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ا تخرج منه الجمجمة من  مغطية  الجبهةأسبق لك كأمسكت رأسن

 الوجه بالدماء كالعظم املتهشم؟

ترصخ للحياة أف تعود, أك للموت أف يهرب, كلكن ال أحد 

 يسمع.. رغم أنك بني أكرث من خمسني ألفنا!

أبيض كأسود هو لوف قميص فريقنا, لكن في ذلك اليوـ تحوؿ 

إلى األحمر. الدماء كانت في كل مكاف. الجمهور يتدافع, يتقاتل, 

قداـ الهاربة ترضب الفراغات بني املقاعد كيهرب. كانت األ

البالستيكية للملعب كعيص طباؿ فكانت بعض قطرات الدـ تعلق 

على قاع حذاء الهارب, تتشبث بها, كال تفلت إالا عندما يركض 

 لخطوات أخرل لتطري إلى أقداـ هارب آخر. 

, كتحولت ألواف بهأقمشة مالبسنا  بغتص  الجميع امتؤل بالدماء, 

إلى األحمر رغم أف فريقنا يلبس األبيض كاألسود  قمصاننا

لكن يومها توحدنا بارتداء  كالخصم يرتدم األزرؽ السماكم.

 قميص موحد اللوف, لوف الدـ.

 كيف دخلت العيص كالدبسات كالشفرات إلى امللعب؟!
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 أين األمن؟!

 نعم, صحيح!!

 كاف هناؾ أمامي, يساعد بالتقتيل!

كرة القدـ أثناء تشجيع فريقه,  ح صوت مشجعبا من الواجب أف ي  

لكن ليس لسبب آخر, خاصة إف كاف ذلك السبب هو الرصاخ 

بسبب رؤية جمجمة صديقك املفضل ترقد بني يديك كرضيع ال 

 حيلة له.

تل قي كرئيس ألرتاس مشجعي فريقنا, ق  إميليو سالفاتورم, صدي

ن يومها بامللعب. ربما كاف ذلك هو املكاف الذم كدا املوت به, لك

 ليس بتلك الطريقة.

كعلى طوؿ الطريق  قبل املباراة بساعات,تبدأ أغاني األلرتاس 

 نحو امللعب, أك املقربة في ذلك اليوـ.

 "نحن األبيض كاألسود..

 أبيض لعبنا..
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 نظيف كالثلج..

 أما األسود..

 مصري من يالعبنا..

 ال نرىض بغري الفوز..

 ال نرىض بغري الفوز..

 كأسود..."فلوف الفوز أبيض 

حملت إميليو على أكتافي نقود اآلالؼ املؤلفة من جمهور فريقنا. 

 رافقت الطبوؿ حناجرنا الصادحة لدعم الفريق الذم ننتمي إليه. 

ال يوجد جائزة موسيقية يمكن أف توفي جمهور فريق كرة قدـ 

ق داس مولود جديد حقه. التشجيع ليس موسيقى كال أغاني, هو 

  قت نفسه.كترنيمة موت في الو

على املضيف أف يحرتـ الضيف, لكن ليس بكرة القدـ. رأينا 

الجماهري القليلة للفريق الزائر على مشارؼ أبواب جماهري 



5 
 

الضيف كاستفزتنا بأغانيها كأهازيجها اليت ال تمت للحقيقة 

 بصلة.

 املعشب األخرض ساحة للقتاؿ.."

 كفريقنا ال يعرؼ املحاؿ..

 نحن كالسماء فوؽ الجميع..

 ال يعلو علينا أحد..

 نحن كالسمااااااء فوؽ الجميع..."

ا أف  كاف ال بد من مناكشات بني الجماهري رغم أننا ال نحبذ أبدن

 تحصل, على األقل قبل املباراة.

 نيتسعلمن املعلومات الخاطئة عن كرة القدـ أف املباراة تستمر 

, دقيقة, فالحقيقة أنها تستمر أكرث من ذلك. أهازيج املشجعني

تصاريح الالعبني كاملدربني, توقعات كتحليالت املتابعني, 

ك ك ك ... كلها  مكاتب املراهنات, الشماتة في الفريق املنافس,

 مباراة كرة قدـ.
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ا في  كانت كل التوقعات تصب لصالح فريقنا فقد كاف بعيدن

الصدارة, على عكس الفريق املنافس الذم كاف يصارع الهبوط. 

ن فقط مسألة جدكؿ الرتتيب العاـ, فاملباراة لكن املسألة لم تك

ف كعندما يلتقي فريقاف من نفس املدينة تتكوا  كانت "ديربي".

 بطولة خاصة, بغض النظر عن الرتتيب العاـ للبطولة العامة.

نا ألكرث من خمسني ألفنا لكنه امتؤل عن آخرق قبل يتسع ملعب

للملعب ككجهه صافرة الحكم بأكرث من ساعتني. إميليو, ظهرق 

 للجمهور, يقودهم في الحرب.

أف تكوف قائد األلرتاس لفريقك قد يحرمك من رؤية اللعب, 

النوتات املوسيقية  فاهتمامك األكرب يكوف منصبنا على توزيع

على املوسيقيني. إميليو, كاف األفضل بذلك, حىت باعرتاؼ الفرؽ 

 املنافسة كلهذا أطلق عليه لقب "املايسرتك".

أتذكر في مرة من املرات حني كاف لدينا مباراة خارج ملعبنا, 

كحسب ما هو معركؼ, فاملضيف يلبس زيه األسايس كالضيف 

يلبس الزم االحتياطي إف كاف األسايس يشبه زم املضيف 

 لبألوانه. كاف زم الفريق املضيف هو األبيض الكامل كتقرر قب
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قبل أف يطلق الحكم  املباراة أف يلعب فريقنا بالزم األسايس. لكن

ا  صافرة البداية, رأل أف األلواف متشابهة كثرينا كقد تسبب ل بسن

 يجب هكبرينا على أرضية امللعب, فقاـ بإخبار مدير فريقنا بأن

لوف آخر. هذا لم يكن بالحسباف, ففريقنا  من قمصافعلينا ارتداء 

لم يجلب معه قمصاننا من لوف آخر فاضطر إلى استعارة قمصاف 

 اء من الفريق املنافس.زرق

قاـ الجهاز الفين لفريقنا بكتابة أرقاـ كأسماء العيب فريقنا على 

القمصاف الزرقاء بواسطة الرشيط الالصق األبيض, كقاموا 

 بتغطية شعار النادم املنافس.

