برنامج
(الثقافة الكازاخية املعاصرة فى عصر العوملة)
الذي يتم تنفيذه مببادرة من فخامة/
نورسلطان نزارباييف الرئيس األول
واملؤسس جلمهورية كازاخستان

فى إطار البرنامج الوطني "حتديث الوعي"

إذا أردنا أن نصبح أمة متميزة على اخلريطة العاملية يف القرن احلادي
والعشرين ،يجب علينا أن ننفذ برنامج (الثقافة الكازاخية املعاصرة
يف عصر العوملة) .وهنا يدور احلديث حول أن العالم يجب أن تتعرف
شعوب العالم علينا ،ليس فقط من خالل مواردنا النفطية ومبادراتنا يف
السياسة اخلارجية املتواصلة ،ولكن أيضاً من خالل اجنازاتنا الثقافية.
لذلك ،علينا أن نتبع نهج محدد األهداف حتى تنطق ثقافتنا الوطنية
باللغات الست الرسمية يف منطمة األمم املتحدة وهي الروسية،
واإلجنليزية ،والصينية ،واإلسبانية ،والعربية والفرنسية.
للمرة األولى يف تاريخنا املمتد آلالف السنني ،سوف تنطق ثقافتنا يف
جميع القارات وبكافة اللغات الرئيسية يف العالم.
من مقالة فخامة /نورسلطان نزارباييف
الرئيس األول واملؤسس جلمهورية كازاخستان

"نظرة إلى املستقبل .حتديث الوعي االجتماعي"

2019
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تقديم
احلم��د هلل فاحت��ة كل خ�ير ومت��ام كل نعم��ة و�ص�لاة ربن��ا و�س�لامه عل��ى خ�ير خلق��ه �س��يدنا حمم��د وعل��ى �آل��ه الأطه��ار
وبع��د ،ف�إنن��ا �إذ نق��دم ه��ذه   املخت��ارات الأدبي��ة الكازاخي��ة للوط��ن العرب��ي نطمح �إىل تقوي��ة الروابط الثقافي��ة العربية
الكازاخي��ة ع��ن طري��ق تعري��ف الق��ارئ العرب��ي ب�أب��رز الأدب��اء ال��كازاخ و�أه��م �أعماله��م الت��ي تر�ص��د تفا�صي��ل احلي��اة
الكازاخي��ة وت� ّدون م�آث��ر رواده��ا ،وت�س��لط الأ�ض��واء الكا�ش��فة عل��ى دقائ��ق احلي��اة الثقافي��ة يف كازخ�س��تان� ،إذ يتن��اول
وقا�ص��ا ،ت�ش��كل يف �صورته��ا العام��ة لوح��ة خلريط��ة الأدب الكازاخ��ي
خمت��ارات الأدب الكازاخ��ي �أعم��ال � 60ش��اع ًرا ًّ
املعا�صر.
وتع��د ه��ذه املخت��ارات الأدبي��ة الكازاخي��ة ،العم��ل الأول م��ن نوع��ه حت��ى الآن يف تاري��خ احلي��اة الثقافي��ة الكازاخية ،وقد
كانت فكر ًة حظيت بدعم نور �سلطان نزارباييف الرئي�س الأول وامل�ؤ�س�س جلمهورية كازاخ�ستان ،بو�صفها خطوة على
طريق تنفيذ برنامج "الثقافة الكازاخية املعا�صرة يف ع�صر العوملة".
وي�ش��كل ه��ذا العم��ل ال��ذي مت ن�ش��ره باللغ��ات ال�س��ت املعتم��دة ل��دى الأمم املتح��دة (العربي��ة ،الإجنليزي��ة ،الرو�س��ية،
الفرن�س��ية ،الأ�س��بانية وال�صيني��ة) ،نقل��ة نوعي��ة يف تاري��خ احلي��اة الثقافي��ة الكازاخي��ة ،وميك��ن ت�صنيف��ه ب�أن��ه منظومة
�أدبي��ة متكامل��ة ان�صه��رت خالله��ا الكث�ير م��ن مالمح احلي��اة الكازاخية.
و�إنن��ا لنطم��ح �إىل �أن ت�س��هم ه��ذه املخت��ارات الأدبي��ة الكازاخي��ة يف تقوي��ة الأوا�ص��ر الأدبي��ة بني �أجيال الع��رب والكازاخ
يف ظ��ل تنام��ي تل��ك العالق��ات خ�لال ال�س��نوات القليل��ة املا�ضي��ة ،كم��ا ت�ض��ع ب�ين ي��دي الق��ارئ والناق��د واملت��ذ ّوق للأدب
واملثقف ب�صفة عامة �إعمال الأدباء وال�شعراء الكازاخ املعا�صرين و�إبداعاتهم ،لتكون �صورة من �صور الرتاث الثقايف
والإن�س��اين الكازاخ��ي؛ م��ن �أج��ل فت��ح نواف��ذ جدي��دة تط��ل على الأدب الكازاخي وتي�س��ر التعاطي مع��ه وتكوين حالة من
التم��اذج الفك��ري والثق��ايف ب�ين اجلانب�ين ،ال��ذي ي�ؤدي �إىل حفز الأدباء واملثقفني �إىل تلم���س طري��ق تبادل الثقافات

والأعم��ال الإبداعي��ة القدمي��ة منه��ا واحلديث��ة ب�ين اجلانب�ين ،وه��و �أمر حتتم��ه طبيعة العالق��ات التاريخية بني �ش��عوب
امل�ش��رق العربي والإ�سالمي.
تق��دم ن�صو���ص ه��ذه املخت��ارات الأدبي��ة الكازاخي��ة �ص��ورة للواق��ع االجتماع��ي ب�أبع��اده النف�س��ية والفكري��ة وال�ش��عورية
واملادية ،ولقد مزجت هذه الأعمال بني و�صف الطبيعة ،واحلب ،والت�أمالت الفل�سفية ،والأفكار التنويرية والإن�سانية
املتعددة ،وتركت موروث ًا غن ًّيا من الوقائع التاريخية ،والق�ص�ص الرتاثية ،فيما حتتفي الثقافة الكازاخية بال�شعر كما
هو احلال يف الثقافة العربية .وال �شك �أن الطبيعة يف كازاخ�ستان ب�سهولها و�سهوبها و�أنهارها وجبالها منحت ال�شعب
الكازاخي هذه الروح ال�شعرية ف� ً
ضال عن التقاليد ال�شعرية القدمية يف هذه الثقافة.
فالق�ص���ص املنتمي��ة �إىل كازاخ�س��تان ذات م��ذاق جم��ايل فري��د؛ لعله��ا ا�س��تعارته م��ن البيئ��ة اال�س��تثنائية له��ذا البل��د
اجلمي��ل؛ ا�س��تعارته م��ن �أ�ش��عة ال�شم���س الف�ضي��ة ،وامل��روج اخل�ض��راء ،ونار املدفئ��ة التي طاملا ق�صت اجل��دات حكايات
حوله��ا .ويالح��ظ يف الق�ص���ص الكازاخي��ة الت��ي بني �أيدينا �أن كثريا منها يت�س��م ب�س��مات م�ش�تركة.
وم��ن ح��ق ال��كازاخ �أن ي�ش��عروا بالفخ��ر ب�أدبائه��م الذين ر�س��موا �أجمل ال�ص��ور بق�صائد متناغمة ،وق�ص�ص مت�سل�س��لة،
وحكم بليغة ،وو�صايا عظيمة ،وعبارات ف�صيحة ،وخواطر �إبداعية.
�إن ترجم��ة خمت��ارات م��ن الأدب الكازاخ��ي �إىل لغ��ات الأمم املتح��دة الر�س��مية ال�س��ت ه��ي مبادرة غري م�س��بوقة تهدف
�إىل تقدمي الأدب الكازاخي املعا�صر للعامل.
كم��ا �سيكت�ش��ف الق��ارىء له��ذه املخت��ارات � ً
أي�ض��ا �أن الق�صي��دة الكازاخي��ة املعا�ص��رة تق��دم جمه��ودًا ب�صر ًي��ا يحت�ض��ن
الأ�شكال الفنية احلديثة دون �إظهار التزام حريف بالنظريات اجلمالية والتيارات الأدبية .ويتبع �شعراء هذه املجموعة
�أوقاتهم ويتبعون �إلهامهم من روح �ش��عبهم وطبيعة هذه الأر�ض باعتبارها ح�ضارة عظيمة.
يف اخلت��ام ،ي�أت��ي ه��ذا املن�ش��ور كنتيج��ة للتع��اون العلم��ي البن��اء للمنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم (�ألك�س��و).
�إن��ه ا�س��تمرار لتع��اون طوي��ل الأج��ل ،فيم��ا ن�أم��ل �أن ي�س��تمر ويتنوع يف خمتلف املجاالت .ون�س��أل اهلل �س��بحانه وتعاىل �أن
يهدين��ا �إىل ال�ص��واب يف الق��ول والفعل.

أ.د .محمد ُ
ولد أعمر

مدير عام املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)

شيرخان مورتازا
() 2018 - 1932
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة بجامع��ة مو�س��كو الحكومي��ة ع��ام
 ،1955وب��د�أ ن�ش��اطه الإبداع��ي خ�لال �س��نوات الدرا�س��ة ،وترجم
�إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة بع���ض الأعمال مثل" :العجوز هوتابيت�ش��ا" لـ
الزار الجي��ن ،و "�س��عادة بيتن��ا" ل�ـ مو�س��تاي كري��م.
y yع��ام � 1958ص��درت �أول مجموع��ة ق�ص�صي��ة ل��ه ،ومنه��ا" :البح��ر
المكت�ش��ف"" ،الب��رق ف��ي ي��وم �صاف��ي"" ،اب��ن الجن��دي المجهول"،
"ح��رب ب�لا �س�لاح"" ،عرو���س ف��ي الواح��دة والأربعي��ن"" ،ق�س��م
�أخميتج��ان"" ،خبز المدر�س��ة الداخلي��ة"" ،القلب الذي ال يهرم"،
"م��ا ال��ذي ينق�صك��م؟"�" ،آخ��ر �أرمل��ة ف��ي الح��رب"" ،عال��م واح��د
�ش��رير"" ،الل�ؤل ��ؤ الأ�س��ود" ،ورواي��ة "القم��ر وعائ�ش��ة" وه��ي
مكون��ة م��ن خم�س��ة كت��ب ومكر�س��ة للحدي��ث ع��ن �ش��خ�صية ت��ورار
ري�س��كولوفا.
y yف��ي ع��ام �1990ص��درت مخت��ارات �أعمال��ه ف��ي �أربع��ة مجل��دات ،وف��ي ع��ام  2008خرج��ت للن��ور �أعمال��ه المخت��ارة في �س��بعة
مجلدات.
�y yش��ارك �ش��يرخان مورت��ازا ف��ي الحي��اة االجتماعي��ة بالب�لاد؛ حي��ث ق��ام بكتاب��ة مق��االت �أدبي��ة نقدي��ة ،وكذل��ك مق��االت فني��ة
ومق��االت تناق���ش الق�ضاي��ا المعا�صرة.
y yتُرجمت �أعماله �إلى اللغات الرو�سية والألمانية والهنغارية والتترية والأوزبكية والأوكرانية ولغات �أخرى.
y yم��ن �أ�ش��هر م�س��رحياته" :خط��اب �إل��ى �س��تالين"" ،ر�س��الة م��ن خم�س��ة �أ�ش��خا�ص"" ،زاوي��ة اليتي��م" ،وق��د ُعر�ض��ت كله��ا عل��ى
نجاح��ا كبي� ًرا ،كم��ا ُعر�ض��ت عل��ى م�س��ارح �أخ��رى.
م�س��رح مخت��ار �أوي��زوف الأكاديم��ي والق��ت ً
y yترجم مورتازا �إلى اللغة الكازاخية ق�ص�ص هان�س كري�ستيان �أندير�سين ،والحكايات المجرية ال�شعبية.
y

وداع��ا ،جول�س��ارا" ،و� ً
أي�ض��ا ترجم��ة رواي��ة "المحط��ة العا�صف��ة"
 yترج��م العدي��د م��ن رواي��ات جنكي��ز �أيتامات��اف ومنه��اً " :
ورواي��ة "الإعدام".

y yدخلت الكثير من �أعماله �ضمن المناهج الدرا�سية بالمدار�س الكازاخية.
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة "اتح��اد ال�ش��بيبة ال�س��وفيتي" ع��ام  ،1965وح�ص��ل عل��ى جائ��زة الدول��ة م��ن جمهوري��ة كازاخ�س��تان،
وجائ��زة "ت��ارالن" الدولية عام .1978
y yح�صل على لقب فنان ال�شعب لجمهورية كازاخ�ستان.
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م��ا �أل� َّ�ذ الن��وم يف ال�صب��اح عن��د الفج��ر! يف البداي��ة تقن��ع نف�س��ك" :املزي��د قلي�ل ًا� ،أك�ثر قلي�ل ًا" وت�س��تلقي ،لك��ن يف
مكان ما يف الأعماق ،بعد �أن تخرتق طبقة النوم ال�س��ميكة ،تزعجك مالحقة الوعي" :انه�ض� ،س��وف تت�أخر عن
العم��ل ،انه���ض" ...و�أنت" :املزيد قلي�ل ًا� ،أكرث قلي ًال"...
م��رة �أخ��رى ال ِعج��ل الأحم��ر يلع��ق �ش��عري" ،اللعن��ة علي��ك ،لع�ين�- ،أمتت��م و�أن��ا مل �أ�س��تيقظ متام� ًا بع��د "- ،ل ُيقط��ع
�تلق بعي��ون مغلقة� ،أ�س��حب يدي من حت��ت البطانية،
ل�س��انك اخل�ش��ن "...و�أخ�ي ًرا ،وبع��د �أن ينف��د �ص�بري و�أن��ا م�س� ٍ
و�أرميه��ا �إىل الأعلى...
 �أوه ،انظ��روا م��ا يفع��ل هذاالبط��ل! �أ�س��مع �صو ًت��ا م�ألو ًف��ا ،بع��د ذل��ك م��ا �إن �أفت��ح عين��ي؛ بج��واري يجل���س عل��ىركبتي��ه "�س��ياكول" ذو الي��د الواح��دة ،عين��اه اجلميلت��ان الدامعت��ان قلي�ل ًا بل��ون بطم��ة ال�ش��مال تغو�ص��ان يف
ابت�س��امة ،يب��دو وك�أن ِذ ْقن��ه ال�صغ�ير يهت��ز كالإ�س��فني ،م��ن ال�ضح��ك ،وبيده الوحيدة مي�س��د ر�أ�س��ي ،ه��ذه املرة مل
يك��ن للث��ور الأحم��ر �أي عالق��ة.
بالكاد كان وقت طلوع ال�شم���س ال�ش��احبة يف ال�ش��رق وهي ت�ضيء ب�أ�ش��عتها الوردية قمة "مانا���س"،مل يبد�أ اليوم ح ًقا
بع��د ،و�أول م��ا ت�ضيئ��ه �أ�ش��عة ال�شم���س ه��و "مانا���س" ،يف املناط��ق املحلي��ة ب�ين اجلب��ال الت��ي ترتف��ع يف �أعايل ال�س��ماء،
ال قمة تعلو على هذه القمة ،ت�ستقبل �أ�شعة ال�شم�س يف وقت �أبكر من املرتفعات الأخرى ،وتكون �آخر من يودعها.
على الرغم من �أن الوقت كان نهاية �ش��هر يوليو وبداية �أغ�سط���س؛ ف�إن احلرارة مل تنخف�ض؛ لذلك كنا ننام يف
الهواء الطلق ،ونفر�ش املراتب يف الفناء �أمام باب املدخل ،وبعد �أن ا�ستيقظت ب�شكل كامل ،نظرت حويل،كانت
بوتد ،يف حني ابتعدت البقرة احلمراء يف اجتاه املرعى.
عائ�شة قد حلبت البقرة ،وربطت العجل الأحمر ٍ
 �أيها امل�شرف ،هل ي�ستحق الأمر �أن تر�سل ًطفل ِغ َّرا يف "رحلة طويلة"؟ �أال يوجد غريه يف هذه القرية؟
ب��د�أت عائ�ش��ة �س��يمفونيتها بع��د �أن ط��ردت البق��رة �إىل خ��ارج القري��ة وع��ادت ،الآن �سرتت�ش��ف ب�س��رعة "بي��اال"(  (1
ال�شاي ،وتذهب �إىل حقل البنجر ،عندما قالت عائ�شة "يف رحلة طويلة" ،ارتع�شتُ وقفزت من مكاين على الفور،
"رحل��ة طويل��ة" -حلم��ي الغ��ايل .م��ا ال��ذي ميك��ن �أن يك��ون �أ�صع��ب م��ن العم��ل على التي��ار؟ جتمع احلج��ارة ،وتفرغ
(  (1

بياال-ك�أ�س بدون يد تت�سع من الأعلى ،ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي ل�شرب ال�شاي.
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القم��ح ،وت��دور كاحلم��ار ال��ذي يدي��ر "الت�ش��يغري"(   (2م��ن ال�صباح �إىل امل�س��اء حتت ح��رارة ال�شم���س احلارقة� ،إذا
�أطلقوين يف "رحلة طويلة" �س��أحلق مثل طائر.
عندما �ش��اهد كيف �أين قفزت من ال�س��رير �س��ري ًعا ،ابتهج "�س��ياكول" ذو اليد الواحدة ،وغا�صت عيناه الرطبتان
مرة �أخرى يف االبت�سامة.
 ي��ا بطلي!ي��ا "بار�س��ي"(  ! (3ه��ذا ه��و ال�ش��جاع احلقيق��ي! م��ن ،مث��ل ه��ذا "البار���س"� ،س��يجر�ؤ عل��ى الذه��اب م��عاجل��د "�أتاليكات��ا"( �  (4إىل "توبي�ش��اكتي"(  (5؟
 ليذهب ابنه!اعرت�ضت عائ�شة بتعنت ،وهي تلف مبن�شفة من القما�ش زجاجة من (لنب) العريان املخفف ،وكعكة رقيقة.
 ابنه من �سنه. �أوه ،يا امر�أة� ،أنت تعرفني كل �شيء ،ملاذا تتحدثني؟هز امل�شرف ر�أ�سه املمتدة �إىل رقبته الرفيعة مت�أ�س ًفا.
 �سليمان بن "�أتاليك" مري�ض ب�شدة.�صمت��ت عائ�ش��ة ،رمب��ا هك��ذا ي�ؤك��دن هزميته��ن يف اجل��دال ،ع��ادة الن�س��اء يف زم��ن احل��رب :يف البداي��ة يجادل��ن
بعن��ف م��ع امل�ش��رف ،وذل��ك للتخل���ص م��ن الغ�ضب ،ثم ب�ص��وت املوافق يذه�بن لتنفيذ املهمة.
بالق��رب م��ن من��زل "�أتالي��ك �آت��ا" كان��ت هن��اك عربة عاري��ة �أزيلت مق�صورتها ،كان يحب���س فيه��ا زوج من الثريان
�أرق��ط الل��ون ،كان��ا يع� ّدان الأق��وى يف "الكوخل��وز"(  ، (6عن��د ر�ؤيت��ه يل م��ع "�س��ياكول" ذي الي��د الواح��دة�" ،أتالي��ك
�آت��ا" ،كم��ا ل��و كان يرغ��ب يف �إع��ادة ظه��ره ،انتف���ض ،ورف��ع �صدره قلي�ل ًا ،ثم حناه مرة �أخ��رى ،واهت َّز من ال�ضحك
ال�صام��ت ،وم�س��ح عيني��ه ال�ضيقت�ين بك ّم��ه ،عندم��ا كان "�أتالي��ك �آت��ا" يق��ف بطول��ه الكام��ل ،كان ي�ص��ل �إىل
مرتي��ن� ،إال �أن الق��در ،ظ��نَّ  ،عل��ى م��ا يب��دو� ،أن��ه لن يتمكن م��ن الدخول واخلروج من ال"�أب��و"اب املنخف�ضة ملنازل
"مينبوالك�س��ك" ،حن��اه يف ث�لاث ح��االت وف��اة كعالم��ة ا�س��تفهام ،رمب��ا خلق��ه الق��در ك�س��ؤال ال ميكن �إيج��اد �إجابة
عليه،
وما �أدراين بذلك.
ح�س ًنا ،جاء اللقيط؟ �س�أل "�أتاليك�آتا".
يا عم ،لن جتد رفيق طريق �أف�ضل من "بار�سخان".
(  (2

ت�شيغري �-أداة بدائية لرفع مياه الري �إىل املرتفعات.ت�ستخدم يف مناطق كازاخ�ستان اجلنوبية القاحلة.

