجموعة مف الينود، ذوي بشرة مائمة
، يزداف بيا الشعر األممس، يرتدوف ألبسة خفيفة (ٔ) وريشة "غواكامايا" االخضرار،

ف أيضًا. كاف و يـ فنزويميظيورىـ. إنيـ ىنود، لكن عمى ويعمقوف األقواس والسياـ
ويزدردوف الػ"آغوارديينتو"  مظيرىـ مثيرًا لمفضوؿ وىـ يتصايحوف بميجتيـ الخاصة

 أف شابًا يراقبيـ، فتقّدـ منو: في الوسط، إلى أحدىـ، وكاف يقؼ انتبو. بجرعات كبيرة

تو" الػ"آغوارديين رياليس"، زعيـ ىؤالء الناس. ىؿ تريد أف تشرب؟ "كواترو ػ أنا      
                                                        جيد لمقتاؿ.

 

                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            ػػػػػػػػػػػػػػػػ

       ٔ(  (Guacamaya  ػالمترجـ  ػ . نوع مف الببغاء w
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 ،نديتناوؿ فيرناندو بعض الجرعات، فيبت في دمو موجة حارقة. شكر الي
 وبقي قريبًا منو فوؽ حصانو.

ة؛ قمقىبطت مف المرتفعات أصوات طبوؿ وأبواؽ مزقت األجواء فوؽ المدينة ال
 مف ثـ بنغمات طويمة بطيئة ومؤثرة. ناىىبصورة متسارعة، ليتيضج كاف بينيا صوت 

 عندما رأى في ؛: المرتفعات، المدينة، الواديهكاف الحارس يمسح المكاف بنظر 
قترب ببطء عمى جبية متماسكة تمجموعة كبيرة مف القوات المعادية  عمؽ الوادي
 وعريضة. 

ومف فوؽ المرتفعات، شاىد رجاؿ المدفعية قطعة السيؿ التي كانت تمشي. 
ف يراقبوف ىذه البقعة التي انقسمت إلى عدة و وفوؽ األسطح كاف الرماة المتربص

 مجموعات. 

 وف.يراقب اً جميع واكان

لدى العصافير  رجالو السكارى بصفير يشبو زقزقةياليس" ر  رواليندي "كوات نادى
  .لى يمينوإفيرناندو، الواقؼ أيضًا شاىدىا  التي ؛تمؾ المجاميع التي تتقدـ رؤيتو

المتدربوف صامتيف، يحمموف البنادؽ، وتمتمع  افوعمى مسافة قريبة، كاف الفتي
 اؿ التي ىبت.عيونيـ الطفولية العجيبة وىـ يشاىدوف بذىوؿ عاصفة الرج

ووسط الساحة التي تتوسطيا الراية الصفراء، كاف الجنراؿ ريباس يطمؽ أوامره، 
 .يستمر تقدمووىو يتابع ىذا اليجـو الذي 

 يراقبوف. اً جميع واكان

بوفيس، بشعره  أطؿفي المقدمة، وفوؽ حصاف أسود، تحت ظؿ راية حمراء، 
ي حصانو، وبعيدًا عنيما قميبًل بالقرب منو، ىندي صامت يمتطو المائؿ إلى الحمرة، 

لى  لى اليسار جمع كبير آخر مف الفرساف، وا  إلى اليميف، جمع كبير مف الفرساف، وا 
مثؿ الخمؼ جمع كبير ثالث مف الفرساف، وفوؽ جميع الرؤوس يسطع بريؽ الرماح  w
w
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 نجـو حطت عمى األرض.

مف  بعيدًا عف الرماح، مزيد مف األحصنة، ثـ، مزيد مف األحصنة ومزيدو 
لى جانبو بريسينتاثيوف كامبوس.  الرماح، ثـ الكولونيؿ ثامبرانو، وا 

األبواؽ يغمر كؿ شيء، وىدير صيحات تنطمؽ بيف الفينة واألخرى  ؽكاف زعي
 ىا التبلؿ.فتتقاذؼ أصداءَ 

اجتازت  ؛وفجأة، انطمقت مف ذلؾ الجمع الكثيؼ كتمة متماسكة تقدمت مسرعة
ت األولى عند مداخؿ الطرقات. وفوؽ تبلؿ البيو  حتىاألرض الخالية، ووصمت 

 برعودىا.المدفعية  ىدرتفيكتوريا" ال"

أمطر رماة البنادؽ الجو بأزيز طمقاتيـ. تساقط الفرساف وانطمقت األحصنة 
مذعورة. جاء سيؿ آخر عاصؼ مف المياجميف، وترنح فرساف وأحصنة في دوامة 

 الرماة. نيرافمذىولة تحت صميات 

المدينة مطوقة، واندفعت سيوؿ مف الفرساف في  أصبحت، ثـ، وشيئًا فشيئاً 
صيحات تصـ األسماع، واخترقت كتؿ  يايا غيوـ الغبار وتعصؼ فوقفّ تمموجات 

متراصة متبلحقة جميع الطرقات في وقت واحد لتقتحـ تحصينات ومتاريس مركز 
 المدينة.

حصينات مف خمؼ الت وف بصميات نارية كثيفة ومتواصمةكاف الجميوريوف يردّ 
. وسرعاف ما اختفى وجو الطريؽ تحت أجساد رجاؿ وأحصنة، كانت تداس والمتاريس

 مف قبؿ اآلخريف، الذيف كانوا يتساقطوف بدورىـ، ثـ لتصؿ موجات أخرى.

 تمزؽ األجواء. افع المدو مف جميع الجيات،  السيؿ جارؼٌ 

 تاندفعمف أعماؽ الطرقات حتى المتاريس، و كاف ىجوـ الفرساف يتصاعد 
األحصنة تقفز مف فوؽ المتاريس لتأخذ بصدورىا العريضة الحراب المشرعة والرجاؿ 

w الذيف يشيرونيا.
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كامؿ الذخيرة، وأدرؾ الجنراؿ  ،التي لـ تنقطع ،ت اليجمات المتتاليةداستنف
تبقى فقط ل ريباس حراجة الموقؼ وأف خطوطو الدفاعية البد وأف تنيار في نياية األمر

ي تحت األشجار، فمـ يقدـ عمى إخراج األحصنة خوفًا مف أف يضحّ األجساد العزالء 
 بيا دوف طائؿ.