أدرؾ جمهور فريقنا ذلك فور صعود الالعبني على أرضية 

ا بقيادة األل رتاس فلم يدر كجهه امللعب. لكن إميليو كاف منهمكن

 نحو امللعب طواؿ زمن املباراة, حىت خالؿ فرتة "االسرتاحة"!!

كجهه أخرينا  إميليو عندما أطلق الحكم صافرة نهاية املباراة أدار

لريل فريقني, األكؿ باألبيض الكامل كاآلخر باألزرؽ. لم يجد 

ا فتفاجئ لدرجة إنه صمت,  األبيض كاألسود الذم تغىن به دائمن
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ا عن تشجيع فريقه, إلى أف ق  كهو  تل كهو الذم لم يصمت أبدن

 يشجع.

 أطلق الحكم صافرة البداية!

 اشتدت أصوات الجماهري!

أكرث من مئة ألف عني تابعت الكرة كما تالحق أنظار الشباف 

 فتاة حسناء!

 من سيكسب كدها بالنهاية؟!

 "سنكتسحهم!!" 

 هكذا ظننا!!

ا. لم يستح , اوذكا على الكرة, لم يحاكلوكاف العبو فريقنا أشباحن

 لم يهددكا مرمى الخصم.

 انتهى الشوط األكؿ سلبينا بكل يشء.

لم نتوقف عن التشجيع بني الشوطني رغم أف العبونا لم يلعبوا 

ا. نحن ال نشجع اللعب, نحن نشجع الفريق حىت لو كاف  جيدن
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خارج امللعب, فمباراة كرة القدـ, كما سلف كذكرت, ال تقترص 

 التسعني دقيقة فقط.على 

 انطلق الشوط الثاني.

ا على العبينا!  التكاسل كاف كاضحن

كصل مهاجمونا مرمى الخصم للمرة األكلى في املباراة بعد 

انطالؽ أكرث من ساعة, كلم يكن الوصوؿ بسبب رسعة أك مهارة 

مهاجمينا لكنه كاف من خطأ فادح لحارس مرمى الفريق الخصم 

بتنا. كاف باستطاعة هذا األخري أف الذم أهدل الكرة لرأس حر

يضع الكرة باملرمى بكل سهولة لكنه فضل التمرير لزميله الذم 

 بوضع الكرة بالشباؾ الفارغة عن بعد أمتار فقط!! تباطأ

الجميع يضيع الفرص, لكن الطبيعي أف تندب "حظك" عندما 

 تفعل ذلك, ال أف تترصؼ ككأف ال يشء حصل.

دأت تطلق صافرات االستهجاف على اشتاطت الجماهري غضبنا كب

 الفريق. 

 الدقيقة التاسعة كالستوف كانت الرشارة!
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عرب متوسط ميدانهم أكرث من عرشين مرتنا في ملعبنا دكف أم 

ا لكنها عربت  مواجهة, كسدد من خارج املنطقة كرة ضعيفة جدن

 تحت أقداـ الحارس لتكوف هدفنا أكالن للخصم. نم

انفعل الجمهور كتدافع عدد كبري منهم القتحاـ أرضية امللعب 

 األمن.كنجح الكثري منهم في ذلك. تدخل 

 بدأ الرضب من جميع االتجاهات!

لم استطع تحديد من كاف الضارب كمن كاف املرضكب فالدماء 

كانت تغطي الجميع, حىت لو لم تكن مصابنا. الرضبة الوحيدة 

ا هي اليت تلقاها إميليو. تلقى إميليو الكثري من  اليت أذكرها تمامن

 الرضبات لكنين أتحدث عن اليت قتلته.

رغم أنه تلقى الرضبة على جبهته إالا أنه سقط إلى األماـ حيث 

قا  رأسه فخرجت كرسات من جمجمته. حاكلت  كنت أنا. ش 

بيدم لكن جبهته تمزقت أكرث فخرجت إعادتها إلى داخل رأسه 

من جمجمته إلى  اللوف بيضاءك مختلفة الحجمأخرل  أجزاء

علبة بالستيكية نصف رأسه شبه فارغ مثل الخارج حيث أصبح 
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حيث إف قمت بالضغط عليها يتغري شكلها تحت ممتلئة, 

 أصابعك.

كنت أريد أف آخذ جثة صديقي, كمايسرتك ألرتاس فريقي معي 

لكن الفوىض العارمة من حولي حالت دكف ذلك, فالسكاكني 

تزاؿ تطعن كترضب, كاألسناف تتطاير كالدماء كالعيص كانت ما 

ترسم بني مقاعد امللعب مثل دماء ضحية آزتيكية تتصفى نحو 

 أسفل الهرـ.

املوجة  يا لها من صدفة غريبة كمريبة! فامللعب الذم شهد مولد

ا كموجة بيضاء  كاف ملعب اآلزتيكا, كجمهور فريقنا كاف دكمن

تضمحل واج نفسها, كسوداء, موجة تلو األخرل, كاآلف, األم

 كتموت هنا على طريقة ضحايا اآلزتيك!

 ال أماف!

 كال مهرب!!

ا بما بقي من إميليو كلم أفق على ما حولي إالا  كاف برصم ملتصقن

بعد أف تلقيت رضبة على خدم األيمن. التفت ألرل من كاف ذلك 
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ا مبتورة من عند املرفق. أجلست جثة إميليو على  لكنها كانت يدن

ا!مقعد من م  قاعد امللعب كلففته بوشاح الفريق ثم ركضت مبتعدن

لم أستطع التميزي بني أم أحد في امللعب فالكل كاف مغطى 

 باألحمر, ال املالبس كال الوجوق كانت ظاهرة!

فكرت بأف أتوجه إلى أرضية امللعب "الخرضاء" لكنين غريت 

رأيي عندما نظرت إليها, فالرتبة كانت قد ترشبت دماء حىت 

 ككانت األطراؼ البرشية قد حلت محل العشب األخرض. ثملت

 حينها أصبح للمشجع دكر على أرض امللعب!

 ال بد أنين أعرؼ معظمهم!!

ا! رائحة  ال أعلم كيف لم أتقيأ بعد كل ما رأيته كشممته أيضن

 الدماء, األطراؼ املبتورة, البطوف املبقورة, املوت!