(   (3بار�س-ا�سم البطل الرئي�سي بار�سخان ،عند الكازاخ منذ القدم ي�سمى املواليد اجلدد ب�أ�سماء ذات معانٍ حمددة ،فمث ًال يعترب بار�س-الفهد الذي
يعي�ش يف اجلبال رمز ًا لل�شجاعة واجلمال.
( �   (4آتا� -صيغة خماطبة حمرتمة جد ًا من الأحفاد للرجل العجوز.
(  (5

توبي�شاكتي-قرية يف الغابة يف حممية �آك�سو-جاباغلي الطبيعية.

(  (6

كوخلوز -املزرعة اجلماعية يف العهد ال�سوفييتي.
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قال "�سياكول" ذو اليد الواحدة متباه ًيا �أمام عمه ،كما لو كان قد �أجنز ً
عمل بطول ًيا.
انطلقن��ا يف طريقن��ا ،بالق��رب م��ن املن��زل وق��ف قرين��ي "�س��ليمان" ...وق��ف نحي�ل ًا ،متك ًئ��ا عل��ى ال�س��ياج بكتف��ه
الرقيق��ة و�س��عاله يتابعن��ا بح��زن ،ل � َّوح بي��ده كم��ا ل��و كان يودعن��ا �إىل اجلبه��ة...
مل يك��ن لل�س�ير البط��يء ل��زوج الث�يران امللون��ة �أي ت�أث�ير ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن اجل��د ق��ال �إن ب�إمكانن��ا يف ال�برودة
قط��ع م�س��افة معقول��ة؛ ف��إن ال�شم���س م��ا �إن ابتعدن��ا ع��ن حدود القرية ال�شم���س مب�س��افة ال ب�أ���س بها ،ب��د�أت حوايل
�صباحا حتمى وتدفئ ر�أ�سينا ،كما لو �أن �شهر يوليو بعد �أن �شعر بنهايته ،تنف�س للمرة الأخرية
ال�ساعة العا�شرة ً
بح ٍّر حارق.
وا�ص��ل الطري��قُ الرتاب��ي املتع��رج �صع��وده ،وب��د�أت العجل��ة اخللفي��ة الي�س��رى للعرب��ة تئ��ن مث��ل قل��ع �ضر���س م��ؤمل،
وعندم��ا التف� ُّ�ت �إىل اخلل��ف ،تذك��رت املنظ��ر الطبيع��ي املنفت��ح.
واد ومنخف� ٍ��ض يف "مينب��والك" اختب ��أت خم�س��ة �أو �س��تة بي��وت ،يف ح�ين بقي��ت القري��ة نف�س��ها يف
عل��ى ط��ول كل ٍ
م��كان م��ا يف املنخف���ض ،لق��د ارتفعن��ا كث�ي ًرا� ،صع��د معن��ا �س��رب م��ن احلم��ام اجلبل��ي ،كما ل��و كان غري ق��ادر على
حتم��ل م�ش��ي ال�س��لحفاة� ،س��بقنا ب�س��هولة وح��ط على الت�لال الرمادية ،وعندم��ا اقرتبنا ،ح َّلق ثاني��ة ،ودون حتول،
مانح��ا القوة للثوري��ن املتخلفني ،وم�ش��ج ًعا �إياهم��ا" :هيا ،هيا".
ط��ار عل��ى ط��ول الطري��ق كم��ا ل��و كان يف �س��باقً ،
واد م��ع منح��درات متدرج��ة ،ولك��ن م��ع ح��واف مقلوب��ة �إىل الأعل��ى ب�ش��كل ح��اد ،ومتا�ش� ًيا م��ع
فج��أة ظه��ر �أمامن��ا ٍ
املنح��در ،ب��د�أت العرب��ة يف اكت�س��اب الزخ��م م��ن تلق��اء نف�س��ها ،مم��ا ت�س��بب يف حتم��ل الن�ير عل��ى ق��رون الثوري��ن،
وجعل��ت احلمول��ة متقدم��ة بع���ض ال�ش��يء ،كان قاع الوادي وا�س� ًعا ،وكان جمراه مغط��ى بالكامل ب�صخور �ضخمة،
عل��ى م��ا يب��دو تدحرج��ت ه��ذه الأحج��ار يف تي��ارات جبلي��ة �إىل هنا �أثناء ال�س��يول( . (7
�اف متلأل� ٍ�ئ كالف�ض��ة� ،س��رعان م��ا �أن��زل الث��وران الأ�ش��قران ،وب��دون ت��ردد،
يف ق��اع ال��وادي ج��رى ج��دول �ص� ٍ
ر�أ�س��يهما ،و�س��حبا امل��اء طوي� ًلا م��ن خ�لال �أ�س��نانهما ،وبع��د �أن نزلن��ا �أن��ا واجل��د من عل��ى العربة ،جل�س��نا هناك؛
حيث املرج مع النعناع الفواح ،والأ�ش��جار ذات الأوراق الكثيفة ،وبد�أنا يف تناول الطعام ،وب�س��بب عدم وجود �أي
�شيء لأفعله ،بد�أت بالنظر �إىل الأدغال الكثيفة على منحدرات الوادي ،وفج�أة وقعت يف جمال ر�ؤيتي جمموعة
قدمي.
�وع قفزت عل��ى ّ
م��ن حيوان��ات الغري��ر احلم��راء تتقات��ل فيم��ا بينها؛ كمل�س� ٍ
 ماذا هنالك؟�س�أل "�آتا" الذي نبهه اندفاعي املفاجئ.
 جمموعة من حيوانات "الغرير" يا "�آتا" ،جرذان الأر�ض احلمراء! �أين؟�س�أل مرة �أخرى ،مغط ًيا عينيه الدامعتني براحة كفه.
(  (7

ال�سيول  -في�ضانات وتدفقات من الأحجار والطني على الأنهار اجلبلية.
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 هن��اك واح��د يق��ف منت�ص ًب��ا عل��ى احلج��ر ،يف ح�ين انق�س��م البقي��ة �إىل �أزواج تتقات��ل فيم��ا بينه��ا ،ه��ل ت��رى ي��ا"�آتا"؟
 هناك �شيء �سمني يوم�ض يف عيني.�أجاب "�أتاليك �آتا" مع ابت�سامة عري�ضة ،وبعد �أن ف َّكر قلي ًال� ،أ�ضاف:
 "الغرير" الآن مليء بالدهون� ...آه ،لو من�سك واحدً ا� ،سيكون حلمه عالج ًا حقيقي ًا البني �سليمان،�أم��ام عين��ي وق��ف الوج��ه النحيل لرفيق عمري �س��ليمان ،الذي تع� َّثر يف طريقه ،وب�صعوبة وقف على رجليه ،ولوح
مودع��ا ،كان يله��ث يف تنف�س��ه ،وي�س��عل ب�ش��دة ،وم��ن ال �ش��يء غم��ره ع��رق غزي��ر ،بف�ض��ول حزي��ن كان يراقب
بي��ده ً
كي��ف مل ي�أخ��ذه "�أب��و"ه يف الرحل��ة الطويل��ة ،ب��ل �أخ��ذين ،ويبدو �أنه لهذا ال�س��بب غ��رق يف احلزن.
 كالكما و ُلدمتا يف �أ�سبوع واحد.عاما،
قال "�آتا" م�ستذك ًرا حد ًثا عمره ثالثة ع�شر ً
 يبدو �أن �سليمان هو �أكرب منك بيوم �أو يومني� ،أو رمبا �أنت و ُلدت �أو ًال؟ ال �أعرف على وجه اليقني� ،أذكر فقط�أن ذلك حدث يف �س��بتمرب ،عندما ذهب اجلميع حل�صاد "الدخن" ،ح�س� ًنا� ،ش��باب مفعم ...لقد اجتزمتا عتبة
الأع��وام االثن��ي ع�ش��ر م��ن حياتكم��ا ،والآن �أنتم��ا مواطن��ان بالغ��ان تقري ًب��ا �إن �ش��اء اهلل :ا�س��مع�" ...أب��و"ك يف �س��ن
الثالثة ع�شرة �أ�صبح �سيد املنزل.
�صرخ فج�أة ً
منتقل �إىل نغمة مرحة ،واحم َّر وجهه من تدفق الدم.
 ماذا لو �ساعدناك لتقف على رجليك وزوجناك؟ هل �سرنجع من "توبي�شاكتا" مع فتاة �ستحبها؟ ال...متتمتُ و�أنا �أنظر باجتاه حيوانات "الغرير".
 ماذا تعني بـ "ال".ما�سحا دموعه التي ملأت عينيه.
�صرخ اجلد �ضاح ًكا �ضحكته ال�صامتةً ،
– �أحمق! ماذا تعني "ال"� ...آه؟
رغبة مني يف �صرف نظره عن الدعابة التي قالها بح�سن نية وبدون خلفيات ،اقرتحت:
 "�آتا" ،دعنا نطلق النار على حيوانات "الغرير"� ،سيكون لدينا ما ن�أخذه ل�سليمان.بالفعل ،ن�سي اجلد يف حلظة دعابته:
عين��اي �ضعيفت��ان ،ك��ن ح��ذ ًرا ،ال تطل��ق الن��ار عل��ى �ش��خ�ص م��ا ع��ن غ�ير ق�ص��د ،ال ت�س��بب لن��ا كارث��ة .اح��ذر منالهجوم.
 �أوه�" ،آتا" ،لقد ع َّلمنا "تارباكاي �آغا" -يف املدر�سة -الرماية بالبندقية. وماذا عن هذا التعليم؟ �أيعقل �أنهم يعلمون الأطفال �إطالق النار؟ وكي��ف ميك��ن ذل��ك م��ن غ�ير �إط�لاق ن��ار؟ ل��و ا�س��تمرت احل��رب ف�س��ندعى نح��ن � ًأي�ض��ا �إىل اجلي���ش؛ لذل��ك فهم
14

