دار ركايات ِ لمنشر
سمسمة األعماؿ اإلبداعية

العدد (( ْ ))

حرب نياية العالـ
( الركاية الحائزة عمى جائزة ىمنغكم )

تأليؼ

ماريك فارغاس يكسا

( الحاصؿ عمي جائزة نكبؿ لآلداب ََُِ )

ترجمة :أمجد حسيف

إىداء المؤلؼ
إلى "يككميدس داككنيا"
في العالـ اآلخر،
كفي ىذا العالـ
إلى "نيمذا ينيكف"

مقدمة المترجـ
ىذه ركاية مزلزلة ،في ما تحتكيو مف أفكار كما تعرضو مف مشاىد .كلسكؼ

يخرج قارؤىا (كما خرج مترجميا) مبمبؿ الباؿ ،محيران ،مستمتعان ،مستيجنان....
كبعد؟
كحيف يطكم صفحتيا األخيرة سيجد نفسو أماـ السؤاؿ الحتمي :ي

في الركاية صراع (كىؿ تككف ركاية بغيره؟) بيف معسكريف ،قكتيف ،كقد

يتبادر إلى الذىف أف الكاتب يمثؿ (أك يتبنى) أحد طرفي الصراع .كلكف ميارة

"فارغاس يكسا" – أك إحدل مياراتو – تكمف في أسمكب الطرح الذم ينتيجو .إنؾ

ما إف تنحاز إلى جانب ،بفعؿ قكة الحجة أك داللة التصرؼ أك التعاطؼ الكجداني،
حتى ينتشمؾ الكاتب ،بفعؿ العكامؿ عينيا ،ليحطؾ في صؼ الجانب اآلخر.

كقد يتساءؿ متسائؿ يسعى إلى تبسيط األمكر :ىؿ تحاكؿ الركاية المكاءمة

بيف الثكرية الفكضكية (في أكاخر القرف التاسع عشر) كالتعصب الديني المنطكم،

في جانب منو ،عمى رفض الظمـ؟ ىؿ المكاءمة جادة أـ ساخرة؟ إف في الركاية
عشرات القرائف عمى ىذا كنقيضو في آف كاحد.

إف "فارغاس يكسا" فناف في صنعتو .فمع أف الركاية طكيمة النفس ،ممحمية

(تذكر المرء بػ "الدكف اليادئ" ك "الحرب كالسبلـ") ،إال أنو يظؿ ممسكان بخيكطيا

الكثار ا لمتشعبة إمساؾ البلعب الحاذؽ المسيطر عمى المفردات كميا .كمف سمات
ىذه الميارة أنو يعمد إلى التعددية في خطكط السرد ،كلكنيا تعددية تخدـ التنامي

الدرامي لؤلحداث .كمنيا أيضان تطكيع النحك (كبخاصة أزماف األفعاؿ) لخدمة ىذا
التنامي .كفي بعض المقاطع تتداخؿ خطكط السرد كتتداخؿ المشاىد مف خبلؿ
استخداـ أسمكب االسترجاع (الفبلش باؾ) بحيث ينبغي عمى القارئ أف يشحذ

يشخص نقاط التقاطع.
انتباىو لكي ٌ
"ماريك فاغارس يكسا" كاتب كأستاذ جامعي كسياسي مف (بيرك) ،كلد عاـ

ُّٔٗ ككتب ركايات عدة منيا (الرؤساء) الحائزة عمى جائزة (ليكبكلدك آالس)

عاـ ُٗٓٗ ،ك(المدينة كالكبلب) الحائزة عمى جائزة (بيبميكتيكا بريبو) عاـ ُِٔٗ
كالتي أعيد طبعيا أكثر مف عشريف مرة كترجمت إلى عدد مف المغات ،ك(زمف

البطؿ) ك(المنزؿ األخضر) ك(حكار في الكاتدرائية) ك(القبطاف "بانتكيا" كالخدمة

الخاصة) ك(الحمبلف كقصص أخرل) ك (العمة "خكليا" ككاتب السيناريك) ك(الحياة
الحقيقية لػ "أليخاندرك مايتا") ،فضبلن عف ركايتو ىذه (المترجمة إلى العربية ألكؿ

مرة) كالحائزة عمى جائزة "ىمنغكم" .عاش ردحان مف الزمف في باريس كبرشمكنو

(كما عاش فييما "غاليميك غاؿ" في الركاية) كأقاـ زمنان في ككبا صديقان لمرئيس

فيدؿ كاسترك ،ثـ عاد إلى (بيرك) مشاركان في الحياة السياسية كرشح نفسو عاـ
َُٗٗ لمنصب رئيس الجميكرية إال أنو أخفؽ.

قفزت آراؤه السياسية مف اليسار الكاستركم إلى يميف االقتصاد الحر.

كلكف ....أم يسار كأم يميف عمى خارطة اليكـ؟ تيرل ،ىؿ تجيب (حرب نياية
بل:
محيران ،متسائ ن
العالـ) عف ىذا السؤاؿ؟ أـ سيخرج قارؤىا – كما خرج مترجميا – ٌ

كبعد؟
ي

أمجد حسيف

(ُ)

الجزء األكؿ

بل كجد نحيؼ بحيث كاف يبدك دائمان كأف الناظر إليو ال يرل
كاف الرجؿ طكي ن
سكل صكرتو الجانبية .كاف نحيبلن قاتـ الجمد عيناه تضطرماف و
بنار أزلية .كاف

ينتعؿ يخفي رعاة ،ككاف الرداء األرجكاني الغامؽ الذم يتسربمو يذ ٌكر بأردية كينة

كثيرن عمى قرل األراضي الخمفية
اإلرساليات التبشيرية ،أكلئؾ الذيف كانكا يترددكف ا

كنساء متعايشيف عيشة األزكاج .كاف
كيزكجكا رجاالن
ليعمدكا حشكدان مف األطفاؿٌ ،
ن
ٌ
و
شيء ما في مسمكو
لكف كاف ثمة
مف المحاؿ معرفة عمره كخمفيتو كقصة حياتوٍ .
اليادئ كعاداتو المقترة ككقارة الرزيف يجتذب الناس حتى قبؿ أف يعرض النصح

عمييـ.

بل دكمان ،يعمكه غبار
كاف مف عاداتو اف يظير فجأة ،بمفرده في البداية ،راج ن

الطريؽ ،كؿ بضعة أسابيع معدكدة ،كؿ بضعة شيكر معدكدة .كانت الخطكط

الخارجية لقامتو المديدة تتبدل في ضكء الغسؽ أك الفجر حيف يسير في شارع
و
كبشيء مف العجالة كسط ًم و
ترف،
البمدة الكحيد بخطى كاسعة
عاز ذكات أجراس ٌ

كسط كبلب كأطفاؿ كانكا يفسحكف لو الطريؽ كيحممقكف فيو بفضكؿ ،مف دكف أف

كف يعرفنو مف قبؿ كالمكاتي يكمئف لو بالتحية
ٌ
برد عمى تحيات النسكة المكاتي ٌ
كيسارعف إلى جمب أباريؽ مف حميب المعاز كأطباؽ المينيكت* كالفكؿ األسكد لو.
لكنو ما كاف ليأكؿ أك يشرب حتى يبمغ كنيسة البمدة كيرل لممرة المئة انيا متيدمة

كأف طبلءىا قد بيت كأبراجيا لـ تكتمؿ كجدرانيا مميئة بالثقكب كأرضياتيا منبعجة

تتبدل نظرة حزينة عمى كجيو ،ذاخرة باألسى كمو
كمذابحيا قد نخرىا الدكد .آنذاؾ ٌ
يتبؽ لو
الذم يحممو مياجر مف (الشماؿ الشرقي) قتؿ
ي
الجفاؼ أطفالو كدكابو كلـ ى

فتكجب عميو إخبلء داره كعظاـ مكتاه ليكلٌي األدبار ،ىاربان إلى مكاف ما ال
شيء ٌ
يعرؼ أيف يقع .احيانان كاف يبكي ،كآنذاؾ تضطرـ النار السكداء في عينيو
بكمضات مخيفة ،كيشرع في الصبلة فكران .لكف ليس مثمما يصمٌي آخركف

يتمدد عمى األرض أك الصخكر أك اآلجر المنثمـ ،منكفئ الكجو
كأخريات .كاف ٌ

قبالة المذبح أك مكقعو الذم كاف أك سيككف ،كيتمدد ىناؾ مصٌميان ،في صمت
أحيانان ،أك بصكت و
عاؿ أحيانان أخرل ،مدة ساعة أك ساعتيف ،كأىؿ البمدة يرقبكنو
باحتراـ كاعجاب .كاف يتمك (دستكر اإليماف) ،ك (أبانا) ك (السبلـ عميؾ يا مريـ)

التي كاف الجميع يعرفيا ،ككذلؾ صمكات أخرل لـ يسمعيا احد مف قبؿ ،لكف الناس

حفظكىا عف ظير قمب شيئان فشيئان بمركر األياـ كالشيكر كالسنيف .أيف راعي

لـ ال يكجد قسيس لمرعية
االبرشية؟ ذلكـ السؤاؿ الذم كانكا يتكقعكف سماعو منو .ى
حزف مثؿ الحزف
قمبو ه
ىنا؟ ككٌمما اكتشؼ عدـ كجكد قسيس في القرية اجتاح ى
الذم يخيـ عمى خرائب بيكت اهلل.

عين نة حسب مما
لـ يكف يكافؽ عمى أف يأكؿ كيشرب شيئان ،كىك يكاد يككف ٌ
كاف القركيكف يسرعكف إلى تقديمو لو حتى في السنيف العجاؼ ،إالٌ بعد أف

آلت إليو داره عمى أيدييـ .كاف يميؿ إلى
يستغفر (يسكع المبارؾ) عف الحاؿ الذم ٍ
سقؼ رأسو ،في أحد المساكف التي يستضيفو فييا
النكـ في الداخؿ ،حيث يعمك
ه
سكاف األراضي الخمفية .بيد أف أكلئؾ الذيف منحكه السكف نادران ما رأكه يرتاح في
األرجكحة الشبكية أك السرير المؤقت أك الفراش الذم يكضع تحت تصرفو .كاف

يرجح االضطجاع عمى األرض ،حتى مف دكف بطانية ،فيخمد إلى النكـ بضع

ساعات ،مسندان رأسو ذا شعر القفا األسكد الجامح عمى إحدل الذراعيف .ساعات

نكـ قميمة عمى الدكاـ .بحيث كاف ىك آخر مف يأكم إلى الفراش ليبلن ،كمع ذلؾ

فحيف كاف رعاة البقر كاألغناـ ،السابقكف في النيكض ،يتكجيكف نحك الحقكؿ كاف

مدة قي تصميح جدراف الكنيسة كسقفيا.
يممحكنو كقد انيمؾ منذ ٌ
كاف يقدـ مكاعظو عند حمكؿ الغسؽ ،حيف يككف الرجاؿ قد عادكا مف الحقكؿ
كتككف النسكة قد أكممف كاجباتيف المنزلية كيككف األطفاؿ قد نامكا .كاف يعظ في

تمؾ المكاضع الصخرية المفتكحة الجرداء التي تيرل في جميع قرل األراضي الخمفية
عند مفترقات الطرؽ الرئيسية ،كالتي كاف يمكف تسميتيا مياديف عامة لك كانت

و
مماش مشجرة الجكانب كحدائؽ ،أك لك كاف قد أيبقي عمى تمؾ
فييا مصاطب ك

التي كانت مكجكدة كالتي دمرىا الجفاؼ كالكباء كالكسؿ شيئان فشيئان .كاف يعظ في

و
بيض
تمؾ الساعة التي تككف فييا سماء شماؿ البرازيؿ مستعرة كسط غيكـ منعقدة
رمادية أك مزرقٌة ،قبؿ أف تمسي معتمة تمامان كمرصعة بالنجكـ ،فيككف ىناؾ
أك
ٌ
ما يشبو عرضان فخمان مف األلعاب النارية فكؽ الرؤكس ،فكؽ العالـ الفسيح .كاف

يعظ ساعة إيقاد النيراف لطرد الحشرات كاعداد كجبة المساء ،حيف يصير اليكاء

لتحمؿ المرض
أقؿ مضايقة
المشبع بالبخار ٌ
ٌ
كتيب نسمة تجعؿ الناس أطيب مزاجان ٌ
كالجكع كمعاناة الحياة.
كاف يتحدث عف أمكر بسيطة كميمة ،مف دكف أف ينظر إلى أم شخص

عمى كجو التحديد مف بيف أكلئؾ الذيف كانكا يتحمقكف حكلو ،بؿ كاف ينظر بعينيو
المتكىجتيف متجاكزان حمقة الكيكؿ كالرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ ،إلى شيء ما أك

شخص ما كاف ىك الكحيد الذم يستطيع أف يراه .أمكر مفيكمة ألنيا كانت

معركفة عمى نحك غامض منذ عيكد سحيقة ،أمكر يتمقاىا المرء مع حميب ثدم

أمو .أشياء راىنة ،مممكسة ،يكمية ،حتمية ،مثؿ نياية العالـ ك(يكـ القيامة)

المذيف قد يحدثاف تمامان قبؿ مضي الكقت الذم تستغرقو البمدة في إعادة إعمار

الكنيسة الصغيرة ذات األجنحة المتزعزعة .ما الذم سيحدث حيف ينظر يسكع

المبارؾ مف و
عؿ إلى الحاؿ المزرية التي ترككا فييا بيتو؟ ما الذم سيقكلو عف

سمكؾ القساكسة الذيف يفرغكف جيكب الفقراء بدؿ مساعدتيـ كذلؾ باستيفاء الماؿ

منيـ لنصرة الديف؟ ىؿ يمكف بيع كممات اهلل؟ أال يتكجب القاؤىا مف دكف مقابؿ،

لمرب القساكس ية
مف دكف قصاصة السعر الممحقة بيا؟ ما العذر الذم
ٌ
سيقدمو ٌ
الذيف يرتكبكف الفحشاء بالرغـ مف نذرىـ بالطيارة؟ ىؿ يمكنيـ اختبلؽ أكاذيب

رب يستطيع أف يقرأ أفكار الشخص بالسيكلة التي يستطيع بيا
يمكف أف يصدقيا ٌ
اقتفاء األثر الذم يتركو النمر المرقط األمريكي؟ أمكر عممية يكمية،
اؼ
كٌ
ش ه
ى
و
صاؼ جذؿ ،كما
عادية ،مثؿ المكت الذم يفضي إلى السعادة إذا أتاه المرء بفؤاد

إف لـ يككنكا كذلؾ ينبغي عمييـ
يأتي عيد مف األعياد .ىؿ الناس حيكانات؟ ٍ
المركر عبر تمؾ الباب ،مرتديف أحسف مبلبسيـ طران دليبلن عمى إجبلليـ لو كىـ

الرب .كاف يتحدث إلييـ عف الجنة ،كعف جينـ كذلؾ ،كعف مكاف
عمى كشؾ لقيا ٌ
(الكمب األكبر)* حيث المكاطئ جمر و
بأقاع ذكات أجراس ،ككذلؾ
فحـ متقد كمكبكء
و
ي
عف كيفية تمكف الشيطاف مف إظيار نفسو بمبتكرات ال تؤذم في الظاىر.
كاف رعاة البقر ككادحك األراضي الخمفية يستمعكف إليو في صمت،

مبيكريف ،مرتاعيف ،متأثريف ،كمثميـ كاف يفعؿ العبيد كالمعتكقكف العاممكف في
مزارع قصب السكر الكائنة عمى شاطئ البحر ،ككذلؾ جميع الزكجات كاألميات

حدكث ذلؾ
كاآلباء كاألطفاؿ .كبيف الحيف كالحيف كاف أحدىـ يقاطعو – كا ٍف ندر
ي
ألف رزانتو ،أك صكتو األجكؼ ،أك حكمتو كانت تخيفيـ – سعيان كراء إزالة شؾ

يراكده ىؿ دنت نياية العالـ؟ ىؿ يطكؿ ذلؾ حتى العاـ ََُٗ؟ فيجيب فكران مف

دكف حاجة إلى تأمؿ ،كبثقة ىادئة ،كبتنبؤات ممغزة في األغمب .في العاـ ََُٗ

لكف ستسبؽ ذلؾ أشياء غير
ستطفأ مصادر النكر ،كستنيمر الككاكب مدرارانٍ .
صمت يستطاع فيو سماع طقطقة النيراف المكشكفة كطنيف
عادية .ثـ يمي حديثىو
ه

الحشرات التي يمتيما الميب ،بينما يجيد القركيكف ذاكرتيـ حياؿ الكاقعة ،مقطكعي

ستفر أفكاج مف الناس ال
األنفاس ،ليتأكدكا مف تذكر المستقبؿ .في العاـ ُٖٔٗ
ُّ

حصر ليا مف ساحؿ البحر إلى الداخؿ ،كسيستدير البحر كالجان األراضي الخمفية
كستستدير ً
ىذه كالج نة البحر ،كفي العاـ ُٕٖٗ ستكسك الحشائش الصحراء

كيختمط الرعاة بالقطعاف ،كمف ذلؾ التاريخ فصاعدان لف يككف ىناؾ غير قطيع كاحد

كداع كاحد .كفي العاـ ُٖٖٗ ستزداد القبعات حجمان كتصغر الرؤكس .كفي العاـ
و
ُٖٗٗ ستغدك األنيار حمران كسيدكر كككب جديد عبر الفضاء.

البد مف إعمار الكنيسة ،ككذلؾ المقبرة ،أىـ
كعمى ىذا صار االستعداد الزمانٌ .
منشأ بعد بيت اهلل لككنو المجاز المفضي إلى الجنة أك الجحيـ ،كالبد مف تكريس
الكقت الباقي إلى ما ىك غاية في األىمية :أال كىك الركح .ىؿ سيغادر الرجاؿ أك
النساء إلى العالـ الثاني مرتديف التنكرات كاألثكاب كقبعات المباد كنعاؿ الحباؿ

كجميع تمؾ المبلبس الفاخرة المصنكعة مف الصكؼ كالحرير التي لـ يكف يعرفيا

المسيح المبارؾ قطٌ؟

كانت نصيحتو عممية ،بسيطة .كحيف كاف الرجؿ يرحؿ كاف الحديث يكثر

عنو :إنو كاف قديسان ،إنو قد أتى المعجزات ،إنو قد شاىد شجيرة العميقة كىي

تحترؽ في الصحراء ،كما فعؿ مكسى ،كاف صكتان قد أفصح لو عف اسـ اهلل الذم
ال ينطؽ .لقد نكقشت مكاعظو عمى نطاؽ كاسع .كىكذا ،فقبؿ أف ينتيي أمر

اإلمبراطكرية كيبدأ عيد الجميكرية ،كاف سكاف (تككانك) ك(سكرم) ك(امبارك) ك

(بكمباؿ) قد سمعكا عف أحاديثو ،كشرعت كنائس (بكـ ككتسميك) ك (جريمكابك) ك
(ماساكارا) ك(إنيامبكب) تنيض مف خرائبيا مف شير آلخر ،كمف سنة ألخرل.

اف مف لً ٍبف كمحاريب معقكدة في مقابر (مكنتو سانتك)
كطبقان لتعميماتو ،أقيمت جدر ه
ك(انترة ريكس) ك(اباديا) ك( باراكاك) كاحتفؿ بالمكت بطقكس جنائزية جميمة في

(ايتاييككرك) ك(ككمبي) ك(ناتكبا) ك(مككامبك) .كشيران فشيران ،كسنة بعد سنة،

عمرت مكاعظو ليالي (االغكانياس) ك(اكاكا) ك(ياككبينا) ك(ايتابيانا) ك(كامبكس)

ك(اتيابيانينيا) ك(جيرك) ك(رياخاك) ك(الغارتك) ك(سيماك – داياس) .لقد بدت
تعميماتو حسنة في عيكف الجميع ،كىكذا أخذ الرجؿ الذم كاف يبدم مثؿ ً
ىذه

النصيحة يي ٍع ىرؼ بالمرشد في بمدة كاحدة أكالٌ ،ثـ في أخرل كأخيران في جميع مدف
الشماؿ عمى الرغـ مف حقيقة أف اسمو كاف "انقكنيك فيسنتو" كلقبو "منسس

ماسييؿ".

**

ثمة مشبؾ خشبي يفصؿ بيف النساجيف كسائر مستخدمي صحيفة "جكرناؿ

دم نكتيسياس" (التي كاف اسميا مكتكبان بحركؼ غكطية كبيرة فكؽ المدخؿ) عف
األشخاص الذيف كانكا يفدكف إلى مكاتبيا لينشركا إعبلنان في صفحاتيا أك يأتكا

و
بخبر ما .ال يكجد أكثر مف أربعة أك خمسة مخبريف صحفييف ضمف منتسبي

الصحيفة .أحدىـ يراجع معمكمات في خزانة إضبارات مثبتة داخؿ الجدار .كينيمؾ
اثناف في حديث نشيط كقد نضكا عنيما سترتي بميتيما ،لكف مف دكف خمع ياقتي

شاتيف أك رباطييما الفراشيي الشكؿ .ثمة تقكيـ عمى الجانب يرم
قميصييما المن ٌ

التاريخ – الجمعة ِ تشريف الثاني ُٖٔٗ .ىناؾ أيضان شخص آخر ،شاب يافع
كنحيؿ ،ذك نظارة سميكة مف النكع الذم يستعممو الذيف يعانكف مف قصر البصر

الحاد ،جالس إلى منضدة ،يكتب ببراعة و
ريش ،مف دكف أف يأبو بما ىك جار

حكلو .في النياية القصية لمغرفة ،يكجد مكتب رئيس التحرير ،يتقدمو باب مف

زجاج .ىناؾ رجؿ يرتدم الحافة األمامية لقبعة ك يكم ٍيف مف السميمكيد يخدـ صفان مف
الزبائف عند نضد اإلعبلنات المبكبة .لقد ناكلتو إحدل النساء إعبلنان تكان .يبمؿ

كيعد الكممات :يح ىق يف (جيفكني) الشرجية /تشفي مف
أميف الصندكؽ سبابتو ٌ
ي
السيبلف كالبكاسير ،كمرض (الزىكر البيض) كجميع أمراض المجارم البكلية/
كي ٍع ًم يميا بالسعر .تدفع
تحضير السيدة أ.دم كارفاليك /رقـ ٖ ،شارع ماركك األكؿ .ي

السيدة المبمغ كتضع فضمة النقكد في جيبيا .كبينما تغادر النضد ،يتقدـ الشخص
ً
المنتظر خمفيا ،كيتناكؿ أميف الصندكؽ قطعة كرؽ .يرتدم ىذا سترة (الفراؾ)
السكداء التي تبمغ الركبتيف كقبعة سكداء مستديرة يدؿ مظيرىا عمى البمى ،ىناؾ

خصبلت حمر تغطي أذنيو .إنو رجؿ ممتمئ أقرب إلى الطكؿ ،متيف الكياف ،عريض
ه
المنكبيف .يحصي أميف الصندكؽ الكممات في اإلعبلف مجريان إصبعو عبر الكرقة

ثـ يعبس فجأةن كيرفع إحدل أصابعو كيدني النص مف عينيو كما لك كاف يخشى أف
يككف قد اخطأ في قراءتو .كأخيران ينظر محتاران إلى الزبكف الكاقؼ مف دكف حراؾ

كأنو تمثاؿ .تطرؼ عينا أميف الصندكؽ غير مرتاحتيف ،ثـ ٍيكمئ إلى الرجؿ أف
بل عبر الغرفة ،كالكرقة تتدلى مف يده ،كينقر بمفاصؿ سبلمياتو
ينتظر .يمشي متثاق ن
عمى الباب الزجاجي لمكتب رئيس التحرير كيدخؿ .يظير ثانية بعد بضع ثك و
اف

أف اد يخ ٍؿ ،ثـ يقفؿ راجعان إلى عممو .يعبر الرجؿ المرتدم بدلة
كيكمئ لمزبكف ٍ
سكداء المكتب األمامي لجريدة (الجكرناؿ دم نكتيسياس) ككعبا حذاءيو يرٌناف

كأنو قد انتعؿ حدكتي حصاف .كاذ يمج المكتب الصغير الكائف في الخمؼ ،المممكء
بالصحؼ كالنشرات الدكرية كالدعاية لمحزب (التقدمي الجميكرم) مثؿ( :برازيؿ

بل ينظر إليو بفضكؿ كدكد ،كما لك كاف
متحدة)( ،كطف قكم) ،يجد في انتظاره رج ن
مرتد و
نكعان ما مف الحيكاف النادر .الرجؿ و
كجالس خمؼ
بدلة رمادية كجزمة،
ه
المنضدة الكحيدة في الغرفة .إنو شاب أسكد الشعر ،ذك مظير نشيط.

يقكؿ( :أنا "ايبامينكنداس غكنثالفس" ،محرر ىذه الصحيفة كناشرىا .ادخؿ)

ينحني الرجؿ المرتدم سكادان انحناءة قميمة ،كيرفع يده إلى قبعتو ،لكنو ال يخمعيا

ممكحان بالكرقة الصغيرة( :تريد منا أف نطبع ىذا
كال يقكؿ كممة .يسأؿ الناشرٌ ،
أليس كذلؾ؟).

يكمئ الرجؿ المرتدم سكادان .لو لحية صغيرة حمراء بمثؿ لكف شعره ،كعيناف

نفاذتاف ،براقتاف ،زرقاكاف .فمو العريض راسخ المكضع ،كمنخراه المتكىجاف يبدكاف
كأنيما يستنشقاف ىكاء يفيض عف حاجة بدنو .يغمغـ ببرتغالية ً
كسرة( :بشرط أال
تكمؼ أكثر مف "ميمريسيف" .فذلؾ ىك رأسمالي كمو).

يجمس "ايبامينكنداس" في مكضعو كما لك كاف غير متيقف مما إذا كاف ينبغي

عميو أف يضحؾ أك يغضب .يقؼ الرجؿ حيث ىك ببساطة مراقبان إياه ،كعميو

يحؿ الناشر المشكمة برفع قطعة الكرؽ قرب عينيو .يقرأ عاليان
سيماء الجد التاـٌ .
كببطء" :جميع محبي العدالة مدعككف لحضكر تظاىرة عامة لمتضامف مع مثاليي

(كانكدكس) كثكار العالـ كافة ،ستيعقد في (براكادم لبرداد) ،في الرابع مف تشريف
األكؿ في الساعة السادسة بعد الظير" .ثـ يقكؿ( :ىؿ لي أف أسأؿ مف الداعي
إلى عقد ىذا االجتماع؟) .يجيب الرجؿ مف فكره (أنا ،في الكقت الحاضر .فإف

أرادت صحيفة (جكرناؿ دم نكتيسياس) أف تمد يد العكف فذلؾ شيء رائع)( .ينطؽ
الكممة األخيرة بالمغة اإلنكميزية) .يدمدـ "ايبامينكنداس" ضاربان المكتب بعنؼ:

(أتعمـ ما فعؿ أكلئؾ القكـ ،ىناؾ في "كانكدكس"؟ .إنيـ يحتمكف أرضان ال تعكد ليـ،
كيحيكف حياة عابثة كالحيكانات) يجيب الرجؿ المرتدم سكادان ،مؤكدان ،بإيماءة

راضية مف رأسو( :شيئاف يستحقاف اإلعجاب .ذلؾ ىك السبب الذم جعمني أقرر

إنفاؽ دراىمي عمى ىذا اإلعبلف العاـ).

يمبث الناشر جالسان في صمت ،برىة .يتنحنح قبؿ أف يعاكد الكبلـ( :ىؿ لي

أف أسأؿ مف أنت يا سيدم؟).

يعرؼ الرجؿ نفسو
كمف دكف تبجح أك مباىاة ،كبقميؿ القميؿ مف الكقارٌ ،
ً
بيذه الكممات( :مناضؿ في سبيؿ الحرية يا سيدم .ىبلٌ نشرت اإلعبلف؟).

سيد .إف السمطات
سيد المكقؼ( :مستحيؿ يا ٌ
يجيب "ايبامينكنداس" كقد غدا ٌ
في "باىيا" تنتظر حجة ال غير لتغمؽ صحيفتي .إنيـ ال يزالكف ممكييف بالرغـ مف

تممقيـ الجميكرية .أحسب أنؾ قد أدركت أننا أصحاب الصحيفة اليكمية
الجميكرية الصادقة الكحيدة في ىذه الكالية كميا).

يضيؼ الناشر قائبلن كىك يناكلو قطعة الكرؽ ثانية( :أنصحؾ أالٌ تأخذ ىذا

اإلعبلف إلى صحيفة "دياريك دم باىيا" .إنيا تخص الباركف "دم كانابرافا" مالؾ

"كانكدكس" الحؽ .سيككف مآلؾ السجف).

كمف دكف كممة كداع كاحدة ،يستدير الرجؿ المرتدم سكادان كيغادر المكتب،

كاضعان اإلعبلف في جيبو ،ثـ يجتاز مكتب الصحيفة الخارجي مف دكف أف يمقي

دكم رناف ،كيكتفي
نظرة عمى أحد ،مغادران حتى ببل إيماءة مف رأسو ،كلكقع قدميو ٌّ

الظمي الكئيب كشعره األحمر النارم عمى
بإلقاء نظرة مف زاكية عينو بمنظره
ٌ
الصحفييف كالعمبلء الذيف كانكا يقدمكف إعبلناتيـ المدفكعة األجر .ينيض

الصحفي الشاب ذك النظارة السميكة التي يستعمميا ذكك النظر القصير جدان مف

مكتبو بعد أف تجاكزه يىذا ،كيتكجو إلى مكتب رئيس التحرير كبيده صحيفة مف
كؿ حركة مف
الكرؽ األصفر ،حيث يجمس "ايبامينكنداس" كىك ال يزاؿ يراقب ٌ

حركات الغريب كىك يغادر المكاف.

يقرأ عاليان كىك يقؼ في المدخؿ( :بأمر حاكـ كالية "باىيا" ،فخامة السنيكر

"لكيز فيانا" غادرت سرية مف فكج المشاة التاسع بقيادة المبلزـ "بيرسي فريرا"

"سمفادكر" اليكـ حيث انيطت بيا ميمة انتزاع "كانكدكس" مف يد العصابات التي

احتمت الكالية كاسر زعيميا "انتكنيك ككنسميرك" السباستياني .عمى الصفحة األكلى

أـ في الداخؿ ،سيدم؟).

يجيب رئيس التحرير( :لتيىنضد تحت بيانات النعي كالقٌداس) ثـ يشير نحك
الشارع حيث اختفى الرجؿ المرتدم سكادان قائبلن( :أتعرؼ مف ىك ذلؾ الشخص؟)

بل الناس في
يجيب الصحفي قصير البصر"( :غاليميكغاؿ" :اسكتمندم يتجكؿ سائ ن
"باىيا" إف كاف مف الممكف أف يتحسس رؤكسيـ).
*

لقد كلد في (بكمباؿ) ،ابنان لصانع أحذية كخميمتو – كانت األخيرة كسيحة

أنجبت عمى الرغـ مف عكقيا ثبلثة صبياف قبمو ،ثـ بنتان صغيرة بعده عاشت

سمكه "انتكنيك" ،كلك كاف في الدنيا شيء اسمو المنطؽ ،ما
متجاكزة الجفاؼ .لقد ٌ
بل يزحؼ عمى األربعة
كاف عميو إف يستمر في الحياة ق ٌ
ط .ذلؾ أنو كاف ال يزاؿ طف ن
حيف كقعت الكارثة التي دمرت المنطقة كقضت عمى المحاصيؿ كالرجاؿ كالدكاب.

كبسبب الجفاؼ ىاجر جميع سكاف (بكمباؿ) تقريبان إلى الشاطئ ،لكف "تيبكر

جيكدم مكتا" ،الذم لـ يكف قد سافر في حياتو التي امتدت نصؼ قرف مسافة

تبعد أكثر مف فرسخ عف تمؾ القرية التي لـ تكف فييا قدماف لـ ترتديا أحذية مف

صنع يديو ،أعمف أنو غير تارؾ داره .كظؿ أمينان عمى قراره ،ماكثان ىناؾ في

(بكمباؿ) مع أربعة كعشريف شخصان في األكثر .ذلؾ أنو حتى إرسالية اآلباء
(البل زارييف) ىجرت المنطقة كمية.

حيف شرع المياجركف مف (بكمباؿ) في العكدة بعد عاـ ،متشجعيف باألنباء

القائمة إف األراضي المنخفضة قد غمرتيا المياه ثانية كاف باإلمكاف إعادة زرع

الحبكب ،كاف "تيبكر جيكدم مكتا" قد مات ككرم التراب ،ككذلؾ محظيتو الكسيحة

أم شيء يؤكؿ ،كحيف نفذ ذلؾ كٌمو
كأكالدىما الكبار الثبلثة .كانكا يقتاتكف عمى ٌ
أم شيء تستطيع األسناف
أخذكا يقتاتكف عمى أم شيء أخضر ،كأخيران عمى ٌ

مضغو .لقد أكد قسيس األبرشية "دكـ كاسيميرك" الذم كاف قد دفنيـ الكاحد بعد

غباء كذلؾ بأكميـ الجمكد المكجكدة في حانكت
اآلخر أنيـ لـ يمكتكا جكعان ،بؿ
ن
اإلسكافي ،كشربيـ مياه (الغكا دك بكم) حيث تتكالد البعكض كاألكبئة التي كانت

تكلى "دكـ كاسيميرك" إيكاء "انتكنيك" كأختو الصغيرة
حتى صغار المعز تتجنبياٌ .
كابقاءىما عمى قيد الحياة عمى حمية مف اليكاء كالصمكات ،كحيف امتؤلت بيكت
القرية بالناس ثانية سعى ليجد مسكنان ليما.

آكت الصبي ىة الصغيرة ٌعر يابتيا ،فكانت ىذه تصطحبيا معيا حيف كانت تذىب
إلى عمميا في إحدل المقاطعات العائدة لمباركف "دم كانا برافا" .أما "انتكنيك" الذم

بمغ الخامسة مف عمره آنذاؾ فقد تبناه صانع األحذية اآلخر في (بكمباؿ" المعركؼ

فقد العيف األخرل في مشادة في أحد الشكارع – كالذم كاف قد تعمـ
باألعكر – إذ ى
صنعتو في حانكت اإلسكافي "تيبكرجيك دامكتا" كاستكرث عمبلءه عند عكدتو إلى

(بكمباؿ) .كاف عكر المزاج ،كطالما أسرؼ في معاقرة الخمرة فينبمج الفجر كىك
مضطجع في الشارع في غيبكبة تفكح منو رائحة (براندم) قصب السكر الخاـ.

بل ،ككاف يش ٌغؿ "انتكنيك" مثؿ دابة الحمؿ ،كنسان كتنظيفان كمناكل نة
كانت لو زكجة فع ن

المسامير كالمقاصيص كالسركج كالجزـ كجمب الجمكد مف المدبغة .كاف ينيمو عمى

جمكد الحيكانات بجانب منضدة الشغؿ حيث كاف األعكر يمضي كقتو كمٌو حيف لـ

يكف يشرب مع رفقائو.

كاف اليتيـ .نحيبلن ،مطيعان ،مجرد جمد كعظاـ ،كذا عينيف خجكلتيف تثيراف

عطؼ نساء (بكمباؿ) المكاتي كف ،كمما استطعف ،يعطينو شيئان ما ليأكمو أك

المبلبس التي ضاقت عمى أجساـ أكالدىف .في أحد األياـ قصد جمعه منيف –
نصؼ دزينة مف النساء المكاتي كف يعرفف كالدتو الكسيحة كيقفف بجانبيا يثرثرف

في الكثير مف مناسبات التعميد كالتأييد كالسير عمى المكتى قبؿ دفنيـ كالزيجات

دكاف االسكافي األعكر إلرغامو عمى إرساؿ "انتكنيك" إلى صفكؼ تعميـ أصكؿ
– ى
الديف إلعداده لمتناكؿ األكؿ لقد أدخمف الرعب في نفسو بالقكؿ إف اهلل ًس ٌعده
و
مضض عمى السماح لو
مسؤك نال لك أف الصبي مات مف دكف ذلؾ بحيث كافؽ عمى
بحضكر الدركس في اإلرسالية كؿ عصر قبؿ صبلة المغرب.

عند ذاؾ حدث شيء غير عادم في حياة الصبي .فبعد مدة قصيرة ،كنتيجة

لمتغيرات التي حدثت في نفسو جراء مكاعظ (البل زارييف) ،شرع الناس يسمكنو

(الصغير المبارؾ) .فقد أخذ يخرج مف جمسات الكعظ كقد كفت عيناه عف التثٌبت

بما يحيط بو ،كأنيما قد تنقٌا مف الخبث .أشاع األعكر أنو طالما كجده راكعان في
ظبلـ الميؿ ،باكيان متأسيان آلالـ المسيح ،كقد استغرقتو ً
ىذه استغراقان حتى انو – أم

كىزه بيف ذراعيو .كفي
األعكر لـ يكف ليستطيع إعادتو إلى ىذا العالـ إال بمرجحتو ٌ
لياؿ أخرل كاف يسمعو يتكمـ في نكمو باىتياج عف خيانة "ييكدا" كتكبة "ماريا

المجدلية" كعف تاج الشكؾ .كفي إحدل الميالي سمعو ينذر نفسو لطيارة أبكيو،

مثمما فعؿ القديس "فرانس دم سالف" كعمره ثماف سنكات.

لقد كجد "انتكنيك" حرفة يتكجب تكريس حياتو بكامميا ليا ،كاستمر ينفذ

باالنصياع كمو جميع أكامر األعكر ،لكنو كاف يفعؿ ذلؾ كعيناه نصؼ مغمقتيف،

محركان شفتيو عمى و
نحك أدرؾ بو الجميع أنو كاف يصمي فعبلن كا ٍف كاف يكنس أك
ينتقؿ متعجبلن داخؿ حانكت االسكافي أك يمسؾ نعؿ الحذاء الذم كاف األعكر

يسمره .لقد اقمؽ مسمؾ الصبي أباه بالتنشئة كأرعبو .فقد أقاـ (الصغير المبارؾ)
ٌ
تدريجيان في الزاكية التي كاف يناـ فييا محرابان ذا صكر مطبكعة أعطيت لو في
اإلرسالية كصميبان مف خشب (الزيؾ ذيؾ) نحتو كصبغو بيديو .كاف يكقد شمعة

بل كيقضي كقت
قبالتو كي يصمي عند نيكضو صباحان كحيف يأكم إلى الفراش لي ن

فراغو كمو راكعان أمامو شابكان يديو كمبديان الندـ ،بدالن مف التسكع في المراعي
كالذىاب المتطاء الخيكؿ الجامحة مف دكف سرج كصيد الحماـ أك المشاىدة

إخصاء الثيراف كما يفعؿ صبية (بكمباؿ) اآلخركف .بعد التناكؿ األكؿ ،أصبح صبي
المحراب لػ"دكـ كاسيميرك" ،كحيف تكفي ىذا ،استمر في خدمة القداس لآلباء

(البل زارييف) في اإلرسالية ،كلك أنو كاف يضطر إلى السير مسافة فرسخ يكميان

ذىابان كايابان كي يفعؿ ذلؾ .كاف ييز المبخرة في المكاكب ،كيساعد في تزييف

المنصات المحمكلة كالمحاريب في نكاصي الشكارع حيث كانت العذراء كيسكع

المبارؾ يتكقفاف لبلستراحة .كاف إخبلصو الديني عظيمان عظمة طيبة .كاف مشيدان

بل لػ"ادكلفك" البصير الذم كاف
مألكفان بالنسبة إلى أىالي (بكمباؿ) رؤيتو يخدـ دلي ن

يخرج بو أحيانان إلى أراضي رعي الميكر العائدة لمعقيد "فريرا" حيث كاف "ادكلفك" قد
بالس ٍد* ،كىما المتاف يفتقدىما اآلف بشدة كؿ يكـ مف
اشتغؿ حتى أصيبت عيناه ُّ
أياـ حياتو .كاف (الصغير المبارؾ) يأخذه مف ذراعو كيقكده عبر الحقكؿ ،ماسكان

اتقاء لؤلفاعي ،كىك ينصت إلى قصصو صابرانيُ .كذلؾ
عصا بيده لينكش القاذكرات
ن
كاف "انتكنيك" يجمع الطعاـ كالكساء لؤلبرص "سيمياك" الذم كاف يعيش كحيكاف
حرـ عميو القركيكف االقتراب مف أم مكاف قريب مف (بكمباؿ) .كاف
البرارم منذ ٌ
بصٌرة مف قطع صغيرة مف الخبز كالحـ المقىدد
(الصغير المبارؾ) يأتيو أسبكعيان ي

كمختمؼ الحبكب التي كاف قد استجداىا مف أجمو .ككاف القركيكف يشددكف الرقابة

عميو مف بعيد كىك يقكد الرجؿ العجكز ذا الخصبلت الطكيمة كالقدميف العاريتيف

كالذم لـ تكف تستره سكل جمدة حيكاف صفراء ،بينما كاف يسمؾ سبيمو بيف الرحاب
الصخرية عمى التؿ حيث يكجد كينة .كاف (الصغير المبارؾ) ،حيف رأل (المرشد)

أكؿ مرة ،يبمغ مف العمر أربع عشرة سنة .ككاف قد عانى خيبة أمؿ فظيعة قبؿ

ارية) قد
بضعة أسابيع فقط فقد كاف األب "مكاريس" الذم يعمؿ في اإلرسالية (البل ن ا

ألقف بماء بارد عمى أعز أحبلمو بإخباره أف ليس بمقدكره أف يككف قسيسان ألنو

مكلكد خارج رباط الزكجية .إال أنو كاساه بأف أكضح لو أف في مقدكر المرء ،مع
ذلؾ ،أف يخدـ اهلل حتى دكف تمقي األسرار المقدسة ،ككعده أف يتخذ كؿ ما

يستطيع مف خطكات لصالحو لدل أحد االديرة (الكابكتشية) التي قد ترغب في

إيكائو راىبان غير مرسكـ .بكى (الصغير المبارؾ) في تمؾ الميمة منتحبان مف الصميـ
إلى درجة أثارت غضب األعكر فضربو ضربان مبرحان ألكؿ مرة منذ سنكات عدة.

كبعد عشريف يكمان ،ظيرت تحت شمس الظييرة الكىاجة ،كفي شارع (بكمباؿ)

الرئيس ،قامة شخص نحيؿ ،أسمر ،ذم شعر أسكد كعينيف براقتيف ،يمفو رداء

أرجكاني غامؽ كيتبعو نصؼ دزينة مف الناس الذيف كانكا يبدكف كالشحاذيف كاف

بانت السعادة عمى كجكىيـ .مضى مكسعان الخطى عبر المدينة متجيان مباشرة

صكب كنيسة المبف الصغيرة العتيقة ذات اآلجر السقفي الممتكم ،كالتي آلت إلى

و
حاؿ مؤسؼ مف الخراب عقب كفاة "دكـ كاسيميرك" حتى أف الطيكر بنت أعشاشيا

بيف التماثيؿ .شاىد (الصغير المبارؾ) ،مثؿ كثير مف القركييف ،ذلؾ الحاج يتمدد

عمى األرض منكفئ الكجو ليصمي فيقمٌده أتباعو .كفي عصر ذلؾ اليكـ سمعو يعظ

كيذـ الكفار كيتنبأ بالمستقبؿ.
حكؿ خبلص الركحٌ ،
لـ ينـ (الصغير المبارؾ) تمؾ الميمة في دكاف االسكافي ،بؿ في ساحة

(بكمباؿ) العامة مع الحجاج الذيف كانكا قد استمقكا عمى األرض الجرداء متحمقيف
حكؿ القديس .كفي الصباح التالي ،كبعد الظير ،كفي كؿ يكـ مف أياـ مككث

القديس في (مكمباؿ) كاف (الصغير المبارؾ) يعمؿ بجانبو كأتباعو ،مصمٌحان قكائـ

المصاطب المتكسرة كظيكرىا في الكنيسة الصغيرة ،مسكيان أرضيتيا ،كمقيمان جداران
حجريان إلحاطة المقبرة التي كانت حتى ذلؾ الكقت لسانان مف األرض زاحفان إلى

الخارج داخؿ البمدة .كاف يجمس القرفصاء عمى عقبيو قبالتو في كؿ ليمة منصتان

في استغراؽ ذاىؿ إلى الحقائؽ الخارجة مف بيف شفتيو.

لكف حيف استأذف "انتكنيك"( ،الصغير المبارؾ) ،في الميمة قبؿ األخيرة مف
ٍ
مككث (المرشد) في (بكمباؿ) األخير لمرافقتو إلى أم مكاف قد تقكده حجتو إليو

قالت أكالن عينا القديس الحادتاف كالثمجيتاف في الكقت نفسو ثـ فمو ثانيان :كبل.

بكاء مران ،كىك راكع قبالة (المرشد) .كاف الكقت
فأجيش (الصغير المبارؾ) بالبكاء ن
متأخران جدان ليبلن ،ك(بكمباؿ) مستغرقة في سبا عميؽ كما كاف حاؿ الحجاج
المتمفعيف بالخرؽ كميميؿ الثياب ،كالمتكدس بعضيـ لصؽ بعض .لقد انطفأت

المشاعؿ .لكف النجكـ كانت تسطع متؤللئة فكؽ الرؤكس ككاف صكت حشرات
الزيزاف مسمكعان .أ ًىذ ىف (المرشد) لو بالبكاء كسمح لو بتقبيؿ حاشية ردائو ،كلـ

أف يسمح لو بأف يتبعو ألف
تضرع (الصغير المبارؾ) إليو ثانية ٍ
يتغير تعبيره حيف ٌ

فؤاده قد أنبأه أنو بذلؾ سيخدـ المسيح المبارؾ عمى نحك أفضؿ .تشبث الصبي

كقبؿ قدميو المخشكشنتيف مرات عدة .كحيف رأل (المرشد) أف
بكاحمي (المرشد) ٌ
الصبي قد تعب كأنيؾ ،تناكؿ رأسو بيف يديو كأرغمو عمى النظر إليو كسألو،

بل بصكت رزيف ما إذا كاف يحب اهلل كثيران إلى
مكطئان رأسو كمدنيو قرب رأسو ،قائ ن

درجة الرضا .بمعاناة األلـ ،تقدم نة لو كتضحية .أكمأ (الصغير المبرؾ) مكرران ،أجؿ،
أجؿ ،أجؿ ،مرات عدة .رفع (المرشد) رداءه ،كتمكف الصبي مف أف يرل في غبش

الفجر األكؿ ،أنو كاف يسحب مف حكؿ خصره سمكان مغركسان في لحمو .سمعو

حؿ مبلبسو
يقكؿ( :إلبسو اآلف) .ساعد (المرشد) نفسو الصغير المبارؾ) في ٌ
كتكثيؽ السمؾ حكؿ خصره بإحكاـ ،كعقده.

كحيف ظير (المرشد) كأتباعو في (بكمباؿ) ثانية ،بعد سبعة أشير تمفٌيـ

تبدلت ،ككثر عدد األتباع كبينيـ في ىذه
سحابة الغبار – ككانت بعض الكجكه قد ٌ
المرة شخص أسكد ضخـ و
عار ،لكف فقرىـ كالسعادة البادية في أعينيـ كانا مف

سمات حجاج الماضي – كاف السمؾ ال يزاؿ يمؼ خصر (الصغير المبارؾ) كقد
ازرؽ كني ًشر نشران نيئان ،ثـ صار مغطى بقشكر سكد .لـ يكف قد خمعو
اسكد لحمو ك ٌ
ٌ

كال يكمان كاحدان .كبما إف السمؾ كاف يتراخى أكثر فأكثر تدريجيان جراء حركة جسمو

شده ثانية مرة بعد أخرل .كاف األب "مكرايس" قد حاكؿ
تعكد أف يحكـ ٌ
حسب ،فقد ٌ
أف يثنيو عف االستمرار في ارتدائو ،مكضحان أف قدران محددان مف األلـ الذم يتحممو

يسر اهلل منظران ،لكف تمؾ التضحية تحديدان قد تغدك ،عند تجاكز
اإلنساف طكاعية ٌ
الحد في
حد محدكد ،لذة كبيمة يشجع عمييا الشيطاف ،كأنو في خطر تجاكز ذلؾ ٌ
أية لحظة اآلف.

بيد أف "انتكنيك" عصاه .ففي يكـ عكدة (المرشد) كأتباعو إلى (بكمباؿ) كاف

(الصغير المبارؾ) في المتجر العاـ العائد لػ(كابككمك) "اكمبرتكسا لكستيانك)،

س يو الداخؿ تكان إلى منخريو حيف شاىد
فتكقؼ قمبو ميتان في صدره ،كما تكقؼ ىنفى ي
(المرشد) يجتازه عمى بعد أقؿ مف ثبلثة أقداـ منو يحيط بو مريدكه كعشرات مف

كنساء دكنما فرؽ ،كيتجو إلى الكنيسة الصغيرة مباشرة ،كما
سكاف البمدة ،رجاالن
ن
كاف قد فعؿ مف قبؿ .تبعو كشارؾ الجمع الصاخب اليائج كأخذ ،كىك يتحسس قمبو

إذ تتسارع نبضاتو ،ينصت مف مسافة معقكلة كىك مختؼ في مزدحـ الناس .كفي

تمؾ الميمة أنصت إليو يعظ في ضكء النار في الساحة العامة المزدحمة ،كىك لما
يزؿ يخشى التقرب أكثر .كانت (بكمباؿ) كميا ىناؾ ىذه المرة االستماع إليو.

كاف الفجر قد أكشؾ أف ينبمج ،كقد ذىب القركيكف الذيف كانكا قد صٌمكا

كأنشدكا كجمبكا أطفاليـ المرضى إليو كي يطمب إلى اهلل أف يشفييـ كأنبأكه عف

معاناتيـ كأحزانيـ كتساءلكا عما يخبئ ليـ المستقبؿ ،ذىبكا إلى بيكتيـ جميعان،

آخر المطاؼ ،كبعد أف تمدد الحكاريكف عمى األرض لينامكا كما كانكا يفعمكف عمى

الدكاـ كىـ يستخدمكف بعضيـ بعضان كسائد كأغطية ،إذ بػ(الصغير المبارؾ) يقدـ

كىك يخطك فكؽ األجساـ المرتدية خرقان كميميؿ الثياب ،في كضع اإلجبلؿ الكامؿ

الظمية لمشخص
الذم كاف يدنك فيو مف مائدة العشاء الرباني .كصؿ إلى الصكرة
ٌ
األسمر المرتدم الرداء األرجكاني الغامؽ كىك مستمؽ كقد أسند رأسو ذا الخصبلت
الطكيمة إلى إحدل الذراعيف ،كانت الجمرات األخيرة لمنار قد أخذت تخبك .تفتحت

عينا (المرشد) ،كفيما كاف (الصغير المبارؾ) يقترب دانيان – ككاف يكرر ذلؾ دائمان
لمستمعي قصتو – إذا بو يشاىد مف فكره في تكمـ العينيف أف الرجؿ كاف في

انتظاره .كمف دكف أف ينطؽ بكممة كاحدة – كما كاف بكسعو أف يفعؿ ذلؾ – فتح

قميصو الصكؼ الخشف كأراه السمؾ المشدكد بإحكاـ حكؿ خصره.

بعد النظر إليو بضع ثكاف ،أكمأ (المرشد) مف دكف أف يطرؼ لو جفف ،فبانت

عمى كجيو بسمة عابرة .كاف ذلؾ – كما ظؿ (الصغير المبارؾ) يكرر القكؿ مئات

المرات في السنيف التالية – بمنزلة رفعو إلى درجة الكينكتية .أشار (المرشد) إلى

فسحة صغيرة خالية عمى األرض إلى جانبو بدت محجكزة لو بيف جميع األبداف

تككر الصبي ىناؾ مدركان ،مف دكف حاجة إلى كممات ،أف
التي تزاحمت حكلوٌ .
حريان بأف يرحؿ معو ليقطع دركب ىذه األرض كيجاىد ضد
(المرشد) قد ٌ
عده ٌ

الشيطاف .أما الكبلب التي ظمت ساىرة في الخارج طكاؿ الميؿ ،كأكائؿ المستيقظيف

بل ،مف دكف أف
في (بكمباؿ) ،فقد سمعكا (الصغير المبارؾ) ال يزاؿ يبكي طكي ن
يرتابكا في أف ما سمعكه كاف نشيج السعادة.
***

بل في سبيؿ
ما كاف اسمو الحقيقي "غاليميكغاؿ" .كاف في الحقيقة مناض ن

الحرية أك ،كما كاف يصؼ نفسو ،ثكريان كمختصان بفراسة الجمجمة* .كاف يتعقبو

يح ٍكماف بالمكت أينما ذىب ،كما كاف قد قضى خمسان مف سنكات عمره الست

كاألربعيف في السجف .كاف قد كلد منتصؼ القرف ،في بمدة في جنكب اسكتمنده

حيث كاف أبكه – يمارس الطب كقد حاكؿ عبثان تأسيس ناد لممخيريف األحرار

لينشركا أفكار "بركدكف" ك"باككنيف"** .ككما يترعرع األطفاؿ كىـ يستمعكف إلى

قصص الجف كالحكريات ترعرع كىك يسمع أف الم ىم ىكية أصؿ الشركر االجتماعية
كميا كأف الفقراء لف يفمحكا في تحطيـ قيكد االستغبلؿ كالظبلمية كميا إال باستخداـ
العنؼ.

كاف أبكه حكارم و
أجؿ عمماء زمانو" :فرانزجكزيؼ
يعده كاحدان مف ٌ
رجؿ كاف ٌ
غاؿ" ،كىك عالـ تشريح كفيزيائي كمؤسس عمـ فراسة الجماجـ .فينما لـ يكف ىذا
العمـ بالنسبة إلى أتباع "غاؿ" اآلخريف سكل االعتقاد بأف الفكر كالغريزة

كاألحاسيس ىي أعضاء متمكضعة في القشرة الدماغية كيمكف تحسسيا كقياسيا،
التأسيس التجريبي
فإف ىذا النظاـ كاف بالنسبة لكالد "غاليميك" يعني مكت الديف ك
ى
صكره،
لمذىب المادية كالدليؿ عمى أف العقؿ لـ يكف كما كاف البعبعي الفمسفي قد ٌ

شيئان غير مممكس كغير قابؿ لمكزف ،بؿ بالعكس :إنو أحد أبعاد الجسـ ،مثؿ

الحكاس ،كمف ثـ فإنو قابؿ ،مثميا لمدراسة كالمعالجة السريرية .كمنذ المحظة التي

بمغ فييا كلد االسكتمندم سف الرشد ،طبع ىذا في ذىنو المبدأ البسيط اآلتي:

الفرد مف معاناتو .كلقد
العمـ ى
ستحرر الثكرة المجتمع مف محنو ،في حيف يحرر ي
عقد "غاليميك" العزـ عمى أف يكرس حياتو لمنضاؿ في سبيؿ ىاتيف الغايتيف.
كنظران ألف أفكار كالده المتطرفة قد جعمت الحياة صعبة بالنسبة إليو في

اسكتمنده فأنو استقر في جنكب فرنسا ،حيث أكقؼ منذ سنة ُٖٖٔ لمساعدتو

عماؿ معامؿ الغزؿ في (بكردك) في أثناء أحد اإلضرابات ،كأرسؿ إلى (كاييف) حيث
تكفي .كفي السنة التالية ،سجف "غاليميك" بتيمة المساعدة في إضراـ النار في

إحدل الكنائس .كاف القساكسة أكره الناس إليو ،بعد الجنكد كالصيارفة .بيد أنو

ىرب بعد بضعة أشير ،كشرع يعمؿ مع طبيب كاف صديقان ألبيو .في ذلؾ الكقت

اسم يو جيدان كشرع ينشر
تمامان غير اسمو إلى "غاليميكغاؿ" بسبب معرفة الشرطة ى
خطرات سياسية صغيرة كمقاالت في العمـ الشعبي في صحيفة المدينة (ليكف)
اسميا (شرارة الثكرة).

مف األمكر التي كانت مبعث فخره حقيقة ككنو قد ناضؿ مف آذار إلى أيار

مف العاـ ُُٕٖ مع أعضاء (ككميكنة) باريس مف أجؿ حرية اإلنسانية .كقد

شاىد بأـ عينو ذبح ثبلثيف ألؼ رجؿ كامرأة كطفمة عؿ أيدم قكات "تيير" .لقد حكـ

عميو بالمكت ىك اآلخر ،لكنو تمكف مف اليرب مف الثكنة العسكرية التي كاف
و
عريؼ سجاف كاف قد قتمو .قصد (برشمكنة)
مسجكنان فييا قبؿ اإلعداـ ،مرتديان بزة
كمكث ىناؾ سنكات عدة يدرس الطب كيمارس عمـ فراسة الجمجمة مع "ماريا

نكككبي" ،العالـ الذم كاف يفاخر بمقدرتو عمى كشؼ أكثر سمات اإلنساف كميكلو

غمكضان بمجرد أف يجرم أطراؼ أصابعو عمى رأسو مرة كاحدة فقط .كاف

"غاليميكغاؿ" قد اجتاز امتحاناتو عمى ما بدا .ككاف عمى كشؾ أف يتسمـ شيادتو

الطبية حيف دفعو مف جديد عشقو لمحرية كالتقدـ ،أك خياره كمغامر ،إلى النضاؿ

كحياة الحركة التي ال تسكف ،فيياجـ كزمرةن مف رفاقو الذيف نذركا أنفسيـ لمفكرة
مثمو ،ثكنة (مكنتيكيس) في إحدل الميالي ليثيركا العاصفة التي كاف مف شأنيا أف
تيز أركاف أسبانيا كما كانكا يظنكف .لكف شخصان ما كاف قد كشى بيـ فاستقبميـ
ٌ
ص ىرعكف كاحدان إثر اآلخر كىـ يقاتمكف.
الجنكد بكابؿ مف الرصاص .رأل رفاقو يي ٍ

كحيف أيسر أخيران ،كاف مصابان بجركح عدة .حكـ عميو بالمكت .كلكف ،لما كاف

القانكف األسباني ينص عمى أف الجريح ال يجكز إعدامو بمخنقة الحديد ،تقرر
إشفاؤه قبؿ إعدامو .ثـ ساعده أصدقاء كمتنفذكف عمى الفرار مف المستشفى

كزكدكه بأدكات مزيفة ككضعكه عمى متف إحدل سفف الشحف.

لقد سافر مجتازان الكثير مف األقطار ...قارات كاممة ،ككاف عمى الدكاـ مخمصان

تحسس جماجـ صفران كسكدان كحمران كبيضان ،كتناكب في
ألفكار طفكلتو .كاف قد
ٌ
عككفو عمى العمؿ السياسي كالمساعي العممية عمى كفؽ ظركؼ اآلكنة .كفي
مراحؿ ىذه الحياة كافة ،حياة المغامرات كالسجكف كتبادؿ الكممات ،كالجمسات
السرية ،كاليركب ،كالنكسات كاف يخربش دفاتر تؤيد كتغني باألمثمة تعاليـ

أساتذتو :كالده" ،بركدكف"" ،غاؿ" "باككنيف"" ،سبكرتسيايـ" ،ك"ككبي" .لقد صفعكه

في سجكف تركيا كمصر كالكاليات المتحدة ليجكمو عمى النظاـ االجتماعي كالديف.

لكنو بفضؿ نجمو المحظكظ كىزئو بالمخاطر لـ يمكث كراء القضباف طكيبلن قطٌ .في
الطبيب في باخرة ألمانية تحطمت غير بعيد عف
العاـ ُْٖٗ كاف ىك الضابط
ى
ساحؿ (باىيا) .كما بقي منيا ظؿ جانحان عمى الساحؿ أبد الدىر قبالة (ساكبيدرك).
كانت قد مضت ست سنكات فقط عمى إلغاء البرازيؿ نظاـ الرؽ ،كخمس منذ انتيى

عيد اإلمبراطكرية كغدت جميكرية .لقد فتنو خميط عركقيا كثقافتيا كفكرانيا

االجتماعي كالسياسي كحقيقة ككنيا مجتمعان تمازجت فيو عمى نحك حميـ كؿ مف
أكربا كأفريقيا كشيء آخر لـ يكف قد لقيو مف قبؿ قط .قرر البقاء .لـ يكف

يستطيع مزاكلة مينة الطبيب لعدـ حيازتو عمى شيادة طبية ،كلذلؾ كاف يكسب

رزقو ،كما فعؿ في أماكف أخرل بإعطاء دركس في لغات مختمفة كالقياـ بأعماؿ

متعددة إضافية .كمع أنو كاف يجكب الببلد كٌميا فانو كاف دائـ العكدة إلى

(سمفادكر) ،حيث كاف يمكف العثكر عميو في (لفرايا كاتمينا) ،أك في أفياء نخيؿ

(مرادكر الحزيف) ،أك في حانات البحارة في أدنى المدينة ،مبينان لكؿ مف يعقد

محكر الحياة بد نال مف
محادثة معو أف جميع الفضائؿ متساكية لك كاف العق يؿ
ى
الرب ىك أمير الحرية الحؽ ،كأنو ما
اإليماف ،كأف الشيطاف ،الثائر األكؿ ،كليس ٌ
إف يتـ تدمير النظاـ القديـ بالعمؿ الثكرم ،حتى يزدىر المجتمع الجديد ،الحر

كالعادؿ ،تمقائيان .كمع أنو كانت ثمة فئة تصغي إليو إ ٌال أف الناس ،عمكمان ،لـ

يككنكا عمى ما بدا ليأبيكا بو كثيران.
(ِ)

كقت الجفاؼ الكبير عاـ ُٕٕٖ ،كفي اثناء أشير المجاعة كاألكبئة التي

قضت عمى نصؼ رجاؿ المنطقة كدكابيا ،لـ يعد (المرشد) يسافر كحيدان ،فقد كاف

يرافقو ،أك باألحرل يتبعو (كاف نادران ما يبدك شاعران بالقافمة البشرية التي تتعقب

اثره) – رجاؿ كنساء تخمكا عف كؿ ما يممككف ليمضكا معو – بعضيـ ألف كعظو

كاف قد ىس شغاؼ أركاحيـ ،كآخركف يدفعيـ الفضكؿ أك مجرد االستمرارية .ظؿ

بعضيـ برفقتو بعض الطريؽ ،كبدا القميؿ جدان منيـ مصممان عمى مبلزمتو أبدان،

مضى يتنقؿ عمى الرغـ مف الجفاؼ كعمى الرغـ مف أف الحقكؿ قد انتثرت عمييا

رمـ الماشية التي تنقر فييا النسكر ،كبالرغـ مف أف قرل شبو خالية كانت ترحب

بو.

إف حقيقة انحباس المطر كميان طكاؿ عاـ ُٕٕٖ ،كجفاؼ األنير ،كظيكر

ماال يقع تحت الحصر مف قكافؿ المياجريف في األراضي الخفيضة األشجار كىـ

يحممكف سقط متاعيـ المزرم في عربات مغطاة بقماش الق ٌنب أك عمى ظيكرىـ

كىـ يجكبكف البرارم بحثان عف الماء كالطعاـ ،لـ تكف أفظع شيء اتسـ بو ذلؾ

العاـ الشنيع ،عمى األرجح .فاف لـ يكف األمر كذلؾ فمعؿ األفظع كاف عصابات

قطاع الطرؽ كاألفاعي التي كانت تظير فجأة في كؿ مكاف مف األراضي الخمفية
في الشماؿ .كاف ىناؾ عمى الدكاـ رجاؿ يجيئكف إلى المزارع ليسرقكا الماشية

كيتبادلكا النيراف مع األ زالـ المأجكريف لدل مبلؾ األراضي ،كلينيبكا القرل القصية.

السيارة تتصيدىـ عند قدكميـ
أكلئؾ خارجكف عف القانكف كانت فرؽ مف الشرطة ٌ
بيف آف كآف إلى األراضي الخمفية .بيد أف عصابات الخارجيف عف القانكف تكاثرت

مع القحط تكاثر األرغفة كاألسماؾ في اإلنجيؿ .كانكا يحطكف ،مفترسيف :قتم نة،
عمى البمدات التي سبؽ أف قضت النكبة عمى عشر سكانيا ،بغية السطك عمى

آخر ما تبقى مف طعاـ السكاف كمبلبسيـ كمتاع مساكنيـ ،ممطريف كؿ مف يتجرأ

عمى اعتراضيـ بكابؿ الرصاص.