 ف منازع!في تلك املباراة, كاف املوت هو رجلها دك

 وِقف املوت؟!كيف ت  

 هل تقتله؟!
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ا؟!  حىت كإف قتلته! أال يعين هذا موتنا جديدن

دنست كرامة األموات بالسري على جثثهم لكن كاف ال بد من ذلك 

حىت أهرب من امللعب, نعم "أهرب" كاف ذلك هدفي األكؿ حينما 

 فكرت بالخركج من امللعب حينها. خرجت!

كاف  اسالحن  امتلكالرشطة كالجيش كالقوات الخاصة, ككل من 

 خارج امللعب يطلق الرصاص على ال أعلم أين, كمن!

كاف عدد الجثث خارج امللعب أقل بكثري مما كاف في الداخل لكنها 

ا.  كانت معيقة للحركة أيضن

كانت االشتباكات مع الجميع, ال أنت مع هذا كال ذاؾ, لكن األمر 

دؾ لسالح للدفاع عن نفسك. فعلت هذا. رفعت استلزـ إيجا

طوبة كبرية كألقيتها بقوة على األرض لتتكرس إلى قطع يسهل 

بدأت برمي الحجارة بقوة! لكن دكف تحديد هدؼ! لم يكن  رميها.

أصالن تحديد هدؼ ممكننا فالدخاف املنبعث من اإلطارات املحرتقة 

ن قادرنا على أعمى رؤيتنا كقنابل الغاز خنقت أنفاسنا. لم أك
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تحديد أم يشء سول بعض الشماريخ اليت أشعلها بعضنا, لكن 

 لفرتة فقط فغاز القنابل أسقطين مغشينا عليه!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 ما بعذ المجزرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

عندما استيقظت شعرت بأنين كنت على رسير غريب عين, كنت 

ا. لم أكن بغرفة مستشفى أك  عيادة طبية. لو استيقظت كأنا محقن

بشقيت لربما ظننت أف ما حصل كاف مجرد كابوس ال أكرث, لكن 

استيقاظي بمكاف غريب أعطى املصداقية ملا حصل معي قبل 

 كقوعي مغشينا علي.

نظرت إلى رسغي فلم أجدهما مكبلني باألصفاد فعرفت أنين لم 

لكنين كجدت على الجدراف آثارنا أكن بسجن يتبع ألمن الدكلة. 

 وب بفعل مسامري لتعليق الرباكيز.كثرية لرشيط الصق كثق

 ماذا حصل في امللعب؟!

 كاف األمر كقرص كبري, كبعد دقيقة, تم نسف ذلك القرص!!

 انفجر امللعب ككانت الشظايا هي جثث املشجعني! 

كأنا على الرسير الغريب, عددت أسماء من تعرفت عليهم من 

معظم الجثث إلى نفيس. فاؽ العدد املئة! كأنا أعلم أنين أعرؼ 

 من ق تل هناؾ لكن أعزهم علي يبقى إميليو.
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لم أنتظر طويالن ألعرؼ من كاف مضيفي, دقائق بعد صحوتي, 

 دخل لويجي بارتولي لوحدق إلى الغرفة.

بالنسبة لي أك ألم مشجع آخر لفريقنا, كل ما يهم أف تعرفه عن 

لويجي بارتولي هو أنه قائد ألرتاس الفريق اآلخر باملدينة, 

لدكد, كالعدك بالفطرة. "كيف أنت اآلف؟" سألين السيد الخصم ال

 بارتولي.

 أعتقد أف بدني بصحة جيدة! -

 هذا جيد, فنحن ال نريد مصابني أك قتلى آخرين! -

 ما هو عدد القتلى؟ -

لم يجب السيد بارتولي على سؤالي فأعدت السؤاؿ مرة أخرل. 

 "اآلف عليك الرتكزي على صحتك أنت!" كاف ردق.

بارتولي البقاء حيث كنت أسرتيح. لكنه تمىن لي لم يطل السيد 

 السالمة قبل أف يخرج.

ا معي. كعنايته  ا جدن ألكوف منصفنا, كاف السيد بارتولي محرتمن

بي كانت عنواننا لترصفه النبيل تجاهي. لم أكن أعلم السبب 



18 
 

الذم دفعه إلى االهتماـ بي لكنين كنت شاكرنا لوجودق, عدت إلى 

 النوـ.

ـ التالي, أيقظين مراهق يحمل صينية عليها في صباح اليو

ا من الحليب كقدمها لي. شكرته على ذلك. كقبل أف  فطورنا ككأسن

 يخرج املراهق من الغرفة سألته: "هل أنت ابن السيد بارتولي؟"

 كال -

 أين هو؟! -

 باملقربة, لدفن ابنه -

 ستجوابي الرسيع له.الكاف ردق نهاية 

 تذكرت إميليو! هل د فن؟!

كضعت صينية الفطور جانبنا دكف أف أضع لقمة بفمي, حاكلت 

النهوض من الفراش لكنين شعرت بوخزات موجعة بخارصتي 

عند التحرؾ كتأكهت من األلم. انتبه املراهق إلي فجاء إلى 

الغرفة كرآني أستند إلى حافة الرسير الخشبية لتساعدني على 

الرسير كأشار الوقوؼ. اقرتب الصيب مين كنصحين بالعودة إلى 
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إلى رشيط مسكن لآلالـ إف كنت بحاجة إلى أحد األقراص. عدت 

إلى الرسير, كسكب الفىت كوب ماء لي كأعطاني قرصني من 

 الرشيط. ابتلعتهما كحاكلت النوـ.

 بعد ساعة تقريبنا لم أنم لكن األلم كاف قد خف بشكل كبري.

ا, دلف السيد بارتول لى ي إكعندما كنت أهم بالنهوض مجددن

الغرفة مرتدينا بدلة سوداء ككاف الفىت يرافقه. "مرحبنا" بدأ السيد 

 بارتولي الحديث.

 مرحبنا.. سمعت عن ابنك ك.. أتمىن أف يرقد بسالـ! -

 شكرنا -

ا أف أشكرؾ العتنائك بي -  كأريد أيضن

 ال تقلق, فأنا لم أقم سول بالواجب -

اء, بالرسير, كلكن عندما رأيت أنه على حافة البككنت ما أزاؿ 

قاكمت األلم الذم نتج عن نهويض. اتجهت نحو السيد بارتولي 

بخطوات غري ثابتة كعانقته. بكى بحرقة جانب رأيس كهو 

 يشكي: "إنه شاب! مات كهو شاب!!"
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ا  مسح عيناق بعدما انتهينا من عناقنا كقاؿ لي: "لوكا.. أنا حقن

 ممنت لك!"

