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اْلَفْصُل اْلَوَُّل

َهّيا ِإىل اْلَبازيِل
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َسْيف

َكْأِس  َتْصِفياِت  اْلَبازيُل  َوتَـْحَتِضُن  أَيّاٍم  ِبْضَعُة 
اِلنِْتظاَر.  أُطيُق  َأُعْد  لَـْم  اْلَقـَدِم.  يف ُكَرِة  اْلعالَـِم 
فَأَنا أُتابِــــُع َتفاصيَلها َواْسِتْعداداتِـها، وَُكلَّ ما يَـتَـَعلَُّق 
بِـها ُمْنُذ َأْشُهٍر. َحِفْظُت َعْن َظْهِر قَـْلٍب تَـْقسيَم 
َأْعالَم  َوَحّت  اْلُمباَرياِت،  َوَجْدَوَل  اْلَمْجموعاِت 
َوِل اْلُمشارَِكِة، َوَأَخْذُت َأْشُطُب اْلَيّاَم ِمْن َعلى  الدُّ

ُرْزناَميت، يَـْوًما بَـْعَد يَـْوٍم، ِبُكلِّ تَـَرقٍُّب َوَشْوٍق. 

َشْيًئا  ِهْند  ُأْخيت  ِإىل  اْلَعْدوى  َهِذِه  انْـتَـَقَلْت  َوَقِد 
اللُّْعَبِة  بِـَهِذِه  تَـْهَتمُّ  َأْشُهٍر  ُمْنُذ  فََأْصَبَحْت  َفَشْيًئا، 
َوتُـِحبُّها، َوخاصًَّة بـَْعَد َأْن َتَشكََّل يف َمْدَرَسِتها َفريٌق 
ِلُكَرِة اْلَقَدِم خاصٌّ بِاْلَفَتياِت. صاَرْت تَـْلَعُب َهِذِه 
الرِّياَضَة ِمْن حنٍي ِإىل آَخَر َمَع بـَْعِض َزميالتِـها، َوَقْد 
َعـبَّـَرْت يف  َأْكثَـَر ِمْن ُمناَسَبٍة َعْن َرْغَبِتها اْلَقِويَِّة يف 
ُمتابـََعِة ُمباَرياِت َكْأِس اْلعالَـِم ِعْنَدما يَـحنُي َوقْـُتها. 
َوَلَعلَّ َتزاُمَن َمْوِعِد ُمباَرياِت َكْأِس اْلعالَـِم َمَع َفْصِل 
الصَّْيِف َواْلُعْطَلِة اْلَمْدَرِسيَِّة يَـْجَعُل ُمتابـََعَتها َأْسَهَل، 
َكما ُيْضفي َعلى ُمشاَهَدتِـها َأْجواًء خاصًَّة تَـتَِّسُم 

in ©بِاْلُمتـَْعِة َواْلَفرَِح َواْلَمرَِح. 
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َلِكنَّين ُكْنُت قَِلًقا ِمْن أَْمَرْيِن، أَوَّلُـُهما: فَـْرُق اْلَوْقِت 
، َواْلَبازيُل يف  بَـْيـَننا َوبـنَْيَ اْلَبازيِل؛ فَِبالُدنا يف الشَّْرِق
ِة اْلَمرْي ِكيَِّة. َوَقْد  أَْقصى اْلَغْرِب، يف َجنوبـِــيِّ اْلقارَّ
َيِصُل فَـْرُق اْلَوْقِت بَـْيـَننا ِإىل ساعاٍت َعديَدٍة، َقْد 
تَـْجَعُل نَـهاَرُهْم لَيـْاًل يف ِبالِدنا. َوَخشيُت أَ ّل َيْسَمَح 
يل واِلداَي بِـُمشاَهَدِة اْلُمباَرياِت الَّيت َقْد ُيصاِدُف 
نا. فَاْلُمتـَْعُة  ِعْنَد َرِة  اْلُمَتَأخِّ اللَّْيِل  تَـْوقيُتها ساعاِت 

اْلُكْبى يف َهِذِه اْلُمباَرياِت َأْن تَـْحَضَرها َوْهَي تُـَبثُّ 
َوْهُو  الْـَحَدَث  َتعيَش  َوَأْن  الْـَهواِء،  َعلى  َحيًّا  بَـثًّا 
ُيْصَنُع أَماَم ناِظَرْيَك يف اللَّْحَظِة ذاتِـها، َوَأْن تَـتَـَرقََّب 

َع، وََكأَنََّك جاِلٌس يف اْلَمْلَعِب. َوتُتابِـــَع َوُتَشجِّ

َواْلَْمُر الثّاين، ُهَو َخْويف ِمْن َأْن تَـَتَسبََّب ِهْند يف 
ِإْزعاجي َوأَنا ُأشاِهُد َأَهمَّ َحَدٍث َرياِضيٍّ بِالنِّْسَبِة 
الَّذي  لِْلَفريِق  ُمناِفًسا  َفريًقا  َع  ُتَشجِّ َكَأْن  يل، 
َأْحداِث  َعلى  عاٍل  ِبَصْوٍت  تُـَعلَِّق  أَْو  ُعُه،  ُأَشجِّ
اللَِّعِب، خاصًَّة َوأَنَـّها ل تَـْمِلُك ِمْثلي ِدرايًَة َجيَِّدًة 
ِبَقواننِي اللُّْعَبِة َوأَْنِظَمِتها، َوْهَو ما َسَيغيُظين َكثرًي ا، 

ُعُه. in ©أَْو َأْن تَـْبكَي ِإذا َخِسَر اْلَفريُق الَّذي ُتَشجِّ
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يف  ُر  أَُفكِّ َوَأَخْذُت  اْلَْمراِن َكثرًي ا،  َهذاِن  أَرَّقَنـي 
اتِّـجاَهنْيِ، أَوَّلُـُهما: َأْن َأْضَمَن ُمشاَهَديت لِـَجميِع 
َتطَلََّب  َلْو  َحّت  ُمتابـََعَتها،  أَْنوي  الَّيت  اْلُمباَرياِت 
بِـها  فَأَ ْلَتزَِم  َمَع َأيب َوأُّمي،  اتِّفاِقيًَّة  َأْعِقَد  َأْن  َذِلَك 
واِجباٍت.  أَْو  َأْعماٍل  ِمْن  ِميّن  َيْطلُبانِِه  بِـما  َوأَقوَم 
أَثْناَء  ِهْند  ِمْن  لِلتََّخلُِّص  َطريَقًة  َأِجَد  َأْن  َوالثّاين، 
ُمشاَهَدِة اْلُمباَرياِت. فَأَنا ل أُريُد ِلَيِّ أَْمٍر، َصغرٍي 
أَْو َكبرٍي، َأْن يُـَفوَِّت َعَليَّ اْسِتْمتاعي بِـَهذا الْـَحَدِث 

ْطالِق!  اْلَكبرِي.. َأيِّ أَْمٍر َعلى اْلِ

اْلَفْصُل الثّاين

الْـَخاّلُط اْلَكْهَربائِــيُّ
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