يمسكا (المرشد) بسكء قط ،سكاء بالقكؿ أك بالفعؿ .كانكا يمقكنو
بيد انيـ لـ ٌ
الصبار أك تحت سماء ممبدة بالغيكـ أك
في مسالؾ الصحراء أك كسط الصخكر ك ٌ
بيف الشجار الخفيضة المتشابكة حيث ذبمت الشجيرات التحتية كبدأت جذكع

األشجار في التشقؽ .كاف الخارجكف عف القانكف ،سكاء كانكا عشرة أـ عشريف

مف رجاؿ العصابات المسمحيف بكؿ نكع مف أنكاع السبلح القادر عمى القطع

كالخرؽ كالشؽ كالتمزيؽ ،يممحكف الرجؿ النحيؿ ذا الرداء األرجكاني الذم كانت

عيناه الجميديتاف االستحكاذيتاف تكتسحيـ ببل مباالتيما المعتادة برىة كاحدة ،ثـ

يمضي مستمران في أداء األشياء نفسيا كما ىك الحاؿ دكمان :الصبلة كالتأمؿ،

كالمشي كابداء المشكرة .كاف الحجاج تشحب كجكىيـ عند رؤيتيـ عصابة العصاة

كيتجمعكف متزاحميف حكؿ (المرشد) تزاحـ الفراخ حكؿ الدجاجة األـ .كاذ يبلحظ

قطاع الطرؽ الفقر المدقع ليؤالء يمضكف في سبيميـ .لكنيـ كانكا يتكقفٌكف أحيانان
حيف يشخصكف القديس ،الذم كانت تنبؤاتو قد طرقت أسماعيـ .لـ يككنكا

ليقاطعكنو حيف يصٌمي ،بؿ كانكا ينتظركنو حتى يتنازؿ
فيحس بكجكدىـ .كأخيران
ٌ
يشرع بالتحدث إلييـ بذلؾ الصكت العميؽ الذم كاف مف دكف ريب يصؿ إلى

قمكبيـ بأقصر الطرؽ .كاف يقكؿ ليـ أشياء يستطيعكف فيميا ،حقائؽ يستطيعكف
اإليماف بيا :إف ىذه الكارثة ىي ببل شؾ أكؿ نذير بكصكؿ (المسيح الدجاؿ)

كالدمار الذم يسبؽ بعث المكتى كيكـ الدينكنة .فإذا كانكا يبغكف خبلص أركاحيـ

عمييـ أف يعدك أنفسيـ لممعارؾ التي سيخكضكنيا حيف تنتشر الشياطيف المطيعة

الدجاؿ) – الذم سيككف (الكمب األكبر) نفسو كقد ظير عمى األرض
لػ(المسيح ٌ
ليستنفر المرتديف – في األراضي الخمفية انتشار النار في اليشيـ .كاف رجاؿ
العصابات يتأممكف في كمماتو مثمما يفعؿ رعاة البقر كفقراء العماؿ كالمعتكقكف

كالعبيد ،كندـ بعضيـ ،مثؿ "ياجك" ذم الكجو المشركط ك "بيدراك" الكحش الضخـ
كحتى "جكاك اإلبميس" الذم يفكؽ الجميع في تعطشو إلى الدـ ...ندمكا عمى

أفعاليـ الشريرة كانقمبكا أخياران ،كتبعكه.

ككما كاف األمر بالنسبة إلى قطاع الطرؽ ،فقد اكتسب احتراـ األفاعي ذكات

األجراس التي ظيرت في الحقكؿ باآلالؼ بسبب الجفاؼ كأنما بمعجزة .تخمت ىذه

الزكاحؼ الطكيمة ،الممتكية ،الساعية ،ذكات الرؤكس المثمثة عف جحكرىا كىاجرت

كالبش ،ىي األخرل .كفي أثناء ىركبيا كانت تقتؿ األطفاؿ كالعجكؿ كالماعز كال

تخشى دخكؿ المستكطنات في كضح النيار بحثان عف الطعاـ .كانت مف الكثرة

بحيث لـ يكف ىناؾ عدد كاؼ مف طيكر (األككا) لمقضاء عمييا .كفي تمؾ األياـ

المقمكبة لـ يكف منظران نادران رؤية أفاع تمتيـ ذلؾ الطير الجارح بدالن مف رؤية

البد ألىالي
(األككا) يطير كفي منقاره فريستو األفعى ،كما في األياـ الخكالي .كاف ٌ
بل كنياران متسمحيف باليركات كمناجؿ القصب .كاف
األراضي الخمفية أف يجكبكا لي ن
ىناؾ مياجركف تمكنكا مف قتؿ مئة أفعى ذات أجراس في يكـ كاحد .بيد أف

(المرشد) استمر بالرغـ مف ذلؾ ،في النكـ عمى األرض كمما داىمو الميؿ .كفي

إحدل األمسيات أكضح ألصحابو عند سماعو إياىـ يتحدثكف عف األفاعي إف مثؿ

ذلؾ الشيء لـ يكف قد حدث ألكؿ مرة .فعند عكدة بني إسرائيؿ إلى مكطنيـ مف

مصر كتذمرىـ مف مصاعب الصحراء ،أصابيـ الرب بببلء مف األفاعي عقابان،

فتشفع مكسى لبني إسرائيؿ ،فأمره الرب بصنع أفعى مف البركنز ما كاف عمييـ إال
أف يحدقكا فييا ليبرأكا مف المدغ .ىؿ ينبغي عمييـ أف يفعمكا الشيء نفسو؟ .كبل،

فالمعجزات ال تتكرر .لكف مف المؤكد أف ينظر الرب إلييـ متمطفان لك حممكا معيـ
أينما ذىبكا صكر ابنو كتعكيذة .كمنذ ذلؾ الكقت أخذت امرأة مف (مكنتو سانتك)

اسميا "ماريا ككادرادك" تحمؿ في صندكؽ زجاجي قطعة قماش عمييا صكرة سيدنا

يسكع رسميا صبي مف (بكمباؿ) ،أكسبو تقكاه اسـ (الصغير المبارؾ) .كالبد أف

الرب ألف األفاعي لـ تمدغ أيان مف الحجاج منذ ذلؾ
يككف ىذا العمؿ قد أرضى ٌ
الحيف.

لقد نجا (المرشد) ،كذلؾ ،مف األكبئة التي اقتاتت نتيجة الجفاؼ كالقحط في

أحياء .فقد أجيضت
االشير كالسنيف التالية عمى لحـ الذيف تمكنكا مف البقاء
ن
النساء يب ىع ٍي ىد الحمؿ ،كسقط شعر األطفاؿ كأسنانيـ ،كأخذ البالغكف عمى حيف غرة

يبصقكف كيتغكطكف دمان ،كينتفخكف باألكراـ ،أك يعانكف مف طفح يجعميـ يتمكف
عمى الحصباء مثؿ الكبلب الجرباء .أما الرجؿ النحيؼ ،النحيؿ كقضيب سكة

حديد ،فقد مضى في سبيؿ حجتو كسط األكبئة كالمكت الجماعي ،معصكمان ،ىادئان،
مثؿ قبطاف سفينة مخضرـ يناكر العكاصؼ بميارة في طريقو إلى ميناء آمف .أم

ميناء كاف (المرشد) يقصد بترحالو ىذا الذم ال ينتيي؟ لـ يسألو أحد كلـ يقؿ ىك،
كلعمو ما كاف يعمـ .كاف يرافقو اآلف عشرات مف األتباع الذيف نبذكا كؿ شيء

ليكرسكا أنفسيـ لمحياة الركحانية .كاف (المرشد) كحكاريكه يعممكف مف دكف

انقطاع خبلؿ أشير الجفاؼ الكثيرة :يدفنكف مكتى الجفاؼ أك المرض أك العذاب

البر ،بؿ
الذيف التقكىـ عمى حفافي الطرؽ ،جثثان متفسخة كانت طعامان لكحكش ى
كلمبشر .صنعكا التكابيت كحفركا القبكر ألكلئؾ األخكات كاألخكاف .كانكا مجاميع

بيض يرتدكف
متنافرة ،خميطان مشكشان مف األعراؽ كالخمفيات كالحرؼ .فمنيـ ه
الجمكد كميان كيكسبكف رزقيـ برعي قطعاف "العقداء" ،مالكي مراعي المكاشي

الشاسعة ،كمنيـ ىنكد حمر أصميكف ذكك جمكد محمرة كاف أجداد أجدادىـ يجكلكف

مكلدكف كانكا يعممكف ناظرم
أنصاؼ عراة كيأكمكف مف قمكب أعدائيـ ،كمنيـ ٌ
خبلسيكف كزنكج
مزارع أك سمكرييف أك حداديف أك إسكافييف أك نجاريف ،كمنيـ
ٌ

ىربكا مف مزارع القصب عمى الساحؿ ،كمف المخمعة ،كالمقيدة* ،كالسكط المصنكع
مف قضيب الثكر ،كالماء المالح المسككب عمى آثار السياط المسمكخة ،كعقكبات

أخرل مبتكرة لمعبيد في معامؿ السكر .كىناؾ النسكة ،صغاران ككباران ،المكاتي كف

دائمان أكؿ مف تتأثر قمكبيف تعاطفان عند الكقفة الميمية حيف كاف (المرشد) يتحدث

إلييف عف الخطيئة أك عف سيئات (الكمب األكبر) أك طيبة العذراء .كف يرتٌقف
الرداء األرجكاني الغامؽ باستخداـ أشكاؾ نبتة المحبلح إبران كألياؼ السعؼ خيكطان،

كيبتكرف كسيمة لصنع رداء جديد لو حيف يتمزؽ رداؤه في األكمات ،كيصنعف

خف ٍيف جديديف لو ،كيكافحف المتبلؾ الزكج القديـ ،كىك شيء قد المس بدنو فعف
ل ثمينة .كبعد إيقاد الرجاؿ النار كؿ مساء ،كف أنفسيف يحضرف أكمو (االنغك)
ذكر ن

مف طحيف الرز أك الذرة أك (المينيكت) الحمك المقمي في المرؽ كبضع لقيمات مف

اليريس التي كانت تقيـ أكد الحجاج .لـ يكف الطعاـ مبعث قمؽ الحجاج قطٌ إذ

كانكا يقتركف عمى أنفسيـ كيتمقكف العطايا أينما رحمكا :مف المساكيف الذيف كانكا

يسرعكف إلى تقديـ دجاجة أك كيس ذرة أك جبف طرم إلى (المرشد) ،ككذلؾ مف

أصحاب األراضي الذيف كانكا يبعثكف بخدـ ليأتكىـ بالحميب الطازج كالطعاـ كأحيانان

بمعزل أك جدم ،كخمؿ بعد أف تككف البطانة الرثة الثياب قد أمضت الميمة في

المشتمبلت الخارجية كقامت في الصباح التالي ،بمبادرة منيا كمف دكف فرض أم

أجر ،بكنس كنيسة المزرعة الصغيرة كتنظيفيا.

بل مدبران ،صاعدان ،ناز نال
كاف قد جاؿ في أرجاء األراضي الخمفية كثيران جدان ،مقب ن

الكثير مف سفكح الجباؿ ،حتى بات الجميع يعرفو .ككذلؾ قساكسة القرل .لـ يكف

ثمة الكثير منيـ ،كالقميمكف المكجكدكف بدكا ضائعيف في الرحاب الشاسعة

لؤل راضي الخمفية .كعمى كؿ حاؿ لـ يكف ىناؾ عدد كاؼ منيـ لئلبقاء عمى إدارة

الكنائس التي ال تعد كال تحصى حتى أف رعاة الكنيسة كانكا ال يزكركنيا إال في

أياـ أعياد كلي البمدة .أما قساكسة األماكف ،مثؿ (تككانك) ك (ككمبي) فقد سمحكا

لو بأف يخطب في المؤمنيف مف المنبر ككانكا عمى عبلقة حسنة معو .أما

اآلخركف ،مثؿ أكلئؾ الذيف في (إنترم – يكس) ك(ايتابيككرك) ،فمـ يككنكا ليبيحكا

لو ذلؾ ،كحاربكه .كفي بمدات أخرل ،كاف القساكسة يأذنكف لو عمى مضض بتبلكة
الصمكات كالكعظ في باحة الكنيسة بعد التناكؿ ،مكافأة لو عمى ما فعمو مف أجؿ

الكنائس كالمقابر ،أك نظران ألف نفكذه الركحاني عمى أىالي األراضي الخمفية كاف

كاسعان بحيث أنيـ لـ يريدكا أف يككنكا عمى عبلقة سيئة مع دعيتيـ.

متى عمـ (المرشد) كبطانتو مف النادميف أنو في العاـ ُٖٖٖ ،في تمؾ

المدف النائية التي كانت حتى أسماؤىا غريبة عمى أسماعيـ ،مثؿ (ساك باكلك)
ك(ديكدم جانيرك) ،كحتى(سمفادكر) ،عاصمة الكالية ،أف الم ىم ًك ٌية قد ألغت اٌل ًرؽ،

كأف ذلؾ األجراء قد جمب الخراب عمى مزارع السكر في (باىيا) التي تركت مف دكف
قكة عاممة عمى حيف غرة؟ لقد انقضت شيكر قبؿ أف تصؿ أنباء المرسكـ إلى

األراضي الخمفية ،كما كاف الكضع دكمان في كركد األخبار إلى تمؾ األصقاع القصية
مف اإلمبراطكرية :متأخرة ،مشكىة ،كأحيانان لـ تعد صحيحة .كقد أمرت السمطات
بإعبلنيا عمى الناس في ساحات المدف كتثبيتيا عمى أبكاب دكر البمديات.

كمف المرجح أف (المرشد) كأتباعو عممكا مف جديد ،في السنة التالية ،كبعد

مركر كقت طكيؿ عمى الكاقعة ،أف الكطف الذم كانكا ينتمكف إليو غافميف لـ يعد

إمبراطكرية ،بؿ أصبح اآلف جميكرية .لـ يخطر بباليـ قطٌ أف ىذه الكاقعة لـ تثر
أدنى حماسة بيف السمطات القديمة أك بيف مالكي العبيد (الذيف استمركا في

ممكيتيـ لمزارع قصب السكر كقطعاف البقر كالغناـ) ،أك بيف طبقة الحرفييف كصغار
عدكا ىذا التغيير رصاصة رحمة أطمقت عمى الزعامة
مكظفي الحككمة الذيف ٌ
المختصرة منذ أمد لمعاصمة السابقة ،مركز حياة البرازيؿ السياسية كاالقتصادية
ً
مدة مئتي عاـ ،كاآلف أمست ًم ٍث ىؿ ً
العائمة الفقير التائؽ إلى الماضي .كفي
قريب

غضكف ذلؾ يظؿ ىؤالء يركف ما كانكا يممككنو كمو يكمئذ يمضي صكب الجنكب:

الرغد ،كالسمطاف ،كالماؿ ،كالقكة العاممة ،كالتأريخ .كحتى لك كانكا قد عممكا بذلؾ،

كما كاف ليـ أف يفيمكا كال كانكا ليحمفكا .ذلؾ أف اىتمامات (المرشد) كأتباعو كانت

غير ىذا تمامان .ثـ ،ما الذم تغير بالنسبة إلييـ عدا بضعة أسماء؟ أليس مظير

ىذه األرض المحركقة كالسماء الدكناء ىك نفسو عمى الدكاـ؟ ثـ ،ألـ تستمر

المنطقة بالرغـ مف معاناتيا أعكامان عدة مف الجفاؼ ،في تضميد جراحيا ،كالحزف

حدادان عمى مكتاىا ،كمحاكلة إعادة الحياة إلى ما كاف قد يدمر كأصبح خرابان؟ ما
رئيس بد نال مف إمبراطكر؟ أليس
الذم تغير في الشماؿ المثقؿ بالنكبات بعد أف يك ًج ىد ه

فبلح األرض مستمران في كفمحو ضد جدب األرض كشحة الماء كي تنبت ذرتو

كفكلو كبطاطتو ك (مينيكتو) ،ككي تبقف خنازيره كفراخو كمعزه قيد الحياة؟ ألـ تزؿ

القرل غاصة بالمتسكعيف ،كالطرؽ خطرة بسبب كثرة رجاؿ العصابات؟ أليست ىناؾ

جيكش مف الشحاذيف في كؿ مكاف تذكيران بككارث العاـ ُٕٕٖ؟ أليس ركاة

الحكايات المتجكلكف كما كانكا مف قبؿ؟ كبالرغـ مف جيكد (المرشد) ،أليست بيكت
يسكع المبارؾ مستمرة في التداعي؟

بيد أف شيئان ما قد تغير فعبلن .بمجيء الجميكرية .فقد فصمت الكنيسة عف

الدكلة ،كتكطدت حرية العبادة ،كجعمت المقابر عممانية بحيث لـ تعد األبرشيات

مسؤكلة عنيا ،بؿ البمديات .ككاف ذلؾ مف سكء حظ الناس كمثاران الرتباكيـ .ففي

الكقت الذم كاف القساكسة ال يعرفكف ،في حيرتيـ ،ماذا يتعيف عمييـ قكلو أماـ
ً
ىذه التطكرات التي استسممت الزعامة الكنائسية إزاءىا فقبمتيا ،عرؼ (المرشد)
مف فكره ما ينبغي عميو قكلو :كانت تمؾ أعماؿ زندقة غير مقبكلة بالنسبة إلى

المؤمف .كحيف عمـ أف الزكاج المدني قد أيقر – ككأف القرباف المقدس الذم أكجده

اهلل غير كاؼ – أعمف جياران كمباشرة ،في ساعة الكعظ ،ما كاف أىؿ األبرشية

يتيامسكف بو :إف ىذه الفضيحة مف عمؿ البركتستانت كالماسكنييف .ك ًم ٍث يؿ ذلؾ،
األحكاـ الجديدة الغريبة المشبكىة األخرل التي نمت إلى عمـ بمدات
ال ريب،
ي

األراضي الخمفية شيئان فشيئان :الخارطة اإلحصائية ،تعداد النفكس ،النظاـ المترم.

كلسكاف المناطؽ القصية المتشكشيف الذيف سارعكا إلى سؤالو ما الذم كاف يعني

ذلؾ كمو ،أكضح (المرشد) ببطء :أرادكا أف يعرفكا لكف الناس إلعادة إقرار الرؽ

كارجاع السكد إلى سادتيـ كدينيـ ليتمكنكا مف تشخيص الكاثكليؾ عند بدء

االضطياد كمف دكف أف يرفع صكتو ،حضيـ عمى أال يأبيكا لمثؿ ىذه القضايا كأال

يتيحكا لممتر كالسنتمتر أف يحبل محؿ اليارده كالقدـ.

في صباح أحد األياـ مف العاـ ُّٖٗ ،سمع (المرشد) كالحجاج عند دخكليـ

(ناتكبا) صكتان يشبو طنيف زنابير غاضبة .كاف آتيان مف الساحة الرئيسية حيث

اجتمع رجاؿ البمدة كنساؤىا ليقرأكا أك يسمعكا منادم البمدة يقرأ المراسيـ التي كانت

قد أيلصقت تكان .أنيـ سيجمعكف ضرائب منيـ ،تريد الجميكرية إف تجمع ضرائب

منيـ .فتساءؿ كثير مف سكاف المدف :كما ىي الضرائب؟ أكضح آخركف ليـ :إنيا

العشكر* .كمثمما كاف الكضع مف فبؿ ،تمامان ،يتكجب عمى الساكف أف يعطي
مثؿ ي
إف صار لدجاجة خمسكف فرخان كمكيا نال كاحدان مف
خمس دجاجات إلى اإلرسالية ٍ

نصت الم ارسيـ عمى أف يعطي الشخص إلى
الحبكب مف كؿ عشرة يحصدىا .كلقد ٌ
الجميكرية جزءان مف كؿ شيء كرثو أك أنتجو .كاف عمى الناس أف يذىبكا إلى دار

بمدية منطقتيـ – فقد غدت البمديات كميا ذاتية اإلرادة – كيصرحكا بما يممككف كما

يكسبكف الحتساب مقدار ما يتكجب عمييـ دفعو .كاف لجامعي الضرائب أف يحجزكا

صرح بأقؿ مف قيمتو الحقيقية.
كيسممكا إلى الجميكرية جميع ما كاف قد أخفي أك ي
كقركف مف الخبرة سكاف المدف
لقد جعمت الغريزة الحيكانية كالفطرة السميمة
ه
يدرككف مف فكرىـ بأف ىذا قد يككف أسكأ مف الجفاؼ كأف جامعي الضرائب قد

يككنكف أكثر جشعان مف النسكر كقطاع الطرؽ .كمف حيرتيـ كخكفيـ كغضبيـ،

بعضيـ اآلخر بالمرافؽ كيبمغ بعضيـ اآلخر أحاسيسيـ بالتكجس كالغضب
أخذ يكز ي
الشديد ،بأصكات اختمطت كتمازجت صكتان كاحدان ،مؤلفة تمؾ المكسيقى القتالية
التي أخذت تتصاعد إلى عناف السماء مف (ناتكبا) بينما كاف (المرشد) كأتباعو

ذكك األسماؿ البالية يدخمكف المدينة مف الطريؽ المكصؿ إلى (سيبك) .أحاط

الناس بالرجؿ ذم الرداء األرجكاني الغامؽ معترضيف طريقو إلى كنيسة زنكسا

رت كصبغت عمى يده مرات عدة في العقكد القميمة
سينيكار داككنسيكاك) – التي يعم ٍ
األخيرة – كالتي كاف متكجيان إلييا بخطكاتو الطكيمة الكاسعة المعتادة ،كي ينبئو
باألخبار .بدا كأنو ال يكاد يسمعيـ ،كىك ينظر صكبيـ كعمى كجيو تعبير جاد

رزيف.

كمع ىذا ،كبعد ثكاف معدكدات تكفي لضرب مف االنفجار الداخمي أف يضرـ

ناران في عينيو ،شرع يسير ،مجتازان الجمع الذم تنحى جانبان ليفسح لو المجاؿ،

متجيان إلى لكحة اإلعبلنات التي أيلصقت عمييا المراسيـ .كصؿ إلييا ،كمف دكف

مزقيا تمزيقان ،كقد تمٌكل كجيو بغضب بدا
أف يكمؼ نفسو حتى عناء قراءتياٌ ،
مخمصان غضب الجميع .ثـ طمب ،بصكت ميتز ،أف تي ٍح ىرؽ تمؾ المظالـ المكتكبة.

بل
كحيف فعؿ الناس ذلؾ ،أماـ أعيف مستشارم البمدية المشدكىيف ،كشرعكا فض ن

عمى ذلؾ يحتفمكف مطمقيف ألعابان نارية كما في يكـ العيد ،كحيف أحالت النار

المراسيـ كالمخاكؼ التي أثارتيا إلى دخاف ،أعمف (المرشد) قبؿ ذىابو إلى الصبلة

في كنيسة (نكسا سينيكرادا ككنسايكاك) ألىالي ذلؾ الركف القصي مف العالـ النبأ

الدجاؿ) مكجكد عمى ظير المعمكرة ،كاف سمو ىك
الخطر :إف (المسيح ٌ
الجميكرية.
*

 (أجؿ ،صفاراتٌ ،أييا السيد المفكض) ...يكرر المبلزـ "بيرس فريرا" كىكمتعجب ثانية مما قد لقي ،كتذكر كألعاد ركايتو مرات كثيرة( .كاف صكتيا عاليان جدان

في الميؿ – أك باألحرل في بكاكير الفجر).

مستشفى الميداف ككخ خشبي ذك سقؼ مف جذكع النخؿ جمعت عمى عجؿ

إليكاء الجنكد الجرحى ،يقع في ضكاحي (بكازيرك) المكازية شكارعيا لنير (ساك

مبيضة أك مصبكغة بألكاف
فرانشسكك) العريض الذم تقع عمى ضفتيو دكرىا إما ٌ
مختمفة كيمكف رؤيتيا مف بيف القكاطع ،مف تحت رؤكس الشجر المغبرة التي

أعطت اسميا لممدينة .يقكؿ المبلزـ "بيرس فريرا"( :لقد استغرؽ االنتقاؿ مف ىنا
إلى "اكاكا" التي تقع عند اعتاب "كانكدكس" اثنى عشر يكمان فقط .إنيا لمأثرة

جد منيككيف ،كليذا قررت أف أعسكر ىناؾ .كما ىي إالٌ
باىرة .كاف رجالي ٌ
سكيعات قبلئؿ حتى أيقظتنا الصفارات).

صفت صفيف
ىناؾ ستة عشر جريحان ،مستمقيف عمى أرجكحات شبكية ي
متقابميف :ضمادات بدائية ،رؤكس كأذرع كسيقاف ممطخة بالدـ ،أجساـ عارية

كنصؼ عارية ،بناطيؿ كسترات عالية األزرار ممزقة ،ميميمة .طبيب بجمباب

أبيض كصؿ أخيران يتفقد الجرحى ،يتبعو مضمد يحمؿ صندكقان طبيان .ثمة مفارقة

حادة بيف مظير الطبيب المعافى المصقكؿ ككجكه الجنكد البائسة كشعرىـ الكابي

معذب يسأؿ عف االعتراؼ– .
صكت
التعرؽ .في طرؼ الككخ األقصى يند
ه
ٍ
جراء ٌ
ٌ
(ألـ تضع حراسان؟ ألـ يخطر ببالؾ أنيـ يفاجئكنؾ ،يا مبلزـ؟) يجيب "بيرس فريرا"
رافعان أربع أصابع مؤكدة( :كاف ىناؾ أربعة حراس أييا السيد المفكض .لـ

يفاجئكنا .فحينما سمعنا الصفارات نيض كؿ رجؿ مف رجاؿ السرية كاف نة ،كاقفان

(لكف ما شاىدناه مقببلن نحكنا لـ يكف العدك ،بؿ
مستعدان لمقتاؿ) .ثـ يخفض صكتوٌ :
مككبان).
مف إحدل زكايا ككخ المستشفى يمكف رؤية المعسكر الصغير عمى شاطئ

النير حيث تركح كتجيء الزكارؽ المحممة بالبطيخ :بقية أفراد السرية مستمقكف
في ظبلؿ بعض األشجار ،بنادؽ مرصكفة بمجمكعات رباعية ،خياـ ميداف .ثمة

سرب مف الببغاكات الزاعقة يمرؽ طائران.

يتساءؿ صكت متقحـ ،عاؿ ،أخف ،في عجب( :مككب ديني ،يا مبلزـ؟) يمقي

يكضح ،كىك ال يزاؿ
الضابط نظرة عجمى عمى الشخص الذم سأؿ ،كيكمئ .ثـ ٌ
يكجو خطابو إلى المفكض( :لقد قدمكا مف جية "كانكدكس" :كاف عددىـ خمسمئة

ستمئة ،ربما ألؼ رجؿ).

يرفع المفكض يديو عاليان ،كييز مساعده رأسو غير مصدؽ ىك اآلخر .مف

الكاضح تمامان أنيـ أناس مف المدينة .لقد كصمكا إلى (جكازيرك) بالقطار صباح

اليز كالخض،
ذلؾ اليكـ قادميف مف (سمفادكر) ،كال يزالكف دائخيف مسحكقيف مف ٌ
غير مرتاحيف مف ستراتيـ العريضة األرداف كبناطيميـ الفضفاضة كجزميـ

المتسخة ،مختنقيف مف الحرارة كمف حتمية االنزعاج مف كجكدىـ ىناؾ ،يحيط بيـ

لحـ جريح ،كمرض ،كمف لزكـ إجراء التحقيؽ في اسباب اليزيمة .كفي أثناء

حديثيـ مع المبلزـ "بير فريرا" ينتقمكف مف أرجكحة شبكية إلى أخرل ،كينحني

المفكض ذك الكجو المتجيـ بيف آكنة كأخرل ليربت عمى ظير أحد الجرحى .إنو
الشخص الكحيد الذم ينصت إلى ما يقكلو المبلزـ .لكف مساعده يقكـ بتدكيف

مبلحظات ،كما يفعؿ الرجؿ اآلخر الذم كصؿ تكان ،الشخص األخف الذم يبدك
مزككمان ،كالذم ال يكؼ عف العطس.

يقكؿ المفكض ساخران( :خمسمئة ،ألؼ؟ كصمتني إفادة "الباركف دم كانا

برافا" الخطية إلى مكتبي ،كأنا ممـ بيا ،يا مبلزـ .إف الذيف غزكا "كانكدكس" كانكا

البد أف يعرؼ الباركف ذلؾ .إنو مالؾ
عدان ،بمف فييـ النساء كاألطفاؿٌ .
مئتيف ٌ
المقاطعة).

يتمتـ الجريح في األرجكحة الشبكية األقرب ،كىك خبلسي ذك جمد فاتح المكف
كشعر مفتؿ ككتؼ مضمد( :كانكا ألفان ،آالفان ،أيقسـ عمى ذلؾ ،يا سيدم) .ي ً
سكت
ي
المبلزـ "بيرس فريرا" الرجؿ بإيماءة مفاجئة إلى درجة أف ذراعو تمس ساؽ الجريح
ي
ً
صر ،كلو شارب صغير
خمفو ،فيجأر ىذا مف األلـ .المبلزـ شاب أقرب إلى الق ى
مقصكص عمى ىيئة شكارب الشباف المتأنقيف الذيف يتجمعكف في محاؿ المعجنات
في شارع (شيمي) في (سمفادكر) كقت تناكؿ الشام .لكف بسبب التعب كاإلحباط

كاألعصاب ،أضحى ىذا الشارب الصغير الفرنسي نشازان إزاء الدكائر الداكنة تحت

العينيف كالسحنة شديدة الشحكب كالعبكس الدائـ .لـ يحمؽ المبلزـ ذقنو .أما شعره

فأشعث عمى نحك سيء ،كبزتو ممزقة ،كذراعو اليسرل بحمالة .كفي الطرؼ
القصي لمككخ ،يكاصؿ الصكت غير المفيكـ ىذيانو حكؿ االعتراؼ كالزيكت

المقدسة.

يستدير "بيرس فريرا" نحك المفكض كيتمتـ( :كنت أعيش في طفكلتي في

اقدر عدد رؤكس القطيع بنظرة .لست مبالغان.
مزرعة لرعي الماشية ،كتعممت ألف ٌ
كاف عددىـ أكثر مف خمسمئة ،ربما ألفان).

يضيؼ أحدىـ مف بيف األرجكحات الشبكية( :كانكا يحممكف صميبان مف خشب،

صميبان ضخمان ،كبيرؽ الركح القدس الرباني).

لكف قبؿ أف يستطيع المبلزـ أف يسكتيـ بمقاطعة كبلميـ ،يبادر آخركف إلى
ٍ
المشاركة ،مخبرينو عف اليفية :كانت معيـ كذلؾ تماثي يؿ لقديس ،كمسبحات .كانكا

جميعان ينفخكف في الفارات ،أك يرتمكف (كيرم ايميسكف) كييتفكف باسـ القديس

يكحنا المعمداف كمريـ العذراء ك (المسيح المبارؾ) ك (المرشد) .ينيض ىؤالء
كيقتعدكف أرجكحاتيـ الشبكية كيتباركف في الصياح حتى يأمرىـ المبلزـ بأف

يخرسكا .ثـ يكاصؿ الكبلـ كسط السككت( :كفجأة صاركا فكؽ رؤكسنا .كاف

منظرىـ مسالمان جدان ،مثؿ مككب "األسبكع المقدس" .كيؼ كاف في كسعي أف أصدر
األمر باليجكـ عمييـ؟ كعمى حيف غرة بدأكا يصرخكف :ليسقط ىذا كليسقط ذاؾ

كفتحكا النار عمينا مسدديف مف مدل قريب .كنا كاحدان ضد ثمانية ،كاحدان ضد

عشرة).

يقاطعو الصكت الكقح ،عالي الطبقة( :تقكؿ يصرخكف ليسقط ىذا كليسقط

ذاؾ؟).

يقكؿ المبلزـ "برس فريرا"( :لتسقط الجميكرية .ليسقط المسيح الدجاؿ)

يستدير ناحية المفكض ثانية( :ليس لدم ما أيالـ عميو .لقد قاتؿ رجالي بشجاعة،

كقاتمنا مدة تنكؼ عمى أربع ساعات ،يا سيدم .كلـ آمر باالنسحاب إ ٌال بعد أف

نفذت ذخيرتنا .أنت عمى عمـ بالمشكبلت التي كاجيتنا مع بنادؽ "مانميتشر" .ىذا،
كبفضؿ تصرؼ القطعاف المنضبط ،استطعنا الرجكع إلى ىنا في مدة ال تزيد عمى

عشرة أياـ).

يزمجر المفكض قائبلن( :استغرقت مسيرة الرجكع كقتان أقؿ مف مسيرة

االنطبلؽ)

ينادم الطبيب ذك الجمباب األبيض عمييـ مف أحد األركاف( :تعالكا ىنا كألقكا

نظرة عمى ىذا!) يتكجو إليو جمع المدنييف كالمبلزـ مجتازيف صؼ األرجكحات

الشبكية .الطبيب مرتد بزة عسكرية نيمية تحت جمبابو .لقد أزاؿ الضماد مف عمى

جندم ذم مبلمح ىندية كاف يتمكل مف األلـ ،كجعؿ يتفحص لو بطنو باىتماـ

شديد .يشير إليو كما لك كاف شيئان ثمينان :عند حقك الرجؿ يكجد ثقب متق ٌيح بحجـ
قبضة اليد كدـ متخثٌر عند الحكاشي ،كلحـ نابض في الكسط.
ييتؼ الطبيب بحماسة كىك يذر مسحكقان ناعمان أبيض عمى الجرح المتكرـ:

فتدمر
(رصاصة متفجرة! ...أنيا تنفجر عند اختراقيا الجسـ مثؿ القذيفة المنشارٌ ،
األنسجة كتحدث جرحان غائران مثؿ ىذا .المرة الكحيدة التي صادفتني فييا شيء

كيذا ىي في يكتىيب تعميمات الجيش البريطاني .كيؼ تمكف ىؤالء األبالسة األراذؿ
مف امتبلؾ مثؿ ىذه األسمحة الحديثة؟ حتى الجيش البرازيمي غير مجيز بيا).

يقكؿ المبلزـ "بيرس فريرا" منتصران( :أرأيت؟ أييا السيد المفكض؟ لقد كانكا

مدججيف بالسبلح .كانت عندىـ بنادؽ ،كقربينات ،كأخرل طكيمة الماسكرات ،ك ًمدل
ضخمة ،كخناجر ،كىركات .أما نحف ،مف الناحية الثانية ،فقد تعطمت بنادقنا

"المانميتشر"ك.)....

بيد أف الرجؿ الذم كاف ال يزاؿ ييذم حكؿ االعتراؼ كالزيكت المقدسة أخذ

اآلف يجأر بأعمى صكتو حكؿ الصكر المقدسة كالبيرؽ الرباني ،كالصفارات .ال

يبدك جريحان .انو مربكط بعمكد كيرتدم بزة اقؿ تيرؤان مف بزة المبلزـ .كاذ يرل

بل:
الطبيب كالمدنييف قادميف صكبو ،يتكسؿ إليو كقد اغركرقت عيناه بالدمكع قائ ن
ى
(االعتراؼ ،يا سادة ،أرجككـ! أرجككـ!).
يتساءؿ الطبيب ذك الجمباب األبيض( :ىؿ ىك طبيب سريتكـ ،الدكتكر

"انتكنيك الفس دكس سانتكس"؟ لـ ربطتمكه ىكذا؟) .يتعمثـ "بيرس فريرا"( :لقد

حاكؿ االنتحار ،يا سيدم .حاكؿ أف يطمؽ رصاصة عمى رأسو ،فأخطأ بما يشبو

األعجكبة .لقد غدا عمى ىذه الحاؿ منذ المكاجية في "اكاكا" ،كقد احترت في كيفية

التصرؼ إزاءه .فبدالن مف أف يككف عكنان لنا صار مشكمة إضافية ،خصكصان خبلؿ
االنسحاب).

يقكؿ الطبيب بالجمباب األبيض( :أييا السادة ،تفضمكا باالبتعاد ،لك سمحتـ.

اترككني معو كحدم ،كسأىدئ مف ركعو).

سمع ثانية الصكت عالي الطبقة،
يمبي المبلزـ ك ٌ
كبينما ٌ
المدنيكف طمبو ،يي ٍ
المستطمع ،الجازـ ،لمرجؿ الذم قاطع اإليضاحات مرات عدة( :كـ كاف مجمكع

القتمى كالجرحى يا مبلزـ؟ في سريتؾ ،كضمف الخارجيف عمى القانكف؟) .يجيب

"بيرس فريرا" مكمئان ايماءة نافذة الصبر( :عشرة قتمى كستة عشر جريحان ضمف

مدكف في التقرير الذم
رجالي .أما في صفكؼ العدك فمئة إصابة في األقؿ .كىذا ٌ
سممتؾ إياه سيدم) .يقكؿ الرجؿ( :لست عضكان في المجنة .أنا مراسؿ مف صحيفة
"جكرناؿ دم نكتيسياس ..التي تصدر في "باىيا") .إنو ال يشبو مكظفي الحككمة

كال الطبيب ذا الجمباب األبيض الذم قدـ معو إلى ىنا .شاب ،قصير البصر ،ذك
نظارة سميكة .إنو ال يدكف المبلحظات بقمـ رصاص ،بؿ بير و
اعة مف قكادـ الكز،
ٌ
كيرتدم بنطمكنان قيد عند الدرز كسترة شبو بيضاء كقمنسكة ذات حافة أمامية ممبسو

كمو يبدك فركان ،مغمكطان ،ال يناسب بدنو المتناسؽ .يمسؾ بمكحة مشبؾ عمييا عدد
ً
زجاجة و
خمر مربكط هة
مف األكراؽ كيطمس يراعو الريشي في محبرة غطاؤىا فمين ية

فزاعة الطيكر إلى ًّ
حد ما.
بردف سترتو .إنو يشبو ٌ
(قطعت ستمئة كيمك متر لمجرد أف أسألؾ ً
ىذه األسئمة ،يا مبلزـ
يقكؿ:
ي
"بيرس فريرا") .ثـ يعطس.
*

كلد "جكاك الكبير" قرب البحر ،في إحدل مزارع قصب السكر في (رككف كافك)

التي كاف يممكيا السير "ادا لبرتكدم غكمكتشيك" شديد الكلع بالجياد .كاف يفاخر

المحمرة ،كتمؾ التي ليا أجمؿ الككاحؿ تحدبان في
بامتبلكو أنشط األفراس السمر
ٌ
أصقاع (باىيا) كميا كبأنو أنتج ً
ىذه النماذج مف الخيؿ الممتازة مف دكف حاجة إلى
أم حصاف استيبلد إنكميزم ،إنما بفضؿ التزاكج الحاذؽ الذم كاف يشرؼ عميو

شخصيان .لقد كاف أقؿ تفاخران (في العمف) بتكصمو إلى النتيجة المفرحة نفسيا مع
السكد مف بيف عبيده كي ال تتفاقـ المشاحنات التي أثارىا ىذا األمر مع الباركف

"دم كانا برافا" كمع الكنيسة ،لكنو في كاقع األمر كاف يتعامؿ مع عبيده تمامان

تعاممو مع خيمو .كانت عينو كسميقتو ىما المتيف تحكماف أسمكبو .كلقد انطكل ذلؾ
األسمكب عمى انتقاء أكثر الشابات السكداكات حيكية كأجمميف قكامان كتقديميف

نقاء بسبب مبلمحيـ المتساكقة
مخطيات إلى أكلئؾ الذككر الذيف ٌ
يعدىـ األكثر ن
كبشراتيـ مكحدة المكف .كاف أفضؿ األزكاج يي ٍم ىنحكف طعامان خاصان كامتيازات في
العمؿ كي ينجبكا أكبر عدد مف الذرية .لقد المو راعي الكنيسة كرىباف اإلرساليات

كزعامة (سمفادكر) م ارران كتك ارران عمى دفعة السكد معان عمى ىذا النحك "جامعان إياىـ
لمعيش معان كالحيكانات" .لكف بد نال مف أف يؤدم ىذا المكـ إلى إنياء مثؿ ىذه

الممارسات فإنو أفضى إلى االنيماؾ بيا عمى نحك أكثر سرية .كاف "جكاك الكبير"
إحدل التكليفات التي رتبيا ىذا المبلؾ الكبير الذم كاف يستيدؼ الكماؿ .كفي

حالة "جكاك" كاف الخمؼ الذم كلد مف ىذا التزاكج رائعان عمى كجو التأكيد .كاف
الصبي ذا عينيف كأسناف لماعة براقة جدان .بحيث أف كجيو المدكر األزرؽ –

يشرؽ إشراقان حيف يضحؾ .كاف ممتمئان ،ذا حيكية ،لعكبان .أما أمو –
األسكد كاف
ى

كؿ تسعة أشير فقد خمنت أنو سيككف ذا مستقبؿ
المرأة الجميمة التي كانت تمد ٌ
باىر عمى كجيو االستثناء .لـ تخطئ في ظنيا .فقد أكلع بو السير "أدالبرتكدم

غكمكتشيك" ،حيف كاف ال يزاؿ طفبلن يزحؼ عمى الربعة ،فأخذه مف ىي العبيد إلى

قصر العزبة – كىي بناية مستطيمة ذات سقؼ مسنـ كأعمدة (تكسكانية) كشرفات
ذكات أسيجة خشبية تشرؼ عمى حقكؿ القصب ككنيسة صغيرة مف الطراز

الكبلسيكي الجديد كطاحكنة السكر كمعمؿ التقطير كشارع عريض فيو نخبلت

ممكية .كاف يحسب أف الصبي يستطيع أف يككف خادمان صغيران لبناتو ثـ ساقيان أك

حكذيان .لـ يرد لو أف يتحطـ كىك في سف مبكرة ،كما كاف يحدث في الغالب لؤلطفاؿ
الذيف كانكا يرسمكف خارجان إلى الحقكؿ لينظفكا األرض كيحصدكا قصب السكر.
لكف التي طالبت "جكاك الكبير" لنفسيا كانت اآلنسة "دالينيا ايسابيؿ دم

غكمكتشيك" ،شقيقة السيد "ادالبرتك" العزباء التي كانت تسكف معيـ كانت نحيمة،

ضئيمة العظاـ ،ذات أنؼ صغير مرفكع يبدك كأنو كاف يتشمـ ركائح العالـ الكريية

عمى الدكاـ .كانت تمضي أكقاتيا في حياكة الشاالت كأغطية الرأس كتطريز أغطية
المكائد ك ً
األسٌرة كالبمكزات أك إعداد الفطائر كالحمكيات ...كىذه ميمات كانت تبدع
فييا .لكنيا في أغمب األحياف لـ تكف حتى لتتذكؽ فطائر القشدة المنتفخة أك
(تكرتات) المكز أك كعؾ (المدينغ) المحشك بالشككالتو أك كعؾ المكز المنفكش مما

أحبت اآلنسة "اديمينيا" "جكاك
كاف يمذ ألبناء األخ كبناتو كزكجتو كاألخ نفسوٌ .
الكبير ،كثيران منذ اليكـ الذم شاىدتو فيو يرتقي خزاف الماء .كاذ ركعيا منظر كلد
صغير لـ يكف يبمغ سف المشي كىك عمى ارتفاع نحك سبعة أقداـ عف األرض،
أمرتو أف ينزؿ لكف "جكاك" كاصؿ ارتقاء السمـ الصغير ،كحيف نادت اآلنسة

"أديمينيا" أحد الخدـ كاف الكلد الصغير قد بمغ حافة الخزاف كسقط في الماء.
انتشمكه مف الماء كىك يتقيأ ،كقد اتسعت عيناه مف الخكؼ .خمعت اآلنسة

"اديمينيا" مبلبسو كلفٌتو كاحتكتو بذراعييا حتى ناـ.

كبعد مدة قصيرة كضعت أخت السيد "أدالبرتك" "جكاك" في غرفة نكميا ،في
أحد المياد التي تناـ فييا بنات أخييا .ك ً
ضع الميد بجانب سريرىا تمامان ،كناـ
ي

بجانبيا طكاؿ الميؿ ،عمى طريقة السيدات األخريات في إرقاد خادماتيف الصغيرات

األثيرات كصغار كبلبيف المدلمة حذكىف.

كمف تمؾ المحظة فصاعدان ،نعـ "جكاك" بامتيازات خاصة .فقد أخذت اآلنسة

"اديمينيا" تمبسو عمى الدكاـ بدالت أطفاؿ فضفاضة بقطعة كاحدة ،زرقان أك حمران

لماعة أك صفران ذىبية ،كانت تصنعيا لو بنفسيا .كاف يرافقيا يكميان إلى المساف

البرم الممتد في البحر حيث المنظر العاـ لمجزر كحيث شمس العصر تضفي عٌميو
ٌ
لكف الحريؽ .كما كاف يرافقيا عند قياميا بزيارات كسفرات إلى القرل المجاكرة

حامبلن مركعيا .كما عممتو اآلنسة "اديمينيا" كيؼ يمسؾ شمة الصكؼ كي تمشطيا

كيبدؿ بكرات الغزؿ كيمزج ألكاف الصبغ كيمظـ األبر ،ككذلؾ يخدميا كصبي مطبخ.

كبغية احتساب الكقت الذم يستغرقو الطبخ ،كانا يرتبلف معان صبلة اإليماف (كأبانا
الذم )...عمى كفؽ ما تتطمبو نكعية الطبخة .كما ىيأتو شخصيان لمتناكؿ األكؿ،

متناكل نة معو ،كصانع نة شكككالتة مدىشة لو ،احتفا نال بالمناسبة .كلكف بخبلؼ ما
كاف يجب أف يحصؿ في حالة طفؿ يترعرع كسط جدراف مغطاة .بكرؽ التغميؼ

كأثاث (الجاكاراندا) المنجد بالدمقس كالحرير كالخكانات المميئة بقطع البمكر،

ممضيان يكمو كىك منيمؾ في مشاغؿ نسائية في كنؼ امرأة رقيقة الطبع ،لـ

يتحكؿ "جكاك الكبير إلى مخمكؽ رقيؽ مطيع ،كما كاف يحدث دائمان تقريبان لعبيد

البيكت ،فإنو منذ الطفكلة الباكرة كاف قكيان عمى نحك غير معتاد بحيث أنو بالرغـ

مف حقيقة ككنو في عمر "جكاك" الصغير ،ابف الطباخ نفسو فقد كاف يبدك أكبر
منو سنان بسنكات عدة .كاف شرسان في المعب .كقد اعتادت اآلنسة "أديمينيا" أف
تقكؿ بأسى( :إنو غير مفطكر عمى الحياة المدنية .إنو يتكؽ إلى الخركج إلى

بل في الريؼ.
العراء) .ذلؾ الصبي كاف عمى الدكاـ يترقب أكىف الفرص ليخرج جائ ن

كفي إحدل المرات ،كبينما كانا يتمشياف في حقكؿ القصب ،رأتو السنيكريتا ينظر

تكاقان إلى السكد العراة حتى الخصر كىـ ييككف المناجؿ الكبيرة عمى األكراؽ
الخضر ،فقالت معمقة( :تبدك كأنؾ تحسدىـ) .أجاب( :أجؿ يا سيدتي ،إنني

أحسدىـ) .بعد ذلؾ بمدة كجيزة أمر السيد "ادالبرتك" بكضع شريط اسكد عمى ذراعو

كارسالو إلى حي العبيد في المزرعة لحضكر مأتـ كالدتو .لـ يشعر "جكاك" بأية

بل جدان .كاف غير مرتاح ،عمى نحك
عاطفة قكية ،ذلؾ أنو لـ يكف قد رآىا إ ٌال قمي ن
غامض ،طيمة الطقس ،كىك جالس تحت تعريشة مف قش ،أك ىك محاطه في

و
بسكد كانكا يحممقكف فيو مف دكف أف يحاكلكا إخفاء
المككب المتكجو إلى المقبرة

جسدىـ أك ازدرائيـ لبنطالو القصير كبمكزه المخطط كحذائو ،مما كاف يشكؿ مفارقة

حادة بالمقارنة مع قمصانيـ القطنية الخشنة كأقداميـ العارية .لـ يكف عطكفان

حياؿ سيرتو قط ،مما جعؿ آؿ "غكمكتشيك" يحسبكف أنو قد يككف كاحدان مف أكلئؾ
الفبلحيف عديمي اإلحساس الذيف يمكف أف يبصقكا عمى اليد التي أطعمتيـ .لكف

حتى نذير الشؤـ ىذا ما كاف ليفضي بيـ إلى قط إلى الشؾ بأف "جكاك الكبير" مف

شأنو أف يككف قادران عمى أف يفعؿ ما يفعؿ .حدث ذلؾ في أثناء رحمة اآلنسة

"أديمينيا" إلى (دير التجسيد) حيث كانت تختمي كؿ عاـ .قاد "جكاك" الصغير العربة
التي يجرىا حصاناف كقعد "جكاك الكبير" بجانبو عمى صندكؽ العربة .استغرقت

الرحمة نحك ثماني ساعات .كانكا قد غادركا المزرعة عند الفجر بغية الكصكؿ إلى

الدير عند منتصؼ العصر .لكف بعد مضي يكميف بعثت الراىبات رسكالن لبلستفسار

عف سبب عدـ كصكؿ السنيكريتا "أديمينيا" في المكعد المحدد .كجو السيد

"أدالبرتك" حمبلت التفتيش التي نفذتيا الشرطة مف (باىيا) ،ككذلؾ خدـ المزرعة

الذيف مشطكا المنطقة مدة شير بكامؿ كىـ يستجكبكف الجميع .كما تـ فحص كؿ

شبر مف الطريؽ الممتدة بيف الدير كالمزرعة بمشط دقيؽ األسناف .كمع ذلؾ لـ

يي ٍعثىر عمى أم أثر ميما ضؤؿ لمعربة أك راكبييا أك حصانييا .ككما في القصص
الخيالية التي يعيد ركايتيا المغنكف الجكالكف فقد بدا أنيـ قد تبخركا في اليكاء.
و
قاض في محكمة
بدأت الحقيقة تظير إلى النكر بعد أشير ،حيف اكتشؼ

األيتاـ في (سمفادكر) شعار عائمة "غكمكتشيك" كقد غطاه الصبغ ،كذلؾ في العربة
المستعممة التي كاف قد اشتراىا مف تاجر في أعمى المدينة .اعترؼ التاجر بأنو

كاف قد حصؿ عمى العربة في قرية يسكنيا خبلسيكف مف الينكد – الزنكج ،مع

عممو بأنيا كانت مسركقة ،كلكف مف دكف أف يخطر عمى بالو أبدان أف السراؽ قد

يككنكف قتمة كذلؾ .كعرض الباركف "كانا برافا" مكافأة كبيرة جدان لمف يأتي برأسي
"جكاك الكبير" "كجكاك" الصغير ،في حيف تكسؿ "غكمكتشيك" لكي يقبض عمييما

حي ٍيف .بعد ذلؾ تسممت عصابة مف الشقاة تعمؿ في األراضي الخمفية "جكاك"
الصغير إلى رجاؿ الشرطة مف أجؿ المكافأة .كاف ابف الطباخ قذران كأشعث جدان إلى

درجة أنيـ لـ يستطيعكا التعرؼ إليو حيف أخضعكه لمتعذيب بغية حممو عمى الكبلـ.
أقسـ ىذا أنو لـ يكف قد خطط القضية بكامميا ،بؿ الشيطاف الذم كاف قد تممؾ

رفيقو منذ الطفكلة .كاف يقكد العربة كىك يصفر مف خمؿ أسنانو .كيفكر في

الحمكل التي كانت تنتظره في (دير التجسيد) ،حيف أمره "جكاك الكبير فجأة أف

يكبح جماح الحصانيف .كحيف استفسرت اآلنسة "اديمينيا" عف سبب تكقفيا ،رأل

"جكاك" الصغير رفيقو يضربيا عمى الكجو ضربة أغمي عمييا مف شدتيا ،كيخطؼ

المجاـ منو كينخس الحصانيف بالميماز لينطمقا إلى المساف الممتد في البحر الذم
و
كبتصميـ بمغ
كاف مف عادة سيدتيما أف ترقاه بغية تمٌمي منظر الجزر .كىناؾ،
عرض "جكاك
مبمغان جعؿ "جكاك" الصغير المرغكب فيو ال يجرؤ عمى إغاظتوٌ ،
تعرب ،كضحؾ
الكبير" اآلنسة "اديمينيا" إلى ألؼ سيئة .فقد نضا عنيا ثيابيا حتى ٌ
منيا بينما كانت تغطي نيدييا بيد مرتجفة ،كعكرتيا باألخرل ،كجعميا تجرم ىنا

كىناؾ ،محاكلة اتقاء الحجر الذم كاف يقذفيا بو بينما كاف يمطرىا بأقبح اإلىانات

التي لـ يكف الصبي األصغر قد سمعيا قط .كعمى حيف غرة ،غرز خنجران داخؿ

بطنيا ،كما إف ماتت حتى أفرغ جاـ غضبو فييا بقطع نيدييا كرأسيا ثـ رقد

بجانب الجثة المدماة ،الىثان ،مبمبلن بالعرؽ ،كناـ .أما "جكاك" الصغير فقد ارتعد

تمكت ساقاه مف تحتو حيف حاكؿ اليرب.
ىمعان حتى ٌ
عندما استيقظ "جكاك الكبير" بعد مدة كاف ىادئان .حدؽ إلى األشبلء التي

كانت حكلو مف دكف مباالة .بعد ذاؾ أمر الصبي أف يعينو في حفر قبر ،ثـ دفنا

أشبلء اآلنسة "اديمينيا" فيو .انتظر حمكؿ الظبلـ كي ييربا ،كشيئان فشيئان ابتعدا عف

مكاف الجريمة .كانا يخفياف العربة نياران في كيؼ أك أجمة أك كىدة ،كيمضياف

عدكان في الميؿ .كانت الفكرة الكحيدة في دماغييما كجكب االبتعاد عف البحر .كحيف
تمكنا مف بيع العربة كالحصانيف ،اشتريا مؤكنة يأخذانيا معيما عند بمكغيما

منبثيف
مقصدىما ،بأمؿ أف ينضما إلى إحدل عصابات العبيد الفاٌريف الذيف كانكا ٌ
في كؿ مكاف في أراضي الداخؿ ذكات األشجار الخفيضة ،كما تقكؿ قصص عدة.

بل ،يتجنبكف المدف ،كيحصمكف عمى أكدىـ بالتسكؿ أك
كانت حياتيـ ىربان متكاص ن

السرقة الطفيفة .مرة كاحدة فقط حاكؿ "جكاك" الصبي أف يحمؿ "جكاك الكبير" عمى

التحدث عما حصؿ .كانا مستمقييف تحت شجرة يدخناف السيكار ،كفي نكبة جرأة
قتمت السيدة؟) .أجاب "جكاك الكبير" مف فكره (الف الكمب
مباغتة سألو مباشرة( :لً ىـ ى
الكبير مكجكد في داخمي) .كأضاؼ( :ال تحدثني عف ذلؾ بعد اآلف) .اعتقد الصبي
أف رفيقو قد قاؿ الصدؽ.

أصبح الصبي يخشى رفيؽ الطفكلة ىذا أكثر فأكثر ،فقد غدا "جكاك الكبير"

يقؿ شبيان عما كاف عميو يكمان بعد يكـ .كاف مف النادر أف يقكؿ لو كممة كاحدة،

في حيف كاف يفاجؤه كىك يكمـ نفسو بصكت خفيض كقد احتقنت عيناه دمان .كفي
احدل الميالي سمعو يسمي الشيطاف "أبانا" كيطمب منو أف يعينو .فقد قاؿ متأتئان،

بعد ،يا أبانا؟ ما الذم تريد مني أف أفعمو
كجسمو يتمٌكل( :ألـ أفعؿ ما فيو الكفاية ،ي
أكثر مف ذلؾ؟) .صار الصبي مقتنعان أف "جكاك الكبير" قد عقد ميثاقان مع الشيطاف،

يضحي بو مثمما فعؿ بالسيدة ،كي يمضي في زيادة استحقاقو ،فقرر أف
كخشي أف ٌ
ينقض عميو .خطط لكؿ شيء لكف في الميمة التي زحؼ فييا نحكه ،كقد عقد العزـ
ٌ

عمى أف يغرز مديتو فيو ،كاف يرتجؼ ارتجافان شديدان جعؿ "جكاك الكبير" يفتح

عينيو قبؿ أف يستطيع ىذا أف يفعؿ فعمتو .لقد رآه "جكاك الكبير" كىك ينحني فكقو

ماسكان النصؿ بيد مرتجفة .كانت نيتو مبيت نة ال ريب فييا .بيد أف "جكاك الكبير" لـ
يتأثر البتة ،فقد سمعو يقكؿ( :اقتمني أييا الصبي) .أطمؽ ىذا لساقيو العناف

بأسرع يمكنيا حممو شاعران أف الشياطيف كانت تتعقبو.
ؽ الصبي في السجف في (سمفادكر) .أما جثماف السنيكريتا "أديمينيا" فقد
ي
ش ًن ى
نقؿ إلى الكنيسة الصغيرة الكبلسيكية الحديثة العائدة لممزرعة .بيد أف قاتميا لـ

يعثر عميو عمى الرغـ مف أف عائمة "غكمكتشيك" كانت تزيد مكافأة القبض عميو
بيف مدة كمدة كمع ذلؾ ،لـ يحاكؿ "جكاك الكبير" أف يختفي بعد ىركب الصبي.

نصؼ و
عار ،بائسان ،يأكؿ ما كاف يقع في فخاخ الحيكانات
مديد القامة،
ى
كاف جباران ى
التي كاف ينصبيا ،أك الفكاكو التي كاف يقطفيا مف األشجار .ىكذا كاف يطكؼ في
األزقة كأنو شبح .كاف يجتاز البمدات في كضح النيار ،طالبان طعامان .ككاف األسى

في كجيو يثير مشاعر الناس حتى انيـ تعكدكا قذؼ بعض الفتات إليو .كفي أحد

األياـ ،عند مفترؽ طرؽ في ضكاحي (بكمباؿ) التقى جماعة مف الناس يعدكف

عمى أصابع اليد الكاحدة كىـ يستمعكف إلى كممات رجؿ نحيؿ متسربؿ برداء

ارجكاني غامؽ ،كقد انسدؿ شعره عمى كتفيو كبدت عيناه جمرتي فحـ متقدتيف.

سماه (إبميس)
صادؼ أف كاف يتحدث في تمؾ المحظة تحديدان عف الشيطاف الذم ٌ
(ب ٍع ىم ىزٍبكؿ)* ،كعف الجرائـ كالككارث التي سببيا في الدنيا ،كما
ك(الكمب) ك(قاف) ك ى
ينبغي أف يفعمو الناس الذيف يبغكف الخبلص .كاف صكتو مقنعان يصؿ إلى ركح

اإلنساف مف دكف المركر عبر رأسو .كحتى بالنسبة إلى كائف في مثؿ غباء "جكاك
الكبير" ،بدا مثؿ بمسـ يشفي الجراح القديمة الفظيعة .كقؼ "جكاك" ىناؾ منصتان

إليو ،متسمران في مكانو ،حتى مف دكف أف تطرؽ عيناه ،كقد تأثر حتى العظاـ بما
كاف يسمع كبجرس الصكت الذم كاف ينطؽ تمؾ الكممات .لقد تشكشت ىيئة

القديس في بعض األكقات بالدمكع التي اغركرقت عينا "جكاك" بيا .كحيف مضى

ىياب.
الرجؿ في سبيمو ،أخذا ىذا يتبعو عف بعد ،مثؿ حيكاف ٌ
*

كاف خير مف صادؼ أف عرؼ "غاليميك" في مدينة (ساك ياكلكدم باىيا دم

تكدكس أكس سانتكس) – كالمسماة ببساطة (باىيا) أك (سمفادكر) شخصيف:

ميربان كطبيبان .كاف كذلؾ أكؿ مف أكضح شؤكف الببلد لو ،كاف لـ تكف آراء أم
ٌ
منيما عف البرازيؿ شبيية ً
بتمؾ التي كاف يعبر عنيا الثكرم في رسائمو الكثيرة

آنذاؾ إلى صحيفة (شرارة الثكرة) .تحدثت أكلى تمؾ الرسائؿ ،التي كتبت في بحر
أسبكع بعد تحطـ سفينتو أك عف (باىيا) بالقكؿ" :انيا ًـ ٍُشكاؿ* يشاىد بو أم

الفضائح االجتماعية المتعددة التي حطٌت مف قى ٍد ًر
رجؿ ذم فكرة ما عف التاريخ
ى
مختمؼ حقي اإلنسانية" .كانت الرسالة تشير إلى الرؽ الذم كاف مكجكدان فعبلن كاف

كاف قد أيلغي .فكثير مف الزنكج المحرريف رجعكا إلى أسيادىـ السابقيف كتضرعكا

إلييـ أف يعيدكىـ إلى خدمتيـ كي ال يمكتكا جكعان .فاستأجر السادة بأجكر بخسة

القادريف بدنيان مف دكف غيرىـ ،حتى أف شكارع (باىيا) كما قاؿ "غاؿ" (ازدحمت

كبالعاىرت المكاتي
ا
بالمسنيف كالمرضى كالبائسيف الذيف يتسكلكف أك يسرقكف،

يذكرف المرء بمكمسات االسكندرية كالجزائر العاصمة ،أفسد المكانئ عمى ىذا
ٌ
الكككب)

تناكلت الرسالة الثانية ،المحررة بعد شيريف" ،التحالؼ الشائف بيف الظبلمية

قداس
كاالستغبلؿ" ،كاصفة مسيرة ،األسر المكسرة ،كؿ يكـ أحد ،المتجية إلى ٌ

كنيسة (نكسا سنيكرادا ككنشيساكدا برايا) مع خدـ يحممكف كراسي الصبلة كالشمكع

ككتب القداس ،كالمظبلت التي تقي بشرة السيدات مف األذل – ىؤالء المكاتي كتب

عنيف "غاؿ" أنيف قد ىج ىع ٍم ىف ،مثؿ المكظفيف المدنييف اإلنكميز في المستعمرات ،مف
و
أنمكذجا كجكىران لمجماؿ .بيد أف ىذا المختص بفراسة الجمجمة أكضح
البياض
لرفاقو في مدينة (ليكف) ،في مقالة تالية أنو بالرغـ مف تحامميـ المسبؽ فقد

تخالط أحفاد البرتغالييف كالينكد كاألفارقة بكؿ حرية ،في ىذه األرض ،كأنجبكا

خميطان متعدد األلكاف مف المكلديف :يخبلسييف مف مختمؼ األشكاؿ كاألنكاع.

كأصناؼ" :كبعبارة أخرل ،تحديات أخرل لمعمـ" .تمؾ النماذج البشرية ،ككذلؾ

األكربيكف الذيف ىبطكا عمى سكاحؿ الببلد لسبب أك آلخر أضفكا عمى (باىيا) سمة

تعرؼ
التنكع كالتعددية القكمية .كاف مف بيف أكلئؾ األغراب عمى كجو الدقة أف ٌ

"غاليميكغاؿ" -الذم كاف يتكمـ أرؾ البرتغالية في ذلؾ الكقت – عمى معارفو

األكائؿ .في البداية أقاـ في (فندؽ الغرباء) في (كامبكغرانده) .لكف ما إف تصادؽ

مع العجكز "ياف فاف رشتد" حتى أعطاه ىذا عمٌي نة فكؽ مكتبة (كاتمينا) ليقيـ فييا،
كجمع لو طمبة دركس خصكصية في الفرنسية كاالنكميزية كي يحصؿ عمى ماؿ

يقيـ أكده .كاف "فاف رشتد" مف أصؿ ىكلندم كمف مكاليد (أكلندا) .كقد تعاطى

تجارة حبكب الكاكاك كالحرائر كالتكابؿ كالتبغ كالكحكؿ كاألسمحة بيف أكربا كأفريقيا

كأمريكا منذ أف كاف عمره أربع عشرة سنة ،مف دكف أف يحكـ عميو بالسجف أبدان.

كبسبب مف شركائو – مف التجار أصحاب السفف كربابنة البحر – لـ يكف رجبلن

غنيان .فقد كاف ىؤالء يسرقكف نسبة ال بأس بيا مف السمع التي كاف يتعامؿ بيا.

كاف "غاؿ" مقتنعان باشتراؾ عصاة ،سكاء كانكا مجرميف كباران أـ سراقان صغاران ،كذلؾ

في العركة ضد العدك – الدكلة – كتقكيض أسس الممكية ،كلك عف غير قصد.

كىذا ما عزز صداقتو بالنزؿ السابؽ :السابؽ ألنو قد اعتزؿ اقتراؼ السيئات كاف

أعزب ،لكنو كاف يعيش مع فتاة ذات عينيف عربيتيف ،أصغر منو عمران بثبلثيف

سنة ،دميا مصرم أك مراكشي ،كاف قد كقع في غراميا في (مارسيميا) .لقد جاء

بيا إلى (باىيا) كأقاـ ليا (فيبل) في أعالي المدينة ،منفقان مبمغان طائبلن مف الماؿ

عمى تزيينو بغية إسعادىا .كعند عكدتو مف إحدل رحبلتو كجد أف الجميمة قد فرت
مف الحظيرة بعد أف باعت آخر شيء في (الفيبل) كنيبت الخزانة الثمينة الصغيرة

بل مف الذىب كبضعة أحجار كريمة .ركل
التي كاف "فاف رشتد" قد أخفى فييا قمي ن
ىذه التفاصيؿ لػ"غاؿ" بينما كانا يتمشياف عمى األرصفة ،يتممياف البحر كالسفف
الشراعية كىما يتنقبلف بيف اإلنكميزية كالفرنسية كالبرتغالية .كاف يركييا بنبرة

عفكية كانت مكضع إعجاب الثكرم .لقد غدا "ياف" اآلف يعيش عمى دخؿ سنكم

كاف ،كما قاؿ ،يتيح لو ألكؿ كالشرب حتى كفاتو شرط أال تطكؿ مدة مقدميا أكثر

مما يمزـ.