يعلموننا.
عم تتحدث؟ �إذا ما ا�س��تدعوكم ،فمن �س��يبقى �إذن؟ عندها �إذن �س��تنتهي �س�لالة قبيلتنا؟ ال تقل �ش��ي ًئا كهذا،
 َّال ترثثر بكالم فارغ!
غ�ض��ب "�آتالي��ك" ج��دً ا ،وم��ع ذل��ك ،تع�ثر ،وانحن��ى �إىل الواجه��ة الأمامي��ة للعرب��ة ،و�س��حب م��ن حت��ت ك��وم ت�بن
الق���ش الق��دمي بندقي��ة �س��وداء كان ق��د �س��لمها له "�س��ياكول" ذو الي��د الواحدة قبل االنطالق ،وخب�أه��ا بعيدً ا عني:
 كن حذ ًرا ،من �أن تنطلق النار عن غري ق�صد.�خ�صا مه ًم��ا ،وانطلق��ت� ...أردت �أن
عندم��ا �أ�صب��ح ال�س�لاح يف ي��دي ،جمع��ت نف�س��ي داخل ًي��ا ،وتخيل��ت نف�س��ي �ش� ً
�أثبت للجميع �أن درو�س العم "تارباكباي" مل تذهب هد ًرا ،بجلجلة حررت تربا�س البندقية ،نظرت �إىل الداخل،
كانت البندقية حم�شوة ،كنت �أعرف �أن هناك من حافة اخلرطو�ش قبعة �صغرية مع العد�س ت�سمى املكب�س ،بعد
حترير الرتبا���س نظرت يف اجتاه حيوانات "الغرير" -كان احلار���س ال يزال واق ًفا على ال�صخرة الرمادية ،يبدو
�أن��ه �ألفن��ا ب�صر ًي��ا ،مل يك��ن خائ ًف��ا ،كم��ا ل��و كان يتحق��ق م��ن وج��ود �أي خطر م��ن اجلانب الآخ��ر ،كان يقف وجنبه
باجتاهنا ،جامدً ا مثل حار�س ...لو اقرتبت خفية� ،سي�ش ّكون ويدخلون يف الثقوب ،ويبدو �أن الو�صول �إليهم بعيد،
معتم��دً ا عل��ى احل��ظ ،حت��ت غط��اء العرب��ة وجه��ت البندقي��ة �ص��وب "الغري��ر" احلار���س" ،اله��دف �أ�س��فل ال�س��رة"،
هك��ذا ب َّ�ين لن��ا الع��م "تارباكب��اي" يف درو���س الرماي��ة ،وق��ال �إنه يجب دائ ًم��ا �أن يتم تخفي�ض ن�ص��ف دائرة الب�صر
�إىل خ��ط الهدف الأدنى.
م��ن الطلق��ة الداوي��ة ك�أن اجلب��ال ال�س��ماوية كله��ا اهت��زت ،يف البداي��ة مل يك��ن بالإم��كان ر�ؤي��ة �ش��يء م��ن �س��تار
الدخان الأزرق ،وقف "�أتاليك �آتا" �ساكن ًا يف مكانه ،و�ضغط بكفه على �أذنه �شبه ال�صماء منذ زمن ،وكرر "ب�سم
اهلل ،ب�س��م اهلل" ،عندم��ا نظ��رت باجت��اه ال�صخ��رة الرمادي��ة ،ر�أي��ت �أطراف��ه القامتة ،يف حلظ��ة اختفت حيوانات
"الغرير" الأخرى جمي ًعا ،غائ�ص ًة يف اجلحور� ،أخذت "الغرير الأحمر" من قائمتيه اخللفيتني ،وبدا بحجم كلب
�صغ�ير ،و�س��حبته �إىل العرب��ة ،و�ألقي��ت ب��ه �أم��ام "�أتالي��ك �آت��ا".
 قبل املغادرة �س�أح�ضر لك واحدً ا �آخر.�ألقيت "الغرير" ،وكنت غري قاد ٍر على مقاومة الكربياء التي غمرتني.
وبد ًال من �أن يبتهج ،ارتبك "�آتا" قلي ًال ،عندما الحظت ذلك� ،صمتت ،وتبخر حما�سي التفاخري على الفور.
 �آ ٍه ،يا للأ�سف ،لقد فعلنا ذلك بال جدوى.ق��ال "�أتالي��ك �آت��ا" حم��او ًال بطريق��ة �أو �أخ��رى قل��ب "الغري��ر الأع��رج" ،وب�ش��فقة م�س��د براح��ة ي��ده عل��ى جانبي��ه
الالمع�ين ،وبطن��ه املذه��ب ،وجل��ده املائ��ل �إىل ال�س��ماوي والأحم��ر ،ث��م �أ�ض��اف:
 ات�ضح �أنها �أُ ّم. هذا يعني �أن ِجراءها ترعرعت. ي��ا عزي��زي ،يق��ال �إن ه��ذا احلي��وان يف الع�ص��ور القدمي��ة ج��اء م��ن الإن�س��ان ،ح َّل��ت علي��ه لعن��ة اهلل ،و�أ�صب��ح15
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خملو ًقا ً
قار�ضا ،لقد ر�أيتها بنف�سك ،اجلراء مثل �أطفال الب�شر ،تدافعت مبرح ،وتقاتلت فيما بينها ،على الرغم
م��ن الومي���ض يف عين��ي� ،إال �أن ه��ذا م��ا ر�أيت��ه� ،أرجو �أال حتل علينا اللعنة ،عب ًثا �س��محت لك �أن تطلق النار� ...أوه،
عبث�صا...
 "�آتا" ،ماذا بك؟ قلت اله ًثا.– يف �إح��دى امل��رات ق��ر�أت يف �أح��د الكت��ب ع��ن �أن��ه يف �أق�ص��ى ال�ش��مال؛ حي��ث يرك��ب ياقوت�-س��اخا ال��كالب،
يطلقون النار يف البداية على الغزالن ،وبعد ذلك ،عندما ّ
يقطعون الذبيحة ،يقولون" :اعذرنا �أيها الغزال ،ل�سنا
نحن من �أطلق النار عليك ،من فعل ذلك هم التونغو�س ،ونحن عرثنا عليك فقط" ،دعنا نقول � ً
أي�ضا�" :ساحمنا
�أيه��ا الغري��ر الأحم��ر ،ل�س��نا نح��ن م��ن �أطلق النار عليك ،من فعل ذلك هو جو ُلدا�س��خان ،ونحن عرثنا عليك على
الطريق".
�ضحك "�أتاليك �آتا" ب�صوت م�سموع �ضحكته ال�صامتة.
 �أيه��ا اللقي��ط ،تري��د التخل���ص م��ن "جو ُلدا�س��خان"� ،ألي���س كذلك؟ �أنت وهو و�س��ليمان ثالثة �أق��ران ،انظر ،كيفيتباهون بذلك! بيد �أن الكتاب الذي قر�أته �صدر بلغة الكفار ،ال توجد مثل هذه الكلمات يف القر�آن.
 ال تق��ل ه��ذا ي��ا "�آت��ا" ،يف الع��ام املا�ض��ي �أن��ت نف�س��ك �أعلن��ت قب��ل ذب��ح اخل��روف الوحي��د ل�س��ليمان�" :أن��ت� ،أيه��ااخل��روف ،ل�س��ت مذن ًب��ا� ،إال �أن��ه لي���س ل��دى الأطف��ال م��ا يكفي م��ن الطعام".
 ي��ا م�ست�ش��اري اخلا���ص ،ليحمِ ��ك اهلل م��ن الع�ين ال�ش��ريرة والل�س��ان ال�ش��رير .لتع���ش كث�ي ًرا وحتق��ق الكث�ير؛ليحفظ��ك اهلل م��ن الق��ذف واالف�تراء ،وم��ن �أه��وال احل��رب ،وليبت�س��م التوفي��ق ل�س��ليماين ،وليك��ون ه��ذا �ش��فاءه.
قال "�أتاليك �آتا" وا�ض ًعا "الغرير" بعناية حتت التنب بجوار البندقية على العربة.
ب�س��رعة التي��ار حتركن��ا ع�بر املنح��در الراج��ع للوادي ،الآن يتعرج الطريق بني �س��فوح الت�لال ،ومييل نحو الغرب،
وعن ُبعد كانت ُترى غابة �سوداء.
 "�آتا" ،هل بقي الكثري �إىل "توبي�شكاتا"؟ هل ُيرى ال�صف�صاف الأ�سود؟ ميكن ر�ؤيته على مدى الب�صر. هذا يعني �أنه مل يبق لنا الكثري� ،إن �شاء اهلل �سن�صل عند منت�صف النهار.ب��د�أ الرج��ل العج��وز يدن��دن يف نف�س��ه� ،أو بالأح��رى يهمه��م ب�ش��يءٍ م��ا حت��ت �أنف��ه ،ويغل��ق عيني��ه ،احتفظ بال�س��وط
بقيت على
يف يدي��ه ،لكن��ه مل ي�ض��رب الثوري��ن؛ ف�س��واء �ضربتهم��ا �أم مل ت�ضربهم��ا ،لن ي�س��رعا امل�س�ير ،يف اخللف ْ
ط��ول الطري��ق املتع��رج �ش��جريات امل��روج العنابية �أو الرمادي��ة اللون ،ارتفعت مقابلنا "الكوكي��ا" احلمراء كالفحم
امل�ش��تعل ،وكان��ت نبات��ات "البو�ص�ير الزونغ��اري والذنيب��ة" ق��د �أ�س��قطت �أزهاره��ا من��ذ زم��ن ،وجتم��دت منت�صب��ة
وك�شفت �أ�شواكها،كانت الرائحة العطرة للزعرت والهدية تفوح بكثافة يف الربيع� ،أما الآن ف�إنها -بعد �أن فقدت
لونها -تقف ،كالعدم ،يف و�ضع ال حت�سد عليه ،ولكن ،بعد �أن تناثرت يف كل مكان زهور الهندباء زرقاء كال�سماء
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الالزوردية ،بعثت يف النف�س ال�شعور بال�سعادة .يف بع�ض الأماكن كانت هناك زنابق بي�ضاء ،وزهور بحجم راحة
الي��د ،تت�ل�ألأ مث��ل �س��بائك الف�ضة ،ومن قمم هذه النبات��ات �أطلقت طيور ال ُق َّ َبة �أ�صوات �أحلانها.
قطع "�آتاليك" قيلولته ،وقال بعد �أن تذكر �شي ًئا مه ًّما:
�لت كذلك �إىل اجلي���ش؛ فهذا يعني �أن هناك مرب ًرا ،ف�أنت بارع يف الرمي من البندقية ،بب�س��اطة �أنت
�إذا �أُر�س� َرهي��ب! ولك��ن ،ه��ل يعق��ل �أن ي�أخذوك��م فع�ل ًا؟! �س��ي�أخذونكم� ،س��ي�أخذونكم ،امتدت لأكرث من ثالث �س��نوات ،وها
ق��د ب��د�أت ال�س��نة الرابع��ة! همم��م ،الوا�ض��ح �أنه��م ذاهب��ون �إىل مث��ل هذه املع��ارك الطويلة ،ذات م��رة عندما كنت
بعم��رك ،وقع��ت م��ا ت�س��مى باحل��رب اخلوقندية� ،أظن �أن مقاتلنا بايزاك دات��كا خرج ليقاتل مع خانية خوقند.مل
مي��ر الأ�س��بوع ،حت��ى احت��ج اجلمي��ع عل��ى احل��رب العاملي��ة ،ه��د�أوا ،بكلم��ة واح��دة ،يف خاني��ة خوقن��د قت��ل باي��زاك
دات��كا ،وكان��ت النهاية،كان��ت ه��ذه احل��رب رهيب��ة .لف�ترة طويل��ةمل ت�صلن��ا �أي �أخب��ار م��ن و ُلدنا كاي��ب ،وهذه هي
ر�س��الته الأخرية ،باملنا�س��بةَ ،مل اجللو���س بدون جدوى؟ دعنا جنتاز الطريق ،و�س��تقر�ؤها مرة �أخرى.
بع��د �أن ف��ك �أتالي��ك ع��ن �ص��دره �أزرار البي�ش��ميت القدمي من املخمل الأ�س��ود� ،أدخل يده حت��ت القمي�ص الرمادي
الداك��ن م��ن الع��رق ،و�ص��ل �إىل جي��ب داخل��ي خميط حتت �إبطه الأي�س��ر ،ومن هناك �أخرج م�س��بحة ،لقد ده�ش��ت
م��ن �أن اجل��د �أخف��ي امل�س��بحة يف مث��ل ه��ذا امل��كان العمي��ق ،والت��ي ال ميك��ن مقارنته��ا �إال ب�ـ "ال�س��ر حت��ت �ضري��ح
�أحم��د يا�س��وي"� ،سل�س��لة م��ن اخل��رز الأ�س��ود واملل��ون ،ربط��ت بتميمة جلدي��ة مثلثة ذات لون �أ�س��ود� ،أم�س��ك �أتاليك
�آت��ا بقب�ضت��ه عق��د امل�س��بحة م��ع التميم��ة ،وو�ضعه��ا بداي��ة على جبهت��ه ،ومن ثم عل��ى عينيه ،ثم فك ُقف��ل التميمة،
و�س��حب ب�إ�صبعيه ورقة مطوية ،وفتح الر�س��الة املثلثة ،وبعد ذلك و�ضعها برهبة على �ش��فتيه ،ومن ثم قدمها �إ َّ
يل
بيدي��ه املرتع�ش��تني ،قائ�ل ًا:
اقر�أها مرة ثانية.ق��دم الرج��ل العج��وز ه��ذه الورق��ة �إ َّ
يل بخ�ش��ية وخ��وف رهيب�ين (كم��ا ل��و كن��ت �س��أقوم بتمزيقها و�إلقائه��ا يف مهب
الري��ح) ،بحي��ث �إن �أ�صابع��ي ارجتف��ت بع���ض ال�ش��يء � ً
أي�ضا ،الر�س��الة مطوية كث ًريا ،وبالفعل ب��د�أت باالهرتاء ،ولو
مل يتم الإم�ساك بها بعناية ،ف�إن تخوف �أتاليك �آتا �سيكون يف حمله ،بعد �أن قمت بفتح الر�سالة القدمية بعناية،
جل�س��ت �إىل اخلل��ف قلي� ًلا ك��ي ال �أ�س��قط م��ن العرب��ة ،ولك��ي �أك��ون م�س��تعدً ا بحي��ث ال تقف��ز احل��روف م��ن الر�س��الة
ب�س��بب �ضربات العجالت اللعينة وهزاتها ،وعيناي تالحقها ،طال التوقف .ارتبكت من فكرة �أن ي ُع َّدين �آتاليك
�آت��ا جاه�ل ًا ،حتى �إن الع��رق غطى �أنفي املرتفع.
�ال ،و�إال م��ا كان لي�س��مع�" ،أغل��ى م��ن الذه��ب ،و�أنق��ى م��ن الف�ض��ة ،وال��داي
 "ر�س��الة ترحي��ب" ،قل��ت ب�ص��وت ع� ٍاملوق��ران� ،أخ��ي �س��ليمان و�أخت��ي خان��زادا احلبيب��ان! �أعتق��د �أنك��م يف منطقتن��ا الأم تنف��ذون ب�ش��كل ناج��ح مه��ام
�ود ووئ��ام� ،إن �س��ألتم ع��ن حيات��ي� ،س��أقول لك��م �إنن��ي �أقوم ب�ش��رف بتنفي��ذ واجبي
احل��زب واحلكوم��ة ،وتعي�ش��ون ب� ٍ
جت��اه الوط��ن مم�س��ك ًا بق��وة البندقي��ة بي��دي ،وجه��زت للع��دو الوغ��د العقوبة التي ي�س��تحق ،ونحن ،بع��د �أن خرجنا
من مذبحة كور�سك �سليمني ومل ن�صب ب�أذى ،نوا�صل مطاردة الفا�شيني اللعينني ،احلقيقة تقول �إنه لو حاربت
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عام��ا ،ال مي��وت �إال م��ن كت��ب عل��ى جبين��ه امل��وت ،يف كور�س��ك َف َق��د الكث�يرون م��ن �ش��باننا رءو�س��هم ،والآن
�أربع�ين ً
يب��دو يل �أنن��ي جن��وت مبعج��زة م��ن ه��ذه املج��زرة ،والآن لن �أموت �أبدً ا ،ال ي�س��مح يل الوقت بكتاب��ة الكثري ،تقبلوا
ر�س��التي املقت�ضب��ة ه��ذه الت��ي كتبته��ا خ�لال ا�س�تراحة ق�ص�يرة قب��ل �إح��دى الهجم��ات ،لو ق� َّدر اهلل يل �أن �أعي���ش،
ف�إين �س�أوا�صل يف امل�ستقبل تنفيذ �أمر الرفيق �ستالني بالق�ضاء على العدو ،ولو بعد ذلك كله �أتيحت يل الفر�صة
�س��أكتب لكم ر�س��الة قلبية مف�صلة �أكرث من هذه ،ليحفظكم اخلالق! و�إىل اللقاء� ،أمتنى لكم ال�صحة وال�س�لامة
ي��ا �أحبائ��ي ،ح��ررت يف اخلن��دق ،كاي��ب �آتاليك��وف ،يف " � 17أغ�سط���س ."1943
اهتمام��ا للدم��وع املنهمرة عل��ى حليته ،كان
"مل��اذا ه��و �صام��ت؟!" ،فك��رت بع��د �أن نظ��رت �إىل �أتالي��ك �آت��ا ،ال يع�ير
ً
يبكي ب�صمت ،بعد �أن قمت بطي الر�س��الة من جديد� ،س��لمتها له باليد .وبعد �أن م�س��دها بيده ،جل���س وخب�أها يف
اجليب الداخلي ،وبعد مرور بع�ض الوقت �س��أل:
 ما هو تاريخ اليوم من �شهر �أغ�سط�س؟ اخلام�س ع�شر. �أوه� ،أوه� ،أوه ،هذا يعني �أن عمر الر�سالة عام� ،آه؟!ولع��دم معرفت��ي مب��ا �أجيب��ه ،ط�أط��أت ر�أ�س��ي� ،إذا مل ت��أت من��ذ ع��ام كام��ل �أي �أخب��ار ،ف��إن ذل��ك بالطب��ع ال�س��بب،
وبعين�ين ن�ص��ف مغم�ضت�ين ،ح� َّول �آتالي��ك �آتا نظره �ص��وب اجلبال:
 ينبغ��ي عل��ى الإن�س��ان �أال يتح��دث بعجرف��ة �إطال ًق��ا ،م��اذا �أراد �أن يق��ول امل�س��كني بقول��ه" :ل��ن �أم��وت �أب��دً ا؟"بالت�أكي��د م��ن �أعط��اه ه��ذه الكلم��ات ،ه��و ال�ش��يطان الغ��اوي�" ...أوه ،ي��ا ل��ك م��ن غب��ي� ،إن جت��ر�أت عل��ى معار�ض��ة
�إرادة اخلال��ق الق��ادر؟! كا-ي�ـ-ب!" – تنه��د ب�صعوب��ة ،و�ص��رخ.
�ش��عرت ب��الأمل م��ن �صرخ��ات الرج��ل العج��وز يف رحاب��ة ال�س��هوب ،وب��د�أ ج�س��مي يرجت��ف ،مل��اذا �ص��رخ ب��كل ه��ذه
الق��وة ،وك�أن كاي��ب م��ن مكان��ه البعي��د �سي�س��تجيب؟
اقرتب الوقت من منت�صف النهار ،و�أ�صبحت ال�شم���س حارقة ب�ش��كل مذهل ،حتى �إن الغراب الأ�س��ود الذي كان
يجل�س على �سور حظرية املوا�شي املهجورة منذ زمن ،كان يتنف�س ب�صعوبة فا ً
حتا منقاره.
 �آااه؟! – خرج��ت م��ن �أتالي��ك وك�أنه��ا له��ب كب�ير ،حتى �إن الغراب الأ�س��ود الذي طار مبتعدً ا �إىل م�س��افة ال ب�أ���سبقلق حماو ًال يف الوقت ذاته حماية نف�س��ه ،لي�س��ت "�آه" عادية ،و�إمنا "�آااه" .مل يكن ذلك
بها من الطريق ،حترك ٍ
�أنني حزن ،و�إمنا م�س��ألة حية بغ�ضب ،و�أمر معطى ب�ش��جاعة ،الآن �س��رت و�أنا �أمتنى �ش��ي ًئا واحدً ا� :أال يطلق مرة
�أخ��رى "�آااه؟!" ،فالأم��ر رهي��ب.
وحده��ا �صق��ور ال�س��هوب احلوام��ة حتل��ق ف��وق ال��وادي؛ حي��ث تنم��و الف�ص��ة الربي��ة الغ�ض��ة والأع�ش��اب النفالوي��ة
بالتعاقب مع نباتات ذيل الثعلب والرزين ،هنا من ال�صعب على ال�صقور احلوامة ،التي ال ت�ستطيع التقاط �سوى
طيور ال�س َّمان ،البقاء على قيد احلياة ،من حركة �أجنحتها ت ُه ّب بخفاء �أن�سام ك�أنها حز ٌن وت�شر ٌد ويت ٌم .ك�أن كل
�ش��يء حولن��ا رب� َ�ط �أحزم��ة احل��زن ،والع��امل م��ن التع��ب يخف��ي العي��ون الغارقة�.س��هوب ذابل��ة من العط���ش� ،صقور
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حائم��ة بحث� ًا ع��ن الطع��ام .مراه��ق غ�ير نا�ض��ج ،رج��ل عج��وز حمن��ي الظه��ر .وحدها "اجلب��ال ال�س��ماوية" ال تزال
�ش��اخمة .عندم��ا تنظ��ر �إليه��ا ترف��ع روح��ك املعنوي��ة .ت�س��مو ب��ك "اجلب��ال ال�س��ماوية" ب�صم��ت ،مل ي�س��تطع �أتالي��ك
�آت��ا يف حيات��ه �أن ي�س��تقيم ،ولك��ن عندم��ا نظ��ر �إىل اجلب��ال �أطل��ق "�آااه؟!" ،يب��دو �أن ظه��ره املنحن��ي ب��د�أ بالتع��ايف.
بعد ذلك غنى �أتاليك �آتا ب�صوت منخف�ض ،بالكازاخية �أو بالقريغيزية  -مل �أمتكن من التمييز.
ما يف الأحالم يذوب كله.
وحده امليزان �س ُيظهر الوزن.
�إذا كان ال�شباب ّ
يول،
فال تقع حتت ال�ضغوط الهائلة.
�ستتوب ،وتتعذب،
�أين هي النعمة ال�سابقة؟
�إذا جاءت النهاية لل�شباب،
هل ميكنك ا�ستعادته؟
 هل فهمت �أيها اللقيط؟جال�سا يف حالة من االرتباك ،و�س�أل لكي ي�شعر مبزاجي.
�س�أل اجلد ،بعد �أن الحظ �أنني كنت ً
بود �إ َّ
يل ،وابت�س��م ب�س��ماحة و�إخال�ص؛ الأمر الذي جعل مزاجي يتح�س��ن بع�ض ال�ش��يء .كل �ش��يء
نظر �أتاليك �آتا ٍ
وباك� ...أجل ،وال�صقر احلوام الذي قام مبناورتني جيدتني يف اجلو ،بدا يل مرح ًا من
كئيب ٍ
من حولنا بدا غري ٍ
ال�س��عادة،كذلك لي���س ب��ذاك الإره��اق �ص� َّرت اجلن��ادب الت��ي احتلت مكانه��ا باملكان بني امل�س��تنقع امللحي والبجعة
املجفف��ة؛ حي��ث كان��ت تق��ف يف وق��ت ما البيوت املدمرة ،لكنها �ص ّرت �صري ًرا واحدً ا ،طيور ال�س��نونو التي جتمعت
يف م�ستعمرة واحدة على قمة جدار طيني متهالكَّ ،
حطت ورفعت �ضجيجها و�صخبها الذي ي�صم الآذان ،ومن
ث��م ب��د�أت يف التحلي��ق ع�ش��وائ ًيا واالنق�ضا���ض �إىل الأ�س��فل وال��دوران عل��ى م�س��توى منخف���ض ،رمب��ا كان��ت ت�س��تعد
لتحليق طويل ،ال�س��نونو هو واحد من الطيور املباركة ،وهو م�س��تعد لأن ي�ضحي بنف�س��ه ،و�س��تبذل فراخه املولودة
يف هذا العام كل قوتها للعودة �إىل وطنها يف العام املقبل ،والكثري منها ال ي�صل �إىل املوطن ،فتموت ب�سبب م�شقة
الط�يران ب�لا نهاي��ة ف��وق املحي��ط ،يف ح�ين �أن��ه بع��د �أن ترت��اح الطي��ور عن��د و�صوله��ا �إىل املوط��ن ،تغ��رد ب�أغانيه��ا
وت�صفر كيويات(   (8بارعة .لو �أنها مل ت�سقط يف الهاوية من �شدة التعب ،لرمبا و�صلت� ،أما �أنا فيتملكني الرعب
فج��أة م��ن �صرخ��ة �أتالي��ك �آت��ا "�آااه؟!" الت��ي ت��دوي يف روح��ي.

(  (8

كيوي -م�ؤلفة مو�سيقية قدمية ،تعزف بو�ساطة �إحدى �آلتني مو�سيقيتني وتريتني �شعبيتني :الدونغ بوال �أو الكوبيز.
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مبج��رد �أن ح��ل منت�ص��ف النه��ار ،و�صلن��ا �إىل غاب��ات توبي�ش��كاتا الكثيف��ة .يب��دو �أن ه��ذا الرج��ل زعي��م القري��ة
الواقع��ة يف الغاب��ة ،عين��ه اليمن��ى كان��ت حت��دق دون �أن ترم���ش� ،أم��ا ه��و نف�س��ه فق��د كان �أحم��ر اخلدي��ن ،بلحي��ة
و�ش��عر رم��ادي ،متباه ًي��ا يف �س��رواله املخمل��ي الأ�س��ود ،اعتن��ى ب�أتالي��ك �آت��ا ب�ش��دة ،بع��د االعتناء الكب�ير ،غا�ص يف
املجامالت ،وقال �إنه يتمنى ال�صحة ،وو�ضع و�سادة حتت ر�أ�سه ،وبطانية حتت ظهره ،عندها فقط اكت�شفت كم
كان �أتاليك �آتا موقرا ،عندما تذكرت كيف كنا ال ن�سمعه ونقاطعه بخ�شونة يف بع�ض الأحيان" :رجل عجوز �أ�صم
و�أح��دب"� ،ش��عرت ب��أن وجه��ي ملته��ب باخلج��ل ،بعد �ش��اي ال�ضيافة اكت�س��ب �أتالي��ك �آتا القوة ،وكعادة كبار ال�س��ن
الذين يعانون م�ش��اكل ال�س��مع� ،صاح:
 يا �ساغيمبيك ،لقد حان الوقت لن�سلك طريقنا� ،إن كان اخل�شب جاهز ًا ،قم بتحميله.اق�ض ليلتك هنا،
 �أوه� ،أتاكي ،ال�شم���س متيل نحو الغروب ،و�س��يحل الليل و�أنت تزحف ك�س��لحفاة على ثريانكِ ،وحترك يف وقت مبكر من �صباح اليوم.
عال ،لعلمه بع�صبية �أتاليك �آتا و�ضعف �سمعه.
قال العجوز �ساغيمبيك ،الذي يتحدث ب�سرعة ،ب�صوت ٍ
مل يغ�ير �أتالي��ك �آت��ا عادت��ه� ،ضح��ك ب�صم��ت .يبدو �أنه كان يظن يف نف�س��ه �أنه كان ي�ص��در �أ�صواتًا عالية ،يبدو �أن
ال�ضحك ال�صامت ُيو َلد من رغبته يف كبح النغمة امل�ش ّو�شة �أو احلادة يف �صوته ،من يدري.
اق�ض ليلتك هنا؟! كل هموم الكوخلوز يحملها هذان الثوران الت ِع�س��ان،
 هيه ،يا قريبي الذي وهبني اهلل �إياهِ .�إن مل ن�ص��ل الي��وم؛ ف��إن العم��ل �س��يتوقف غ��دً ا ،ي��ا عزي��زي ،وج��ذوع �أ�ش��جارك ه��ذه� ،إن مل نح�ضره��ا يف الوق��ت
املنا�س��ب ،ف��إن مدر�س��تنا املتهالك��ة ال يب��دو �أنه��ا �س��تكتمل بحل��ول املوع��د النهائي ،ودرو���س الأطفال على و�ش��ك �أن
تب��د�أ ،وع��ا ٌر �إذا ب��د�أت عملي��ة التعليم ،واملدر�س��ة ما زالت م�س��تلقية على جنبها ،ع��ا ٌر مياثل املوت� ،أيعقل �أال نهيئ
الظروف للأطفال الذين �آبا�ؤهم و�أ�ش��قا�ؤهم الأكرب �س� ًنا موجودون على اجلبهة؟ �آه؟ والآن املدر�س��ة التي بناها
جن��ود خ��ط املواجه��ة ه�ؤالء ،هي يف و�ضع مدمر ل�س��وء احلظ.
�أن��ا ال �أفه��م ه��ؤالء الكب��ار� ،أعن��ي �س��اياكول ذا الي��د الواحدة� ،إنهم ال يو�ضحون منذ البداي��ة �إىل �أين ،ولأي هدف
تذهب ،الآن �أرى �أن رحلتي تتعلق مبا�شرة مبدر�ستنا ،يف ربيع هذا العام هطلت �أمطار غزيرة ممزوجة بالثلوج
ملدة يومني �أو ثالثة �أيام متتالية ،وبعد ذلك حتطم �سقف املدر�سة من جهة ،و�سقط من الو�سط ،رحمة من اهلل
�أن االنهي��ار ح��دث يف اللي��ل ،و�إال لطمرن��ا ،مل �أ�س��افر �آن��ذاك م��ع �أتالي��ك �آت��ا ،مل نذه��ب �إىل توبي�ش��اكتي ،ك��م بكت
عنده��ا عائ�ش��ة البائ�س��ة! ال تخج��ل ع��ادة م��ن التعب�ير ،وكان يكف��ي �أن �أخ��رج م��ن لعبة �آلت�ش��يكي(  ، (9حتى مت�س��ك
باملغرف��ة ،وتب��د�أ مبطاردت��ي و�ش��تمي ب��كل م��ا يح��وي الع��امل م��ن �ش��تائمِ " :لت ُم� ْ�ت� ،أيه��ا اللع�ين!"" ،لتلفظ��ك الأر���ض
الأم!"" ،تب � ًا ل��ك� ،أيه��ا الوغ��د!"" ،لي�ضرب��ك الآلت�ش��يون ،لنتخل���ص من��ك!" وغريه��ا ،ول��و بقي��ت حت��ت �أنقا���ض
املدر�س��ة ،ف�إن��ه ،كم��ا كان��ت تق��ول ه��ي نف�س��ها" :قب��ل �س��ن الثالث��ة ع�ش��رة حت��ت ثالث��ة ع�ش��ر حج� ًرا" ...لبقي��ت...
(  (9