لصغري ليس لم أعلم لحظتها لم كاف ممتننا لي, كذلك العناؽ ا

 باليشء الكبري الذم يستحق االمتناف, على ما أعتقد!

 كيف عرؼ اسمي؟

 على األغلب أنه رأل بطاقة هوييت!

ا سيد سانتانا!" قاؿ السيد بارتولي.  "سنلتقي الحقن

 بالتأكيد, كمرة أخرل, شكرنا جزيالن  -

 شكرنا جزيالن لك سيد سانتانا.. كنحن بحاجة إلى اجتماع -

 نحن؟! -

السيد بارتولي لكنه أمر الفىت بجلب صحيفة صبيحة لم يتكلم 

اليوـ السابق. جلب الفىت الصحيفة برسعة كأعطاها للسيد 

بارتولي كالذم بدكرق أشار إلى العنواف الرئييس على الصفحة 

 األكلى قبل أف يناكلين اياها.
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قرأت العنواف الذم كاف مكتوبنا بالخط العريض "آالؼ القتلى 

 كرة قدـ بالدكرم املحلي!" كانت نتيجة مباراة

 "آالؼ!!" همست إلى نفيس.

 "كما يزيد الطني بلة.. الفاعل لم ي عاَقب" قاؿ السيد بارتولي.

 ا؟قن ليس بعد! ألهذا تريد لقائي الح -

 نعم, لهذا السبب -

 أنت تعرؼ كيف تصلين -

 لكن قبل أف ترحل, يجب أف تعلم أمرنا ما! -

 ما هو؟ -

 هو.. أنين ممنت لك كثرينا! -

 من يجب عليه أف يكوف ممتننا, شكرنا على كل ما فعلتهأنا  -

صاحبين الفىت إلى خارج املزنؿ الذم كاف ممتلئنا باملعزين. 

كعندما كصلت الشارع أخرجت هاتفي النقاؿ كتفقدت الرسائل 

 كاملكاملات الفائتة, كاف هناؾ الكثري.
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توجهت إلى الكافيترييا اليت يرتادها جمهور فريقنا. لم أجد اللوف 

األبيض هناؾ لكن األسود كاف باقينا, لكنه كاف أشد قتامة. قبل 

كل ما حصل بامللعب, كنت تسمع أهازيج كأصوات املشجعني في 

فتحت الكافيترييا حىت قبل أف تدخله! لكن يومها كاف صامتنا! 

ا كثرية الباب كدخلت ألرل البعض ه ناؾ, لكن كاف هناؾ كجوهن

ناقصة, كمن املوجودين, رأيت الكثري من املصابني بأجسادهم, 

 كإف لم يكن بأجسادهم فبأركاحهم.

الشيف الذم كاف ألتكلم مع ركبرتو, ذهبت إلى املطبخ بالداخل 

يطبخ لالعيب الفريق, كأصبح الطباخ بالكافيترييا التابعة 

كهو يعمل بالكافيترييا   من عمرقلؤللرتاس بعدما تجاكز السبعني

ا.  "لقد قرأت رسالتك" بدأت الحديث. منذ ما يقارب العرشين عامن

 !أكق! لوكا, اجلس رجاء -

 من لقي حتفه منا؟ -

ا, ألنه سيأخذ كقتنا طويالن  -  سنتكلم بهذا األمر الحقن

 كهل هناؾ أمر أهم من ذلك لنتكلم به؟ -



24 
 

األقواؿ, أليس لوكا.. أنت تعلم أنين أفضل األفعاؿ على  -

 كذلك؟

لقد رست رعشة في جسدم عند سماعي لكلمات السيد ماكرك 

تلك, فهو معركؼ بني معظم الناس بػ"الشيف", كالقليل فقط 

إف كاف اعتقادؾ بأنه يسمى يعرفه تحت لقب "شيف البرش". 

ا   !بشيف البرش ألنه يطهو األعضاء البرشية فأنت محق تمامن

سيد ماكرك لعدة جنود خالؿ الحرب عند األغلبية, حكاية طهي ال

العاملية الثانية مجرد أسطورة, لكن الحقيقة هو أنه فعلها أكرث 

ا. بدأ السيد  ماكرك بطهي من مرة, كألكرث من خمسني شخصن

البرش خالؿ الحرب العاملية الثانية كلم يكن يبلغ حينها سول 

 من العمر.  ةالثامنة عرش

بة السابعة كاملسؤكؿ عن كاف ركبرتو ماكرك هو الطباخ للكتي

الطعاـ, كعندما نفذ الطعاـ كتوقفت اإلمدادات الغذائية عنهم, 

خيش على جيش بلدق الهزيمة فقرر أف يطهو جيش األعداء 

 دكف علم أحد بذلك بالطبع.كإطعامه ألفراد جيشه, 
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بسبب قصته تلك, جعلناق يقسم على شعار النادم بأالا يطبخ 

 تحتوم على أعضاء برشية داخلها. لنا سول املأكوالت اليت ال

"هل تشك بأمر ما سيد ماكرك؟!" سألت كأنا ال أجد الصرب 

 النتظار ردق.

 أنا متأكد! -

إف قاؿ السيد ماكرك بأف هناؾ خطبنا ما فهذا يعين أف هناؾ 

 الالعبني؟!" سألين السيد ماكرك. ل"ألم تر ما! اخطبن 

كقبل أف أتكلم دخل مشجع شاب إلى املطبخ ليخرب ماكرك بأف 

لالعبني قد ارتفعت بشكل كبري بعد لاألمواؿ باألرصدة البنكية 

أشار السيد ماكرك للشاب بالخركج. أغلق الشاب الباب  املباراة.

ا بسبب الذهوؿ.  "هل تقصد كراءق لكن فمي كاف ما يزاؿ مفتوحن

سألت كأنا أعرؼ أف األسوأ هو  بأف الالعبني كانوا متآمرين؟!"

 اإلجابة.

 الالعبني.. كمن دفع األمواؿ لالعبني -

 ربما كاف الفريق املنافس! -
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الفريق املنافس ليس لديه كمية األمواؿ الكافية لرشوة  -

 فريق. ال بد أف الفاعل ثرم كذك سلطة!