لكف المستطمع ،بإجبلؿ إلى نظريات
أصغى اليكلندم ،الرجؿ غير المثقؼ ٍ
"غاليميك" حكؿ الحرية كأشكاؿ الجمجمة بصفتيا مف أعراض السمكؾ ،كاف سمح

لنفسو االستثناء عندما أكد لو االسكتمندم بأف الحب الذم يتبادؿ األزكاج الشعكر

بو إنما ىك عيب كمصدر شقاء .كانت الرسالة الخامسة التي كجييا "غاؿ" إلى

صحيفة (شرارة الثكرة) حكؿ الخرافة ،أم ،حكؿ كنيسة (أدسنيكر دم بكنفيـ) التي
كاف الحجاج قد مؤلكىا بالنذكر ،بسيقاف ك و
أياد كأذرع كرؤكس كنيكد كعيكف مف
يقدمكف الشكر عمييا .أما الرسالة السادسة
خشب أك بمكر ،يطمبكف المعجزات أك ٌ
فكانت تتناكؿ (الجميكرية) التي كانت ال تعني في (باىبا) األرستقراطية سكل

كرـ ذكرل اربعة خبلسييف ،كىـ الخياطكف
تغيير بضعة أسماء .كفي الرسالة التالية ٌ
"لككاس كانتاس" ك"لكيز غكنزا غاداس فرجنس" ك "جكاك دم ديكس" ك"مانيكيؿ

فاكستينك" الذيف كانكا ،قبؿ قرف مضى ،قد دبركا ،مستميميف الثكرة الفرنسية،

مؤامرة لتقكيض الممكية كاقامة مجتمع مساكاتي مف السكد كالمكلديف كالبيض .أخذ

"ياف فاف رشتد" "غاليميكف" إلى الساحة العامة الصغيرة ،حيث كاف الحرفيكف
ش ًنقكا كقيطعكا إربان ،كشاىده ،كىك متعجب ،يضع بعض الزىكر ىناؾ.
األربعة قد ي
بيف رفكؼ الكتب في مكتبة (كاتمينا) ،تعرؼ "غاليميك غاؿ" في أحد األياـ عمى

الدكتكر "خكزيو باتيستادم ساأكليفيرا" كىك طبيب يم ًس هف كمؤلؼ كتاب كاف قد أثار
اىتمامو( :تقييس الجمجمة المقارف لمنماذج اإلنسانية في "باىيا" مف كجية نظر

التطكر كالطب الشرعي) .سعد الرجؿ العجكز ،الذم كاف قد زار ايطاليا كلقي

"سيزار لكمبركزك" الذم فتنتو آراؤه ،حيف عرؼ أف ثمة قارئان كاحدان في األقؿ ،ليذا

الكتاب الذم كاف قد نشره عمى حسابو ،كالذم ٌعده زمبلؤه كتابان في غاية الغرابة.
لقد كجد الدكتكر "أكليفيرا" في االسكتمندم "غاؿ" الذم كانت معرفتو في الطب

مثار عجبو ،كاف كانت آراؤه محيرة دائمان صادق نة غالبان) ،مجالسان ممتازان في

الحديث .كاف يقضي معو أحيانان في مناقشة حادة لآللية الفيزيائية لشخصية

المجرـ ،كالكراثة البيكلكجية ،أك الجامعة ،تمؾ المؤسسة التي كاف "غاؿ" يقؼ

بل إياىا مسؤكلية التفريؽ بيف العمؿ البدني كالذىني كألنيا تفرز ال
ضدىا ،محم ن
مساكاة اجتماعية أسكأ مف األرستقراطية كالبمكتكقراطية الثرية .استخدـ الدكتكر

"أكليفيرا" "غاؿ" مساعدان لو في عيادتو الطبية ككاف يعيد إليو أمر معالجة نزيؼ أك

تنظيؼ جرح.

لـ يكف االنطباع لدل "فاف رشتد" أك الدكتكر "أكليفيرا" أنيما يعرفاف حقان ىذا

رث الثياب السكد – كلك أنيا
الرجؿ ذا الشعر األحمر كالمحية الحمراء ،المرتدم ٌ

كانا يسعياف لمظفر بصحبتو كلعميما كانا يجبلٌ نو – ذلؾ الرجؿ الذم كاف يبدك

بالرغـ مف آرائو عائشان حياة ىادئة :يناـ متأخران ،يعطي دركسان لغكية في بيكت

تبلميذه ،يتمشى ىنا كىناؾ في المدينة مف دكف كمؿ ،أك يقضي أيامان برمتيا في

عميتو في القراءة كالكتابة .كاف يختفي أحيانان عف األنظار ،أسابيع عدة مف دكف

إخبارىما مسبقان .كحيف يعاكد الظيكر ،كانا يكتشفاف أنو قد خرج في إحدل رحبلتو

الطكيمة التي كانت تشعؿ البرازيؿ كميا كذلؾ أخطر الظركؼ .لـ يكف ليتحدث

إلييما قط عف ماضيو أك خططو .كنظران ألنو كاف يعطييما أكثر األجكبة غمكضان

حيف كانا يستفسراف منو حكؿ المكضكع ،سمٌما كقببله كما كاف أك كما كاف يبدك:

لكف سمككو سميـ.
بل كحيدان ،دخي ن
رج ن
بل ،غامضان ،غريب األطكار ،كمماتو كآراؤه نارية ٌ
سمًس نة كقد بعث برسائؿ إضافية
بعد عاميف ،أضحت برتغالي ية "غاليميكـ غاؿ" ى
عدة إلى صحيفة (شرارة الثكرة) ،كانت الثامنة منيا حكؿ العقكبات الجسدية التي

كاف قد شاىد إيقاعيا عمى الخدـ األرقاء في شكارع المدينة كساحاتيا العامة .أما

التاسعة فكانت حكؿ أدكات التعذيب المستخدمة أياـ الرؽ :المخمعة ،مقيدة

الساقيف ،سمسمة العنؽ ،كالكرات المعدنية التي تربط بالككاحؿ كحمقات سحؽ

اإلبياـ .أما العاشرة فتناكلت عمكد الضرب بالسياط الخاص بالبمدية ،حيث كاف ال

يزاؿ مخالفك القانكف ("األخكة" كما سماىـ "غاؿ") يجمدكف بسياط جمدية كانت
تعرض لمبيع في المخازف باالسـ البحرم (أكبكاؿ ىاك) ،أم سمؾ القد.

لقد كاف يمضي ساعات عديدة ،آناء الميؿ كأطراؼ النيار ،ىائمان في متاىات

شكارع (سمفادكر) ،حتى أنو كاف يمكف أف يي ىعد عاشقان لممدينة .بيد أف مكضع

اىتماـ "غاليميك غاؿ" لـ يكف أكجو جماؿ (باىيا) ،بؿ المشيد الذم لـ يكف ليكؼ
قط عف استفزازه لمثكرة :الظمـ .لقد أكضح في خطاباتو إلى (ليكف)" :ىنا ،كليس

كما في أكربا ،لـ تكف ثمة مناطؽ سكنية منفصمة عف بعضيا" .كفي إحدل رسائمو

كتب يقكؿ" :تقع أككاخ المساكيف الحقيرة إلى جنب القصكر المكسكة بالقرميد،

العائدة إلى مالكي مزارع كمطاحف قصب السكر .كمنذ جفاؼ ما قبؿ خمس عشرة

سنة الذم دفع بآالؼ مف البلجئيف إلى ىنا مف المرتفعات ،كحتى اآلف ،تزدحـ

الشكارع باألطفاؿ الذيف يشبيكف الكيكؿ ،كالكيكؿ الذيف يشبيكف األطفاؿ ،كنساء

مثؿ عصي المكانس .كبيف ىذه الجميرة ،يستطيع العالـ بسيكلة أف يشخص

جميع ضركب العمؿ البدنية ،مف سميمة العكاقب نسبيان إلى تمؾ الشديدة عمى نحك

حمى الصفراء( ،البرم برم) ،االستسقاء ،الزحار ،كالجدرم" .كما كتب في
مركعٌ :
إحدل رسائمو( :عمى أم ثكرم ميزكز العقيدة بمزكـ القياـ بثكرة عظمف إف يمقي
ً
مشاى يدهي في (سمفادكر) :ذلؾ قميف بإزالة شكككو كمٌيا).
نظرة عمى ما انا
(ّ)

بعد أسابيع مف ذلؾ ،عمـ في (سمفادكر) أف في بمدة نائية تسمى (ناتكبا) تـ

الجدة .فقررت الحككمة إرساؿ
إحراؽ مراسيـ الضرائب الجميكرية الجديدة كؿ ٌ
مفرزة مف شرطة كالية (باىيا) لمقبض عمى المشاغبيف .انبرل ثبلثكف شرطيان ،في
بزكات زرؽ كخضر كقبعات ال تزاؿ تحمؿ شارة الممكية التي لـ يتسف لمجميكرية

أف تغيرىا بعد ،مسافريف بالقطار أك نال ثـ راجميف ،في الرحمة المرىقة إلى ذلؾ

المكاف الذم لـ يكف بالنسبة إلى الجميع سكل اسـ عمى خارطة .لـ يكف (المرشد)

في (ناتكبا) .حقؽ أفراد الشرطة المبتمٌكف بالعرؽ مع مشاكرم البمدية كسكاف

البمدة قبؿ أف يرحمكا بحثان عف ىذا الثائر الذم سيعكدكف باسمو الذائع كأسطكرتو
إلى الساحؿ كينشركف اسمو في شكارع (باىيا) .كبقيادة أحد ًأدالء األثر المحمييف،
اختفكا ببزاتيـ الزرؽ كالخضر البارزة في ضكء الصباح المشرؽ ،داخؿ الفيافي في

طريقيـ إلى (ككمبي).

لبثكا أسبكعان آخر يقتفكف أثر (المرشد) صعكدان كنزك نال في أرض رممية

تكسكىا نباتات الػ(ماندركاس) الشككية كقطعاف غنـ متضكرة جكعان تنبش ىنا

كىناؾ بيف األكراؽ الذابمة .لقد رآه الجميع ماران بيـ ،ففي يكـ األحد الماضي كاف

قد صٌمى ف ي ىذه الكنيسة ،ككعظ في تمؾ الساحة العامة ،كناـ حذك تمؾ الصخكر.
كأخيران كجدكه عمى مبعدة سبعة فراسخ مف (تككانك) في مستكطنة تدعى (ماسيتو)
ىي عبارة عف مجمكعة مف أككاخ مف المبف مكسكة بقرميد مستديرة قرب (سيرادم

حؿ .لمحكا نسكة يحممف أباريؽ عمى رؤكسيف ،فتنيدكا
اكفك) .كاف الغسؽ قد ٌ
مرتاحيف لقرب انتياء ميمتيـ التفتيشية .كاف (المرشد) ممضيان الميمة مع "شفر

ينكفيانا" كىك فبلح يممؾ حقؿ ذرة عمى بعد كيمك متر خارج المستكطنة .خرج رجاؿ

الشرطة إلى ىناؾ خبيان بيف أشجار (الجكازيرك) ذكات األغصاف الحادة األطرؼ

كأجمات الػ(فيبلمي) التي تييج جمكدىـ .كحيف كصكليـ ،في الغبش ،رأكا مسكنان ال
يتككف إال مف سياج خشبي ،كرىطان مف خبلئؽ غير محددة الشكؿ تجمعت حكؿ

شخص ما البد أف يككف الرجؿ الذم كانكا يبحثكف عنو .لـ ييرب أحد .لـ يشرع

أحد بالصياح كالصراخ عند رؤية بزاتيـ كبنادقيـ.

ىؿ كانكا مئة ىناؾ ،مئة كخمسيف؟ كاف عدد الرجاؿ قدر عدد النساء ،كبدا

أف أكثرىـ كما ظير مف المبلبس التي كانكا يرتدكف ،قد جاءكا مف صمب أفقر

الفقراء .كانت في عيكف الجميع نظرة تصميـ ال يقير – كما أخبر أفراد الشرطة،
الذيف عادكا إلى (باىيا) بعدئذ ،زكجاتيـ أك عشيقاتيـ ،كالمكمسات المكاتي كانكا

يضاجعكنيف ،كأصدقاءىـ .لكف في الحقيقة ،لـ يكف لدييـ متسع مف الكقت

لمبلحظتيـ أك تشخيص زعيـ الزمرة .لقد أمرىـ العريؼ المسؤكؿ آنذاؾ أف يسممكا

الرجؿ المعركؼ (بالمرشد) ،فياجميـ الحشد .عمؿ طائش تمامان نظران لحقيقة أف
افراد الشرطة كانت لدييـ بنادؽ في حيف لـ يتسمح أكلئؾ بغير العصي كالمناجؿ

كالحجارة كالمدم كبندقيتي رش .غيراف كؿ شيء حصؿ بدرجة مف السرعة بحيث

كجد رجاؿ الشرطة أنفسيـ ،قبؿ أف يدرككا ما جرل ،مطكقيف ،مشتتيف ،مطارديف،

مضركبيف كمصابيف كىـ يسمعكف كممة "جميكرييف!" تطمؽ عمييـ ،كما لك كانت

الكممة شتيمة .كأخيران تمكنكا مف تثبيت بنادقيـ عمى أكتافيـ كاطبلؽ النار .لكف

حتى عندما تساقط الرجاؿ كالنساء بأسماليـ البالية أرضان ،كصدكرىـ ممزقة

بالرصاص ،أك رؤكسيـ متطايرة ،لـ يغش الحشد أم شيء ،كسرعاف ما كجد أفراد

شرطة (باىيا) أنفسيـ الئذيف بالفرار ،دائخيف مذىكليف جراء ىذا االندحار الذم ال

يمكف فيمو .قالكا فيما بعد إنو لـ يكف مف بيف مياجمييـ أكلئؾ المتعصبكف

كالمجانيف الذيف كانكا يتكقعكنيـ حسب ،بؿ مجرمكف مخضرمكف كذلؾ مثؿ "باجك"

ذم الكجو المشركط كقاطع الطريؽ الذم أكسبتو الفظائعي التي ارتكبيا لقب "جكاك"
الرمة
اإلبميس .لقد قتؿ ثبل ثة مف عناصر الشرطة ،تي ًرككا مف غير دفف زادان لطيكر ٌ
في (سيرا دم اكفك) ،كما اختفت ثماف بنادؽ ،كغرؽ شرطي في (ماستيو) .لـ

يتعقبيـ الحجاج ،كاىتمكا بدؿ ذلؾ بدفف مكتاىـ الخمسة كالعناية بالجرحى ،في

لمرب ،كىـ راكعكف عند قدمي (المرشد) .كاف يمكف سماع
حيف ٌ
قدـ آخركف شكرىـ ٌ
أصكات النحيب كالصبلة عمى أركاح المكتى حتى ساعة متأخرة مف الميؿ ،كسط
المحكد التي حفرت في حقؿ ذرة (سفرينكفيانا).

ترجمت مف القطار في (سيرنيا) قكة ثانية مف شرطة (باىيا) يبمغ عددىا
حيف
ٍ
ستيف فردان ،مسمحة عمى نحك أفضؿ مف األكلى ،اكتشفت تغيران ماكران في مكقؼ
القركييف حياؿ الرجاؿ المرتديف بزات رسمية .فمع أف العداكة ،التي كانت الشرطة

تصيدان لقطاع الطرؽ ،لـ تكف
ستى ٍقىبؿ بيا في المدف حيف كانت تصعد إلى التبلؿ ٌ
تي ٍ
جديدة عمييـ ،فإنيـ لـ يككنكا متيقٌنيف قط مثؿ تيقنيـ ىذه المرة مف العراقيؿ التي

كضعت في طريقيـ عف قصد .فمؤف المتاجر العامة قد نفذت تكان ،كعمى الدكاـ،
حتى لك عرضكا عمى القركييف أسعاران جيدة لقاءىا .كبالرغـ مف األجر العالي

المعركض ،لـ يقـ أم دليؿ مف أدالء األثر في (سيرنييا) بإرشادىـ .كما لـ يستطع

أحد ىذه المرة أف يدٌليـ أبسط داللة عمى مكاف العصبة .كفي حيف كاف أفراد

الشرطة يترنحكف مف (اليكس داغكا) إلى (بدرا ألتا) ،مف (تراككيا) إلى (تريركا)،

كمف ىناؾ إلى (تككانك) كمف ثـ إلى (كارائيبا) ك(بكنتاؿ) ،كأخيران رجكعان إلى

(سيرينيا) ،كال يمقكف سكل نظرات البلمباالة كسمبيات األسؼ كىزة أكتاؼ البلمعرفة

مف جانب رعاة البقر كالفبلحيف كالحرفييف كالنساء ممف كانكا يتمقكنيـ في الطريؽ،
مر ٍت مف ىنا ،ما
شعركا كأنيـ يحاكلكف أف يضعكا أيدييـ عمى سراب :العصبة ما ٌ
مف أحد شاىد الرجؿ ذا الشعر األسكد كالجمد الداكف كالمرتدم رداء أرجكانيان غامقان،

كلـ يعد أحد يتذكر أف المراسيـ قد أيحرقت في (ناتكبا) ،كما لـ يسمعكا بحصكؿ

مقابمة مسمحة في (ماسيتو) .كعند عكدة أفراد الشرطة إلى عاصمة الببلد سالميف

لكف محبطيف ،قرركا أف قطيع الميككسيف – المتحمقيف برىة عابرة ،مثؿ
آمنيفٍ ،
آخريف كثيريف ،حكؿ امرأة أك كاعظ شديد الكرع – قد تشتت مف دكف ريب ،كفي

ىذه المرحمة البد أف أفراده المرتاعيف مف سيئاتيـ قد تفرقكا شذر مذر بعد أف

عيـ عصابتيـ عمى األرجح .ألـ يكف مثؿ ذلؾ قد حدث مرات كثيرة
يككنكا قد قتمكا ز ى
في المنطقة؟
بيد أنيـ كانكا عمى خطأ .فمع أف الكقائع كانت عمى ما بدا تكراران ألنماط

قديمة مف التاريخ ،إال أف كؿ شيء قد اختمؼ ىذه المرة .فقد أصبح التائبكف أكثر
اتحادان منيـ في أم كقت مضى .فبدالن مف أف يقتمكا القديس بعد النصر في

(ماسيتو) ،زادكا إجبل نال لو .كفي صباح اليكـ التالي لبلشتباؾ قاـ (المرشد) ،الذم
كاف قد صمى كثيران طكاؿ الميؿ عمى قبكر الثكار المكتى ،بإيقاظيـ .كجدكه مكتئبان
أشد االكتئاب .أخبرىـ أف ما حدث في مساء اليكـ السابؽ كاف مف دكف شؾ،
مقدمة لعنؼ أشد ،كطمب إلييـ أف يعكدكا إلى بيكتيـ ذلؾ إنيـ إذا ما كاصمكا

السجف أك المكت مثؿ إخكانيـ الخمسة الذيف غدكا
مصيرىـ
السير معو فقد يككف
ى
ي
في محضر (األب) .لـ يتحرؾ أحد .جالت عيناه في المئة ،المئة كالخمسيف،
المئتيف مف األتباع ذكم االسماؿ البالية المكجكديف قبالتو ،كىـ ال يزالكف جد

متأثريف بفيض عكاطؼ الميمة السابقة ،بينما كانكا يستمعكف إليو .لـ يحدؽ الييـ

حسب ،بؿ بدا أنو كاف يراىـ أيضان ،قاؿ ليـ برفؽ" :اشكركا المسيح المبارؾ،

فالظاىر أنو اختاركـ لتككنكا قدكة).

تبعكه بأركاح تجيش عاطفة – ليس بسبب ما قالو ليـ حسب ،بؿ ،كذلؾ،

بسبب الرقة في صكتو الذم كاف صارمان كغير شخصي عمى الدكاـ .كاف المحاؽ بو
خك و
عمبلن شاقان بالنسبة إلى بعضيـ كىك ي ٌغذ السير بالخطكات الكاسعة و
اص
لطير ٌ
طكيؿ الساقيف ،في المسمؾ الذم ال يصدؽ ،المسمؾ الذم اختاره ليـ ىذه المرة.

كاف مسمكان ال يصمح لدكاب الحمؿ كال لرجاؿ العصابات .لقد ٌرجح أف يقكدىـ
صبار كشجيرات خفيفة متشابكة كصخكر خشنة .بيد
مباشرة عبر صحراء ًب ٍك ور فييا ٌ
أنو لـ يتردد قط بشأف مقصده .كخبلؿ كقفة الميمة األكلى ،بعد أداء صبلة الشكر

المعتادة كقيادتيـ في تبلكة (سمسمة الصمكات) ،تحدث إلييـ عف الحرب كعف بمداف

يقتؿ بعضيا بعضان مف أجؿ الغنائـ ،مثؿ الضباع إذ تتقاتؿ مف أجؿ الجيؼ ،معمنان
في حزف شديد بأنو مادامت البرازيؿ قد أصبحت جميكرية فمسكؼ تتصرؼ ،ىي

األخرل ،مثؿ بقية الشعكب الضالة .كما سمعكه يقكؿ البد أف "قاف" يحتفؿ فرحان،

كأف الكقت حاف لكضع األسس كاقامة معبد يككف ،حيف يأتي نياية العالـ ،ما
كانتو (سفينة نكح)في البداية.

كأيف سيضعكف األسس كيقيمكف ىذا المعبد؟ عرفكا الجكاب بعد أف اجتازكا

كىادان كأنيران ضحمة كسبلسؿ ذرل مثممة كغابات خفيضة – سفرات أياـ تكلد

كتمكت مع الشمس – مرتقيف سمسمة كاممة مف الجباؿ كعابريف نيران فيو قميؿ
سمى فازا  -يارس).
القميؿ مف الماء يي ٌ
قاؿ المرشد مؤشران إلى مجمكعة أككاخ ،غير بعيدة كانت مف قبؿ مأكم

لمعماؿ الفقراء ،كالى القصر المتيدـ الذم كاف يكمان قصر العزبة حيف كاف المكاف
مزرعة شاسعة( :سنستقر ىنا) .تذكر بعضيـ أنو كاف ،منذ سنيف خمت ،كال يزاؿ

يتنبأ في أحاديثو الميمية أف الذم اختاره المسيح المبارؾ سكؼ يجد ،قبؿ األياـ

األخيرة ،مبلذان في أرض عالية متميزة ال يدخميا إ ٌال المطيركف كلسكؼ يتمكف

أكلئؾ الذيف قامكا بيذا الصعكد الطكيؿ إلى ىذه المرتفعات مف التيقف مف الراحة
األبدية .ىؿ بمغكا ،إذف ،أرض الخبلص؟ تابعكا المضي إلى (كانكدكس) كراء

دليميـ فرحيف ،متعبيف ،كىناؾ كانت عائمتا األخكيف "فيبل نكفا" ،كىما تاجراف

يممكاف متجران فييا ،كسائر سكاف المكاف قد خرجكا لمشاىدة مقدميـ.
**

الشمس تحرؽ األراضي الخمفية فتحيميا حجران ،كتتؤلأل عمى أمكاه

تؼ بالطرؼ
(إتابيككرك) السكد المخضرة ،كتنعكس مف عمى دكر (كيماداس) التي ٌ
المحمر .أشجار قميمة تمقي ظبل ليا عمى
األيمف مف النير ،عند قعر أخاديد الطيف
ٌ

المتحدرة الممتدة شرقان باتجاه "ياككدا اكنسا" .يتكجو الراكب – ذك
األرض الصخرية
ٌ
الجزمة العالية كالقبعة العريضة الحاشية كالجمباب األسكد – يرافقو ظمو كظؿ بغمو،
غير متعجؿ ،صكب أجمة مف شجيرات رمادية المكف .كالى الخمؼ منو ،كعمى

بل ،ال تزاؿ سقكؼ (كيماداس) تتؤلأل كأنيا نار .كالى يساره ،كعمى
ىت فع ن
مسافة ىنأ ٍ
بعد مئات عدة مف األمتار ،يمكف رؤية ككخ عمى قمة مرتفع .ظفائره السميكة
المنسدلة مف تحت قبعتو ،كلحيتو الصغيرة الحمراء ،كمبلبسو ،مع ٌفرة بالتراب.

كيجرم لسانو عمى شفتيو المتيبستيف
يتصبب عرقان غزيران ،كيمسح جبيتو بيده ،ي
مرة تمك مرة .كعند أكؿ مجمكعة مف صغير الشجيرات ،في األجمة ،يكبح جماح

بل ذا
البغؿ كتتفحص عيناه الزرقاكاف المكاف ىنا كىناؾ بكؿ تكؽ ،كأخيران يتبيف رج ن
صنداؿ كقبعة جمدية كسركاؿ قطني كبمكز قطني خشف ،كمدية ضخمة مثبتة في

نطاؽ خصره ،راكعان عمى بعد بضع أقداـ منو كىك يتفحص فخان.

يسأؿ"( :ركفينك"؟ "ركفينك" الدليؿ مف "كيماداس"؟) .يستدير الرجؿ ببطء

نصؼ استدارة ،كما لك كاف شاعران بكجكده بعض الكقت ،كيضع إصبعان عمى شفتيو

مشيران لو أف يصمت( :إش...إش)  .كفي الكقت نفسو ،يمقي نظرة عميو ،كلمحظة
العجب في عينيو السكداكيف ،ربما بسبب ىل ٍك ىن ًة القادـ الجديد الغريبة
باف
ي
بالبرتغالية ،أك ربما بسبب ممبسو الجنائزم .يسحب "ركفينك" – الشاب ذك البدف
النحيؼ المدف كالكجو البارز العظاـ ،غير الممتحي ،الممفكح ،مديتو مف نطاقو

ُّ
كيشد
كيستدير ثانية نحك فخو المخبكء تحت األكراؽ ،كينحني عميو مف جديد

ينؽ ،إنو فرخ نسر ال
يجر مف الفتحة خميطان مشكشان مف ريش اسكد ٌ
شبك نةٌ :
يستطيع أف يغادر األرض ألف إحدل قدميو قد كقعت في شباؾ الفخ .يبدك عمى

كجو الدليؿ تعبير الخيبة ،فيطمؽ سراح الطير القبيح مف الشبكة بطرؼ المدية

كيرقبو يختفي في اليكاء األزرؽ ،مصفقان جناحيو عمى نحك بائس.

عمي ىاجمان .كاف
يتمتـ مشيران إلى الفخ( :في إحدل المرات ،قفز نمر مرقط ٌ
قد أمسى أعشى بعد بقائو في تمؾ الحفرة ساعات ما أكثر عددىا) .يكمئ

"غاليميكغاؿ" إيجابان ،ينتصب "ركفينك" كيخطك خطكتيف نحكه .أما كقد تحرر الغريب

(ذىبت إلى بيتؾ باحثان عنؾ فأرسمتني
ليتكمـ فإنو يبدك مترددان .يقكؿ ،بعد ألم :
ي
زكجتؾ إلى ىنا).

ينبش البغؿ األكساخ بحافريو الخمفييف ،كيمسؾ "ركفينك" رأسو كيفتح فمو.

كفيما يتفحص أسنانو بنظرة العارؼ ،يبدك متفك ارن بصكت و
عاؿ( :يعرؼ مدير محطة
"جاككبنيا" حالتي .إني رجؿ عند كممتو ،كلسكؼ يخبرؾ أم رجؿ في "كيماداس"

بذلؾ إف ذاؾ لعم هؿ شاؽ .كحيث أف "غاليميكغاؿ" ال يجيب ،يستدير "ركفينك" ليمقي
نظرة عميو ،ثـ يسألو ،متكممان بتأف بعد إدراكو بأف الغريب يبلقي صعكبة في فيمو:
(ألست مف شركة السكؾ الحديد؟) .يدفع "غاليميكغاؿ" قبعتو دفعان خفيفان إلى الكراء
كيشير بذقنو صكب التبلؿ الصحراكية المحيطة بيما مف كؿ صكب( :أريد الذىاب

بل:
إلى "كانكدكس") .يتكقؼ ثـ يطرؼ بعينيو كأنو يخفي تحمسيما ،كيضيؼ قائ ن

(أعرؼ أنؾ قد صعدت إلى ىناؾ مرات كثيرة) .تبيف عمى كجو "ركفينك" نظرةه جادة
جدان .تشرع عيناه تتفحصانو اآلف بعدـ و
ثقة لـ يكمؼ نفسو عناء إخفائيا .يقكؿ

(تعكدت الذىاب إلى "كانكدكس" حيث كانت مرعى لؤلبقار ،كلـ أعد إلييا
بحرص:
ي
منذ تخمي الباركف "دم كانا برافا" عنيا) .يجيب "غاليميكغاؿ"( :ال يزاؿ الطريؽ إلى

ىناؾ ىك نفسو).

إنيما كاقفاف يمتدانييف جدان ،يتفحص كؿ منيما اآلخر .كيبدك أف التكتر
الصامت تعداىما إلى البغؿ الذم يرفع رأسو بحركة مفاجئة كيبدأ باالنكفاء .يسأؿ

الدابة بضرب رقبتيا خفيفان( :ىؿ أرسمؾ الباركف "دم كانا
ييدئ ٌ
"ركفينك" كىك ٌ

كيكؼ الدليؿ عف متابعة األمر ،ثـ ييجرم
برافا" نفسو؟) .ييز "غاليميكغاؿ" رأسو،
ٌ
يده عمى إحدل قائمتي البغؿ الخمفيتيف كيحمؿ الدابة عمى رفعيا ثـ يقعد القرفصاء
بل( :ثمة أمكر تجرم في "كانكدكس" .فقد ىجـ الناس
ليتفحص الحافر .يتمتـ قائ ن

الذيف احتمكا مزرعة الباركف عمى جنكد الحرس القكمي في "اكاكا" .كقيؿ إنيـ قتمكا

عددان منيـ) .يقكؿ "غاليمك غاؿ" بصكت قابع* تصاحبو بسمة(:أتخشى أف

يقتمكؾ؟ ..ىؿ أنت جندم؟) .أخيران كجد "ركفينك" ما كاف يبحث عنو في الحافر –

ربما شككة أك حصاة صغيرة ،ضاعت في يديو الضخمتيف الخشنتيف .يقذفيا بعيدان،

كيطمؽ الحيكاف.

يجيب ىادئان ،مع مجرد أثر ابتسامة( :أخاؼ؟ كبل ،البتة .إف "كانكدكس" تبعد

مسافة طكيمة عف ىنا)( – .سأدفع لؾ أجران معقك نال) .كاذ تخنقو الحرارة ،يأخذ

"غاليميكغاؿ" نفسان عميقان كيخمع قبعتو كينفض شعر رأسو المنسدؿ األحمر المجعد
(سكؼ نرحؿ في غضكف أسبكع أك عشرة أياـ في األكثر .ثمة شيء كاحد مؤكد:

ط ًرؼ عينان،
البد أف نككف حريصيف جدان) .ينظر الدليؿ "ركفينك" إليو مف دكف أف يي ٍ
مف دكف أف يمقي عميو أم سؤاؿ .يضيؼ "غاليميكغاؿ" كىك يمعؽ شفتيو( :كبسبب
ما حدث في "اكاكا" ،يجب أف ال يعرؼ أحدان أننا قاصداف "كانكدكس") .يشير

"ركفينك" إلى الككخ الكحيد المصنكع مف طيف كسياج خشبي ،كشبو الذائب في

الضكء عمى قمة المرتفع ،كيقكؿ( :تعاؿ إلى بيتي كسكؼ نبحث األمر كن ٌقمبو).

يشرعاف بالسير ،يتبعيـ البغؿ الذم يقكده "غاليميك" بالعناف إنيما بالطكؿ نفسو

امتبلء ،كخطكة أقكل عمى نحك يكاد يككف مفرطان ،في
تقريبان .بيد أف الدخيؿ أكثر
ن
حيف إف الدليؿ يبدك طائفان فكؽ األرض .إنيا الظييرة ،كقد ظير بضع غيمات
بيض ضاربة إلى الصفرة في السماء.

يتبلشى صكت الدليؿ في اليكاء كىما سائراف( :مف أخبرؾ عني؟ كاذا لـ اكف

متطفبلن ،ما الذم يدعكؾ إلى قطع مثؿ ىذا الطريؽ الطكيؿ؟ ما الذم أضعتو ىناؾ

في "كانكدكس"؟)
**

في صباح يكـ غير ممطر ،ظيرت ىي عند طمكع النيار فكؽ قمة تؿ في

الطريؽ مف "كيجنغ" حاممة صميبان مف خشب عمى ظيرىا .كاف عمرىا عشريف

تمامان لكنيا كانت قد عانت كثيران حتى بدت كيمة .كانت امرأة عريضة الكجو،

مكدكمة القدميف ،جسميا ال شكؿ لو كجمدىا بمكف جمد الفأر .كاف اسميا "ماريا

ككادرادك" .ككانت في طريقيا مف (سمفادكر) إلى (مكنتو سانك) مشيان عمى

القدميف .كانت ال تزاؿ مستمرة في جر الصميب عمى ظيرىا منذ ثبلثة أشير كيكـ.

بالصبار
كعمى الدرب الذم كاف يخترؽ مضايؽ صخرية كغابات خفيضة تزخر
ٌ

كصحارل تثير الرياح فييا أبالسة ترابية تعكم ،كمستكطنات تتألؼ الكاحدة منيا
مف شارع مكحؿ كحيد كثبلث نخبلت ،كمستنقعات مكبكءة حيث تغطس األبقار

أجساميا ىربان مف الخفافيش .كانت "ماريا ككادرادك" تناـ في العراء ،باستثناء

اع كاف ينظر إلييا نظرتو إلى
اب أك ر و
المرات القميمة جدان التي كاف يعرض فييا حطٌ ه
قديسة أف تشاركو مأكاه .كانت تقيـ أكدىا في العيش عمى قطع مف سكر أسمر
كاف ذكك النفكس الخيرة ينفحكنيا إياىا ،كفاكية برية تقطفيا مف األشجار

كالشجيرات حيف تزأر معدتيا بعد جمع طكيؿ األمد .كاذ غادرت "ماريا ككادرادك"
(باىيا) ،كىي مصممة عمى الحج إلى الجمجمة* األعجكبية في (سيرا دم

بيكاراجا) حيث كاف درب بطكؿ كيمك متريف – محفكر في سفكح الجبؿ كتنتشر

عميو كنائس صغيرة مقامة كاستذكاران لصمب المسيح – يؤدم إلى كنيسة الصميب
المقدس لػ(مكنتو سانتك) ،التي كانت ىي قد نذرت أف تبمغيا مشيان عمى القدميف

استغفاران لذنكبيا ،كاف شعرىا مضفكران جدائؿ معقكدة بشريط ،ككانت ترتدم تنكرتيف

كبمكزة زرقاء كزكجان مف األحذية الحبمية النعؿ ،بيد أنيا كىبت مبلبسيا إلى

كس ًرؽ حذاؤىا منيا في (بالميرا دكس انديكس) ،حتى أنيا
الشحاذات في طريقيا :ي
حيف الحت ليما (مكنتو سانتك) في ذلؾ الفجر كانت حافية القدميف ككاف ممبسيا
الكحيد كيسان مف قماش (االسيارتك) ذا ثقبيف لمذراعيف .كاف رأسيا ذك خصبلت

الشعر المقرطعة عمى نحك فظ كالجمجمة العارية يذ ٌكر الرائي برؤكس مجانيف
المصح في (سمفادكر) .لقد سبؽ أف قصت كؿ شعرىا بعد أف اغتي ً
ص ىب ٍت لممرة
الرابعة .أجؿ لقد اغتصبت أربع مرات منذ بدء رحمتيا :اغتصبيا رج يؿ و
أمف كراعي

اع لممعز كاف قد آكاىا في كيفو .لقد
بقر .كاثناف مف صيادم الغزالف معان ،ثـ ر و

شعرت ،في المرات الثبلث األكلى ،في أثناء تدنيسيـ إياىا ،باالشمئزاز فقط مف
أكلئؾ الكحكش الذيف كانكا يختضكف فكقيا كمف استبدت بو رقصة القديس

بل .لكف في المرة الرابعة
"فيتكس" كتحممت محنتيا متضرعة إلى اهلل أال يترككىا حام ن

شعرت بدفؽ مف التأسي تجاه الشاب الراقد فكقيا كالذم شرع ،بعد أف ضربيا
س ًم ىعيا رقيؽ الكبلـ متمعثمان .كعقابان عمى ىذا التعاطؼ ،قرطمت شعرىا
التذعف لو ،يي ٍ
كأحالت نفسيا إلى غكؿ مضحؾ مثؿ أكلئؾ الذيف يعرضيـ سيرؾ الغجر في بمدات

(السيرتاك).

عند بمكغ قمة التؿ ،حيث شاىدت أخيران مكافأة جميع مساعييا – سمسمة

الدرجات الصخرية الرمادية كالبيض (لمطريؽ المقدس) ،متمكية بيف السقكؼ

المخركطية لمكنائس الصغيرة ،صعكدان حتى تمثاؿ (المصمكب) في القمة ،حيث
تزدحـ جمكع غفيرة مف الناس مف جميع أصقاع كالية (باىيا) في كؿ (أسبكع

مقدس) .كنزك نال ،عند سفح الجبؿ شاىدت المنازؿ الصغيرة في (مكنتو سانتك)

تتزاحـ حكؿ ميداف عاـ فيو شجرتا تمر ىندم كثيفتا القمتيف كتتحرؾ فيو الظبلؿ –

يحؼ بو
ىناؾ ارتمت "ماريا ككادرادك" أرضان عمى كجييا كلثمت التراب .ىكذا – ٌ
سيؿ تكسكه خضرة نمت جيدان حيث تكؤل قطعاف المعز  -ىكذا المكاف الذم طاؿ
االشتياؽ إليو كالذم حفٌزىا اسمو عمى القياـ بالرحمة كالذم أعانيا تحمؿ التعب

كالجكع كالبرد كالحر كاالغتصاب مرة بعد أخرل .كاذ قبمت المرأة ألكاح الخشب التي

سمرتيا معان بنفسيا لصميبيا ،شكرت ربيا في دفؽ مختمط مف الكممات لتمكينيا
ٌ
مف تحقيؽ نذرىا .ثـ سارت ىخ ىببان كمعيا الصميب مرة أخرل قاصدة (مكنتو سانتك)
ككأنيا حيكاف تدلٌو حاس ية شمو عمى أف يجعؿ فريستو أك زريبتو في متناكؿ اليد.

دخمت البمدة عند استيقاظ الناس تمامان ،فأثارت الفضكؿ كراءىا ،مف باب إلى باب،

كمف نافذة إلى نافذة كجكهه مستمتعة ،كجكهه متأسية ،برزت لتشاىدىا -عميمة قذرة،
قبيحة ،طاؿ أمد معاناتيا .كحيف بدأت ترتقي (ركادكس سانتكس باسكس) –
حرؽ كخنازير البمدة تىٍن يبش فييا ،عند
المنشأ فكؽ الكىدة التي كانت قمام ية البمدة تي ى
بدء (الطريؽ المقدس) – تبعيا مككب ضخـ ،شرعت ترتقي الجبؿ عمى ركبتييا،
يحؼ بيا سائك البغاؿ الذيف ترككا أعماليـ ،كاسكافيكف كخبازكف ،كجمعه مف
صغار الصبياف ،كنسكة كرعات انتزعف أنفسيف مف (تاسكعية) الصباح .شاىدىا
أىؿ البمدة الذيف نظركا إلييا ببساطة نظرتيـ إلى شخص غريب األطكار –

تجر نفسيا إلى األعمى في ألـ ،حامم نة الصميب الذم
شاىدكىا عند بدء صعكدىا ٌ

ألم امرئ أف يساعدىا .كما شاىدكىا
ٌ
البد أنو كاف يزف مثؿ كزنيا ،رافض نة السماح ٌ
تتكقؼ لمصبلة عند كؿ مف الكنائس الصغيرة األربع كالعشريف كتمثـ ،كعيناىا
مترعتاف بالحب ،أقداـ التماثيؿ في جميع المحاريب المقنطرة في كاجية الصخر،

كما شاىدكىا تصمد ساعة إثر ساعة مف دكف أف تأكؿ لقمة كاحدة أك تشرب قطرة

حؿ الميؿ بجمكىا مثمما يبجمكف قديسة حقيقية .كصمت "ماريا
ماء كاحدة ،فإذا ما ٌ
ككادرادك" إلى ذركة الجبؿ – كىك عالـ قائـ بحد ذاتو حيث الطقس بارد عمى الدكاـ
كأزىار (األكركيد) نامية بيف الصخكر الضاربة إلى الزرقة .كمع ذلؾ بقيت لدييا

قكة كافية لتشكر اهلل عمى حظيا المبارؾ ،قبؿ أف تسقط مغشيان عمييا.

كثيركف مف أىالي (مكنتو سانتك) ،الذيف لـ ينحسر كرـ ضيافتيـ الذم

يضرب فيو المثؿ جراء غزك الحجيج بيف مدة كمدة ،عرضكا السكف عمى "ماريا
ككادرادك" بيد أنيا أقامت في كيؼ يقع في منتصؼ الطريؽ إلى (الطريؽ

المقدس) ،حيث كاف مف قبؿ منامان لمطيكر كالقكارض فقط .كاف تجكيفان صغيران ذا
سقؼ كاطئ جدان بحيث أنيا لـ تكف لتستطيع أف تقؼ منتصبة فيو ،كذا جدراف

رطبة جدان بسبب الماء النازؿ قطرةن قطرة حتى صارت مكسكة بالطحمب ،كذا أرضية
مف الحجر الرممي كاف يجعميا تعطس .ظؿ أىؿ البمدة أف ذلؾ المكاف سرعاف

سيشيد نيايتيا .لكف قكة اإلرادة التي مكنت "ماريا ككادرادك" مف السير ثبلثة أشير
حاممة صميبان ثقيبلن عمى كاىميا مكنتيا كذلؾ مف العيش في ذلؾ الحجر غير
المضياؼ طيمة السنكات التي مكثت فييا في (مكنتو سانتك).

صار كيؼ "ماريا ككادرادك" مزاران ،كأكثر المقامات حظكة بزيارة الحجاج ،ىك

تزينو شيئان فشيئان .صنعت أصباغان
كتمثاؿ (المصمكب) .كبمركر الشير شرعت ٌ

متعددة األلكاف مف عصارة النباتات كمساحيؽ المعادف كدـ حشرات القرمز الذم
يستخدمو الخياطكف في صبغ المبلبس .كازاء خمفية زرقاء قي ً
ص ىد بيا أف تعني قبة

الفمؾ ،رسمت أشياء ليا صمة بآالـ المسيح :المسامير التي يدقت في كفيو كقدميو،
كالصميب الذم حممو عمى ظيره كعميو قضى نحبو ،تاج الشكؾ الذم أنغرز في
صدغيو ،رداء استشياده ،رمح قائد المئة الذم اخترؽ لحمو ،المطرقة التي دقت

بيا المسامير ،السكط الذم جمده ،االسفنجة التي شرب منيا النبيذ الحامض ،ال ٌنرد

الذم كاف الجنكد الكفرة يمعبكف بو عند قدميو ،كالكيس الحاكم قطع الفضة الذم

دؿ (الممكؾ الثبلثة)
أيعطي لػ"ييكدا" مكافأة عمى خيانتو .كما رسمت الكككب الذم ٌ
كالرعاة إلى (بيت لحـ) ،ككذلؾ (قمبان مقدسان) يخترقو سيؼ .كما صنعت مذبحان

كخزانان لخزف براقع تستعمميا التائبات ،كخصصت مكانان لتعميؽ النذكر .أما ىي
فكانت ترقد عند قاعدة المذبح عمى فراش مف قش.

لقد جعمتيا طيبتيا كاخبلصيا محبكبة أىالي بمدة (مكنتو سانتك) الذيف تب ٌنكىا

كما لك كانت عاشت ىناؾ طيمة حياتيا .كسرعاف ما طفؽ األطفاؿ يسمكنيا

العرابة .كشرعت الكبلب بالسماح ليا بدخكؿ البيكت كالساحات مف دكف أف تنبح
ٌ
أس ىُرة
عمييا .كانت حياتيا مكرسة لمٌو كخدمة اآلخريف .كانت تقضي ساعات عند ِّ
المرضى ،تغسؿ جباىيـ بالماء كتصمي مف أجميـ .كما كانت تساعد القاببلت في
رعاية النساء عند الكالدة ،كترعى صغار نسكة الجيراف المكاتي يضطركف إلى

التغيب عف بيكتيف .كانت عمى استعداد لمقياـ بأكثر الميمات إيثاران ،مثؿ مساعدة

الطاعنيف في السف العاجزيف عف تكلي حاجاتيـ الطبيعية بأنفسيـ .كانت الصبايا
المكاتي في سف الزكاج يسألنيا النصيحة حكؿ مف يتقدـ لمزكاج منيف ،ككاف

الصبياف المغازلكف الصبايا يتكسمكف إلييا أف تتكسط ليـ لدل أكلياء أمكر

حبيباتيـ في حالة امتناع أكلئؾ عف تزكيجيف إياىـ .كانت تصالح األزكاج

المتخاصميف ،ككانت النسكة المكاتي يحاكؿ بعكليف ضربيف لكسميف ،أك قتميف

الرتكابيف الزنا يبادرف إلى اتخاذ كيفيا مبلذان ،لمعرفتيف أنو ما مف رجؿ في

(مكنتو سانتك) يتجرأ عمى أف يمسيف بأم أذل ما دامت ىي خامتييف .كانت تأكؿ
و
كبكمية تبمغ مف القمة بحيث أف الطعاـ الذم يتركو
ص ىدقى نة،
أم شيء يعطى إلييا ى
شاى يد كىي
المؤمنكف في كيفيا كاف يجاكز كفايتيا دكمان .كفي كؿ عصر كانت تي ى
تشارؾ الفقراء ما تبقى لدييا مف طعاـ .كما كانت تكزع عمييـ المبلبس التي كانت
تعطى إلييا .كلـ يكف أحد قد شاىدىا قط ،سكاء في الجك الحسف أـ الردمء

مرتدية أم شيء سكل الكيس ،المصنكع مف قماش (االسيارتك) المميء بالثقكب،

الذم كانت ترتديو يكـ قدكميا.

لـ تكف عبلقتيا بأفراد إرسالية (ماسكارا) الذيف قدمكا إلى (مكنتو سانتك)

لبلحتفاؿ بالقداس في كنيسة (قمب المسيح المقدس) عبلقة حميمة .كانكا ال

التديف ،الضرب الذم فمت مف
ينفككف يحذركف الناس مف الضرب الخاطئ مف ٌ

سيطرة الكنيسة ،مشيريف في سبيؿ المثاؿ إلى "بدراس أيتكانتا داس" في منطقة

(أس فمكرس) في (برنامبككك) حيث كاف الضاؿ "جكاك فريرا" كرىط مف األنصار قد

نثركا ىد ىـ عشرات األشخاص (بضمنو دميا) عمى الصخرة آنفة الذكر معتقديف بأنيـ
بتمؾ الطريقة سيبطمكف السحر الذم كاف قد قيد الممؾ "دكـ سباستياك" أحد حكاـ
البرتغاؿ الذم كاف قد اختفى عمى نحك غامض في أثناء جياده ضد المغاربة،

كيعيدكف الحياة إلى الذيف لقكا حتفيـ في المعركة األخيرة ،كيقكدكف الطريؽ إلى
الفردكس .كانت "ماريا ككادرادك" تمثؿ ،بالنسبة إلى إرساليات (ماسكارا) حال نة

كسطية تتاخـ الضبلؿ .أما ىي فكانت تركع عند مركر أفراد اإلرساليات كتقبؿ
أيدييـ كترجك مباركتيف .بيد أنو لـ يعرؼ عنيا بأنيا عقدت يكمان مع أكلئؾ

(اآلباء) ذكم األردية الشبيية باألجراس ،كالمحف الطكيمة ،كأسمكب الكبلـ الذم

غالبان ما يعب فيمو ،صبلت حميمة كصميمية مثؿ تمؾ التي ربطتيا بأىالي (مكنتو
سانتك) .كاف أفراد اإلرساليات يخدركف المؤمنيف في مكاعظيـ ،كذلؾ ،مف الذئاب

التي تتسمؿ إلى الزريبة بمظير الحمبلف لتمتيـ القطيع كمو :أم مف أكلئؾ األنبياء
المزيفيف الذيف كانت (مكنتو سانتك) تجتذبيـ كما تجتذب العسؿ الذباب .كانكا

يظيركف في أزقتيا الضيقة مرتديف جمكد الخراؼ مثمما فعؿ "يكحنا المعمداف" أك

سترات تشبو األردية الكينكتية كيصعدكف صكب تمثاؿ (المصمكب) كيباشركف مف

فكرىـ بإلقاء مكاعظ نارية غير مفيكمة .كانكا مصدران عظيمان لتسمية البمدة

الجكاليف ،أك "بدرـ" الجبار ،أك (السيدة
بكامميا ،تمامان مثؿ ركاة الحكايات ٌ
الممتحية) أك(الرجؿ الذم ال عظاـ لو) في سيرؾ الغجر .لكف "ماريا ككادرادك" لـ

تقرب قط رىط الحكارييف الذيف كانكا يتحمقكف حكؿ ىؤالء الكعاظ اليمج .كلذلؾ
تعجب أىالي البمدة حيف شاىدك "ماريا ككادرادك" تتجو في أحد األياـ صكب

حضيـ عمى
المقبرة ،حيث شرع كرىط مف المتطكعيف ببناء جدار حكليا بعد أف ٌ
رداء أرجكانيا غامقان ،كالذم
ذلؾ رجؿ طكيؿ الشعر ،ذك بشرة غامقة المكف ،يمبس ن

ما إف كصؿ إلى البمدة صباح ذلؾ اليكـ مع جمع مف الحكارييف (بينيـ مخمكؽ

نصؼ إنساف نصؼ حيكاف ،كاف يجرم عمى األربع) حتى أ ٌنبيـ ألنيـ لـ يكمٌفكا
أنفسيـ حتى إقامة حائط حكؿ األرض التي يد ًف ىف فييا مكتاىـ .ألـ يكف مناسبان

انضمت
كالئقان أف ييكقر المكت ،كىك الذم يتيح لئلنساف أف يرل كجو اهلل؟ كبصمت ٌ
كيككمكنيا في صؼ و
ممتك
"ماريا ككادرادك" إلى الناس الذيف كانكا يجمعكف الحجارة ٌ
يحيط بالصمباف الصغار التي أحرقتيا الشمس ،كشرعف في المساعدة .اشتغمت

معيـ كتفان لكتؼ حتى األصيؿ كبعده لبثت في الساحة الرئيسية تحت شجرتي التمر

تجمع ليستمع إلى الرجؿ ذم البشرة الغامقة .كمع أنو ذكر اهلل
ىندم بصحبة رىط
ٌ
الشخص إرادتو أك إرادتيا
كقاؿ إف مف الميـ لخبلص ركح إنساف ما أف يدمر ىذا
ي
ً
سـ أىٍك ىى ىـ كؿ فرد بأنو إلو صغير أعمى شأنان مف اآللية الذيف حكلو – أف
–
فيذه ٌّ
ييحؿ محميا إرادةى (الشخص الثالث) ،الشخص الذم بنى ،الشخص الذم كد
كاجتيد( ،النممة الدؤكب) ،كما شاكؿ ذلؾ ،فإنو كاف يتحدث عف ً
ىذه األمكر بمغة
كاضحة كانكا يفيمكف كؿ كممة منيا .كاف حديثو يبدك بالرغـ مف ككنو دينيان

كعميقان ،مثؿ أحد أحاديث ما بعد العشاء المسمية التي كانت األسر تتبادليا خارجان،
في الشكارع ،بينما كانت تنعـ بنسائـ المساء .كانت "ماريا ككادرادك" تمكث في

الساحة ،مككرةن نفسيا تمامان ،كىي تنصت إلى (المرشد) مف دكف أف تسألو أم
شيء ،مف دكف أف ترفع نظرىا عنو .كحيف يتأخر الكقت كيعرض الباقكف مف

بل ،كانت ىي األخرل
سكاف البمدة في الساحة عمى الغريب سقفان يأكيو ليرتاح لي ن

ترفع عقيرتيا – فيستدير الجميع نحكىا – كتعرض عميو كيفيا ،في خجؿ .ككاف

الرجؿ النحيؿ يتبعيا مف دكف تردد مرتقبان جانب الجبؿ .ظؿ (المرشد) طيمة مككثو

كعمر
في (مكنتو سانتك) يرشد كيعمؿ ،كيناـ في كيؼ "ماريا ككادرادك" .لقد نظؼ ٌ
الكنائس الصغيرة المقامة عمى الجبؿ كميا ،كبنى سكران مف الحجارة عمى جيتي

(الطريؽ المقدس) .كبعد حيف أخذ الناس يقكلكف إنو ما كاف يناـ كال ىي ،بؿ كانا
يقضياف الميؿ يتحدثاف عف أمكر الركح عند قاعدة المذبح الصغير متعدد األلكاف،

في حيف زعـ آخركف أنو كاف يناـ عمى فراش القش بينما كانت ىي تراقب نكمو.
كعمى كؿ حاؿ لـ تكف "ماريا ككادرادك" في الحقيقة لتتكقؼ عف مبلزمتو لحظة،

بل .كمع ذلؾ،
تشاركو نقؿ األحجار نياران ،كتصغي إليو بعينيف جد مفتكحتيف لي ن

استغربت البمدة كميا صباح اليكـ الذم اكتشفت فيو أف (المرشد) قد غادر (مكنتو

سانتك) ،كاف "ماريا ككادرادك" قد انضمت إلى أتباعو كرحمت معو.
**

في ساحة في أعمي مدينة (باىيا) ،يكجد مبنى صخرم قديـ تزينو أصداؼ

خمف
بحرية سكد كبيض كتحيط بو ،مثؿ السجكف ،جدراف سميكة صفر .ككما قد ٌ

بعض قرائي أنو حصف لمظبلمية( :دير سيدة الرحمة) ،أحد أديرة (الكابكتشينييف)،

كىـ أفراد إحدل الطكائؼ المشيكرة بممارسة عممية إخضاع الركح كالحماسة
التبشيريةً .ل ىـ أحدثكـ عف مكاف ىك في عيكف أم تحررم رمز لما ىك مكركه؟ كي
أمضيت عصر كؿ يكـ كامؿ داخمو قبؿ يكميف.
أنبئكـ بما عرفتو حيف
ي
لـ أذىب إلى ىناؾ ألتفحص طبيعة األرض ،لغرض نقؿ إحدل تمؾ الرسائؿ
العنيفة تربكيان كالتي يجب ،كما يرل الكثير مف الرفاؽ ،أف يقدـ إلى الثكنات

العسكرية كاألديرة كجميع قبلع االستغبلؿ كالخرافة عمكمان ،كلذلؾ لغرض تحطيـ
سياج المحرمات الذم يؤطر ً
ىذه المؤسسات عادة في أذىاف العماؿ ،لتبيف ليـ أف

تمؾ المؤسسات عرضة لميجكـ عمييا( .ىؿ تذكركف الجماعة في برشمكنة التي

كانت تدعك إلى مياجمة األديرة كتحبيؿ الراىبات لكي يسترجعف كضعيف النسكم

الذم ىح ىرىم ييف العزؿ منو؟) .ذىبت إلى ىذا الدير ألتحدث إلى أخ* عمى كجو
التحديد اسمو "جكاك ايفانجميستا دم مكنت مارشيانك" إذ صادؼ أف حالفني الحظ

بقراءة حكاية غريبة كاف ىك مؤلفيا.

إنو أحد مرضى الدكتكر "خكزيو باتيستادم سا اكليفيرا" ،الذم سبؽ أف

حدثتكـ عف كتابو في تقييس الجمجمة ،كالذم أتعاكف معو في بعض المناسبات،

كىك أحد أقرباء أقكل رجؿ في ىذه األصقاع ،أال كىك الباركف "دم كانا برافا".

كبينما كاف الدكتكر "اكليفيرا" يناكلو المسيؿ لطرد دكدة شريطية ،ركل الرجؿ الذم
أشرت إليو ،المدعك "ليميس بيداديس" المحامي كيؼ أف مزرعة تعكد إلى الباركف

مضت عمى احتبلليا مدة سنتيف تقريبان حتى ذلؾ اليكـ ،كذلؾ مف طرؼ مجانيف

أحالكىا أرضان حرامان .كقد ينطؽ بػ(ليميس بيداديس" مسؤكلية الترافع أماـ المحكمة

مف أجؿ إعادة المزرعة إلى الباركف باسـ حؽ الممكية الذم يشعر الباركف آنؼ

المستى ىغمٌيف
الذكر أف مف كاجبو الدفاع عنو بحماسة .إف حقيقة استيبلء رىط مف
ي
ً
يسر مسامع الثكرم عمى الدكاـ ،حتى كلك
عمى يم ٍمؾ أحد االستقراطييف ىي خير ٌ
كاف الفقراء ذكك العبلقة متعصبيف في الديف – كما زعـ المحامي بينما كاف معتقدان
الحكض كىك يعصر بقكة لطرد الدكدة الشريطية التي سبؽ أف نالت منيا الكيمياء

بل .لكف الذم جعمني أتمع أذني ىك سماعي ،فجأة ،أنيـ يرفضكف الزكاج المدني
ني ن

كيمارسكف شيئان يسميو "ليميس بيداديس" "مجكنان" .لكف أم امرئ عارؼ ببكاطف
و
"كبدليؿ عمى قياـ مثؿ
األساليب االجتماعية سيتعرؼ عميو أنو مسمؾ الحب الحر.
ىذا الفساد سكؼ تضطر السمطات بحكـ الضركرة إلى طرد المغتصبيف مف

األرض" .كاف دليؿ المحامي الناشئ عبارة عف ىذه الحكاية آنفة الذكر التي كاف

قد حصؿ عمييا بالتكاطؤ مع الكنيسة ،التي يسدم إلييا خدماتو ىي أيضان .لقد
أيرسؿ األخ "جكاك ايفا نجميستادم مكنت مارشيانك" إلى المزرعة مف لدف رئيس

أساقفة (باىيا) الذم كاف قد تسمـ إقرارات تديف الممارسات الضالة لشاغمي تمؾ

األرض .ذىب الراىب ليرل ما يجرم في "كانكدكس" كعاد بعد كقت قصير مرتاعان

كمستفزان بما قد رأل.

إف ركايتو ىل ىدلي هؿ عمى الكثير ،كال ريب أف التجربة كانت يمررة بالنسبة إلى
(الكابكتشيني) كبالنسبة إلى العقؿ المتحرر .فأف ما تكصي بو ركايتو بيف سطكرىا
المفرطة في الركحانية لشيء مثير فغريزة التحرر التي يخنقيا المجتمع الطبقي

يسر ،المدارس ،الديف،
بكساطة تمؾ األدكات المستخدمة لتقكيض ما ىك فطرم – األ ى
كالدكلة – ىذه الغريزة تقكد خطى ىؤالء الرجاؿ الذيف تدؿ مظاىرىـ كميا عمى أنيـ
ثاركا – ضمف ما ثاركا ضده – بكجو تمؾ المؤسسة التي تستيدؼ كبح المشاعر
كالرغبات .كألف السبب المعمف ىك رفض االنصياع لمقانكف الذم يبيح الزيجات

المدنية كالصادر في البرازيؿ بعد سقكط اإلمبراطكرية ،فقد عمد أىالي (كانكدكس)

بحرية ،كحٌميا بحرية إذ ما اتفؽ كؿ مف الرجؿ كالمرأة عمى
إلى عقد اإلتحادات ٌ
ذلؾ ،ككذلؾ عدـ االىتماـ بأبكة الخمؼ المنجب في أرحاـ األميات منذ أف عمٌميـ

زعيميـ أك مكجييـ – الذم يطمقكف عميو اسـ (المرشد) – أف جميع األطفاؿ

شرعيكف لمجرد حقيقة ككنيـ قد كلدكا .أليس في ىذا كمو شيء ما يبدك مألكفان
بالنسبة إليكـ؟ كأف أفكاران أساسان محدكدة مف ثكرتنا و
جار تطبيقيا عمميان في

أبكة متحررة ،اختفاء الخط المشيف
(كانكدكس) ..أليس كذلؾ؟ حب متحررٌ ،
الفاصؿ بيف الذرية الشرعية كغير الشرعية ،كاالعتقاد بأف اإلنساف ال يرث الكرامة

كنت أنا مصيبان
كال العار .كاذا تغمبنا عمى الشعكر بالنفكر الطبيعي فمنتساءؿ :ىؿ ي
أـ ال في زيارة ىذا األخ (الكابكتشيني)؟ كاف المحامي الناشئ لمباركف "دم كانا
برافا" ىك الذم أجرل ترتيب المقابمة اعتقادان منو بأنني قد شغفت منذ سنكات

بمكضكع الخرافة الدينية (كىذا صحيح في كاقع األمر) .تمت المقابمة في مطعـ

الدير ،كىك غرفة امتؤلت جدرانيا بصكر القديسيف كالشيداء مجاكرة لركاؽ صغير

ىباف يرتدكف القمنسكات كاألردية
مكسك بالقرميد ،كحكض كاف غالبان ما يأتي إليو ر ه
دالء مف الماء .غفر الراىب لي
بنية المكف كيتمنطقكف بحباؿ بيض ليسحبكا منو ن

أسئمتي كميا كصار كثير الكبلـ حيف اكتشؼ أننا نستطيع التحادث باإليطالية ،لغتو

األصمية .إنو مف أىالي الجنكب ،ال يزاؿ شابان يافعان ،قصي القامة ،بدينان ،كثيؼ

المحية ،ذا جبيف جد عريض يشي بككنو مكلعان بأحبلـ اليقظة .أما تجكيفا صدغية
كسمؾ رقبتو فدليؿ عمى طبيعة لئيمة ،حقيرة كعصبية .كفي حقيقة األمر ،الحظت

مف خبلؿ الحديث أنو ال يزاؿ ممتمئان حقدان ضد (كانكدكس) لفشؿ إرسالية التبشير
التي جاءت بو إلى ىناؾ ،كبسبب الخكؼ الذم البد أنو قد عانى منو ىناؾ حيف

كاف بيف اليراطقة الضاٌليف.

يككف مادة ألىعداد عدة مف صحيفة (شرارة الثكرة)
ما عممتو مف بيف شفتيو ٌ
كجكىر المكضكع أف المقابمة أكدت شكككي بأف في _ (كانكدكس) أناسان بسطاء

بل ،بقكة الفطرة كالخياؿ حسب ،بالكثير مف األشياء التي
عديمي الخبرة يقكمكف فع ن
نعرؼ ،نحف الثكرييف االكربييف إنيا الزمة إلقامة حكـ العدالة عمى األرض.

احكمكا أنتـ .لقد أمضى األخ "جكاك ايفانجميستا" أسبكعان ال غير في (كانكدكس)
يصحبو اثناف مف صنفو( :كابكتشيني) آخر مف (باىيا) كراعي أبرشية إحدل

البمدات المجاكرة لػ(كانكدكس) اسمو "دكـ يكاكيـ" الذم –دعني أقكليا عابران –

يكرىو األخ "جكاك" (إذ تييمو بأنو سكير ،غير طاىر ،يشير تعاطؼ الناس مع

الخارجيف عف القانكف) .كقبؿ بمكغ (كانكدكس) -بعد رحمة مضنية استغرقت ثمانية

عشر يكمان – الحظكا عبلمات التمرد كالفكضى ،كذلؾ لعدـ مكافقة أم دليؿ مف

اسخ مف المزرعة
األدالء عمى أخذىـ إلى ىناؾ :كحيف صاركا عمى مسافة ثبلثة فر و

كمدل ضخمة قابمكىـ بمزاج
التقكا دكرية رجاؿ يحممكف بنادؽ طكيمة المكاسير
ن
عدائي كلـ يسمحكا ليـ بالمركر إال بفضؿ تكسط "دكـ يكاكيـ" الذم كانكا يعرفكنو.