 �آلت�شيكي -لعبة كازاخية بعظم ركبة اخلروف �أو املاعز التي ت�سمى �آ�سيك.الرتفيه املف�ضل للفتيان الكازاخ ،ال �سيما يف املناطق الريفية.
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ول�ش��اهدت كي��ف تبك��ي عائ�ش��ة� ،أوه ،ك��م �أن��ا �ش��ديد الغب��اء ،كي��ف تت�س��نى يل الر�ؤي��ة ل��و م��ت حت��ت احلج��ارة؟ ه��ل
ي�ش��عر املوت��ى كي��ف يبك��ي الأحي��اء؟ �أل��ن يط�ير كاي��ب م��ن بع��د ،بع��د �أن ي�س��مع �صرخ��ات �أتالي��ك؟ توق��ف ،ال ترثث��ر
ب��كالم ف��ارغ ،م��ن �أخربكم �أن كاي��ب قد ُقتل؟!
للحظ��ة خف��ت م��ن الدعاب��ة بع��د �أن ظنن��ت �أن �آتالي��ك �آت��ا خ ّم��ن ب�إح�سا�س��ه �أف��كاري ال�س��يئة ه��ذه ،يب��دو �أن��ه مل
يخمن ،دفع بالع�صا حتت ظهره املحني مم�س ًكا �إياها مبرفقيه ،ووقف وهو ينظر باجتاه �ساغيمبيك الذي متكن
م��ن و�ضع نظارت��ه .وانتظر الرد.
 ح�س� ًنا� ،آتاك��ي ،فليك��ن الأم��ر كم��ا ت�ش��اء ،لك��ن الوق��ت مت�أخ��ر وح�س��ب بالن�س��بة لكم��ا (العجوز ال�ضعي��ف والفتىقلي��ل اخل�برة)؛ لذل��ك اعتق��دت �أن الطري��ق يف اللي��ل �صع��ب ،الآن �س��وف �أجم��ع الكب��ار وال�صغ��ار و�أك ّل��ف اجلمي��ع
بتحميل اخل�ش��ب ،قال �س��اغيمبيك.

يب��دو �أن �ضر�س��نا املري���ض (العجل��ة اخللفي��ة للعرب��ة عل��ى اجلان��ب الأي�س��ر) مل ي�صب��ح الآن يح��ف فح�س��ب ،ب��ل
ويئن بهدوء وي�صدر �صوتًا م�ستم ًرا � ً
أي�ضا ،احلمل ثقيل ،يبدو �أنهم ح َّملوا حوايل ثالثني �أو �أربعني �شجرة ،وعلى
الرغ��م م��ن �أنه��ا م��ن حي��ث ال�س��ماكة كانت �أ�صغر من �أ�ش��جار ال�صنوبر التي تتميز ع��ن غريها من حيث احلجم؛
ف��إن تل��ك اجل��ذوع كان��ت تت��دىل ك�أرج��ل عارية من اجلزء اخللفي للعربة ،را�س��مة على الأر���ض خطوط ًا معقدة.
كان الث��وران الل��ذان ميث�لان ال�ثروة الأك�ثر ب��رو ًزا يف الكوخل��وز ،كم��ا ل��و كان��ا -خوف� ًا م��ن الإح��راج �أمام النا���س-
ي�س�يران باهتمام ،حمافظني على كرامتهما� ،إىل �أن ابتعدا عن توبي�ش��اكتي م�س��افة ال ب�أ���س بها� .إيه ،ثريان زمن
احلرب ثالثية التجاويف! �شبان اليوم ،حتى يف الريف ،يجهلون حقيقة ما هو الثور ،ويف وقت طفولتنا كان الثور
ظاه��رة كب�يرة مث��ل "ك "700-بالن�س��بة لأنا���س الي��وم.
عندم��ا غادرن��ا ح��دود منطق��ة �آك�س��و-جاباغلي( (   (1ال�شا�س��عة؛ بقي��ت غاب��ة توبي�ش��اكتي الكثيف��ة خلفن��ا� ،س��وداء
بعي��دة ،كان��ت ال�شم���س تهب��ط �إىل جوفها؛كان��ت هالتها احلم��راء كالدم .كغطاء ل َّون جميع �أنح��اء العامل الغربي،
والقم��م الثلجي��ة يف "اجلب��ال ال�س��ماوية" ب�أل��وان دافئ��ة ،وكان��ت ال�س��حابة ال�س��وداء ف��وق توبي�ش��اكتي -الت��ي ت�ش��به
( ( �   (1أُن�شئت حممية �آك�سو-جاباغلي الطبيعية يف عام  1926على �أرا�ضي حمافظتي ترك�ستان وجامبيل ،وت�شغل م�ساحة تبلغ حوايل � 132ألف هكتار،
وكان ت�أ�سي�سها يهدف �إىل احلفاظ التام على النباتات واحليوانات يف �سهل في�ضان نهري �آك�سو وجاباغايل ،حيث توجد �أنواع نادرة للغاية ،والطبيعة نف�سها
جميلة ب�شكل ال يو�صف.
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ح�ص�ير ال�ش��عر ال��ذي ي�ؤخ��ذ عن��د جتمي��ع من��ازل الي��ورت -مغط��اة مب�س��حة حم��راء ،وم��ع ذل��ك ،فق��د ع َّك��رت ه��ذا
الع��امل املحم��ر وال��وردي عل��ى الف��ور �س��حابة �س��وداء كئيب��ة م��ن الغرب ،وبع��د �أن �أ�صبحت �أكرث كثاف��ة؛ انتقلت �إىل
الهجوم على املعقل ال�س��ماوي ال�ش��رقي ،بينما كنا �س��ائرين ،كان كل �ش��يء يغرق يف الظالم ،يف حني �أن اجلبال
ال�سماوية املقد�سة كامل"زارا"ت بالن�سبة لنا� ،أ�صبحت بب�ساطة غري مرئية ،عندما �سقطت على ر�أ�سي القطرات
الأوىل للمطر الذي كنا ننتظره ب�سبب اجلفاف طوال ال�صيف؛ ارجتف ج�سدي كله ،و�أخفيت ر�أ�سي حتت كتفي،
ونزل��ت جاثي ًا ،وكمنت.
امت��د الطري��ق يف االجت��اه ال�ش��رقي ب�ش��كل م�ضج��ر ،وكان يب��دو ع��ن بع��د كخط��وط رمادي��ة ،وفج��أة وب��دون �س��بب
وعر� ،ش��اقٍ  ،ع�س�ير ،ل َّوح الثوران الأ�ش��قران ب�آذانهما كما لو كانا ي ُبعدان الذباب
على الإطالق بد�أ بالتحول �إىل ٍ
املزعج ،وحاوال بكل ِجد التقدم ،بعد وقت ق�صري بد�أت الرتبة الزيتية على الطريق تنزلق كال�صابون ،وحتولت
�إىل ط�ين .الآن فق��ط ت�أوهت العجالت ح ًقا.
ال �أ�ستطيع و�صف �أتاليكاتا باجل�شع؛ فهو طيب القلب ،لكنه هو من �أقنع �ساغيمبيك �أثناء التحميل:
 �ض��ع ،و�ض��ع ،ل��ن ُن�ترك ب��دون م��واد عندم��ا نغط��ي �س��قف املدر�س��ة .الفائ���ض �س��يبقى ،و�إن ح��دث الأ�س��و�أ فل��من�س��تطع الو�ص��ول؛ �س��نعود �إلي��ك ثانية.
قال ذلك ،و�أجربهم على حتميل حوايل ع�شر �شجرات زائدة.
حتى لو كان الثوران الأ�شقران فيلني؛ لأُرهقا ومل يتمكنا من التنف�س� ،أ�صبحت العربة العرجاء ت�صدر �صري ًرا،
وب��د�أت العجل��ة امل�ش��دودة ت�ص��در هدي� ًرا ُي�ص� ّ�م الآذان ،كان �أتالي��ك �آت��ا �صام ًت��ا ،يب��دو �أن��ه الآن � ِأ�س��ف لأن��ه حم��ل
الكثري من اجلذوعَ ،من يدري! حتول �إىل م�ؤخرة العربة ،وتفح�صها ً
طويل ،ويف اخللف ر�سمت جذوع الأ�شجار
الطويل��ة املتلطخ��ة بالأو�س��اخ ر�س��وماتها املنمق��ة عل��ى الطري��ق ،باخت�صار ،م��اذا �أقول ،يف فرتة م��ا بعد الظهرية،
بع��د �أن ا�س�ترحنا قلي�ل ًا ،و�صلن��ا �إىل ال��وادي؛ حي��ث مت ا�صطي��اد الغري��ر.
 وماذا� ،أيها اللقيط؟قال �أتاليك بعد �أن مل�سني ب�إ�صبعه يف جانبي.
 �إذا متكن��ا -مب�س��اعدة اهلل و�أرواح الأ�س�لافِ -م��ن قط��ع ه��ذا ال��وادي؛ ف�إن الطريق �سي�س�ير منحد ًرا ،و�س��يكونال�س�ير ،و�س��وف ن�ص��ل �إىل هن��اك ب��دون متاع��ب ،ارك��ع �أم��ام اهلل ي��ا بار�س��خان! ارك��ع �أم��ام �أرواح �أ�س�لافك! انزل
م��ن العرب��ة ،خ��ذ ال ِعن��ان الرئي�س��ي ب�ين يدي��ك ،عندم��ا نت�س��لق �إىل احلاف��ة املقابل��ة للمنحدر ،وقل لنف�س��ك "ام�ض
قدما� ،إال الأمام فقط" ،وهذا �سي�ساعدك� ،س�أعمل �أنا على ال�سوط ،و�إذا ابت�سم احلظ؛ �سنخرج ،وباملنا�سبة يا
ً
بار�س��خان ،خذه��ا ،خذه��ا ،م��ن ف�ضل��ك ،و�ضعه��ا عل��ى عنق��ك� ،أخ�ش��ى �أن �أفقده��ا عن��د االرتباك.
�أ�ضاف ،وهو يخرج التميمة ال�سوداء املثلثة من ح�ضن امل�سبحة ،وي�سلمها يل و�أنا نازل من العربة �إىل الأر�ض:
 انتبه! ال ُت�ضعها! باملنا�سبة ،ال تن�س �أن حتمل �إىل �سليمان الغرير الذي ا�صطدته �أنت. �أنت �سـتعطيه �إياه بنف�سك.22

�صحيحا �س��املًا
 ي��ا عزي��زي ،ه��ل بقي��ت يل �أي��ة ذاك��رة؟ العقل ترك �آتا� ،ضع يف احل�س��بان �أنه �إذا �أ�صبح �س��ليمانً
مثلك ،يف احلال �س�أُ�س ِلم روحي �إىل اهلل ،بدون ندم ،كنت �س�أغادر ،التع�س! ماذا ميكنك �أن تفعل؟
عندم��ا نزلن��ا �إىل ال��وادي م��ن املنح��در القري��ب ،وقفت �أمام الثورين قائ ًال" :ح�س� ًنا ،ح�س� ًنا" ،كما لو كنت �أ�ضغط
على ا َملكابح ،لكن العربة ا�ستمرت يف النزول ،على الرغم من اجلهود اليائ�سة للثورين ،زحف النري على الفور،
أ�سي احليوانني امل�سكينني.
وا�ستقر يف القرون الوا�سعة ،مهددًا بقطع ر� ّ
متح��ر ًكا بباله��ة ،خماط� ًرا بتمهي��د الأر���ض حت��ت حواف��ر الثوري��ن ،هرعت على نح��و �أعمى ،ب��دون �أن �أفهم كيف
متكن��ت م��ن اخلو���ض وقط��ع التي��ار العمي��ق ،الآن يج��ب علين��ا - ،دون التقلي��ل م��ن الوت�يرة  -القف��ز وال�صعود �إىل
احلافة املقابلة ،قبل قليل كنت �أوقف الثورين ،والآن يجب منحهما احلرية ،و�سحب ال ِعنان ب�شكل �أقوى ،وال�سعي
�إىل ال�صعود �إىل احلافة الأخرى من الوادي� ،س��حبت بجهد ،وبجدية تامة ،مثل رجل قوي تدفعه الثقة ب�أنه لن
يكلفه �ش��يئ ًا �س��حب الثورين والعربة ال�ضخمة ب�س��حبة واحدة ،انزلقت قدماي احلافيتان يف طريق موحلة لزجة
كال�صابون ،ولي�س هناك رابية للراحة.
 �آه� ،آه� ،آه ،يا �إلهي ،يا �أرواح الأجداد!هاج �أتاليك �آتا ،وبال�سوط وبخ الثورين.
عندم��ا و�صلن��ا �إىل منت�ص��ف ال��وادي بال�ضب��ط ،ظه��ر عل��ى الثوري��ن الإعي��اء ،فتمطي��ا كخيط القو���س ،وجتمدا يف
ه��ذه الو�ضعي��ة فج��أة ،زل��ت قدم��اي من الثقل املتوا�صل للعنان ،ووقعت��ا حتت �أقدام الثورين ،فور حدوث ذلك ،يا
للم�صيب��ة ،حترك��ت العرب��ة وتدحرج��ت �إىل اخلل��ف ،ال �أع��رف حت��ى كي��ف متك��ن الرجل العجوز م��ن القفز منها،
حاول على الفور بكل قوته �أن يوقف العربة ،حماو ًال �إبطاء تقدمها بكتفه منتق ًال من اجلانب الأي�سر ،يف حلظة
م��ا ُ�س��معت طقطق��ة ،وتدحرج��ت العرب��ة يف اجت��اه واح��د ،وانقط��ع حب��ل القن��ب ال��ذي كان يرب��ط احلم��ل ،وب��د�أت
ج��ذوع الأ�ش��جار م��ع احلفي��ف تزحف �إىل الأر���ض الواحد تلو الآخر.
�سمعت ال�صرخة املتوترة لأتاليك �آتا:
أخرج احللقات من النري!
� ِب�س��رعة حمموم��ة متكن��ت م��ن �س��حب احللق��ات احلديدي��ة م��ن الن�ير� ،إذا مل �أفع��ل �أن��ا ذلك ،ف��إن العرب��ة املنقلبة
كان��ت �س��تلوي عنق� ّ�ي الثوري��ن ،لقد �أنقذتهما ...ولكن �أين �آتاليك �آتا نف�س��ه؟!
 �آتا! �آتا!ال �إجاب��ة ...تتناث��رت ج��ذوع الأ�ش��جار املت�س��اقطة يف اجتاه��ات خمتلفة ،و�صعدت عجالت العربات نحو ال�س��ماء،
مل يكن للعجلة اخللفية �أي حافة ،ومل يكن هناك �سوى املحور ،هذا التحطم الكامل حدث للتو.
 �آتا! �آتا!بهي��اج قل��ق كن��ت �أدور و�أتع�ثر ح��ول كوم��ة الأ�ش��جار املكد�س��ة ،ظ�لام دام���س ،حت��ى ل��و قلع��ت عيني��ك ،ومط��ر ال
يتوق��ف ،يح��رق ويح��رق ،ال �أ�ش��عر �إن كان��ت هن��اك مالب���س عل��ى ج�س��مي �أم ال .م��ن ر�أ�س��ي �إىل قدم��ي مغط��ى
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ب�أو�س��اخ لزج��ة ،ب��د�أت �أف��رز ج��ذوع الأ�ش��جار واح��دً ا واح��دً ا ،اجل��ذوع ثقيل��ة ج��دً ا ،كان يحمله��ا رج�لان وب�صعوبة
�أثناء التحميل ،تعرفت على �آتا الذي كان م�س��تلقيا �س��اجد ًا بعد �أن تعر�ض لكدمات قوية ،بعد �أن �ش��عرت بر�أ�س��ه
وكتفيه:
 �آتا ،عزيزي ،كن �صبور ًا! �أنا هنا ،الآن �س�أقلب كل �شيء.قلت و�أنا �أحاول الإم�ساك بالنهاية الأكرث �سماكة للجذوع ،و�سحبها جانب ًا.
 �آتاتاي! �آتا!بال��كاد ُي�س��مع �أنين��ه ،كان اجل��زء ال�س��فلي م��ن خ�ص��ره ال ي��زال حت��ت اخل�ش��ب ،وبكلم��ة واح��دة" :وجه��ه ملط��خ
متاما.
بالط�ين" ،بع��د �أن �أقم��ت ر�أ�س��ه؛ �أح��اول م�س��ح وجه��ه بزاوي��ة قمي�ص مبل��ل ً
 �آتاتاي! �آتا!ل��و كان يل �ص��وت رن��ان ك�ص��وت امله��ر ،لط��ار ب��كل ق��وة ي�ش��ق عب��اب ال�س��ماء .وم��ا ال ي�س��معه اهلل ،ل��ن ي�س��تطيع
الإن�سان �سماعه ،ولكن من مكان ما يف اخللف جاء �شيء ي�شبه وقع حوافر ح�صان راك�ض ،وبالفعل ،من اجلانب
الآخ��ر م��ن ال��وادي� ،أ�س��رع باجتاهن��ا فار���س حقيق��ي على ح�صان� ،ش��ا ًقا طريقه من خ�لال طني الطريق.
 �أوه� ،أيه��ا امل�س��كينان ،لق��د وقعتم��ا ال حمال��ة يف ه��ذه الورطة،ك�أنن��ي �ش��عرت ب�إح�سا�س��ي الداخل��ي ب��أن مث��ل ه��ذهامل�صيبة �س��تهاجمكما ،فلم �أجل���س يف املنزل ،و�أ�س��رعت وراءكما.
قال العجوز �ساغيمبيك �أك�سيكال( (  ، (1وهو يقفز من على ح�صانه.
انكببن��ا كالن��ا ،قمن��ا �أو ًال بتنظي��ف �أتالي��ك �آت��ا م��ن بقاي��ا ال��ركام اخل�ش��بي ،وعندم��ا رفعن��اه م��ن و�ضعي��ة ال�س��جود
وو�ضعن��اه عل��ى ظه��ره ،ق��ال ب�صعوب��ة كب�يرة�" :آه!" ،ب��دا يل �أن��ه وق��ف بطول��ه الكام��ل ،ك�أن االنحن��اء يف ظه��ره
متام��ا.
�-صدق��وا �أو ال ت�صدق��وا -تال�ش��ى ً