المكاف محاصرًا بالكامؿ. بدأ المدافعوف يقيموف وراء كؿ متراس متراسًا  أصبح
في اقتحاـ مستمرة األحصنة و آخر كي يحتموه عند التخمي عف المتراس األوؿ، 

 .شيءكؿ  تس بأجسادىا فتنزلؽ فوؽ دمائيا التي غطّ يالمتار 

إلى جانب الجرس ذي الموف المائؿ إلى الخضرة، في أعمى البرج، كانت عينا 
اليجوـ المحكـ مثؿ قبضة اليد، المندفع نحو المتاريس، والذي يزداد  تابعافالحارس ت
 اندفاعًا.

ة وّ لكنو، وفجأة، شاىد عمى الطرؼ اآلخر مف الوادي، وتحت راية صفراء، ق
 عمى امتداد الجبية لمياجمة الممكييف. ىائمة مف الفرساف، تزحؼ

 زاحفةالتي تياجـ المدينة، كي تتمكف مف مواجية القوة الالممكية كاف البد لمقوات 
 كثافة ىجوميا األساسي. فيضتخ الجديدة، مف

لفت انتباه كما انتباه الرجاؿ فوؽ األسطح، و لفت ما يحصؿ انتباه الحارس، 
 :فأعطى أمرًا سريعاً  ،ريباس

 وا األحصنة.ػ أخرج

ساحة الى امتطى الرجاؿ أحصنتيـ، قفزوا وشقوا طريقيـ  ،وبأقصى سرعة
 المواجية.

اندفعت مف أسوار المدينة مجموعة كبيرة مف الفرساف في ىجوـ خاطؼ، اّمحت 
األرض، وتحولت إلى ساحة تغطييا القوات المتشابكة المتداخمة. رماح وقوائـ خيؿ 

wمى حصانو يقتحـ فارسًا معاديًا ويمقي بو أرضًا تحت اح عتتزاحـ وتتحرؾ بصعوبة. رمّ 
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سنابؾ حصانو. وآخر يسدد رمحو بيف عينيف ممتيبتيف. وثالث يردي رجبًل مترجبًل 
 ويمر فوؽ جسده.

أو  ،كاف الدـ يسيؿ عمى الرماح ليصؿ إلى المقابض ويتخثر بيف األصابع
  ظيور األحصنةيتسرب عبر األذرع المشدودة ويصؿ إلى األجساد لينسكب غاسبلً 

تتحطـ،  تشّب، أحصنة أخرىالتي تنطمؽ عمياء في تبلحؽ محتدـ، وفي مواجيتيا 
 النصاؿُ وتخترؽ ، تدوس بقوائميا فوؽ الرؤوس، رسانياتسقط فوؽ ظيورىا وتسحؽ ف

 األحجار.بيف الرقاب لتبقى األقداـ معمقة بالركاب، فتجر الجثث التي تنسحؽ 

رياليس" مستثار إلى درجة  "، و"كواتروتوآغوارديينقد شربوا كؿ الػ" الينودكاف 
لى  ،مرعبة خرؽ لسانو بسيـ وخّضب وجيو بالدـ وأصبح كمف يضع قناعًا شيطانيًا، وا 

 جواره ىندي ثاف خرؽ لسانو بسيـ ىو اآلخر وخّضب وجيو، وثالث، ورابع.

انة ، حائرًا. رآىـ يشيروف أقواسيـ وسياميـ المزدمضطرباً نظر فيرناندو إلييـ 
 بالريش، ويندفعوف صائحيف، وسط حشود الفرساف الكثيفة.

اخترؽ و  ،اندفعت مف السور مجموعات جديدة مف حممة الرماح باتجاه الوادي
، لـ يعد يظير فوؽ غيببدأ التماع الرماح يو صفوفًا عريضة مف الفرساف،  يـىجوم

كثيروف  سقط .صطخبالرؤوس؛ أصبح اآلف عمى ارتفاع الصدور، والصراخ يعمو وي
 فوقيا قبؿ سقوطيـ الدامي. اتأرجحو فالطعنات إلى خيوليـ،  توآخروف ذىب بالطعنات،

لبلشتباؾ مع أجنحة القوات الغازية عمى الجانب  احممة رماح جميوريوف تقدمو 
مجموعات مف الفرساف الممكييف عبر  توغمتاآلخر مف الوادي، وفي الوقت نفسو، 

الرصاص مف أحد الجوانب، وواببًل آخر مف األماـ،  واببًل مف تتمقّ فطرقات المدينة؛ 
 تصؿ الخيوؿ وحيدة.لوثالثًا مف فوؽ، 

المقاتميف وجيو  كاف الجنراؿ ريباس يتنقؿ مف طرؼ إلى آخر. شاىد جميعُ 
ة وشاىدتو عف حبًا. ىجمات خاطفة لفرساف بوفيس وصمت حتى الساشاحبًا ومرعِ 

wيع األنساؽ والقضاء عميو بضربة قرب. فّكر البعض في عمؿ جنوني: اختراؽ جم
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رمح. لكف، لـ يكف يصؿ إلى الساحة سوى خيوؿ ببل فرساف، والدـ الطازج يغطي 
 سروجيا: دـ العدو، مع دـ الصديؽ.

 مجموعات مف الفرساف تسمقت الروابي الخطرة، وانتزعت المدافع. 

 أثارت المدوية بوفيسصيحات مستمرة منذ نحو ساعتيف، و و المعركة قاسية، 
عمى  ترقات وسيطر طفي ال تالسيؿ وتوغم تغرقأالتي كثيفة مف الفرساف  اتمجموع

 المرتفعات.