كفي (كانكدكس) التقكا جماعة مف مخمكقات نحيمة شاحبة كاألمكات ،يزدحـ

بعضيـ فكؽ بعض في أككاخ مف طيف كقش ،مدججيف بالسبلح "لحماية (المرشد)
الذم سبؽ أف حاكلت السمطات قتمو" .إف الكممات المرتاعة لػ (كابكتشيني) ،إذا

ترف في
استنكر انطباعو عند رؤيتو تمؾ الكمية الضخمة مف األسمحة ،التزاؿ ٌ
أذني" .لـ يككنكا لينزعكىا ،ال عند األكؿ كال عند الصبلة ،إذ كانكا فخكريف

بتسمحيـ بالبنادؽ القصيرة كالقربينات كالمسدسات كالمدل كأحزمة الخراطيش ،كما
ٌ
شف حرب( .لـ أستطع أف يأريو الحقيقة ،كاف كنت قد أكضحت لو
كانكا عمى كشؾ ٌ

أنيـ كجدكا أف مف البلزـ شف ىذه الحرب منذ احتبلليـ أرض الباركف بالقكة) .لقد
أكد لي أف مف بيف ىؤالء الرجاؿ مجرميف مشيكريف بسبب اعتداءاتيـ الصارخة،

كذكر أحدىـ عمى كجو التحديد" ،جكاك اإلبميس" "المعركؼ بقسكتو في عرض
المنطقة كطكليا" كالذم كاف قد جاء لمعيش في (كانكدكس) مع عصابة مف

الخارجيف عف القانكف ،ككاف أحد مبلزمي (المرشد) .يركم األخ "جكاك ايفانجميستا"
ً
سمح لممجرميف بالبقاء في "كانكدكس"
كيؼ الـ (المرشد) بيذه الكممات( :لماذا يي ى
إف كاف صحيحان أنكـ مسيحيكف كما تٌدعكف؟) .كاف الجكاب( :لنجعؿ منيـ اناسان
طيبيف .فإف كانكا قد سرقكا أك قتمكا ،فذلؾ بسبب الفقر الذم كانكا يعيشكف فيو.
إنيـ يشعركف بأنيـ جزء مف العائمة اإلنسانية ىنا ،كىـ مف أجؿ ىذا شاكركف.

إنيـ مستعدكف لمقياـ بأم عمؿ لتخميص أنفسيـ .كاذا ما رفضنا قبكليـ

فسيرتكبكف المزيد مف الجرائـ .إف مفيكمنا لمخير ىك ذلؾ الذم كاف المسيح

يمارسو) .ىذه الكممات ،يا رفاؽ ،تتفؽ االتفاؽ كمو مع فمسفة الحرية .تعممكف

جيدان أف السارؽ ىك ثائر في الحالة الطبيعية ،ثكرم مف دكف قصد كما تذكركف

جيدان أنو في أياـ (الككميكنة) الدرامية ،كاف رفاؽ كثيركف ،مف الذيف كاف ينظر

إلييـ كمجرميف كالذيف أمضكا مراحؿ في سجكف البرجكازية ،في طميعة الكفاح،

كتفان لكتؼ مع العماؿ ،مقيميف الدليؿ عمى بطكلتيـ ككرـ نفكسيـ .حقيقة ميمة:
إف الناس في (كانكدكس) يسمكف أنفسيـ (ياغكنتكس) ،كىي كممة تعني

المتمرديف* لـ يعترؼ الراىب بالرغـ مف رحبلتو مبشران في األراضي الخمفية،

بأكلئؾ النسكة عاريات األقداـ أكلئؾ الرجاؿ الذيف كانكا يكمان حذريف كمتكاضعيف

جدان ،أيناسان ذكم ميمة مف عند اهلل كالكنيسة" .إنيـ أعداء لممجتمع ،ال ينصمحكف

إنيـ ميتاجكف ،منفعمكف تمامان ،يتصايحكف ،كيقاطع بعضيـ بعضان ليتفكىكا بأفظع

ىراء يطرؽ مسامع المسيحي ...مبادئ تقٌكض القانكف كالنظاـ كاألخبلؽ الحميدة

بل أف كؿ مف ينبغي خبلص ركحو عميو أف يذىب إلى
كاإليماف .إنيـ يزعمكف ،مث ن

(كانكدكس) "ألف بقية العالـ قد كقعت في قبضة (المسيح الدجاؿ)" ىؿ تعرفكف ما

يعني ىؤالء بالمسيح الدجاؿ؟ إنو الجميكرية! أجؿ يا رفاؽ ،الجميكرية .إنيـ

يعدكنيا مسؤكلة عف كؿ شر مكجكد ،بعض ىذه الشركر تجر يدم مف دكف ريب،
ٌ
كغيره حقيقي كمادم مثؿ الجكع كضرائب الدخؿ .لـ يستطع األخ "جكاك ايفا
بخمستادم مكنت مارتشيانك" أف يصدؽ األشياء التي سمعيا .كأنا أشؾ أف يككف

ىك أك طائفة أك الكنيسة عمكمان متحمسيف كثيران لمنظاـ الجديد في البرازيؿ ،ذلؾ

تغص بالماسكنييف ،تعني
ألف الجميكرية ،كما
ي
كتبت إليكـ في رسالة سابقة ،التي ٌ
إضعافان لمكنيسة .لكف ذلؾ بعيد جدان عف النظر إلييا كمسيح دجاؿ! كاذ حسب

مثير غضبي ،كمضى يقكؿ أشياء كاف كقعيا عمى
(الكابكتشيني) أنو مخيفيني أك ه
اذني كالمكسيقى .قاؿ( :إنيـ طائفة سياسية) – دينية مدججة بالسبلح مقاكمة
ٌ
لحككمة البمد الدستكرية .كقد نصبكا أنفسيـ دكلة داخؿ دكلة بصفتيـ أفرادان ال

يقبمكف بقكانيف الجميكرية أك يعترفكف بسمطانيا أك يسمعكف لعممتيا بالتداكؿ

ىناؾ) .لقد أعاقو عماه الذىني عف إدراؾ أف ىؤالء األخكة ،ذكم الفطرة التي ال

تخطئ ،كقد اختاركا الثكرة ضد عدك الحرية منذ قياميا :السمطة .كمف ىي السمطة
التي تجكر عمييـ كتنكر عمييـ الحؽ في األرض كالتعٌمـ كالمساكاة؟ أليست ىي

الجميكرية؟ إف حقيقة ككنيـ مسمحيف لمحاربتيا لدليؿ عمى أنيـ قد أحسكا اختيار

السبيؿ كذلؾ ...السبيؿ الكحيد الذم يممكو المضطيدكف لكسر قيكدىـ :العنؼ.

ليس ىذا كؿ ما في األمر .استعدكا لشيء أكثر إثارة لبلستغراب :يؤكد األخ

"جكاك إيفانجميستا" لي إف (كاندكس) قد أقرت فعبلن عمى الجنس المشاع ،نظاـ

الممكية المشاعة :إف كؿ شيء يخص كؿ فرد ..كيقاؿ إف (المرشد) قد اقنع
و
منقكؿ أك شبو
أم يم ٍم وؾ
الجماعة إنيا لخطيئة – انتبيكا إلى كمماتي جيدان – أف يي ىعد ٌٍ
منقكؿ ممكان ألم فرد كاحد .فالمساكف كأراضي الغمٌة كالحيكانات األليفة تعكد ممكيتيا
إلى الجماعة :ىي لمجميع كليست لفرد ..لقد أقنعيـ (المرشد) أنو كمما كثرت

المرضي عنيـ يكـ
مقتنيات الشخص تقٌمص احتماؿ أف يككف ضمف أكلئؾ
ٌ
القيامة ..فكأنو يطبؽ آراءنا ،مخفيان إياىا كراء كاجية دينية ألغراض تكتيكية :أم
الحاجة إلى أف يأخذ في الحسباف المستكل الثقافي المتكاضع ألتباعو أليس رائعان

أف تشكؿ جماعة مف المنشقيف ،في أصقاع نائية مف البرازيؿ ،مجتمعان تخمى عف

الزكاج كالماؿ ،كحمت فيو الممكية الجماعية محؿ الممكية الخاصة؟
ً
ىذه الفكرة كانت تدكر كتدكر في عقمي بينما كاف األخ "جكاك ايفا نجميستادم
مكنت مارتشيانك" يخبرني أنو بعد كعظ داـ سبعة أياـ في (دكانكدكس) في جك مف

سمى (ماسكنيان) ك (بركتستانتيان) لحثو الناس عمى
العداء الصامت ،كجد نفسو يي ٌ
الرجكع إلى قرارىـ .كأنو بعد أف ناشدىـ طاعة الجميكرية اضطرمت عكاطفيـ إلى
درجة اضطرتو إلى اليركب مف (كانكدكس) كالنجاة بركحو .قاؿ( :لقد فقدت

الكنيسة سمطتيا ىناؾ بسبب رجؿ مجنكف يقضي كقتو في حمؿ الزمرة كميا عمى

العمؿ طيمة النيار إلنشاء معبد) .لـ أستطع أف أشاركو استياءه ،بؿ شعرت بدؿ

ذلؾ بالسعادة كالتعاطؼ فقط تجاه أكلئؾ الرجاؿ الذيف بدا أنو بفضميـ أخذت تنبعث

ثانية مف رمادىا ،في أراضي البرازيؿ الخمفية" ،الفكرة" التي تعتقد القكل الرجعية

بأنيا قد أغرقتيا في بحر الثكرات المدحكرة في أكربا .ىذا كالى رسالتي التالية ،أك
ال رسالة قط.
(ْ)

أبمغ "ليميس بيدادس" ،محامي الباركف "دم كانبرافا" ،محكمة (سمفادكر)

رسميان أف مزرعة (كانكدكس) قد غزاىا الرعاع ،عممان بأف المستشار القانكني كاف

ىناؾ طيمة ثبلثة شيكر .كسرعاف ما انتشر البر في جميع أنحاء المنطقة :إف

القديس الذم كاف يجكؿ في عرض الببلد كطكليا مدة ربع قرف قد استقر في ذلؾ

المكضع المحاط بتبلؿ صخرية كاليمسمى (كانكدكس) عمى غرار تسمية القصبات

المصنكعة مف (الكانكدكس) ،كىي قطع مف سيقاف قصب السكر اعتاد القاطنكف

ىناؾ عمى تدخينيا .كاف المكاف معركفان لرعاة البقر ألنيـ كثيران ما تكقفكا مع

أبقارىـ ليبلن عمى شكاطئ (فازا – بارس) .كفي األسابيع كاألشير التالية رؤيت
جماعات مف الفضكلييف كالخطاة كالمرضى كالمتشرديف كالياربيف مف العدالة

القادميف مف الشماؿ كالجنكب كالشرؽ كالغرب ،متكجييف نحك (كانكدكس)،
يخالجيـ ىاجس أك أمؿ بأف يجدكا ىناؾ المغفرة ،المبلذ ،العافية ،السعادة.

في صباح اليكـ التالي لكصكؿ (المرشد) كأتباعو شرع يبني معبدان قاؿ إنو

سيككف كٌمو مف الصخر كلو برجاف طكيبلف جدان ،كسيكرس لممسيح المبارؾ .كما

مصمى
قرر أف يقاـ ىذا المعبد مقابؿ كنيسة (سانتك أنتبكنيك) القديمة ،التي ىي ٌ

المزرعة .قاؿ كىك يغط في ضكء نار مفتكحة في أعالي المدينة( :ليرفع األغنياء

يدم ..كألني أحد أبناء اهلل الذم كىبني ركحان خالدة تستطيع أف
أيدييـ .ا ٌني رافعه ٌ
الرب قد
يدم ألف ٌ
تظفر بالفردكس ،الكنز الحقيقي الكحيد القائـ بذاتو ،إني أرفع ٌ

جعمني فقيران في ىذه الحياة كي اغتني في اآلخرة ليرفع األغنياء أيدييـ) .عند ذاؾ

برزت في ظبلؿ ممؤىا الشرارات غاب هة مف األذرع المرفكعة ،مف بيف األسماؿ البالية

كالجمكد كالبمكزات القطنية المتيرئة .صمٌى ىؤالء قبؿ مكعظتو كبعدىا ،كأقامكا

مكاكب بيف المساكف نصؼ المكممة كالمأكم المصنكعة مف قطع صغيرة مف الخرؽ

كاأللكاح ،حيث كانكا ينامكف .كاف يمكف سماعيـ في ليؿ األصقاع الخمفية كىـ
يصيحكف( :تحيا العذراء) كيحيا (المسيح) ك (المكت لقاف) ك(المكت لممسيح

الدجاؿ) .كاف رجؿ مف (مارانديبل) يصنع المعاب النارية كيشعميا في الميرجانات –

الناريات – كاحدان مف أكائؿ الحجاج القادميف كمنذ ذلؾ الكقت،
"انتكتيك" اختصاصي
ٌ
قطع مصفكفة فتتفجر الصكاريخ
ككمما قامت مكاكب في (كانكدكس) كانت تي ٍ
ش ىعؿ ٌ
النارية فكؽ الرؤكس.

يكجو العمؿ في المعبد ،بمشكرة ب ٌناء ماىر كمساعدتو ،كاف قد
كاف (المرشد) ٌ
ساعده في إعمار كنائس صغيرة كثيرة كاقامة كنيسة المسيح المبارؾ في

عيف التائبيف لقمع األحجار كغربمة
(كريكيكلس) مف مستكل األرض فصاعدان ،كما ٌ
الرمؿ كجمب األخشاب .كفي أكؿ المساء ،بعد تناكؿ كجبة ضئيمة – إف لـ يكف
صائمان – مؤلفة مف كسرة خبز كقطعة مف فاكية كلقمة مف (المينيكت) المغمي

يحض اآلخريف
كبضع قطرات مف الماء ،كاف (المرشد) يرحب بالقادميف الجدد ك ٌ
عمى كرـ الضيافة .كعقب (صبلة اإليماف) ك(أبانا) ،ك(السبلـ عميؾ يا مريـ) ،كاف
صكتو المبؽ يعظيـ حكؿ التقشؼ كقمع الشيكات كالزىد كيشاركيـ الرؤل التي

تشبو القصص التقميدية التي كاف يركييا القصاصكف المتجكلكف في األرياؼ:

النياية قريبة – كاف يمكف رؤيتيا بالكضكح كمو مثمما تيرل (كانكدكس) مف أعمي
(آفافيبل) .كستكاصؿ الجميكرية إرساؿ جحافؿ مف ذكم البزات الرسمية كالبنادؽ
لتحاكؿ أسره كمنعو مف التحدث إلى المحتاجيف .لكف ميما سالت الدماء التي قد

يعض المسيح .سيككف ىناؾ طكفاف ،ثـ
يسفحيا (الكمب الكبير) ،فمف يستطيع أف ٌ
جد دامس حتى أف كؿ شيء البد أف
كسي ٍغرؽ
كسكؽ الدنيا بظبلـ كٌمي ٌ
ه
زلزاؿ .ي

يؤدل بالممس ،كما يفعؿ العمياف ،في حيف تتردد أصداء المعركة غير بعيد.
ٌ
كسيمكت ألكؼ اليمع لكف حيف ينقشع الضباب ،ذات فجر صاؼ مشرؽ ،سيرل
الرجاؿ كالنساء جيش "دكـ سباستياك" محيطان بيـ عمى تبلؿ (كانكدكس)

كطير العالـ
كسفكحيا .عند ذاؾ سيككف الممؾ العظيـ قد دحر عصابات (قاف)ٌ ،
البر .سيشاىدكف "دكـ سباستيار" بدرعو المماع كسيفو .سيشاىدكف
مف أجؿ ٌ

الغر .كسيبتسـ ليـ كىك منفرج الساقيف عمى ظير دابتو ذات
كجيو العطكؼ ٌ
الجؿ* المذىب المرصع بالماس .كسيركنو راحبلن عمى مطيتو بعد إنجاز ميمتو في
ي
تخميص بني آدـ مع جيشو إلى أعماؽ البحر.

الجكالكف
شعر الدباغكف كالمحاصصكف كالمعالجكف كالمبرئكف كالبائعكف ٌ

و
كلياؿ عدة
كالغساالت كالقاببلت كالمتسكالت المكاتي كصمف إلى (كانكدكس) بعد أياـ

مف السفر ،مستصحبات متاعيف الدنيكم في عربة مغطاة بقماش القنب أك عمى

ظير حمار ،كالمكاتي كف ىناؾ اآلف جالسات القرفصاء في الظبلـ ،كالجميع يستمع

ً
بأيماف
كيريد التصديؽ ...شعركا بأف عيكنيـ قد اغركرقت .لقد صمٌكا كأنشدكا

أتباع (المرشد) األكائؿ نفسو .الذيف ما كانكا يعرفكف ،سرعاف ما تعممكا الصمكات

كالتراتيؿ كالحقائؽ .كاف "أنتكنيك فيبل نكفا" صاحب المتجر في (كاندكس) مف أكثر
الحريصيف عمى التعمـ .فقد كاف يتمشى كثيران بمحاذاة شكاطئ النير ،أك مركران

بالحقكؿ المزركعة حديثان ،كذلؾ برفقة (الصغير المبارؾ) ،الذم كاف صبكران في
إيضاح كصايا الديف كنكاىيو ،كالتي عمميا "انتكنيك" عند ذاؾ أخاه "ىكنكريك"،

كزكجتو "أنتكنيا" ،كعديمتو "اسكناك" كأطفاؿ الزكجيف.

لـ يكف ثمة نقص في الطعاـ ،إذ كانت لدييـ حبكب كخضار كلحـ .كنظران

لكجكد الماء في (فازا بارس) فقد كاف في كسعيـ زراعة المحاصيؿ .كقد جمب

الكافدكف المؤكنة معيـ ،ككانت المدف األخرل غالبان ما ترسؿ إلييـ الدجاج كاألرانب

كالخنازير كالعمؼ كالمعز كقد طمب (المرشد) مف "أنتكنيك فيبلنكفا" خزف الطعاـ

كضماف تكزيعو بصكرة عادلة عمى المعكزيف .كبدكف أية تكجييات معينة ،كلكف

عمى كفؽ تعاليـ (المرشد) ،غدت الحياة في (كانكدكس) منظمة شيئان فشيئان ،كاف

لـ تخؿ مف التعقيدات .تكٌلى (الصغير المبارؾ) ميمة تكجيو الحجاج القادميف.

كتسمٌـ إعاناتيـ ،عمى أف ال تككف نقدية ،فإذا أرادكا التبرع بعممة الجميكرية ترتب
عمييـ الذىاب إلى (ككمبي) ك (جكازير) ،بصحبة "أبكت جكاك" أك "باجك" الذيف

كانا يعرفاف القتاؿ كيستطيعاف حمايتيـ ،كذلؾ إلنفاقيا عمى شراء أشياء لممعبد:
مجارؼ ،قاطعات صخكر ،مطارؽ ،فكادف* ،أخشاب ممتازة ،تماثيؿ قديسيف،

كصمباف المصمكب .أما الخكاتـ كالقراريط كمشابؾ البركشاف كالقبلدات كاألمشاط

كالمسكككات القديمة كمعدات الزينة البسيطة المصنكعة مف الطيف أك العظـ ،التي
يقدميا الحجاج فقد كضعتيا األـ "ماريا ككادرادك" في صندكؽ زجاجي .ككاف ىذا
الكنز يعرض في كنيسة (سانتك انتكنيك) كمما قدـ األب "يكاكيـ" مف (ككمبي) أك

راعي أبرشية آخر مف المنطقة ،ليؤدم مراسـ القداس أك اآلعتراؼ أك التعميد أك

تزكيج الناس في (كانكدكس) .كعمى الدكاـ كانت ثمة مناسبات احتفالية .كقد
ترأس ىارباف مف كجو العدالة" ،جكاك الكبير" ك"بدراك" ،كىما أقكل رجميف في

(كانكدكس) ،المجاميع التي كانت تجمب الحجر لممعبد مف مقالع قريبة ،ككانت

"كاتارينا" زكجة "أبكت جكاك" ككذلؾ "الكساندرينيا ككريا" كىي امرأة مف (ككمبي)

تعداف الطعاـ لعماؿ البناء .كانت الحياة أبعد ما
قيؿ إنيا كانت تصنع المعجزاتٌ ،

تككف عف الكماؿ ،مف دكف تعقيدات ،كمع أف (المرشد) كاف يعظ القمار كالتدخيف
كالخمر ،كاف ىناؾ مت يقامر ،كيدخف ،كيشرب (براندم) القصب ،كحيف شرعت

(كانكدكس) بالنمك كانت ىناؾ معارؾ مف أجؿ النساء ،كسرقات ،كنزكات سكر،

كحتى طعكف بالسكاكيف ،لكف ذلؾ كاف أقؿ إشكا نال مما في أماكف أخرل ،ككانت

المتحمس كالمتقشؼ الذم
تحدث عمى ىامش المركز الزاخر بالنشاط األخكم،
ٌ
اريكه.
أقامو (المرشد) كحك ٌ

لـ يحظر (المرشد) عمى النسكة أف يتزيف لكنو قاؿ مرات ال تحصى إف ٌأية

امرأة تيتـ بجسميا كثيران قد تككف ىح ًرًي نة بأف تيمؿ العناية بركحيا ،كاف المظير
ريان بأف يخفي ركحان قذرة ككريية
الخارجي الحسف قد يككف ،شأنو شأف إبميس ىح ٌ

كشيئان فشيئان غدت ألكاف مبلبس الشابات كالعجائز عمى السكاء كئيبة أكثر فأكثر،

حد الركبة كارتفعت فتحات أعناقيا أعمى
كشيئان فشيئان بمغت حكاشي المبلبس ٌ
فأعمى ،كصارت فضفاضة أكثر فأكثر ،بؿ بدت في النياية تشبو بأردية الراىبات.
كاختفت الزينة ،بؿ حتى األشرطة التي يعقد الشعر بيا إلى الكراء ،ىي كفتحات

العنؽ الكاطئة .كباتت النسكة يرخيف شعكرىف ،أك تخفينو تحت مناديؿ كبيرة .كمف

حيف إلى حيف كانت تحدث مشكبلت بشأف "المجدليات" ،أكلئؾ النسكة الضائعات

المكاتي عمى الرغـ مف قدكميف إلى (كانكدكس) عمى حساب الكثير مف التضحيات،

كتقبيميف قدمي (المرشد) نشدانان لمغفراف ،كف مكضع المضايقة مف جانب نساء

بل عمى تكبتيف.
غير متسامحات يطمبف منيف أف يرتديف أمشاطان مف الشكؾ دلي ن

بيد أف الحياة كانت ىادئة عمكمان ،كسادت ركع مف التعاكف بيف السكاف .أحد

شؼ كىك
فرد ي ٍكتى ى
مصادر المشكبلت كاف الخطر عمى تداكؿ عممة الجميكرية :فأم ي
جميع ما يممؾ يرغمكنو عند
يستعمميا في أم صفقة ،يأخذ منو رجا يؿ (المرشد)
ى
ذاؾ عمى مغادرة (كانكدكس) .كانت التجارة تتـ بالمكككات التي تحمؿ صكرة

اإلمبراطكر "دكـ بيدرك" أك ابنتو األميرة "ايسابيؿ" .لكف بسبب ندرتيا أضحت

القاعدة العامة مقايضة المنتكجات كالخدمات .فكاف يجرم تبادؿ السكر األسمر

الخاـ بالصنادؿ الحبمية ،كالدجاج بأدكية األعشاب الطبية ،كطحيف (المينيكت)

بحدكات الحصاف كقراميد السقكؼ بأطكاؿ مف القماش ،كاإلرجكحات الشبكية

بالمدل الطكيمة .أما العمؿ في الحقكؿ كالمساكف كحظائر الحيكانات فكاف يكافأ
بالعمؿ كما كاف أحد ليطمب أجران عف الكقت المقضي أك العمؿ المؤدم مف أجؿ

المسيح المبارؾ .كباإلضافة إلى المعبد ،أنشئت مساكف عرفت بعد ذلؾ باسـ (دكر
الصحة) حيث بدئ بتقديـ السكف كالغذاء كالعناية لممرضى كالمسنيف كاألطفاؿ

كاليتامى .كانت "ماريا ككادرادك" مسؤكلة عف ىذه الميمة أكؿ األمر .لكف ما إف

بني الممجأ – المؤلؼ مف ككخ طيني صغير ذم غرفتيف كسقؼ مف القش – كي

يستطع (المرشد) أف يستريح فيو بضع ساعات فقط مف الحجاج الذيف كانكا
يترصدكنو ليؿ نيار ،ككرست أـ الرجاؿ كقتيا كمو ،يج ًعمىت إدارة (دكر الصحة) بيد
األختيف "ساردلنيا" كىما "انتكنيا" ك"أسنساك" زكجتي األخكيف "فيبل نكفا" .كانت

نزعات حكؿ قطع األراضي القابمة لمزرع عمى امتداد شاطئ (فازا  -بارس)
ىناؾ ا

كالتي احتميا الحجاج تدريجيان بعد أف استقركا في (كانكدكس) كنازعيـ آخركف في
حقيـ فييا كقد حسـ مثؿ تمؾ القضايا كمو "انتكنيك فيبلنكفا" ،صاحب المتجر ،إذ

كاف ىك الذم كزع قطعان مف األرض لمقادميف الجدد ،بأمر مف (المرشد) ،كي يبنكا
مساكنيـ ىناؾ ،كخصص أراضي بحظائر الحيكانات التي أرسميا المؤمنكف أك

جمبكىا ىدايا ،كىك الذم عمؿ قاضيان حيف كاف المخاصمات تثار بشأف المتاع

الم ٍمؾ .لـ تحدث مشاحنات كثيرة جدان مف ىذا الضرب في كاقع األمر .ذلؾ أف
ك ي
الناس الذيف كانكا قد قدمكا إلى (كانكدكس) لـ يجتذبيـ الطمع أك فكرة التممؾ

المادية .فقد كانت حياة الجماعة مكرسة لمنشاطات الركحية :الصمكات كالجنائز،

كالمكاكب ،كاقامة معبد المسيح المبارؾ ،كعمى الخصكص المكاعظ المسائية التي
كثيران ما امتدت حتى ساعة متأخرة مف الميؿ .كفي أثناء تمؾ األمسيات كاف كؿ
شيء يتكقؼ في (كانكدكس).
***

لغرض ا إلعبلف عف الميرجاف الذم نظمو (الحزب التقدمي الجميكرم) فقد

ألصقكا عمى جدراف (كيماداس) ممصقات تقكؿ (البرازيؿ المتحدة كطف قكمي) باسـ

"ايبامنكنداس غكنكالفس" لكف "غاليميك غاؿ" ال يفكر كىك في غرفتو في نزؿ

(سيدة األلطاؼ) في االحتفاؿ السياسي الجارم في الخارج بأبية كبيرة كشعائر

رسميات ،في حر الظييرة الخانؽ ،بؿ في القابميات المتناقضة التي اكتشفيا في

"ركفينك" ،معتقدان بأنو "تركيبة غاية في الغرابة" .طبيعي أف يتآلؼ كثيران التكجو

كالتركيز .كمف المعتاد جدان كجكدىما في شخص يقضي حياتو متجكالن في أرجاء
ً
بل ساعيان أك
بل لممسافريف كالصياديف كالقكافؿ أك منشغ ن
ىذه المنطقة الشاسعة دلي ن

مقتفيان أثر الماشية الضالٌة .لكف ماذا عف قكة الخياؿ؟ كيؼ يعمؿ الميؿ إلى الخياؿ،
كاليذياف ،كالبلحقيقة ،كذلؾ ديكف أىؿ الفف كالناس غير العمميف في شخص يشير

كؿ شيء فيو إلى المادية ،إلى الرجؿ الذم قدماه في األرض ،إلى الذرائعي

العممي؟ كمع ىذا فذلؾ ما تدؿ عميو عظامو :قابمية التكجو كالتركيز كالتصكر .لقد

اكتشؼ "غاليميك غاؿ" ذلؾ في المحظة األكلى تقريبان التي استطاع فييا أف

يتحسس الدليؿ .إنو يقكؿ لنفسو" :إنيا تركيبة ال معقكلة ،ال اتساؽ فييا .كيؼ

يمكف لشخص ما أف يككف في الكقت نفسو نمكذجان لمتكاضع كلبلستعراضية ،بخيبلن

كمسرفان!؟".

إنو مائؿ عمى دلك ،يغسؿ كجيو ،بيف جدراف فاصمة تكسكىا كتابات

و
عركض (اكبرالية) كمرآة مكسكرة .ثمة صراصر بنية
صكر
كقصاصات صحؼ فييا
ي
المكف تظير كتختفي في شقكؽ األرضية ،كىناؾ عمى السقؼ سحمية صغيرة
الجك االحتفالي
خائفة .قطعة األثاث الكحيدة ىي سرير مكسكر ،ببل شراشؼ .يمج ُّ

الغرف ىة عبر نافذة مشبكة :أصكات تضخميا مكبرة الصكت ،صميؿ صنجات ،دقات
ً
اليجمات عمى حزب
يطيرف طائرات كرقية .أحدىـ يناكب
طبكؿ ،كثرثرة صبياف ٌ
المديح
(باىيا لمحكـ الذاتي) كالحاكـ "لكيز فيانا" كالباركف "دم كانا برافا" ككيؿ
ً
لػ"ايبامنكنداس غكنكالفس" ك(الحزب التقدمي الجميكرم).

يستمر "غاليميكغاؿ" في االغتساؿ ،غير مباؿ بالمغط في الخارج .كما إف

ينتيي حتى ينشؼ كجيو بقميصو .ثـ ينيار عمى فراشو ككجيو إلى األعمى،

كاضعان إحدل ذراعيو تحت رأسو كسادةن .يمقي نظرة عمى الصراصر كالسحمية ،ثـ
يفكر( :الصمت ضد نفاذ الصبر) .لقد مضت عميو ثمانية أياـ اآلف كىك في

(كيماداس) .كمع أنو رجؿ يعرؼ كيؼ ينتظر ،فقد شرع يشعر ببعض القمؽ ،كىذا

بل أف
ما قاده إلى أف يطمب إلى "ركفينك" السماح لو أف يتحسس رأسو .لـ يكف سي ن

يقنعو بالكبلـ ،إذ أف الدليؿ كاف مف النكع المرتاب ،كيتذكر "غاؿ" أنو أستطاع أف
ينقض عميو .لقد
يشعر ،كىك يتحسسو ،كـ كاف الرجؿ متكتران كعمى استعداد ألف
ٌ
كانا يتقاببلف كؿ يكـ ،كأصبحا يتفاىماف مف دكف صعكبة .كبغية قضاء الكقت
بينما ىك ينتظر ،درس "غاليميك" سمككو ،مدكنان مبلحظات حكلو( :إنو يستقرئ

السماء كاألشجار كاألرض كما لك كانت كتابان .إنو رجؿ ذك أفكار بسيطة كصمبة

كقانكف صارـ لمشرؼ كمناقبية يشتقيا مف تعاممو مع الطبيعة كاإلنساف كليس مف

التعمـ مف الكتب ،إذ أنو لـ يكف يعرؼ القراءة كال الديف ،فيك ال يبدك راسخ اإليماف

جدان) .ىذا كمو ينسجـ مع ما تحسستو أناممو ،إال بالنسبة إلى قكة الخياؿ .عمى
أم مف عبلئميا في "ركفينك" في
أم نحك تي ٍظ ًير نفسيا ،لماذا عجز عف مبلحظة ًّ

يرتب صفقة معو ليككف دليمو إلى كانكدكس)
ىذه األياـ الثمانية ،سكاء عندما كاف ٌ
أف أـ في ككخ "ركفينك" في ضكاحي البمدة ،أـ في محطة القطار حيف كانا يشرباف،
شرابان باردان سكية ،أـ في أثناء سيرىما مف مدبغة إلى مدبغة عمى شكاطئ

(اتيابيككرك)؟ مف ناحية أخرل فإف ىذا الميؿ المؤذم المعادم لمعمـ كاضح لدل

"جكربما" زكجة الدليؿ – ىذا إذا ما تركنا حقؿ التجربة لنغطس في مجمع األكىاـ،

في أحبلـ اليقظة .فعمى الرغـ مف حقيقة ككنيا جد متحفظة في محضر "غاليميك"

فقد سمعيا ىذا تركم قصة التمثاؿ الخشبي لػ"سانت أنتكني" المكجكد عمى المذبح

الرئيس في كنيسة (كيماداس)( .كاف مكجكدان في كيؼ ،قبؿ سنيف عدة ،كأيخذ إلى
ط بالمذبح
فرًب ى
الكنيسة .كفي اليكـ التالي اختفى التمثاؿ كظير ثانية في المغارة .ي
كي ال يفمت ،لكنو تمكف مع ذلؾ مف الرجكع إلى الكيؼ .كاستمر الحاؿ ىكذا،

كالتمثاؿ يت ٌنقؿ ذىابان كايابان ،حتى كصمت إرسالية مقدسة مؤلفة مف أربعة آباء
ست الكنيسة إلى "سانت
"كابكتشينييف" كرئيس األساقفة إلى "كيماداس" ،ف ٌكر ى
انتكني" كأعادت تسمية البمدة إلى (سانتك انتكنيك داس كيماداس) عمى شرؼ

القديس .كمنذ ذلؾ الكقت فقط ظؿ التمثاؿ ساكنان عمى المذبح ،حيث يشعؿ الناس

لو الشمكع ىذه األياـ) .يتذكر "غاليميك غاؿ" أنو حيف سأؿ "ركفينك" إف كاف يصدؽ

القصة التي ركتيا زكجتو ،ىز مقتفي اآلثار كتفيو استخفافان كابتسـ منكران .إال أف
"جكريما" كانت تؤمف بذلؾ .كاف بكد "غاليميك" أف يتحسس رأسيا ،ىي األخرل،

و
أس
كلك أنو لـ يحاكؿ أف يفعؿ ذلؾ .ذلؾ أنو مكقف أف مجرد التفكير بممس
غريب ر ى
ً
زكجة "ركفينك" كاف شيئان ال يمكف تصكره بالنسبة إلى الزكج .أجؿ إف "ركفينك"

رجؿ شككؾ ،ما في ذلؾ ريب .لقد كاف عمبلن عسيران حممي يو عمى المكافقة عمى
إيصالو إلى (كانكدكس) ،إذ ساكـ كثيران حكؿ أألجر ،كأثار االعتراضات ،كتردد .كمع
أنو قبؿ في آخر المطاؼ ،فقط الحظ "غاليميك" انو كاف غير مرتاح حيف كاف

يتحدث إليو عف (المرشد) كصحبو.

كمف دكف أف يدرم ،تح ٌكؿ انتباىو مف "ركفينك" إلى الصكت اآلتي مف
الخارج( :إف الحكـ الذاتي المحمي كالغاء المركزية ىما حجتاف يستخدميما الحاكـ
"فيانا" ،كالباركف "دم كانا برافا" كأتباعيما بغية الحفاظ عمى امتيازاتيـ كالحيمكلة

دكف صيركرة (باىيا) كالية عصرية مثؿ سائر كاليات البرازيؿ .كمف ىـ يم ىركجك
الحكـ الذاتي؟ إنيـ ممكيكف متربصكف ،يكدكف بعث اإلمبراطكرية الفاسدة ككأد

لكف (الحزب التقدمي الجميكرم) الذم ينتمي إليو "ايبا
الجميكرية ،لكالنا! ٌ
منكنداس غكنكالفس" سيحكؿ دكف فعمتيـ تمؾ )...ليس الرجؿ الذم يتحدث اآلف

نفسو الذم كاف مف قبؿ .فيذا أكضح ،ك"غاليميك" يفيـ كؿ شيء يقكلو ،بؿ أنو

سمىفيوي يقتصر عمى الزعيؽ كالنعيؽ.
يبدك مالكان فكرةن ما في عقمو ،في حيف كاف ى
أينبغي عميو أف يمقي نظرة عمى الخارج مف النافذة؟ كبل ،لف يتحرؾ مف سريره فيك
متيقف أف المشيد ىك نفسو :حشكد مف مشاىديف فضكلييف يطكفكف مف كشؾ

طعاـ كشراب إلى آخر ،يستمعكف إلى ركاة القصص ،أك يتجمعكف حكؿ الرجؿ

طكالتيف* يقرأ الحظكظ ،أك يتنازلكف مف كقت إلى آخر لمتكقؼ لحظة
الكاقؼ عمى ٌ
كي يحدقكا ًببمى وو مف دكف أف ينصتكا أماـ المنصة الصغيرة التي يزيد منيا الحزب
التقدمي الجميكرم) دعايتو ،تحت حماية سفاحيف يحممكف بنادؽ رش .يفكر

"غاليميك غاؿ"( :مف الحكمة ليؤالء أف يككنكا عمى ىذه الدرجة مف البلمباالة) .ما
الفائدة بالنسبة ألىالي (كيماداس) أف يعرفكا أف (حزب الحكـ الذاتي) الذم ينتمي

إليو الباركف "دم كانا برافا" ىك ضد النظاـ المركزم لمحزب (الجميكرم) ،كأف

يعرفكا أف األخير يناىض إلغاء المركزية الفدرالية المتيف ينادم بيما غريمو؟ كىؿ
لممنازعات الخطابية بيف األحزاب السياسية البرجكازية أية عبلقة بمصالح

المساكيف كالمسحكقيف؟ إنيـ محقكف في التمتع باالحتفاالت كعدـ االىتماـ ،بما

يقكلو السياسيكف مف عمى المنصة .لقد الحظ "غاليميك" مساء اليكـ السابؽ بعض

مرده ليس االحتفاؿ الذم نظمو (الحزب التقدمي
االىتياج في (كيماداس) ٌ

الجميكرم) ،بؿ ألف الناس كانكا يتساءلكف عما إذا كاف (حزب الحكـ الذاتي) –

حزب الباركف "دم كانا برافا" – سيرسؿ شقاة سفاحيف لتقكيض استعراض أعدائيـ
كما إذا ستطمؽ عيارات نارية كما كاف يحدث في أكقات أخرل سابقة .الكقت اآلف
الضحى ،كالشيء مف ىذا القبيؿ قد حدث ،كلسكؼ ال يحدث مف دكف ريب.لً ىـ
يكمفكف أنفسيـ مشقة ،فض اجتماع يعكزه التأييد الشعبي عمى ىذا النحك

المحزف؟ خطر بباؿ "غاؿ" أف االحتفاالت التي ينظميا مؤيدك (حزب الحكـ الذاتي)

البد أنيا تشابو تمامان ما يجرم خارج نافذتو .كبل ،ليس ىذا ىك المكاف الذم تقرر
فيو السياسة الحقيقية لػ(باىيا) البرازيؿ .كيفكر( :إنيا تتقرر ىناؾ في المستكل

األعمى ،لدل أكلئؾ الذيف ال يعممكف حتى حقيقة أنيـ السياسيكف الحقيقيكف في

ىذا البمد) .ىؿ ينبغي عميو أف ينتظر مدة أطكؿ بكثير؟ يجمس "غاليميك غاؿ" عمى
الفراش كيتمتـ( :العمـ ضد نفاد الصبر) .يفتح الحقيبة الصغيرة الممقاة عمى

كينحي المبلبس كمسدسان ،كيرفع الدفتر الذم كاف قد ٌدكف فيو مبلحظات
األرض،
ٌ
حكؿ مدابغ (كيماداس) حيث كاف قد تجكؿ بضع ساعات في تمؾ األياـ الثمانية،

و
(مباف مشيدة بالطابكؽ ،كسقكؼ مف قرميد مدكر ،أعمدة خشنة
كيتصفح ما كتب:
الصقؿ .رزـ مف لحاء "االنجيكك" المحزكز بمطرقة كسكيف ،منتثرة ىنا كىناؾ في

كؿ مكاف .يكضع "االنجيكك" في أحكاض مميئة بماء النير .أما الجمكد فبعد إزالة

الشعر منيا يغطسكنيا في األحكاض كيترككنيا لتنقٌع ثمانية أياـ تقريبان ،كىي المدة
البلزمة لدبغيا .يفرز لحاء الشجرة المسماة "أنجيكك" مادة "التانيف" التي تدبغ .ثـ

يعمقكف الجمكد في الظؿ حتى تجؼ ،كيكشطكنيا بسكيف إل زالة أية بقايا تخمفت

عمييا ،كبيذه الطريقة يعالجكف جمكد البقر كالغنـ كالمعز كاألرانب كالغزالف كالثعالب

كالنمكر المرقطة .إف "االنجيمكك" في مثؿ حمرة الدـ كذك رائحة قكية ،كالمدابغ

مؤسسات عائمية بدائية يشتغؿ فييا األب كاألـ كاألبناء كأقرب األقارب .إف الجمكد

المدبكغة ىي ثركة "كيماداس" الرئيسية).

يعيد الدفتر الصغير إلى الحقيبة .كاف الدباغكف كدكديف ،كقد أكضحكا لو

كيؼ كانكا يقكمكف بأعماليـ .لماذا يكرىكف التحدث عف (كانكدكس) إلى ىذا

الحد؟ ىبلٌ يثقكف في شخص ما يصعب عمييـ فيـ كبلمو بالبرتغالية؟ إنو يعرؼ أف

(كانكدكس) ك(المرشد) ىما مكضكع الحديث الرئيس في (كيماداس) كعمى الرغـ

مف جيكده كميا لـ يستطع تناكؿ ىذا المكضكع مع أم شخص ،حتى مع "ركفينك"
ك"جكريما" .ففي المحظة التي كاف يثير فييا المكضكع ،في المدابغ ،في محطة

القطار ،في نزؿ (سيدة األلطاؼ) ،في ساحة (كيماداس) العامة ،كاف يرل النظرة
الحذرة نفسيا في أعيف الجميع ،الصمت السائد نفسو ،أك األجكبة التممصية

المقدمة نفسيا ،فيفكر( :إنيـ حذركف .إنيـ مرتابكف .إنيـ يعرفكف ما ىـ

فاعمكف .إنيـ محترسكف).

يعاكد نبش مبلبسو كالمسدس كيستخرج الكتاب الكحيد مف حقيبتو الصغيرة.

إنيا نسخة قديمة بالية ،قد استحاؿ ًر ُّ
ؽ تجميدىا إلى المكف األسكد ،حتى أف أسـ

"بيير جكزيؼ بركدكف" يكاد ال يقرأ اآلف ،لكف عنكانو (نظاـ المتناقضات)* ال يزاؿ

كاضحان ،مثؿ اسـ المدينة التي طبع فييا( :ليكف) .إنو ال يتمكف مف تركيز عقمو
عمى القراءة فقرة طكيمة جراء لغط االحتفاؿ ،ككذلؾ ،بؿ عمى الخصكص ،بسبب

نفاذ صبره الخؤكف .كاذ يطبؽ أسنانو ،يركح يجبر نفسو عمى التأمؿ في اشياء
مكضكعية :إف مف ال تعنيو المشكبلت أك األفكار العامة يعيش متقكقعان في

الخصكصية .كىذه يمكف تشخيصيا بتممس انحناء عظميف صغريف ناتئيف ،مدببيف

تممسيما عمى رأس "ركفينك"؟ ىؿ يجكز أف تظير
تقريبان ،يقعاف خمؼ األذنيف .ىؿ ٌ
قكة الخياؿ عينيا في الشعكر الغريب بالشرؼ ،في ما يمكف تسميتو الخياؿ
األخبلقي ،لمرجؿ الذم ييـ بإيصالو إلى (كانكدكس)؟
***

لـ تكف ذكرياتو األكلى ،التي ستغدك خير النكريات كأيسرىا استرجاعان كذلؾ،

مر
عف أمو التي تخمت عنو جريان كراء عريؼ في (الحرس القكمي) الذم ٌ
بػ(كستكديا) عمى رأس فرقة منطمقة كانت تتعقب العصابات ،كال عف أبيو الذم لـ

يعرفو قط ،كال عف عمتو كعمو المذيف أخذاه كربياه" - ،زه فاستينك" ك"دكنا انجيمك"

– كال عف األككاخ الثبلثيف كنيؼ كالشكارع المحترقة بالشمس في بمدة (كستكديا)،
بؿ عف المنشديف المتجكليف .كانكا يفدكف إلى البمدة في كثير األحياف ليبعثكا

الحياة في حفبلت الزكاج ،أك يتكجيكف صكب حفؿ الطراد لجمع الماشية في إحدل

المزارع ،أك العيد الذم تحتفؿ فيو بمدةه ما بيكـ قد يسيا الشفيع ،أكمف أجؿ بضع
المقدد ك "الفاركفا" التي ىي
جرعات مف (براندم) قصب السكر كطبؽ مف المحـ
ٌ
بمنزلة طحيف (المينيكت) المحمص بزيت الزيتكف .كانكا يرككف الحكايات عف
"أكليفييو" ،كعف األميرة "ماغمكف" ،كعف "شارلماف" كالمكردات األثني عشر في

فرنسا .كاف "جكاك" ينصت إلييـ مندىشان ،كشفتاه تتحركاف مع المنشديف .بعد ذلؾ
كاف يرل في منامو أحبلمان رائعة تضج بقعقعة الرماح المتبلطمة لمفرساف
الخائضيف غمار المعارؾ إلنقاذ المسيحية مف قطعاف الكفرة.

لكف القصة التي صارت لب كينكنتو كانت تمؾ التي تتعمؽ بػ"ركبرت

الشيطاف" ،ابف دكؽ (نكرماندم) الذم اقترؼ كؿ أنكاع السيئات كميا ثـ تاب

اء بدؿ الكبلـ ،كنائمان مع الحيكانات ،حتى
كصار يتنقؿ عمى األربعة ،مطمقان عك ن
استطاع إنقاذ اإلمبراطكر مف ىجكـ األعداء كتزكج ممكة البرازيؿ ،كذلؾ بعد أف

الح الصغير عمى أف يركم القصاصكف
منحو (المسيح المبارؾ الرحمة) كالغفرافٌ .
المنشدكف الحكاية كميا مف دكف أف يحذفكا أم تفصيؿ :كيؼ غرز "ركبرت
الشيطاف" ،في أياـ شركره مديتو النصؿ المعقكؼ في ما ال يحصى مف رقاب

لمرب،
اآلنسات ك ٌ
الزىاد لمجرد التمذذ برؤيتيـ يتعذبكف ،ككيؼ أنو في أياـ خدمتو ٌ
ليقبؿ أقداميـ عند لقياىـ
كاف يجكؿ بعيدان ىنا كىناؾ بحثان عف أقارب ضحاياه ٌ
كيتكسؿ إلييـ أف يعذبكه :لقد اعتقد أىالي (كستكديا) أف "جكاك" سيككف في أحد

بل
األياـ شاعران متجك نال قادمان مف األراضي الخمفية ،يتنقؿ مف بمدة إلى أخرل حام ن

قيثارتو عمى كتفو ،كجالبان الرسائؿ كمسعدان الناس بأغانيو كقصصو.

ساعد "جكاك" "زه فاكستينك" في مخزنو الذم كاف يجيز الريؼ المتاخـ برمتو

بالممبس كالحبكب كالمشركبات كأدكات الحقؿ كالحمكيات كالحمي .كاف "زه فاكستينك"

يسافر كثيران ىنا كىناؾ ،آخذان بضائع إلى المزارع ،أك ذاىبان إلى المدينة لشرائيا.
كفي غيابو كانت "دكنا انجيبل" ترعى المخزف الذم كاف بمنزلة ككخ مف الطيف

المجبكؿ ،لو فناء لمدجاج .لقد جعمت ىذه المرأة مف ابف أخييا مكضع المحبة التي

لـ تتمكف مف محضيا األطفاؿ الذيف لـ تنجبيـ .لقد جعمت "جكاك" يعد بأخذىا إلى

(سمفادكر) يكمان ما كي ترمي بنفسيا عند قدمي التمثاؿ العجيب لػ"اكسنيكر دم
بكنفيـ" الذم كانت تمتمؾ مجمكعة الذم كانت تمتمؾ مجمكعة صكر ممكنة لو،

مشبكك نة بالدبابيس فكؽ مقدمة سريرىا.

كبقدر خشيتيـ مف الجفاؼ كاألكبئة ،كاف سكاف (ككستكديا) يخافكف نكبتيف

السيارة (لمحرس القكمي) .كانت األكلى،
أخرييف تفقراف البمدة :العصابات كاأللكية ٌ
في أكؿ األمر يزىمران ٌج ٌمعيا العقداء" مالكك المزارع مف بيف عماليـ كأقربائيـ ليسكا
بالقكة المنازعات الناشبة بينيـ حكؿ تخكـ األمبلؾ كحقكؽ المياه كأراضي الرعي،
أك حكؿ طمكحات سياسية متناقضة .لكف ،بمركر الكقت ،تحرر الكثير مف ىذه

الزمر المسمحة بالبنادؽ القصيرة كالمدل الكبير مف سطكة "العقداء" الذيف كانكا قد

نظمكىـ ،كشرعكا يجركف ىما كىناؾ طمقاء ،يعيشكف عمى القتؿ كالسرقة كالنيب

السيارة
السيارة فقد ي
شك ىم ٍت لمكافحة ىؤالء .ككانت العصابات كاألكلكية ٌ
أما األلكية ٌ
عمى السكاء تقضي عمى مؤكنة أىالي بمدة (كستكديا) ،كتسكر ب (براندييـ)
المصنكع مف قصب السكر كتحاكؿ اغتصاب نسائيـ .كقد تعمـ "جكاك" ،حتى قبؿ

بمكغو سف الرشد أنو في لحظة انبعاث صكت اإلنذار ،كاف عميو خزف جميع

أعدىا "زه
القناني كالطعاـ كالبضائع مف فكره في مكاضع اإلخفاء التي كاف قد ٌ
بل يتعامؿ مع
فاستينك" .دارت الشائعة بأف صاحب المخزف كاف (ككتيرك) – أم رج ن
ير الناس كيؼ
العصابات كيزكدىـ بالمعمكمات كأماكف االختفاء .فغضب ىذا .ألـ ى
سرقكا مخزنو؟ ألـ ينطمقكا كمعيـ المبلبس كالتبغ مف دكف أف يدفعكا سنتان كاحدان؟
لقد سمع "جكاك" عمو مرات عدة يتشكى مف ىذه الركايات السخيفة التي اختمقيا

أىالي (كستكديا) عنو حسدان .كاف يتمتـ( :إذا استمركا عمى ىذا النحك فسيكقعكنني
في مشكمة) .كىذا ما جرل عمى كجو الدقة في صباح أحد األياـ عندما كصمت إلى

سيارة مؤلفة مف ثبلثيف حارسان بأمرة المبلزـ الثاني "جيرالدك
(كستكديا) مفرزة ٌ
ماسيدك" كىك خبلسي ىندم شاب اشتير في جميع األمصار بتعطشو إلى الدـ،
كانكا يطاردكف عصابة "انتكنيك سمفينك" مف الخارجيف عمى القانكف .لـ تكف

أصر بعناد عمى القكؿ بأنيا قد
مرت عبر (كستكديا) لكف المبلزـ ٌ
العصابة قد ٌ
دمرت .كاف ىذا طكيبلن متيف القكاـ ،أحكؿ العيف قميبلن ،يمحس دائمان سنٌان ذىبية لو.
كيقاؿ أنو كاف يطارد العصابات ىكذا ،مف دكف رأفة ،ألنيا كانت قد اغتصبت

حبيبة لو .كبينما كاف رجالو يفتشكف األككاخ كاف المبلزـ يستجكب شخصيان كؿ

بخطى كاسعة مشرقان بالنصر
فرد في البمدة .كعند ىبكط الميؿ ،دخؿ إلى المخزف
ن
كأمر "زه فاستينك" أف يأخذه إلى حيث اختفى "سمفينك" .كقبؿ أف يتمكف صاحب

المخزف مف اإلجابة لطمو لطمة شديدة فانبطح ىذا( .إنني عالـ بكؿ شيء ،أييا
الكمب المسيحي .فقد كشى الناس بؾ) .لـ تي ٍج ًد اعتراضات "زه فاستينك" بالبراءة كال

تكسبلت "دكنا انجيمك نفعان" .قاؿ المبلزـ "ماسيدك" إنو سيطمؽ النار عمى "زه

فاكستينك" عند الفجر إنذاران لرجاؿ العصابات إذ لـ يكشؼ مكاف "سمفينك" كأخيران بدا
صاحب المخزف مكافقان عمى أف يفعؿ ذلؾ .كفي فجر اليكـ التالي غادركا

(كستكديا) يقكدىـ "زه فاستينك" يتبعو رجاؿ "ماسيدك" الثبلثكف الذيف كانكا متيقنيف
مف أنيـ سيباغتكف العصابات .بيد أف "زه فاستينك" تمكف مف التخمص منيـ بعد

مسيرة بضع ساعات كعاد مسرعان إلى (ككستكديا) ليظفر ب "دكنا انجيبل" ك "جكاك"

كيأخذىما معو ،خشية أف يي ٍج ىعبل ىدفان لمثأر .بيد أف المبلزـ فاجأه كىك لما يزؿ
ربما كاف ينكم قتمو كحده لكنو أطمؽ النار عمى "دكنا انجيبل"
يحزـ بعض المتاعٌ .
كذلؾ فأرادىا قتيمة حيف حاكلت التكسط .ثـ أمسؾ "جكاك" مف ساقيو كألقاه أرضان
بضربة كاحدة عمى رأسو بماسكرة مسدسو .كحيف أفاؽ "جكاك" شاىد أىالي

(كستكديا) ساىريف بجكار تابكتيف ،كقد بانت عمى كجكىيـ سيماء كخز الضمير.
لـ يعر اذنان صاغية لكممات التعاطؼ منيـ ،كبينما كاف يدعؾ كجيو الدامي بيده
صكت ر و
اشد – كاف عمره اثني عشر عامان فقط آنذاؾ – إنو
أخبرىـ بصكت فجأة
ى

عائد يكمان لينتقـ لخالتو كعمو ،إذ أف الذيف كانكا يندبكنيما ىـ قى ىتمىتييما في كاقع
ه
األمر.

لقد ساعدتو فكرة االنتقاـ عمى البقاء حيان خبلؿ األسابيع التي قضاىا ىائمان

عمى كجيو في أرض بكر صحراكية تعج "بالماندا كاركس" .فقد كاف يستطيع أف

يشاىد نسكران سكدان تحكـ فكؽ الرؤكس ،منتظرة انيياره
لتنقض عميو كتمزقو إربان
ٌ

إربان  .كاف ذلؾ في كانكف الثاني ،كال قطرة مطر سقطت .كاف "جكاك" يجمع أثماران ىُ

جافة كيمتص نسخ النخيؿ بؿ أنو أكؿ مدرعان* ميتان كجده أخيران أقبمت النجدة مف

أحد رعاة المعز الذم لقيو ممددان بمحاذاة قاع نير جؼ ماؤه كىك في حالة ىذياف

ييذر عف الرماح كالجياد ك "اكنسيكردم بكنفيـ" ،فأنعشو بمؿء قدح كبيرة مف

مصيا الصبي .كاصبل السفر
الحميب كبضع حفنات مف قطع السكر الخاـ األسمر ٌ
معان أيامان عدة ،متكجييف إلى نجد (اتكستكرا) المرتفع ،حيث كاف راعي المعز
يقصد أخذ قطيعو .لكف قبؿ بمكغو فكجئا في ساعة متأخرة مف عصر أحد األياـ

بعصبة رجاؿ ال يمكف تخطئة ككنيـ عصاة ال غير ،بقبعاتيـ الجمدية كأنطقة

الرصاص المصنكعة مف جمد النمكر المرقطة كالجعبات المطرزة بالخرز كالبنادؽ
القصيرة المعمقة عمى األكتاؼ كالمدل الطكيمة المدالة حتى الركب .كانكا ستة،

مزيف بالرسكـ حكؿ عنقو .سأؿ "جكاك"
بزعامة خبلسي ذم شعر مفتؿ كمنديؿ كبير ٌ
ضاحكان – ككاف ىذا قد جثا عمى ركبتيو كمضى يتكسؿ إليو أف يسمح بانضمامو

إلييـ – لماذا أراد أف يككف مف رجاؿ العصابات؟ فأجاب الصبي( :كي أقتؿ أفرادان

مف الحرس القكمي) .لقد بدأت بالنسبة إلى "جكاك" حياةه صنعت منو رجبلن في كقت

بل شريران" حسبما يصفو سكاف األقاليـ التي كاف يجكؿ كيصكؿ
جد قصير – "رج ن
فييا في السنكات العشريف التالية .عمؿ أكؿ األمر خادمان لزمر مف الرجاؿ كاف

يغسؿ ثيابيـ كيعد كجبات طعاميـ كيعيد خياطة أزرارىـ أك يمتقط قمميـ ،كبعد ذلؾ
صار شريكان في نذالتيـ ،ثـ غدا أحسف ٌى و
داؼ كمقتفي آثار كمقاتؿ بالسكاكيف
و
كمخطط الستراتيجية العصابة ،كأخيران أمسى نائبان لمزعيـ ثـ
كجك واؿ في األصقاع
ٌ
زعيمان لمزمرة .كقبؿ أف يبمغ الخامسة كالعشريف ،ك ً
ض ىع ٍت مقابؿ رأسو أكبر المكافآت
ي
طران في ثكنات (باىيا) ك(برنامبككك) ك(اكربياكم) ك(سيرا) .كاف خطو العجيب،

الذم أنقذه مف كمائف قتؿ قييا رفقاؤه أك أيسركا ،كالذم بدا أنو كاف يحصنو ضد

الرصاص بالرغـ مف جسارتو ،كىك منشأ حكاية تعاقده مع الشيطاف .كميما يكف

مف أمر ،فمف الصحيح جدان ،كبخبلؼ رجاؿ آخريف مف العصابة كانكا يتجكلكف

مثقميف باألكسمة المقدسة كيرسمكف إشارة الصميب كمما صادفكا صميبان أك تمثاالن
لممصمكب عمى قارعة الطريؽ كيتسممكف مرة كؿ عاـ في األقؿ إلى إحدل البمداف

القس مف تنقية ضمائرىـ أماـ اهلل ،كاف "جكاك" -الذم كاف يسمى في
كي يتمكف ُّ
البداية "جكاك الصبي" ثـ "جكاك األسرع مف البرؽ" ثـ "جكاك اليادئ" كاآلف "جكاك

الشيطاف" – يزدرم الديف عمى ما يبدك كيذعف لفكرة ذىابو إلى الجحيـ جراء
سيئاتو الكريية التي ال تحصى.

كقد يقكؿ ابف أخ "زه فاكستينك" ك"دكنا انجيمك" إف حياة الخارج عمى القانكف

ىي مشي كقتاؿ كسرقة .لكنيا المشي قبؿ كؿ شيء .كـ مئات كمئات مف الفراسخ

قطعتيا في تمؾ األعكاـ الساقاف القكيتاف ،العضميتاف ،المتاف ال تعرفاف اليدكء،

ليذا الرجؿ الذم يستطيع السير عشريف ساعة متكاصمة مف دكف أف ينالو التعب.

لقد قطعتا الػ(سيرتاك) شما نال كجنكبان في جميع االتجاىات ،كما مف أحد كاف عارفان

خيران منيما بثنياف التبلؿ كتشابؾ الشجيرات الخفيضة كالتكاءات األنير ككيكؼ

الجباؿ .إف تمؾ الجكالت اليائمة مف دكف ىدؼ عبر األرياؼ عمى غرار الينكد،

في محاكلة لئلبقاء عمى مسافة فاصمة بيف العصابة كمتعقبيف حقيقييف أك خيالييف
مف (الحرس القكمي) أك إلرباكيـ ،كانت في ذاكرة "جكاك" تطكافان كاحدان ال ينتيي

عبر مشاىد طبيعية متماثمة ،يعكره بيف آف كآف أزيز الرصاص أك صراخ الجرحى،
كىـ متجيكف نحك مكاف غامض أك صكت حدث مبيـ بدا انو كاف في انتظارىـ.

ظؿ كقتان طكيبلن يفكر أنو مكتكب عميو أف يعكد إلى (ككستكديا) ليأخذ بثأره.

فبعد سنيف مف مكت خالتو كعمو ،تسمؿ إلى قرية طفكلتو في إحدل الميالي

بل .ىؿ كانت ىذه الغاية التي كانكا يقصدكنيا خبلؿ تمؾ
المقمرة يتبعو إثنا عشر رج ن
الرحمة الطكيمة الشاقة كميا؟ كاف الجفاؼ قد أبعد كثيران مف األسر عف (كستكديا).
بيد أنو كانت ال تزاؿ ىناؾ بضعة أككاخ يسكنيا أناس .كعمى الرغـ مف حقيقة

جيؿ "جكاك" لبعض كجكه األىالي ،المثقمة عيكنيـ بالنعاس ،كالذيف أخرجيـ رجالي يو
إلى عرض الشارع ،فأنو لـ يعؼ أحدان مف العقاب .فقد أ ً
يكرىىت النساء بمف فييف

الصبايا الصغار كالعجائز المسنٌات جدان ،عمى الرقص مع رجاؿ العصابة الذيف كانكا

بل عمى الكحكؿ كمو المكجكد في (كستكديا) بينما كاف األىالي يغنكف
قد أتكا فع ن

س ىح ٍب ىف إلى أقرب ككخ
كيعزفكف عمى القيثارات .كمرة تمك مرة كانت النساء كالفتيات يي ٍ
ص ٍب ىف .كأخيران شرع أحد الرجاؿ بالصراخ مف عجز أك ىمع .عند ذاؾ غرز "جكاك
ي
كي ٍغتى ى

بل .كاف سفح الدـ ذاؾ بمنزلة
كب ىق ىرهي ىي ٍقران كما ينحر الجزار عج ن
الشيطاف" مديتو فيو ى
إيعاز ،شرع رجاؿ العصابة عمى أثره كقد يج ٌنكا اىتياجان بإطبلؽ النار مف بنادقيـ
القصيرة .كلـ يكفكا حتى أحالكا الشارع الكحيد في (كستكديا) إلى مقبرة .إف ما

أسيـ في صياغة أسطكرة "جكاك الشيطاف" ليس عممية القتؿ بالجممة التي نفذىا،

بؿ ،كذلؾ أقكل ،حقيقة إذاللو كؿ و
فرد مف الذككر شخصيان بعد مكتيـ بقطع خصيتو

كحشرىما في حمقة (ككاف ىذا أسمكبو مع مخبرم الشرطة) .كبينما كانكا يغادركف
(كستكديا) أمر أحد رجاؿ عصابتو أف يكتب عمى أحد الجدراف ً
ىذه الكممات( :لقد
استكفى عمي كخالتي الديف الذم يستحقانو).

ما مقدار الحقيقة في قصص الفظائع التي تعزل إلى "جكاك الشيطاف"؟ ذلؾ

ألف تمؾ الكثرة مف الحرائؽ كجرائـ الخطؼ كالنيب كالتعذيب لك تىم ٍت حقيقة
الحتاجت إلى أعمار أكثر مف السنكات الثبلثيف التي عاشيا "جكاك" في ىذه الدنيا
ك إلى أتباع أكثر مف العصابات التي كانت بأمرتو كالتي لـ يبمغ أفرادىا يكمان

العشريف عدان .كعى خبلؼ زعماء العصابات اآلخريف ،مثؿ "باجك" الذيف كانكا

يعكضكف عف الدـ الذم يسفحكنو بدفقات فجائية مف الكرـ ،مثؿ تقاسـ الغنائـ

المستكلى عمييا تكان مع فقراء المنطقة ،كارغاـ مالؾ أرض عمى فتح حجرات

مخازنو لممحاصصيف ،كتسميـ الفدية كميا التي ابتٌزكىا مف أحد الضحايا إلى راعي
أبرشية ليبني معبدان ،أك دفع نفقات عيد ييحتفؿ فيو بالقديس الشفيع إلحدل
البمداف ،فاف ما أسيـ في ذيكع شيرة "جكاك" كاف حقيقة عدـ سماع و
أحد "جكاك"

يكمان يقكؿ إنو كاف يقكـ بمثؿ تمؾ المبادرات بقصد كسب الناس أك مباركة السماء،
إذ لـ يكف ييمو أم مف ىذيف األمريف.

بل قكيان ،أطكؿ مف المعدؿ في ذلؾ الصقيع ،ذا بشرة مصقكلة كعظميف
كاف رج ن

ناتئيف في الخديف ،كعينيف مائمتيف ،كجبية عريضة ،مكجزان في الكبلـ ،قدريان،

ككاف لو رفقاء كمعاكنكف ،لكف مف دكف أصدقاء .إنما كانت لديو امرأة ،فتاة مف

(كسرامكبيـ) كاف قد التقاىا لككنيا غسالة مبلبس في دار أحد مالكي المزارع كاف

مدكرة الكجو ،معبرة العينيف،
يقدـ معمكمات لمعصابة .كاف اسميا "ليكبكلدنيا"ٌ ،
كذات جسـ متيف ،ممتمئ .كقد عاشت مع "جكاك" في المدة التي لبث فييا مختفيان

بل ،ألف "جكاك" ما
في المزرعة .كحيف عاد كارتحؿ ،رحمت معو .لكنيا لـ ترافقو طكي ن
كاف ليسمح بكجكد النساء ضمف العصابة ،كلذلؾ استقعدىا في (آراكاتي) حيث

كاف يزكرىا كثيران .لـ يتزكجيا ،كلذلؾ حيف عمـ الناس أف "ليكبكلدينا" قد فرت مف
(آراكاتي) إلى (جيركمكامبك) بصحبة أحد القضاة ظنكا أف اإلساءة بالنسبة إلى

"جكاك" ما كانت بقدر خطكرة الحاؿ فيما لك كانت زكجتو .ثأر "جكاك" كما لك كانت

كيان ،كأخذ أختيا
كذلؾ ،فمضى إلى (كسرامكبيـ) كقطع أذ ينييا ،ككسـ أخكييا ٌ
"ماركينيا" البالغة ثبلثة عشر عامان معو .كفي ساعة مبكرة مف أحد األياـ ظيرت
الفتاة في شكارع (جيركمكامبك) كقد كسـ كجييا بالحرفيف "ش .ج) كانت تحمؿ

عمى جيدىا إشارة تبيف أف جميع رجاؿ العصابة كانكا كالد الجنيف جماعيان.