 هل يجب على ركابط مشجعي األندية االجتماع؟ -

 ساملنابالتأكيد, ككنا بانتظارؾ لتعود  -

 أنا؟! -

ا  - نعم, فبعد مقتل إميليو اختارتك الجماهري لتكوف قائدن

ا لؤللرتاس. هل تقبل؟  جديدن

ها القسم تنصيب قائد جديد أللرتاس فريقنا يتم بمراحل عدة, أكل

 لفعل كل ما يلزـ لخدمة اللعبة كالفريق. بالوالء أماـ الجماهري

 و الحديث:خرجت مع السيد ماكرك إلى الكافيترييا كبدأ ركبرت

في األياـ القليلة املاضية, عاش مشجعو فريقنا أياـ  -

سوداء إثر املجزرة اليت أكقعت آالؼ القتلى من أحبائنا 

نا كياننا ال  كإخواننا. لكننا هنا في هذا األلرتاس كوا

عن حب كتشجيع الفريق. نحن األلرتاس األكرب  يزحزح

تم, في البالد كلها, كسنبقى كذلك طاملا كاف عندنا أن

ككذلك قائد كبري. بعد الحدث املؤسف الذم حل بقائدنا 
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املتوفى, إميليو سالفاتورم, اتفقت جماهري الفريق على 

ا لؤللرتاس. كها هو هنا  ا جديدن انتخاب لوكا سانتانا قائدن

أمامكم الستالـ املنصب الجديد. سيد سانتانا, هل تقبل 

ا لؤللرتاس؟  بأف تكوف قائدن

 نعم, أقبل -

ا؟كهل تقسم  -  ببذؿ كل الجهود إلبقاء هذا الكياف صامدن

 نعم -

 السيد لوكا سانتانا, أنت اآلف قائدنا الجديد -

 قائد!!

 ما معىن "قائد"؟

 ماذا يفعل القادة العظماء ليصبحوا عظماء؟

فعل أمر ما بشأف الالعبني املتآمرين فأصدرت أمرنا كاف علي 

أعضاء لتشكيل لجنة جديدة لؤللرتاس بعد مقتل عدد كبري من 

 اللجنة اليت كاف يرأسها إميليو.
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تقرر عقد اجتماع تشكيل اللجنة باليوـ التالي, لكن يومها كاف 

علي التشاكر مع ماكرك حوؿ ما سنفعله بشأف املتآمرين. عدت 

ا لؤللرتاس كعلم ماكرك  ا بعد إعالني قائدن إلى املطبخ رسيعن

ا إلى املطبخ.  نتظر إلى "ألن تبرغبيت الحديث معه فعاد هو أيضن

 الغد؟" سأؿ ماكرك.

 أريد أف أخربؾ أمرنا ما -

 ما هو؟ -

 لويجي بارتولي -

 ما به؟ -

 اعتىن بي بعد األحداث -

ا؟! -  حقن

 نعم, كطلب أف يراني -

 كهل ستفعل ذلك؟ -

 بالتأكيد -

هل طلب لقاؤؾ بصفتك لوكا سانتانا أـ أحد أفراد  -

 ألرتاس فريقنا؟
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ا.. لقد  - ا ال أعرؼ من هو حقن طلب لقائي بصفيت شخصن

 كاف لطيفنا معي بشدة!

 هل كاف لطيفنا بشكل يثري الريبة؟ -

 كال -

 مىت ستلتقيه؟ -

 هو سيتصل -

خرجت من الكافيترييا بصفة مغايرة عن تلك اليت دخلت بها إلى 

ا إلى  شقيت.هن  اؾ. توجهت بعدها رأسن

أنرت التلفاز فكانت كل القنوات املحلية تتحدث عن املجزرة اليت 

على القناة اإلخبارية األكلى حصلت بامللعب. لكن خربنا عاجالن 

غري كل مخططاتي القيادية لؤللرتاس. "إلغاء الدكرم املحلي 

 لكرة القدـ لهذا املوسم" صدمين الخرب.

ا إلى لم أمكث بعد معرفة الخرب لدقيقة أخرل بشقيت ألع ود رسيعن

الكافيترييا. سمعت رصخات غاضبة عن ب عد قبل كصولي إليها 

ا إلى الداخل.  فهركلت مرسعن
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صمت الجميع عند رؤيتهم لي. صعدت على إحدل طاكالت 

 الكافيترييا كبدأت الحديث:

أعتقد بأف الجميع يعلم اآلف بأف الدكرم قد ألغي كهذا  -

اخل امللعب يعين أنه لن يكوف لنا مشاركات تشجيعية د

كلكن هذا لن يمنعنا من استمرارنا بالعمل ملصلحة كرة 

ا.  لن أطيل عليكم, هناؾ القدـ, كملصلحة فريقنا طبعن

تالعب من قبل الالعبني كهذا يعين أف جهة أكرب لها ضلع 

ا مسؤكلوف عن مقتل الكثري من أحبائنا,  باألمر كهم جميعن

عرفوق كيجب أف نحاسبهم على هذا! أمر آخر يجب أف ت

هو أف السيد لويجي بارتولي قد اعتىن بصحيت بعد 

االحداث كطلب لقائي, كبصفيت القائد الجديد أللرتاسنا 

سأعرض عليه مسألة الدفاع عن كرة القدـ كمعاقبة 

املسؤكلني عما جرل كلهذا سنؤجل مسألة تكوين لجنة 

 جديدة لؤللرتاس. هل توافقوف؟

باستعجاؿ محاكمة كل من تعالت األصوات بني الجماهري منادية 

ا مع كاف له دخل بمقتل الجماهري كلهذا  ا رسيعن عقدت اجتماعن
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السيد ماكرك. "أرل أنه ال يجب أف نتخذ أم فعل حىت تجتمع 

 !" نصحين ماكرك.لاألخر ألرتاسات األندية بقادة

 لكن مسألة الالعبني املتآمرين تتعلق بنا, بفريقنا! -

 خططنا!لكن قد يعرضنا هذا ألف نكشف  -

 كما هي خططنا؟ -

ا؟ -  ال أعلم! هل كضعت خططن

ا من تورطه -  سنبدأ من العب نحن متأكدكف تمامن

 حارس املرمى؟ -

ا! -  تمامن

ا  لدل األلرتاس جميع املعلومات عن الالعبني, كمن ضمنها طبعن

مكاف سكنهم. لكن األمر ليس بالبساطة اليت يظنها املعظم, فأنت 

العيب أفضل فريق بالبالد بحاجة لسبب مقنع يجعلك تقابل أحد 

ا لوجه.   كجهن

أقول مشجع للفريق كهو  كضعت احتماؿ أف تسوء األمور فأمرت

رغم تشابه اسمه مع اسم السيد ماكرك, بمرافقيت.  مورك الحائط

ا كقد كانت لكن جسماهما كانا على طرفي نقيض.  ذهبنا معن
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ربما الساعة تقارب الثامنة مساء إلى مزنؿ حارس مرمى فريقنا. 