يسيطر عميو. الخيوؿ تقذؼ بالجثث  الشديداحتداـ المعركة، والتوتر  تابعفيرناندو ي
 عميقًا في الصدر! زرمح ينغر  ويفعمالذي يمكف أف . مارتجؼعمى األرض. جسمو ي

 لجميورية.ػ إذا انتصر بوفيس، ستضيع ا

إنو يعرؼ ذلؾ، لكنو ال يستطيع أف ينخرط في المعركة، شيء ما يمسؾ بو 
ويمنعو مف التحرؾ. عبثًا يحاوؿ أف يقتنع. إنو يكرر، وبإصرار: "ما ىّمني أف 

 أموت؟".

إلى جواره، توقؼ أحدىـ عمى حصاف ضخـ، وجيو بموف التبغ، قبعتو غارقة 
ترجؿ. بحث بيف الموتى، واستؿ، شاىده ي حتى عينيو. نظر فيرناندو إليو مواربة.

إضافة إلى الرمح الذي كاف بحوزتو، رمحًا آخر. عاد إلى امتطاء حصانو، قذؼ 
بقبعتو إلى األرض، رسـ إشارة الصميب، عض بأسنانو عمى المجاـ، وأمسؾ برمح في 

 كؿ يد، وانطمؽ بحركة عنيفة باتجاه ساحة االشتباؾ. 

 كثيفًا مف الفرساف. رآه يبتعد، ثـ يخترؽ إعصاراً 

 نفد صبر بوفيس.

 أمر، بصورة حاسمة:

w ػ فمييجـ الجميع!
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رعد الحوافر. الفضاَء وتحركت مجاميع كبيرة. مؤل  ،فواهكؿ األ األمر تناقمت
انخرط حممة الرماح، الذيف كاف يعذبيـ االنتظار، في قمب الدوامة الكثيفة، ومف البعيد، 

 غابات مف الرماح. جزر بشرية تحمؿ :كاف المشيد مثيراً 

ذلؾ الرجؿ  أنماأحّس فيرناندو بأف أمرًا وشيؾ الحدوث، وال يمكف تفاديو. وك
الذي انطمؽ مف جانبو قد جذبو بصورة غير مرئية، وكأنما أقنعة الينود الغريبة والمدماة 

 ه.دتطار 

تكتسحيـ ف ،فو تدربالذيف كانوا ي افشاىد أعدادًا ىائمة مف الفرساف تخترؽ الفتي
. قوائـالوتسحقيـ تحت  ،وتمزقيـ بأسنة رماحيا الحديدية المدببة حصنةور األبصد

 أجساد ناحمة تطير في اليواء لتتساقط عمى األرض جثثًا متناثرة.

الذي انطمؽ بحصانو، انطمؽ نحو  ، بنفسو،أثار فيو ما رآه كؿ اليواجس. إنو ىو
 المأساوية.المجزرة ىذه 

 ، في قمبيا.كـ أنو قد أصبح في داخمياكاف يشاىد المعركة دوف أف يدرؾ 

يمضي مقتربًا بصورة ال مجاؿ فييا  إنوكاف يزداد اقترابًا لحظة بعد أخرى. 
 لقد جاء دوره. .لمتراجع

كانت القوات الممكية تمضي في اليجوـ بصورة متماسكة. وبوفيس، شخصيًا، 
 فوؽ حصانو األسود، انطمؽ أيضًا لميجوـ.

شيئًا فشيئًا مف السير إلى اليرولة، ومف اليرولة إلى بوفيس يياجـ. لقد انتقؿ 
لى جانب عرؼ حصانو، كاف بريؽ رمحو يدؿ عميو. ومف ورائو، مؤل الجوَّ   الجري. وا 

 المتوثبة. حصنةاألالحوافر، جموع مديدة ال متناىية مف  غبارُ 

 نتقؿ مف فـ إلى آخر:تمر وااألو 

 ػ الجميع إلى اليجوـ!

w ػ الجميع إلى اليجوـ!
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ساكف، حتى وال األرض نفسيا، وال األشجار، وال اليواء.  ما ىوىناؾ  ـ يتبؽّ ل
 الرياح.يا نسيجَ قت كاف كؿ شيء ييتز، كؿ شيء يغمي، حتى الرايات مزّ 

الرماح، مثؿ الطيور مع المذبحة غاضبة وحانقة. انصيرت جموع الفرساف 
 ء المعركة.الخرقاء التي تنطمؽ مدافعة بصدورىا. كانت الصرخات تمؤل أرجا

ر، تريد أف لـ يعد ىناؾ بشر، أصبح كؿ واحد مجرد أداة قاتمة تعرؼ كيؼ تدمّ 
 ر.ر، ال تتنفس إال مف أجؿ أف تدمّ تدمّ 

أذرعًا  مع رماح،كائنات بشرية، بؿ أذرعًا أية ترى  ، جميع العيوف،لـ تعد العيوف
 برماح حمر. اً حمر 

تخفقاف فوؽ القوائـ المتوترة،  سوى األذنيف المنتصبتيف حصنةلـ يعد ُيرى مف األ
 األذنيف المشرئبتيف كالرمح.

 غيرضاع الوعي باألشياء، بالشكؿ، بالموف، لـ تعد العيوف الغاضبة ترى 
وتحت  .ياانقضاضالرماح و  التماعالعيوف القاسية والمرعبة، والنظرات القاتمة مع 

، عيناف حصنةعيوف زجاجية لمموتى، عيوف مف الزيت لؤل ،غابات الرماح الكثيفة
واخزتاف لمرجؿ القادـ، الذي يستطيع أف يطعف بالنظرة أو بالسبلح، عيوف ال تغمض 

المتدربيف التي أسكرىا الدـ والموت، عيناف ذات  افيتألف المعركة أطفأتيا، عيوف الف
ج امو أشرير، وابؿ مف البريؽ، عيوف، عيوف ورماح، فوؽ  لوف فاتح لبوفيس، بريؽٌ 

 ،التماع في الرمح، في الكفؿ، في الحدقة، التماع مف جميع األلواف الفرساف العاصفة.
 في الصرخات التي ال معنى ليا.

 ػ الجميع إلى اليجوـ!

ي صانطمقت الصرخة جارفة لتبمغ الجميع، في جميع األرجاء، وصمت إلى أقا
 المنطقة.