كاف شقاة آخركف يحممكف بجمع ما يكفي مف الماؿ ليشتركا ألنفسيـ أرضان

في بمدة نائية حيث يستطيعكف أف يعيشكا بقية عمرىـ بأسماء أخرل .أما "جكاك"

فمـ يكف قط إمرءان يدخر ما نال أك يخطط لممستقبؿ .فحيف كانت العصابة تياجـ

مخزنان عامان أك ضيعة ،أك تظفر بفدية جيدة عف شخص كانت قد اختطفتو ،كاف

"جكاك" يقتطع حصة الغنائـ التي سيسمميا إلى األجراء الذم كمفيـ أف يبتاعكا

أسمحة كذخائر كأدكية أك نال ،ثـ يقسـ الباقي إلى حصص متساكية لو ً
كلكؿ مف

السيارة ،أك الخبلص
رفقائو .ىذا السخاء ،ككذلؾ ميارتو في نصب الكمائف لؤللكية ٌ
مف الكمائف المنصكبة لو ،كشجاعتو كقدرتو عمى فرض النظاـ ،جعمت رجالو
مخمصيف لو إخبلص كبلب الصيد .كانكا يشعركف باألماف معو كبأنيـ يعاممكف

معاممة حسنة .كمع أنو لـ يكف يجبرىـ قط عمى مكاجية أية مخاطرة لـ يكف ىك

ليجابييا ،فمـ يدلميـ البتة .فإذا مانامكا كىـ بكاجب الخفارة ،أك تمبثكا متخمفيف في

بل ،فانو كاف يجمدىـ بالسكط ،كاذا ما تراجع أحدىـ حيف كاف
مسيرة ،أك سرقكا زمي ن
قد أيمر بالصمكد كالقتاؿ ،كسمو ببادئتي اسمو أك ببتر أحد أذنيو .كاف نفسو
يمارس العقكبات كميا ،كببركد ،كما كاف ىك الذم يخصي الخكنة.

ربما ألف
كمع أف رجالو كانكا يخشكنو ،فقد كانكا يحبكنو كذلؾ عمى ما بداٌ .
"جكاك" لـ يخمؼ رفيقان كراءه قط عقب مكاجية مسمحة .فقد كاف الجرحى ينقمكف
إلى مخبأ ما في نقالة شبكية معمقة عمى جذع شجرة ،حتى كلك عرضت مث يؿ ً
ىذه

العممية العصابة إلى الخطر .كاف "جكاك" يرعاىـ بنفسو .كاذا لزـ األمر استجمب

ممرضان إلى المخبأ بالقكة لييتـ بالمصاب .حتى األمكات كانكا ينقمكف مف ساحة

مكضع ال يدنس جثثيـ حراس حككميكف أك طيكر جارحة.
القتاؿ ليكاركا التراب في
و
كثمة كذلؾ السميقة التي ال تخطئ كالتي كاف يقكد بيا رجالو في المعارؾ حيث

يقسميـ إلى زمر منفصمة تجرم ىنا كىناؾ ألرباؾ الخصـ بينما كاف آخركف

كينقضكف عمى المؤخرة ،كالحيؿ التي كاف يبتدعيا لبلختراؽ حيف تجد
يتحم ٌقكف
ٌ
مطكقة ،كميا قىك ٍت مف سمطتو .كفي الكقت نفسو لـ يكف يجد قط
العصابة نفسيا ٌ
صعكبة في استنفار أفراد جدد لعصابتو.

كاف مرؤكسكه مفتكنيف بيذا الزعيـ الكتكـ ،المنعزؿ ،المختمؼ عنيـ .كاف

يرتدم قبعة (السكمبريرك) نفسيا ،كالصندؿ نفسو – مثميـ ،لكنو لـ يشاركيـ

ينقضكف عميو في المخازف –
كلعيـ بمممع الشعر كبالعطكر كىي أكؿ شيء كانكا
ٌ
كما لـ يكف يمبس خكاتـ في كؿ إصبع ،أك يغطي صدره باألكسمة .كانت جعبتو

تحتكم مف النياشيف ما يقؿ عما لدل أبسط نفر .أما نقطة ضعفو فكانت المنشديف

الجكاليف الذيف لـ يكف ليسمح لرجالو بإساءة معاممتيـ .كاف يرعى حاجاتيـ بكؿ
إجبلؿ ،كيسأليـ أف يرككا شيئان ما كينصت إلييـ بكؿ جد مف دكف أف يقاطعيـ

البتة في منتصؼ القصة .ككاف كمما صادؼ (سيركان) مف الغجر يطمب إلييـ تقديـ

حفؿ لو ثـ يصرفيـ محمميف باليدايا.

سمع احدىـ "جكاك الشيطاف" يقكؿ ذات مرة إنو رأل أناسان يمكتكف مف

الكحكؿ ،الذم يخرب مستقبؿ الرجاؿ كيجعميـ يتقاتمكف بالمدل ألسباب سخيفة،

أكثر مف الذيف يميتيـ المرض أك الجفاؼ .ككما لك كاف الغرض إثبات صكاب رأيو،

السيار.
كانت العصابة كميا مخمكرة يكـ فاجأه النقيب "جيرالدك ماسيدك" كلكاؤه ٌ

كاف النقيب الممقب بمطارد العصابات ،قد جاء إلى داخؿ األراضي الخمفية ليتصيد

"جكاك" بعد أف كاف ىذا قد ىاجـ لجنة مف حزب (باىيا لمحكـ الذاتي) كانت قد

عقدت اجتماعان تكان مع الباركف "دم كانا برافا" في مزرعتو في (كالكمبي) .كاف

"جكاك" قد نصب كمينان لمٌجنة كجعؿ حرسيا الشخصي يجركف في جميع االتجاىات،

السياسييف مف الحقائب كالجياد كالمبلبس كالنقكد .فأرسؿ الباركف نفسو
كأراح
ٌ
رسالة إلى النقيب "ماسيدك" عارضان عميو مكافأة خاصة عف رأس زعيـ العصابة.
حدث ذلؾ في (ركزاريك) ،كىي بمدة ذات خمسيف مسكنان ،حيف ظير رجاؿ

"جكاك الشيطاف" في بكاكير أحد صباحات شير شباط .كانت قد حصمت مقابمة

دمكية قبؿ كقت قصير بينيـ كبيف عصابة منافسة ،عصابة "باجك" ،كلـ يككنكا

يبغكف غير االستراحة .كقد كافؽ أىالي البمدة أف يعطكىـ طعامان ،كدفع "جكاك" ثمف
الرش كالباركد كالرصاص
ما استيمككه ،ككذلؾ ثمف جميع البنادؽ القصيرة كبنادؽ ٌ
مما استطاع أف يضع يديو عميو .دعا أىالي (ركزاريك) العصابة أف تمكث لحضكر

االحتفاؿ الذم سيقيمكنو بعد يكميف تكريمان لزكاج راعي بقر بابنة أحد أىالي

البمدة .كانت الكنيسة الصغيرة قد زينت بالكركد ،ككاف أىؿ البمدة مف رجاؿ كنساء

يرتدكف خير مبلبسيـ في منتصؼ النيار ذاؾ حيف كصؿ األب "يكاكيـ" مف

(ككمبي)ليتكلى طقكس عقد القراف .لقد بمغ مف ىمع القسيس الصغير مف كجكد

العصابة أف انفجر الجميع ضاحكيف بينما كاف ىك يتمعثـ كيتأتئ كيتعثر في نطقو.

كقبؿ القي ٌداس ،تمقٌى اعتراؼ نصؼ السكاف ،بمف في ذلؾ بعض رجاؿ العصابة.
بعدىا حضر عرض األلعاب النارية كالغداء في الخبلء تحت عريش مف األشجار،
كيشرب أنخاب العركس كالعريس بصحبة أىالي البمدة .بيد أنو أخذ بعد ذلؾ يمح

عمى العكدة إلى (ككمبي) إلحاحان أثار استغراب "جكاك" عمى حيف غرة .فأمر ىذا االٌ

يتحرؾ أحد إلى خارج (ركزاريك) كراح نفسو يستكشؼ األصقاع المتاخمة كميا ،مف
جية جنبات جبؿ البمدة إلى الجية المقابمة التي لـ تكف سكل نجد أجرد ،فمـ يجد

أثران لخطر ،فعاد إلى احتفاؿ الزكاج عابسان .أما رجالو ،الذيف غدكا مخمكريف اآلف،

فكانكا يرقصكف كيغنكف كسط أىالي البمدة.

أما كقد عجز أألب "يكاكيـ" بعد نصؼ ساعة عف تحمؿ الشد العصبي فقد

السيار مكجكدكف
اعترؼ لػ"جكاك" كىك يرتجؼ كيتمخط أف النقيب "ماسيدك" كلكاءه ٌ
عمى قمة الجبؿ ،بانتظار تعزيزات لشف ىجكـ .كاف "مطارد العصابات" قد أمر

القس أف يؤخر "جكاك" باستخداـ أية حيمة يمكنو أف يفكر فييا .كفي تمؾ المحظة
ٌ
دكف االطبلقات األكلى مف جية النجدة .لقد حكصركا ،كسط االرتباؾ الشديد ،صاح

"جكاك" برجاؿ عصابتو أف يصمدكا عمى أحسف كجو يستطيعكنو حتى ىبكط الميؿ.

لكف الشقاة كانكا قد أفرطكا في الشرب بحيث عجزكا حتى عف التعرؼ عمى مصدر

الطمقات ،كغدكا أىدافان سيمة لبنادؽ رجاؿ الحرس كسقطكا أرضان كسط كابؿ مف

النيراف المتصمة بصرخات النساء كىف يتراكضف ىنا كىناؾ في محاكلة لميرب مف

النيراف المتبادلة .كحيف حؿ الميؿ لـ يكف بيف رجاؿ العصابة سكل أربعة ال يزالكف

كاقفيف عمى أقداميـ .أما "جكاك" ،الذم كاف يقاتؿ كقد اخترقت رصاصة كتفو فقد

فمؼ ٌُق رجالو بنقالة شبكية كراحكا يتسمقكف الجبؿ .كبفضؿ و
مطر
أغمي عميوٌ ،
و
غزير مفاجئ اخترقكا حصار العدك ،كآككا إلى أحد الكيكؼ ،كبعد أربعة أياـ دخمكا

(تبيدك) حيث خ ٌفض يمبرئي حمى "جكاك" كأكقؼ نزؼ جرحو .لبثكا ىناؾ مدة
أسبكعيف حتى تمكف "جكاك الشيطاف" مف المشي ثانية .كفي ليمة مغادرتيـ

(تبيدك) ،عممكا أف النقيب "ماسيدك" قد قطع الرؤكس عف أبداف زمبلئيـ الذيف

كانكا قد قتمكا في (ركزاريك) ،ككضع الرؤكس في برميؿ ،مممح نة مثؿ المحـ المقدد.

ثـ عادكا فانغمركا في جكالت العنؼ اليكمية ،مف دكف أف يفكركا كثيران بحظيـ

الحسف أك بحظ اآلخريف العاثر .كمرة ثانية ،ساركا كسرقكا كحاربكا كتخفٌكا،

كأركاحيـ عمى أكفيـ عمى الدكاـ .ظؿ "جكاك الشيطاف" يشعر بإحساس غامض في

صدره ،متيقنان بأف شيئان ما عمى كشؾ أف يحدث في أية لحظة اآلف ،ذلؾ الشيء

الذم كاف ينتظره دائمان منذ استطاع التذكر.

صادفكا صكمعة نصؼ خربة بمحاذاة منحرؼ عف الدرب المؤدم إلى

(كانسانكاك) .كاف ىناؾ رجؿ يتكمـ كىك كاقؼ قبالة خمسيف شخصان مرتديف خرقان

كأسماالن بالية ،رجؿ طكيؿ ،نحيؼ عمى نحك ممحكظ ،متمفع برداء ارجكاني غامؽ.

مدكخ
لـ يقطع حديثو ،بؿ لـ يمؽ نظرة عمى القادميف الجدد .شعر "جكاك" بإحساس ٌ

أف ثمة شيئان ما كاف يفكر في دماغو ،بينما كاف يصغي إلى ما كاف القديس يقكؿ.
كاف يركم قصة خاطئ تاب ،بعد كاف قد اقترؼ ذنكب الدنيا كميا ،كعاش عيشة

قمقة ،كفاز بغفراف اهلل كرحؿ إلى الفردكس حيف انيى الرجؿ قصتو نظر إلى

خفيض العينيف.
الغرباء .كمف دكف تردد ،خاطب "جكاك" الذم كاف كاقفان ىناؾ
ى

سألو( :ما أسمؾ؟) .تمتـ الشقي"( :جكاك الشيطاف") .قاؿ الصكت المبحكح

(أكلى بؾ أف تسمي نفسؾ "أبكت جكاك" ،أم حكارم المسيح المبارؾ).
***

بعد ثبلثة أياـ مف إرساؿ "غاليميك غاؿ" الخطاب الذم يصؼ زيارتو لؤلخ

"جكاك ايفا نجميستادم مكنت مارتشيانك" إلى صحيفة (شرارة الثكرة) ،سمع نقران

العمية الكاقعة فكؽ مكتبة (كاتمينا) .كفي المحظة التي القى فييا نظرة
عمى باب ٌ
عمى القادميف عرؼ أنيـ مف مرؤكسي الشرطة .طمبكا رؤية أكراقو ،كفتشكا

متاعو ،كاستجكبكه حكؿ نشاطاتو في (سمفادكر) .كفي اليكـ التالي كصؿ األمر

القاضي بطرده مف الببلد بصفتو أجنبيان غير مرغكب فيو .تكسط "ياف فاف رشتد"

الكيؿ .ككتب الدكتكر "خكزيو باتستادم سا أكليفيرا" إلى الحاكـ "لكيز فيانا" عارضان

أف يككف مسؤكالن عنو .بيد أف السمطات أصرت فابمغت "غاؿ" بأف عميو أف يغادر

البرازيؿ في الباخرة (مارسييز) حيف تقمع بعد أسبكع قاصدة أكربا ،كسيمنح مجانان
بطاقة ذىاب بالدرجة الثالثة .قاؿ "غاؿ" ألصدقائو إف الطرد مف بمد _ أك السجف

أك القتؿ _ ىك أحد التقمبات التي يتحمميا كؿ ثكرم ،كأنو كاف كما زاؿ يعيش حياة

الثكرم مف يكـ كالدتو تقريبان .كاف متيقنان مف أف القنصؿ البريطاني أك الفرنسي أك
األسباني كاف كراء أمر الطرد .بيد أنو أكد ليـ بأف ال أحد مف شرطة ىذه األقطار
الثبلثة ،بمستطيع القبض عميو .ذلؾ أنو سينزكم إذا ما تكقفت (المارسييز) في

مكانئ أفريقية أك في لشبكنة لـ يبد أنو كاف ىمكعان.

بيد أف كؿ مف "ياف فاف رشتد" كالدكتكر "اكليفيرا" كاف قد سمعو يتحدث

بحماسة عف زيارتو لدير (سيدة الرحمة) .لكنيما صعقا حيف أعمف ليما أنو ما داـ

مطركدان مف البرازيؿ فأنو عازـ عمى اتخاذ "مبادرة نيابة عف األخكاف في

(كانكدكس)" قبؿ المغادرة ،كذلؾ بدعكة الناس إلى حضكر تظاىرة عامة تضامنان

معيـ كسيطالب جميع محبي الحرية في (باىيا) أف يتجمعكا ليكضح ليـ فعؿ ذلؾ.

كقاؿ" :إف في (كانكدكس) ثكرة تكلد تمقائيان .كمف كاجب ذكم العقكؿ التقدمية أف
يعضدكىا" .لقد بذؿ "ياف فاف رشتد" ك الدكتكر "أكليفيرا" أقصى الجيكد ليثنياه،

كأخبراه المرة تمك المرة أف مثؿ ىذه الخطكة حماقة قصكل .كمع ذلؾ حاكؿ "غاؿ"

نشر إعبلف االجتماع في إحدل صحؼ المعارضة .كلـ يكف فشمو في مكتب

ليغيب أممو .كاف يفكر في إمكاف طبع منشكرات يكزعيا
(جكرناؿ دم نكتسياس) ٌ
بنفسو في الشكارع حيف حدث شيء جعمو يكتب( :أخيران !..لقد كنت أعيش حياة

بدأت أمسي بميد الركح).
مفرطة اليدكء كقد ي
حدث ذلؾ قبؿ يكميف مف مكعد إقبلعو ،كذلؾ عند حمكؿ الغسؽ .جاء "ياف

العمية ،كبيده غميكنو لما بعد العصر ،إلخباره بأف شخصيف في
فاف رشتد" إلى ٌ
الطابؽ األرضي يسأالف عنو ،كحذره بأنيما مف (األ زالـ) كاف "غاليميك" يعرؼ أف
ذلؾ ما كاف يسمى بو الرجاؿ الذيف كاف يستخدميـ ذكك السطكة كالسمطات في
أعماؿ سرية .كالكاقع أف االثنيف كانا ذكم مظير شرير .بيد أنيما لـ يككنا

مسمحيف ككاف سمككيما معو يتسـ باالحتراـ :ىناؾ مف يرغب في مقابمتؾ .ىؿ لو

أف يسأؿ ىم ٍف؟ كبل.
ثار فضكلو كمضى معيما .أخذاه إلى كاتدرائية (براسادم باسيميكا) أك نال عبر
الجزء األقصى مف المدينة ثـ األدنى ،ثـ مف بيف الضكاحي .كبينما ىـ يترككف

الشكارع المعبدة كراءىـ في الظبلـ - ،شارع (ككنسميرك كانتاس) كشارع (البرتغاؿ)

كشارع (األميرات) كأسكاؽ (سانتابريارا) ك(ساكجكاك) مستديريف نحك الطريؽ

السريع الممتد عمى طكؿ جبية البحر إلى (بارا) تساءؿ "غاليميك غاؿ" ماذا إذا

فخان.
كانت السمطات قد قررت قتمو بدالن مف طرده مف الببلد .بيد أف ذلؾ لـ يكف ٌ

ففي نزؿ يضيؤه مصباح نفضي صغير كاف مالؾ صحيفة (جكرناؿ دم نكتسياس)

مد "ايبامينكنداس ككنكالفس" يده كطمب إليو أف يقعد
كرئيس تحريرىا في انتظارهٌ .
ثـ تناكؿ صمب المكضكع رأسان( :ىؿ تريد أف تبقى في البرازيؿ بالرغـ مف أمر
الطرد؟).

اكتفى "غاليميك" بالنظر إليو مف دكف جكاب.

سألو "ايبامينكنداس ككنكالفس"( :ىؿ أنت متحمس حقان بشأف ما ىك و
جار

ىناؾ ،في "كانكدكس"؟) كانا كحدىما في الغرفة .كمف الخارج كاف يمكف سماع

الرجميف يتحدثاف ،كاألمكاج تتدفؽ متقمٌبة عمى نحك ال ينقطع .كاف رئيس (الحزب

متمعنان ،كعمى كجيو تعبير كامؿ الجد ،مطبطبان بكعبيو
التقدمي الجميكرم) يراقبو
ٌ

عمى نحك عصبي .كاف يرتدم البدلة الرمادية التي كاف "غاليمك" قد رآه مرتديان إياىا

في مكتبو في صحيفة (جكرناؿ دم نكتسياس) .بيد أف كجيو لـ يعبر عف نظرة

البلمباالة نفسيا كاالستيجاف الماكر نفسو ،كما كاف في ذلؾ اليكـ .كاف متكتران ،ذا

جبية مغضنة جعمت كجيو الشاب يبدك أكبر سنان.

قاؿ "غاؿ"( :أنا ال أحب الغمكض .خير لؾ أف تكضح لي األمر).

أتقصى ما إذا كنت تريد الذىاب إلى "كانكدكس" لتأخذ
 (إني أحاكؿ إفٌ
أسمحة إلى الثكار).

انتظر "غاليميك" لحظة ،مف دكف أف ينبس ببنت شغة ،كىك يحدؽ إلى عيني

الرجؿ اآلخر مباشرة.

بل( :قبؿ يكميف ،لـ تكف تتعاطؼ مع الثكار .كاف احتبلؿ
عمؽ ببطء ،قائ ن

أراضي الغير كالعيش الماجف يعنياف تصرفان بييميان بالنسبة إليؾ).

بل( :ذلؾ ىك رأم "الحزب التقدمي
كافؽ "ايبامينكنداس ككنكالفس" قائ ن

الجميكرم" كرأيي أنا ،طبعان).

قاؿ "غاؿ" كىك يسايره ،مميبلن رأسو إلى األماـ قميبلن( :لكف.)..

أباف "ايبامينكنداس ككنكالفس"( :لكف أعداء أعدائنا أصدقاؤنا) كتكقؼ عف

قرع كعبيو( ..إف "باىيا" حصف لمالكي األ ارضي المتخمفيف ،الذيف التزاؿ قمكبيـ

تيفك إلى الممكية ،عمى الرغـ مف ككننا جميكرية منذ ثمانية أعكاـ ،كاذا كاف مف

البلزـ مساعدة العصاة ك "السباستيانييف" في الداخؿ إلنياء حكـ الباركف "دم كانا

برافا" الدكتاتكرم عمى "باىيا" فسأفعؿ ذلؾ .إننا نتخمؼ أكثر فأكثر كصائركف أفقر
فأفقر .البد مف إبعاد ىؤالء الناس عف السمطة ميما كمؼ األمر قبؿ أف يفكت

األكاف .كاذ ما استمر ذلؾ الكضع في "كانكدكس" فستغرؽ حككمة "لكيز فيانا" في

خضـ أزمة كستدخؿ القكات االتحادية إف آجبلن أك عاجبلن .كفي المحظة التي تتدخؿ

فييا "ريكدم حانيرك" ستكؼ "باىيا" عف ككنيا إقطاعة "الحكمذاتييف"*).
ىميـ "غاؿ"( :كسيبدأ حكـ "التقدمييف الجميكرييف").

صححو "ايبامينكنداس ككنكالفس" قائبلن( :نحف ال نؤمف بالممكؾ .نحف

جميكريكف حتى نخاع العظـ تمامان ..حسف ،حسف ،أرل أنؾ تفيمني).

قاؿ "غاليميك"( :أفيـ ىذا الجزء عمى نحك البأس بو .لكف ليس البقية منو.

إذا كاف "الحزب التقدمي الجميكرم" يبغي تسميح الجماعات ،فمماذا يككف ذلؾ

بكساطتي؟).

قاؿ "ايبامينكنداس ككنكالفس" متمفظان كؿ مقطع و
بتأف ككضكح:

( -ال يرغب "الحزب التقدمي الجميكرم" أف يساعد أك أف تككف لو أدنى

صمة مع أناس يثكركف ضد القانكف).

كأضاؼ مالؾ صحيفة (جكرناؿ دم نكتسياس) كرئيس تحريرىا ،متمبثان ثانية

عند كؿ مقطع( :ليس بقدكر النائب المحترـ "ايبامينكنداس ككنكالفس" أف يساعد

ثكاران .كال بمقدكر أم شخص لو عبلقة معو سكاء مف قريب أـ مف بعيد .إف النمئب
و
ماض في شف معركة عسيرة مف أجؿ مثؿ عميا .جميكرية كدمقراطية في
المحترـ
ىذه المنطقة المقطكعة األكتكقراطية التي يحاصرىا أعداء أقكياء ،كال يمكنيا أف

تخاطر مثؿ ىذه المخاطرة) .ابتسـ ،كالحظ "غاؿ" أف لديو طقمان مف األسناف

دخمت أنت في الصكرة .لـ تكف الخطة التي أنا
البراقة ،البيض ،النيمة( .ثـ
ى
إلي
مقترحيا لتخطر ببالي لكال زيارتؾ الغريبة أكؿ أمس .كانت تمؾ ىي التي أكحت ٌ
بالفكرة التي جعمتني أفكر :لك يجف بما فيو الكفاية لمدعكة إلى اجتماع عاـ تأييدان
كؼ عف االبتساـ،
لمثكار ،فسيككف مجنكنان بما فيو الكفاية إليصاؿ البنادؽ إلييـ)ٌ .

كتكمـ متجيمان( :في مثؿ ىذه الحاالت ،تككف الصراحة خير سياسة .إنؾ الشخص

الكحيد الذم ال يستطيع ،لك انكشؼ أك أيسر ،المساس بي كبأصدقائي السياسييف،

بأم حاؿ مف األحكاؿ).

(-ىؿ تحذرني بأنني لف أستطيع االعتماد عميؾ لممساعدة فيما لك قبضكا

عمي؟).

أدركت قصدم
قاؿ "ايبامينكنداس ككنكالفس" عمى ميؿ كبنحك كاضح( :قد
ى
انسى أنؾ لقيتني.
تمامان ىذه المرة .فأف كاف جكابؾ بالنفي فأرجك لؾ ليمة سعيدة ،ك ى

كاذا كاف باإليجاب فمنبحث األجر).

نقؿ االسكتمندم مكضعو عمى مقعده ،كىك مصطبة خشبية صاٌرة كتمتـ

بل كىك يطرؼ( :األجر؟) .قاؿ "ايبامينكنداس ككنكالفس"( :نظرتي لؤلمر ،إنؾ
متسائ ن

كعد مني – في
س ود خدمة .سأجزؿ لؾ العطاء عنيا كفي المكعد المحدكد – كىذا ه
يم ٍ
المحظة التي تيـ فييا بمغادرة القطر .لكف إذا ما فضمت إسداء ىذه الخدمة فخريان،
مف باب المثالية ،فذلؾ شأنؾ).

قاؿ "غاليميك غاؿ" كقد انتصب عمى قدميو( :إني ذاىب ألتمشى في الخارج.

إذ أني أفكر عمى نحك أفضؿ حيف أككف كحيدان .لف أتأخر كثيران) .حيف خطا خارج
النزؿ ،ظف أكؿ األمر أف ثمة مطران ،لكف ذلؾ لـ يكف سكل و
رذاذ مصدره األمكاج.
ً
الحرنفة كاف ىناؾ
تنحى ارجبلف جانبان كي يمر ،فشـ رائحة غميكنييما القكية

ممر .ككاف البحر ،الذم بدا ىائجان ،ذا رائحة طيبة مالحة تغمغمت حتى أعضائو

الحيكية .سار "غاليميك غاؿ" كسط الرماؿ ككتؿ الجممكد الكحيدة نحك حصف صغير

فيو مدفع مصكب نحك االفؽ .فكر في نفسو( :تممؾ المجميكرية قكة في "باىيا"

ىي مف الضآلة مثؿ قكة ممؾ انكمترا ،في ما كراء ممر "أبرفكيؿ" في عيد "ركب

ركم ماكر يفكر") .حاكؿ ينظر إلى الكضع نظرة مكضكعية ،أمينان عمى عادتو،

بالرغـ مف ضربات قمبو المضطربة فيؿ مف األخبلؽ الحميدة أف يتأمر ثكرم مع
سياسي مف البرجكازية الصغيرة؟ أجؿ ،إف كانت المؤامرة تساعد (األنصار) ىؿ

يتمكف مف مديد العكف إلى (كانكدكس)؟ .كمف دكف تكاضع زائؼ ،يستطيع

الشخص الذم كاف مف قدامى المكافحيف السياسييف المخضرميف ،كالذم كرس

حياتو لمثكرة ،مساعدتيـ حيف يجب اتخاذ بعض القرارات ،كحيف يأزؼ الكقت

كيتكجب عمييـ القتاؿ كأخيران ،فأف شأف التجربة أف تككف ذات قيمة ،إذا ما نقميا
إلى ثكريي العالـ .يجكز أنو قد يترؾ عظامو تتنحر ىناؾ في (كانكدكس) .لكف
أليست مثؿ ىذه الخاتمة أفضؿ مف المكت جراء المرض أك الشيخكخة؟

قفؿ راجعان إلى المنزؿ ،كقاؿ لػ"ايبامينكنداس لكنكالفس" ،كىك كاقؼ عمى

عتبة الباب( :إنني مجنكف بما فيو الكفاية كي أفعؿ ذلؾ.).

( -مدىش!) – كاف جكاب السياسي لػ"غاليميك غاؿ" باإلنكميزية ،كقد تممكتو

الحماسة كلمعت عيناه.
(ٓ)

لطالما تنبأ (المرشد) في مكاعظو كيؼ ستجيء قكل (الكمب) لمقبض عميو

كالقضاء عمى المدينة بالسيؼ ،بحيث لـ يفاجأ أحد في (كانكدكس) حيف تبيف مف

أخبار الحجاج الكافديف مف (جكازيرك) عمى ظيكر الخيؿ إف كتيبة مف فكج المشاة

التاسع ،المقبؿ مف (باىيا) ،قد بمغت الجكار كقد نيطت بيا ميمة القبض عمى

القديس.

ىا أف النبكءات بدأت تتحقؽ ،كالكممات أضحت كقائع .كاف لؤلخبار كقعه
مقك ،مستنفرةن الكيكؿ كالشباب كالرجاؿ كالنساء .كعمى حيف غرة يح ًم ىمت بنادؽ
ٍّ

المصكتة التي تحشى مف المكاسير كزكدت األنطقة
الرش كالقربينات كالزناد
ٌ
بالذخيرة المناسبة ،في حيف ظيرت في الكقت نفسو المدل كالخناجر مدسكسة في
األحزمة ،كما لك كاف ذلؾ بفعؿ السحر كفي أيدم الناس مناجؿ كسكاكيف طكيمة

كمناخس كمخارز كمقالع كأقكاس صيد كعصي كأحجار.

في تمؾ الميمة ،ليمة بدء نياية العالـ ،تجمع أىالي (كانكدكس) كميـ حكؿ

(معبد المسيح المبارؾ) – كىك ىيكؿ ذك طبقتيف كأبراج تستطيؿ كترتفع ،كجدراف

جار إتماميا ،كذلؾ بغية االستماع إلى أحاديث (المرشد) .مؤلت حماس ية المختاريف
الجك .أما (المرشد) فبدا منقطعان أكثر مف ذم قبؿ .كعندما أبمغو الحجاج القادمكف

مف (جكازيرك) بالخبر لـ يعمؽ بأم شيء البتة ،ككاصؿ مراقبة عممية جمع أحجار

كرص األرضية كخمط الرمؿ كالحصى لممعبد ،بتركيز بمغ مف الشدة بحيث لـ
البناء
ٌ
يجرؤ أحد أف يكجو إليو أم سؤاؿ .كمع ذلؾ شعر الجميع كىـ يستعدكف لممعركة

الرب سيعمميـ في
يقر ما ىـ فاعمكف ،كعرؼ الجميع بأف ٌ
بأف مممح الزاىد كاف ٌ
يزيتكف أقكاسيـ
تمؾ الميمة ،مف فـ (المرشد) ،ما يتكجب عمييـ عممو ،بينما كانكا ٌ
كينظفكف فكىات قربيناتيـ كبنادقيـ القصار كيج ٌففكف باركدىـ.

تردد صكت القديس تحت النجكـ في فضاء ال نسمة فيو فبدت كمماتو متمبثة،

جك بمغ مف الجبلؿ حدان طرد كؿ المخاكؼ .كقبؿ التحدث عف الحرب تكمـ عف
في ٌ
السبلـ ،عف الحياة اآلتية ،حيث يختفي األلـ كالخطيئة .كحالما ييطاح بالشيطاف،

تتكطد أركاف (مممكة الركح القدس) ،في الحقبة األخيرة قبؿ يكـ الدينكنة .ترل ،ىؿ
تككف (كانكدكس) عاصمة ىذه المممكة؟ أجؿ ،إف شاء المسيح المبارؾ .عندئذ

ستيٍمغى قكانيف (الجميكرية) الشريرة كيعكد القساكسة ،كما في أكائؿ األياـ الخكالي،

ضر األراضي الخمفية ٌجراء المطر ،كستككف
رعاة يؤثركف رعيتيـ .كما ى
ستخ ٍ
ضك ي
ىناؾ كفرة مف الذرة كالماشية ،كستككف لمجميع كفايتيـ مف الغذاء ،كستتمكف كؿ
البد مف إسقاط (المسيح
أسرة مف دفف مكتاىا في تكابيت مبطنة بالمخمؿ .لكف ٌ
الدجاؿ) قبؿ .ذلؾ كاف مف البلزـ صنع صميب كبيرؽ عميو صكرة اإللو كي يعمـ
العدك في أية جية يككف اإليماف .كما يمزـ دخكؿ المعركة ،كما فعؿ األكائؿ،

باإلنشاد كالصبلة كالتيميؿ لمعذراء كالرب .ككما قير األكائؿ أعداءىـ ،سيقير

المدافعكف عف (المسيح المبارؾ) الجميكرية أيضان.

لـ ينـ أحد في (كانكدكس) في تمؾ الميمة .لقد سير الجميع ،بعضيـ يصمي
كآخركف يستعدكف لمقتاؿ ،فيما سمرت و
أيد مثابرة الصميب لربط اجزائو ،كخاطت
ٌ
البيرؽ .كقبيؿ الفجر اكتمبل .كاف الصميب بطكؿ ثبلث ياردات كعرض ياردتيف،

س ىـ عمييا (الصغير المبارؾ) حمام نة
كر ى
ككاف البيرؽ أربعة شراشؼ ٌ
أسرة خيطت معان ى
دعاء ىتافيان .كباستثناء
بيضاء منشكرة الجناحيف ،ككتب (أسد ناتكبا) بخط يده
ن

سماىـ "أنتكنيك فيبل نكفا" لممككث في (كانكدكس) لئبل يتكقؼ
حفنة مف الناس ٌ
بناء المعبد (حيث استمر العمؿ فيو ليؿ كنيار عدا أياـ األحد) ،غادر الباقكف كٌميـ
المستعمرة عند بزكغ أكؿ ضكء ،متجييف نحك (بندنغك) ك(جكازيرك) ليبرىنكا

لزعماء الشر أنو ال يزاؿ ىناؾ حماة لمخير في ىذه الدنيا .لـ يشاىدىـ (المرشد)

يغادركف ،إذ أنو كاف آنذاؾ في كنيسة (سانتكانتكنيك) الصغيرة يصمي مف أجميـ.
لقد أضطركا إلى السير عشرة فراسخ ليمتقكا الجنكد .أمضكا المسيرة إنشادان

كصبلةن كىتافان لمرب كلممرشد .لـ يتكقفكا لمراحة إال مرة كاحدة كذلؾ بعد اجتياز

(مكنتو كامبايك) .أما أكلئؾ الذيف أحسكا بنداء الطبيعة فقد ترككا خطكط السائريف

المتعرجة كتسممك كراء صخرة جممكد ،ثـ لحقكا باآلخريف .كاستغرؽ عبكر فسحة

األرض المسطحة اليابسة نياران كليمة ،مف دكف أف يطمب أحد كقفة أخرل لمراحة.
لـ تكف لدييـ خطة لمقتاؿ .كقد دىش النزر اليسير مف المسافريف الذيف التقكىـ

في الطريؽ عند عمميـ بأنيـ ذاىبكف إلى الحرب كاف مظيرىـ يشبو رىطان مف

الناس متجييف إلى ميرجاف .فمنيـ مف كاف مرتديان أغرب المبلبس التنكرية .كانكا

يحممكف أسمحة كييتفكف( :المكت لمشيطاف كلمجميكرية) .لكف حتى في تمؾ

المحظات كاف تعبير الفرح عمى كجكىيـ يرقٌؽ مف أثر الكره في أصكاتيـ .كاف

الصميب كالبيرؽ عمى رأس المركب يحمميا بالتناكب الشقي السابؽ "بدراك" كالرقيؽ
السابؽ "جكاك الكبير" تمييما "ماريا ككدرادك" ك"ألكساندر ينياككريا" حاممتيف

و
قماش (الصغير
الصندكؽ الزجاجي لصكرة السيد المسيح كاف قد رسميا عمى

رؤل شبحية تم ٌفيا سحابة مف غبار .كاف
المبارؾ) ،كخمفيما يأتي المختاركف ،كىـ ن
الكثير منيـ يرافؽ صمكات االبتياؿ بالنفخ في قصبات سكر متعددة األطكاؿ كانت
تستخدـ في األياـ الخكالي غبلييف لتدخيف التبغ .كبالتثقيب كاف يمكف جعميا

مزامير لمرعاة ،كذلؾ .في أثناء المسيرة أعاد الرتؿ تجميع صفكفو تدريجيان كعمى

نحك غير ممحكظ ،مستجيبيف لنداء القربى ،بحيث أف مف انتمى إلى عصابة شقاة
معينة أك أىالي أحدل القصبات أك أحد أحياء العبيد أك إحدل المناطؽ المدينية،

كأفراد األسرة نفسيا ،صاركا يتكتمكف معان باقتراب الساعة الحرجة كما لك فعؿ أف
كؿ فرد كاف يشعر بالحاجة إلى أف يككف أقرب ما يمكف لمف كاف صادقان كمجربان

في ساعات حاسمة أخرل .أما الذيف كانكا قد اقترفكا القتؿ ،فقد جيدكا كتقدمكا

تدريجيان إلى مقدمة الصفكؼ .كبينما كانكا يقتربكف مف بمدة (أكاكا) ،كالتي سميت

ىكذا بسبب الكثير مف حشرات الحباحب التي تنيرىا ليبلن ،أحاط "أبكت جكاك"

ك"باجك" ك"تا ار ميبل" ك "خكزيو فينا نتشيك" كآؿ "ماكامبيرا" كغيرىـ مف العصاة
كالخارجيف عمى القانكف بالصميب كالبيرؽ في رأس المككب أك الجيش ،كىـ

يعممكف مف دكف أف يخبرىـ أحد ،أنيـ بسبب خبرتيـ كخطاياىـ مطمكبكف أف

يككنكا قدكة حيف تأزؼ ساعة اليجكـ.
ً
ص لينذرىـ بأف مئة كأربعة جنكد عسكركا
بعد منتصؼ الميؿ ،أتاىـ محاص ه
في (أكاكا) بعد قدكميـ مف (جكازيرك) مساء الميمة الفائتة .فأثارت صرخ ية حرب
غريبة قمكب المختاريف( :عاش "المرشد" ..عاش المسيح المبارؾ) .ثـ أسرعكا
الخطى جذليف منفعميف .كحيف انبمج الفجر لمحك (أكاكا) _ كىي بضعة أككاخ

صغيرة كانت نقطة التكقؼ اإللزامية لمبيت رعاة الماشية الذاىبيف مف (مكنتو
سانتك) إلى (ككاراتشا) .شرع السائركف بتبلكة صبلة االبتياؿ لمقديس يكحنا

الجنكد الن ٍعسانكف المكمفكف
المعمداف ،راعي البمدة .كسرعاف ما اكتشؼ الرت ىؿ
ي
بالحراسة عمى ضفاؼ غدير في الضكاحي .كبعد أف حممؽ الجنكد بضع ثكاف ،غير

مصدقيف أعينيـ ،ىرعكا صكب البمدة جريان .ثـ دخؿ المختاركف (أكاكا) كىـ

يصٌمكف كينشدكف كينفخكف في مزاميرىـ القصب ،مكقظيف المئة جندم كنيفان مف

سباتيـ كمغرقينيـ في كاقع كابكسي ،كىـ الذيف استغرؽ كصكليـ إلى ىناؾ اثني

عشر يكمان كالذيف لـ تكف لدييـ أدنى فكرة عف مصدر الصمكات التي أيقظتيـ

فجأة .كانكا األحياء الكحيديف في (أكاكا) إذ كاف جميع السكاف قد ىرب خبلؿ الميؿ.

لكف ىاىـ اآلف ىناؾ جميعان ،مع المجاىديف الدائريف حكؿ أشجار التمر اليندم

في الساحة العامة ،كالمراقبيف كجكه الجنكد عند تطمعيـ إلى خارج النكافذ كالدكر،

كالراصديف اندىاشيـ كترددىـ في إطبلؽ النار أك الفرار أك االرتماء في أراجيحيـ
أسرتيـ الكسيحة ليخمدكا إلى النكـ.
الشبكية ثانية أك عمى ٌ
ىادر ليشعؿ فتيؿ إطبلؽ النار ،فاقرع ديكان في غمرة مجكنو.
أمر ه
انطمؽ ه

أطمؽ الجنكد النار ،سانديف قربيناتيـ عمى الفكاصؿ الكاطئة ما بيف األككاخ ،كأخذ

المختاركف ي ٌخركف صرعى عمى األرض ،غارقيف في دمائيـ .كشيئان فشيئان،

انفصمت عرل الرتؿ .شنت مجاميعي البكاسؿ ،عمى غرار "أبكت جكاك" ك"خكزيو فينا
نتشيك" ك"باجك" ىجكمان عمى المساكف ،كجرل آخركف لبلحتماء بأركاف مسدكدة أك
التككر بيف أشجار التمر اليندم في حيف تقدـ الباقكف .كما أطمؽ المختاركف
ٌ
بعض النار ،أم أكلئؾ الذيف كانت لدييـ القربينات كالبنادؽ القصيرة ،كأكلئؾ الذيف

كشخصكا ىدفان في غمرة سحب الباركد
تمكنكا مف حشك بنادقيـ طكيمة الماسكرة
ٌ
األسكد .لـ يرتج الصميب قط ،كلـ يكؼ البيرؽ عف الرفرفة ابدان طيمة ساعات

الصراع كالبمبمة كذلؾ كسط جزيرة مف مجاىديف ظمت بالرغـ مف تث ٌقبيا بالرصاص،

قائمة ،صمدة ،مؤمنة ،متحمقة جميعان حكؿ ذينؾ الشعاريف المذيف سيستشرؼ

سر انتصارىـ بعد حيف .فبل "بدراك" كال "جكاك الكبير" ،كال (أـ الرجاؿ)
الجميع فييما ٌ
التي كانت تحمؿ الصندكؽ الزجاجي الذم يضـ كجو (االبف) لفظكا أنفاسيـ في

المعركة .لـ يي ىكسب الفكز في كقت قصير .كاف ىناؾ ضحايا كثيركف في تمؾ
تصـ األسماع .فصكت األقداـ الراكضة كالطمقات
الساعات المميئة بالضجة التي ٌ

يمزقيا الضجيج مف
النارية ،كانت تميو أكقات مف اليمكد كالسككت التي سرعاف ما ٌ
جديد .بيد أف رجاؿ (المرشد) عرفكا قبؿ الضحى أنيـ قد انتصركا حيف شاىدكا
أبدانان نصؼ عارية تجرم شذر مذر بأمر مف قادتيا أك ألف الخكؼ قد داىميا قبؿ
أف يفعؿ الخصـ ذلؾ ،عبر الريؼ إلى (كانكدكس) لتكارل التراب كتجمعت النسكة

المعالجات كالطبيبات المداكيات باألعشاب كالقاببلت كمجبركا العظاـ ككؿ ىن ٍف و
س

مساعدة حكؿ الجرحى لمسح الدـ أك التضميد أك لمجرد تبلكة الصمكات كالتراتيؿ

دفعان لآلالـ.

سار المختاركف مسافة العكدة البالغة عشرة فراسخ حامميف مكتاىـ

و
بخطك أبطأ ىذه المرة .دخمكا
كجرحاىـ ،كمتعقبيف مجرل (فازا _ بارس)

(كانكدكس) بعد يكـ كنصؼ ،ىاتفيف لممرشد .فاستقبميـ بالتصفيؽ كالعناؽ

كاالبتسامات أكلئؾ الذيف كانكا قد يخمفكا لمعمؿ في المعبد .كقاـ (المرشد) الذم لـ

يكف قد أكؿ أك شرب شيئان منذ رحيميـ لمكعظ في تمؾ األمسية مف عمى سقالة عند
أحد أبراج المعبد .صمٌى عمى أركاح المكتى كشكر المسيح المبارؾ كيكحنا

ترسخ الشر ىنا في ىذه
المعمداف عمى النصر الذم فازكا بو كتحدث عف كيفية ٌ
األرض :قبؿ أف يبدأ الزمف كاف الرب يمؤل كؿ شيء كلـ يكف ىناؾ فضاء كبغية

الرب ىذا
خمؽ العالـ كاف ٌ
البد لمرب أف ينكمش عمى نفسو ليخمؽ فراغان كغياب ٌ
أنشأ الفضاء حيث برزت فيو في سبعة أياـ النجكـ كالضكء كالمياه كالنباتات

كالحيكانات كاإلنساف .لكف ما إف خمقت األرض ٌجراء انكماش الجكىر اإلليي ،حتى
الضد مف الرب تمامان ،أم الخطيئة،
نشأت كذلؾ الظركؼ المكاتية لما كاف عمى
ٌ

حيث أقامت مممكتيا .كىكذا كلدت الدنيا تسكدىا لعنة إليية ،كمممكة الشيطاف .بيد
أف الرب أشفؽ عمى اإلنساف كأرسؿ (االبف) ليستعيد السيطرة عمى ىذا الفضاء

األرضي الذم يحكمو الشيطاف.

قاؿ (المرشد) إف أحد شكارع (كانكدكس) سيسعى "ساك جكاك باتستا" باسـ

القديس الراعي لػ(أكاكا).
***

(إف الحاكـ "فيانا" يم ٍر ًس هؿ حمم نة أخرل إلى
يقكؿ "ايبامينكنداس ككنكالفس"ٌ :
"كانكدكس" بإمرة ضابط أعرفو شخصيان ىك الرائد "فبركنيك دم بريتك" .كفي ىذه
المرة ليست القضية قضية حفنة مف الجنكد كالزمرة الصغيرة التي ىكجمت في

رسؿ فكج كامؿ .كسيغادركف "باىيا" في أية لحظة اآلف ،كربما قد
"أكاكا" بؿ ي
سي ى
فعمكا ذلؾ .لـ يبؽ كقت طكيؿ) يجيب "غاليميك غاؿ"( :أستطيع أف أغادر صباح
الغد .إف الدليؿ في االنتظار .ىؿ جمبتـ األسمحة؟).

يقدـ "ايبامينكنداس" سيكاران إلى "غاؿ" فيرفض ىذا ىازان رأسو .إنيما جالساف

متداع لقصر ضيعة في مكاف ما
عمى كرسييف مف األماليد المجدكلة في مستشرؽ
و

دلو عميو فارس ممبسو كمو مف الجمد كلو اسـ تكراتي
بيف (كيماداس) ك_جاككبينا) ٌ
ىك "كايفاس" .كقد أخذه ىذا في دكامة حكؿ األراضي الخمفية كما لك كاف يبغي
تدكيخو .الكقت غسؽ .ىناؾ كراء دار بزيف الخشب صؼ مف النخيؿ الممكية

كبركج لمحماـ كزرائب عدة لمحيكانات .كالشمس ،مثؿ كرة ضاربة إلى الحمرة،

تيم ًيب
األفؽ ناران .ينفث "ايبامينكنداس ككنكالفش" دخاف سيكارة ببطء كيتمتـ ،ناظران
ى
إلى "غاؿ" عبر دخاف السيكار( :دزينتاف مف البنادؽ الفرنسية الجيدة .كعشرة آالؼ
فأف لـ تكف
خرطكشة .سيأخذؾ "كايفاس" إلى ضكاحي (كيماداس) في العربةٍ .
منيكان أكثر مف البلزـ ،فاألفضؿ أف تقفؿ راجعان إلى ىنا ىذه الميمة ،مع األسمحة،

ثـ ترحؿ إلى "كانكدكس" مباشرة في الغد) .يكمئ "غاليميك" مكافقان .إنو متعب ،لكف

كؿ ما يحتاج إليو ىك بضع ساعات مف النكـ ليستجمع قكاه .ىناؾ في المستشرؽ

ذباب بمغ مف الكثرة بحيث عميو أف يبقى إحدل يديو أماـ كجيو ليطرده .إنو

مسركر جدان عمى الرغـ مف تعبو .بدأ االنتظار يتعب أعصابو كخشي أف يككف

غير خططو .كحيف قدـ الفارس المرتدم الجمد كميان ىذا الصباح مف
"ككنكالفش" قد ٌ
دكف سابؽ إنذار ليأخذه مف نزؿ (سيدة األلطاؼ) بعد التفكه بكممة السر ،بمغ مف
انفعالو أف ينسي حتى تناكؿ الفطكر .لقد قاـ بالسفرة إلى ىنا مف دكف أف يتناكؿ

بل أك مشربان ،كفي شمس محرقة تضرب الرؤكس طيمة النيار
مأك ن

يقكؿ "ايبامينكنداس ككنكالفس"( :آسؼ لجعمؾ تنتظر طكاؿ ىذه األياـ .لكف
جمع األسمحة كجمبيا حتى ىذا المكاف انقمب إلى مسألة معقدة إلى و
حد ما .ىؿ

شاىدت الحممة الجارية كاالنتخابات البمدية في أم مف البمداف التي مررت بيا؟).

يقكؿ "غاؿ" كىك يتثاءب( :الحظت أف "حزب الحكـ الذاتي" في "باىيا" ينفؽ ماالن
عمى الدعاية أكثر مما تنفقكف أنتـ).

( -لديو كؿ ما يحتاج .ليس أمكاؿ "فيانا" حسب ،بؿ أمكاؿ الحككمة كبرلماف

"باىيا" كذلؾ كفكؽ كؿ ذلؾ كمو ىناؾ أمكاؿ الباركف) .يقكؿ "غاؿ" مرىفان أذنيو
عمى حيف غرة( :إف الباركف في مثؿ ثراء "كركيسكس" ،أليس كذلؾ؟ شخصية
عتيقة ،تحفة أثرية ..ال ريب في ذلؾ .لقد اطمعت عمى جممة أمكر حكلو في

تخص الباركف .أجؿ
"كيماداس" مف "ركفينك" الدليؿ الذم زٌكيتو لي ككانت زكجتو
ٌ
تخصو ،مثؿ معزة أك عجؿ .لقد أعطاىا إلى
تمؾ ىي الكممة الصحيحة .ككانت
ٌ

"ركفينك" كزكجة .إف "ركفينك" يذكر الباركف دائمان كما لك كاف ،ىك اآلخر ،ممكان لو
عمى الدكاـ ،مف دكف امتعاض ،ممتنان و
ككمب كفي .شيء طريؼ يا سينكر
"ككنكالفس" .ىي ذك العصكر الكسطى ىا ىنا) .يجيب "ايبامينكنداس" نافثان رماد

سيكاره( :ذلؾ ما نحارب .ىك ذا سبب رغبتنا في تحديث ىذا القطر ..ىك ذا سبب

سقكط اإلمبراطكرية كىذا ىك سبب كجكد الجميكرية) .يصحح "غاليميك غاؿ"

محدثو ذىنيان ،كىك يحس كما لك كاف عمى كشؾ أف يناـ بيف لحظة كأخرل( :بؿ

أنيـ زمرة األنصار" الذيف يكافحكف ضد الكضع) .ينيض "ايبامينكنداس ككنكالفس"

كاقفان كيتساءؿ كىك يتخطى المستشرؼ جيئ نة كذىابان( :ماذا قمت لمدليؿ؟) .شرعت

الصراصير تطمؽ صريرىا كلـ تعد حرارة الجك خانقة .يقكؿ "غاؿ" الحقيقة فيتكقؼ

صاحب صحيفة (جكرناؿ دم نكتسياس) كرئيس تحريرىا عف الحركة تمامان:

اقتصرت عمى التحدث عف نفسي .قمت لو
(حرصت عمى أال أذكر حتى اسمؾ فقد
ي
ي
أريد أف أذىب إلى "كانكدكس" التزامان بمبدأ ،مف منطمؽ التضامف األدبي
كاأليدلكجي) .يحدؽ "ايبامينكنداس ككنكالفس" فيو صامتان ،فيعمـ "غاليميك" أف
ىذه األشياء بكؿ و
الرجؿ يتساءؿ ما إذا كاف يقكؿ ً
جد كما إذا كاف مجنكنان أك غبيان

حقان بما فيو الكفاية لتصديقيا .ثـ يفكر( :أنا ىك ذاؾ المجنكف أك ذاؾ الغبي) كىك

ييز ذراعيو مف حكلو ليطرد الذباب.

( -كىؿ أخبرنو كذلؾ بأنؾ ستجمب ليـ السبلح؟).

( -طبعان ال سيكتشؼ ذلؾ حالما نشرع في الرحيؿ إلى ىناؾ).

يعكد "ايبافيكنداس" فيتخطى المستشرؼ جيئة كذىابان ،كيداه خمؼ ظيره،
مخمفان أثران مف الدخاف كراءه .إنو و
مرتد قميصان فبلحيان مفتكحان عند الرقبة ،كصدره
مف دكف أزرار ،كسركا نال لمفرساف كجزمة ،كيبدك كمف لـ يحمؼ .لـ يكف مظيره

البتة مثؿ ما كاف عميو في مكتب الصحيفة ،أك في النزؿ في (بارا) .بيد أف "غاؿ"

يتعرؼ بالرغـ مف ذلؾ ،عمى الطاقة المختزنة في حركاتو ،كالفرـ كالطمكح في

لتحس عظامو لمعرفة ما ىي عميو.ز
تعبيره .كيفكر في نفسو أنو حتى ال حاجة ٌ
عار إليو
(رجؿ متعطش إلى السمطاف) أىذه المزرعة لو؟ ىؿ قصر الضيعة ىذا يم ه
لطبخ المؤمرات؟ يقكؿ "ايبامينكنداس" لو كىك متكئ عمى الدرابزيف كظيره

باتجاىو( :حالما تيسمـ األسمحة ال تسمؾ ىذا الطريؽ في عكدتؾ إلى "سمفادكر".
ليأخذؾ الدليؿ إلى "جكازيرك" .إنو السبيؿ الحكيـ .ىناؾ قطار يمر بػ"جكازيرك" بيف
يكـ كيكـ .كسيعكد بؾ إلى "باىيا" في اثنتي عشرة ساعة .كسأتكفؿ أنا بمغادرتؾ

إلى أكربا خفي نة ،مع أجر سخي عف خدماتؾ) .يردد "غاؿ" بعده ،فاغران فاه في
و
تثاؤبة كاسعة تمكم كجيو ككمماتو عمى و
نحك
كنت تعتقد دائمان
مضحؾ (أجر سخي .ى
بأنني فاع هؿ ىذا مف أجؿ الماؿ).
ينفث "ايبامينكنداس" مؿء فمو مف دخاف ينسؿ في زخرفات عربية عبر

الشرفة .كعمى مبعدة ،كانت الشمس قد بدأت تخفي نفسيا كراء األفؽ ككانت ىناؾ
بقع مف الظبلؿ في الريؼ المحيط.

( -كبل .أعرؼ جيدان أنؾ تفعؿ ذلؾ مف منطمؽ المبدأ .كعمى أية حاؿ ،أنا

حبان في "الحزب التقدمي الجميكرم" .بيد أننا نقدر أنؾ و
مسد
أدرؾ بأنؾ ال تفعؿ ذلؾ ٌ
خدمة لنا ،كمف عادتنا أف ندفع لقاء الخدمات المسداة ،كما سبؽ أف أخبرتؾ).
يقاطعو "غاؿ" كىك يتمطٌى( :ال أستطيع أف أعدؾ بأنني سأعكد إلى "باىيا"،

فصفقتنا ال تشمؿ ىذا البند).

يعاكد مالؾ صحيفة (جكرناؿ دم نكتبسياس) كرئيس تحريرىا النظر إليو

كيبتسـ قائبلن( :لف نبحث ذلؾ ثانية في مقدكرؾ أف تفعؿ ما تشاء .كبعبارة

مختصرة ،أنت تعرؼ آالؼ ما ىك أفضؿ طريؽ لمعكدة إلى "باىيا" .كمف تعرؼ أف

في إمكاني تسييؿ خركجؾ مف القطر مف دكف أف تتدخؿ السمطات كتضعؾ عمى

فض ٍم ىت البقاء مع الثكار ،فميكف ،مع أنني مكقف بأنؾ
متف سفينة .كعميوٍ ،
إف ٌ
ستغير رأيؾ حيف تمقاىـ) .يتمتـ غاؿ بنبرة يشكبيا شيء مف السخرية( :سبؽ أف

التقيت أحدىـ .كبالمناسبةٌ ،ىبل أرسمت لي ىذا الخطاب إلى فرنسا مف "باىيا" .إنو
يمسؾ
غير مختكـ ،كاذا كنت تقرأ الفرنسية ستبلحظ أنو يخمك مف أم شيء قد ٌ

بضرر).

***

يكلً ىد مثؿ كالديو كأجداده كأخيو "ىكنكريك" ،في بمدة المسكقة إلى (جاغكاريب)
عف تمؾ المكجية نحك (فالي دككاريرم) .كاف جميع سكاف البمدة إما مزارعيف أك

رعاة بقر .لكف "انتكنيك" برىف مف و
سف مبكرة جدان عمى امتيانو التجارة ،فبدأ بعقد
صفقات تجارية في صفكؼ أصكؿ الديف التي كاف يدرسيا األب "ماتياس" الذم

عممو الحركؼ كاألرقاـ كذلؾ) .كاف "أنتكنيك" ك"ىكنكريك" فيبلنكفا" عمى عبلقة
"عماه" مثؿ البالغيف الذيف امتدت رفقتيـ
حميمة جدان كينادم كؿ منيما اآلخر ٌ
الحميمة طكاؿ العمر.
في أحد األياـ استيقظت "أدلينيا النكار" ،إبنة نجار (أسارم) كىي تشعر

بحمى شديدة .كلـ تنفع األعشاب الطبية التي أحرقتيا "دكنا كاينما" طردان لمشر.

تفجر جسـ "أدلينيا" بثكران بمغ قيحيا درجة أحالت أجمؿ فتاة في
كبعد أياـ قميمة ٌ
البمدة إلى أكره مخمكؽ .كبعد أسبكع أصبح نصؼ دزينة مف سكاف البمدة ييذكف

مف الحمى كقد غطتيـ البثكر كتمكف األب "نكبياس" مف تبلكة قداس سائبلن اهلل أف

يضع حدان ليذا الكباء المرعب ،قبؿ أف يصيبو المرض ىك أيضان .بدأ المرضى

يمكتكف مف فكرىـ ،بينما انتشر الكباء كخرج عف السيطرة .كفيما كاف السكاف

المرعكبكف يتييأكف لميرب مف البمدة ،اعترضيـ العقيد "مغكيؿ فرنادس فيرا" ،زعيـ

البمدة السياسي كمالؾ األراضي التي كانكا يزرعكنيا كالماشية التي كانكا يسكقكنيا
لمكؤل ،كمنعيـ ىذا مف الرحيؿ كي ال ينشركا مرض الجدرم في طكؿ الريؼ

عيف خفراء عند مخارج البمدة لدييـ أكامر بإطبلؽ النار عمى أم فرد
كعرضو .كما ٌ
يعصي أمره .مف بيف القبلئؿ الذيف تمكنكا مف الفرار مف البمدة ،الخكاف "فيبلنكفا".

كنسيب كثبلثة مف أبناء األخكة مف العائمة فقد
أما كالداىما كشقيقتيما "لكز ماريا"
ه
قضى الكباء عمييـ .بعد دفف جميع أكلئؾ األقارب ،عقد "أنتكنيك" ك"ىكنكريك"،
المجعد كالعيكف الزرؽ ،العزـ
اليافعاف القكياف ذكا الخمسة عشر عامان كالشعر ٌ
بالمدل كالرصاص ،كما فعؿ
عمى الفرار مف البمدة .كبد نال مف مجابية أفراد الزمرة
ٌ
آخركف ،أقنعيـ "أنتكنيك" كىك األميف عمى مينتو أف يغضكا النظر مقابؿ ثكر

بل ،كآخر مف السكر الخاـ
صغير ككيس مف السكر المكرر يزف خمسة كعشريف رط ن

بل ،مصطحبيف اثنتيف مف بنات عمكمتيما ،ىما "أنتكنيا" "أسنساك
األسمر .غادرا لي ن
ساردلينيا" كمتاع األسرة الدنيكم :ككاف عبارة عف بقرتيف كبغؿ و
حمؿ كحقيبة مؤلل
بالمبلبس كمحفظة صغيرة احتكت عشرة (ميمريساف) .كانت "أنتكنيا" ك "أسنساك"
مف بنات أبناء عمكمة األخكيف "فيبلنكفا" كقد صحبيما "انتكنيك" كىك "ىكنكريك"

مف باب الشفقة نظران لعجزىما بعد أف تركيا كباء الجدرم يتيمتيف كانت الصبيتاف

مجرد طفمتيف تقريبان ،كقد جعؿ كجكدىما الفرار صعبان عبر الببلد .لـ تككنا تعرفاف
كيفية اختراؽ غابات الشجيرات الخفيضة ككجدتا صعكبة في تحمؿ العطش .كمع

ذلؾ تمكنت الحممة الصغيرة مف قطع (سيرادكأرابيو) كخمفت (سانتك أنتكنيك)

ك(أكرم ككرم) ك(بتركلينا) كراءىا كاجتازت (ريك سافرانسيسكك) .كحيف دخمكا

(جكازيرك) كقرر "أنتكنيك" تجربة حظيـ في تمؾ البمدة مف كالية (باىيا) كانت

األختاف قد أمسيتا حببلكيف" :أنتكنيا مف "أنتكنيك" ،ك"أسنساك" مف ىكتكريك" .كفي

اليكـ التالي تمامان شرع "أنتكنيك" يعمؿ مف أجؿ الماؿ في حيف بنى "ىكنكريك"

ككخان بمساعدة األختيف "ساركلينيا" ،كانا قد باعا في الطريؽ البقرتيف المتيف كانا

فحممو "أنتكنيك"
قد اصطحباىما مف (أسارم) .لكف بغؿ الحمؿ كاف اليزاؿ معياٌ ،
كعاء مميئان بالبراندم عمى ظيره كراح يطكؼ بو في البمدة كيبيعو بالشربة .كاف
ن

عميو أف يحمؿ عمى ظير ذلؾ البغؿ ،ثـ عمى آخر ،كبعد ذلؾ عمى و
بغاؿ إضافية

أخرل البضاعة التي كاف يطكؼ لبيعيا في األشير كالسنكات التالية ،بدءان مف بيت

إلى بيت ،كبعد ذلؾ في المستكطنات المقامة في الضكاحي ،كأخيران في أرجاء

األراضي الخمفية كميا كالتي صار يعرفيا مثمما يعرؼ راحة يده .لقد تعاطى بيع

سمؾ القد كالرز كالبقكؿ كالسكر كالفمفؿ كالسكر الخاـ كأطكاؿ القماش كالكحكؿ

يز المزارع الشاسعة
مج ى
كأم شيء كاف الناس يطمبكف إليو أف يجيزىـ بو .كأصبح ٌ
كالمحاصصيف الفقراء ،كغدا رتؿ بغالو منظران مألكفان مثؿ سيرؾ الغجر في القرل
كاإلرساليات التبشيرية كمخيمات األراضي الخمفية .أما المخزف العاـ في

(جكازيرك) ،في (براسا دايزككرديا) ،فكاف يديره "ىكنكريك" كالشقيقتاف "ساركلينيا"
كقبؿ قطعا شكطان جيدان تجاه اإلثراء .كفي تمؾ المرحمة أدركتيـ الكارثة التي يك ًت ىب
عمى األسرة أف تنكب بيا مرة ثانية .كانت األمطار تبدأ باليطكؿ في سنكات الخير

في كانكف األكؿ .أما في السنكات العجاؼ ففي شباط أك آذار ،كفي تمؾ السنة لـ

حؿ أيار .لقد نقصت كمية مياه (ساكفرانسيسكك)
تسقط كال قطرة مطر كاحدة حيف ٌ
بمقدار الثمثيف كلـ تكد تكفي لسد حاجات (جكازيرك) التي زاد سكانيا أربعة أمثاؿ
جراء تدفؽ المياجريف مف داخؿ الببلد.

في تمؾ السنة لـ يستكؼ "أنتنيك فيبلنكفا" أم ىد ٍي وف يستحقو كما ألغى جميعي
عمبلئو ،سكاء كانكا مالكي المزارع الشاسعة أـ فقراء المنطقة ،طمباتيـ لبضائعو.