( (  (1

 �أك�سيكال – �صيغة ملخاطبة الأ�شخا�ص يف ال�سن املتقدمة ،ولكنها ،باالختالف عن �آتا ،ال ي�ستخدمها ال�صغار ،و�إمنا الأ�شخا�ص الكبار الغرباء.
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جن ًب��ا �إىل جن��ب م��ع �س��اغيمبيك قمن��ا بتحري��ك العرب��ة الواقع��ة �إىل هن��ا وهن��اك ،حت��ى �أوقفناه��ا عل��ى العج�لات
م��رة �أخ��رى ،وو�ضعن��ا الن�ير عل��ى الثوري��ن ،وجلبناهم��ا �إىل حاف��ة ال��وادي ،ورفعن��ا املح��ور يف العجل��ة املك�س��ورة،
وربطنا به اجلذع الأقل �سماكة ،وجعلنا منه مقب�ض ًا .ثم �سحبنا اجلذوع �إىل العربة الواحد تلو الآخر ،ولكنَّ ر ْف َع
�آتاليك �آتا كان �أ�ش��د �صعوبة من �س��حب اجلذوع ،فمِ ن �أدنى حركة كان يئن ب�صمت ،ويت�أمل ب�ش��دة ،وعلى الرغم
م��ن الإره��اق ال�ش��ديد؛ رفعنا اجل�س��م املجهد بعناي��ة ،وو�ضعناه على اجلذوع.
بد�أ الطريق باالنحدار ،و�س��ار الثوران ب�س��هولة وبدون �إجهاد� ،س��اغيمبيك �أك�س��يكال على ح�صانه ،و�أنا متركزت
على اجلذوع ،الأمطار الغزيرة بد�أت تهد�أ ،و�صارت ال�سماء �صافية ،ي�ضيئها القمر ،والنجوم التي يغمز بع�ضها
لبع�ض ،كانت ت�ضيء يف الأعلى ،بدت خطوط الطريق الرتابية وا�ضحة ،ال ت�سمح للمرء ب�أن ي�ضيعها ،على رقبتي
الق�لادة (امل�س��بحة م��ع التميم��ة ال�س��وداء)� ،أمام��ي ي�س��تلقي الغري��ر ال��ذي ا�صطدت��ه ،وال��ذي �س��أقدمه ل�س��ليمان،
ولك��ن� ،إذا مل يتع��اف �أتالي��ك ،مل��ن �س�أ�س��لم التميم��ة ال�س��وداء؟ لي���س ل��دي �أي فك��رة ،عن��د النظ��ر �إىل �أتاليك �آتا ال
وممتد بطوله الكامل.
�تلق،
ٍ
�أجر�ؤ على �س��ؤاله عن ذلك ،يف حني كان يبدو كجذع و�ضع للعر�ض ،م�س� ٍ
رمب��ا ه��ذا ه��و ال�س��بب يف �أن��ه يب��دو يل �أن��ه �س��يو�ضع جن ًب��ا �إىل جن��ب م��ع اجل��ذوع عل��ى �س��طح مدر�س��تنا ،و�س��وف
�ترم
يدع��م ه��و ج��ز ًءا م��ن �أه��م �أجزائه ،كان��ت العربة ذات العجالت الثالث تتدحرج ببطء نحو القرية التي �س َّ
مدر�س��تها حت ًم��ا ،يف روح��ي ب��كا ٌء ،ويف حلق��ي م��رارة ،ولكن يف عيني ال توجد دم��وع ،يبدو �أنها جمدت ،كمن ح َّدق
ب�ش��كل غ�ير ودود يف �ش��خ�ص م��ا ،مث��ل رجل م�صدوم عائ��د من اجلبهة.
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أكيم تارازي
( و ُلد عام )1933
y yكات��ب م�س��رحي كبي��ر ومع��روف عل��ى نط��اق وا�س��ع بي��ن الق��راء
ب�أعمال��ه الفني��ة الكب��رى المكتوب��ة ببراع��ة.
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة بمعه��د �آب��اي الكازاخ��ي الترب��وي
ع��ام  ،1955وح�ص��ل عل��ى دورات علي��ا ف��ي ف��ن ال�س��ينما ب��وزارة
الثقاف��ة بكازاخ�س��تان ع��ام  ،1962وخرج��ت �أول �أعمال��ه �إل��ى
الن��ور ع��ام  1956بعن��وان "النجم��ة ال�ش��ريرة".
y yق��ام بت�أل��ف العدي��د م��ن الرواي��ات والق�ص���ص مث��ل" :فن��اء
�أكبيردي"" ،القرية الكبيرة"" ،الطريق الجاف"" ،بنى ع�شه على
ال�س��حاب"" ،نب��ات ال�سفر�س��االرجواني"" ،الح��ب الع��ذري"" ،م��ن
قم��م جب��ال كارات��او"" ،المنج��م"" ،الت��اج"" ،الح��زن والح�س��رة"،
"الغ��در"" ،الليال��ي المطي��رة" ،و"طيورال ُكرك��ي" ،وق��د الق��ت كل
ه��ذه الأعم��ال ترحي ًب��ا كبي� ًرا م��ن جمه��ور الق��راء.
y yت��م عر���ض الكثي��ر م��ن الم�س��رحيات الت��ي كتبه��ا عل��ى خ�ش��بة
الم�س��رح ،والق��ت ا�ستح�س��ان الجمه��ور ،وم��ن بينه��ا" :الكوميدي��ا غي��ر ال�ضاحك��ة"" ،رج��ل طي��ب"" ،الفار���س المحظ��وظ"،
"الفتي��ان"" ،ال�ش��اعر والم�لاك والح��ب"" ،ال�س��قم"" ،ماخامبي��ت"" ،النجم��ة المزين��ة بالري���ش" ،و"الح��ب الع��ذري".
y yكم��ا كت��ب ت��ارازي العدي��د م��ن �س��يناريوهات الأف�لام ،وم��ن بينه��ا :فيل��م "�أرم��ان �أتام��ان" ع��ام  ،1965فيل��م "طلق��ة في ممر
قارا���ش" ع��ام �" ،1972أث��ر الح�ص��ان ال ُمجن��ح" ع��ام " ،1984م�صطف��ي �ش��وقاي" وغيره��ا م��ن الأعم��ال.
ُy yترجمت العديد من �أعمال تارازي �إلى اللغات الأجنبية ،وقد �أثرت �أعماله في الأدب الكازاخي و�أ�سهمت في تنوعه.
�y yشخ�صية مرموقة ،وقد ح�صل على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان.
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القصاص
(الكرة الزرقاء تلف ،وتدور تلف ،وتدور فوق الرأس
تلف ،وتدور ،تريد أن تسقط...
تريد أن تسقط ...تريد أن تسقط)
أغنية قدمية
ترجمة :د .محمد رياض غلوش

"كتب��ت ه��ذا العم��ل �صغ�ير احلج��م (باللغ��ة الكازاخي��ة – بعن��وان ج��ازا) حت��ت الت�أث�ير املبا�ش��ر النتفا�ض��ة
دي�س��مرب ع��ام  1986الت��ي ق��ام به��ا ال�ش��باب الكازاخ��ي يف مدين��ة �أملات��ي ،وكم��ا يقولون� ،أثن��اء �أحداثها ال�س��اخنة،
ولك��ن لتجن��ب �س��وء الفه��م ال��ذي كان م�ص�ير الكات��ب زاخ� ًرا به حين��ذاك ،ا�ضط��ررت �إىل تزوي��ده مبقدمة؛ حيث
�أك��دت للرقب��اء اليقظ�ين ،و�آخري��ن غريه��م �أن ه��ذا العم��ل ه��و ترجم��ة م��ن الياباني��ة ،احلم��د هلل ،لق��د وىل ه��ذا
العه��د ،وميكنن��ي الآن �أن �أ�س��تعيد بج��ر�أة م�ؤلف��ي اخلا���ص� ،آم��ل ذل��ك ،للأب��د� ،آم�ين".
يف ال�صب��اح الباك��ر ،عندم��ا كان��ت املدين��ة ب�أكمله��ا نائم��ة ،دوت بالق��رب م��ن ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م
اثنني الواقعة يف احلي رقم واحد� ،صرخة مفجعة ،ك�أن مغن ًيا �أوبرال ًّيا عدمي املوهبة قد قفز �إىل خ�شبة امل�سرح،
ً
م�ستغل غياب الإدارة �أن يثبت للعامل موهبته غري املحدودة ،ولكن مهما حاول كان �صوته الأج�ش يخذله،
وقرر
كان يخذل��ه ،حت��ى �إن��ه �أحل��ق الع��ار ب�صاح��ب الإمكان��ات الن��ادرة �أم��ام جمه��ور كب�ير م��ن املتقاع��دات ع��ن العم��ل
الالتي �أخرجن رءو�سهن الف�ضية الرمادية املوقرة من جميع نوافذ املنازل امل�صنوعة من الكرتون والبو�ص ذات
الطوابق اخلم�س��ة� ،إن القوة اخلالقة العظيمة هي ف�ضول �س��يطر على الرءو���س الف�ضية الرمادية املوقرة ،و....
كان��ت املتقاع��دات ع��ن العم��ل ه��ن �أول م��ن غادرن غرفه��ن ال�صغرية اخلانقة ،وجتمعن مثن��ى وثالث ،ثم هرعن
ب�صم��ت �ص��وب ح�ضانة الأطفال البائ�س��ة رقم اثنني.
وبينما مل يفكر �أحد ما يف االت�صال بق�س��م ال�ش��رطة ،وبينما كان املناوب الليلي الناع���س بالق�س��م يتذكر �أنه وف ًقا
للوائح كان عليه �أن ي�ستجيب لبالغ اخلطر ،وبينما مل يكن را�ض ًيا �أنهم مل ي�سمحوا له با�ستكمال م�شاهدة احللم
اللذيذ مع الفتيات ال�س��اقطات الالتي كن حتت حرا�س��ته ،وبينما متكن ال�ش��خ�ص امل�س��ئول وهو يتنف���س ب�صعوبة،
ويغمغ��م م��ن ت�ش��غيل �س��يارة العم��ل البالي��ة مارك��ة واز م��ن الو�ص��ول �إىل ح�ضانة الأطفال احلكومي��ة رقم اثنني وهو
27

صاصقلا

يتخبط عرب ال�ش��وارع املظلمة باملنطقة املوكلة �إليه� ،ضعفت ال�صرخة املفجعة ،وحتولت �إىل َن ِ�ش��يج ال يهد�أ.
وبينم��ا مل ي��ر ال�ش��خ�ص امل�س��ئول �س��الف الذك��ر بعيني��ه الر�س��ميتني احلادتني الرع��ب الكامل لل�ص��ورة الرهيبة التي
خلقه��ا ال�ش��رير املجه��ول ،وبينم��ا كان يبل��غ ال�ش��خ�ص ال��ذي ينبغ��ي �إبالغ��ه ،بع��د �أن �أدرك كي��ف يت�ص��رف يف ه��ذا
املوق��ف ،وبينم��ا كان ذل��ك ال�ش��خ�ص ال��ذي م��ن املفرت���ض �أن يع��رف كل �ش��يء ،ويق��رر كل �ش��يء قد عرف كل �ش��يء،
وق��رر كل �ش��يء ،وحا�ص��رت ف�صيل��ة م��ن ق��وات الداخلية ح�ضانة الأطفال احلكومية رق��م اثنني ب�إحكام  -مل تتعجل
�شم���س يولي��ه اجلنوبي��ة الت��ي ال ترح��م يف ال�صعود للأعلى ب�ش��كل ر�س��مي ،وتفري��ق كل الف�ضوليني.
لك��ن ...الف�ضولي��ون ...عرف��وا كل �ش��يء ،ولي���س الف�ضولي��ون وحدهم من عرفوا� ،إمنا احل��ي رقم واحد ب�أكمله عرف
بال�ضب��ط م��ع حل��ول وق��ت الغ��داء �أن ...رءو���س ر�ؤ�س��اء احل�ضان��ة احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،ق��د و�ضعها بعناي��ة جن ًبا �إىل
�خ�صا ما ق��د قطعها  -دون �أي
جن��ب عل��ى �س��جادة �صف��راء �ش��خ�ص م��ا ...وبطريق��ة م��ا ،...بعناية بالغة؛ حيث �إن �ش� ً
نقط��ة دم (!) ...ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،مت حتوي��ل رءو���س الثالث��ة �إىل الي�س��ار ،كما لو كان ذلك قد مت ب�أمر �ش��خ�ص ما.
لكن ...فيما بعد �أ�صبح من املعروف جيدً ا �أن الرقاب املو�ضوعة بعناية على هذا النحو هي رقاب �آنا �أندرييفنا
برتينك��و مدي��رة ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،ون��ور الدين �س��عيدوف رئي���س الق�س��م االقت�ص��ادي لهذه
امل�ؤ�س�س��ة احلكومية ،و ...بايباك مل�ش��يبييف ،رئي���س ق�س��م التعليم العام يف املقاطعة.
بحل��ول امل�س��اء ،عل��م جمي��ع املتقاعدي��ن يف املدين��ة �أن رج��ال املباح��ث ال�س��وفييت البوا�س��ل ع�ثروا ب�س��رعة عل��ى القات��ل
املتوح�ش العم �ستيوبا ،زوج �آنا �أندرييفنا ،الفا�سق ال�سكري ال�صلد الذي ال يكف عن ال�شراب قط� ،إنه �شخ�ص فا�سق؛
فقد نام يف املخزن ال�ضيق مل�ؤ�س�سة الأطفال ،وك�أن �شي ًئا مل يحدث ،ومت العثور لديه على �سالح اجلرمية ...وهي ف�أ�س
ذات مقب�ض �أ�س��ود ...ملوثة بالدماء ...مع ب�صمات وا�ضحة للبائ���س الفقري �س��تيوبا.

كان قلب��ه يئ��ن ب�س��أم ،ال! �إن��ه ال يئ��ن ب�س��أم ،ولكن��ه كان يبك��ي ،وخط��ر �س��ؤال يف ذهن��ه" :وه��ل القلب ي�س��تطيع �أن يبكي؟
و�س��أل نف�س��ه بطريق��ة غريب��ة وه��و ال ي��زال يف حال��ة م��ن الهذي��ان" :ه��ل ميك��ن للإن�س��ان �أن ينغم���س يف الت�أم�لات �أثن��اء
النوم؟! " – " �إن هذا يعني� ،أنني ما زلت على قيد احلياة!!!" �أين هو! ا لقد اختب�أ امل�ش��اغب ،اللئيم! ح�س� ًنا ،ا�س��تيقظ!
ه��ذا ه��و �ص��وت كان��و� ...إن��ه كوانت��اي�" ،إن��ه جب��ان مث��ل الأرن��ب ...انظ��ر كي��ف جت��ر�أ� ...أن يق��ول يل� :أن��ت (!)"...
– انه���ض! انظ��ر �إن��ه يتظاه��ر ب�أن��ه نائ��م!  -كان ه��ذا ه��و ال�ص��وت املل��يء بالدخان ،والأج���ش للمر�أة ال�س��مينة التي
ت�شبه الرجال ،ميال ،ميالنا ،كما ت�سمي نف�سها عادة - ،ح�س ًنا ،هيا ،انه�ض! تنتظرك م�صيبة� ،أيها البائ�س"...
مل يكت��ف ه��ؤالء الأران��ب اجلبناء بالتجر�ؤ ،بل �س��محوا لأنف�س��هم ب�أن يوجهوا الإهان��ات� ...إهانة من؟ �إهانته هو!
"
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الأفغاين( �"  (1أبو"!!!
حت��ول "�أب��و" كعادت��ه يف ُع�ش��ر م��ن الثاني��ة �إىل زن�برك ف��والذي فائ��ق املرون��ة ،ووق��ف عل��ى قدمي��ه قاف��زً ا م��ن حال��ة
الو�ض��ع راق��دً ا ،واتخ��ذ و�ض��ع الثب��ات! ووفق��ا لعادت��ه الأبدي��ة قام برفع ذقن��ه ً
قليل ،وقال ب�ص��وت عميق وا�ضح:
 �إنني �أخدم االحتاد ال�سوفييتي!الآن ...ال �أع��رف زمالئ��ي ك�أن �أح��دً ا م��ا ق��د ق��ام با�س��تبدالهم يف ليل��ة واح��دة :مل يع��رف كوانت��اي ال��ذي �س��ماه
"�أب��و" يف ذهن��ه ال�ش��خ�ص ال�ش��معي �ضعي��ف الإرادة ،ومل يع��رف مي�لان الت��ي �س��ماها يف ذهن��ه اجلن��دي ب�س��بب
خطواته��ا ال�صلب��ة الواثق��ة املت�أ�صل��ة يف �ضب��اط الأف��راد املتقاعدي��ن ،والآن لي���س بحاج��ة �إىل �أن يعرفه��م ،كان
كوانت��اي ي�س�ير ...وب�ش��كل �أك�ثر دق��ة ،مل يك��ن ي�س�ير ،ب��ل كان يخط��و �إىل الأم��ام ب�س��هولة ،الحظ "�أب��و" �أن اجلراب
الب��ايل مل�سد���س اخلدم��ة التاب��ع للرقي��ب كوانت��اي كان مفتوح��ا ب�إهم��ال( ،مثل فم بال �أ�س��نان ل�س��يدة عجوز! ،لقد
ا�س��تطاع "�أب��و" �أن يق��ارن) يعن��ي� ...أن��ه حت�س� ًبا للظ��روف و�ض��ع امل�سد���س يف جي��ب بنطل��ون رك��وب اخلي��ل عتي��ق
الط��راز! يعن��ي - "...متك��ن "�أب��و" ،بع��د �أن نظ��ر ب�س��رعة �إىل اخلل��ف ،م��ن �أن يالح��ظ �أن ميالن��ا ال�س��مينة ت�س�ير
وراءه بطريقة ع�س��كرية ،وهي زميلته امل�س��املة ميالن ...كانت مت�ش��ي خلفه بخطوات �صلبة واثقة ...كما لو �أنها
حتمل بيدها الي�س��رى بندقية ،و�س��بابة يدها اليمنى مثنية ،وعلى ا�س��تعداد لل�ضغط على زناد البندقية الوهمية!
متك��ن "�أب��و" � ً
أي�ض��ا م��ن مالحظ��ة �أن �ش��عر كوانت��اى �أ�ش��عث مث��ل كومة قدمية من ق���ش قمح ،ن�س��يها ف�لاح مهمل يف
حقل احل�صاد.
متك��ن "�أب��و" � ً
أي�ض��ا م��ن �أن يالح��ظ �أن ميالن��ا ...خنف�س��اء منقط��ة ...كان��ت تق��ول م��ن خ�لال �أ�س��نانها الفا�س��دة
بب��طء - :وح���ش! ...وح���ش  -وبالطب��ع ،كان��ت تق�ص��ده ه��و! ه��و نف�س��ه (!) "�أب��و"!  ...-وح���ش!
متك��ن "�أب��و" � ً
متام��ا مث��ل عجل��ة
أي�ض��ا م��ن �أن يالح��ظ �أن �س��اق كوانت��اي ...منحني��ة بدرج��ة رهيب��ة ،ونحيف��ة ج��دا! ً
الدراجة...
– �أيها الرجل! هل �أنت �أ�صم؟ �أال �أحدثك؟
ك�شر كوانتاي عن �أنيابه ل"�أبو".
الف�ضاء– �أال ت�س��مع؟  -ماذا؟ � -أعاد �س��ؤال "�أبو" بنف���س طريقته – ماذا �س��ألتك؟ � -أ�ش��ار كوانتاي بيده اليمنى
�إىل اجلث��ث املو�ضوع��ة بعناي��ة  -كيف حدث ه��ذا؟ قال "�أبو" ،وهو يقلد كوانتاي:
 �إنه عمل بارع جدً ا جدً ا!ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ بارع  -بارع ،يقول ،عمل ،تقول عمل؟ ماذا دهاك ،هل جننت؟!
 وح�ش! – وكادت القب�ضة ال�صغرية لليد اليمنى مليالنا �أن ت�صل �إيل �أنف "�أبو" – وح�ش!مل يالح��ظ "�أب��و" كي��ف �ض��رب ذراع ميالن��ا املم��دودة ب�س��رعة ال�برق ،وق��د اع�تراه اخل��وف م��ن �أن يك��ون قد ك�س��ر
(  (1