دًا، تقدـ فيرناندو، أصبح وسط الصخب المجنوف القاتؿ. كاف بإمكانو البقاء بعي w
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ومف إرادة منو،  ببلمرتاحًا. وجد نفسو في أتوف ذلؾ االحتداـ الذي ال يمكف إيقافو، 
أف يبحث عنو. الحرب شيء قبيح وغير مقبوؿ. كاف مقبض السبلح في يده ثقيؿ  غير

الوزف وجسمًا غريبًا يزعجو. إنو ينفر منو. كاف بإمكانو االستمرار في حياتو بكؿ ىدوء 
. االحتجاجات في قبو معصرة قصب ئكؿ شيء مجرد حمـ سيّ وراحة. واآلف. أصبح 

 السكر. بيرناردو. الكابيتاف دافيد. إينيس. بيرناردو! بيرناردو! ماذا حدث؟ أيف أنتـ؟

ىا ىو اآلف قد أصبح قريبًا، ىا ىو قد أصبح داخؿ المعركة. كاف يكفيو أف 
فرساف. كاف يرى المعركة مف ىؤالء ال مف ىؤالء الرجاؿ، أف يأتي إليو أيٌ  يشعر بو أيٌ 

 أية أصوات. ببلكمشيد أشباح 

 ػ الجميع إلى القتاؿ!

 خاطبفرجالو، أما بريسينتاثيوف كامبوس، الى الكولونيؿ ثامبرانو أوامره أصدر 
 جماعتو:

 .ػ نيكوالس، ثيريمو، ناتيفيداد، يا شباب! ىيا!!

نو فأوقفو عمى حصا لجاـىو  شدّ أحصنتيـ،  فوؽوف نطمقيوبينما كاف رجالو       
قائمتيف، وانتزع قميصو فانعكست أشعة الشمس عمى جسمو البرونزي العاري مف 

 خصره وحتى شعر رأسو.

شير رمحو وىو يثب عمى حصانو مثؿ رجؿ مجنوف، أو قاطع طريؽ ممسوس. 
 وصرخ بصوت رىيب:

 ػ اآلف سوؼ تروف كيؼ يقاتؿ البطؿ!!!!

في حركة تتجاوز المعقوؿ، الحصاف األرض،  نزؿ بحصانو حتى المس صدرُ 
انطمؽ باتجاه المعركة. أصبحت عيناه ترياف، مع اقترابو المضطرد، وكأف أشكاؿ ثـ 

المقاتميف تكبر وتكبر. انحنى بجسمو فوؽ رقبة الحصاف. أحجاميـ تكبر. إنيـ قادموف 
w ،قد اندفع إلى مبلقاتوو نحوه. إنيـ يدخموف في عينيو. ذاؾ المقاتؿ الذي يتقدـ منفردًا 
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 ورأس الرمح المدبب. يفعينال غيريرى منو معيا إنو يكبر إلى درجة لـ يعد 

قطعاف إربًا باصطداميما. ىا ىما سيتصادماف. شدد تشعر بأنو وخصمو سي
قبضتو عمى الرمح، ثـ انعطؼ بحصانو بحركة سريعة متجيًا بيجومو في االتجاه 

 مف الخمؼ. المعاكس ليوجو طعنتو إلى فارس آخر حاوؿ االنقضاض عميو

في مواجية بريسينتاثيوف كامبوس كانت ىناؾ رماح، رماح وأحصنة. فرساف مف 
 األماـ، فرساف مف الخمؼ، فرساف في مختمؼ االتجاىات. فرساف إلى جوار بوفيس

  ...و...فرساف في مواجية فيرناندو.ووراء بوفيس.

ا كاف أي غباء ىذا في أف يموت بضربة رمح مف أحد أولئؾ األبالسة! لماذ
يؤالء الناس مف حولو حقيقة أكثر وضوحًا. سمع صوت صرخات ل تيحارب؟ ربما كان

ارتطاـ جسد عمى األرض. ىناؾ، بيف قوائـ حصاف، رجؿ ينزؼ وقد داستو حوافر و 
الحصاف، رآه ينظر مذعورًا، نظرة لـ تعد إنسانية، نظرة تختزؿ كؿ الصرخات التي 

إنيـ يحيطوف  .منيؾشعر فيرناندو بأنو ماتت عمى فمو الصامت. ىذه ىي الحرب. 
نقاذ نفسو، ما زاؿ أمامو  بو، الرماح الشرىة قادمة إليو. ما زاؿ أمامو وقت لميرب وا 
وقت لمتراجع، ما زاؿ ىناؾ وقت. ثبلثة رجاؿ عمى أحصنتيـ في طريقيـ إليو. ما زاؿ 

كنت منو الرماح. ال، لـ يعد بإمكانو اليرب. لقد تم ..بإمكانو اليرب. ما زاؿ بإمكانو.
عصؼ كاف يمف الرماح ومف قعقعة الحوافر، ىو صدى وقسوة لكف ما كاف أشد قوة 

في كؿ الجيات: "المواطف فونتا، أنت  اً رخاط بو، صيحيخرج منو، يفي أعماقو، 
 أخونا".

. رماح ووجوه انقضت عميوعميو. ثبلثة رماح  انقّضواثبلثة رجاؿ فوؽ أحصنتيـ 
أغمض عينيو وترؾ سبلحو يسقط. إحساس بارد، كالثمج، في  مرعبة. يا أرض الوطف.

أنو سقوط جسد آخر. حاوؿ أف يقوؿ شيئًا. دفقة دـ وك ،حنجرتو، وارتطاـ السقوط، لكفْ 
 وا فوؽ الجثة.أغرقت كمماتو. ثبلثة رجاؿ فوؽ أحصنتيـ مرّ 

في المعركة تتصاعد ثانية بعد ثانية. قوات كثيفة عمى امتداد ساحة القتاؿ تنتقؿ  w
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ر مف طرؼ إلى آخر فتوقع ضربات مدّوية. قصؼ المدفعية يتواتر مع تحركيا المدمّ 
ومف أعماؽ الوادي، أحصنة ببل فرساف تنطمؽ ضائعة متشتتة مذعورة. وبيف  .النبض

 تردد في األجواء أصداء أصوات األبواؽ.تحيف وآخر 

رقات اليجوـ عمى المدينة. دخمت فصائؿ الفرساف إلى الط انصبمف جديد و 
 بعنؼ ال يرحـ، مع تواصؿ إطبلؽ النار مف البيوت.