حتى (كالكمبي) ،أفخر مقاطعات الباركف "دم كانبرافا" ،أبمغتو أنيا لف تبتاع حتى

حفنة ممح منو .كاحتسابان لمكسب في األكقات الرديئة ،كاف "أنتكنيك" قد طمر حبكب
البذر في صناديؽ خشب ليفت بقماش ً
الق ٌنب بغية بيعيا حيف ترفع الشح ية األسعار
إلى أعالي السماء .بيد أف الكارثة اتخذت أبعادان تجاكزت حساباتو .كفي الحاؿ

يبع البذكر التي اختزنيا فكران ،لف يككف ىناؾ زبكف كاحد راغب
أدرؾ أنو إذا لـ ً
فييا .ذلؾ أف الناس جعمكا ينفقكف النزر اليسير مما تبقى لدييـ مف ماؿ عمى

القداس كالمكاكب كالذبائح كي يرسؿ اهلل المطر ،عممان بأف كؿ كاحد منيـ كاف

يتكؽ إلى االنضماـ إلى األخكاف التائبيف الذيف كانكا يرتدكف القمنسكات كيجمدكف
أنفسيـ بالسياط عند ذاؾ نبش صناديقو .كانت البذكر قد تعفنت بالرغـ مف

التغميؼ بقماش القنب لكف" أنتكنيك" ال يقر باالندحار أبدان .فقاـ ىك ك"ىكنكريك"

كالشقيقتاف "ساردلينيا" كحتى األطفاؿ – ط يفم ية كأطفاؿ أخيو الثبلثة بتنظيؼ البذكر
عمى أحسف كجو ممكف .كفي صباح اليكـ التالي أعمف منادم المدينة في الساحة

الرئيسة أف متجر "فيبلنكفا" العاـ سيبيع بذكره المكجكدة ألسباب قاىرة ،كذلؾ

كعينا أربعة خدـ يحممكف
بأسعار مغرية .سٌمح "أنتكنيك" ك"ىكنكريك" نفسييما ٌ

اليراكات خارج المتجر ،عمى و
بيف ،كي يحكلكا دكف انفبلت المشتريف .جرل كؿ
نحك ٌ
شيء عمى ما يراـ في الساعة األكلى .كانت الشقيقتاف "ساردلينيا" تناكالف البذكر

يصدكف الناس عند الباب كال يسمحكف
عند النيضد ،في حيف كاف الرجاؿ الستة ٌ

ألكثر مف عشرة أشخاص بالدخكؿ إلى المتجر في المرة الكاحدة .لكف سرعاف ما

استحاؿ ضبط الجماىير .ذلؾ أف الناس تسمقكا الحاجز في آخر المطاؼ ككسركا

األبكاب كالشبابيؾ كرمكىا أرضان كاجتاحكا المحؿ .كفي بضع دقائؽ نيبكا كؿ شيء
في الداخؿ بما في ذلؾ النقكد مف صندكؽ النقد .أما ما لـ يستطيعكا نيبو كأخذه

معيـ فقد أحالكه إلى تراب .لـ يستغرؽ التدمير أكثر مف نصؼ ساعة .كمع أف
بأذل .كاف "ىكنكريك"
صب أم مف أفراد األسرة
ن
الخسائر كانت جسيرة لـ يي ى
ك"أنتكنيك" كالشقيقتاف "ساردلينيا" كاألطفاؿ جالسيف في الشارع يرقبكف الناىبيف

كىـ ينسحبكف مف المتجر الذم كاف أكثر المتاجر اكتظاظان بالبضائع في البمدة

كميا .لقد اغركرقت عيكف المرأتيف بالدمكع ،كتطمع األطفاؿ المنتشريف جمكسان ىنا
كىناؾ عمى األرض خدريف إلى بقايا ً
األسٌرة التي كانكا ينامكف عمييا كالمبلبس
التي كانكا يرتدكنيا كالمعب التي كانكا يمعبكف بيا .كاف كجو "أنتكنيك" قد شحب.

بل( :عمينا أف نبدأ مف جديد) .فأجاب أخكه (كلكف ليس في
أما "ىكنكريك" فتمتـ قائ ن

ىذه المدينة).

لـ يبمغ "أنتكنيك" الثرثيف مف عمره بعد ،بيد أف آثار االجياد المفني كسفراتو

المنيكة كاالسمكب المتيجس الذم كاف يدير بو تجارتو جعمتو يبدك أكبر سنان .فقد

فقد الكثير مف شعره ،ككانت جبيتو العريضة كلحيتو الذقنية الصغيرة كشاربو

تضفي عميو سيماء المثقفيف .كاف رجبلن قكيان ،محني الكتفيف قميبلن ،كذا مشية

متقكسة الساقيف مثؿ مشية راعي بقر .لـ يظير أم اىتماـ بأم شيء قط عدا
ٌ
التجارة .كفي حيف كاف "ىكنكريك" يحضر االحتفاالت كال يمانع في شرب كأس

صغير مف شراب األنسيكف كىك يسمع منشدان أك يثرثر مع خبلف يمخركف عبر
(ساك فرانيسكك) عند دفة أحد الزكارؽ حيث تماثيؿ صغيرة لرؤكس مصبكغة

بأصباغ براقة تبدأ في الظيكر ،كاف "أنتكنيك" يعيش ببل حياة اجتماعية .كحيف لـ

يكف غائبان في رحمة في مكاف ما ،كاف يتحٌمؼ عند نضد متجره ،يدقؽ دفاتر

حساباتو أك يفكر في الدخكؿ في ضركب جديدة في األعماؿ التجارية .كاف كثير

الزبائف ،قميؿ األصدقاء .كمع أنو كاف يؤـ كنيسة (سيدة الغار) أياـ األحد كيحفر

المتسكطكف* مف االخكاف ييميتكف لحميـ بالسياط
بيف آف كآف المكاكب التي كاف
ٌ
طير** لـ يكف يي ىع يد كاحدان مف الذيف يممككف حماسة
الم ى
ليساعدكا أركاحيـ في ى
دينية فائقة .كاف رجبلن جادان ،ىادئان ،عنيدان يم ٌعدان إعدادان حسنان لمكاجية المصائب.
كانت رحمة أسرة "فيبلنكفا" ىذه المرة عبر منطقة ينكبت بالجكع كالعطش،
فرت مف كباء الجدرم،
أطكؿ مف تمؾ التي قامت بيا قبؿ عقد مف الزمف حيف ٌ

فسرعاف ما أضحكا مف دكف دكاب .كعقب مجابية مع عصبة مف المياجريف

أبعدىا األخكاف اضطراران بالبنادؽ قرر "انتكنيك" أف بغاؿ الحمؿ الخمسة العائدة ليـ

اء شديدان تصعب مقاكمتو مف جانب الحشكد البشرية المتضكرة
كانت تشكؿ إغر ن
جكعان كالجائمة في أصقاع األراضي الخمفية .كلذلؾ باع أربعة منيا في
(باركفرميميك) مقابؿ حفنة أحجار كريمة .ثـ نحركا البغؿ األخير الباقي كأقامكا

كليمة ألنفسيـ .كممٌحكا المحـ المتبقي فأقاـ أكدىـ بضعة أياـ .ىذا كقد تكفي أحد
أبناء "ىكنكريك" مف الزحار فدفنكه في (بكارجا) حيث كانكا قد أقامكا ممجأن قدمت

حساء مصنكعان مف أجاص أسباني كلحـ الخنزير اليندم
فيو الشقيقتاف "ساردلينيا"
ن
البرم كالترمس األصفر بيد أنيـ عجزكا عف الصمكد ىناؾ كذلؾ مدة طكيمة جدان
كطققكا يجكلكف ثانية باتجاه (باتامكتو) ك(ماتكفيردة) ،حيث لسع عقرب

"ىكنكريك" .كحيف تحسنت صحتو كاصمك السفر جنكبان .ككانت سفرة مزعجة

استغرقت أسابيع كأسابيع ما صادفكا فييا سكل أشباح مدف كمزارع ميجكرة كقكافؿ

مف جماجـ تييـ مف دكف ىدؼ ،كما لك أصابتيا ىمكسة.

كفي (بدرا غراند) مات أبف آخر مف أبناء "ىكنكريك" ك"اسنساك" مف الزكاـ كال

شيء أكثر خطكرة منو .كانكا في غمرة عممية دفنو ممفكفان ببطانية حيف جاء قرابة

عشريف رجبلن كامرأة إلى القرية ،تمفيـ سحابة مف غبار أحمر المكف – بينيـ

محض
مخمكؽ لو كجو رجؿ كيزحؼ عمى األربعة ،كزنجي نصؼ عار .كاف أكثيريىـ
ن
و
جمد كعظاـ فقط ،يمبسكف أردية متيرئة كصنادؿ بدت ككأنيا قد داست دركب العالـ

بل أسمر ذا شعر متيدؿ عمى كتفيو كعينيف زئبقيتيف.
بل طكي ن
برمتو .كاف زعيميـ رج ن

بخطى كاسعة نحك أسرة "فيبلنكفا" مباشرة ،كبإيماءة مف يده أكقؼ األخكاني
مضى
ن
الذيف كانا بصدد إنزاؿ الجثة في المحد .سأؿ "ىكنكريك" بصكت رزيف( :أىك

ابنؾ؟) .أكمأ ىذا برأسو .قاؿ الرجؿ األسمر ذك الشعر األسكد بنبرة سمطكية( :ال

يمكف دفنو ىكذا .البد أف يكارل التراب كيرسؿ في سبيمو بصكرة الئقة كي يستقبؿ

في حفؿ االبتياج األبدم في السمكات) .كقبؿ أف يتمكف "ىكنكريك" مف اإلجابة،

اب عمى نحك الئؽ كي يتمقاه
استدار الرجؿ صكب الذيف كانكا معو قائ ن
بل( :لنكاره التر ى
تدب فييـ الحياة ،فيرعكا إلى
الرب مغتبطان) .عند ذاؾ شاىد آؿ "فيبلنكفا" الحجيج ُّ

كسمركىا معان فصنعكا نعشان كصميبان بمياروة دلٌت عمى مر و
اف
األشجار كقطٌعكىا
ٌ
الطفؿ بيف ذراعيو ككضعو في التابكت .كبينما كاف آؿ
طكيؿ .أخذ الرج يؿ األسمر
ى
"فيبلنكفا" يييمكف التراب في القبر ليمتمئ ،صٌمى الرجؿ بصكت عاؿ كأنشد

اآلخركف تراتيؿ التبريؾ كتمكا صمكات الذكر راكضيف متحمٌقيف حكؿ الصميب .كبينما

ييمكف بالمغادرة بعد استراحة تحت األشجار أخرج "أنتكنيك فيبلنكفا"
كاف الحجاج ٌ
قطعة نقد معدنية كعرضيا عمى القديس .قاؿ ممحان حيف الحظ أف الرجؿ كاف بصدد

رمز المتناننا) .أجاب الرجؿ
رفضيا ،كىك يتطمع إليو بنظرة ساخرة ،مف عينيو :ىذه ه
أخيران( :ليس لديؾ ما تشكرني عميو .لكنؾ لف تقدر عمى إيفاء الرب ما بذمتؾ حتى
العد ،يا كلدم).
بألؼ مسكككة مثؿ ىذه) .تكقؼ ثـ أضاؼ برقة( :إنؾ لـ تتعمـ ٌ
بل بعد مغادرة الحجيج ،جالسيف مستغرقيف
لبث آؿ "فيبلنكفا" ىناؾ كقتان طكي ن

شافية أشعمكىا درءان لمحشرات .تساءؿ "ىكنكريك"( :أكاف ىذا
في التفكير حكؿ نار ك ٌ
مجنكنان يا ٌعماه؟) فأجاب "أنتكنيك"( :لقد شاىدت الكثير مف المجانيف في رحبلتي،
لكف ىذا الرجؿ بدا كأنو شيء أكثر مف ذلؾ) .حيف أمطرت السماء ثانية ،بعد

عامي مف الجفاؼ كالككارث ،كانت أسرة "فيبلنكفا" قد استقرت في (كاتنغاركمكرا)،
كىي ضيعة تجاكرىا ممحمة صغيرة شرع "أنتكنيك" بتشغيميا .لقد ظؿ سائر أفراد

األسرة عمى قيد الحياة – الشقيقتيف "ساردلينيا" كالطفميف – بيد أف كلد "أنتكنيك"

ك"أنتكنيا" الصغير فقد بصره شيئان فشيئان بعد معاناتو مف افرازات صمغية حكؿ

عينيو جعمتو يفركيما طيمة أياـ متكاصمة .كمع أنو كاف ال يزاؿ قادران عمى التمييز
بيف النكر كالظبلـ ،فانو عجز عف تشخيص كجكه الناس أك تبياف ما كانت عميو

األشياء المحيطة بو .أما المممحة فقد تمخضت عف تجارة طيبة .كاف "ىكنكريك" ك

المرأتاف كالطفبلف يقضكف أياميـ بجففكف الممح كيعدكف األكياس ليف فيخرج

"أنتكنيك" بيا لمبيع ،كقد صنع لنفسو عربة كجعؿ يتجكؿ ىنا كىناؾ حامبلن بندقية

رش ذات ماسكرتيف ليدافع بيا عف نفسو في حالة ىجكـ عصابات عميو.
ٌ
مكثكا في (كاتنغاركمكرا) ثبلث سنيف تقريبان .كبعكدة المطر ،عاد القركيكف

ش يرىا .كؿ ذلؾ
إلى العمؿ في األرض ،كرجع رعاة البقر ليرعكا القطعاف التي ىمؾ يع ى
بل عف المممحة سرعاف ما صار لو
كاف يعني الرخاء بالنسبة إلى "أنتكنيك" .ففض ن
متجر ،كطفؽ يتعامؿ بدكاب الرككب ،فيشترييا كيبيعيا بيامش ربحي جيد ،كحيف

أحالت سيكؿ أمطار شير كانكف األكؿ ذاؾ – كتمؾ لحظة حرجة في حياتو –

طاغ جرؼ أككاخ القرية كأغرؽ
الجدكؿ الصغير المار عبر المستكطنة إلى نير و
الدجاج كالمعز كالمممحة كدفنيا تحت بحر مف الطمى في ليمة كاحدة ،كاف

"أنتكنيك" في سكؽ "نكر دستينا) المكسمية حيث كاف قد ذىب كمعو حمكلة مف

الممح كلديو نية لشراء بعض البغاؿ .عاد بعد أسبكع ككانت مياه الفيضاف قد بدأت
باالنحسار .كاف "ىكنكريك" كالشقيقتاف "ساردلينيا" كالعماؿ الستة الذيف كانكا

يشتغمكف في خدمتيـ مبتئسيف ،لكف "أنتكنيك" تمقى ىذه النكبة األخيرة بيدكء،

فى ىج ىرىد ما قدتـ إنقاذه .كأجرل حسابات في دفتر صغير ،كرفع معنكياتيـ بالقكؿ بأنو
التزاؿ ثمة ديكف عدة مستحقة الكفاء لو كاف لو ،مثؿ القط ،أركاحان أكثر مف أف
يقدر فيضاف كاحد عمى إشعاره باالندحار.

بيد أنو لـ يغمض لو جفف في تمؾ الميمة .كاف قد أكاىـ قركم مف أصدقائو

عمى التؿ الذم كاف قد الذ بو جميع األىالي الذيف كانكا يسكنكف في األرض

المنخفضة .كاف باستطاعة زكجتو أف تحس بو يتقمب في األرجكحة الشبكية

كتشاىد في ضكء القمر الكاقع عمى كجو زكجيا أف القمؽ قد أذاكاه .كفي صباح

البد ليـ أف يستعدكا لمرحيؿ ،إذ انيـ مغادركف
اليكـ التالي أخبرىـ "أنتكنيك" إف ٌ
(كاتنغادكمكرا) نيائيان .كانت نبرة صكتو حازمة بحيث لـ يتجرأ أخكه أك االمرأتاف

عمى االستفسار منو عف السبب .كبعد بيع كؿ ما عجزكا عف أخذه معيـ ،تكجيكا
إلى الطريؽ ثانية في العربة المثقمة بالرزـ ،كغرقكا ثانية في المجيكؿ .كفي أحد

بل ،كقد تظٌممت أعماؽ عينيو
األياـ سمعكا انتكنيك" يقكؿ شيئان حيرىـ .غذ تمتـ قائ ن
الزرقاكيف( :ذلكـ التحذير الثالث .لقد جاءنا ىذا الفيضاف كي نعمؿ شيئان ما ال

أعرؼ ما ىك) .قاؿ "ىكنكريك" لو ،كما لك كاف في حرج مف السؤاؿ( :إنذار مف اهلل

يا ٌعماه) .فأجاب "أنتكنيك"( .ربما كاف مف الشيطاف) .كاصمكا التطكاؼ ىنا كىناؾ،
ماكثيف أسبكعان ىنا كشيران ىناؾ .ككمما ظنت األسرة أنيا عمى كشؾ االستقرار
انبرل "انتكنيك" بقرار بالمغادرة .لقد أزعجيـ البحث الغامض عف شيء ما أك

لكف ما اعترض أحد منيـ عمى ىذا الترحاؿ الدائـ .أخيران كبعد ما يقرب
شخص ما ٍ
مف ثمانية شيكر مف اليياـ في عرض األراضي الخمفية كطكليا انتيكا إلى
حؿ
االستقرار في مزرعة تعكد إلى الباركف "دم كانا برافا" كانت قد يى ًج ىر ٍت منذ ٌ
الجفاؼ .كاف الباركف قد أخذ كؿ ماشيتو معو ،كلـ يبؽ سكل بضع أسر لبثت

تعيش ىنا كىناؾ في الريؼ المتاخـ تزرع قطعان صغيرة مف األرض عمى ضفاؼ

نير (فا از -بارس) كتأخذ معزىا لتكؤل في أعالي (سيرادم كانا برافا) دائمة الخضرة.
كلقمة نفكس (كانكدكس) كلككنيا محاطة بالجباؿ ،فقد بدت كأنيا أسكأ مكاف ممكف
لمتاجر أف يقيـ فيو تجارتو .كمع ذلؾ ،كفي المحظة التي استكلكا فييا عمى ما كاف

يكمان ما بيت الككيؿ ،الذم غدا خرابان اآلف ،تصرؼ "انتكنيك" كما لك كاف قد انزاح

عبء ثقيؿ عف كاىمو .كفي الحاؿ ،شرع يستنبط خطكطان جديدة في التجارة نفسيا

يستطيع مباشرتيا ،كانبرل ي ٌنظـ حياة األسرة بالركح المعنكية العالية نفسيا كما في
األياـ الخكالي .كبعد عاـ ،صار متجر (فيبل نكفا) العاـ ،بفضؿ مثابرتو كعزمو،

يشترم كيبيع البضائع عمى مدار عشرة فراسخ .كمرة أخرل كاصؿ "انتكنيك" سفراتو
المستمرة .بيد أنو صادؼ أف كاف في الدار يكـ ظير الحجاج عمى جنبات

(أككامبايك) كدخمكا (كانكدكس) مف شارعيا الكحيد ينشدكف تراتيؿ الحمد لممسيح

المبارؾ بأعمى أصكاتيـ كمف مظيره مسكف الككيؿ السابؽ ،الذم تحكؿ اآلف إلى
ً
مشترؾ و
دار كمتجر ،صار يرقب منظران أكلئؾ الخمؽ المتحمس كىـ يقتربكف أكثر
فأكثر .الحظ أخكه كزكجتو كعديمتو شحكبو حيف أقبؿ عميو الرجؿ ذك الرداء

االرجكاني الغامؽ الذم كاف عمى رأس المككب .تعرفكا عمى تينؾ العينيف

المحتدمتيف كالصكت العميؽ كالجسـ النحيؿ سألو القديس مبتسمان ،كمادان يده

بل؟) .ركع "أنتكنيك فيبلنكفا" عمى ركبتيو ليقبؿ أصابع
العد فع ن
لمتاجر( :ىؿ تعممت ٌ
القادـ الجديد.
***

لقد انبأتكـ يا رفاقي ،في رسالتي األخيرة ،عف ثكرة شعبية داخؿ البرازيؿ،

أبمغني عنيا شاىد متحامؿ مف األخكاف (الكابكتشينييف) .في كسعي اآلف أف أنقؿ

لكـ شيادة أكثر مكثكقية حكؿ (كانكدكس) مف رجؿ ىك نفسو مف المتمرديف،

س هؿ ليجكب جميع أصقاع األراضي الخمفية ،ميمتو ،مف دكف ريب ،تحكيؿ
يم ٍر ى
آخريف إلى مذىبيـ .لكنني استطيع أف أخبركـ كذلؾ عف شيء مثير :كانت ثمة

مجابية مسمحة دحر فييا (األنصار) مئة جندم متكجييف إلى (كانكدكس) .ىؿ

ىناؾ عبلمات أكضح عمى أف ىؤالء المتمرديف رفاؽ ثكريكف .إف في ىذا بعض
الصحة ،لكف عمى كجو التعميـ فقط ،كذلؾ بمكجب حكمتا عمى ىذا الرجؿ الذم

يعطي انطباعان متناقضان عف أخكاننا ىؤالء :فيناؾ فطنة حادة كسمكؾ طبيعي

يقكماف جنبان إلى جنب مع خرافات ال تصدؽ.

اكتب إليكـ مف بمدة ال تعرفكف اسميا مف دكف شؾ ،منطقة فييا عبكدية

النساء المعنكية كالبدتية ،مفرطة لمغاية ،إذ يضطيدىف مالؾ األرض كاألب

كاألخكاف ،جميعان .في تمؾ األصقاع يختار مالؾ األرض زكجات ألقربائو ،كتتمقى
النساء الضرب حتى في الشارع مف جانب اآلباء المغضكبيف أك بعكليف

المخمكريف – كىذا شيء ال يحفؿ بو البتة أكلئؾ الذيف يركف مثؿ تمؾ المشاىد.

اد لمفكر يا رفاؽ :عمينا أف نؤمف أف الثكرة لف تقضي عمى استغبلؿ
إف ىذا ز ه
اإلنساف لئلنساف حسب ،بؿ عمى استغبلؿ الرجاؿ لمنساء كذلؾ ،كاف تقيـ المساكاة

بل عمى المساكاة بيف الطبقات .عممت أف المبعكث الكافد مف
بيف الجنسيف فض ن

(كانكدكس) قد جاء بو إلى ىنا دليؿ ،ىك صياد لمنمكر المرقطة كذلؾ (مينة جيدة
أف تستكشؼ العالـ كتقتؿ الكحكش المفترسة لمقطعاف) .كقد تمكنت مف مقابمتو

بفضمو .حدثت المقابمة في مدبغة كسط جمكد منشكرة لتجؼ تحت الشمس كأطفاؿ

يمعبكف مع السحالي .شرع قمبي يخفؽ بشدة حيف تطمعت إلى الرجؿ :قصير ،متيف
الكياف ،لو بشرة بيف الصفراء كالرمادية ،التي يرثيا الخبلسيكف عف أجدادىـ

الينكد ،كندية في كجيو انبأتني مف نظرة أنو كاف مف الشقاة أك المجرميف في

السابؽ -ضحية ،عمى كؿ حاؿ ،إذ أف المجتمع ،كما أكضح "باككنيف"* يضع

أسس الجريمة كيككف المجرمكف أدكات لتنفيذىا .كانت مبلبسو مف الجمد .كلي أف

أضيؼ إف ذلؾ ىك الممبس المعتاد لرعاة البقر إذ يم ٌكنيـ مف اختراؽ ذكات األدغاؿ
الشائكة عمى متكف جيادىـ .كاف يضع قبعة (السكمبريرك) عمى رأسو دائمان
كبندقيتو الرش .بجانبو طيمة مقابمتنا .كانت عيناه عميقتيف ،عابستيف ،كسمككو

مراكغان كمتممصان ،كما ىك الحاؿ ىنا عادةن .لـ يشأ أف نتحادث نحف االثنيف
بمفردنا .كاف عمينا أف نفعؿ ذلؾ بحضكر مالؾ المدبغة كأسرتو ،الذيف كانكا

جالسيف عمى األرض يأكمكف مف دكف أف ينظركا إلينا .قمت لو إني ثكرم كلي

جميرة مف الرفاؽ في العالـ الذيف ىممكا لما فعمو أىالي (كانكدكس) ،أم احتبلؿ

أر و
ً
كقير سرية مف الجنكد .ال
اض تعكد إلى إقطاعي ،كاقامة عبلقة الحب المتحرر،

أدرم إف كاف قد فيمني .إف سكاف الداخؿ ليسكا مثؿ أىالي (باىيا) الذيف

يتسمكف ،بفضؿ التأثير األفريقي ،بككنيـ ثرثاريف كمنبسطيف .أما ىنا فكجكه

الناس ال تعبير فييا أقنعة كظيفتيا ،كما بدا إخفاء أحاسيسيـ كأفكارىـ .سألتو

عما إذا كانكا مستعديف ليجمات أخرل ،إذ إف رد فعؿ البرجكازية مثؿ ردة الحيكاف

المتكحش ،حيف ينتيؾ الحؽ المقدس لممكية العقار الخاصة ،فأذىمني جكابو إذ

و
ماض في إنشاء أكبر
دمدـ قائبلن إف جميع األرض تعكد إلى الرب ،كاف (المرشد)

كنيسة في العالـ في (كانكدكس) .حاكلت أف أبيف لو أف بناءىـ الكنائس لـ يكف

ىك سبب إرساؿ السمطات الجنكد لمحاربتيـ .لكنو أجاب بأف خبلالن ىك السبب عمى

كجو الدقة ألف (الجميكرية) بصدد محاكلة طمس الديف .بعد ذلؾ سمعت ،يا
رفاقي ،نقدان غريبان الذعان لمجميكرية قاؿ بثقة ذاتية ىادئة مف دكف أم أثر

لبلنفعاؿ .إف (الجميكرية) عاقدة العزـ عمى اضطياد الكنيسة كالمؤمنيف ،ناسخة

جميع المذاىب الدينية ،كما سبؽ أف اضطيدت (جمعية المسيح) .كاف اشنع دليؿ

عمى مقاصدىا اقر يارىا الزكاج المدني ،كىك شيء فاضح مف أعماؿ الكفر حيف
اليزاؿ قداس الزكاج الرباني قائمان.

أستطيع أف أتصكر خيبة أمؿ الكثير مف قرائي كشكككيـ عند قراءة ما جاء

في أعبله مف أف (كانكدكس) شأنيا شأف انتفاضة (فاندية) في عيد الثكرة

الفرنسية ،إنما ىي حركة رجعية أكحى بيا القساكسة .ليس األمر يمثؿ ىذه

البساطة ،يا رفاقي .فكما عممتـ مف رسالتي األخيرة :إف الكنيسة تديف (المرشد) ك

سألت
(كانكدكس) ،كأف الثكار قد استكلكا عمى أراض تعكد إلى أحد الباركنات.
ي
الرجؿ ذا الندبة في الكجو عما اذا كاف فقراء البرازيؿ أحسف حا نال في عيد الممكية.
أجاب باإليجاب فكران ،ألف الممكية ىي التي ألغت الرؽ .كما أكضح أف الشيطاف

أطاح باإلمبراطكر "دكـ بيدرك" الثاني ،مسخران الماسكنييف كالبركتستانت أدكات لو
بغية إعادة الرؽ .تمؾ كانت كمماتو بالحرؼ الكاحد :لقد غرس في أذىاف أتباعو

االعتقاد بأف الجميكرييف ىـ دعاة الرؽ( .طريقة ماكرة في تمقيف الصدؽ ،أليس

كذلؾ؟ فبصدد استغبلؿ اإلنساف مف جانب أصحاب األمكاؿ ،فإف إقامة النظاـ

الجميكرم ليست رقان أىكف شران مف الصيغة اإلقطاعية) .كاف المبعكث جازمان( :لقد

عانى الفقراء الكثير ،كلسكؼ نضع حدان لذلؾ .لف نجيب عف أسئمة التعداد السكاني
ألف غرضيـ تمكيف الحككمة مف تشخيص المعتكقيف ليكبمكىـ باألغبلؿ ثانية

كيعيدىـ إلى أسيادىـ .في (كانكدكس) ال أحد يدفع الجزية المفركضة مف

نقر بيا أك نعترؼ بحقيا في أف تنتحؿ لنفسيا سمطات
الجميكرية) ألننا ال ٌ
رب) كما ىي تمؾ السمطات كالكظائؼ في سبيؿ المثاؿ؟
ككظائؼ تعكد إلى ال ٌ

سألت ما ىي العممة المستعممة في (كانكدكس)
(تزكيج الناس كفرض األتاكات).
ي
فأخبرني بأنو ال يسمح إالٌ بتداكؿ المسكككات التي تحمؿ صكرة األميرة" .ايسابيؿ"،

أم عممة اإلمبراطكرية .كلكف بما أف ىذه لـ تعد مكجكدة إال فيما ندر فاف استخداـ

النقكد آيؿ إلى الزكاؿ في الكاقع( .ليس ثمة حاجة لذلؾ .ففي "كانكدكس" ُّ
كؿ ىم ٍف
يممؾ يعطي ىم ٍف ال يممؾ ،كمف يقدر عمى العمؿ يفعؿ ذلؾ مف أجؿ مف ال يستطيع
العمؿ) .قمت لو إف التخمي عف الممكية الخاصة كالماؿ كاقرار الممكية المشاعة

لؤلشياء كميا ،بأم اسـ تككف ،حتى لك كاف ذلؾ بصيغة تجريدات ضبابية إنما ىك
عمؿ جرمء كشجاع لصالح المحركميف في األرض كخطكة أكلى نحك خبلص

بل ،اقسى
بل أك آج ن
الجميع .كما بينت أف مثؿ ىذه التدابير سكؼ تجمب عمييـ ،عاج ن

ضركب القمع .إذ أف الطبقة الحاكمة لف تسمح أبدان بانتشار مثؿ ً
ىذه السابقة:
ىناؾ فقراء في ىذا البمد يتجاكزكف الحد الكافي لبلستيبلء عمى جميع المزارع.

حدؽ الرجؿ في عي ٌني ،مف
أيعمـ (المرشد) كأتباعو بالقكل التي ىـ ليا مثيركف؟ ٌ
دكف أف يطرؽ لو جفف ،ردد سمسمة مف العبارات السخيفة عمى مسامعي ،منيا

ىذا النمكذج أقدمو لكـ :ليس الجنكد قكة الحككمة ،بؿ ضعفيا .حيف تدعك الحاجة

مضايقيو إلى طعاـ (كسكسي) الذرة،
سكؼ تتحكؿ مياه (فازا – بارس) إلى حميب ،ىك ى
كسيبعث (األنصار) الذيف قتمكا في المعارؾ ليككنكا عمى قيد الحياة حيف يظير

جيش "دكـ سباستياك" (الذم كاف ممكان برتغاليان مات في افريقيا في القرف السادس
عشر) .ىؿ ً
ىذه الشياطيف كاألباطرة كالتمائـ الدينية عناصر االستراتيجية
يستخدميا (المرشد) لدفع المساكيف في درب الثكرة ،استراتيجية ىي ،في كاقع
الحاؿ خبلؼ الكبلـ المجرد ،ذات أثر في غاية الفاعمية ،إذ أنيا دفعتيـ إلى

النيكض حامميف السبلح في كجو األسس االقتصادية كاالجتماعية كالعسكرية

لمجتمع الطبقات؟ ىؿ رمكز الديف كالخرافة كالسبللة كحدىا ىي القادرة عمى أف

تثير مف حالة اليمكد لدل الجماىير التي كانت قركنان عدة عرضة لطغياف الكنيسة
الخرافي؟ كىؿ ىذا السبب الذم يجعؿ (المرشد) يسخرىـ؟ اـ أف كؿ ىذا محض

مصادفة؟ نحف نعرؼ ،يا رفاؽ ،أف ليس في التاريخ شيء ينعت بالمصادفة كأنو،
ميما كاف المسار ىع ىرضيان في الظاىر ،ىناؾ عمى الدكاـ عقبلنية كامنة كراء حتى
الج ىيشاف
أكثر المظاىر الخارجية مدعاة لمحيرة .ىؿ لدل (المرشد) أية فكرة عف ى
الذم يثيره؟ كىؿ ىك مف صنؼ األذكياء أـ ىك ماىر بالحدس كالتخميف؟ ينبغي

عدـ التخمي عف أية فرضية ،كبخاصة فرضية كقكع حركة شعبية تمقائية ،غير

متعمدة .العقبلنية منقكشة داخؿ دماغ كؿ إنساف ميما كاف غير مثقؼ ،كتستطيع

في ظركؼ معينة أف تقكده ،في غمرة غيكـ العقيدة الجامدة التي تشكش رؤيتو أك

ضركب التحامؿ التي تحدد قامكس مفرداتو ،أف تعمؿ باتجاه مسيرة التاريخ .لقد

بل إف الخط أك نكد الخط ىك بكؿ بساطة
كتب رجؿ ليس منا ،ىك "مكنتسكيك"* ،قائ ن
ميؿ فطرم محدد في جكارحنا .إف العمؿ الثكرم ،ىك اآلخر ،يمكف أف يكلد مف

العمـ أدمغ ىة
صمب ىذا النزكع في الجكارح التي تتحكـ فينا حتى قبؿ أف يثقؼ ي

حادث في األراضي الخمفية لػ(باىيا)؟ الجكاب مأتاه في
الفقراء .ىؿ ىذا ما ىك
ه
إف يك ًج ىد ٍت رسالة أخرل
(كانكدكس) عينيا مف دكف غيرىا .حتى رسالتي التاليةٍ ،
أصبلن.

(ٔ)
احتي ًف ىؿ بانتصار (أكاكا) بيكميف مف األفراح في (كانكدكس) فكانت ىناؾ

الناريات ،كما نظـ
عركض صكاريخ كألعاب نارية أعدىا "أنتكنيك" اإلختصاصي في ٌ
(الصغير المبارؾ) مكاكب تدكر ىنا كىناؾ كسط متاىة األككاخ التي كانت قد قامت

في المزرعة .ككاف (المرشد) يغط كؿ مساء مف سقالة في المعبد :إف محنان أسكأ

أف يستبد بيـ.
التزاؿ تنتظرىـ في (كانكدكس) .عمييـ أال يتيحكا لمخكؼ فرص ىة ٍ
المسيح المبارؾ المؤمنيف .كظمت نياية العالـ مكضكعان يتحدث عنو كثيران.
كسي ٍع ٍيف
ي
ي

إف األرض ،التي غدت منيككة بعد قركف عدة مف إنتاج النباتات كالحيكانات كايكاء

الرب ما إذا يمكنيا أف تستريح .كسيمنح اهلل مكافقتو كستبدأ
اإلنساف ستسأؿ ٌ
أعماؿ التدمير .ذلكـ ىك المقصكد بكممات اإلنجيؿ( :ال أجيء بالسبلـ ،بؿ

بالسيؼ).

شيرت بيا تشييران قاسيان
كلذلؾ ،فينما قامت السمطات في (باىيا) – التي ٌ
صحيف ية (جكرناؿ دم نكتيسياس) ك(الحزب التقدمي الجميكرم) بسبب ما حدث في

(أكاكا) -بتنظيـ حممة ثانية ،تعداد جنكدىا سبعة أمثاؿ الحممة السابقة ،مجيزة
بمدفعي (كركب) مف عيار (ٓ )ٕ,كرشاشتيف مف طراز (نكرد نفمت) كأرسمتيا
بالقطار بأمرة الرائد "فبركنيك دم بريتك" إلى (كيماداس) ،مع أمر بالتكجو مف

فكرىـ عمى االقداـ مف ىناؾ لمعاقبة الثكار ،كاف ىؤالء يييئكف أنفسيـ في

(كانكدكس) ليكـ القيامة .خرج بعضيـ ممف كانكا أقؿ اصطباران ،كىـ متشكقكف
لتعجيؿ قدكـ ذلؾ اليكـ أك ليمنحكا األرض الراحة التي تستحؽ ،عامميف لزرع

الخراب .كفي اندفاع عشقي جامح أشعمكا النيراف في مباف قائمة عمى نجاد الجبؿ

شجيرات الخفيضة التي كانت تعزؿ (كانكدكس) عف العالـ .كلكي
كفي غابات ال ي

ينقذ الكثير مف أصحاب المزارع كالفبلحيف أراضييـ عرضكا عمييـ اليدايا ،كمع

ذلؾ أحرؽ أكلئؾ عددان ال يستياف بو مف بيكت المزارع كحظائر الدكاب كالمساكف

الميجكرة كأككاخ الرعاة كمخابئ الخارجيف عمى القانكف .كاف مف البلزـ عمى

"ىكزيو فيناشيك" ك"باجك" ك"ابكت جكاك" ك"جكاك الكبير" كآؿ "ماكامبيرا" أف ينبركا

كيكقفكا أكلئؾ الحالميف المتحمسيف التكاقيف إلى إراحة الطبيعة بإحالتيا إلى رماد

عند حدىـ ،كتعيف عمى (الصغير المبارؾ) ك (أـ الدجاؿ) ك(أسد ناتكبا) أف

يكضحكا ليـ أنيـ أساءكا فيـ مكاعظ القديس .لـ تعاف (كانكدكس) مف جكع حتى

في تمؾ األياـ ،بالرغـ مف كفكد الكثير مف الحجاج كقد انتقت "ماريا ككادرادك" جمعان
مف النسكة – سماىف (الصغير المبارؾ) (جكقة اإلنشاء المقدس) – ليعشف معيا
في المعبد المقدس كي يساعدنيا في إعاشة (المرشد) حيف يغدك مف الضعؼ

صكمان حدان ال تطاكعو معو ساقاه ،كاطعامو الفتات القميؿ الذم كاف يأكؿ ،كالعمؿ

درعان يحميو كي ال ينسحؽ بضغط الحجاج الراغبيف في لمسو كالذيف كانكا يتعقبكنو

تكسبلن لشفاعتو لدل المسيح المبارؾ مف أجؿ شفاء ابنة ضريرة أك ابف سقيـ أك
زكج مضى في سبيمو .كفي أثناء ذلؾ اخذ (أنصار) آخركف عمى عكاتقيـ

مسؤكلية تزكيد المدينة بالطعاـ كالدفاع عنيا .لقد كانكا يكمان عبيدان ىاربيف ،مثؿ

و
ماض انطكل عمى و
كثير مف جرائـ القتؿ ،كما في حالة
"جكاك الكبير" ،أك شقاة ذكم

"باجك" أك "أبكت جكاك" .أما اآلف فقد أمسكا رجاالن مؤمنيف باهلل .بيد أنيـ ظمكا ،مع

ىذا ،رجاالن عممييف ،كاعيف ىمكـ الدنيا ،كمدركيف خطر الجكع كالحرب ،كليذا تكلكا

معالجة الكضع بأنفسيـ مثمما حصؿ في (أكاكا) .ككما كبحكا جماح جمكع الحارقيف

عمدان ساقكا إلى (كانكدكس) رؤكس الماشية كالجياد كالبغاؿ كالحمير كالمعز التي
أذعنت المزارع المجاكرة فكىبتيا إلى المسيح المبارؾ .كما أرسمكا إلى متاجر

األخكيف "فيبلنكفا" طحينان كبذكر حبكب كمبلبس ،كاألىـ مف كؿ ذلؾ األسمحة التي
جمعكىا في غاراتيـ .كفي خبلؿ بضعة أياـ فقط امتؤلت (كانكدكس) حتى التخمة

بالمكارد كفي الكقت نفسو طاؼ مبعكثكف منفردكف في أرجاء األراضي الخمفية،

حاضيف الناس عمى القدكـ إلى (
مثؿ رسؿ اإلنجيؿ ،كابتعدكا حتى بمغكا السكاحؿ
ٌ
كانكدكس) كاالنضماـ إلى الصفكة لمقاتمة الجميكرية :بدعة الشيطاف تمؾ .كانكا
مبعكثيف سماكييف غريبي المظير ،ال يرتدكف أردية الرىبنة ،بؿ سراكيؿ كقمصاف

جمد ،تبصؽ أفكاىيـ شناعات األكباش الفظة ،يعرفيـ الجميع ألنيـ كانكا في يكـ

مف األياـ يشارككنيـ بؤسيـ كسقفان فكؽ الرؤكس ،إلى أف حدث ذات يكـ أف
مضكا إلى (كانكدكس) تحمميـ أجنحة المبلئكة.

بالمدل كالقربينات كالمناجؿ الضخمة
كانكا كما قد كانكا أبدان ،مسمحيف ي
نفسيا .كمع ذلؾ غدك اآلف غير ما كانكا عميو .إذ كاف كؿ ما يتحدثكف عنو

بأيماف كفخر مؤثريف ىك (المرشد) ،أك الرب ،أك الجالية التي قدمكا منيا كاف

الناس يعرضكف عمييـ حسف ضيافتيـ كينصتكف إلييـ ،ككثير منيـ حممكا معيـ
مقتنياتيـ كميا بعد أف جاش األمؿ في صدكرىـ أكؿ مرة كمضكا قاصديف

(كانكدكس) .كانت قكات الرائد "فبركنيك دم بريتك" قد كصمت إلى (كيماداس)،

مؤلفة مف خمسمئة كثبلثة كأربعيف جنديان كأربعة عشر ضابطان كثبلثة أطباء

اختيركا مف أمكاج المشاة الثبلثة في (باىيا) ،التاسع كالسادس كالعشريف كالثالث

كالثبلثيف .كقد رحبت البمدة الصغيرة بيـ بخطاب مف العمدة كقداس في كنيسة

و
يكـ عطمة ليتمكف أىالي
(سانتك أنتكنيك) كاجتماع لمجمس البمدية كيكـ أيعمف ى
البمدة مف االشتراؾ في االستعراض ،كامبلن بدؽ الطبكؿ كنفخ األبكاؽ حكؿ ساحة
س هؿ متطكعكف قد مضكا شماالن ليعممكا
البمدة .كقبؿ أف يبدأ العرض كاف ير ي
(كانكدكس) عف عدد الجنكد كاألسمحة في قكات الحممة كخط السير الذم كانت

تخطط لتتبعو .لـ تكف األخبار مفاجئة .كما الداعي لممفاجأة إذ كاف الكاقع قد ٌأيد

ما كاف اهلل قد أبمغيـ بو عمى لساف (المرشد)؟ النبأ الحقيقي الكحيد كاف مؤداه أف

الجنكد سيجيئكف ىذه المرة عف طريؽ (كارياكا) ك(سيرادم أكارم) ككادم

(إبكبراس) .كعميو اقترح "أبكت جكاك" عمى اآلخريف أف يحفركا الخنادؽ كيجمبكا

الباركد كالمقذكفات كيضعكا رجاالن عند منحدرات جبؿ (كامبايك) إذ أف البركتستانت

سيضطركف إلى سمكؾ ذلؾ السبيؿ.

في تمؾ اآلكنة ،كاف ذىف (المرشد) منشغبلن عمى ما يبدك بمكاصمة تشييد

معبد المسيح المبارؾ بأسرع ما يمكف ،أكثر مف انشغالو بالحرب .إذ ظؿ يظير

فجر كؿ يكـ ليراقب أعماؿ البناء ،لكنيا ظمت تتأخر بسبب أحجار البناء .فقد كاف

بعدىا بمركر الكقت .ثـ أف رفعيا إلى األبراج كاف
ٌ
البد مف ىجرىا مف مقالع زاد ي
ينطكم عمى خطر إذ كانت الحباؿ تنقطع أحيانان فتسقط األحجار الضخمة عمى

السقاالت كالعماؿ ليتيشمكا معيا .كفي بعض األحياف كاف القديس يأمر بيدـ

جدار سبؽ بناؤه كاعادة إنشائو في مكاف آخر ،أك يأمر بتغيير نكافذ ألف إليامان ما
أنبأه بأنيا لـ تكف مكجية باتجاه المحبة .كاف باإلمكاف رؤيتو يطكؼ بيف الناس

بصحبة (أسد ناتكبا) ك(الصغير المبارؾ) ك"ماريا ككادرادك" كجكقة اإل نشاد المقدس

المكاتي كف ال ينقطعف عف التصفيؽ طردان لمذباب كي ال ينزعج الرجؿ .كفي كؿ يكـ
كانت ثبلث أك خمس أك عشر عائبلت أك مجمكعات مف الحجاج تصؿ إلى

(كانكدكس) مع عرباتيـ كقطعانيـ الصغيرة مف المعز ،فينبرم "أنتكنيك فيبلنكفا"

لتخصيص بقعة خالية في متاىة المساكف ليتمكنكا مف بناء مسكف ليـ .كفي كؿ

مساء كاف (المرشد) يستقبؿ الكافديف الجدد قبؿ إلقاء مكعظتو ،كذلؾ داخؿ المعبد

كىك لما يزؿ مف دكف سقؼ .كاف (الصغير المبارؾ) ىك الذم يقكدىـ عبر جميرة
المؤمنيف كيدخميـ إلى حضرتو ،كمع أف (المرشد) كاف يحاكؿ منعيـ مف الرككع

عند قدميو لتقبيميا ،أك لمس ردائو الرىباني بقكلو( :اهلل ىك اآلخر) ،فإنيـ كانكا
يفعمكف ذلؾ .عند ذاؾ كاف يباركيـ محدقان إلييـ بعينيف كانتا تعطياف اإلنطباع

بأنيما كانتا مسمرتيف في الفضاء عمى الدكاـ .كقد يقطع حفؿ الترحيب في لحظة

معينة بأف ينتصب عمى قدميو ،فيت ٌنحى الجميع كقكفان بينما كاف يمضي إلى السمـ
الصغير المؤدم إلى السقالة ،ثـ يغط بصكت أجش مف دكف حراؾ حكؿ

المكضكعات المعتادة :الطبيعة السامية لمركح ،مزايا أف يككف المرء فقيران

كمقتصدان ،ككره الكفار ،كالحاجة إلى إنقاذ (كانكدكس) لتككف مبلذان لمعادليف .كانت
جميرة الناس تنصت إليو ب ىنفى و
س خفيض كاقتناع .لقد مؤل الديف حياتيـ اآلف .ككمما
ضيؽ و
سمي باسـ أحد القديسيف كأقيـ مككب لذلؾ .كانت ثمة
استي ٍح ًدث شارع ٌ
ممتك ي
في كؿ ركف محاريب كتماثيؿ لمعذراء ،كالمسيح الطفؿ كالمسيح المبارؾ كالركح
سمى كثير
حي كلكؿ مينة مذابح لقديسيا الراعي .كقد تى ى
القدس .كما أقيمت لكؿ ٌ
مف القادميف الجدد بأسماء جديدة ،األمر الذم يرمز إلى أف حياة جديدة قد الحت
ليـ .بيد أف بعض العادات المريبة اندرجت ضمف الممارسات الكاثكليكية ككأنيا

نباتات طفيمية .فقد شرع بعض الخبلسييف يرقصكف في أثناء الصبلة .كقد قيؿ
أنيـ كانكا يعتقدكف بأنيـ بضرب األرض بأقداميـ في سكرة الحماسة كانكا

يطيركف أجساميـ مف الخطايا مع العرؽ الناضح منيـ .أما السكد فقد تجمعكا
ٌ
معان شيئان فشيئان في القطاع الشمالي مف (كانكدكس) كىك مجمع مف أككاخ مبنية

مف طيف كقش عرؼ بعدئذ بػ(مككامبك) ،أم مبلذ العبيد .أما الينكد الكافدكف مف

(ميراندال) ،الذم جاءكا لمعيش في (كانكدكس) عمى غير المتكقع فكانكا ييعدكف

عمى مرأل الجميع مركبات مف أألعشاب تفكح منيا رائحة مدكخة تدير رؤكسيـ

بل عف الحجاج جاء طبعان صانعكا العجائب كباعة متجكلكف
في نشكة ركحية كفض ن

كساعكف كراء الغرائب .كفي األككاخ التي قاـ بعضيا عمى بعض كالخبليا كاف مف
و
نساء يقرأف الكؼ ،كشقاة يفاخركف باستطاعتيـ التحدث إلى
الممكف العثكر عمى
جكاليف ،مثؿ أكلئؾ العامميف في سيرؾ الغجر ،يكسبكف رزقيـ
المكتى ،كمنشديف ٌ
اليكمي بإنشاد و
أغاف شعبية أك غرز دبابيس في أبدانيـ ،كىناؾ بعض المعالجيف
كانكا يزعمكف أف في مقدكرىـ اإلشفاء مف أم مرض بشراب مف نباتات األكاسيا

كعنب الثعمب .كما كاف عدد مف المؤمنيف الثقات يرككف ذنكبيـ بأعمى أصكاتيـ

كقد استبدت بيـ ندامة التكبة ،كيسألكف سامعييـ أف يفرضكا الكفٌارة عمييـ .كحيف
أخكي ًة التائبيف
حمت جماعة مف (جكازيرك) في (كانكدكس) أخذت تمترس
طقكس ٌ
ى
كج ٍمدان ذاتيان عمنيان .كمع أف (المرشد) كاف
ص يكمان ،كامساكان جنسيان ،ن
في تمؾ البمدة :ى
يشجع التقشؼ كاماتة المحـ ،قائبلن إف المعاناة تقكم اإليماف ،فقد غدا مرتاعان في
آخر المطاؼ كطمب إلى (الصغير المبارؾ) أف يتفحص الحجاج عند كصكليـ

ليحكؿ دكف دخكؿ الخرافة كتقديس التمائـ أك أم ضرب مف ضركب الكفر المقنع

بقناع اإلخبلص معيـ.

عاشت ىذه المجمكعة المتنكعة مف البشر في (كانكدكس)جنبان إلى جنب،

مف دكف عنؼ ،بؿ كسط تضامف أخكم كجك مف اإلعبلء لـ تكف النخبة لتعرفو مف

قبؿ .كانكا يشعركف بالغنى لككنيـ أبناء الرب الفقراء ،المتميزيف ،تمامان كما كاف
يقكؿ ليـ كؿ مساء الرجؿ ذك الدثار المميء بالثقكب ثـ أنيـ مف حبيـ لو أنيكا

الخبلفات كميا التي ربما كانت تيفرقي يي ٍـ .كحيف كاف ىناؾ أم أمر يتعمؽ (بالمرشد)
كاف أكلئؾ الرجاؿ كالنساء الذيف بمغ عددىـ المئات كبدأ يصؿ إلى اآلالؼ يتحكلكف
إلى كائف فرد مطيع مبجؿ ،مستعد لعمؿ أم شيء ككؿ شيء مف أجؿ الرجؿ الذم

استطاع أف يجاكز صنعتيـ كجكعيـ كقمميـ ليمؤل أفئدتيـ باألمؿ كيجعميـ فخكريف
بمصيرىـ .كمع أف السكاف كانكا يتصارعكف باستمرار لـ تكف الحياة مشكبة

بالفكضى .فكاف الرجاؿ ينطمقكف مف (كانكركس) في ميماتيـ ،كالحجاج يجمبكف
الماشية كالمؤف إلى البمدة ،ككانت الحظائر مؤلل ،شأنيا شأف المخازف ،كمف

حسف الحظ أف نير (فا از -بارس) كاف يحكم ما يكفي مف الماء لسقي المزارع
الصغيرة .كبينما كاف "أبكت جكاك" "باجك" ك "ىكزيو فينانشيك" ك"جكاك الكبير"

العدة لمحرب ،كاف "ىكنكريك" ك"أنتكنيك فيبلنكفا" قائميف
ك"براك" كآخركف يعدكف ٌ
عمى إدارة البمدة ،يتسمٌماف ىبات الحجيج كيكزعاف قطع األرض كالطعاـ كالمبلبس
كيشرفاف عمى دكر العناية الصحية بالمرضى كالمسنيف الميتميف .كما كانا ىما

المذيف يستمعاف إلى األطراؼ المتنازعة حيف تقكـ منازعات بيف أفراد الجالية حكؿ

حقكؿ الممكية.

كانت أخبار (المسيح الدجاؿ) ترد كؿ يكـ .لقد انطمقت حممة الرائد

ستو الحممة
"فيركنيكدم بريتك" مف (كيماداس) إلى (مكنتو سانتك) ،كىك مكقع كٌن ي
و
عريؼ
كنقصت قكتييا
مساء اليكـ التاسع كالعشريف مف كانكف األكؿ،
مشاة كاحدان
ى
ٍ
لسعتو ٌحية مجمجمة لسع نة مميتة .أكضح (المرشد) مف دكف سكء قصد ما كاف
يجرم .أليس مف الكفر كالشناعة أف يعسكر رجاؿ مسمحكف قاصدكف الدمار في

س ىمح
مكاف مقدس يقصده حجاج مف أنحاء المعمكرة كافة؟ إنما الكاجب أال يي ٍ

لمممحديف أف يضعكا أقداميـ في (كانكدكس) التي أطمؽ عمييا مف تمؾ الميمة اسـ

حضيـ عمى أال ينحنكا األعداء
(بيمكمكنتو) كبعد سكرة اىتياج أثارىا في جكانحوٌ ،
الديف الذيف كانكا يقصدكف إرجاع العبيد إلى حيث تيقىيد أطرافيـ ثانية كافقار الناس
بحمميـ عمى دفع الضرائب كالحيمكلة دكف قياـ الكنيسة بتزكيجيـ كدفنيـ ،كبمبمة

أفكارىـ بأالعيب ماكرة مف مثؿ النظاـ المترم كالخريطة اإلحصائية كتعداد النفكس،
التي كاف الغرض الحقيقي منيا غشيـ كدفعيـ نحك الخطيئة .سير الجميع طكاؿ

الميؿ ،حامميف أية أسمحة كانت في متناكؿ اليد .لـ يأت الماسكنيكف ،إذ كانكا في

(مكنتو سانتك) يصمحكف مدفعي (كركب) كانت قد تزعزعت استقامتيا أثناء

سحبيما عمى األرض الكعرة ،بانتظار كصكؿ التعزيزات .كحيف رحمكا في مسيرة

أرتاؿ بعد أسبكعيف مرتقي كادم (كارياكا) باتجاه (كانكركس) كاف كامؿ الدرب

الذم كانكا سيسمككف مكتظان بالعيكف كاألرصاد كالمرتديف المختفيف في مغارات

المخفية
المعز أك في المنخفض المتشابؾ لغابة الشجيرات الخفيضة ،أك في الحفر
ٌ

تحت ًرمة بقرة حيث استخدكا فجكتي عينييا الستراؽ النظر .كاف سعاة سريعكف
يجيئكف بأخبار تقـ العدك يكميا إلى (كانكدكس) ككذلؾ العكائؽ التي كانت تعرقؿ

تقدمو.

حيف عمـ (المرشد) أف قكات الحممة قد بمغت (مكلكنفك) أخيران بالرغـ مف

مصاعبيا الجمة في سحب المدفعيف كالمدافع الرشاشة ،كأنيا اضطرت كىي تكشؾ

بل:
أف تكاجو المجاعة ،إلى التضحية بآخر رأس بقر كببغمى جر العربات ،عمؽ قائ ن

البد أف الرب لـ يكف غير راض عف (كانكدكس) ،إذ أنو بصدد دحر جنكد
ٌ
الجميكرية حتى قبؿ بدء المعركة.
***

و
يتحدث غاليميك غاؿ" و
بتأف ،مؤكدان كؿ مقطع ،كصكتو يتقطع مف الغضب:

(أتعرفي الكممة التي تعني ما فعمو زكجؾ؟ ...الخيانة .كبل ،خيانتيف .كاحدة

تجاىي ،أنا الذم تعاقد معو .كأخرل حياؿ أخكتو في (كانكدكس) ..خيانة حياؿ

طبقتو) .تبتسـ "جكريما" كما لك كانت ال تفيـ ،أك أنيا ال تنصت .إنيا منحية فكؽ
النار ،تغمي شيئان ما .ىي شابة ،شعرىا منسدؿ يؤطر كجيان ناعمان ،المعان ،كترتدم

رداء مف دكف أكماـ ،كقدماىا عاريتاف .عيناىا ال تزاالف مثقمتيف بالنكـ الذم
ن
نكر فجرم خافت يتخمؿ
أكقظيا منو بفظاظة كصك يؿ "غاؿ" قبؿ بضع لحظات .ثمة ه
صؼ مف الدجاج
الككخ عبر ركائز السياج .كىناؾ فانكس نفطي .كفي أحد األركاف ٌ
النائـ بيف براميؿ خشبية كقاركرات كبقايا أثاث كأككاـ مف خشب الكقكد كصكرة

كالئية لسيدة (البا) كىناؾ كمب صكفي الشعر يبحث عف طعاـ عند قدمي

"جكريما" .كمع أنيا ترفسو ليبتعد ،إال أنو سرعاف ما يعكد ثانية .كاف "غاليميك"

يرقبيا كلما يزؿ غاضبان كىك جالس في األرجكحة الشبكية يميث مف تعب السفر
طكاؿ الميؿ ،مساكقان سرعة الدليؿ ذم األسماؾ الجمدية البالية الذم عاد بو إلى

(كيماداس) ثانية مع األسمحة .تي ٍقبؿ "جكريما" عميو حاممة كاسان يتصاعد منو بخار

ضامان الطاس بيديو ،كعيناه تنشداف عينييا( :لقد قاؿ
كتناكلو إياه .يتمتـ "غاليميك" ٌ
إنو غير مرتحؿ مف "جاككبينا" مع رجاؿ السكؾ الحديد .لماذا غير رأيو؟) تجيب
"جكريما" بيدكء كىي تنفخ في الطاس الذم يتصاعد منو البخار في يدييا( :ما

كاف ليذىب .إذ انيـ لـ يبغكا إعطاءه مقدار الماؿ الذم كاف يطالبيـ بو .ثـ غير

رأيو ألنيـ جاءكا ليخبركه بأنيـ سيدفعكف لو ما كاف يطالب بو .كقد ذىب البارحة

باحثان عنؾ في نزؿ (سيدة األلطاؼ) ،لكنؾ قد رحمت مف دكف أف تترؾ رسالة عف
مقصدؾ أك أكبتؾ .لـ يكف بمقدكر "ركفينك" إتياف ذلؾ العمؿ) .يتنيد "غاليميك"
مستاء .يقرر إف يحتسي رشفة مف ً
طاس ًو ،فيحرؽ ليانو كيمكم كجيو .ينفخ في
ن
الطاس ثـ يتناكؿ رشفة أخرل .إف جبينو متعفف مف تعب كسخط ،كىناؾ حمقات

يعض شفتو السفمى .ىا ىك يميث كيعرؽ.
غامقة تحت عينيو كبيف ىينية كأخرل ٌ
يزمجر بعد قميؿ ،كىك يرشؼ مف ً
كاس ًو( :كـ ستستغرؽ تمؾ الرحمة الممعكنة
منو؟) .قعدت "جكريما" قبالتو عمى حافة احدل الحقائب الكبيرة القديمة ذكات

السيكر الجمد( :مدة ثبلثة أك أربعة أياـ .قاؿ إنؾ تستطيع انتظاره ،كانو سكؼ

يأخذؾ إلى "كانكدكس" حيف يعكد) .يزمجر "غاؿ" متكىجان نحك السماء بعينيو في
غيظ( :ثبلثة أك أربعة أياـ! تقصديف ثبلثة أك أربعة قركف) .يسمع رنيف أجراس

الغنـ مف الخارج ،كيعكم الكمب ذك الشعر الصكفي عاليان ،كيثب عمى الباب يريد
الخركج .ينتصب "غاليميك" عمى قدميو كيمضي إلى الركائز ،كيمقي نظرة إلى

الخارج .عربة الحمؿ المغطاة بقماش القنب مكجكدة حيث تركيا ،جكار السياج إلى

جانب الككخ الذم حبست فيو بعض األغناـ .أعيف الدكاب مفتكحة ،لكنيا ال تزاؿ
نعسانة كقد تكقفت األجراس عف الرنيف .يقكـ المسكف عمى قمة مرتفع .إف

(كيماداس) يمكف أف تيرل في يكـ مشمس ،لكف ليس في ىذا الفجر الكئيب الممبدة
سماؤه بالغيكـ حيف ال شيء ييرل سكل امتداد الصحراء المتمكج الصخرم في
األسفؿ .يتمشى "غاليميك" عائدان إلى األرجكحة الشبكية .تعكد "جكريما" فتمؤل

طاسو .يعكم الكمب ذك الشعر الصكفي كينبش األكساخ المطمكرة كراء الباب

مباشرة .يفكر "غاؿ"( :ثبلثة أك أربعة أياـ .ثبلثة أك أربعة قركف مف الجائز أف

يحصؿ فييا ألؼ مكركه .ىؿ ينبغي عميو أف يبحث عف دليؿ آخر؟ ىؿ عميو أف

يمضي ىك إلى (مكنتو سانتك) كيستأجر شخصان آخر عمى الطريؽ ليدلو عمى
الطريؽ إلى "كانكدكس"؟ أم شيء خير مف البقاء ىنا ،مع األسمحة .إف نفاد

صبره قد جعؿ االنتظار ال يطاؽ .ثـ إف مف الممكف جدان ،كما كاف "ابيامينكنداس"

يخشى ،كصكؿ قكات حممة الرائد "بريتك" إلى "كيماداس" قبؿ أف يستطيع اليرب).

يدمدـ "غاؿ"( :ألـ تككني المسؤكلة عف ذىاب "ركفينيك" مع رجاؿ السكؾ الحديد
ً
تقرم قط فكرة قياـ "ركفينك"
مف "جاككبينا"؟) .تطفئ "جكريما" النار بعصا( .أنت لـ ٌ
بإيصالي إلى "كانكدكس") .تجيب مكافقة بصراحة بمغت حدان جعؿ "غاليميك" يشعر
أحببت الفكرة قط).
لحظ نة أف غضبو يتبخر كيكاد ىك أف ينفجر ضحكان( :كبل ،ما
ي
بيد أنيا فاىت بتمؾ الكممات بكؿ جد كحممقت في عينيو مف دكف أف يطرؼ ليا
جفف .إف كجييا بيضكم طكيؿ ذك عظاـ بارزة في الخديف كالذقف تحت بشرة

مشدكدة .ىؿ يمكف أف تككف العظاـ المخفية تحت شعرىا في مثؿ ىذا البركز

الحدة كالطبلقة كالبكح؟ تضيؼ "جكريما"( :لقد قتمكا أكلئؾ الجنكد في "أكاكا" .يقكؿ
ك ٌ
الجميع أف مزيدان مف الجنكد سيسيركف قاصديف "كانكدكس" .ال أريده أف يي ٍق ىتؿ أك

يؤسر .إنو يشعر بالحاجة إلى التحرؾ عمى الدكاـ .كانت أمو تقكؿ لو إف رقصة
"سانت فيتكس" قد تممكتؾ) .يتساءؿ "غاؿ"( :رقصة "سانت فيتكس"؟) .تكضح

"جكريما"( :األشخاص الذيف ال يستطيعكف البقاء مف دكف حراؾ .األشخاص الذيف
ال ينفككف يرقصكف ىنا كىناؾ ).يعاكد الكمب النباح بعنؼ .تمضي "جكريما" إلى

باب الككخ كتفتحو كتركمو إلى الخارج بقدميا .يسمعانو اآلف ينبح في الخارج،

كمرة ثانية ترف أجراس األغناـ .يتعقب "غاليميك" "جكريما" بعينيو ،كعمى كجيو

سيماء التجيـ ،بينما تعكد ىي إلى الشعمة كتنبش الجمر بعصا .ثـ نفحة دخاف

تنساؽ بعيدان عمى ىيئة حمزكف.

تقكؿ "جكريما"( :ثـ أف "كانكدكس" تعكد إلى الباركف .كقد كاف يساعدنا عمى

الدكاـ .ىذا البيت ،ىذه األرض ،ىذه األغناـ ممكنا بفضمو .إنؾ منحاز إلى جانب

"األنصار" كتركـ مساعدتيـ .إف إيصالؾ إلى "كانكدكس" يعادؿ تقديـ العكف ليـ.

أتظف أف الباركف سيرضى إف أعاف "ركفينك" المصكص الذيف سرقكا مزرعتو

منو؟) .يدمدـ "غاؿ" ساخران( :أنا متيقف مف عدـ رضاه) .يصؿ صكت أجراس

األغناـ إلى مسامعيما ثانية ،إنما عمى نحك أعمى اآلف .ينيض "غاؿ" عمى قدميو

كيبمغ ركائز سياج الككخ بخطكتيف .يمقي نظرة إلى الخارج :األشجار ،كأدغاؿ ما

تحت األشجار كقطع الصخكر شرعت تبرز في المنفسح المائؿ إلى البياض .العربة
في الخارج ،مؤلل .برزـ ممفكفة بقماش القنب الذم يماثؿ لكنو لكف الصحراء

كبجانبيا البغؿ ،مربكطان بركيزة .تقكؿ "جكريما"( :أكتعتقد بأف "المرشد" قد أيرسؿ مف
لدف المسيح المبارؾ؟ أتعتقد باألشياء التي يتنبأ بيا؟ أ ٌف البحر سيغدك أراضي
خمفية كىذه تغدك بحران؟ كاف مياه "فازابارس" ستتحكؿ إلى حميب كالكىاد إلى

(كسكسي) الذرة إلطعاـ الفقراء؟) .ليس ثمة أثر لسخرية في كمماتيا أك في عينييا
بينما كاف "غاليميك" ينظر إلييا محاك نال أف يستقرئ في تعبير كجييا ما تراه حكؿ

الكبلـ كٌمو الذم سمعتو معادان .إنو ال يستطيع أف يعرؼ :يدكر في ذىنو أف كجييا
عصيعمى الفـ ،شأنو شأف كجو ىندستاني
البيضكم ،الطكيؿ ،اليادئ ،المصقكؿ،
ٌ
أك صيني ،أك كجو المبعكث مف (كانكدكس) الذم تحدث معو في المدبغة ،في

(ايتابيككرك) .ىناؾ أيضان كاف مف المستحيؿ مف مجرد مبلحظة كجيو معرفة ًب ىـ
كاف الرجؿ الكتكـ يشعر أك يفكر.