الأفغاين  --املق�صود هنا �أنه �شخ�ص حارب يف �أفغان�ستان.
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اليد اليمنى لل�سمينة البائ�سة؛ "حيث �إنني �أ�ستطيع �أن �أك�سر ب�سهولة ذراع املر�أة امل�سكينة ن�صفني!" خافت املر�أة
امل�س��كينة للغاية ،والحظ "�أبو" �أن املر�أة قد �ش��حب لونها على الفور ،وات�س��عت عيونها ال�ضيقة ،و�أ�صبحت دائرية
ب�شكل غري طبيعي.
تو�س��لت �إلي��ه قائل��ة - :ي��ا �صديق��ي ،ي��ا عزي��زي� ،أ�ش��فق عل��ي ،ال تقتلني� ،إنني امر�أة �س��يئة احل��ظ! ال تقتلني� ،إنني
امر�أة �سيئة احلظ!
برق��ت يف ر�أ���س "�أب��و" فك��رة مث��ل ال�برق اجل��اف بال�صي��ف الق�ص�ير" :مل��اذا يج��ب �أن �أقت��ل ه��ذه امل��ر�أة؟ وه��ل
ميكنني ،ب�شكل عام� ،أن �أقتل كائ ًنا ح ًيا؟ ال! وب�صفة عامة ،ما هو قتل الإن�سان؟" مع هذا ال�س�ؤال ،وهذا اال�ستياء
نظ��ر "�أب��و" ،عل��ى م��ا يب��دو� ،إىل ميالن��ا ،وكوانت��ي� ،إن �أولئك الذين �أح�ضروه للتو حتت حرا�س��ة "الهواة" مل يخافوا
مطل ًق��ا ،وخرج��وا تلقائ ًي��ا م��ن مكت��ب املدي��رة املقتولة �آن��ا �أندرييفنا ،وخرج "�أبو" وراءهم � ً
أي�ضا �إىل املمر الوا�س��ع،
مل يك��ن هن��اك بالفع��ل كوانت��اي �أو ميالن��ا ،لق��د توق��ف ،ووق��ف هن��اك لف�ترة طويل��ة ك�أن��ه متج��ذر يف الأر���ض وه��و
يفك��ر ب�ش��كل م��ؤمل يف �ش��يء خا���ص ب��ه ،و�س��أل نف�س��ه" :م��ا ال��ذي ا�س��تطعت �أن �أفك��ر في��ه للت��و؟ " وعندم��ا مل يج��د
الإجاب��ة ،ن��زل �إىل الطاب��ق الأول؛ حي��ث كان��ت غرفت��ه تق��ع بالق��رب من ب��اب اخلروج؛ كانت ه��ذه الغرفة تقع على
اجلانب الآخر من املمر ،هناك ً
فعل عا���ش العم �س��تيوبا ،الزوج ال�ش��رعي للمتوفاة �آنا �أندرييفنا� ،أراد �أن ينظر
�إىل املن��اوب ال��ذي يغ�ير معه نوبة العم��ل ،لكن قوة ما منعته.
كان "�أب��و" يفك��ر �أثن��اء وقوف��ه يف و�س��ط املم��ر الوا�س��ع" :لق��د �أ�س��دى �إىل بالأم���س �صني ًع��ا طي ًب��ا! لق��د ق��ام بالأم���س
باملناوبة يف العمل ً
بدل مني ،بالأم�س �أعطاين ورقة مكتوبة قال فيها� :إنه مببادرة منه� ،سيقوم باملناوبة الليلية،
ويف �أ�س��فل ال�صفح��ة � ً
أي�ض��ا كت��ب بي��ده اليمن��ى" :ه��ذا باالتف��اق م��ع املدي��رة �أ� .أ� .س��مرينوفا" ،ولك��ن ...ه��و "...هنا
انقطع��ت �أف��كاره فج��أة" ،ه��ل ح ًق��ا ،ي��ا "�أب��و"� ،أن��ك تبح��ث لنف�س��ك ع��ن م�برر؟! ح�س��نا� ،أن��ت خنف���س ،يا "�أب��و"! هل
ح ًق��ا ...ه��ل! �أ�صبح��ت جبا ًن��ا؟ هل حق��ا �أ�صبحت �أحمق؟
عندم��ا خ��رج "�أب��و"� ،صع��ق ب�ش��كل مذه��ل :فق��د �ضغ��ط الظ�لام الدام���س بر�صا���ص ثقي��ل �أ�س��ود م��ن الأعل��ى عل��ى
املدين��ة املليوني��ة ب�أكمله��ا ،كان اجل��و خان ًق��ا ،خان ًق��ا ج��دً ا ،كان "�أب��و" يع��رف �أن الوق��ت الق�ص�ير قب��ل ال�صب��اح
ي�سمى بلغة قومه "الظالم الأ�سود" ،كان "�أبو" يعرف �أنه يف هذه اللحظة بالذات ،تتوقف الكرة الأر�ضية لثانية...
لت�أخ��ذ القلي��ل م��ن الراح��ة!!! يعل��م "�أب��و" �أن��ه ،ه��و � ً
أي�ض��ا ،بحاج��ة �إىل االنتظ��ار قلي� ًلا ،ث��م �س��ي�ضيء الك��ون كل��ه،
عل��ى الف��ور ،كم��ا ل��و كان م�ض��ا ًء بابت�س��امة طف��ل ب�لا خطيئ��ة ،تذك��ر "�أب��و" طفلي��ه�" :آين��ا" البالغ��ة م��ن العم��ر �س��ت
�س��نوات ،و"بول��و" البال��غ م��ن العم��ر �أرب��ع �س��نوات،كان "�أب��و" م�س��تعدً ا لالنغما���س يف ال�ش��عور ال"�أبو"ي حل��و املذاق،
لك��ن يف تل��ك اللحظ��ة بال��ذات كان��ت الكرة الأر�ضية ال�صغرية التي اندفعت ب�ش��كل متهور نح��و الالنهاية والأبدية
ترجت��ف م��رة �أخ��رى ،وب��د�أت ال�س��ماء ت�ض��يء تدريج ًي��ا ،يف ه��ذه اللحظة بال��ذات ،ر�أى "�أبو" كان��و -كوانتاي ،وبد�أ
يرجتف �أي�ضا ب�ش��كل فجائي ...ثم ...ثم �إنه �س��وف يتذكر كثريا هذه اللحظة املخجلة بالن�س��بة له ،عندما �س��مح
لنف�س��ه ب�أن يرجتف ،وهو ال�ش��خ�ص رابط اجل�أ���ش الذي كانت دائرته ال�ضيقة من اخلرباء الع�س��كريني ت�س��ميه -
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اخلر�س��انة امل�سلحة "�أبو"!!!
ق��ام "�أب��و" املتوت��ر ب�س��بب �أن��ه �س��مح لنف�س��ه ب��أن يرجت��ف وا�ص ًف��ا نف�س��ه بالتاف��ه ،بالتوج��ه بخط��وات حا�س��مة �إىل
حي��ث كان كوانت��اي ينتظ��ره حت��ت "مظل��ة" ح�ضان��ة الأطف��ال� ،أح���س "�أب��و" ،بب�صريت��ه الناف��ذة ،كي��ف �أن كوانت��اي
كان خائ ًف��ا ب�ش��كل رهي��ب ،وكان عل��ى ا�س��تعداد لله��رب ،كم��ا يقول��ون� ،إىل امل��كان ال��ذي تب�صره عين��اه ،لكن...
لك��ن يف ه��ذه اللحظ��ة ،ويف الوق��ت نف�س��ه ،وب�ش��كل منف�ص��ل ،دوت �صف��ارات الإن��ذار م��ن �أرب��ع �س��يارات دفع��ة
واح��دة ،وحينم��ا زادوا م��ن ال�س��رعة� ،أ�صبح��وا يف مل��ح الب�ص��ر لدى البواب��ات العالية حل�ضان��ة الأطفال احلكومية
رق��م اثن�ين .وتغ�ير عل��ى الف��ور كوانت��اي ال��ذي كان عل��ى ما يبدو على ا�س��تعداد لأن يهرب �إىل حي��ث تب�صر عيناه،
واندفع ب�شكل متهور �إىل البوابة ملقابلة ال�ضيوف املتميزين ،كان "�أبو" يعرف �أن كوانتاي� ،أ�ستاذ عظيم يف التملق
"�إن كل �ش��خ�ص بارع يف �ش��يء ما" –�أوم�ضت الفكرة يف ر�أ�س��ه.
دون �أن ي��ويل "�أب��و" �أي اهتم��ام لكب��ار امل�س��ئولني الذي��ن خرج��وا م��ن �س��يارة ليموزي��ن ،وثالث �س��يارات ماركة واز،
دخ��ل وه��و ي�س�ير عل��ى مه��ل مبن��ى مكو ًن��ا م��ن طابق�ين ،وعندم��ا دخ��ل غرفت��ه ال�صغ�يرة ،ا�س��تلقى على الف��ور على
�س��ريره احلدي��دي ،وكعادت��ه� ،أعط��ى الأم��ر لنف�س��ه" :من حت��ى ال�س��اعة احلادية ع�ش��رة!" – ون��ام على الفور.

عل��ى الأر���ض الوا�س��عة حل�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،كان��ت هن��اك ع��دة جمموع��ات م��ن اخلي��ول
اخل�ش��بية املطلي��ة ،جل���س "�أب��و" عل��ى �أحده��ا ،وبع��د �أن ب�س��ط �س��اقيه القويت�ين الطويلت�ين ،ب��د�أ يت�أرج��ح ،هنا خرج
كوانت��اى م��ن املبن��ى ،وه��و يبت�س��م ابت�س��امة غام�ض��ة� ،إن��ه كوانت��اي نف�س��ه ،العري��ف كوانت��اي ،تع��رف علي��ه بال��كاد!
الح��ظ "�أب��و" �أن زميل��ه كان لدي��ه مظه��ر مظف��ر� ،إن��ه ه��و وح��ده العري��ف كوانت��اي ال��ذي ي�س��تدعى "�أب��و" بال�س��بابة
للمجيء �إليه وهو يبت�سم بوقاحة! "ما هذا! "فكر "�أبو" ،لكنه وقف مذعنا ،ونزل عن "ح�صانه" ،واقرتب بخ�ضوع
من زميله ،يف ال�ساعات اخلم�س التي �سمح فيها "�أبو" لنف�سه بالنوم ،تغري كوانتاي ب�شكل ال ميكن التعرف عليه،
"ه��ل �أ�صب��ح �أ�صغ��ر �س � ًنا� ،أم م��اذا؟"
عندم��ا اق�ترب "�أب��و" م��ن العري��ف ،ق��ال ذل��ك الرج��ل بزه��و ،وبفخ��ر وا�ض��ح�" ،أن��ت حمظ��وظ �أيه��ا ال�ش��اب ،يا ابن
بلدي"! لقد و ُلدت ،على ما يبدو ،يف قمي�ص( ! (2
ث��م حت��دث طوي�لا بزه��و ،و ...بتخب��ط ،ع��ن �أح��د العق��داء ،و�أح��د ال��رواد ،وع��ن املدع��ي الع��ام ،والبائ���س الفق�ير
�س��تيوبا ،وع��ن الف�أ���س ذات املقب���ض الأ�س��ود ،وع��ن �آث��ار الدم��اء ،و بع��د �أن غمز بعينه بخبث� ،أنهى خطبته ب�ش��كل
مفاج��ئ" - :الآن ميكن��ك �أن تع��ود به��دوء �إىل منزل��ك! ع��اد "�أب��و" به��دوء �إىل منزل��ه" ،لك��ن كي��ف يك��ون الأم��ر
(  (2

يعنى �أنه حمظوظ.
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خ�لاف ذل��ك؟ " -فك��ر وه��و يتج��ول كالع��ادة خ�لال ال�ش��وارع ال�ضيق��ة يف احل��ي رق��م واح��د" لكن كيف يك��ون الأمر
خ�لاف ذل��ك؟" وبطبيع��ة احل��ال ،و�ص��ل �إىل "حمطت��ه" ،وا�س��تغرق "ه��ذا الأم��ر �س��اعتني" ،وانتظ��ر "حافلت��ه" دون
�أن يتعج��ل ،وا�س��تغرق ه��ذا الأم��ر ث�لاث �س��اعات بال�ضب��ط ،وا�س��تقل احلافل��ة به��دوء ،دون �أن ي�س��ب �أو يلع��ن ،مثل
ال��ركاب الآخري��ن ،عل��ى الطري��ق املتع��رج رق��م  ،526ون��زل به��دوء يف "حمطت��ه" ،ول�س��بب ما كانت املحطة ت�س��مى
الأخ�يرة ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنها كانت قب��ل الأخرية.
عندم��ا و�ص��ل �إىل كوخ��ه "اخلا���ص" ال��ذي ا�س��ت�أجره مببل��غ  30روب��ل (يف ح�ين يح�ص��ل ه��و عل��ى رات��ب 60
روب��ل) ،توق��ف غ�ير ح��ازم �أم��ره ،ووق��ف ف�ترة طويل��ة ،مت�س� ً
�ائل عم��ا �إذا كان �س��يدخل �أم ...م��اذا ...نظ��ر �إىل
�س��اعته .بال�ضب��ط ميك��ن �أن يب��د�أ "جحيم��ه" ه��ذا �إن��ك "جب��ان!"  -و�ص��ف نف�س��ه بذل��ك ،وتوج��ه �إىل املحط��ة
"الأخ�يرة" .وبع��د ذل��ك ...بع��د ذل��ك �إىل �س��نام اجلم��ل ،كم��ا �س��مى "�أب��و" بنف�س��ه ه��ذا الت��ل.