كاف بريسينتاثيوف كامبوس يقفز بحصانو مف مكاف إلى آخر، متحديًا مستعرضًا 
وبذراعو الحديدية تفادى  .سبلحو نحو أي ظؿ يمر بجانبو موجياً  ،تواقوتو وميار 

ه إلى دمى بجسارت ؛صدمة ىائمة مف جسـ كاف مندفعًا إليو مع رمح التمع بيف عينيو
 أكثر مف جرح بسيط.بالطعنة  صبوت لـأحد الجانبيف، و 

شعر بأنو يمتمئ حياة كما لـ يحدث معو مف قبؿ عمى اإلطبلؽ. اشتدت عزيمتو 
وازداد اندفاعو. أحس، والسبلح في يده، أف الحياة تغمي في عروقو. تعمقت ثقتو 

ذراع  تثمما اصطبغظير الحصاف، م ىّ بقوتو: إنو صمب، جريء، مقداـ. الدـ غط
  .فارسو بالموف األحمر

 يحاربوف مف أجميا. فاألرض لمرجاؿ الذي

ما تزاؿ تسمع ىنا كانت امات دبدأت شدة القتاؿ تتراجع. ومع أف أصوات الص
قّوتيا قؿ حدة. وبدا أف حشود الممكييف قد فقدت الكثير مف أاليجـو أصبح  لكف ،وىناؾ

 قدراتيا.و 

و الحمراء، جريحًا ىو اآلخر. ومثمما كاف صوتو بوفيس، تحت ظؿ رايتأصبح 
رًا بإطفاء المجمجؿ يطمؽ اليجمات المتوحشة، فقد أصبح دمو الذي ينسكب اآلف مبشّ 

 نار القتاؿ.

ر في يده، ولـ يعد ظمو يخيـ لـ يعد بوفيس فوؽ حصانو، ولـ يعد رمحو المدمّ 
تنكفىء ة الحمراء بدأت ، والراييـعمى حشود الفرساف، ولـ تعد عيناه تثيراف اندفاع

w تنطوي. و 
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 ذلؾ، لـ يعد بوفيس معيـ. واسمع جميعيـذلؾ،  وارأ جميعيـ

اليجوـ، سيطرت عميو وغّيرت في مساره. تراجعوا، وتفرقوا إلى  البمبمةُ  حبطتأ
 صغيرة تجري وىي تصرخ بجنوف: مجموعات

 ػ بوفيس جريح!! بوفيس جريح!!

 آلخر مف أرض المعركة.حتى ُبحَّت أصواتيـ مع بموغيـ الطرؼ ا

شعر بريسينتاثيوف كامبوس أنو مطوؽ بالصرخات وبالغموض. سمع أصوات 
سقطوا جرحى، والذيف كانوا يفروف، صائحيف، ال يبصروف شيئًا. كاف أولئؾ الذيف 

يسمع، لكنو استمر يطعف كؿ مف يصادفو في طريقو، ال يتعب، وال يتصور أف ذلؾ 
ع أوصاؿ األعداء بكؿ ىمة نقضي السنوات وىو يقطّ الذي بدأ يمكف لو أف ينتيي، ست

صرارو   .ا 

مجموعات بكامميا انسحبت ىاربة. قوات الجميورييف تنتقؿ باتجاه االنتصار. 
لكف بريسينتاثيوف كامبوس لـ يكف لديو بصر يرى بو ىؤالء الذيف يفروف وال بصيرة 

 ر.ماـ ىيجانو المدمّ يدرؾ بيا اليزيمة: بالنسبة إليو ىناؾ فقط أولئؾ الذيف يقفوف أ

القتاؿ في مجموعة صغيرة تواصؿ  سوىمنيـ  انسحب معظـ الممكييف، ولـ يتبؽّ 
 السيؿ، وبدأ اليدوء يسيطر، ليحؿ محؿ احتداـ المعارؾ.

، وفي ومع ذلؾ، فقد استمر بريسينتاثيوف كامبوس في جنوف عظمتولكف، 
 يريد أف يضرب برمحو دوف كمؿ.  تعطشو لمقتؿ،

قًا أحد حممة الرماح حتى بمغ مشارؼ المدينة. وجد أمامو مجموعة انطمؽ مبلحِ 
مف الرجاؿ المسمحيف بالبنادؽ. ومثمما فعؿ عندما أعطى أمره باليجوـ، كاف عاريًا 
، جعؿ  حتى خصره، وفي قبضتو رمحو. ومثمما فعؿ عندما أعطى أمره باليجـو

 ، ثـ اندفع بو باتجاه المجموعة.حصانو يشبّ 

w، ومثؿ طمقة واحدة، أفرغوا طمقات عشر. دار الحصاف يوإلادقيـ سدد الجنود بن
w
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 ٕٕٙ 

أما الفارس فقد انطرح أرضًا في منتصؼ الشارع، دوف حراؾ،  ،حوؿ نفسو وىو يسقط
 قبضتو تطبؽ عمى رمحو.و 

 تمؤل األجواء. كانت صرخات أحد األبواؽ
w
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                               - 03 - 
 

كما لو أنو  ،كما لو كاف عند شاطئ بحر ،اجاب أمو خيحيط بو ما يشبو اصط
 قد خرج مف أعماؽ البحر إلى اليابسة.

مختمطة لت األمور مع انتقالو إلى ىناؾ. بدأ يستطيع تمييز األصوات، لكنيا تبدّ 
لـ يتمكف مف فيمو. آخر  ،منو، قاؿ شيئاً بالقرب كثيؼ مف الضجيج. أحدىـ، بمزيج 

 ثر وأكثر قربًا، إال أنو لـ يتمكف مف أف يفيـ شيئًا.أكثر قربًا أعاد ما قيؿ، وثالث، أك

 أخيرًا، وكما لو أنيـ كانوا يتحدثوف في أذنو، تبيف لو بوضوح معنى الكممات: 

 ػ بوليفار، قادـ.