يتمتـ بعد شرب آخر قطرة مف السائؿ المكجكد في الطاس ،كىك يرصد ردكد

فعؿ "جكريما" باىتماـ( :تككف الغرائز عادةن أقكل مف المعتقدات لدل الناس
المتضكريف جكعان .قد يؤمنكف حقان بأشياء سخيفة ساذجة ال معنى ليا .لكف ذلؾ
ٌ

ال ييـ .إف ما ييـ ىك ما يفعمكف .لقد تخمكا عف الممكية كالزكاج كاليرـ االجتماعي
كرفضكا سمطة الدكلة كالكنيسة ،كأبادكا سرية مف الجيش .لقد حاربكا ضد السمطة

خمك مف التعبير ،إذ انيا
كالماؿ كالبزات الرسمية كأردية الكينة) .إف كجو "جكريما" ه
بل نحكه مف دكف أم أثر
تحدؽ عيناىا السكداكاف المائمتاف قمي ن
ال تحرؾ عضمةٌ .
تتفضناف عند الزاكيتيف.
لفضكؿ أك تعاطؼ أك اندىاش .أما شفتاىا فرطبتاف
ٌ
يستمر "غاؿ" قائبلن كىك يتساءؿ ماذا يمكف لػ"جكريما" أف تظف في الكممات

التي تسمعيا( :لقد استعدكا لمقتاؿ في النقطة التي تخمينا فييا عنو ،كلك أنيـ ال

يدركف أنيـ قد فعمكا ذلؾ إنيـ يعيدكف "الفكرة" إلى الحياة .ىذا ىك سبب مجيئي

إلى ىنا .ىذا ىك سبب رغبتي في مساعدتيـ) .يميث طمبان لميكاء ،ليتنفسو ،ككأنو

تعب اليكميف األخيريف كفكؽ ذلؾ
كاف يصرخ منذ مدة بأعمى صكتو .لقد أخذ ي
الخيبة التي شعر بيا عندما اكتشؼ أف "ركفينك" غير مكجكد في (كيماداس)

حد أنو
يقيرانو ثانية .كقد أضحت فكرة النكـ كاالستمقاء كغمؽ العينيف مغرية إلى ٌ
يقرر االضطجاع تحت العربة ساعات قميمة .أـ لعمو – يستطيع النكـ ىنا ،في ىذه

األرجكحة الشبكية ،مثبلن .كىؿ ستظف "جكريما" األمر فظيعان إف سأليا أف يفعؿ
ذلؾ؟

يسمعيا تقكؿ( :ذلؾ الرجؿ الذم قدـ مف ىناؾ ،الشخص الذم أرسمو

القديس ،كالذم رأيتو ،أتعرؼ مف ىك؟ إنو "باجك" .كاذ ال يبدم "غاؿ" اىتمامان،

تضيؼ بصكت مستغرب( :ألـ تسمع بػ"باجك"؟ أسكأ شرير في ىذه األرجاء كٌميا.
إنو يعيش عمى السرقة كالقتؿ كقطع أنكؼ الناس الذيف كاف مف نكد حظيـ إف

التقكه في الطريؽ كآذانيـ).

كفي الحاؿ يستطيعاف سماع جمجمة أجراس الغنـ ثانية في الخارج ،يصاحبيا

نباح قمؽ عند باب الككخ ،كشحيج البغؿ .أخذ "غاؿ" يتذكر المبعكث المرسؿ مف
ن
(كانكدكس) كالندبة المحفكرة عمى كجيو كىدكءه الغريب كالمباالتو .ىؿ كاف غمط نة

عدـ إخباره عف األسمحة؟ كبل ،ألنو لـ يكف ليستطيع كشفيا لو آنئذ :ما كاف
ي
يعرض كامؿ الخطة إلى الخطر .ينبح
ليصدؽ ،بؿ كاف سيرتاب أكثر .كاف ذلؾ ٌ

الكمب بجنكف في الخارج ،كيشاىد "غاؿ" "جكريما" تمسؾ بالعصا التي أطفأت بيا

النار ،كتسرع الخطى نحك الباب .فكره مشتت إذ ىك ال يزاؿ يفكر في المبعكث مف

(كانكدكس) قائبلن لنفسو لك كاف قد عرؼ بأف الرجؿ مف سابؽ الشقاة لكاف مف
االيسر التحدث معو ،يبلحظ "جكريما" كىي تكافح مع قضيب الباب المستعرض

حاسة
الثقيؿ ،كترفعو .كفي تمؾ المحظة ينبؤه شيء دفيف :صكت ما ،حدسٌ ،

طاح بػ"جكريما" فجأة إلى
سادسة ،مصادفة ما ،عما يكشؾ أف يقع .إذ حيف يي ي
بدفعة أك و
و
ركمة مف الخارج – كتظير الصكرة الظمية
الخمؼ عند فتح الباب عنكة –
لرجؿ يحمؿ قربينة في فتحة الباب ،يككف "غاليميك" قد أخرج مسدسو كصكبو نحك
الدخيؿ .يكقظ زئير القربينة الدجاج النائـ في الركف فتصطفؽ أجنحتيا ىمعان

كتخبطان ،بينما ُّ
تند عف "جكريما" صرخة كتسقط أرضان كاف لـ تصبيا االطبلقة.

بضع ثك و
عثكره عمى
اف
كحيف يرة المياجـ المرأة عند قدميو ،يتردد ،كيستغرؽ
ى
ي
اليمًع .كحيف يصكب القربينة عميو بعد ألم ،يككف
"غاؿ" بيف اصطفاؽ األجنحة ى

"غاليميك" قد أطمقت النار فعبلن ،كىك ينظر إليو ككجيو ي ٌنـ عف تعبير غبي .يمقي

الدخيؿ البندقية أرضان ،كيدكر إلى الخمؼ شاخران .تصرخ "جكريما" مرة أخرل .يبادر

"غاليمك" أخيران كييرع صكب القربينة .ينحني كينتشيا ،ثـ يممح عبر المدخؿ الرجؿ
كم ٍع ًممان الجريح
الجريح ٌ
يتمكل كيئف عمى األرض كآخر يجرم قادمان ،رافعان قربينتو ،ي
بصكت عاؿ عف شيء ما ،كثالثان عمى مبعدة يربط العربة المحممة بالسبلح
بحصاف .يطمؽ النار كلٌما يصكب تمامان .يتعثر الرجؿ القادـ جريان ،كينقمب عمى

األرض شاخران ،كيطمؽ "غاليميك" رصاصة أخرل عميو .يفكر( :بقيت رصاصتاف).
يشاىد "جكريما" إلى جانبو تدفع الباب ،ثـ يشاىدىا كىي تغمؽ الباب كتنزؿ

القضيب المستعرض ،كتتسمؿ إلى الجزء الخمفي في الككخ .ينيض عمى قدميو

كيتساءؿ متى سقط عمى األرض .إف األكساخ تكسكه ،كالعرؽ يبممو ،كأسنانو

تصطؾ ،كىك يقبض عمى المسدس بقكة شديدة تؤلـ أصابعو .يسترؽ النظر إلى

الخارج مف خبلؿ الركائز :عربة األسمحة آخذة باالختفاء بعيدان في سحابة مف غبار
كأماـ الككخ اليزاؿ الكمب ينبح الجنكف عمى الجريحيف المذيف يزحفاف صكب حظيرة

الغنـ .يصكب المسدس عمييما كيطمؽ الرصاصتيف األخيرتيف الباقيتيف ،كيسمع ما

يبدك لو أنو حشرجة بشرية في غمرة النباح كجمجمة األغناـ .أجؿ لقد أصاب
أحدىما .إف األثنيف متمقياف مف دكف حراؾ في منتصؼ المسافة بيف الككخ

كحظيرة الغنـ .التزاؿ "جكريما" تصرخ ،كالدجاج يقكقئ مسعكران في أثناء طيرانو ىنا
كىناؾ في االتجاىات كميا ،يقمب األشياء كيرتطـ بالركائز ،كيصطدـ ببدنو .يبعدىـ

صفقان ثـ ينظر إلى الخارج ثانية ،يمينان كيساران .لكال ىذاف الجسماف المرتمياف فكؽ
بعضيا تقريبان لبدا كأف شيئان لـ يكف .يمضي متعثران بيف الدجاج ،ثقيؿ األنفاس،
صكب الباب .كمف خبلؿ الشقكؽ ،يممح منظر الريؼ المتكحد ،كالجسميف

المتبعثريف .يفكر( :لقد نيبكا البنادؽ .كاف األمر سيسكء أكثر لك أنني مت) .يميث

متسع العينيف .أخيران يرفع القضيب المستعرض كيدفع الباب فتنفتح .ال شيء ،ال

أحد .يجرم ،شبو محدكدب ،إلى المكقع الذم كانت العربة كاقفة فيو ،سامعان جمجمة

أجراس األغناـ كىي تركض دائريان إلى األماـ كالى الخمؼ داخؿ ركائز الزريبة .إنو

يشعر بالقمؽ يتعنقد في معدتو كفي مؤخرة عنقو :إف أثران مف الباركد ينساؽ إلى

كيجرم يده
داخؿ األفؽ ،حيث يختفي باتجاه (ياككدا أكنا) يسحب نفسان عميقان .ي
المحمرة – إف أسنانو التزاؿ تصطؾ .أما البغؿ المربكط بجذع
عمى لحيتو الصغيرة
ٌ

الشجرة ،فمسترخ بارتياح .يسير عائدان إلى الككخ ببطء .يتكقؼ أماـ الجسديف عمى

المسمريف المجيكليف ،كقد جمدا في
األرض :إنيما جثتاف اآلف .يتفحص كجيييما
ٌ
تج و
و
غضب يمٌر ،ال يسيطر عميو.
يـ متيبس .كعمى حيف غرة يتحكؿ سيماؤه إلى
ٌ
سابان شاتمان .إف حنقو يم ٍع ود :إذ يستأنؼ الكمب
يشرع بركؿ الجثتيف الجامدتيف بمؤـٌ ،
نباحو ،كيثب ىنا كىناؾ كينيش في صنادؿ الرجميف .ثـ ييدأ "غاليميك" .يعكد إلى

ب مف الدجاج يجعمو يرفع يديو إزاء كجيو
الككخ مجرران قدميو .يبلقيو مض ى
ط ىر ه
ليحميو" .جكريما" كاقفة في كسط الغرفة :كياف يرتجؼ ارتجافان ،رداؤىا متمزؽ،

فميا نصؼ مفتكح ،عيناىا مغركرقتاف بالدمكع ،شعرىا أشعث .إنيا تحدؽ بحيروة
في الفكضى السائدة حكليا ،كما لك أنيا عاجزة عف سبر غكر ما ىك كاقع في

بيتيا .كعند رؤية "غاؿ" ،تيرع إليو كترمي ذراعييا عمى صدره ،مدمدمة بكممات ال

يفيميا .أما ىك فيقؼ جامدان ،مشدكىان .يشعر بالمرأة متكئة عمى صدره .ينظر

متجيان خائفان إلى ىذا البدف البلصؽ ببدنو ،ىذا الجيد النابض تحت بصره .يشـ

رائحتيا .كتخطر ببالو عمى نحك مبيـ فكرةه :إنيا رائحة امرأة .ينبض صدغاه،
كبجيد جييد يرفع ذراعان كيضعيا حكؿ كتفي "جكريما" يترؾ المسدس الذم اليزاؿ

يحممو ،كتمسد أناممو شعرىا المنفكش .ييمس في أذف "جكريما"( :كانكا يحاكلكف

قتمي .لـ يبؽ خط اآلف ،فقد أخذكا ما كانكا يريدكف) .تيدأ المرأة شيئان فشيئان،

تنيدىا ،كيكؼ بدنيا عف االرتجاؼ ،كتطمؽ يداىا صدر "غاؿ" .لكنو يظؿ
كيخفت ُّ
ماسكان إياىا لصقو ،مرتبان عمى شعرىا .كحيف تحاكؿ "جكريما" أف تنأل خطكة ،ال

يدعيا تفمت .يقكؿ ليا باالنكميزية متميبلن ،كعيناه تطرفاف سريعان( :ال تخافي...
لقد رحمكا ..رحمكا) .لقد بدا عمى كجيو شيء ما جديد ،غامض ،عاجؿ ،متكتر،

شيء يكبر بالدقائؽ ،شيء يكاد ال يدرم بو .شفتاه قريبتاف مف جيد "جكريما".

تخطك ىذه إلى الكراء بقكة ،مفطية صدرىا في أثناء ذلؾ .تشرع في المجاىدة اآلف

لتتحرر مف قبضة "غاؿ" لكنو ال يبغي فكيا .كبينما كاف متمسكان بيا بقكة كاف

ييمس كيعيد العبارة نفسيا التي لـ تكف تفيميا( :ال تخافي ...ال تخافي) .تيكم

"جكريما" بقبضتييا بعنؼ صكبو ،كتخدش كجيو ،كتتمكف مف األفبلت ،كتكلي

األدبار ،لكف "غاليمك" يجرم كراءىا عبر الغرفة كيبمغيا ،كيمسكيا .يتعثر فكؽ

الحقيبة الكبيرة العتيقة ،فيقعاف عمى األرض معان .تركمو "جكريما" كتجاىد لدفعو

بعيدان بقكتيا كميا ،لكنيا ال تصرخ .األصكات الكحيدة التي تسمع ىي لياث االثنيف

المرتج ،كىميماتيما في اثناء الصراع ،كقكقأة الدجاج كنباح الكمب كجمجمة أجراس

الغنـ .الشمس تشرؽ كسط غيكـ قاتمة.
***

ً
كاف (ناتكبا) أف مف
س ي
كلد بساقيف قصيرتيف جدان كرأس ضخـ ،كلذلؾ ىحس ىب ي
األفضؿ لو كلكالديو لك أخذه المسيح المباركإلى جكاره عاجبلن .فمك ظؿ عائشان،

سيككف مقعدان كقميئان .إال أنو صار مقعدان فقط إذ بالرغـ مف عجز أصغر أبناء

مركض الجياد عف السير مثؿ سائر الناس أبدان ،فانو كاف ذا
"سمستينك بارديناس"ٌ ،
ذكاء متكقد كعقؿ يتكؽ إلى معرفة كؿ شيء ،قادر عند دخكؿ معرفة ما إلى ذلؾ
الناس عمى استبقائيا أبدان .كاف كؿ شيء فيو غير
ض ًحؾ
الرأس الضخـ ،الذم يي ٍ
ى
سكية مثؿ آؿ "بارديناس" .كأنو
مشكىا في عائمة ٌ
اعتيادم :حقيقة ككنو قد كلد ٌ

عمى الرغـ مف مكنو طفبلن كاىنان مضحؾ المظير ،لـ يمت أك يمرض ،كأنو بدالن مف
التنقؿ عمى قدميو كالبشر ،كاف يتنقؿ عمى األربعة ،كأف رأسو بمغ حدان مف

الضخامة الفظيعة بحيث بدا كالمعجزة أف يستطيع جسمو الصغير الرقيؽ أف
يحممو .بيد أف ما حمؿ أىالي (ناتكبا) عمى البدء بالتيامس بينيـ بأف أباه

مركض الجاد ،بؿ الشيطاف حقيق ية أنو تعمـ القراءة كالكتابة مف
الحقيقي لـ يكف ٌ
دكف أف يعممو أحد .لـ يكمؼ "سمتينك" نفسو كال "دكنا غكرنشيا" عناء أخذه إلى
"دكـ أسينيك" الذم كاف يدرس البرتغالية كشيئان مف البلتينية كنتفان مف الديف،

الخياؿ
حاسبيف عمى األرجح أف ذلؾ سيككف ببل طائؿ .لكف حدث أف مكزع البريد ٌ

كسمر عمى لكحة اإلعبلف الرسمي في الساحة الرئيسية مرسكمان لـ
جاء يكمان ٌ
يكمؼ نفسو مشقة قراءتو بصكت و
عاؿ ،زاعمان أنو ال يزاؿ لزامان عميو أف يمصقو في

فؾ رمكزه
عشرة مكاضع أخرل قبؿ غركب الشمس .كاف أىؿ البمدة بصدد محاكلة ٌ
الييركغميفية حيف سمعكا ،مف تحت ،صكت (األسد) الخافت المزمارم( :يقكؿ إف

شى كاف األصطببلت يجب أف تعقٌـ بالكريكزكت ،كاألزباؿ أف
كباء حيكانيان قد تف ٌ
ن
غمي الماء كالحميب قبؿ الشرب) .ايد "دكـ أسيينك" أف ذلؾ ىك ما
تحرؽ ،كما يمزـ ي

عمى عمٌمو القراءة قدـ
قالو المرسكـ .كازاء إلحاح القركييف ليخبرىـ (االسد) ٌ
إيضاحان كجده الكثير منيـ مريبان :أنو قد تعمـ بمبلحظة الذيف يعرفكف القراءة –

رجاؿ مثؿ "دكـ أسينيك" كالمبلحظ "فميسيميك" كالمعالج "دكـ أبيبل ردك" كالسمكرم

"زكزيمك" .لـ يكف بيف أكلئؾ أحد قد أعطاه دركسان .بيد أف أربعتيـ يتذكركف أنيـ

كثيران ما شاىدكا رأس (األسد) الضخـ ،بشعر قفاه الكث ،كعينيو الفضكليتيف ،يظير
حذك الكرسي عديـ الظير ،حيث كانكا يقرأكف بصكت و
عاؿ لشخص في البمدة

رسالة كاف قد تسمميا ذلؾ الشخص ،أك يكتبكف كاحدة لو بأمبلء منو .الحقيقة ىي
أف (األسد) قد تعمـ ،كمنذ ذلؾ الحيف كاف يمكف مشاىدتو في أية ساعة مف

ساعات النيار منحنيان في أفياء أشجار الياسميف الزرؽ في (ناتكبا) ،يقرأ كيعيد

قراءة الصحؼ ككتب الصمكات ككتاب القداس كالمراسيـ كأم شيء مطبكع يمكف أف
و
ً
بريشة و
كصبغة
كز شحذىا بنفسو
يضع يده عميو .لقد أصبح الشخص الذم
صنعيا مف القرمز كنباتات شتى يكتب بحركؼ كبيرة انسيابية تياني أعياد الميبلد،

كاعبلنات الكالدة ،كالكفيات كالزيجات ،كأخبار المرضى ،أك مجرد ثرثرة يريد أىالي
بمدة (ناتكبا) إببلغيا أناسان مف مدف أخرل كالتي كاف ساعي البريد يجيء عمى

حصانو ليجمعيا مرة في األسبكع .كما كاف (األسد) يقرأ عمى مسامع أىؿ القرل

قضاء لمفراغ مف
الرسائؿ التي كانت ترسؿ إلييـ .كاف يعمؿ كاتبان كقارئان لآلخريف
ن
دكف أف يستكفي سنتان .بيد أنو كاف يتمقى اليدايا أحيانان لقاء إسدائو تمؾ

الخدمات .كاف اسمو الحقيقي "فميشيك" ،لكف كما كاف الحاؿ في أغمب األحياف في

تمؾ األصقاع ،ما إف تثبت ال يك ٍنية حتى تحؿ محؿ االسـ األكؿ .كانكا يسمكنو

(أسدان) ،ربما عمى سبيؿ المزاح ،كىك لقب خطر عمى الباؿ يقينان بسبب رأسو

اليائؿ .لكف بمركر الكقت ،ككما لك كاف القصد إقامة البرىاف عمى أف المازحيف لـ

بل مكسكان بمبدة كثيفة أخفت أذنيو ،ككانت
يبتعدكا عف الكاقع ،كاف رأسو غدا فع ن

تيتز كمما تحرؾ .أك لعؿ االسـ يي ٍعزل إلى طريقتو في المشي التي كانت كمشية
الحيكاف مف دكف ريب ألنو كاف يستخدـ يكبلن مف قدميو كيديو لفرض التنقؿ ،صائنان
و
بكفكؼ مف الجمد يستخدميا كاألظبلؼ ،إذا جاز التعبير أك حدكات الجياد،
إياىا

كلك أف مشيتو ،بساقيو الصغيرتيف القصيرتيف كذراعيو الطكيمتيالمتيف غالبان ما كانتا

تمساف األرض في تجكالو ،كانت أشبو بمشية القركد مف مشية األسكد كالنمكر
ٌ
المفترسة .لـ يكف ينثني ىكذا طيمة الكقت ،إذ كاف بمقدكره أف ينتصب أكقاتان

قصاران أك يخطك بضع خطكات بشرية عمى ساقيو المضحكتيف ،لكف ذينؾ العمميف
كانا يتعبانو .كبسبب أسمكب تنقمو الغريب ،لـ يرتد سراكيؿ قط ،بؿ أردية طكيمة

حسب ،مثؿ النساء كأفراد اإلرساليات التبشيرية أك التائبيف مف المسيحيف .عمى

الرغـ مف حقيقة أف (األسد) كاف يتكلى مراسبلت أىؿ البمدة ،فاف ىؤالء لـ يتقبمكه

التقبؿ كمو .فإذا كاف كالده قد أخفقا ،إال نادران ،في إخفاء عارىما في إنجابو
قط ٌ
كحاكال يكمان أف يتخميا عنو ،فكيؼ يمكف أف يتكقع مف رجاؿ (ناتكبا) كنسائيا أف
ينظركا إلى ىذا المخمكؽ عمى أف ينتمي إلى نكعيـ نفسو مف الكائنات؟ كاف

العشرات مف نسؿ آؿ "بارديناس" مف أخكتو كأخكاتو ينأكف عف أم شيء لو عبلقة

بو .ككاف معركفان أنو لـ يكف يأكؿ معيـ مف عمى المائدة عينيا ،بؿ مف عمى

قفص مف خشب ،كحده .كليذا لـ يعرؼ الحب األبكم كال األخكم (كلك أنو قد أطمع
في الظاىر عمى لمحات مف حب مف طراز آخر) كال عرؼ الصداقة إذ أف الصبياف

مف أقرانو كانكا يخشكنو أكؿ األمر ثـ أخذكا ينفركف منو بعدئذ .كانكا يقذفكنو

بالحجارة كيبصقكف عميو كييينكنو إذ تجرأ عمى االقتراب منيـ ليراقبيـ كىـ

يمعبكف .كبالنسبة إليو كاف مف النادر أف يحاكؿ فعؿ ذلؾ .كفي سف مبكرة أنبأتو

سميقتو ،أك ذكاؤه الصدكؽ ،أف اآلخريف سيككنكف عمى الدكاـ خبلئؽ تتحاشاه أك

تزعجو ،بؿ تعذبو في أغمب أألحياف ،فيجدر بو أف يظؿ منعزالن عف الجميع .كذلؾ

ما فعمو ،في اآلقؿ حتى الحادثة التي كقعت عند خندؽ الرم .كاف الناس يشاىدكنو

دائمان حريصان عمى النأم عنيـ ،حتى في االحتفاالت كمعارض السكؽ المكسمية.
كحيف قدمت (بعثة مقدسة) إلى (ناتكبا) كاف (األسد) يستمع إلى المكاعظ مف

سطح كنيسة (نكسا سينيكرا ده ككنسيسياك) كأنو قط .لكف حتى خطة االنعزاؿ ىذه

لـ تبدد مخاكفو فيرتاح .كاف سيرؾ الغجر سبب ك و
احد مف أسكأ مخاكفو .كاف
ى
السيرؾ يمر عبر (ناتكبا) مرتيف في السنة بقافمة غرائبو :بيمكانات كقٌراء طالع

مركض الجياد
كمنشديف جكاليف
كميرجيف .كفي إحدل الزيارات طمب الغجرم مف ٌ
ٌ
و
عامؿ
كمف "دكنا غكدينشيا" أف يسمحا بأخذ (األسد) معو لبلشتغاؿ
سيرؾ مساعدان
ى

قائبلن ليما( :إف سيركي ىك المكاف الكحيد الذم لف يجمب فيو المذككر انتباه أحد.
كفي كسعو أف يجعؿ نفسو نافعان) .كافقا عمى ذلؾ .فاصطحبو الغجرم في ترحالو.
لكف (األسد) ىرب بعد أسبكع عائدان إلى (ناتكبا) .كمنذ ذلؾ الحيف لـ يكف يعثر

عمى أثر لو كمما جاء السيرؾ) البمدة.

كاف أخ شى ما يخشاه السكارل ،تمؾ الزمر مف رعاة البقر العائديف إلى البمدة

الجز ،كالنازليف عف ظيكر
بعد يكـ مف العمؿ في الرعي أك الدمغ أك الخصاء أك ٌ
جيادىـ مسرعيف إلى حانة "دكنا ابيفانيا" ليرككا عطشيـ .كانكا يخرجكف متشابكي
األذرع كىـ يغنكف مترنحيف ،جذليف أحيانان ،غاضبيف أحيانان أخرل ،ثـ يمضكف
ليبحثكا عنو في الشكارع الخمفية الضيقة ليتسمٌكا عمى حسابو أك ينفسكا عف

مشاعرىـ .لقد تطكرت لديو حاسة السمع بشدة غير معتادة فصار بكسعو أف

يعرؼ مف مسافة بعيدة جدان ،مف ضحكيـ الصاخب كمف سبابيـ ،أنيـ قادمكف.

عند ذاؾ كاف يثب نحك البيت بأسرع ما يمكف ،محاذيان جدراف كاجيات المباني كي

ال يممحكه .أما إذا كاف بعيدان عف البيت فانو كاف يتخفٌى في اآلجمات أك عمى أحد

التممص منيـ .فبالمجكء
السطكح حتى زكاؿ الخطر .إنما لـ يكف يفمح دائمان في ٌ
إلى الحيمة أحيانان ،كإرساؿ شخص يخبره مثبلن ،أف فبلنان يطمبو لحاجتو إلى تسكيد
عريضة ترفع إلى قاضي البمدة ،كانكا يفمحكف في ايقاعو في الفخ .كعند ذاؾ

يعذبكنو ساعات ،مجردينو مف مبلبسو حتى العرم .ليركا ما إذا كانت لو أعضاء
ٌ
كحشية أخرل مخفية تحت ردائو ،فضبلن عف المرئية منيا ،أك إركابو حصانان ،أك

محاكلة مزاكجتو بمعزل ليركا ما الذم سينتجو ىذا التيجيف مف نسؿ.

ككمسألة شرؼ أكثر منيا مسألة محبة ،كاف "سمتينك بارديناس" كآخركف مف

أفراد العائمة يتدخمكف إذا ما سمعكا بما ىك و
جار ،كييددكف المازحيف .كفي أحد

جمع
المرات اندفع أخكتو األكبر سنان ،جالبيف المدل كالمجارؼ ،ألنقاذ الكاتب مف و

صبكا دبس
مف أىالي البمدة الصاخبيف مف تأثير (براندم) القصب كالذيف كانكا قد ٌ
السكر عمى المسكيف كقمٌبكه تقميبان في ككمة أزباؿ كقادكه عبر الشكارع مربكطان
بحبؿ كأنو حيكاف مجيكؿ العنؼ .بيد أف األقارب قد أصابيـ أكثر مما فيو الكفاية

مف ىذه الحكادث التي كدكا أنفسيـ متكرطيف فييا بسبب عضك األسرة ىذا .لقد

أدرؾ (األسد) ذلؾ أكثر مف أم شخص آخر كليذا لـ يسمعو أحد يكمان يديف أيان مف

معذبيو .انعطؼ مصير أصغر أبناء "سمتينك باراديناس" منعطفان أسكأ عمى نحك أكيد

يكـ تمرضت "المكديا" إبنة السمكرم "زكزيمك" الصغيرةي الكحيدة التي بقيت مف بيف
أطفالو الستة عمى قيد الحياة ،بعد أف كلدا الباقكف ميتيف أك تكفكا بعد بضعة أياـ
مف كالدتيـ .فقد أصيبت بحمى شديدة كبالتقيؤ كقد أثبتت عبلجات "دكـ أبيبلردك"

بل
كرقياهي ،شأنيا شأف صمكات الكالديف ،عدـ جدكاىا .كعميو أبدل المعالج رأيان جمي ن
فعاده أف الفتاة ضحية عيف شريرة ،كأف أم دكاء لف يجدم ما داـ الشخص الذم
أصابيا بالعيف الشريرة غير معركؼ .كاذ يئس "زكزيمك" كزكجتو "أفراسيا" مف

المصير الذم يتيدد تمؾ االبنة التي كانت قرة أعينيما ،راحا يجكباف أككاخ (ناتكبا)

سعيان كراء الحصكؿ عمى معمكمات .كىكذا سمعا مف أفكاه ثبلثة أشخاص الشائعة
القائمة بأف الصبية كانت قد شكىدت برفقة (األسد) في لقاء غريب عمى شاطئ

خندؽ الرم المؤدم إلى مزرعة (ميراندكال) .كعند استجكاب الصبية العميمة اعترفت

شبو ىاذية ،بأنيا في صباح ذلؾ اليكـ تحديدان ،كبينما كانت مارة بخندؽ الرم في

طريقيا إلى بيت ٌعرابيا" ،دكـ نكتيمك" ،سأليا (األسد) أف تسمح لو أف ينشد أغنية
كاف قد ألفٌيا مف أجميا .كقد فعؿ ذلؾ قبؿ أف تستطيع "ألمكديا" أف تمكذ بالفرار.

كانت تمؾ المرة الكحيدة التي تحدث فييا معيا ،كلك أنيا كانت قد الحظت قبؿ ذلؾ،

ككأف ذلؾ مصادفة ،أنيا غالبان ما كانت تمتقيو عند تجكاليا في البمدة ،كأف شيئان ما
في الطريقة التي كاف يتحدب بيا عند مركرىا كاف يشي برغبتو في التحدث إلييا.
و
أصيار
أمسؾ "زكزيمك" بندقية الرش الخاصة بو ،كمضى برفقة أبناء أخكة ك
و
كرفقاء مسمحيف أيضا ،يتبعيـ رىطه مف الناس إلى بيت آؿ "يارديناس" ،فكضع

كصكب بندقية الرش ما بيف عينيو تمامان ،كطمب منو أف يعيد
(األسد) في زاكية
ٌ
األغنية كي يطرد "دكـ أبيبلردك" الركح الشريرة .حممؽ (األسد) فيع مصعكقان،

مشتت الفكر ،متسع العينيف .كبعد أف كرر السمكرم مرات عدة أنو إذا لـ يكشؼ

كصكب بندقيتو .كلبرىة مف الزمف
التعكيذة السحرية فسيطيح برأسو بالرصاص،
ٌ
إلتمعت عينا (األسد) الكاسعتاف الدالتاف عمى الذكاء في ىمؽ مطبؽ .ثـ دمدـ

إمحاء معالمو( :إذا قتمتني ،لف تعرؼ
صكتو الضئيؿ المزمارم ،المركع إلى حد ٌ
صمت مطبؽ .كاف "زكزيمك"
التعكيذة السحرية ،كسكؼ تمكت "ألمكديا" :تبل ذلؾ
ه

يتصبب عرقان .أما أقرباؤه فقد أبقكا ببنادقيـ "سمستينك بارديناس" كأبناءه معطميف

عف الحركة .سمعكا صكت الكحش المزمارم يقكؿ( :ىؿ ستطمقكف سراحي؟) .أكمأ
و
يغص ،كصكتو يتكسر مثؿ
"زكزيمك" بالقبكؿ .عندئذ شرع (األسد) يغني كىك ٌ
صكت المراىقيف .ككمما يتذكر سكاف (ناتكبا) الحاضركف ،ككذلؾ الذيف لـ يحضركا

كلكنيـ أقسمكا عمى أف آخريف ذكركا ذلؾ ليـ في ركاية شاعت كثيران ،أنشد أغنية

غرامية كرد فييا اسـ "ألمكديا" .كحيف فرغ مف الغناء امتؤلت عينا (األسد) بالحرج.

بل( :إترككني اآلف) .أجاب السمكرم باكتئاب( :سأسمح لؾ بالذىاب حيف
ثـ زأر قائ ن

تشفى ابنتي كاذا لـ تشؼ سأحرقؾ حتى تمكت جنب لحدىا .أقسـ بحياتي أنني
فاعؿ ىذا) .نظر حكلو إلى آؿ "بارديناس" :األب كاألـ كاألخكة ،كقد تجمدكا مف
دكف حراؾ تحت تيديد البنادؽ ،كأضاؼ بنبرة لـ تترؾ أم شؾ حكؿ تصميمو:

(سأحرقؾ حيان حتى لك تمتٌـ عمى أسرتي كأسرتؾ أف يقتؿ بعضيا بعضان قركنان
متتالية) .تكفي "ألمكديا" في تمؾ الميمة عينيا بعد أف تقيأت دمان .ظف أىالي البمدة
يعب براندم
بكاء كينتؼ شعره شدان كيكفر باهلل ،أك أف ٌ
أف "زكزيمك" سينتحب ن
محؿ
حؿ ٌ
القصب حتى يسقط فاقد الكعي .لكنو لـ يفعؿ أم شيء في ىذا .فقد ٌ

عزـ ىادئ ،كىك يخطط في آف كاحد
سمككو الطائش الذم ظير في األياـ األخيرة ه
بل أك
جنازةى ابنتو
بل ساف ن
كمكت الساحر الذم ألقى تعكيذتو عمييا .لـ يكف قط رج ن
ى
قاسيان أك عنيفان ،بؿ جاران شفيقان ،يم ًعنان .كليذا كاف الجميع يرثكف لو ،غافريف لو
مقدمان ما يكشؾ أف يفعمو ،بؿ كاف ىناؾ أشخاص يزٌككف ما ينكم فعمو .طمب
و
أغصاف يابسة إلى
"زكزيمك" أف يأتكا بخازكؽ يقاـ جنب القبر ،كأف يؤتى بقش ك
المكقع .بقي آؿ "باراديناس" سجناء بيتيـ :أما (األسد) فكاف في زريبة حيكانات
السمكرم ،مربكط اليديف كالقدميف ،أمضى الميؿ ىناؾ يسمع الصمكات كالتعازم

كالتراتيؿ كنحيب السير عمى جثة المتكفاة .كفي اليكـ التالي رفعكه كأدخمكه في

عربة تجرىا حمير صغيرة ،ككالمعتاد كاف يتبع المككب الجنائزم عف بعد .كحيف

بمغكا المقبرة ،كبينما كاف التابكت يكارل الثرل .كيتمى المزيد مف الصمكات ،أكثقو
مككميف
اثناف مف أبناء أخكة السمكرم ،عمى كفؽ تعميمات األخير ،بالخازكؽٌ ،

حكلو القش كاألغصاف التي كانكا عمى كشؾ أف يشعمكىا ليحرقكه حتى المكت .كاف

جميع مف في البمدة تقريبان حاضران ىناؾ ليشيد عممية التضحية بو .في تمؾ

المحظة ،كصؿ القديس .البد أنو كاف قد بمغ (ناتكبا) الميمة الفائقة أك فجر ذلؾ

اليكـ ،كالبد أف أحدان ما قد أعممو بما يكشؾ أف يقع .بيد أف ىذا التفسير كاف مف
فرط منطقيتو ال يصدقو أىؿ البمدة الذيف كانكا يصدقكف الخارؽ لمطبيعة أكثر مف
تصديقيـ ما ىك طبيعي .لقد قالكا بعدئذ أف قدرتو عمى التنبؤ المستقبمي ،أك أف
المسيح المبارؾ قد جاء بو كبأتباعو إلى ىذه البقعة النائية مف أراضي (باىيا)

الخمفية في تمؾ المحظة عينيا لتصحيح خطأ ،لمنع جريمة ،أك لمجرد إقامة الدليؿ
عمى سطكتو .لـ ىي ٍق ًدـ كحده ،كما فعؿ في أكؿ مرة كعظ فييا في (ناتكبا) قبؿ
سنكات ،كال جاء برفقة اثنيف أك ثبلثة مف الحجاج فقط ،كما في زيارتو التالية حيف

قاـ ،باإلضافة إلى الكعظ ،بأعادة إنشاء الكنيسة الصغيرة العائدة إلى دير

اليسكعييف الميجكر في ساحة البمدة .في ىذه المرة كاف معو قرابة ثبلثيف

شخصان ،في مثؿ نحافتو كفقره ،لكنيـ كانكا ذكم عيكف تزخر سعادةن .بينما كاف
ىؤالء يتبعكنو ،شؽ طريقو عبر الحشكد إلى القبر في المحظة التي كانكا يييمكف
فييا مؿء المجارؼ األخيرة مف التراب ي ٍ ً ً
رداء أرجكانيان
ى
ردمو .التفت الرجؿ المرتدم ن
غامقان نحك "زكزيمك" الذم كاف كاقفان بعينيف مسبمتيف يحدؽ إلى التراب المقمكب

تكان ،كسألو بنبرة لطيفة كاف لـ تكف كدكدان( :ىؿ دفنتيا بأفضؿ ممبسيا ،كفي تابكت

صمد؟) .أكمأ "زكزيمك" إيجابان ،كىك ال يكاد يحرؾ رأسو .قاؿ (المرشد)( :سنصمي

لمرب كي يستقبميا بابتياج في ممككت السماء) .عند ذاؾ تبلىك كالتائبكف التراتيؿ

كأنشدكا الترانيـ ٌحذ ىٍك القبر .في تمؾ المحظة فقط أشار القديس إلى الخازكؽ الذم
كاف (األسد) قد يرًبطى بو ،كسأؿ( :ما الذم تيـ أف تفعمو بيذا الصبي ،يا أخي؟)
أجاب "زكزيمك"( :أحرقو حتى المكت) .ثـ أكضح السبب في غمرة صمت بدا أنو

يتصارل .أكمأ القديس ،مف دكف إف يطرؼ .ثـ التفت إلى (األسد) كأشار إلى

ماؿ القديس نحك (األسد) كتكمـ
الجمع أف يرتد قميبلن .ارتد الجميع بضع خطكات .ى
في أذف الصغير الكربكط بالخازكؽ ،ثـ أدنى أذنو مف فـ (األسد) ليسمع ما يقكؿ.
كىكذا ،بينما كاف (المرشد) يحني رأسو صكب أذف اآلخر كفمو ،عقد االثناف
محاكرة سرية .لـ يتحرؾ أحد ،بانتظار و
حدث فكؽ العادة.

كاف ما حدث في الكاقع مبعث دىشة مثؿ مشاىدة رجؿ يتقٌمى حتى المكت

في محرقة جنائزية .إذ حيف صمتا ،قاؿ القديس ،بالكقار المعيكد دكمان كمف دكف

أف يتحرؾ مف مكضعو( :ىيا .فؾ كثاقو) .رفع السمكرم بصره كنظر إليو مندىشان.

قاؿ الرجؿ المرتدم األرجكاني الغامؽ بصكت خفيض جعؿ الناس ترتجؼ( :يجب

أف ترخي رباطو بنفسؾ) مرة أخرل أرعد صكتو ،كأنو مندىش مف ىذا الغباء( :ىؿ
تريد أف تذىب ابنتؾ إلى الجحيـ؟ أليست ً
السنة الميب ىناؾ أشد اضطرامان كأبقى
بل( :إنؾ تزخر بالخرافة،
إلى ألبد مف تمؾ التي تسعى أليقادىا؟) .ثـ استمر قائ ن

كصؿ لمرب
إسع إلى نيؿ صفحة
كافر ،خاطئ .تيب عما تنتكم .تعاؿ ك ً
ٌ
ارخ كثاقو .ى
كي ال يرسؿ ابنتؾ إلى مممكة الشيطاف جراء جبنؾ كسفالتؾ ،بسبب قمة إيمانؾ
باهلل) .ثـ كقؼ ىناؾ يمعنو ،يستحثو ،يركعو بفكرة أف ابنتو "ألمكديا" ،بسبب

غمطتو الشنيعة ،ستذىب إلى الجحيـ ،حتى شاىد أىالي البمدة "زكزيمك" في آخر

المطاؼ ينصاع لو ،كبدالن مف أف يطمؽ النار عميو أك يغرز مديتو فيو أك يحرقو

بل إلى األب،
حتى المكت ىك كالكحش ،شاىدكه يركع عمى ركبتيو كينتحب متكس ن
كالمسيح المبارؾ ،كالكاحد األكحد ،كمريـ العذراء ،لً ىيقيكا ركح "ألمكديا" البريئة مف
السقكط في الجحيـ .حيف رحؿ (المرشد) باتجاه (مككامبك) ،بعد أف لبث في البمدة
أسبكعيف ،يصمي كيعظ كيكاسي المرضى كيسدم النصح لممعافيف ،كاف قد صار
لػ(ناتكبا) مقبرة محاطة بجدار مف اآلجر كصمباف جديدة عمى المقابر كمٌيا .كما
ازدادت صفكؼ التابعيف (لممرشد) كاحدان .كيانان ضئيبلن ،نصؼ حيكاف كنصؼ
انساف ،بدا حيف كانت زمرة الحجيج تسير مكغمة في األرياؼ المغطاة

يخب حذك حفنة المؤمنيف ذك األسماؿ البالية ،ككأنو حصاف أك
بػ(المانداكاركس) ُّ
معزل أك بغؿ أحماؿ.

***

ىؿ كاف يفكر ،ىؿ كاف يحمـ؟ أنا في ضكاحي (كيماداس) كالكقت نيار ،كىي

ذم أرجكحة "ركفينك" الشبكية .كفيما عدا ذلكف كاف كؿ شيء مرتبكان في ذىنو ىذا

اليكـ .لقد تمبثت الدىشة التي ساكرتو حيف رقد ،بعد المضاجعة بينما كاف مستمقيان

ىناؾ نصؼ نائـ ،نصؼ مستيقظ .أجؿ ،بالنسبة إلى شخص يعتقد بأف القدر ىك،
في جزئو األكبر ،مجبكؿ كمكتكب في القحؼ الحاكم ً
الدماغ ،حيث تستطيع األيدم
الماىرة أف تتحسسو ،كالعيكف الحادة النظر أف تقرأه كانت تجرب نة مزعج نة مكاجي ية

كجكد ذلؾ اليامش الذم ال يمكف التنبؤ بو كالذم تستطيع كائنات أخرل أف تناكر
بو بغض النظر عف إرادة المرء نفسيا كقابمياتو الشخصية .منذ متى لبث

مستريحان؟ زاؿ تعبو ،عمى أية حاؿ .ىؿ اختفت الشابة كذلؾ؟ ىؿ ذىبت تطمب

ىباء في حيف كانت
النجدة؟ لتجمب أناسان يأسركنو؟ فكرة أك حمـ! (ذىبت خططي
ن
عمى كشؾ أف تتحقؽ .إف المتاعب ال تأتي فرادل أبدان) .أدرؾ أنو يكذب عمى

مردىما أنو فاتو
نفسو .لـ يكف صحيحان أف ىذا القمؽ كىذا الشعكر بالعجب المذىؿ ٌ
لقاء "ركفينك" كأنو نجا مف المكت بأعجكبة ،كانو قتؿ ذينؾ الرجميف ،كأف األسمحة
المفاجئ
س ًر ٍ
ؽ ،بؿ كاف ذلؾ االندفاعي
التي كاف بصدد أخذىا إلى (كانكدكس) قد ي
ى
الذم ال يمكف فيمو أك إخماده الذم جعمو يغصب "جكريما" بعد عشر سنكات مف

االمتناع عف لمس النساء ،ىك الذم قض مضجعو كىك شبو نائـ.

لقد أحب عددان مف النساء في شبابو ،كما كانت لو رفيقات يناضمف مف أجؿ

المثؿ العميا نفسيا كما كاف يفعؿ .شاركنو أكقاتان قصيرة مف رحمة حياتو .كفي

خبلؿ األياـ التي كاف فييا في (برشمكنة) ،عاش مع امرأة مف الطبقة العاممة كانت

بل كقت اليجكـ عمى الثكنات العسكرية ثـ ،كما عمـ بعد فراره مف اسبانيا،
حام ن

لكف ،بخبلؼ العمـ أك الثكرة ،لـ يكف الجنس يكمان ما ليشغؿ
تزكجت مصرفيان – ٍ
مكانان بارزان في حياتو .مثؿ الطعاـ ،كاف الجنس بالنسبة إليو شيئان يشبع حاجة

أساسان سرعاف ما يتركو متخمان .كاف أكثر قرارات حياتو سرية قد اتخذه قبؿ عشرة
أعكاـ ،أـ لعميا أحد عشر؟ أـ اثنا عشر؟ كانت التكاريخ تتراقص في رأسو ،أما

المكاف فبل :إنو ركما .كاف قد اختفى ىناؾ بعد أف ىرب مف برشمكنة في مسكف

صيدلي :رفيؽ كاف يكتب لمصحافة الفكضكية السرية أك كاف نزيؿ سجكف أكثر مف
مرة .ىناؾ كانت الصكر الحية في ذاكرة "غاؿ" كانت تساكره بعض الشككؾ أكؿ
و
متحرشات حكؿ مبنى
األمر ثـ قاـ الدليؿ :كاف ذلؾ الرفيؽ يمتقط عاىرات يتسك ٍع ىف
(الككلكسيكـ)* كيأتي بيف إلى البيت في غياب "غاؿ" ثـ يدفع ليف الماؿ ليسمحف
كبخو "غاليميك" ثـ
لو بجمدىف بالسياط .آه مف دمكع ذلؾ الشيطاف المسكيف ليمة ٌ
اعترؼ بعدـ استطاعتو االلتذاذ مع النساء إال إذا أكقع العقاب بيف ،كعدـ

استطاعتو ممارسة الجنس إال إذا شاىد جسمان مكدكمان مضركبان ضربان مبرحان ،ظف،
أك حمـ بأنو سمع صكت الصيدلي ،ثانية ،يطمب المساعدة منو .كفي نكمو شبو

اليقظ ،كما في تمؾ الميمة ،تحسس جمجمتو ،كتممس البركز المستدير في منطقة

العكاطؼ الدنيا ،كالحرارة غير االعتيادية لقمة الرأس حيث كاف "شبكرتس ىايـ" قد
حدد مكضع عضك الجنس ،كالنشكة في المنحنى القذالي السفمي ،فكؽ قفا رقبتو

تمامان ،في التجاكيؼ التي تمثؿ الغرائز المدمرة (.في تمؾ المحظة أحاط بو ثانية

الجك الدافئ لدراسة "ماريا نكككبي" كسمع ثانية المثاؿ الذم دأب
كعمى حيف غرة ُّ

عمى إيراده ،مثاؿ "جكبارد لجكلي" الذم كاف يعمد إلى ممارسة الحرؽ المتعمد في
مدينة (جنيؼ) كالذم فحص رأسو بعد أف قي ًطع( .كانت منطقة القسكة ىذه فيو قد

كرمخ جد ضخـ ،أك جمجمة حامؿ) .ثـ سمع صكتو ىك،
تضخمت حتى بدت مثؿ
و

مخبران الصيدلي الفكضكم عف العبلج ،ثانية(.الشيء الذم يجب إف تخمص حياتؾ
منو ،يا رفيؽ ،ىك الجنس كليس الرذيمة) مكضحان لو بأنو حيف يفعؿ ذلؾ سيتـ

اعتراض سبيؿ الجنس ،كستكجو القكة التدميرية في طبيعتو صكب غايات أخبلقية

كاجتماعية كبذلؾ تتضاعؼ طاقتو لمكفاح مف أجؿ الحرية كاجتثاث صكر

االضطياد كميا مف ىذه الدنيا .كمف دكف أف يرتجؼ صكتو أك تطرؼ عيناه عرض
عميو ثانية ىذا االقتراح األخكم (لنفعؿ ذلؾ سكية سأتخذ القرار عينو كأمتثؿ لو،
ألبرىف لؾ عمى أنو ممكف .لني ٍق ًسـ ،كبلنا ،عمى إف ال نمس امرأة ثانية البتة ،أييا

األخ) ىؿ كفى الصيدلي بعيده؟ تذكر نظرة الكجكـ في سيمائو ،كصكتو في تمؾ
الميمة .ثـ فكر ،كحمـ( :كاف رجبلن ضعيفان) .اخترقت أشعة الشمس جفنيو

المغمضتيف ،كأحرقت بؤبكءم عينيو .أما ىك فمـ يكف بالرجؿ الضعيؼ .فقد

استطاع أف يفي بالعيد ،حتى ىذا الصباح .ذلؾ أف قكة الحجة كالمعرفة كانتا

بمنزلة سند ركيف ،مصدر قكة لما كاف في البدء مجرد فكرة عابرة ،أك بادرة رفاقية.
ألـ يكف في البحث عف المذة الجنسية كالخضكع لمغريزة خطر عمى ىم ٍف انخرط في
حرب مف دكف ىكادة؟ أليس مف الجائز أف تمييو الدكافع الجنسية عف المثؿ
العميا؟ إف الذم عذب "غاؿ" في تمؾ السنيف لـ يكف إبعاد النساء عف حياتو ،بؿ

فكرة أف أعداءه الرئيسيف ،الكينة الكاثكليؾ ،كانكا يفعمكف ما كاف فاعمو تمامان،

كا ٍف لـ تكف األسباب في حالتو ،كما ىك معركؼ ،ظبلمية ،متأصمة في التحيز
الخالص ،كما ىك الحاؿ معيـ ،بؿ الرغبة في أف يجعؿ نفسو أقكل أك أكثر تحرران
مف العكائؽ كأكثر استعدادان ليذه المعركة الرامية إلى التكحيد كالتكفيؽ في ما بيف

اعداء دائميف:
ما كاف ىؤالء أكثر مف أية جية أخرل قد ساعدكا عمى إحالتو
ن
األرض كالسماء ،المادة كالركح ،لـ يكف قد أيغرم قط عمى اإلخبلؿ بعيده – (حتى

ىذا اليكـ) .ىكذا كاف "غاليميك" يفكر أك يحمـ .كعمى العكس مف ذلؾ فقد آمف

إيمانان جازمان ىُ بأف غياب النساء ىذا مف حياتو قد تحكؿ إلى رغبة ذىنية أكبر

كقابمية متزايدة عمى الدكاـ ،عمى الفعؿ كالعمؿ .كبل :كاف كاذبان عمى نفسو مرة

ثانية .لقد كانت قكة الحجة قادرة عمى التغمب عمى الجنس حيف كاف مستيقظان،

لكف ليس عند النكـ .ففي ليالي كثيرة العدد خبلؿ تمؾ العكاـ ،كانت أشكاؿ أنثكية

مغرية تتسمؿ إلى فراشو في اثناء نكمو ،كتمتصؽ ببدنو كتداعبو خفي نة .لقد حمـ أك

كف مف لحـ
فكر أف تمؾ الرؤل كانت أعصى عمى المقاكمة مف النسكة المكاتي ٌ
كدـ .كما تذكر أنو طالما تبادؿ الغراـ ،مثؿ المراىقيف أك الرفاؽ المحبكسيف في

السجكف في أنحاء العالـ كافة ،مع تمؾ الصكر الظمية غير المممكسة التي كانت

شيكتو تصكغيا لو صكغان.

حمـ أك فكر ،كىك يتعذب( :كيؼ جاز لي أف أفعؿ ذلؾ؟) .لًـ قذؼ بنفسو

عمى تمؾ الشابة؟ كانت تكافح ألبعاده ،كقد ضربيا .كاذا استبد بو القمؽ ،سأؿ

نفسو إف كاف قد ضربيا حيف كفٌت عف المجاىدة إلبعاده كأخذت تتيح لو أف

يعرييا عف ثيابيا .ماذا حدث ،يا رفيؽ؟ حمـ أك فكر( :أنت ال تعرؼ نفسؾ ،يا

"غاؿ") .كبل ،لـ ينبؤ دماغو بشيء ما .لكف آخريف قد تحسسكه ككجدكا فيو فضك نال

كميك نال جامحة ،بالغة التطكر ،كقمة براعة في األمكر التأممية كالجمالية ،كعمى

العمكـ في كؿ شيء ال عبلقة مباشرة لو باألشياء العممية كالميمات البدنية .كما

لـ يمحظ أحد قط أية غرابة ميما ضؤلت في الكعاء الذم يضـ ركحو .حمـ أك فكر

في شيء سبؽ أف فكر فيو( :اليزاؿ العمـ شمعة تكمض كمضان باىتان في كيؼ

كاسع حالؾ الظبلـ).

بأية طريقة يمكف أف يغير ىذا الذم حدث حياتىو؟ ىؿ اليزاؿ القرار الذم
اتخذه في ركما قائمان؟ أينبغي عميو أف يجدد أك يغير عيده بعد ىذا الحادث؟ كىؿ

كاف حادثان عارضان؟ كيؼ يفسر عمميان ما حدث عند انببلج فجر ىذا الصباح؟ كمف
دكف أف يدرم ،كاف يختزف في ردحو – كبل ،في عقمو ،أل ف كممة (الركح) قد

تمكثت بقذارات منسكبة إلى الديف – السنكات كميا التي ظف أنو قد اقتمعيا مف

الجذكر كالطاقات كميا التي حسب انيا قد كجيت نحك غايات أفضؿ مف المذة.

كىذا التراكـ الخفي قد تفجر ىذا الصباح ،أشعمتو الظركؼ ،أم ظركؼ العصبية

كالتكتر كالخكؼ كمفاجأة اليجكـ ،كالسرقة ،كاطبلؽ النار،كالقتكؿ .ىؿ كاف ذلؾ

التعميؿ الصحيح؟ آه لك استطاع أف يتفحص ىذا كمو ،كما كاف مشكمة تخص
ىك
ى
شخصان آخر ،كعمى نحك مكضكعي ،مع شخص معركؼ مثؿ "ككبي" .ثـ انو تذكر

تمؾ المداكالت التي كاف عالـ فراسة الدماغ يسمييا (سقراطية)* كىما يتمشياف في

بغصات الحنيف في
منطقة الميناء في برشمكنة كعبر متاىة (باريك غكيتكك)
فأحس ٌ
ٌ
فؤاده .كبل سيككف مف غير المعقكؿ كمف الغباء كالسخؼ التمس يؾ بالقرار المتخذ
في ركما .سيككف ذلؾ تمييدان لسبيؿ تكرار ما حدث ىذا الصباح في المستقبؿ ،أك

حتى تكرار شي أسكأ .فكر ،أك حمـ ،بسخرية يمٌرة( :البد أف تكط ىف نفسؾ عمى الزنا
يا "غاليميك )...فكر في "جكريما" .ىؿ كائنان مفك ارن؟ أـ لعميا حيكاف صغير مدجف
إنيا كدكد ،فانعة ،قادرة عمى االعتقاد بأف تماثيؿ (القديس أنتكني) تيرب مف

مدربة مثؿ سائر خادمات
الكنائس كتعكد إلى المغارات التي نحتت فييا .إنيا ٌ
الباركف عمى العناية بالدجاج ،كاألغناـ ،كاعداد الطعاـ بعميا ،كغسؿ مبلبسو كفتح

ساقييا لو فقط .فكر( :ربما ستستيقظ مف سباتيا اآلف كتكتشؼ الظمـ) :فكر( :أنا
ً
صنعت ليا معركفان).
(لعمؾ قد
ظممؾ) فكر:
مف
ى
ى

فكر في الرجاؿ الذيف ىاجمكه كسمبكا العربة كاالثنيف الذيف قتميما .ىؿ كانا

مف رجاؿ (المرشد)؟ كىؿ كاف زعيميـ الرجؿ الذم كاف قد لقيو في المدبغة في

(كيماداس) ،الشخص المسمى "باجك"؟ ألـ يكف مف األكثر جكازان أنو كاف "باجك"

كاف ىذا قد حسبو أحد جداسيس الجيش ،أك تاجران يتكؽ إلى غش جماعتو كأنو

أكصي بمراقبتو، ،انو حيف اكتشؼ أف لديو أسمحة أستمبيا كي يجيز (كانكدكس)
بيا؟ تمنى لك كاف ذلؾ ما قد حدث ،كاف العربة المحممة باألسمحة كانت في تمؾ

تخب سريعان إلمداد (األنصار) كىـ يتييأكف
المحظة تمامان متكجية إلى (كانكدكس) ٌ
لمكاجية ما ىك كاقع ليـ في القريب العاجؿ .لً ىـ كاف لزامان عمى "باجك" الكثكؽ بو؟
فكر( :لقد قتمت اثنيف مف الرفاؽ ،يا غاؿ") .كاف مستيقظان .تمؾ الحرارة مأتاىا
شمس الضحى ،كتمؾ األصكات جمجمة أجراس الغنـ .كماذا لك كقعت البنادؽ في

أيدم ال أكثر مف خارجيف عمى القانكف حسب؟ كاف يمكف أف يتعقبكه كالدليؿ

المرتدم الجمد ،في الميمة السابقة في اثناء نقميما األسمحة مف المزرعة سمميا

"ايبامنيكنداس" إليو :ألـ يقؿ الجميع إف المنطقة تزخر بػ(األنصار)؟ ىؿ كاف قد

عمي أف أفرغ حمكلة األسمحة كأجمبيا إلى
تصرؼ بعجمة ،ككاف طائشان؟ فكر( :كاف ٌ
الداخؿ ىنا .عندئذ ستككف قد يمت كسيككنكف قد استمبكىا كمضكا بأية حاؿ).
استبدت بو الظنكف .ىؿ يعكد إلى (باىيا)؟ أيكاصؿ الذىاب إلى (كانكدكس)؟ أيفتح
ٌ
عينيو؟ ىؿ سينيض مف أرجكحتو الشبكية؟ كىؿ سيكاجو الحقيقة آخر المطاؼ؟
كاف اليزاؿ يستطيع سماع أجراس الغنـ كىي تجمجؿ النباح .كاآلف أضحى يسمع

كذلؾ كقع خطكات كصكتان بشريان.
***

عندما تبلقت أرتاؿ قكات حممة الرائد "فبركنيكدم بريتك" كحفنة النسكة مف

التابعات لممعسكر المكاتي كف يرابطف كراءىا ،عند مستكطنة (مكلنغك) عمى بعد

فرسخيف مف (كانكدكس) ،لـ يكف قد بقي لدييا ٌحمالكف أك أدالء .كاف األدالء
الذيف استخدمكا في (كيماداس) ك(مكنتو سانتك) لتكجيو دكريات االستطبلع قد

ارتٌدكا كأحجمكا عف التعاكف لحظة بمكغيـ أككاخان أيحرقت كاليزاؿ الدخاف يتصاعد
منيا ،ثـ اختفكا جميعان فجأة في ىابط الظبلـ ،بينما كاف الجنكد الذيف تياككا عمى

األرض كالمستمقكف مستنديف إلى أكتاؼ بعضيـ يطيمكف التفكير في الجراح كربما

يتربص بيـ خمؼ قمـ الجباؿ التي كانكا يستطيعكف رؤيتيا ممدة
المكت الذم كاف ٌ
الحكاؼ مقابؿ سماء زرقاء غامقة آخذة باالسكداد.
بعد نحك ست ساعات ،كصؿ األدالء الياربكف إلى (كانكدكس) كىـ يميثكف،

ليستجدكا غفراف (المرشد) بسبب خدمتيـ الشيطاف .أيخذكا إلى متجر آؿ "فيبلنكفا"

حيث استجكبيـ "أبكت جكاك" بأدؽ تفصيؿ عف الجنكد القادميف ثـ تركيـ بيدم

(الصغير المبارؾ) الذم كاف يتكلى مسؤكلية تسمـ الكافديف الجدد عمى الدكاـ .كاف

عمى األدالء أف يقسمكا لو بأنيـ لـ يككنكا (جميكرييف) ،كأنيـ ال يرضكف بفصؿ

الكنيسة عف الدكلة أك اإلطاحة باإلمبراطكر "دكـ بدرك" الثاني أك الزكاج المدني أك
المقابر البمدية أك النظاـ المترم ،كأنيـ سيرفضكف اإلجابة عف أسئمة تعداد كأنيـ

لف يعاكدكا السرقة أك السكر أك المراىنة بالماؿ .بعد ذلؾ قامكا ،ىـ بجرح لحميـ،

و
بأمر منو ،جرحان طفيفان بسكاكينيـ ،ليقيمكا الدليؿ عمى رغبتيـ في سفح دميـ في
محاربة (المسيح الدجاؿ) .عند ذاؾ تمامان اقتادىـ إلى المعبد رجاؿ مسمحكف مف

فحيكىـ
خبلؿ جمع مف الناس أيقظيـ مف نكميـ قبؿ قميؿ كصك يؿ األدالء ٌ
كصافحكىـ اظير (المرشد) عند الباب ،فركعكا عمى ركبيـ كرسمكا إشارة الصميب،

كحاكلكا لمس ردائو كتقبيؿ قدميو .كمف فرط االنفعاؿ ،انفجر بعضيـ ينتحب .كبدالن

تحدقاف خبلليـ إلى بعيد ،كما فعؿ
مف مجرد مباركتيـ ،انحنى (المرشد) كعيناه ٌ
حيف استقبؿ النخبة الجديدة ،كأقاميـ عمى أقداميـ كطفؽ ينظر إلييـ كاحدان كاحدان

بعينيو السكداكيف المحتدمتيف عمى و
نحك ما كانكا لينسكه قط بعد ذلؾ طمب إلى
"ماريا ككادرادك" كالمؤمنات الثماني المكاتي يؤلفف جكقة اإلنشاد المقدس -

المرتديات أردية زرقان كأحزم نة مف الكتاف أف يكقدف فكانيس معبد المسيح المبارؾ

كما كف يفعمف كؿ مساء حيف كاف ىك يرقى إلى البرج يسدم إشاراتو .كبعد دقائؽ

ظير عمى السقالة بصحبة (الصغير المبارؾ) ك (أسد ناتكبا) ك(أـ الرجاؿ) كنساء

(جكقة اإلنشاد المقدس) ،مجتمعيف حكلو ،كالى األسفؿ كاف رجاؿ (كانكدكس)

كنساؤىا مكتظيف في ازدحاـ كثيؼ كمنبيريف انبيار التكقع ،في الفجر الذم كاف

ينبمج ،كىـ يدرككف أف تمؾ كانت مناسبة خاصة جدان .ككما كاف الحاؿ دكمان ،تناكؿ

األمر مباشرة فتحدث عف (االستحالة)* كعف األب كاالبف المذيف كانا اثنيف ككاحدان،

بيف أف (بيمك
كثبلثة ككاحدان في (الركح القدس اإلليية) .كبغية إيضاح ما غمض ٌ
مكنتو) يمكف أف تككف (القدس) كذلؾ .كبسبابتو أشار في اتجاه سفح جبؿ
(آفافيبل)( :بستاف الزيتكف)** ،حيث أمضى االبف) ليمة خيانة (ييكدا) المؤلمة.

كعمى مسافة أبعد قميبلن (سيرادم كانا برافا)( :جبؿ الجماجـ) حيث صمبو األشرار
بيف سارىق ٍيف .ثـ أضاؼ إف (الضريح المقدس) قائـ عمى مبعدة ربع فرسخ في
قدـ
(كراجاك) بيف صخكر رمادية المكف حيث أقاـ مؤمنكف مجيكلكف صميبان .ثـ ٌ

كصفان تفصيميان كدقيقان لمجمع الصامت كالمتعجب جدان كقاؿ إف أيان مف شكارع

(كانكدكس) الضيقة كاف بمنزلة (درب الصميب) حيث سقط المسيح أكؿ مرة كأيف

لقي أمو ،كالمكضع الذم قامت المرأة المخمصة ،الخاطئة مف قبؿ ،بمسح العرؽ

عف كجيو ،كالمرحمة التي ساعده (شمعكف القكريني) فييا عمى حمؿ الصميب.
س ًم ىع صكت
كبينما كاف يكضح أف كادم (ايبكيراس) كاف كادم (ييكشافات) ي
إطبلقات نارية مف الناحية األخرل لقمـ الجبؿ التي كانت تفصؿ (كانكدكس) عف
بقية العالـ .كمف دكف تسرع طمب (المرشد) مف الجماىير – الممزقة بيف سحر

اسم يو
صكتو كاطبلؽ النار – أف ينشدكا ترتي ن
بل كاف قد كضعو (الصغير المبارؾ) :ي
(في مدح المبلؾ) .عندئذ فقط غادرت مجمكعات رجاؿ مع "أبكت جكاك" ك"باجك"

المكاف لتعزيز قكة (األنصار) الذيف سبؽ أف بدأكا مجابية طميعة الرائد "فيركنيكدم

برتيك" في التبلؿ السفحية لػ(مكنتو كامبايك).