علي القوؿ "قرص حارس مرمى فريقنا" فمساحته الكبرية 

كاألشجار كاألضواء اليت أحاطته ال تكوف من مزيات مزنؿ 

عادم. ألربتو كارانتا, حارس مرمى فريقنا, كاف لديه حرس 

 بدكرق. 

 توجهت نحو حارس البوابة الخارجية كبدأت:

 مرحبنا! هل السيد كارانتا موجود؟ -

 ؿ حاليناالسيد كارانتا مشغو -

لكنين لوكا سانتانا, القائد الجديد لؤللرتاس كنود أف  -

 نعزيه بما حصل

ا فالسياراة بطريقها ألخذق إلى  - يمكنك القياـ بذلك الحقن

 املطار

كاف الوغد يفكر بمغادرة البالد كهذا يعين طرياف طرؼ الخيط. 

ا بالسيد  لم يكن بمقدكرنا السماح له بالهرب فاتصلت رسيعن

ت على رشكات سيارات نصه إف كاف باإلمكاف التماكرك كسألت

الليموزين في املدينة ملعرفة أم رشكة كأم سياراة ستقل كارانتا 
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أخربني ماكرك بأف األمر لن يأخذ أكرث من دقائق إلى املطار. 

تدراج السيارة إلى مكاف ناء بعدها باس ملعرفة السياراة, فأمرته

 .إلينانتباق أحد كي يسهل علينا السيطرة عليها دكف لفت ا

ذهبت أنا كمورك النتظار الليموزين عند الشارع الفرعي الذم 

في أم ست ستدرج السيارة إليه. لم ننتظر كثرينا حىت جاءت. 

عملية تحتاج إلى القوة ستفوز بها أنت إف كاف مورك بصفك. لن 

 أقوؿ "مثل مورك" فهو مورك كاحد.

حاكلنا االستيالء على السيارة دكف إلحاؽ أم أذل بالسائق لكنه 

أمسك مورك السائق رفض التعاكف, فكاف على مورك الترصؼ. 

من تالبيب بدلته بيد بينما كانت اليد األخرل على فم السائق 

 للتأكد من عدـ رصاخه.

 لحسن حظ السائق أنه لم يحاكؿ الهرب أك جلب االنتباق نحونا.

ا يه كيديربطنا قدم ه بواسطة ركابط بالستيكية ككضعنا كيسن

ا حصل ألم أحد, على رأسه كأخربناق بأنه إف قاؿ شيئنا عما 

أخذت أنا  ه حينها.سيكوف أمرنا آخر ذلك الذم سيوضع على رأس
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لى الكافيترييا كتحضري مقعد السياقة كأمرت مورك بالعودة إ

 مخئب رسم إلبقاء كارانتا فيه عند اختطافه.

ى قرص ألربتو كارانتا. لم أنتظر سول لثواف حىت نزؿ قدت إل

 كركب بالسيارة دكف جلب أم حقائب.

ا كسائق ليموزين متمرس.  لم أحاكؿ الحديث معه كبدكت حقن

ة, استوقفتنا سيارتني يكعند ابتعادنا عن الشوارع الرئيس

بوقوفهما في منتصف أحد الشوارع الفرعية. توقفنا قبل أف يزنؿ 

السيارتني. اقرتب أحدهم من باب السائق  سبعة رجاؿ من

كأمرني أف أفتحه. حاكلت الهرب لكن إحدل السيارتني تحركت 

ا.  لتصد طريقي مجددن

 لم يكن هنالك مجاؿ للهرب!

 يرتجف خوفناتم انتشالي من السياراة بينما كاف كارانتا 

 بالخلف. 

تم كضعي في سيارة من السيارتني, كك ِضع كارانتا في السيارة 

 لثانية. ا
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, أخربت الرجاؿ بأنهم أبلو بالء اليت ك ضعت فيها في السياراة

ا عما حسننا لكنين حذرتهم بأف اسمي  ا يحصل, يجب أف يظل بعيدن

 األلرتاسات. مسؤكليعلى األقل حىت اجتماع 

ذهبت السيارة اليت كنت بها إلى الكافيترييا, بينما اتجهت 

الرسم. أخربت الرجاؿ السيارة اليت تحوم كارانتا إلى املخئب 

بأنين ال أريد أف يحصل أم يشء لكارانتا حىت الوصوؿ إلى قرار 

من اجتماع األلرتاسات لؤلندية األخرل, كالذم كاف مقررنا أف 

 ينعقد في اليوـ التالي.

 االجتماع.

قد االجتماع بمزنؿ السيد لويجي بارتولي. كحرض ممثلو  ع 

تعدكف للرد بالفعل ألرتاسات األندية جميعهم. "هل أنتم مس

ا كمخترِصنا لكثري من الحوارات  نفسه؟" كاف سؤاؿ بارتولي رسيعن

 الدبلوماسية.

 اإلجابة.

 "نعم!" باإلجماع.
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تقرر بعدها تشكيل رابطة موحدة للتحقيق باألحداث كتنفيذ 

األحكاـ اليت تتخذها الرابطة. كتم إطالؽ اسم "األلرتاس" على 

ا لها.الرابطة دكف إلحاؽ أم اسم آخر   بعدها, كتم تعييين قائدن

بعد االجتماع اتصلت بأحد الرجاؿ كأمرتهم بالسيطرة على 

كارانتا, كقد أجريت هذا االتصاؿ أماـ أعضاء األلرتاس اآلخرين 

الذين انرصفوا من االجتماع إالا أنا, فالسيد بارتولي أراد أف 

ا؟" يخربني أمرنا ما.  سأؿ "أتريد أف تعرؼ لم أنا ممنت لك حقن

 السيد بارتولي.