التي اتضحت لو معانييا  ،مف خبلؿ ىدير البحر سمع العديد مف األصوات
 شيئا فشيئا مع كثرة تردادىا:

 .تحرؾػ لف نتابع ال

 جنراؿ بوليفار قادـ.ػ ال

 ػ بوليفار قادـ.

 ر قادـ.ػ المحرّ 

كانت ىناؾ كممة واحدة ُتسمع بصورة أكثر وضوحًا مف غيرىا: بوليفار. وبجيد 
 ىائؿ، وكمف يريد أف يرفع ثورًا، فتح عينيو. بيره النور.

كاف ما يزاؿ ىو نفسو، بريسينتاثيوف كامبوس. لكنو لـ يعد يمتطي حصانو. 
 تحركو أثار لديو آالمًا ىائمة. كاف جريحًا. لكفّ ف الرمح، والرمح؟ بحث ع

w ةً ؽ مثؿ أي جريح. وبعيدًا عف السرير شاىد كتفًا قويكاف مستمقيًا فوؽ سرير معمّ 
w
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لجندي، مع طرؼ ظاىر لمعصا التي كاف يحمميا. ومف ورائو جنود آخروف، بعضيـ 
ء مجموعة مف فوؽ أحصنة، وبعض آخر عمى أقداميـ، مع أسمحتيـ، ووسط ىؤال

مف كانوا في الخمؼ، إذ رؤية الرجاؿ، وجوىيـ مخيفة، وغير مسمحيف. لـ يتمكف مف 
تعذر عميو أف يستدير برأسو. وبعيدًا عف الجنود، حقؿ أخضر، وفي العمؽ بعض 

 التبلؿ الزرؽ.

لـ يستطع معرفة المكاف الذي ىو فيو، وال مع مف. كاف يستعيد في ذاكرتو 
المعركة، ممسكًا برمحو، ثـ لحظة اندفاعو باتجاه مجموعة مف وجوده فوؽ حصانو في 

 ر أنو قد وقع. ثـ ال شيء.الرجاؿ. تذكّ 

 ،جريح إنو .إنيـ يتحدثوف ىنا عف بوليفار. لـ يكف يسمع صرخات، وال طمقات
شدة  فّ لكوال بد أنو سجيف. أراد أف يصرخ، وأف ينيض، وأف ييرب. حاوؿ أف يتحرؾ، 

 ف جديد.األلـ أفقدتو وعيو م

 

الرائحة اآلف ال تطاؽ. رائحة قماش قديـ َعِفف، رائحة كيؼ، وىواء فاسد. ... 
 أحس تحت يده برطوبة األرض وبرودتيا. فتح عينيو.

ب كاف في مكاف شبو مظمـ. وعبر النافذة الصغيرة ذات القضباف الحديدية يتسرّ 
نو ما زاؿ بيف مف غصف شجرة. كاف وحيدًا. ظف أ بعض الضوء، كما كاف ُيرى بعٌض 

 لديو ىّبات متناثرة مف الذاكرة. ختمطنفس األشخاص، لكنو كاف وحيدًا. بدأت ت

كاف ىو نفسو بريسينتاثيوف كامبوس. كاف ممقى بو عمى األرض الرطبة. 
ىناؾ؟ كؿ شيء صامت. ومع أف جروحو كانت تؤلمو بصورة  كارباخاال"، ىؿ أنتِ ال"

غمر زوايا ت عتمةال تكان ؛كارباخاال"!الات. "استطاع التمفظ ببعض الكمم فقدشديدة، 
كانت دائمًا عند أسفؿ  ؛!!كارباخاال"الالذي تعشش فيو رائحة كريية جدًا. " ،المكاف

 كارباخاال"!!!الالسرير. كانت امرأة جيدة. كانت ستنادي الكولونيؿ ثامبرانو. "

سرير المعمؽ، ر الر أنو قد سمع ذلؾ. تذكّ بوليفار قادـ! مف الذي قاؿ ىذا؟ تذكّ  w
w
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الذي  .الطريؽ. قادـ. سيراه. الرجؿ الذي بسببو تقوـ الحرب. الذي تقوـ الحرب ضده
 ـز فعبًل. ربما أنو آت كسجيف. سجيف! ستتـ ىزيمتو. ربما يكوف قد ىُ 

نو ىـ جَ ف سَ لكنو ىو الذي كاف سجينًا. سجيف وجريح. في ذلؾ الكيؼ. ومَ 
ف يكوف بإمكانو بعد اليوـ العودة إلى الحرب. المتمردوف. اآلف سيقتمونو. سيقتمونو ول

نتنة مقرفة، رائحة حظيرة نوـ العبيد، رائحة  رائحةالرائحة الكريية تمعف في إزعاجو. 
 عندما كاف يمر بالقرب مف باب سكف العبيد. "آلتار"ػالأجساد مترىمة ونتنة. تذكر 

تفوح الرائحة  كانت "آلتار"ػالعندما كاف يمر بالقرب مف باب سكف العبيد في 
اآلف  وأنلربما نفسيا. وكاف منخفضًا، وواسعًا، ومظممًا، نفس الشيء. ولو كوة صغيرة. 

، كانت الجدراف نفسيا، السقؼ مكافص الىناؾ، في المزرعة. أمعف النظر، وتفحّ  فعبلً 
. كاف مرميًا عمى األرض، مثؿ عبد. "آلتار"ػالنفسو. لقد كاف في مقر سكف العبيد في 

 لقنوط. يممؤه ا

كاف يدخؿ بعض الضوء ويظير غصف شجرة.  "آلتار"ػفي العبر النافذة الصغيرة 
في الخارج معصرة قصب السكر والحقوؿ، والمساحات  نيرنفس الضوء الذي ي

 الخضر، واألنقاض السود لمبيت المحترؽ.

 ػ عبد جباف!

لبشرة ا ة،مثؿ عبد. كاف يشاىد الذراع العاري ضمف الذي يتكمـ؟ كاف عمى األر 
الداكنة مثؿ الظؿ، مثؿ األرض، البشرة المثخنة بالجراح. الرأس يمتمئ بالضجيج. كؿ 

في ىذا الظؿ، وليست ىنا الزنابير، كؿ النحؿ ىنا في ىذا الظؿ، كؿ الذباب 
 .حصنة، وال صييؿ األحصنةالفراشات، وال الماء، وال األ

 ػ عبد جباف!