كحيف كصمكا جريان ليرابطكا في الشقكؽ كاألخاديد ،كعمى األلكاح الصخرية

جنكد ببزات حمر -زرؽ -كخضر يحاكلكف ارتقاءه
الناتئة مف الجبؿ الذم كاف
ه
بل رجاؿ قد قضكا نحبيـ في القتاؿ .كاف (األنصار) الذيف كضعيـ
كاف ىناؾ فع ن
"أبكت جكاك" في الممر الذم كاف عمى القكات الرئيسية أف تخترقو أرتاالن قد

شاىدكىـ يقتربكف حيف كانت السماء التزاؿ مظممة ،كحيف كاف أغمبيـ قد لبث في

(انتشك داس بدراس) – التي كانت ثمانية أككاخ تقريبان محقيا مشعمك النار عمدان
– رأكا سرية مشاة بأمرة مبلزـ ممتط جكادان أرقط في مسيرة صكب (أككامبايك).

ترككىـ يتقدمكف حتى صاركا في مكضع االنقضاض تقريبان ،ثـ بإشارة مف "ىكزيو

فينانشيك" أمطركىـ بكابؿ مف رصاص القربينات كالبنادؽ القصيرة كبنادؽ

(المسكيتات) القديمة ككذلؾ بالحجارة كالسياـ المطمقة مف أقكاس النشاب،

كبالشتائـ – "كبلب"" ،ماسكنييف"" ،بركتستانت" .عند ذاؾ فقط أحس الجنكد

بكجكدىـ ،فاستداركا عمى أعقابيـ ككلكا األدبار ،باستثناء ثبلثة جرحى أدركيـ

صغار (األنصار) كقضكا عمييـ كىـ يتحاشكف الرصاص ،أما الحصاف فأقعى كأكقع

راكبو ،ثـ تدحرج الحيكاف ىح ٍد ىر منحدر الجبؿ كسط الصخكر الكعرة فانكسرت
أطرافو .تمكف المبلزـ مف أف يمكذ ببعض الصخكر الكبيرة كشرع يرد عمى النار

بينما كاف الحيكاف رابضان ىناؾ ،يصيؿ متألمان ساعات عدة في كقت استمر إطبلؽ
النار.

تطاير الكثير مف (األنصار) إربان إربان .بقذائؼ (الكركم) التي شرعت تقصؼ

الجبؿ يبعيد المناكشات األكلى ،مسببة انييارات أرضية كنثارات صخرية .كاذ أدرؾ
"جكاك الكبير" الذم كاف مرابطان جنب "ىكزيو فينا نسيك" أف مف االنتحار البقاء

مجتمعيف يصرخ فييـ أف تفرقكا كي ال تككنكا ىدفان متكتبلن .أطاعكه ،كجعمكا يثبكف
مف صخرة إلى صخرة ،أك يزحفكف عمى بطكنيـ بينما كاف المشاة إلى األسفؿ

منيـ يرتقكف (أككامبايك) في غمرة سحابة مف الغبار كضجة صاخبة ألصكات

األبكاؽ المنادية ،كقد قيسمكا إلى مجاميع قتالية بأمرة مبلزميف كعرفاء كنكاب

عرفاء .كفي الكقت الذم كصؿ فيو "أبكت جكاك" ك"باجك" مع التعزيزات ،كاف ىؤالء
قد بمغكا نصؼ مرقى الجبؿ .كعمى الرغـ مف خسائرىـ الفادحة لـ يسمـ (األنصار)

الذيف كانكا يحاكلكف إزاحتيـ شبران مف األرض .شرعت التعزيزات المزكدة باألسمحة
النارية بإطبلؽ النار فكران ،مصاحبيف العمميات بصيحات عالية .كاف الذيف ال

يحممكف سكل المناجؿ الطكيمة كالسكاكيف ،أك نكع القكس كالنشاب الذم كاف رجاؿ

األراضي الخمفية يدخركنو لصيد البط كالغزالف كالذم كاف "أنتكنيك فيبلنكفا" قد طمب

مف ٌنجارم (كانكدكس) أف يصنعكا عشرات منو ،يقتصركف عمى التجمع حكؿ ذكم
األسمحة النارية كمناكلتيـ الباركد أك تعبئة القربينات آمميف مف المسيح المبارؾ
أف يستصكب السماح ليـ أف يرثكا بندقية أك يقتربكا مف العدك بما فيو الكفاية

ليتمكنكا مف اليجكـ عز نال بااليدم.

استمرت مدافع (كركب) تقصؼ أعالي الجبؿ ،كقد تسببت االنييارات

الصخرية في إصابات بقدر ما سبب الرصاص .كفيما كاف الغسؽ قد بدأ يحؿ تكان

كشرعت اليامات المرتدية البزات – الحمر -الزرؽ كالخضر -الزرؽ في اختراؽ
خطكط الصفكة ،أقنع "أبكت جكاك" اآلخريف أف عمييـ أف ينسحبكا كاال كجدكا

أنفسيـ محاصريف ،كاف عشرات مف (األنصار) قد ماتكا كأكثر مف ذلؾ قد جرحكا.

بدأ الذيف استطاعكا سماع األمر كاطاعتو بالتقيقر ،متسمميف عف طريؽ السيؿ

المعركؼ بػ(أكتابك لرنيك) متجييف صكب (بيمك مكنتو) .كاف عددىـ أكثر بقميؿ مف

نصؼ الرجاؿ الذيف كانكا سمككا ىذا الطريؽ باالتجاه المعاكس في الميمة السابقة
كصباح ىذا اليكـ .أما "ىكزيو فينانشيك" الذم كاف كاحدان مف آخر المنسحبيف،

المدماة ،فقد أصابتو رصاصة في ظيره قتمتو
متكئان عمى عصا كقد التكت ساقو ٌ
قبؿ أف يتمكف مف رسـ إشارة الصميب.
كمنذ فجر ذلؾ الصباح ،لزـ (المرشد) المعبد مستمران في الصبلة تحيط بو

نسكة جكقة اإلنشاد المقدس ،ك "ماريا ككادرا" ك (الصغير المبارؾ) ك (أسد ناتكبا)

كجمع غفير مف المؤمنيف كالذيف كانكا يصمٌكف كذلؾ كيرىفكف األسماع ،في الكقت

نفسو ،إلى الضجيج الكاضح جدان أحيانان محمك نال إلى (كانكدكس) عمى ريح الشماؿ.
أما "بدراك" كاألخكاف "فيبلنكفا" ك "يكاكيـ ماكامبيرا" كاآلخركف الذيف تخمفكا ألعداد

المدينة لميجكـ ،فقد انتشركا في مكازاة (فازا بارس) كجمبكا إلى شكاطئو األسمحة
النارية كالباركد كالقذائؼ كٌميا التي استطاعكا الحصكؿ عمييا ،كحيف لمح

"ماكامبيرا" العجكز (األنصار) يعكدكف مف (مكنتو كامبايك) تمتـ أف المسيح

المبارؾ شاء إف يدخؿ الكبلب إلى مدينة القدس .لـ يبلحظ احد مف أبنائو أنو قد

اختمط عميو إسما المدينتيف.

لكنيـ لـ يدخمكا .فقد تقرر سير المعركة في ذلؾ اليكـ عينو ،قبؿ حمكؿ الميؿ

في سيؿ (أكتابك لرينك) حيث كانت قكات األرتاؿ الثبلثة لمرائد "فبركنيكدم بريتك"

مدكخة مف التعب كالفرح بعد
قد أخذت في تمؾ اآلكنة باالنتشار مع األرض ،كىي ٌ
التعرؼ
أف شاىدت (األنصار) ييربكف مف آخر مرتفعات الجبؿ ،كاستطاعت تقريبان ٌ
بل
عدكه فع ن
عمى الجغرافية المتباينة لسقكؼ القش كالبرجيف الحجرييف العالييف لما ٌ

المكافأة التي اكسبيـ انتصارىـ إياىا – كىي عمى بعد أقؿ مف نصؼ فرسخ.

كبينما كاف (األنصار) الباقكف عمى قيد الحياة ال يزالكف يدخمكف (كانكدكس)-

حيث اثار كصكليـ القمؽ كاألحاديث المنفعمة كالنحيب كالعكيؿ كالصراخ كالصبلة

المتمكة بأعمى األصكات – كاف الجنكد يتياككف عمى األرض فاتحيف ستراتيـ
ٌ
الحمر – الزرؽ كالخضر -الزرؽ كرافعيف طماؽ السيقاف كقد بمغكا مف فرط

اإلنياؾ أنيـ عجزكا عف أف يخبر بعضيـ بعضان كـ كانت فرحتيـ غامرة بدحرىـ

العدك .كفي اجتماع لمجمس الحرب قرر الرائد "فبردينك" كضباطو األربعة عشرة أف

يعسكركا في ذلؾ النجد الجبمي األجرد ،بمحاذاة غدير كىمي كانت خرائطيـ تشير

إليو باسـ (سيبك ليانا) كالذم سيسمكنو في ذلؾ اليكـ فصاعدان (الغكا دك سانغ) –
أم (غدير الدـ) ،كما تقرر شف اليجكـ عمى عريف المتعصييف مع الضياء األكؿ

مف صباح اليكـ التالي .لكف ،بعد أقؿ مف ساعة ،كبينما كاف المبلزمكف كالعرفاء

كنكاب العرفاء ماضيف في تفقد السرايا المتخدرة تعبان كاعداد قكائـ بالقتمى كالجرحى
كالمفقكديف ،كبينما كاف جنكد المؤخرة ال يزالكف يصمكف تباعان ،مختاريف طريقيـ

انقض عمييـ المرضى كالمتعافكف ،الرجاؿ
بيف الصخكر إذ بيـ يياجمكف .فقد
ٌ
كالنساء ،الشيب كالشباب ،أفراد الصفكة القادركف عمى القتاؿ كميـ ،ككأنيـ انييار

ثمجي .كاف "أبكت جكاك" قد أقنعيـ بكجكب اليجكـ في الحاؿ ،الجميع سكية ،إذ لف

يككف ىناؾ شيء اسمو "فيما بعد" إف لـ يفعمكا ذلؾ .تبعتو الجمكع اليادرة،

عابريف النجد كقطيع ماشية جافؿ .جاءكا مسمحيف بصكر المسيح المبارؾ كالعذراء
كالجبللة كميا المكجكدة في المدينة ،ماسكيف الي اركات كالعصي كالمناجؿ كالمذارم

كالسكاكيف كالمدل الضخمة كميا المكجكدة في (كانكدكس) ،ككذلؾ القربينات

كبنادؽ الرش كالبنادؽ القصار ،كبنادؽ (المسكيت) القديمة ك (المانميتشرات) التي

غنمكىا في (أكاكا) .كبينما كانكا يطمقكف الرصاص كالقطع المعدنية كاألس ٌنة
كالسياـ كالحجارة كانكا يطمقكف صيحات الحرب ،كقد تممكتيـ تمؾ الشجاعة

اء نفسو الذم تنشقو أىالي (السيرتاك) منذ يكـ كالدتيـ،
الطائشة التي كانت اليك ى
كقد تضاعؼ اآلف في نفكسيـ جراء حبيـ لمرب ككرىيـ ألمير الظبلـ ،ذلؾ الكره
الذم أفمح القديس في تمقينيـ إياه .لـ يتيحكا لمجنكد كقتان يستفيقكف فيو مف

ذىكليـ بمشاىدة ذلؾ الحشد الصائح الصارخ مف الرجاؿ كالنساء ،عمى حيف غرة،

كىـ يجركف عبر السيؿ صكبيـ كأنيـ لـ يككنكا قد اندحركا تكان .كحيف أفاقيـ

كخضيـ فتيقظكا ،كدفعيـ إلى االنتصاب عمى أقداميـ كاإلمساؾ ببنادقيـ
الخكؼ
ٌ
آخر األمر ،كاف األكاف قد فات .فقد جاءىـ (األنصار) مف فكؽ ،كمف أماـ ،كمف
خمؼ كفيما بينيـ ،يطمقكف النار عمييـ ،كيضربكنيـ بالسكاكيف كيرجمكنيـ

بالحجارة كيحرقكنيـ باألس ٌنة ،كيعضكنيـ باألسناف كينتزعكف بنادقيـ عنكة ككذلؾ
أنطقة الرصاص ،كينتفكف شعرىـ كيقمعكف عيكنيـ ،كفكؽ ذلؾ كٌمو يسبكنيـ

بأغرب شتائـ سمعكىا في حياتيـ .أفمح قمة منيـ أكالن ثـ آخركف أف يمكذكا بالفرار،

مبيكتيف منذىميف ،كقد يج ٌنكا بيذا اليجكـ الجنكني المفاجئ الذم بدا خارج نطاؽ
ما ىك بشرم .كفي الظبلؿ التي كانت تيبط في أثر كرة النار التي غطست تكان كراء

قمـ الجباؿ ،تفرقكا فرادل أك جماعات بيف تبلؿ (أككامبايك) السفحية التي سبؽ أف

ارتقكىا بجيد جييد طكاؿ اليكـ الطكيؿ – راكضيف في االتجاىات كميا ،متعثريف،

ساقطيف ،معاكديف النيكض ،ممزقيف بزاتيـ الرسمية أمبلن في التخفي كمبتيميف أف

يحؿ الميؿ أخيران كأف يككف حالؾ السكاد.

كاف جائزان أف يمكت الجميع ككاف مف الممكف أال يبقى ضابط أك جندم مشاة
كاحد ليخبر العالـ بقصة ىذه المعركة التي سبؽ كسبيا ثـ يخ ًس ىرت عمى حيف غرة.
ناج مف ىؤالء الرجاؿ الخمسمئة المدحكريف كالجائميف ىنا كىناؾ عمى
كاف كؿ و
غير ىدل ،كالمساقيف ىنا كىناؾ مف خكؼ كحيرة معرضان لمتعقٌب كالرصد

كالتطكيؽ ،لك كاف المنتصركف يعرفكف أف منطؽ الحرب يتطمب تدمير العدك تدميران

تامان .بيد أف منطؽ صفكة المسيح المبارؾ لـ يكف منطؽ ىذه الدنيا .كانت الحرب

التي كانكا يشنكنيا في ما يبدك ،حرب العالـ الخارجي ،حرب ذكم البزات ضد ذكم
األسماؿ ،كحرب ساحؿ البحر ضد الداخؿ ،حرب البرازيؿ الجديدة ضد البرازيؿ

التقميدية .كاف جميع (األنصار) مدركيف أنيـ مجرد ألعكبة في حرب ال زماف كال

قرار ليا ،حرب سرمدية ،حرب الخير كالشر ،التي ٌلما تزؿ مستعرة منذ بدء الزماف.
كمف أجؿ ذلؾ أتاحكا لخصكميـ أف ييربكا ،بينما كانكا ينتشمكف أخكانيـ الجرحى

كالمكتى في ضكء المصابيح النفطية ،أكلئؾ الذيف كانكا ممدديف في النجد أك عمى

منحدرات (أككامبايك) متجيميف مف و
ألـ أك مف و
حب لمرب ،في تجيـ يح ًف ىر عمى

إف كانت مدافع العدك الرشاشة قد أبقت عمى كجكىيـ لقد أمضكا
كجكىيـ (ىذا ٍ
الميؿ بكاممو ينقمكف الجرحى إلى دكر الصحة في (بيمكمكنتو) كجثث المكتى ،بعد

المسمرة عمى عجؿ إلى حيث طقكس
إلباسيا خير المبلبس ككضعيا في التكابيت
ٌ
السير عمى المكتى المقامة مف أجميـ في معبد المسيح المبارؾ ككنيسة (سانتك

أنتكنيك) .قرر (المرشد) أ ٌال يي ٍد ىفنكا حتى يجيء راعي الكنيسة مف (ككمبي) ليقيـ
قداسان عمى أركاحيـ ،فذىبت "الكساندرينيا" إحدل منشدات جكقة اإلنشاد المقدس
الستقدامو.

الناريات ،عرضان لؤللعاب
أعد "أنتكنيك" اختصاصي
كفي اثناء االنتظارٌ ،
ٌ
النارية ،ثـ أقيـ مككب .كفي اليكـ التالي ،عاد الكثير مف (األنصار) إلى مكقع

المعركة كجردكا الجنكد مف مبلبسيـ كتجييزاتيـ كترككا جثثيـ العارية كي تتعفف.

كما إف عادكا إلى (كانكدكس) حتى احرقكا سترات الجنكد كسراكيميـ كما احتكتو

جيكبيـ كميا مف عممة كرقية صادرة عف (الجميكرية) كالسيكار ككرؽ القمار

المصكر كخصبلت شعر الزكجات كالخميبلت كالبنات ،كىي تذكارات عبسكا حياليا.

لكنيـ كضعكا البنادؽ كالحربات كالرصاص جانبان ألف "أبكت جكاك" ك"باجك" كآؿ
"فيبلنكفا" قد طمبكا منيـ ذلؾ ،كألنيـ أدرككا لزكميا لك ىجمكا ثانية .كبما أف

بعض (األنصار) ظمكا يمٌحكف عمى كجكب تدميرىا ،اضطر (المرشد) إلى أف يطمب
إلييـ أف يضعكا بنادؽ الػ(مانميتشر) كالػ(كنشستر) كالمسدسات كصناديؽ الباركد

كأحزمة الرصاص كعمب الشحـ كميا في عيدة "انتكنيك فيبلنكفا" أما مدفعا (كركب)

فكانا ال يزاالف عند سفح (أككامبايك) في المكضع الذم كاف يقصفاف الجبؿ منو

فأحرقكا جميع اجزائيما التي يمكف حرقيا كالدكاليب كعربتي المدفعيف ،ثـ سحبت
الماسكرتاف الفكالذيتاف إلى (كانكدكس) بكاسطة جمع مف البغاؿ كي يتمكف

الحدادكف مف إذابتيما .عثر رجاؿ "بدراك" في (رانتشك داس يدراس) ،التي كانت

آخر مكقع عسكر فيو الرائد "فيركنيكدم بريتك" عمى ست نساء جائعات شعثاكات

كف يسرف خمؼ الجنكد ليطبخف ليـ كيغسمف ثيابيـ كيرقدف معيـ ،فأخذكىف إلى
ٌ
بل ليف إف أم شخص اختار بمؿء
(كانكدكس) ،فأقصاىف (الصغير المبارؾ) قائ ن

حريتو أف يخدـ (المسيح الدجاؿ) ال يمكف أف يمكث في (بيمك مكنتو) ،بيد أف

خبلسييف اثنيف مف أفراد كعصابة "ىكزيو فينانشيك" ،حزينيف لمقتمو ،أمسكا

بأحداىف عند ضكاحي (كانكدكس) ككانت حامبلن ،فبقرا بطنيا بمنجؿ القصب كاقتمعا
حيان في مكضعو ،كىما مقتنعاف بأنيما يسدياف معركفان
الجنيف ككضعا ديكان ٌ

لزعيميما في الدنيا اآلخرة.
***

ىا ىك يسمع اسـ "كايفاس" يتردد مرتيف أك ثبلثان ،منبثان بيف كممات ال

يفيميا ،فيكافح لفتح عينيو .ىا ىي ذم زكجة "ركفينك" منتصبة إزاء األرجكحة

الشبكية ،ميتاجة تمامان ،تحرؾ فميا ،كتحدث ضجيجان .كاف الكقت كضح النيار

تصب أشعتيا صبان في الككخ عبر الباب كالمنافذ المكجكدة
اآلف ككانت الشمس
ٌ
بيف الركائز .إف الضكء يؤذم عينيو إلى حد يجعمو يطرؼ كيفرؾ جفنيو كىك يقكـ

صكر مشكشة فترل مف خبلؿ ماء لبني .كبينما يصفك دماغ
منتصبان عمى قدميو.
ه
"غاليميك" كتثبت صكرة الدنيا أمامو يكتشؼ عقموي كعيناه أف تغييران شامبلن قد حدث

في الغرفة لقد أعيد النظاـ إلييا باعتناء ،فبدت األرضية كالجدراف كاألشياء متألقة

بل .يدرؾ اآلف ما تقكلو "جكريما""( :كايفاس"
ممتمعة ،كأف شيء قد نظؼ فركان كصق ن
آت)"( ،كايفاس" و
و
آت) .يبلحظ أف زكجة مقتفي اآلثار قد أبدلت رداءىا الذم كاف قد

قده لينفتح ،كأنيا ترتدم اآلف بمكزة كتنكرة غامقتي المكف كأنيا عارية القدميف
ٌ
يحدث نفسو
كخائفة كبينما يحاكؿ أف يتذكر أيف سقط مسدسو في ذلؾ الصباحٌ ،

أالٌ داعي لبلرتياع ،كأف الرجؿ القادـ ىك الدليؿ المرتدم الجمد الذم أخذه إلى "ايبا

منكنداس غكنكالفس" كأعاده إلى ىنا مع األسمحة ،كىك الشخص الذم يحتاج إليو

حصران في ىذه المحظة .ىا ىك المسدس ،إزاء حقيبتو الصغيرة ،تحت صكرة عذراء
(البا) المعمقة بمسمار .يمتقطو ،كبينما يخطر ببالو أف ال رصاصات أخرل باقية

فيو ،يشاىد "كايفاس" عند مدخؿ الككخ.

بل باإلنكميزية ،ثـ ينتقؿ إلى البرتغالية ،بعد أف أدرؾ غمطتو( :لقد
يتعجؿ قائ ن

حاكلكا قتمي .لقد سرقكا األسمحة .البد لي مف الذىاب لرؤية "ايبا منكنداس

يمس بيما
غكنكالفس" مف فكرم) .يقكؿ "كايفاس"( :صباح الخير) رافعان إصبعيف ٌ

قبعتو المكسيكية عريضة الحافة ذات سيكر الزينة المحيطة بيا ،مف دكف أف

يرفعيا كىك يحيي "جكريما" عمى نحك كاف لو في نفس "غاؿ" كقع الرزانة

السخيفة .ثـ يمتفت "كايفاس" نحكه كيكمئ كما فعؿ كيكرر القكؿ( :صباح الخير).

يجيب "غاؿ"( :صباح الخير) شاعران بالسخؼ كىك يم ٍبؽ المسدس في يده .يحشره
عند خصره ،بيف السركاؿ كالبطف ،كيخطك خطكتيف باتجاه "كايفاس" مبلحظان

االرتباؾ كالخجؿ كالحرج المذيف استبدا بػ"جكريما" عند كصكؿ الدليؿ .إنيا كاقفة في
و
عارفة ما عمييا أف تفعمو بيدييا.
مكانيا مف دكف حراؾ ،تحممؽ في األرضية ،غير
يؤشر "غاليميك" إلى الخارج كيساؿ( :ىؿ شاىدت ذينؾ الرجميف الميتيف ىناؾ

البد أف أتحدث مع
فر باألسمحةٌ .
في الخارج؟ كاف ىناؾ آخر معيما ،الرجؿ الذم ٌ
"ايبامينكنداس" ،البد أف أخطره .خذني إليو) .يقكؿ "كايفاس" مف دكف االستفاضة
بكممات زائدة( :رأيتييما) .ثـ يمتفت إلى "جكريما" الكاقفة حيث ىي كما كانت،
مطأطئة الرأس ،مشدكى نة ،تثني أنامميا كما لك كاف فييا تشنج( .لقد جاء الجنكد
إلى "كيماداس" .أكثر مف خمسمئة .إنيـ يبحثكف عف أدالٌء ليكصمكىـ إلى

"كانكدكس" .ككؿ مف يأبى استئجارىـ إياه يأخذكنو عنكة .لقد جئت أليحضر

"ركفينك) .تجيب "جكريما" متعمثمة ،مف دكف أف ترفع رأسيا( :إنو ليس ىنا ،فقد

ذىب إلى "جاكك بيتيا") .يخطك "غاؿ" خطكة أخرل تدنيو مف الكافد الجديد حتى أنو

مسو فعبلن( :جنكد؟ أىي قكات حممة الرائد "بريتك" قد كصمت؟) .يكمئ "كايفاس،
ٌ
بل" :إنيـ بصدد إقامة عرض .إنيـ مصط ٌفكف بتشكيبلت في الساحة الرئيسة.
قائ ن
ً
فاجأ الرجؿ ،عمى ما يبدك،
لقد كصمكا بقطار الصباح) .يتساءؿ "غاؿ" ل ىـ لى ٍـ يي ى
بمنظر الجثتيف خارج الككخ حيف قدـ ،لً ىـ ال يسأؿ أية أسئمة بشأف ما حدث ،كيؼ

يعبر عف أم شيء ،ينتظر –
حدث؟ كلماذا ال يزاؿ ىنا ،جد ىادئٌ ،
جد جامد ،ال ٌ
يحدث نفسو ثانية :إف القكـ في ىذه األصقاع غريبكف ،غامضكف،
ينتظر ماذا؟ ثـ ٌ

س يب ير غكرىـ ،يذكركنو بالصينييف كاليندكستانييف .إف "كايفاس" رجؿ نحيؼ
ال يي ٍ
جدان ،كمو عظاـ ،جمده بركنزم ،كعظما خديو ناتئاف ،كعيناه دكناكاف ،كالخمرة،

تثيراف البمبمة ألنيما ال تطرفاف أبدان ،كصكتو غريب عميو تمامان ألنو نادران ما كاف

يفتح فاه طيمة الرحمة التي سافر بيا معو ذىابان كايابان كىك جالس بجانبو .كما أف

المقكييف بالسيكر كذلؾ عند المقعد كالساقيف ،كحتى
سترتو كسركالو الجمد،
ٌ
الصندؿ الجبمي ،تبدك كميا جزءان مف جسمو ،جمدان متينان إضافيان ،أك قشرة ،لماذا

قدكمو "جكريما" إلى ىذا الحد؟ ىؿ بسبب ما حدث بينيما قبؿ بضع ساعات؟
بمبؿ ي
يظير الكمب ذك الشعر الصكفي مف مكاف ما كيثب ،كيطفر مرحان كلعبان عند قدمي

"جكريما" .كفي تمؾ المحظة ،يبلحظ "غاليميك غاؿ" أف جميع الفراخ قد اختفت مف

(شاىدت ثبلثة منيـ فقط .لقد أخذ الذم
يمسد شعره األشعث:
ي
الغرفة .يقكؿ ،كىك ٌ
البد مف إخبار "ايبامينكنداس" بذلؾ بأسرع ما يمكف فمربما كاف
ىرب
السبلح معوٌ .
ى

في ذلؾ خطر عميو .ىؿ يمكنؾ أف تأخذني إلى مزرعتو؟) .يقكؿ "كايناس"( :لـ يعد
مكجكدان ىناؾ ،فقد سمعتو البارحة يقكؿ إنو عمى كشؾ أف يغادرىا قاصدان "باىيا").
يقكؿ "غاؿ"( :ذلؾ صحيح) .ال ميرب مف ذلؾ ،فمسكؼ يضطر ىك اآلخر إلى

العكدة إلى (باىيا) .يفكر) :ىاىـ الجنكد .إنيـ قادمكف بحثان عف "ركفينك" كلسكؼ

عمي) .عميو بكؿ بساطة أف يترؾ المكاف
يجدكف القتيميف ،كلسكؼ يعثركف ٌ
استبد بو .لكنو ال يتحرؾ .يتمتـ
كينفض عف نفسو ىذا الكسؿ ،ىذا النعاس الذم
ٌ
كما لك كاف يتحدث إلى "كايفاس" مع أنو يكمـ نفسو في الكاقع( :ربما كانكا مف
أعداء "ايبامنكنداس" – رجاؿ الحاكـ "لكيز فيانا" كرجاؿ الباركف .لماذا لـ يجيء

"الحرس القكمي" ،إذف؟ ىؤالء الرجاؿ الثبلثة ما كانكا مف الدرؾ .ربما كانكا قطاع

طرؽ أرادكا السبلح لمنيب كالسمب ،أك لمبيع) .ال تزاؿ "جكريما" كاقفة مف دكف

حراؾ مطأطئة الرأس .أما "كايفاس" فبل يبعد عنو إال بمسافة أقؿ مف ثبلثة أقداـ،

دائـ اليدكء كالسكينة كالجمكد .كأما الكمب الصغير فيثب ىنا كىناؾ ،الىثان .يقكؿ
"غاؿ" كىك يفكر عاليان( :ثـ أف ىناؾ شيئان غريبان حكؿ ىذه القضية برمتيا) .ثـ
يحدث نفسو( :يجب عمي أف أختبئ بعيدان حتى يرحؿ الجنكد ،ثـ أعكد إلى

"سمفادكر") – معتقدان في الكقت نفسو أف قكات حممة الرائد "بريتك" باتت ىناؾ فعبلن

عمى بعد أقؿ مف كيمك متريف ،كأنيا ستتكجو إلى (كانكدكس) كتقضي ،مف دكف
كد أف يرل فييا
شؾ ،عمى حركة التمرد كالعصياف التي حسب أنو رأل فييا أك ٌ
بذكر ثكرة( .إنيـ لـ يككنكا يبتغكف السبلح فقط .لقد قصدكا قتمي كذلؾ ،ما في

ذلؾ ريب .كىذا ما ال افيمو البتة .مف عساه يبغي قتمي ىنا في "كيماداس"؟).

(-أنا ،سيدم) ،ىكذا يسمع "كايفاس" "يقكؿ بالصكت نفسو الذم ال نبرة لو

يحس فجأة بنصؿ المدية عمى حنجرتو .بيد أف أفعالو االنعكاسية كانت ال تزاؿ
كىك ٌ
سريعة جدان ،كىكذا أفمح في إمالة رأسو خمفان كالخطك بضع مميمترات بعيدان ،تمامان
في لحظة انقضاض الرجؿ المرتدم الجمد عميو ،فتخطئ مديتو مرماىا بدؿ األنغراز
في حنجرتو ،كتجرحو إلى األسفؿ ،مف جية اليميف ،حيث ممتقى رقبتو ككتفو ،مما

أثار في جسمو شعكران بالبركدة كاالندىاش أكثر مف اإلحساس باأللـ .يسقط أرضان.

يتحسس الجرح ،كيبلحظ أف الدـ يتدفؽ مف بيف أصابعو .يفتح عينيو عمى
ىا ىك ٌ
سعتيما ،كيحممؽ مبيكران في الرجؿ المرتدم الجمد ،ذم االسـ التكراتي ،الذم لـ
تتغير تعابير كجيو حتى تمؾ اآلكنة ،ماعدا بؤبؤم عينيو المعتميف سابقان

المدماة بيده اليمنى كمسدسان صغيران ذا
كالممتمعيف جدان اآلف .إنو ماس هؾ المدية ٌ
كيصكبو نحك رأس "غاليميك" كاذ يفعؿ ذلؾ ،يقدـ
مقبض لؤلؤم باليسرل يميؿ فكقو
ٌ
لو ما يشبو اإليضاح( :إنني فاع هؿ ىذا بمكجب أكامر مف العقيد "ايبامنكنداس
غكنكالفس" يا سيدم .كنت أنا الفارس الذم انطمؽ باألسمحة صباح ىذا اليكـ .أنا

قائد الرجميف المذيف قتمتيما) .يجأر "غاليميك غاؿ" كقد غدا األلـ في حنجرتو

مبرحان"( :إيبامنكنداس غكنكالفس") .يقكؿ "كايفاس" بما يحاكي نبرة اعتذارية نكعان
ما( :إف بو حاجة إلى جثة انكميزية) .كفي اثناء ذلؾ يضغط عمى الزناد ،كيحس

"غاؿ" الذم كاف قد أماؿ رأسو تمقائيان إلى جانب ،بشعكر حارؽ في ف ٌكو كشعره،

مكح بأف أذنو تقطع .يفمح في التمتمة( :إني اسككتمندم كأنا أكره اإلنكميز)،
كآخر و
حاسبان أف الطمقة الثانية ستصبو في الجبية أك الفـ أك القمب كأنو سيفقد الكعي

كف ما
كيمكت ذلؾ أف الرجؿ المرتدم الجمد يشرع برفع يده ذات المسدس ثانية .ل ٌ
تنقض "جكريما" عمى "كايفاس" كتمسؾ بو
ب ،حيف
ضى
ٌ
برؽ ،أك يم ٍ
يراه اآلف ىك ه
ط ىر ه

كتكقعو أرضان .يتكقؼ عف التفكير بعد ذاؾ .كاذ يكتشؼ في ذاتو قكة ال عيد لو بيا

يحس إحساسان
ينيض عمى قدميو كيقذؼ بنفسو ىك اآلخر عمى "كايفاس" كىك ٌ
مبيمان بأنو ينزؼ دمان كيتٌقد ألمان كقبؿ أف يستطيع التفكير ثانية ،أك يحاكؿ إدراؾ ما
قد حصؿ ،ما الذم أنقذه ،ييكم بأخمص مسدسو ،بآخر ما تبقى مف قكتو ،عمى
الرجؿ المرتدم الجمد ،الذم ال تزاؿ "جكريما" ممسكة بو .كقبؿ أف يشاىده ييكم

فاقد الشعكر يدرؾ أف "كايفاس" ال ينظر إليو في أثناء دفاعو عف نفسو مف

س ىير
ضربات المسدس بؿ إلى "جكريما" كأنو ليس ثمة كرهه أك غضب ،بؿ تبمٌد ال يي ٍ
غكره في بؤبؤيو الغامقيف بمكف الخمرة ،كما لك أنو غير مستطيع أف يفيـ ما
فعمتو "جكريما" ككما لك أف حقيقة ككنيا ىي التي قذفت بنفسيا عميو كثنت

ذراعو ،متيح نة لضحيتو بذلؾ النيكض عمى قدميو ،كاف شيئان لـ يستطع تصكره،
سقط "كايفاس" ،الذم كىف جسمو كتكرـ
كال يمكف أف يحمـ بو أبدانٍ .
لكف حيف يي ٍ
كجيو جراء الضربات كتغطى بدمو أك دـ "غاؿ" ،المدي ىة أرضان ككذلؾ مسدسو

حده،
الصغير ،فيمتقطو "غاؿ" كيكشؾ أف يطمؽ النار ،تعكد "جكريما" فتكقفو عند ٌ

كتمسؾ بيده ،تمامان مثمما أمسكت بيد "كايفاس" مف قبؿ ،كتصرخ عمى نحك

ىستيرم.

يقكؿ "غاؿ" باإلنكميزية بعد أف لـ تبؽ لديو أية قكة لممنازلة( :ال تخافي .البد

لي أف أرحؿ مف ىنا ،إذ أف الجنكد قادمكف .ساعديني يا امرأة ،عمى امتطاء

البغؿ) .يفتح فاه كيغمقو مرات عدة ،مكقنان بأنو عمى كشؾ االنييار إلى جنب
"كايفاس" الذم يبدك أنو آخ هذ بالتمممؿ .كاذ يتمكل كجيو مف و
جيد كاذ يبلحظ بأف
ٌ
الشعكر باالكتكاء في رقبتو قد ساء كاف عظامو كأظافر أناممو كشعره تؤذيو اآلف

كذلؾ ،يسير مجتازان الككخ ،متعثران بالحقائب كاألثاث ،متجيان صكب كىج النكر

األبيض الذم ىك الباب ،كىك يفكر( :ايبامينكنداس غكفكالفس") .ثـ يفكر( :إني

جثة إنكميزية).
***

كصؿ راعي الكنيسة الجديد في (ككمبي) "دكـ يكاكيـ" إلى البمد عصر و
يكـ

و
غائـ و
منذر بيبكب عاصفة ،مف دكف أف تطمؽ ألعاب نارية أك تدؽ أجراس .ظير

في عربة يجرىا ثكر ،كمعو حقيبة كبيرة متحطمة كمظمة صغيرة تدرأ عنو المطر

كالشمس .كانت رحمتو طكيمة ،مف (بانفاالس) ،في (برنامبككك) ،حيث كاف راعي

الكنيسة مدة سنتيف .كفي الشيكر التالية الكت األلسف قص نة مفادىا أف مطرا ىن يو قد
أبعده ألنو كاف قد تمادل في جرأتو مع حبيبة قاصر .أكصمو أىالي البمدة الذيف

التقاىـ عند مدخؿ (ككمبي) إلى ساحة الكنيسة كأركه دار األبرشية اآليؿ إلى

السقكط حيث كاف الراعي قد عاش في الزمف الذم كانت (ككمبي) اليزاؿ لدييا
راعي كنيسة .لقد أمسى المبنى اآلف ىيكبلن فارغان ذا جدراف ببل سقؼ ،استي ٍخ ًد ىـ
مجمعان لمقمامة كمبلذان لمحيكانات السائبة .ذىب "دكـ يكاكيـ" إلى داخؿ الكنيسة

الصغيرة لػ (نكسا سينيكرا ككسنكاك) كصنع لنفسو منامان بجمع المقاعد الصالحة

لبلستعماؿ كتمدد ىناؾ ليناـ كما ىك .كاف شابان يافعان ،قصيران ،محني الكتفيف قميبلن
و
كسيماء مف المرح حبيبتو إلى الناس منذ بدء البداية .كلكال رداؤه
ذا كرش صغير

بل ذا تعامؿ نشيط مع عالـ الركح .إذ تكفي مرافقتو
أحد رج ن
كحمؽ شعره لما ٌ
عده ه
مرة كاحدة فقط في مناسبة اجتماعية ألدراؾ كلعو بأمكر ىذه الدنيا (خاص نة النساء)
بما يعدؿ أك يزيد عف اىتمامو اآلخر ففي أكؿ يكـ كصؿ جعؿ (ككمبي) ترل أنو

قدر عمى االختبلط مع أىالي البمدة كأنو كاحد منيـ ،كأف محضره ال يتضارب) بأية
صكرة رئيسية مع أعراؼ السكاف كعاداتيـ .لقد تجمعت جميع األسر في (ككمبي)
تقريبان في ساحة الكنيسة لمترحيب بو عندما فتح عينيو بعد أف ناـ بضع ساعات

مريحة .كاف الميؿ قد حؿ كالسماء قد أمطرت ثـ صحت ،ككانت الصراصر تص ٌكت

في غمرة الرطكبة الدافئة ،ككاف ثمة عدد ال يحصى مف النجكـ في السماء .بدأ

التعارؼ ،كاصطفت النسكة في رتؿ طكيؿ يقبٌمف يده ،كتقدـ الرجاؿ رافعيف قبعاتيـ

المكسيكية تحي نة لو ،مدمدميف بأسمائيـ كبعد كقت قصير حسب  ،أكقؼ األب

"يكاكيـ" عممية تقبيؿ اليد ،مكضحان بأنو يتضكر جكعان كعطشان كعندىا أقيـ احتفاؿ

ي ٌذكر ،عمى نحك ما ،بكقفات الصميب خبلؿ (أسبكع اآلالـ) ،كأخذ القس يزكر البيت

كيعطى أفضؿ المحكـ التي يمكف لرب البيت أف يقدميا .كحيف انبمج
بعد البيت ي
الفجر ،كاف صاحبنا ال يزاؿ ساىران في إحدل الحانتيف المكجكدتيف في (ككمبي)

يعب (البراندم) مع الكرز الحامض كيعقد مباراة في األغاني الشعبية مع المنشد"
ٌ
ماتياس" دم تافارس" .بدأ القس بأداء كظائفو مف فكره ،مرتبلن القداس ،كمعمدان
األطفاؿ المكلكديف حديثان ،كمنصتان العتراؼ البالغيف ،كمؤديان آخر طقكس
كمزكجان المخطكبيف منذ أمد و
قريب ،أك أكلئؾ الذيف كانكا متعايشيف
المحتضريف،
ٌ

ببل عقد كأرادكا الظيكر بمظير االستقامة أماـ اهلل .كنظران لسعة األصقاع التي كاف

عميو أف يرعاىا ،كاف كثير الترحاؿ .كاف نشيطان ،بؿ حتى منكران لذاتو حيف تأزؼ

ساعة أداء كاجباتو راعيان لمكنيسة أنا األجكر التي كاف يتقاضاىا عف خدماتو

أج ىؿ
الناس الدفع أك لـ يدفعكا شيئان
الكثيرة فكانت متكاضعة .كلـ يكف لييتـ إف ٌ
ي
البتة .ذلؾ ألنو مف بيف السيئات الرئيسية ،كانت السيئة التي ال مكاف ليا لديو

ىي الجشع .أما عف السيئات األخرل ،فبل أقؿ مف أنو كاف ينيمؾ فييا جميعان مف
الرياف الذم يتقدـ بو إليو صاحب مزرعة ما
دكف تمييز .كاف يتقبؿ شكاء الجدم ٌ
باالمتناف كاالبتياج الدافئيف نفسييما المذيف يتقبؿ بيما لقمة السكر الخاـ التي
يدعكه فبلح فقير لمشاركتو إياىا .كما أف حمقو لـ يكف ليميز بيف (البراندم)

اب
المعتؽ كشراب ُّ
(الرـ) الخاـ الحارؽ لمحمؽ كالمخفؼ بالماء الذم كاف الشر ى
المعتاد في أكقات الشحة .أما بالنسبة إلى النساء فمـ يكف ثمة صنؼ يعافو:
ى

الشمطاكات ذكات العيكف الدبقة ،كالصبايا الخرقاكات المكاتي لـ يبمغف سف الرشد،

البمىة .لـ يكف
كالنساء المكاتي ابتمتيف الطبيعة بالثآليؿ* أك الشفاه المشقكقة أك ٌ
ليتعب مف إطرائيف كمغازلتيف كاإللحاح عمييف لممجيء لتزييف مذبح الكنيسة:

كيمسيف متكددان كما لك كاف ذلؾ مف أكثر
فيمرح كيصحب معيف ،كيحتقف كجيو،
ٌ
األمكر طبيعية في العالـ .إف حقيقة ككنو رجبلن يرتدم ثكب الكينكت جعمت اآلباء
غير يم ٍنتىوـ إلى أم مف الجنسيف ،فتسامحكا مستسمميف
كاألزكاج كاألخكة يعدكنو ى
حياؿ كقاحات راعي الكنيسة ىذه .كلك كاف أم مف الذككر قد تجرأ إلى ىذا الحد
المتشقكا سكاكينيـ في الحاؿ .كمع ىذا تنفسكا الصعداء حيف عقد األب "يكاكيـ"

عبلقة دائمة مع "الكساندرينيا ككريا" الفتاة التي بقيت عزباء ألنيا كانت تستنبئ

مكامف الماء.

ركم عف األساطير أف قابمية "الكساندرينيا" العجيبة بانت حيف كانت ال تزاؿ

صبية يافعة ،في عاـ الجفاؼ األعظـ ،حيف كاف سكاف بمدة (ككمبي) يتٌممسكف

فتقسمكا زمران،
حفر أالبار في كؿ مكاف ،كقد استبد بيـ اليأس مف شحة الماء،
ٌ
ككانكا يقكمكف مف الفجر يكميان بالحفر في كؿ مكضع كاف فيو زرع كثيؼ مف قبؿ،
بل عمى كجكد الماء في باطف األرض .كما كاف النساء
ظا ٌنيف أف ذلؾ كاف دلي ن

كاألطفاؿ يقكمكف بنصيبيـ في ىذا العمؿ المضني .لكف التراب المرفكع لـ يظير
أية عبلمة عمى الرطكبة ،ككؿ ما كجدكه في قيعاف الحفر كاف طبقات أخرل مف

رمؿ أميؿ إلى السكاد أك صخر جممكد .حتى جاء يكـ انبرت "الكساندرينيا

فيو بدف و
إمبلء في كقت ال يكاد
ؽ مف كممات حماسية ،كأنيا كانت تي ٍممى عمييا
ن
يكفي إلخراجيا لمقاطعة زمرة أبييا لتخبرىـ بأنيـ بدالن مف أف يحفركا حيث كانكا

فإف عمييـ أف ين ٌقبكا في مكضع أبعد ،عند بدر الممر المؤدم إلى (مساكارا) .لـ

كممكحة
يحفؿ بيا أحد .لكف الصبية الصغيرة ظمت تمح ،ضاربة األرض بقدميياٌ ،

بيدييا كمف أكحي إليو .قاؿ كالدىا( :حسف .سنحفر حفرة إضافية كاحدة فقط) .ثـ

مصفر حيث يتفرع الدرباف
مضكا ليختبركا إلياميا في الرحاب المسطحة لحصى
ٌ
مجمكب
المؤدياف إلى (كارنيبا) ك (مساكارا) .كفي يكـ الحفر الثاني ،بعد أف اقتصر
ي
حفرىـ عمى كتؿ يابسة مف التراب كالحجارة ،بدأت ألكاف الطبقة التحتية مف التربة

عبلمات الرطكبة .كأخيران كفي غمرة انفعاؿ الجميع،
تتحكؿ إلى األغمؽ كتيرل
ي
ظيرت قطرات مف الماء .ثـ اكتي ًشفى ٍت ثبلث آبار أخرل عمى مقربة مف المكاف.

كبفضميا خ ٌفت عمى (ككمبي) بالقياس إلى البمدات األخرل الكطأةي التي ألحقتيا بيا
سنتاف مف الشقاء كالمكت بالجممة .كمنذ ذلؾ اليكـ صارت "الكساندرينيا ككريا"،
مكضع إجبلؿ كفضكؿ ،كصارت شيئان آخر كذلؾ في عيكف كالدييا :مخمكقان حاكال

الكسب مف قدرتيا في الحدس باستيفاء أجر مف المستكطنات كاألىالي المجاكريف
تحسس المكاضع التي ينبغي عمييـ الحفر فييا ليجدكا الماء .بيد أف مكاىب
لقاء ٌ
"الكساندرينيا" لـ تكف مييأة لمبيع كالشراء فقط ،كانت الصبية تخطئ أكثر مما

تصيب .ككثيران ما كانت تقكؿ ،بعد االستشماـ ىنا كىناؾ بأنفيا ذم الطرؼ

لكف ال تمؾ الخيبات كال أخطاؤىا ،التي كانت
المرفكع( :ال أدرم .ال شيء ينبئني)ٍ .
ذكرل نجاحاتيا تمحكىا عمى الدكاـ ،كانت لتطمس الشيرة التي أحاطت بيا كىي

لكف
تنمك كتكبر .لقد جعمتيا مكاىبيا ،بصنعتيا ٌعرافة لمكاف الماء مشيكرةٍ ،
ؼ أنيا كانت تممؾ المقدرة حتى قاـ ٌّ
سد مف حكليا عزليا عف
إف يع ًر ى
شقية .إذ ما ٍ
الناس .فالصغار اآلخركف ما كانكا ليشعركف باالرتياح معيا ،كما أف البالغيف لـ

يعاممكىا مجرد صبية صغيرة عادية .كانكا يحممقكف فييا ،يمقكف عمييا أسئمة

غريبة حكؿ المستقبؿ أك الحياة بعد الممات ،كيحممكنيا عمى الرككع عند أسرة

المرضى في محاكلة إلبرائيـ بقدرات عقميا .كانت مساعييا ألف تككف مجرد امرأة

مثؿ سائر النساء ببل جدكل .ككاف الرجاؿ ينأىكف عنيا بإجبلؿ ،عمى الدكاـ ،كلـ

يككنكا ليدعكىا إلى الرقص في األعياد كال يسمعكنيا أغاني الغراـ ،كلـ يكف أحد

منيـ ليحمـ يكمان أف يتخذىا زكجة ،فكأف الكقكع في غراميا كاف سيمسي تدنيسان.

حتى كصؿ راعي الكنيسة الجديد إلى البمدة فحيف يتعمؽ ألمر بالنساء لـ يكف األب

"يكاكيـ" بالرجؿ الذم يسمح لنفسو أف تخشى ىال نة مف القداسة أك الشعكذة .إف

"الكساندرينيا" قد جاكزت اآلف العشريف مف العمر .كانت طكيمة كنحيفة كليا األنؼ

الغريب نفسو كالعيناف المتاف ال تستقراف نفسييما .ككانت التزاؿ تعيش مع كالدييا

عمى خبلؼ شقيقاتيا األربع األكبر سنان المكاتي صار ليف أزكاج كبيكت تخصيف.
كبسبب اإلجبلؿ الديني الذم كانت تكحي بو ،كالذم عجزت عف تبديده بالرغـ مف

سمككيا البسيط المستقيـ ،كانت حياتيا مكحشة .كنظران ألف ىذه االبنة العزباء آلؿ
"ككريا" نادران ما كانت تخرج إال لحضكر قداس األحد ،كألنيا لـ تكف تي ٍدعى إال
القميؿ جدان مف االحتفاالت الخاصة (حيث كاف الناس يخشكف أف يككف حضكرىا

مر كقت طكيؿ قبؿ أف
المشكب بيالة مف الخكارؽ مثيران لمكآبة في األعياد) ،فقد ٌ
يتعرؼ عمييا راعي الكنيسةالجديد .البد أف غرامان قد ب>ا بطيئان كتدريجيان تحت
أشجار التفاح (المبلكم) كثيؼ القمة في ساحة الكنيسة أك في شكارع (ككمبي)

العرافة بمكامف الماء ،ثـ ينصرؼ ٌّ
كؿ إلى
الضيقة حيث كاف يمتقي ُّ
القس القميء ك ٌ

شأنو بينما كانت عيناه الجريئتاف ،الحيكيتاف ،المثيرتاف تتمبلٌىا مف عالييا إلى

سافميا في حيف كانت البسمة البريئة عمى كجيو تجعؿ ىذا التفحص أقؿ فظاظة.

كالبد أنو كاف أكؿ مف تكمـ ،ربما متسائبل عف احتفاؿ البمدية في الثامف مف كانكف

األكؿ* ،أك عف سبب عدـ مشاىدتو إياىا في الصمكات أك عف قصتيا مع الماء.

البد أنيا أجابتو عف ذلؾ النحك السريع ،المباشر ،الصريح الخاص بيا ،محممقة
ك ٌ
فيو دكف خجؿ .كىكذا البد أف تكالت لقاءات ىع ىرضية ،ثـ أخرل أقؿ عرضية ،حيث

السيارة كالمعارؾ
الكبلـ المجاكز لمثرثرة حكؿ الحكادث المحمية كالعصابات كالمفارز ٌ
كالغراميات كتبادؿ األسرار ،إلى المبلحظات الجريئة الم ٌكارة الي البد أنيا نمت
الصكرة شيئان فشيئان.

كالكاقع أف كؿ أىالي (ككمبي) شرعكا في أحد األياـ المطيفة يعمقكف ماكريف

التغير الذم طرأ عمى "الكساندرينيا" التي كانت مجرد كاحدة مف بنات األبرشية
عمى ٌ
غير الميتمات بشؤكف الكنيسة ،ثـ غدت عمى حيف غرة أكثر مف مثابرة كمكاظبة.
كاف يمكف مشاىدتيا ،في الساعات األكلى مف كؿ صباح ،تنظيؼ مقاعد الكنيسة
ؽ بيا مف غبار ،كترتب المذبح كتكنس مدخؿ الباب .ثـ صارت تشاىد في
مما ىعمً ى
ؼ كأبكاب كنكافذ مرة ثانية.
دار األبرشية التي أصبح ليا بمساعدة أىالي البمدة سق ه
لقد أصبح كاضحان إف ما بينيما قد تجاكز التقبيؿ كالقيقية في اليكـ الذم كلجت

بخطى ثابتة الحانة التي كاف األب "يكاكيـ" قد تخفٌى فييا مع رىط
"الكساندرينيا"
ن
مف األصدقاء عقب حفؿ تعميدم ،يعزؼ القيثارة كيشرؼ الخمرة ،كىك سعيد
كالقيٌبرة .كما إف دخمت حتى صمت .منعت إليو ،كقالت بنبرة مازحة( :إنؾ و
آت معي
اآلف ألنؾ قد شربت ما يكفي) .كمف دكف أف ينبس ببنث شفة ،تبعيا إلى الخارج.
حيف ىق ًد ىـ القديس* إلى (ككمبي) أكؿ مرة ،كانت "الكساندرينيا ككريا" قد
مضت عمى سكناىا في دار األبرشية سنكات عدة .في البدء كانت قد استقرت

ىناؾ لترعى األب "يكاكيـ" بعد أف يج ًر ىح في بمدة (ركزايك) حيث كاف قد حكصر في
فقـ تبادؿ النيراف بيف عصابة "جكاك الشيطاف" كمفرزة الشرطة التابعة لمرائد
"جيرالدك" ماسيدك" الشيير بكنية (مطارد العصابات) .كبعد ذلؾ أقامت ىناؾ ،ثـ

صار عندىا ثبلثة أطفاؿ كاف الناس يشيركف إلييـ عمى أنيـ أكالد "الكساندرينيا"

ال أكثر ،كيذكركنيا عمى أنيا "راعية" "دكـ يكاكيـ" .كاف ليا بمجرد حضكرىا تأثير

و
ميدئ عمى حياة القس كلك أنو لـ يغير مف عاداتو شيئان – كاف أىالي البمدة

يستدعكنيا حيف يغدك القس نفسو مشكمة بعد أف يفرط في الشراب .كما أف تظير

بل غاية الثمؿ .كلعؿ ىذا كاف أحد أسباب ت ٌقبؿ
حتى ييدأ دائمان حتى كاف كاف ثم ن

أىالي البمدة عبلقتيما مف دكف جمبة مفرطة .كحيف جاء القديس إلى (ككمبي) أكؿ

مرة كانت "الكساندرينيا" مقبكلة لدل أىالي البمدة حتى أف كالدييا كأخكاتيا كانكا

كيسممكف كؿ طفؿ مف أطفاليا بالحفيد أك الحفيدة أك
يزكركنيا في دار األبرشية
ٌ
بنت األخت أك ابف األخت مف دكف أف يشعر بعدـ االرتياح البتة .كلذلؾ حيف قاـ
الرجؿ الطكيؿ النحيؼ ذك العينيف البراقتيف كالجدائؿ (الناصرية)* المنسدلة

بل متيد نال ذا لكف أرجكاني غامؽ ،بانتقاد الرعاة
رداء كينكتيان طكي ن
انسدا نال ،كالمرتدم ن
السيئيف ،كاف الكقع أشبو بانفجار قنبمة في مكعظتو األكلى ،مف عمى منبر كنيسة

(ككمبي) حيث كاف األب "يكاكيـ" قد أتاح لو صعكده ،مبتسمان ابتسامة عذبة .راف

صمت جنائزم عمى صحف الكنيسة المزدحـ .لـ ينظر أحد إلى "دكـ يكاكيـ" الذم
ه
كاف قد اتخذ مكضعان لو في الصؼ األمامي .لقد فتح عينيو فازان فزةن عنيفة تقريبان،
كىك جالس ىناؾ دكف أدنى حراؾ ،محممقان إلى أماـ مباشرة ،إلى تمثاؿ المصمكب
أك إلى مذلتو ىك .كما لـ ينظر أىالي البمدة إلى "الكساندرينيا ككريا" التي كانت

جالسة في الصؼ الثالث .كعمى خبلؼ "دكـ يكاكيـ" كانت ىذه تتممى الكاعظ بكؿ

رزانة كقد شحب كجييا شحكب األمكات .كالظاىر أف القديس قد جاءا إلى البمدة.

بعد أف تحدث إليو أعداء العشيقيف ،قاؿ أشياء فظيعة ،بكقار كمباشرة ،كبصكت

المقعر .ضد أكلئؾ الذيف أختارىـ الرب ،كالذيف
تردد عمى الجدراف الرقيقة كالسقؼ
ٌ
تحكلكا إلى أذناب لمشيطاف ،عمى الرغـ مف ترىبنيـ كلبسيـ أردية الكنيكت .لقد ذـ
جميع خطايا األب "يكاكيـ" مف دكف رحمة :العار الذم الحقو قساكسة رعايا

يعبكف (براندم) القصب
الرحمف الذيف ،بدؿ أف يككنكا قدكة في الرصانة ،صاركا ٌ
ً
الصكـ كالتقتير ،يحشكف معدىـ مف دكف
بدؿ
حد اليذياف ،عدـ لياقة أكلئؾ الذيف ،ى
أف ينتبيكا إلى أنيـ يعيشكف محاطيف بأناس ال يكادكف يجدكف ما يكفييـ مف

الطعاـ كفضيحة أكلئؾ الذيف نسكا عيد الطيارة الذيف قطعكه عمى أنفسيـ ككجدكا

لذتيـ في النساء المكاتي لـ يرشد و
كىف ركحيان ،بؿ ألقكا ،بدؿ ذلؾ ،بمصائرىف إلى
الضياع كذلؾ بتسميـ أركاحيف البائسة إلى إبميس جينـ .كحيف تج أر سكاف البمدة

أخيران بإلقاء نظرة عمى قسيـ مف زاكية عيكنيـ ،شاىدكه اليزاؿ جالسان ىناؾ ،اليزاؿ

أحمر كجيو حمرة البنجر .إف الذم قد حدث –
يحممؽ أمامان عمى نحك مباشر كقد ٌ
حديث البمدة أيامان عدة – لـ يمنع (المرشد) مف مكاصمة كعظو
كىي كاقعة ظمت
ى
في كنيسة (نكسا سنيكرادا ككنسيكاد) مدة مككثو في (ككمبي) ،أك حيف عاد ثانية

بعد أشير برفقة رىط مف الصفكه ،أك في مناسبات أخرل في السنكات التالية .كاف

الفرؽ ىك غياب األب "يكاكيـ" عادةن عند إلقاء تمؾ المكاعظ التالية .أما

"الكساندرينيا" فمـ تكف تغيب كانت ىناؾ عمى الدكاـ في الصؼ الثالث ،بأنفيا ذم

الطرؼ المرفكع ،تستمع إلى نكاىي القديس ضد ثراء الدنيا كضركب اإلسراؼ فييا

كحضو عمى إعداد الركح لممكت مف خبلؿ
كالى دفاعو عف عادات التقشؼ
ٌ
العرافة السابقة بمكامف المياه بإظيار حماسة دينية
التضحية كالصبلة .شرعت ٌ

متنامية ،فأخذت تشعؿ الشمكع في المحاريب المعقكدة في الشكارع كتقضي أكقاتان
طكيمة عمى ركبتيا قبالة المذبح في كضع تركيز عميؽ ،كتنظيـ نشاطات لمشكر

كالعرفاف ،كصمكات عامة ،كصمكات تسبيح ،كتاسكعيات .كما ظيرت في أحد األياـ

كقد غطت رأسيا بمنديؿ أسكد كعمقت حرزان يحمؿ صكرة المسيح المبارؾ عمى

صدرىا ،كقد شاع عدـ حدكث أم شيء يغضب اهلل بيف األب "يكاكيـ" كبينيا عمى

الرغـ مف أنيما كاصبل العيش تحت سقؼ كاحد .كحيف كاف سكاف البمدة يتجرأكف

باالستفسار مف "دكـ يكاكيـ" عف "الكساندرينيا" كاف ي ٌغير المكضكع .كاف يبدك

مبمبؿ الفكر .كمع أنو استمر في العيش حياة سعيدة ،فأف عبلقاتو بالمرأة التي

كانت تشاركو سكنو ككانت أـ أطفالو تغيرت ،كانا ،أماـ الثاني في األقؿ في منتيى
األدب حياؿ بعضيما ،مثؿ شخصيف ال يكاداف يعرؼ أحدىما اآلخر .لقد أثار

(المرشد) مشاعر ال يمكف تحديدىا في نفس راعي الكنيسة .ىؿ كاف يخشاه،

يتأسى لو؟ الحقيقة أنو كمما قدـ القديس إلى البمدة ،كاف األب
يحترمو ،يحسدهٌ ،
"يكاكيـ" يفتح الكنيسة لو كيعترؼ لو ،كيناكلو العشاء الرباني ،ككاف طيمة بقائو في

(ككمبي) -مثاالن لبلعتداؿ كاإلخبلص.

كحيف رحمت "الكساندرينيا ككريا" مع القديس ضمف اتباعو ،في آخر زيارة

لو ،متخمية عف كؿ شيء كانت تممكو ،كاف "يكاكيـ" الشخص الكحيد في البمدة

يبد عميو االستغراب.
الذم لـ ي
***

اليكامش

نشاء مغذ(.المترجـ)
*(المينيكت)= نبات يستخرج مف جذكره
ه
*(الكمب االكبر)= مجمكعة ككاكب في الفمؾ ،كلكف المقصكد بيا ىنا جينـ.

(المترجـ)

*السد = مرض اعتاـ عدسة العيف(.المترجـ)
ُّ

*فراسة الجمجمة أك الدماغ -دراسة شكؿ الجمجمة بكصفو مظيران دا نال عمى

الشخصية كالممكات العقمية(.المترجـ)

**"بركدكف"(َُٖٗ )ُٖٔٓ-صحفي فرنسي .ك"باككنيف"(ُُْٖ)ُٖٕٔ-

مف الفكضكييف الركس(.المترجـ)

مخمعة= أداة تعذيب قديمة يمط عمييا الجسـ .كالمقيدة= أداة تعذيب
*ال ٍ
خشبية ذات ثقكب تقيد فييا رجبل (أك رجبل كيدا) المذنب( .المترجـ)
شر= عشر الغٌمة أك الماؿ ،يدفع إلى الكنيسة بخاصة(.المترجـ)
*الع ٍ
ي
*(قاف) = احد أسماء الشيطاف(.المترجـ)

(بعمزبكؿ) = في التكراة رئيس الشياطيف( .المترجـ)
* ً
المشكاؿ = اداة تحتكم عمى قطع متحركة مف الزجاج الممكف ما أف تتغير

أكضاعيا حتى تعكس مجمكعة ال حصر ليا مف األشكاؿ اليندسية المختمفة

األلكاف(.المترجـ)

*مثؿ صكت الخنزير(.المترجـ)

*الجمجمة= المكضع الذم صمب فيو المسيح ،أك أم تمثاؿ لممسيح

المصمكب(.المترجـ)

*التاسكعية = في المذىب الكاثكليكي تستمر تسعة أياـ(.المترجـ)

*استخداـ تعبير (األخ) ىنا بالمعنى الديني ،أم كناية عف الراىب أك

القس(.المترجـ)

*في الركاية ترد كممة (باغكنتشكس) لئلشارة إلى مناصرم (المرشد) .لـ

أترجميا إلى (متمرديف) تجنبان لداللتيا السمبية كال إلى (ثكار) لداللتيا االيجابية.

كخمصت إلى استخداـ (األنصار) الحيادية(.المترجـ)

*الجؿ = غطاء مزركش لسرج الدابة(.المترجـ)
ي
*فكداف ،مفردىا فادف = أداة مؤلفة مف خيط في طرفو قطعة رصاص يسبر

بيا غكر المياه أك تمتحف استقامة الجدار(.المترجـ)

*الطكالتاف = ًر ٍجبلف خشبيتاف يي ىع ُّد المشي بيا ضربان مف البراعة(.المترجـ)
ٌ
*كرد الكتاب بالفرنسية(.المترجـ)
*المدرع = حيكاف لرأسو كجسمو درع مف الصفائح العظمية

الصغيرة(.المترجـ)

*نستخدـ ىذه الكممة المركبة لئلشارة إلى اعضاء (حزب باىيا لمحكـ الذاتي)

الذم مر ذكره(.المترجـ)

*المتسكطكف = الضاربكف أنفسيـ بالسكط تقربان إلى اهلل(.المترجـ)
ٌ
**المطير = مكطف تطير فيو نفكس األبرار بعد المكت بعذاب محدد األجؿ

(المترجـ)

*"باككنيف" (ُُْٖ )ُٖٕٔ-مف الفكضكييف الركس(.المترجـ)

*"مكنتسكيك"(ُٖٗٔ )ُٕٓٓ-سياسي كفيمسكؼ كمحاـ فرنسي(.المترجـ)
*(الككلكسيكـ)= مدرج ركما القديـ ،لعمو أشير األماكف السياحية

فييا(.المترجـ)

*نسبة إلى الفيمسكؼ اإلغريقي "سقراط" – المترجـ

*(االستحالة) في المسيحية= استحالة خبز القرباف كخمره إلى جسد المسيح

كدمو(.المترجـ)

**ىنا يشبو (المرشد) مكاقع في (بيمك مكنتو) أك (كانكدكس) بمكاقع

كاشارات كردت في اإلنجيؿ مثؿ (بستاف الزيتكف) الذم صمى فيو المسيح قبؿ

صمبو ،ك(جبؿ الجماجـ) أك (جبؿ الجمجمة) الذم كاف مصمب اآلخريف قبؿ صمب

المسيح فيو ،ك(شمعكف القكريني) أك سمعاف القيركاني) كىك الشخص الذم ساعد
المسيح في حمؿ الصميب في (درب الصميب) ،،ك(كادم ييكشافات) كىك ك واد
*مفردىا (ثؤلكؿ)= نتكء جمدم متقرف(.المترجـ)

*الثامف مف كانكف األكؿ = عيد مريـ العذراء ،عيد الحبؿ ببلدنس(.المترجـ)

*المقصكد بو ىنا ىك (المرشد)(.المترجـ)

*نسبة عمى بمدة (الناصرة) في فمسطيف(.المترجـ)