الآن ...الآن ،فهم بطريقة ما �أنه كان ال يزال يقف على �س��نام اجلمل ،ويف كل مكان كان هناك ظالم دام���س،
و�أن ح�صانه املحبوب �أك بوز �آت " -الدبة الكبرية" اقرتب من املحيط املتجمد ال�شمايل� ،أدرك "�أبو"� " :أن هذا
يعني �أن ال�ساعة قد �أ�صبحت الواحدة ً
ليل".
ات��ك�أت الدب��ة الكب�يرة  -احل�ص��ان الأبي���ض � " -أك ب��وز �آت " ب�س��اقيه اخللفيت�ين عل��ى �ش��به جزي��رة يام��ال ،ورف��ع
�س��اقيه الأماميت�ين عال ًي��ا ف��وق املحي��ط املتجم��د ال�ش��مايل ،وه��و الآن عل��ى و�ش��ك القف��ز ،والط�يران كالر�صا�ص��ة يف
امل�سافة الزرقاء من الالنهاية والأبدية� ...أدرك "�أبو" وفقا ملوقع النجوم �أن الوقت الآن قد بلغ الثانية ً
ليل" ،كم من
الوقت �أقف هنا؟! ماذا �أفعل هنا؟ ملاذا �أنا هنا �أ�سا�سا؟ تذكر "�أبو" �أنه عندما مت ا�ستدعا�ؤه �إىل اجلي�ش ال�سوفييتي،
هب��ط اجل��د الأك�بر كارا -ا�س��بان ،البال��غ م��ن العم��ر مائ��ة عام وال��ذي كان قد تخلى يف النهاية عن كل �ش��يء دنيوي،
خ�صي�صا من اجلب��ال ليبلغ حفيده عبارة واحدة فقط:
وذه��ب �إىل اجلب��ال ،وعا���ش وحي�دًا يف كه��ف تويوك ،هبط
ً
 ال تخف من العدو ،بل خف من الكذب ،يا حفيدي!!!وعاد �إىل اجلبل على حماره ال�سريع.
عل��ى ال�س��جادة ال�صف��راء يرق��د ه��ؤالء "الثالث��ة" غ�ير املنف�صلني� :آنا �أندرييفن��ا برتينكو مدي��رة ح�ضانة الأطفال
املتخ�ص�صة ،ونور الدين �س��عيدوف ،رئي���س الق�س��م االقت�صادي لهذه امل�ؤ�س�س��ة احلكومية ،وبيباك مال�ش��يباييف
رئي�س ق�سم املدينة للتعليم الوطني� ،إنهم راقدون ،راقدون بهدوء ...لكن ...رءو�س الثالثة قد حولت �إىل الي�سار
ً
قليل كما لو كان ذلك قد مت ب�أمر رهيب من �شخ�ص ما ...كان على رقاب الثالثة ندوب حمراء متطابقة تقري ًبا،
وملحوظ��ة بال��كاد ،لك��ن كان��ت الأع�ين املفتوح��ة للثالث��ة غائم��ة ب�ش��كل متن��وع ،وقذرة ب�ش��كل متنوع! وتدل��ت للخارج
بقوة غام�ضة �أل�سنتهم املت�ضخمة ،واملزرقة على حد �سواء ...الآن فقط تذكر "�أبو"� ،أنه بالأم�س ،يف نف�س اللحظة
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الت��ي �ش��اهد فيه��ا تل��ك ال�ص��ورة "الرهيب��ة" ق��د �أفلت من��ه �إعجاب غب��ي عندما قال" :يا لها م��ن مهارة!".
�ش��عر داخ��ل روح��ه بر�ض��ى غ�ير مفه��وم" ،الآن ميكنن��ي الذه��اب �إىل املن��زل" ،و�أثن��اء اقرتاب��ه م��ن "كوخ��ه" التف��ت
�صباحا ،وهنا ...يف هذه اللحظة� ،أح�س ب�ضربة! ثم ب�ضربة �أخرى!
"�أبو" ،وعرف �أن الوقت قد بلغ ال�ساعة الرابعة ً
" ه��ذا كل �ش��يء! ال عج��ب �أنن��ي كن��ت �أنتظ��ر ه��ذه ال�س��اعة! �أري��د فق��ط �أن �أبقى عل��ى قيد احلياة يف ه��ذه املرة! ...يا
�إله��ي!!!! �أري��د فق��ط �أن �أبق��ى عل��ى قيد احلياة يف هذه املرة! �أن �أبقى ح ًيا� ...أن �أبقى...
لقد �س��قط لكن لي���س على الفور ،لكنه �س��قط لفرتة طويلة ،وت�أرجح ب�ش��كل م�ؤمل كما ت�س��قط �ش��جرة احلور النحيلة
الت��ي �أ�صابه��ا �إع�ص��ار �س��هبي(   (3ع��دمي الرحم��ة ،لكنه قام بع��د �أن �أدرك بقوة �إرادة هائلة �أنه يجب �أال يراه �أطفاله
وزوجت��ه يف ه��ذه احلال��ة�" :آين��ا" ،و"بول��و" ،و"زارا" �أحب��ا�ؤه و�أعزا�ؤه الذين من �أجلهم �س��يتحمل "�أبو" كل هذا!!!
م��ن �أجله��م ...م��ن �أجله��م� ...إن��ه�" ،أب��و" ،ال��ذي لق��ب ...يف �أفغان�س��تان م��ن جمموع��ة خمت��ارة �صغ�يرة العدي��د لكنه��ا
متث��ل النخب��ة ب"�أب��و"  -اخلال��د  !...-ق��رر "�أب��و" �أخ�يرا �أن� ...أن ...لكن��ه �س��قط� ،س��قط بق�س��وة ،لكن��ه مل ي�ش��عر ب��أي
�أمل ،لقد حت�صل على هذه املهارة الفائقة بعدم ال�شعور بالأمل عندما كان ال يزال يف �أفغان�ستان ،لقد حت�صل عليها.
حت�صل عليها ،وكان فخو ًرا بهذا ،و�أ�ش��اد بذلك فيه ال�س��احر ال�س��ماوي "�إيفا�س��ي"  -يف احلياة العادية – العريف
�إيف��ان ال��ذي كان يتجم��د �أمام��ه عندم��ا يق��ول "ثاب��ت" حت��ى اجل�نراالت وم��ن يعلوه��م يف الرتب��ة! "حين��ذاك
حت�ص��ل عل��ى ذل��ك ،ولك��ن الآن هن��ا ،ه��ل �سي�س��تطيع "�أب��و"� ،أن ي�ص��ل �إىل ال��وادي العمي��ق "...ال��ذي يف �أ�س��فله...
لث�لاث م��رات ...م��ع �أمل هائ��ل متك��ن م��ن البقاء على قي��د احلياة لإنقاذ "�آينا" و"بولو" ،ي��ا خالقي! �أعطني فر�صة
للإنقاذ� ...أدرك ب�ش��عور �س��ري �أنه و�صل �إىل الوادي املن�ش��ود؛ حيث كان لديه فرا���ش من الق���ش ،...و �س��قط وهو
يف حال��ة تام��ة من الإعياء ،لقد �س��قط.
"�س��يكون من اجليد �أن �أن�س��ى� ،س��يكون من اجليد� ...أن �أن�س��ى� ...أن �أن�س��ى ."...حاول تلقائ ًيا �أن يتمالك نف�س��ه،
حت��ى ال يفق��د وعيه�"...أعطن��ي الق��وة ،ي��ا خالق��ي! ي��وم واح��د �آخ��ر� ...أنق��ذين من العار� ، "...ش��عر "�أب��و" �أنه جنح
يف احت�ض��ان الع��امل ب�أ�س��ره ،و�ش��عر � ً
أي�ض��ا ب��أن �أح��دً ا م��ا ق��د ق��ال ل��ه" :ق��ل الك��رة الأر�ضي��ة"� " ،آه ،نع��م� - "....أراد
�أن ي��رد عل��ى ه��ذا ال�ش��خ�ص ،ولك��ن يف تل��ك اللحظ��ة بال��ذات ،ب��د�أت ...احلك��ة (!) يف الدم��اغ ...وب��د�أت املئ��ات،
والآالف م��ن النم��ل ترق���ص عل��ى ق�ش��رته الناعمة ...ق�ش��رة دماغه (!) ،ولكن بعد ذل��ك اخرتقت هذه املخلوقات
الكتلة �ش��به ال�س��ائلة التي ي�س��ميها النا�س الدماغ!...
" النمل اللعني� ...أ�ستطيع �أن �أنت�صر على جميع النا�س� ،أ�ستطيع ...لكن �أمامكم� ،أيتها املخلوقات� ،أنا عاجز...
عاج��ز ...ي��ا خالق��ي� ،س��اعدين م��ن �أج��ل طفل� َّ�ي ،لأنهم��ا مل��كان ...مل��كان ...ابنت��ي "�آين��ا" ...وابن��ي "بول��و" ...من
�أج��ل طفل� َّ�ي".كان يعل��م �أن��ه كان عل��ى و�ش��ك �أن يفق��د وعي��ه� ،إذن اغف��ر ل��ه �أيه��ا اله��دف العظي��م!" "كي��ف �س��أظهر
�أمام��ك ،وم��ن �س��أكون ،ي��ا خالق��ي؟! كي��ف؟ كي��ف؟".
(  (3

ن�سبة �إىل �سهوب �أو �سهول كازاخ�ستان.
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كان يعل��م �أن ه��ذا النم��ل امللع��ون �س��وف ينتق��ل �إىل حنجرت��ه ،و�إىل �أمعائ��ه بع��د �أن ي�س��خر من��ه مب��ا في��ه الكفاي��ة،
م��ن "�أب��و" (!) ،وا�س��تولت عل��ى �أح�ش��ائه ب��رودة غريب��ة ...وب��د�أت �أ�س��نان "�أبو" ترق���ص بع�صبية عل��ى �إيقاع "حلن"
ال�صقي��ع ال�س��رمدي� ...أ�س��نانه� ...أ�س��نانه البي�ض��اء ،القوي��ة ،الكب�يرة (كان يع��رف هذا!) مثل اخلي��ول الأفغانية
ال�ش��هرية الت��ي ت�س��ابق عليه��ا "�أب��و" م��را ًرا وتك��را ًرا�" ،أب��و" اجل��ريء ال��ذي كانوا يعرفون��ه ،ويبجلون��ه يف جميع قرى
البا�ش��تون والأوزب��ك والقريغي��ز والرتكم��ان وال��كازاخ ،كان��وا يعرفون��ه ،ويبجلونه� ،أما الآن فه��ذا الرجل اجلريء
يرق��د ،يرق��د ،ويتل��وى يف ق��اع جم��رى نه��ر ج��اف ،ويف عذاب��ه ال�لا �إن�س��اين ع�ض ب�أ�س��نانه �س��اعد يده الي�س��رى من
�أج��ل �أن يخف��ف بطريق��ة م��ا م��ن م�ص�يره اللع�ين .يخفف .على الأق��ل �أن يخفف ....حتى ال ي�ص��رخ من هذا الأمل
اجلهنم��ي ،وحت��ى ال يوق��ظ طفليه وزوجته.
كان "�أب��و" يع��رف ،وينتظ��ر ،والآن �س��يتعامل " ممثل��ون م��ن اجللي��د ال�س��رمدي " م��ع �س��اقيهً � ....أول� ،س��يبد�أ ه��ؤالء
"املمثل��ون للجلي��د ال�س��رمدي" يف يل �س��اقيه ،يلوونه��ا ،كم��ا تفع��ل الن�س��اء عل��ى �ضف��ة النه��ر اله��ادئ عل��ى م�ش��ارف
القرية كي يجف ب�سرعة القمي�ص الوحيد للزوج حني يكون نائما يف ذلك الوقت� .سيلوون ،وي�ضربون بال رحمة
ب�أحج��ار كب�يرة �أو بج��ذوع الأ�ش��جار القوي��ة املعم��رة� .س��ي�ضربون �إىل �أن ي�ص��ل �إىل مرحل��ة الهيج��ان� .س��ي�ضربون
حت��ى يفقد الوعي� .س��ي�ضربون ،وي�ضربون.
كان "�أبو" يعرف ،والآن ،على ما يبدو ،قد خف الأمل قليال ،ويبدو �أنه ي�ش��عر بتح�س��ن ،ولكن هذه لعبة! هذه لعبة
�شخ�ص �سادي فا�سد� ،سادي� ،سادي كبري ،وعلى ما يبدو� ،أنه يح�صل من هذا على متعة كبرية.
والآن �س��وف يق��وم "ال�س��ادي الكب�ير" بنق��ل لعب��ة التعذي��ب اجلهنمي��ة ه��ذه م��ن الرجل�ين �إىل الر�أ���س ...وم��ن
جدي��د� ،س��وف "يقف��ز" مالي�ين م��ن النمل احلدي��دي �إىل الدماغ ،وهناك �س��وف تقيم طقو���س العربدة اجلهنمية!
وه��ذا الع��ذاب ال ميك��ن �أن يتحمل��ه كائ��ن ح��ي ،حت��ى احلم��ار املي��ت ،ال ميك��ن �أن يتحم��ل ه��ذا ،لك��ن "�أب��و" جم�بر
عل��ى التحم��ل لإنق��اذ ملكي��ه الربيئ�ين ،لينقذهم��ا ،وي�أخذهم��ا مع��ه! ي�أخذهم��ا! �إىل �أين؟ �إىل �أي��ن؟ كيف؟ وملاذا؟
ينقذهما؟ من من؟ �أدرك "�أبو" �أن النهاية قد حانت ،ويجب �أن يقول الكلمة املنا�سبة يف هذه احلالة :يا خالقي!
– وا�ستطاع بالكاد �أن يقولها� ...أراد �أي�ضا �أن يقول كلمة اغفر ،ولكن يف تلك اللحظة ،متكن فيما ي�شبه املعجزة،
وبجهد غري �إن�ساين ال مثيل له ،من "�إح�ضار" الوجهني احلزينني املتو�سلني ل"�آينا" و"بولو" على ال�شا�شة الغائمة
لدماغ��ه ال�ضباب��ي و ....تفلت��ت من��ه كلمة� :أنقذهم��ا �أيها اخلالق!

كان ال�ضع��ف الوحي��د ال��ذي كان��ت "زارا" ت�س��مح ب��ه لنف�س��ها ه��و الن��وم ،الن��وم اللذي��ذ قب��ل ب��زوغ ال�صب��اح ،يف
�صب��اح �أم���س عندم��ا كان��ت ذاهب��ة �إىل العم��ل �أخربه��ا "�أبو" �أنه رمبا يغري نوبته يف العمل مع �س��توبا ،مما يعني �أن
"�أب��و" ل��ن يبي��ت يف املن��زل ليلت�ين متتاليت�ين" ،وم��اذا يف ذل��ك؟" "امله��م �أن تك��ون بخ�ير ي��ا �صق��ري!" مث��ل معظ��م
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الكازاخي��ات مل تك��ن "زارا" تدع��و زوجه��ا ب�ش��يء غ�ير ي��ا �صق��ري! كان��ت تع��رف �أن "�أب��و" مل يك��ن بجواره��ا ،لك��ن
يده��ا اليمن��ى الناع�س��ة كان��ت رغ��م ذل��ك ،كالع��ادة ،تبح��ث ع��ن ال�صدر امل�ش��عر ،ال�س��اخن ب�ش��كل ح��ارق ،لزوجها
املحب��وب �" -أب��و"! – ...كان��ت تغمغ��م �" -أب��و"� ،أنقذهم��ا� ،أنقذهم��ا!  -ا�س��تيقظت عل��ى الف��ور ،و�ش��عرت ببع���ض
القل��ق  -وب��دا له��ا �أن "�أب��و" كان يف م��كان قري��ب "...يف م��كان قري��ب؟ كي��ف يك��ون يف م��كان قري��ب؟ " نه�ض��ت،
وحترك��ت بالإله��ام ،وهرع��ت �إىل اخل��ارج يف مالب�س��ها الداخلي��ة احلريرية ،ومن الغري��ب �أنها رك�ضت بتهور نحو
القن��اة العميق��ة ،و – وجدت��ه ،وجدته.
كان "�أبو" يف و�ضع غريب غري طبيعي ،لقد قارنت "زارا" ،ابنة ال�صياد ال�ش��هري بو�س��اطة الن�س��ر الذهبي ،و�ضعه
مع و�ضع �س��يد ال�س��ماء� ،أي ،ال�صقر عري�ض اجلناح الذي ي�ضغط فري�س��ته ،الأرنب امل�س��كني� ،إىل الأر�ض ،كانت
"زارا" تعل��م �أن��ه يج��ب �أال توق��ظ زوجه��ا ب�ص��وت ح��اد �أو بح��ركات ح��ادة؛ ل��ذا جل�س��ت عل��ى الق���ش بج��وار "�أب��و"،
و�أخ��ذت تتنظ��ر ب�ص�بر حت��ى ي�س��تيقظ ،كان��ت تعلم �أنها ال تعرف كيف تبكي ،لكنها �س��محت فق��ط لقلبها �أن يئن،
ويئ��ن ويئ��ن ...و�أثن��اء ذلك كانت عيناه��ا جافتني على الدوام.
لقد كانت تتحول �إما �إىل متثال حجري ،و�إما �إىل ما ي�ش��به ال�س��هم املرجتف الذي انغر���س يف درع العدو ،عندما
تك��ون متوات��رة للغاي��ة م��ن الع��ذاب العقل��ي ،عند ذلك كانت تكرر بال كلل" :يا خالقنا ،ما الذنب الذي اقرتفناه؟!
ارحمنا ،ارحمنا!"
الحظ��ت "زارا" �أن "�أب��و" غا�ض��ب م��ن �ش��خ�ص م��ا �أثن��اء الن��وم" و�إال كي��ف ميكن تف�س�ير �أن��ه ي�صر ب�أ�س��نانه الذئبية
ب�شكل غا�ضب!" حتى �إن "زارا" نف�سها قد �أح�ست باخلوف "هل من املمكن �أن تتكرر تلك ...املحنة الرهيبة؟"
لق��د ر�أت "زارا" الآن فق��ط �س��اعد زوجه��ا املع�ضو���ض ،ور�أت ذل��ك ب�ش��كل وا�ض��ح ،كم��ا ت��رى عل��ى ال�شا�ش��ة...
اللحظ��ة املتك��ررة ب�أكمله��ا م��ن اجلحي��م الرهي��ب ...لق��د عر�ض��ت "زارا" عل��ى "�شا�ش��ة" وعيه��ا الوا�ض��ح ،كي��ف �أن
�أفعى خمططة مثرية لال�شمئزاز ،تزحف ب�صمت وهي تتلوى ب�شكل جميل �إىل ّ
ع�ش احلمامة؛ حيث ترقد �أربعة
�أفراخ �صغرية ،وها هي على و�شك ابتالعها ...وهم ال حول لهم وال قوة! هرعت "زارا" غريز ًيا �إىل زوجها النائم
واحت�ضنت��ه ،كم��ا ل��و كان��ت تري��د �إنق��اذ زوجه��ا م��ن ه��ذه املحن��ة� ،ش��عر "�أب��و" بذل��ك ،فتنهد بعم��ق وبارتي��اح ،والآن
�س��وف تتح��ول "زارا" م��رة �أخ��رى �إىل متث��ال حج��ري ،وتنتظ��ر ب�ص�بر حت��ى ي�س��تيقظ "�أب��و"�" ،أب��و"؛ حبيبها.
ال ت�س��تطيع "زارا" �أن تبك��ي ،فق��د جف��ت دموعه��ا من��ذ وق��ت طوي��ل ،عندما �أخ��ذوا زوجها �إىل اجلي���ش الأحمر ،ثم
�أر�سل �إىل �أفغان�ستان – حينذاك ذرفت كل دموعها ،كلها ،واليوم هي حجر ،متثال حجري ،وال �شيء غري ذلك!
ولي�س لدى التمثال احلجري مفهوم "الوقت" ،لي�س لديه!
م��ع ذل��ك ارتفع��ت ال�شم���س ،م��ع ذل��ك �صع��دت بالفعل ،و�أ�ش��رقت ،عل��ى ذروة الأن�ش��وطة ،كما يقول �أق��ارب "زارا"،
عل��ى ذروة الأن�ش��وطة ،وال�شم���س تخب��ز كل �ش��يء ،تخب��ز كل �ش��يء ،كان��ت "زارا" مث��ل قطع��ة اجللي��د الت��ي بقي��ت
يف لهي��ب ال�شم���س ،وكان��ت قطع��ة اجللي��د ت��ذوب ،وت��ذوب ،لك��ن "زارا" مل تك��ن ت�ش��عر بذل��ك ،فق��د �أ�صبحت ً
متثال
حجر ًيا.
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مل يك��ن ل��دى "زارا" ع��امل �آخ��ر غ�ير ع��امل "�أب��و" ،و"�آين��ا" ،و"بول��و" ،ال ،لي���س هن��اك ع��امل �آخ��ر� ،أو كوك��ب �آخ��ر،
كل �ش��يء غ�ير عامله��ا زائف وغري حقيقي.
كل �ش��يء غ�ير عامله��ا ك��ذب ،وزي��ف ،وخ��داع ،ومك��ر ،وف�س��اد ،كل �ش��يء غ�ير عامله��ا �سيا�س��ة ،يف كلم��ة واح��دة! كل
�ش��يء غري عاملها عدائي ،وال �ش��يء غري ذلك!

يف ال�ساعة الثانية ع�شرة ً
ليل ،جاء �شرطيان ي�ستقالن �سيارة ،و�أخذا "�أبو".
�صباح��ا� ،أع��ادوه �إىل البي��ت ،ودع��ه ال�ش��رطيان ب��أدب �ش��ديد ،حت��ى �إن �أحدهم��ا طل��ب م��ن
يف ال�س��اعة اخلام�س��ة ً
"�أب��و" ب�ص��وت متمل��ق ج��دً ا ،وبلهج��ة وا�ضح��ة من التذلل �أن يغفر له ب�س��بب �ش��يء ما.
هذا جعل "زارا" ت�شعر بالر�ضا ،وابت�سمت "زارا" ال �إراد ًيا ،وعندما غادرا هذان ال�شخ�صان� ،س�ألته بفخر وا�ضح:
 ملاذا يت�صرفان على هذا النحو؟ابت�سم "�أبو" بنوع من الت�سامح وقال:
 ذاك �أمر عادي ،يف العمل ...لدى زميلي املناوب �ستيوبا الذي حدثتك عنه وجدوا ف�أ�سا مبقب�ض �أ�سود...�اي ،وا�ضطجعُ ،
وخذ ق�س��طا من النوم� ،ش��رب "�أبو" ال�ش��اي ،وا�ضطجع،
تناول ال�ش� َ
 �آ�آ�آه ....احلمد هلل! ح�س� ًنا! ِونام على الفور.
ن��ام "�أب��و" ،لك��ن" ....زارا" �أخ��ذت تفك��ر بع��د �أن غط��ت "�آينا" ،و"بولو" مبالءات ال�س��رير املنزلق��ة� ،أخذت تفكر...
يعن��ي� ،أنه��ا حتول��ت م��رة �أخ��رى �إىل متث��ال ،حج��ري ثابت ،عندما "ا�س��تيقظت" ،كانت ال�س��اعة ت�ش�ير �إىل الثامنة
�صباحا ،لقد ت�أخرت عن العمل ،ح�س ًنا ...هناك زميالت مناوبات�" ،س�أعمل يف وقت الحق".
ً
ن��ام "�أب��و" ،لك��ن" ...زارا" كتم��ت �أنفا�س��ها ،وخرج��ت �إىل الفن��اء كقط��ة ح��ذرة ،ول�س��بب م��ا كان��ت تنظ��ر حوله��ا،
ودلف��ت �إىل خم��زن �صغ�ير �ضي��ق ،دخل��ت وم��رة�أخرى حتجرت يف �ش��كل غري حازم ،و�ش��عرت ك�أنها ل�ص.
كان املخ��زن يغم��ره الظ�لام ،وعلم��ت "زارا" �أن��ه عليه��ا �أن تنتظ��ر بع���ض الوق��ت ك��ي تعت��اد عيناه��ا عل��ى الظ�لام،
وحينئ��ذ �س��وف ت��رى جمي��ع زواي��ا "املخ��زن" ،كم��ا �س��مت �صاحب��ة املن��زل بنف�س��ها ه��ذه الزاوي��ة.
وج��دت "زارا" ب�س��رعة م��ا كان��ت تبح��ث عن��ه ،وه��ي تف��رز بعناي��ة خمتل��ف الأ�ش��ياء غ�ير ال�ضروري��ة ،كان��ت تبح��ث
ع��ن حزم��ة من قما���ش عادي.
ثم وقفت "زارا" لفرتة طويلة وهي مرتددة ،هل تفتح احلزمة �أم ال ،ثم قررت �أن تفتحها!
فتح��ت "زارا" احلزم��ة بعناي��ة �ش��ديدة ،وفيه��ا – لق��د كان��ت تع��رف جي��دً ا (!) ،ولكنه��ا التزم��ت ال�صم��ت ب�ش��كل
حكي��م ...كان خمب��أ ...ف�أ���س �س��وداء مبقب���ض نا�ص��ع البيا���ض...
ث��م قام��ت "زارا" بح��ذر �ش��ديد ،با�س��تخدام �س��بابتها" ،بفح���ص" ال�ش��فرة الالمع��ة للف�أ���س ال�س��وداء ذات املقب���ض
نا�صع البيا�ض.
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حينئ��ذ فق��ط اقتنع��ت "زارا" ب��أن زوجه��ا "�أب��و" بعي��د ع��ن �أي ...ا�ش��تباه! ال! ال! ال! �إن زوجه��ا "�أب��و" ل��ن يق��دم �أب��دً ا
عل��ى مث��ل "هذا"" ،هذا �أمر وا�ضح ومفهوم!"
نوع��ا م��ا ،مل تك��ن تنهي��دة
حينئ��ذ فق��ط ،تنف�س��ت "زارا" ال�صع��داء ،لك��ن تنهداته��ا كان��ت ،كم��ا ب��دا له��ا ،غريب��ة ً
عل��ى الإط�لاق ،ولكنها نوع م��ن االنفجار العفوي.