اكنة، لكف إينيس العارية كانت إينيس. إينيس! ىو كاف ذا بشرة د دونياآه! 
إينيس التي  دونياأنيـ السادة، لكف السيد كاف ىو.  يتوىموفناصعة البياض. ىـ كانوا 
السيد كاف  .فيرناندو الذي كاف يتحدث عف الجميورية دوفكانت تغني أغاني الحب،  w
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. كاف رجبًل قوياً . كاف باستطاعتو اغتصاب النساء، إحراؽ البيوت، قتؿ الرجاؿىو. 
 .!كارباخاال"السأكوف رجبًل حقيقيًا في الحرب، "

صفراء  تيـحمراء ويصيحوف: "عاش الممؾ"! المتمردوف راي تيـالممكيوف راي
إينيس تبكي. بعد كؿ  دونياويصيحوف: "عاشت الحرية"! آه، ناتيفيداد!. كانت 

 يف.كارباخاال" كانت تبكي. النساء ال يعرفف سوى أف يبكالصرخاتيا، كانت تبكي. "

لكنو كاف جريحًا وسجينًا. كاف يجب أف يكوف في الخارج، حرًا، مع رمحو. لقد 
 فيكتوريا".الأماـ " مستمرًا في القتاؿأمسؾ بو المتمردوف. كاف يجب أف يكوف 

 لي الحصاف، الحصاف الكبير ذا الموف البني. جْ سانتو" أسرِ  سبيريتوإػ "

دًا، الحصاف الرشيؽ، مثؿ الحصاف الشجاع، الذي اغتسؿ جيدًا، وامتشط جي
 حصاف رشيؽ.ظير امرأة امتشطت جيدًا، تأتي رشيقة عمى 

ه لو يكوف قائدًا كبيرًا. لقد جرحوه، لقد أخذوه بوليفار قادـ. ىو أيضًا كاف بودّ 
سجينًا. لو كاف معافى، لو كانت لديو قوات، لو كاف فوؽ حصانو، النتيى مف 

ى اإلطبلؽ. بوليفار قادـ. لقد انتصروا عميو، بوليفار. ذلؾ الرجؿ الذي لـ يشاىده عم
 لقد ىزموه. 

 ػ أنتـ ستكونوف ضباطي؛ أنا القائد.

. في كؿ السيوؿ ينطم  ؽومضات مف رايات صفر وحمر. أرض فنزويبل تضطـر
الرجاؿ عمى أحصنتيـ مع رماحيـ، في كؿ الجيات تحترؽ القرى. كاف عمى األرض، 

كاف الرجاؿ  ؛راضي، كؿ المياه، كؿ اليواءكؿ األ ،جريحًا. مف البحر، مف السيؿ
كما لو أنو يحرؽ  ميبحرؽ بيتًا، والبيت يكبر مع اليكبر كما لو أنو ي الميبيقاتموف. 

 ....جببًل. والجبؿ..

 ػ اآلف ستروف كيؼ يقاتؿ البطؿ.

اآلف ىو  .الذراع العارية. الحصاف المجنوف تحت رجميف قويتيفو الرمح البارد  w
w
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 كارباخاال"!!!الكارباخاال"! "الالرطبة. "ممدد عمى األرض 

الرجاؿ العشرة عند مدخؿ المدينة. ما يزاؿ يسمع صوت المدافع. الجو مميء 
باألصوات، بالضجيج، بالذكريات، ُيسمع صوت طبؿ رقيؽ مثؿ مطر خفيؼ، صوت 

 طبؿ يدخؿ مف النافذة الصغيرة مع الشمس.

صوات إصدار أوامر، حركة كثيرًا لييز األشياء. أيقترب  ،صوت طبؿ يقترب
 وخبب خيوؿ، وكميا كانت تنصير في صوت الطبؿ.

شعر وكأنو سيغمى عميو مف الضعؼ. كانت جروحو تسبب لو ألمًا ال يطاؽ. 
لو أنو يموت. ال، ال يريد أف يموت. كيؼ يستطيع إذف أف يذىب إلى الحرب، وأف 

مسكيف في قبو العبيد إف مات مثؿ أي جندي بسيط  ،يستخدـ قوتو، وأف يصبح قائداً 
خبلؿ ثبلث معارؾ  !كارباخاال"الىذا. لقد ُخمؽ كي يمضي إلى الحرب مع الشمس. "

 سأكوف قائدًا.

إينيس تصرخ، تصرخ، تصرخ كثيرًا. البيت بدأ يحترؽ. في الخارج، عمى  دونيا
 األرض، ىناؾ زنجي ميت بطعنة في رقبتو.

 ػ عبد جباف!

. كانت امرأة لرجاؿ آخريف عديديف، وقد بقيت و الحقيقةلكارباخاال" لـ تقؿ ال"
 معو بسبب الخوؼ. اآلف ىي في انتظاره. ىو ذاىب إلى الموت. وىي في انتظاره.

بسببو يكاد اآلف يمضي إلى الموت. يريد أف يراه. لو  !بوليفار قادـ! كـ يكرىو
 . ...أنو يسترد قواه، لو أف باستطاعتو أف ييرب ويقتمو..

تأتي صوت الطبؿ عمى جميع األصوات. ومف بعيد في الخارج، يطغى 
 أكثر وضوحًا.اآلف تتزايد. أصبحت بدأت تعمو و  ،أصوات

 شعر وكأف ىناؾ استعراضًا لمفرساف.

wالحرب. لـ يعد بإمكانو بعد اآلف الذىاب إلى الحرب. أصبح اآلف عاجزًا عف 
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ضد ذلؾ. الحرب ىي مف أجؿ كسب األراضي والسيطرة عمى المدف. الحرب ىي 
 الذيف سيتـ تدميرىـ. الحرب ضد بوليفار. بوليفار قادـ. ،المتمرديف

فيرناندو.  دوف. طفةخاال صورفي سيؿ مف اليغرقو في تمؾ العتمة كاف ىذيانو 
فيرناندو يضحؾ لو ضحكة بمياء، والكابيتاف دافيد مع مسدس ذي قبضة  دوفسيده 

ده. رجاؿ آخروف ىـ الذيف شيئًا ض بلأف يفع مامرصعة باألصداؼ. لـ يعد بإمكاني
فيرناندو  دوففيرناندو خائؼ. الحرب ىي الموت.  دوفقاتموه وىزموه. األخبار سيئة. 