 إف أردت ذلك -

ا -  بالتأكيد, فذلك سرييحين جدن

 حسننا -

 إميليو ابين -

ا, فأنا لطاملا توقعت  لم أقل شيئنا. لكن ما قاله لم يكن مفاجئنا حقن

 ذلك لكنين خشيت أف أسأؿ إميليو عن مشاكله مع كالدق.

ا.  "أتعلم ماذا يعين هذا؟" سأؿ السيد بارتولي مجددن
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 يجب أف ننتقم بشدة!هذا يعين أننا  -

ذهبت بعدها إلى املخئب الرسم حيث كاف كارانتا. "من دفع 

ا.  لكم؟" بدأت التحقيق معه رسيعن

 ال نعلم -

 األمواؿ ظهرت لوحدها! -

ال, ال, كنا نعرؼ أنهم سيدفعوف لنا ماالن كفرينا لكننا ال  -

 نعرؼ الجهة الدافعة

 من أمركم باللعب بسوء؟ -

 رئيس النادم -

 يوف تشاف! -

الحق, كاف ألمواؿ يوف تشاف الفضل األكرب بتحقيق نادينا  ألقوؿ

الكثري من األلقاب لكن إف كاف له ضلع بما حصل فإف ماليينه 

حىت املقربوف من يوف تشاف ال يستطيعوف  كلها لن تغفر له.

تحديد إف كاف الرجل يأكل بينما يرسم, أـ أنه يرسم بينما يأكل 

 األرز بأعواد األكل الخشبية. 
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ليوفر الوقت, هناؾ أعواد أكل خاصة بامللياردير يوف تشاف, 

 فأعوادق عباراة عن أقالـ للرسم كأعواد أكل بالوقت نفسه. 
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 محادثاث في مكتب تشان
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, كمن ضمنهم مشجعي األندية املختلفةذهبت أنا كجماعة من 

 مورك إلى قرص تشاف. "من أنتم؟" سأؿ حارس من حراسه.

 نحن هنا من األلرتاس لتعزية الرئيس -

 تكلم الحارس مع تشاف كالذم سمح لنا بالصعود -

 توقع أف تكوف مهمة مقابلتنا للرئيس بهذق السهولة! أحقيقة لم 

عندما دخلنا إلى مكتبه كاف يأكل كيرسم. لم أبدأ بالكالـ حىت 

 ينتهي من األكل فأخربني بأنه سيأخذ كقتنا طويالن ليفعل ذلك.

ا بامللعب؟" سألت. "ماذا  حصل حقن

 مجزرة -

 كانت إجابته فارغة من أم إحساس.

ا.  "من املسؤكؿ؟" سألت مجددن

 إنهم األلرتاسات, فهم متحمسوف ألمور تافهة -

 تعتقد أف كرة القدـ تافهة! -

 مقارنة باألمواؿ؟ إنها كذلك -
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 بدا على مورك الغضب فحاكلت تهدئته.

 على ما يراـ" قاؿ تشاف بكل بساطة. "األمور لم تجر

 من دفع األمواؿ؟ -

 شخص لديه الكثري من األمواؿ -

 كال يهتم باألشخاص -

 أم أشخاص؟ -

 األلرتاس -

ا بما تسمونه  - ا بأننا نهتم حقن هاهاهاها.. هل تعتقد حقن

"األلرتاسات" كركابط مشجعي األندية؟ أنت مخطئ. كرة 

 القدـ مجرد عمل اآلف

 مكرتث بمن ق تل, لكن كل األرز غريكاف تشاف يتحدث كهو يأ

مورك كاف قد اشتاط غضبنا من المباالة تشاف, فتقدـ نحو مكتبه 

أجلسه كمسك   بعنفوانية مرعبة. حاكؿ تشاف الهرب لكن مورك

رأسه من الخلف بواسطة يدق اليرسل ثم أخذ أحد أعواد األكل 

ا  كغرسها بعني تشاف اليمىن ليخرج العود من الخلف مخرتقن

الذم أبعد يدق بردة  صبع موركابطريقه  العود , كجرحمجمةالج
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بالفوراف من الجرح في خلفية رأسه. لم يقف فعل فبدأ دـ تشاف 

مورك مكتوؼ األيدم ينظر إلى ماذا يجرم, فأمسك رقبة تشاف 

كحركها ليكتب على الحائط بواسطة الدـ الفائر من رأس رئيس 

ا من األلرتاس كقد كتب  فيه "األلرتاس قا.." لم النادم تهديدن

يكمل "مورك" الكتابة فالدماء كانت قد توقفت من الجرح بعدما 

كانت كالنافورة, كإلكماؿ التهديد قطع مورك يد الرئيس اليرسل 

 ككتب آخر حرفني من التهديد "..دـ".

لوهلة تمنيت أف أكوف أنا مكاف مورك لسبب كاحد ال غري, أف 

يدم علا لحظة فراؽ صديقي أشعر برأس غري رأس إميليو بني 

تفارقين. منذ مقتل إميليو, ال أصحو إالا على صورة رأسه 

. كربما, فقط ربما, إف أنهيت كيداماملشقوؽ كدمه يغطي كجهه 

 على من كاف مسؤكالن عن مقتله سيفارقين ذلك املشهد!

أعلم أننا لم نحصل على معلومات كثرية من تشاف, لكن رؤيته 

 .مقتوالن لم تكن سيئة

 كاف علينا الخركج دكف معرفة الحرس بمقتل رئيسهم!
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كبينما كنا نحاكؿ إيجاد مخرج فتح حارس الباب كمعه الدكف 

السيد  مدير األمن, املرشح لعمادة املدينة, كمعه شيلتاجيانتو 

 خاص. الحرس ثالثة من السريجي ألريتيين ك

النار عندما رأل حارس السيد تشاف رئيسه مقتوالن حاكؿ إطالؽ 

ا من حرس الدكف شيلتا منعه من ذلك. "من أنت؟"  لكن كاحدن

 سألين شيلتا.

 سانتانا -

قبل أف يكمل كالمه, انتبه إلى التهديد "األلرتاس قادـ" املكتوب 

 بدماء تشاف على الحائط ثم نظر في عيين دكف أف ينبس بشفة.