 فيرناندو يتصبب عرقًا مف الخوؼ. دوفخائؼ. باألمس ُذبح ثمانمائة إسباني. 

ىناؾ، بعيدًا، بوفيس فوؽ حصانو. رجؿ مقداـ. بوليفار فوؽ حصانو. ىو لـ 
. مجموعة متماسكة مف الفرساف تقؼ في المواجية. ناتيفيداد! يشاىده عمى اإلطبلؽ

 !ثيريمو! ىيا! إلى اليجوـ

وآخروف مف أجؿ االستقبلؿ. الوطف مثؿ النساء.  ،بعضيـ يقاتؿ مف أجؿ الَمِمؾ
ؼ في الفضاء. إنيا أربعة، إنيا عشرة، إنيا عشروف طببًل تضرب بصورة صالطبؿ يع

دـ يثور مجنونًا في أعماؽ الجسد. البشرة الداكنة مرعبة. صوت ترتعش لو األبداف. ال
نتنوف ذوو أجساد نتنة، عمى أرض  ،مثؿ الظؿ، مثؿ األرض. نتنوف ىـ العبيد، تفو!

نتنة، مع حيوانات نتنة، مياىيـ نتنة مف أرض نتنة، مف عشب نتف، يوميـ نتف، 
 حربيـ نتنة، حاجاتيـ نتنة، نتنة، نتنة، نتنة مثؿ العبيد.

 حة تأتي مف النافذة الضيقة ويضج صداىا في الداخؿ.أصوات واض

 ػ يحيا المحرر!

أخرى، و قادـ. يشعر بريسينتاثيوف كامبوس بأنو قد وصؿ، وأنو، بيف لحظة 
سيمر بالقرب منو، عمى الجانب اآلخر مف الجدار. قشعريرة تسري في كؿ شرايينو 

 وأعصابو.

w كؿ األصوات، كؿ الطبوؿ، كؿ حوافر الخيوؿ:
w
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 المحرر!!!!  ػ يحيا

قادـ. ذلؾ الرجؿ الذي يسيطر عمى تفكيره. الذي يسيطر عمى تفكير فنزويبل. 
لقد وصؿ. سيمر بالقرب منو. يمكنو أف يراه وىو يمر فوؽ حصانو. سيبذؿ مزيدًا مف 

 الجيد ليرى وجيو عبر قضباف النافذة الصغيرة.

. أحس حرارة في الجمبة تغمر الجدراف، السقؼ، العتمة، وترىؽ ىذيانات الجريح
 ،دمو، وحرارة في العتمة، وحرارة في األرض. مر ما يشبو أسرابًا كثيفة مف األجنحة

سيقع ولف يحدث إال مرة واحدة في حياتو. في  اً كاف كؿ شيء ييتز. أدرؾ أف أمر 
الخارج، األصوات تزداد احتدامًا وتقترب، إف حدثًا أصبح عمى وشؾ الوقوع. ضجت 

 ر، وكأنيا ستنفجر فوؽ النافذة.األصوات بجانب الجدا

 ػ يحيا المحرر!!!!

تمؾ ىي المحظة. أحس بوصولو. لقد وصؿ. إنو يمر بجانبو في تمؾ المحظة. 
مع كتمة مف الرجاؿ مع رماحيـ. راح يحاوؿ النيوض. اخترقو األلـ. حاوؿ أف يرتفع 

ه. شخصيًا. بجسمو ولو قميبًل. بدا لو وكأنو يطير بيف الصيحات. إنو يكاد يصؿ. سيرا
 إنو. إنو يصؿ. وأخيرًا، اآلف، أخيرًا!

 ػ يحيا المحرر!!!!

ي في داخمو. ستراه عيناه. اآلف ستروف ي كما لو أنيا تدوّ كانت الصيحات تدوّ 
كيؼ يقاتؿ البطؿ! اآلف يجمس القرفصاء عمى األرض. استجمع بقايا قواه، استطاع أف 

حبة كرأس أفعى إلى أف تمكنت أصابعو ينيض قميبًل، إنو متعب جدًا، استند بيده الشا
سمت أشعة الضوء الشحيحة مخالبو  غالمرتعشة مف اإلمساؾ بصعوبة بقضباف النافذة. 

الممتفة حوؿ قطع الحديد. ىا قد وصمت أصابعو. تابع بذؿ ما يستطيع مع صبر عمى 
األلـ ال حدود لو. ارتفع. بقيت أمامو دفعة بسيطة أخرى. كؿ الطبوؿ تصدح في 

 ضاء في دوامة مجنونة. الصيحات تحفر األرض. الف

ؽ. إنو ىناؾ َّ عيناه  .إنو يصؿ. يصؿ. سيراه. كؿ الطبوؿ وكؿ الصيحات تحّؿ w
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 ٕٖٗ 

اآلف تبلمساف حدود النافذة. ال. ليس بعد! برد قارس عصؼ بو فجأة. القبو يطفح 
. الطبوؿ سقطت عنده في !إينيس دونيافيرناندو!  دوفبألواف تحّوـ في المكاف. 

 كارباخاال"!!! إنو يكاد يصؿ. برد ىائؿ غرز األلـ في أعماؽ الجروح. الداخؿ. "ال

 !  الجميع إلى اليجـو

 كاف ما يزاؿ ىو بريسينتاثيوف كامبوس.

 الجميع إلى اليجوـ!

ف قضباف النافذة. ثـ سقط منيارًا فوؽ األرض عراحت يده تنزلؽ  ..وشيئًا فشيئًا،
 الرطبة، سقط جسده الثقيؿ الميت.

 (ٖٜٓٔباريس، )
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