 ما عالقة جيانتو شيلتا بتشاف؟

كرة قدـ كمرشح لعمادة ما عالقة مدير األمن برئيس نادم 

 املدينة؟

اإلجابة كانت باملكاف, ال يمكن للعمدة الحالي أف يبقى بمنصبه 

حصل بامللعب. كسيحل املرشح الوحيد مكانه.. الدكف  الذم بعد

  جيانتو "الغراندم" شيلتا.
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 ؤاؿ التالي "هل سيقتلنا؟"!سمن املحاؿ أف يكوف ال

 السؤاؿ هو "كيف سيفعلها؟"

 الغباء أف يرتكنا أحياء بعدما عرفنا رسق.سيكوف من 

 في مكتب تشاف.فريقني كنا 

 ثمانية رجاؿ كمورك.فريق "األلرتاس" كضم 

كالفريق اآلخر "هم" تألف من حارس تشاف املسلح كثالثة 

 كألريتيين. كشيلتا حراس لشيلتا

كن كذلك. يلم  السالح النارمكاف التفوؽ العددم لصالحنا, لكن 

ت إمكانية صعود حرس شيلتا الذم بقي خارج كبالتأكيد كضع

ا.   القرص إلى املكتب, كحرس تشاف أيضن

 كانت مسألة معقدة.

 االشتباؾ, رغم أننا كنا نعلم أف سيحصل.  بدءلم يرغب أحد منا 

ذهبت نحو تشاف كأخرجت العود من رأسه. كبدأت بتحريكه 

ا كما كاف إميليو يوجهنا. لكن  كمايسرتك يوجه امللحنني, تمامن
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املوسيقى اليت ننتجها خارج امللعب غري تلك اليت نعزفها على 

بدأ بالعزؼ بالطرؽ على رأس املدرجات. مورك, عازفي املفضل, 

ا نحو حار س تشاف املسلح أحد حراس شيلتا كقذفه رسيعن

ا.   ليسقط سالحه أرضن

العازفوف اآلخركف عزفوا مقطوعة ملحمية عندما سيطركا على 

الحارسني اآلخرين ككرس هاتف شيلتا النقاؿ عندما حاكؿ 

االتصاؿ بمن هم خارج املكتب. كانت األمور تجرم لصالحنا لكن 

ا صغرينا من جرابه شعرت بالقلق.  عندما أخرج ألريتيين مسدسن

ما كجهه تجاهي ارتعبت! رصخت بمورك كرميت له العود كعند

فتوجهت فوهة مسدس ألريتيين نحو مورك, أمسك مورك العود 

كرماق برسعة كبقوة إلى املسدس لتسد ماسورته. ضغط 

 صة لم تنطلق.الكن الرصالزناد  على ألريتيين

بينما كاف رجاؿ األلرتاس يسيطركف على باقي الرجاؿ باملكتب, 

ألريتيين كأخذت السالح منه بعدما أنهكه مورك توجهت إلى 

رضبنا. أخرجت العود من ماسورة املسدس كنظرت إلى كجه 
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ألريتيين األنيق, كشعرق املصفف بعناية. "اقتلين! ضع 

 الرصاصة برأيس إف كاف ذلك يعدؿ النتيجة!!" رصخ ألريتيين.

اص املسدس, كأخرجت الرصاصة اليت كانت صأخرجت مخزف ر

ببيت النار. نظر جميع من كاف باملكتب نحوم. موجودة 

ا الكالـ لي.  "جباف!" قاؿ ألربتيين موجهن

 سأقتلك.. لكن ليس بالرصاص -

 عاد الرعب إلى كجهه!

. كنت إبهاميبواسطة  عينه اليرسل أخرجتكمسكت رأسه بقوة 

باالنتقاـ لكن الرغبة باإلنهاء عليه كانت أحاكؿ أف أستمتع أكرث 

 . تسدس كبدأت بالطرؽ على جبهته حىت تفتتملحة. فأمسكت امل

 سقط جثة هامدة, كتدحرجت عينه عند حذائي.

 "لقد.. عادلت النتيجة!" همس بيلتشا برعب.

 "...أما األسود..

 مصري من يالعبنا..
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 ال نرىض بغري الفوز..

 ال نرىض بغري الفوز..

 فلوف الفوز أبيض كأسود..." بدأت بالغناء.

 الجميع.."...نحن كالسماء فوؽ 

 ال يعلو علينا أحد..

 نحن كالسماء فوؽ الجميع..." بدأ مشجع آخر.

مشجعوف  تتعالى في املكتب. غناء املشجعنيبدأت أصوات 

 مختلفوف ألندية عديدة.

 تعلو كتعلو, كأننا كنا آالؼ املشجعني!األصوات 

ألحمل عني ألريتيين. حملتها بكفي كاقرتبت نحو شيلتا  قرفصت

 "احتفظ بهذق.. لتتذكر أننا نراقبك!"كرميتها بحضنه. 
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 امسخلاالفصل 
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 شيلتابعدها بأسابيع, تم انتخاب الدكف جيانتو "الغراندم" 

عمدة للمدينة كبدأت عمليات تطوير كبرية لكافة املنشآت 

الرياضية. كأصبحت الهدايا تهطل على أعضاء األلرتاس, كنت 

 رغم أنها لم تحمل توقيع املرسل. شيلتاأعرؼ أنها من الدكف 

 استمر هذا الحاؿ ألشهر حىت تلقيت اتصاالن هاتفينا:

 مرحبنا -

 مرحبنا -

 كيف الحاؿ سيد سانتانا؟ -

 من املتصل؟بخري!  -

 "الغراندم" -

 هل أنت من كاف يرسل الهدايا؟ -

 هل أعجبتكم؟ -

 كثرينا.. مىت سيعود الدكرم؟ -

إف هذا القرار ليس بيدم كحدم. هذا قرار يجب أف يمر  -

بأكرث من كزارة, كيجب أف يصدؽ عليه رئيس الدكلة 

ا  أيضن
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 ككيف ترل عمادة مدينتنا؟ -

ربع جيدة.. لكن أنت تعلم, كالية العمادة تستمر أل -

  سنوات فقط

 د انتخابكعاسي -

 أعلم.. أعلم.. كهذا موضوع أردت أف تساعدني به  -

 هل تعين القضاء على املرشحني املحتملني؟ -

ال, ال "سيادة.. الرئيس.. جيانتو شيلتا" هل يعجبك  -

 كقع االسم؟

 فقط إف كاف لوكا سانتانا هو كزير الرياضة -

 هل أفهم أنك موافق؟ -

 

 

 



 
 



 
 

 