�س��وف يح��دث االنفج��ار العف��وي يف وق��ت الح��ق ،يف م�س��اء ه��ذا الي��وم� ،أو بالأح��رى نح��و ال�س��اعة الثاني��ة ع�ش��رة
ً
ليل� ،س��وف يطرق �ش��رطيان باب كوخهما بوقاحة ،و�س��يطلبان ب�أدب �ش��ديد من "�أبو" �أن يتبعهما ،و�س��يقالنه يف
�س��يارة ماركة واز.
مل يح��دث االنفج��ار العف��وي يف ذل��ك الي��وم ،كان كل �ش��يء يت��م ب�ش��كل �صحي��ح� ،أح�ض��روه �إىل ق�س��م م��ن �أق�س��ام
وزارة الداخلي��ة ،واقت��ادوه �إىل مكت��ب ف�س��يح ،والح��ظ عل��ى الف��ور �أن املكت��ب ب�لا نواف��ذ ،وبع��د �أن طلب��وا من��ه "�أن
ينتظ��ر قلي� ًلا" خ��رج رجال ال�ش��رطة �إىل مكان ما.
و ...مع النهاية ،مرت �س��اعة ،وحلت ال�س��اعة الثانية ،ومرت ثالث �س��اعات ...لكن "�أبو" ،رغم �أنه منذ الدقائق
متاما.
الأوىل كان ي�شعر بو�ضوح ب�أن �أحدهم كان يراقبه عن كثب ،و ُلده�شته ،بقي هاد ًئا ً
يف ال�س��اعة الثالثة والن�صف دخل �ش��خ�ص ما ،كان من امل�س��تحيل �أن تطلق علي ال�ش��خ�ص الداخل �إن�س��ا ًنا �إن مل
يكن يرتدي زي ال�شرطة ،و�أ�شرطة كتف الرائد.
متام��ا �إن�س��ان الغ��اب :كان لدي��ه الأط��راف الأمامية الطويلة نف�س��ها الت��ي ت�صل �إىل
كان ال�ش��خ�ص الداخ��ل ي�ش��به ً
ركبتيه ...خا�صة القب�ضة!.
كان "�أبو" نف�سه يعرف جيدً ا �أنه يف مثل هذه احلالة كان للقب�ضة �أهمية حا�سمة...
�أغلق "�أبو" ،وفق عادته القدمية ،عينيه لثانية واحدة ،وتلفظ با�سم اخلالق يف ذهنه .و ....ا�ستعد.
لكن��ه ...مل يتل��ق �ضرب��ة �س��احقة �أ�س��فل البط��ن ،يف تل��ك اللحظ��ة بال��ذات ،نظ��ر "�أب��و" بج��ر�أة �إىل عين��ي املح�ترف
اخلالي��ة م��ن �أي معن��ى ،املخب��أة ب�ش��كل حمك��م ،ث��م �أدرك �أن روح اجل�لاد كان��ت ترجت��ف!...
وهن��ا ح��دث االنفج��ار العف��وي .ال�ضرب��ة ال�س��احقة �أ�س��فل البط��ن تلقاه��ا �إن�س��ان الغ��اب نف�س��ه ال��ذي يحم��ل رتب��ة
الرائد .لكن "�أبو" قدر بدقة �أن يبقى هذا الغبي ال�س��اذج على قيد احلياة ،بقي الغبي ال�س��اذج على قيد احلياة،
عندم��ا دخ��ل �إىل املكت��ب اخل��ايل م��ن النواف��ذ ال�ش��رطيان الل��ذان �أح�ض��راه �إىل ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة ،وق��ال �أحدهم��ا
ل"�أب��و" ب ��أدب ج��م:
 ح�س� ًنا ،لنذه��ب ،ي��ا �أخ��ي ...لق��د طل��ب من��ا �أن نعي��دك �إىل املن��زل مبا�ش��رة ...مبا�ش��رة �إىل �أح�ض��ان زوجت��كال�ش��ابة! �أن��ت حمظ��وظ! عل��ى م��ا يب��دو� ،أنك قد و ُل��دت يف قمي�ص!
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وا�ضح��ا
لق��د انده���ش "�أب��و"! – ال ،ب��ل �أ�صاب��ه الذه��ول (!)  -بع��د �أن التق��ط يف ن�برة �ص��وت ه��ذا ال�ش��رطي ح�س��دً ا ً
(نعم ،نعم!  -ح�سد!) " .ماذا يعني هذا؟"
عندم��ا ابتع��دت �س��يارة ال�ش��رطة �إىل متاه��ة ال�ش��وارع املتعرج��ة ،نظر "�أب��و" ،بنية غام�ضة �إىل "كوخه" ،ثم ابت�س��م
� ً
قدم��ا� ،إىل ال�ش��مال ،ويف ال�ش��مال ....يف ال�ش��مال حدث��ت معج��زة ،بع��د �أن �أحن��ى
أي�ض��ا بطريق��ة غام�ض��ة ،و�س��ار ً
ح�صان��ه ال�س��بع جن��وم "�أك ب��وز �آت" عنق��ه ف��وق املحي��ط املتجم��د ال�ش��مايل ...انغم���س يف �ش��رب امل��اء! "ع��ن ه��ذه
اللحظ��ة املقد�س��ة ال يع��رف �أح��د �س��واي! ويف الك��رة الأر�ضي��ة ب�أكمله��ا – ال يع��رف �أح��د� ...س��واي!".
انده���ش "�أب��و" ،حت��ى �إن��ه �أ�صاب��ه الذه��ول عندم��ا ر�أى �أن��ه كان يق��ف عل��ى "�س��نام اجلم��ل" ( " ، (4كي��ف ومت��ى
�أتي��ت �إىل هن��ا ،ي��ا "�أب��و"؟ مل يالح��ظ؟ ه��ذا يعن��ي �أن غاليت��ك(   (5مليئ��ة ب��كل �أن��واع القمام��ة ...يج��ب تنظي��ف
ر�أ�س��ك ...و�إال ف�إن��ك ل��ن حتق��ق هدف��ك العظي��م! ي��ا "�أب��و"! ال تك��ن مث��ل دي��دان الأر���ض! �إن��ك ،ي��ا "�أب��و" ،ل�س��ت م��ن
الزواحف! تذكر ذلك! حتى معلمك العظيم�" ...إيفا�سي" ...الأنف الأحمر� ...أخربك بذلك �أكرث من مرة" !...،
كان املعلم العظيم يف بع�ض الأحيان ،يف حلظات الإلهام العايل ،يتو�س��ل �إىل "�أبو" �أن يدعوه بـ��العريف �إيفان...
لك��ن كان "�أب��و" يعل��م �أن ه��ذه خدع��ة م��ن ال�ش��ورايف(   (6املاك��ر ،يف الأ�س��ابيع الأوىل م��ن الدرا�س��ة ،كان العري��ف
�إيف��ان ي�س��مح لنف�س��ه ب��أن يه�ين "�أب��و" ،ف��كان يتح��دث م��ن خ�لال �أ�س��نانه بن��وع م��ن احلق��د:
 �أن��ت ،تلمي��ذ كارا �أ�س��بان� ،أن��ت م�س��لم مقت��ول لكن��ك ال ت��زال عل��ى قي��د احلي��اة! �إنن��ي �أحت��دث �إلي��ك بلغة رو�س��يةوا�ضح��ة � -أنت غب��ي ،مثل احلمار!
عا���ش "�أب��و" ثاني��ة واح��دة طويل��ة ...وبع��د ه��ذه الثاني��ة الواح��دة ،الطويل��ة متك��ن "�أب��و" م��ن �س��ماع ال�ص��وت
املت��أين ،اله��ادئ جل��ده كارا �أ�س��بان:
 ال ميكنك التغلب على الفعل الأحمق لل�شخ�ص الأحمق ،يا "�أبو"! �إن الغباء عاجز �أمام العقل.وهكذا �أنقذ "�أبو" من الف�صل من الدورات ال�سرية للغاية �ساراتاو  17 -جده الأكرب كارا �أ�سبان.
حتمل "�أبو" ال�سخرية املتعمدة ،و�سرعان ما �أ�صبح التلميذ املف�ضل للأ�ستاذ العظيم "�إيفا�سي".
متك��ن "�أب��و" ،ال�ش��اب الب�س��يط م��ن كيجيو�س��ي ،خ�لال ثالث��ة �أ�ش��هر م��ن �إتق��ان الط��رق الثالثمائ��ة وخم���س و�س��تني
ال�س��رية لأن يقت��ل الإن�س��ان �إن�س��انا �آخ��ر ،ويب��دو �أن "�أب��و" ق��د خل���ص الأف��كار املتدفق��ة ،لك��ن ...بع��د �أن نظ��ر حوله
ً
منده�ش��ا� ...أ�صي��ب بالذه��ول� :إن "�أب��و" اخلري��ج الأك�ثر �إتقان��ا لل��دورات ال�س��رية للغاي��ة �س��اراتاو – - 17ال�ش��هرية
غادر بطريقة مل يالحظها هو نف�س��ه ،و�أ�صبح يف نهاية ال�ش��ارع الذي ي�س��مى الأفعى" كيف؟ متى �أتيت �إىل هنا؟
ه��ل حق��ا �إنن��ي� ....إنني." ....
�صباح��ا!"
بع��د �أن نظ��ر "�أب��و" �إىل �س��اعته� ،أ�صي��ب بالده�ش��ة �أك�ثر :فق��د كان��ت ال�س��اعة ت�ش�ير �إىل ال�س��ابعة
ً
كي��ف؟ ومت��ى؟ ه��ل حق��ا �أ�صب��ت باجلن��ون ...مل يج��ر�ؤ عل��ى �أن ينط��ق به��ذه الكلم��ة الرهيب��ة حت��ى النهاي��ة.
(  (4

يق�صد اجلبل

(  (5

يق�صد ر�أ�سه

(  (6

ال�شورايف – هو الع�سكري ال�سوفيتي الذي حارب يف �أفغان�ستان.
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لك��ن "�أب��و" "�س��قط" عل��ى الف��ور يف هاوي��ة جدي��دة �أك�ثر فظاع��ة ،لق��د كان يعل��م �أن��ه يف نهاي��ة �ش��ارع الأفع��ى يب��د�أ
مقل��ب قمام��ة املدين��ة ،كي��ف و�صل��ت �إىل هن��ا؟ مل��اذا �أتي��ت �إىل هن��ا؟ وم��ن �أج��ل م��اذا؟ �إن ر�أ�س��ي ب��دون ه��ذا مليء
بالقمامة! �إن الكرة الأر�ضية مليئة بجميع �أنواع القمامة!!! �إنها كرة م�سكينة! �شيء م�ؤ�سف يل ...ولك � -إنه �أمر
م�ؤ�س��ف! وباملنا�س��بة ،القمام��ة يف ال�ش��وارع ،والقمام��ة يف امل��دن ميك��ن �إزالته��ا ،والتنظف منه��ا ،ولكن كيف ،ومن
ي�س��تطيع �أن يزيل القمامة من ر�أ�س��ي؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف ميكنك �إخراج القمامة من ر�أ���س الإن�س��ان؟ لقد
امتلأ كل �ش��يء بالقمامة! �إن عقل الإن�س��ان مليء بالقمامة ب�ش��كل رهيب! يا خالقي!!! �س��اعدين!!!
وهن��ا ح��دث �ش��يء ال ميك��ن ت�صديق��ه عل��ى الإط�لاق؛ فق��د رك���ض رج��ل م��ن الك��وخ الأك�ثر بع��دا يف �ش��ارع الأفعى،
وك�أمن��ا يط��ارد هارب��ا ،ودوى �صوت �أنث��وي رقيق وحاد:
 توقف! عد! و�إال� ،س�أقتلك! �س�أقتلك �أنت وكالبك(   (7ال�ستة ال�صغار!متام��ا ،ث��م ظه��ر م��ن ناف��ذة �صغ�يرة ر�أ���س �أنث��وي جميل� ،ضرب��ت �صاحبة
وبج��وار "�أب��و" ه��رع رج��ل غري��ب الهيئ��ة ً
الر�أ�س الأنثوي اجلميل زجاج النافذة �ضربة حادة ،انتظر "�أبو" ،املذهول� ،أن تخرج املر�أة ذات الر�أ�س اجلميل
من النافذة املك�سورة لكنها رك�ضت �إىل خارج املنزل ،رمبا ،من الباب ،ورك�ضت خلف الهارب...
ثم بد�أ �شيء ال معنى له :بد�أ الرجل يرك�ض حول "�أبو" ،وهو يعرج ب�شكل غريب ،وتبعته املر�أة.
 ملن �سترتك كالبك ال�صغار ال�ستة؟ قالت ذلك ك�أنها عبارة حمفوظة ،ملن؟ي��ا زوج��ي ،ي��ا زوج��ي ...ظ��ل يرك�ض ،ويرك�ض ،ك�أنه ي�ش��ارك يف لعبة ما ،وخمطط غبي ،وكان عدوه يذكر باللعبة
الطفولية "املطاردة وال�سبق يف الرك�ض".
لك��ن حت��ى "�أب��و" مل يالح��ظ كي��ف قف��ز النم��ر الغا�ضب نح��و املر�أة ،ومتك��ن من انت��زاع خنجرها الالمع
من يدها اليمنى...
ث��م بع��د ذل��ك ،ث��م بع��د ذل��ك ...توقف الرجل واملر�أة فج�أة ،وب�ش��كل حاد ،كما لو كانا قد اتفقا على ذلك م�س��ب ًقا،
و بد�أ كالهما يتو�سل �إىل "�أبو" ،وهما ينظران �إليه بخجل:
 �ساحمنا ،من ف�ضلك� ...ساحمنا ،من ف�ضلك� ،ساحمنا ،من ف�ضلك!الآن فق��ط" ،وج��ه" "�أب��و" عيون��ه الفوتوغرافي��ة �إىل هذين املخلوقني الغريبني الغام�ضني و "التقط" �أن الزوج قبيح
الوجه ،و ُلديه كل املالمح املميزة املنا�سبة لهذه احلالة ،والزوجة ،كما يقولون ،جميلة ك�أنها لوحة مر�سومة :فهي
�شابة ،ر�شيقة ،وعيونها �سوداء كبرية ،و�صافية ،و ....ج�سدها منمنم ،و�أنيق ب�شكل خيايل.
الآن فق��ط ر�أى "�أب��و" ع��ن غ�ير ق�ص��د عي��ون ال��زوج القبي��ح ،ر�أى ،وارجت��ف ،واخرتق��ت بع���ض الإب��ر الب��اردة
واحلادة قلبه ،هذه مل تكن عيو ًنا ،يف الفهم العادي للنا�س ،بل كانت الكون نف�سه! لكنها ،كانت كو ًنا دون جنوم،
�إنه��ا مل تك��ن �س��ماء ليلي��ة ،بل كانت اخلل��ود والالنهاية.
فج�أة ....توقف بحدة هذا القبيح ،وقال بو�ضوح وهو ينظر �إىل "�أبو" بثبات ،وينظر �إىل "�أبو" بف�ضائه الأزرق:
(  (7

تق�صد �أبناءه ال�صغار.
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 تعال �إىل كوخي ...و�س�أقول لك! �س�أقول لك! حتما �س�أقول لك! لنذهب! ادخل!فيم��ا بع��د �سينده���ش "�أب��و"� ...س��يحاول �أك�ثر م��ن م��رة �أن يفه��م معن��ى ه��ذا املوقف الغريب ال��ذي �أ�صبح م�ش��ار ًكا
فيه ب�ش��كل مفاجئ وهو "ال�ش��ورايف" الهادئ ذو الدم البارد ،كما كان ي�س��ميه املجاهدون ،والآن ،الآن دخل الكوخ
الأكرث فق ًرا ،ومتكن فقط من االندها�ش من قلة الأثاث.
لكن��ه ...انده���ش �أك�ثر ،وه��و ال�ش��ورايف اله��ادئ ذو ال��دم الب��ارد عندم��ا ر�أى العي��ون اخلائف��ة للأطف��ال ال�س��تة،
القابع�ين يف زاوي��ة الغرف��ة ،وعل��م �أن "االب��ن الأك�بر يبل��غ م��ن العم��ر ع�ش��ر �س��نوات ،والأ�صغ��ر �س��نتني."...
 حينئذ قال "�أبو" الأوالد ال�س��تة امل�س��كني خطبة نارية ،وهو يقف يف منت�صف م�س��كنه ،وب�س��ببها ،على ما يبدو،رك�ضت خلفه املر�أة حاملة يف يدها خنج ًرا �صغ ًريا حادًا.
قال ....الفقري ،بعد �أن وجه عينيه الكونية اجلميلة ال�صافية �إىل "الأفغاين" املنده�ش:
 عندم��ا يح��دث مث��ل ه��ذا القب��ح يف جمي��ع �أنح��اء الع��امل ،وعندم��ا تب��د�أ �س��لطتنا ال�س��وفييتية املحبوب��ة ت�ص��باملخ��زون اجلهنم��ي حت��ت �أر�ضن��ا ،م��ن بح��ر �أرال �إىل بح��ر قزوي��ن ،عل��ى عم��ق كب�ير؛ حي��ث الآالف والآالف م��ن
قناب��ل الهيدروج�ين ،والنيوتري��ن الت��ي ميك��ن تفجريها يف �س��اعة ال�صفر ...كيف ميك��ن النوم بهدوء؟ لقد قررت
الذه��اب �إىل �أو�س��تيورت (  ، (8لإجب��ار الق��وة ال�س��وفييتية عل��ى تفكي��ك املخ��زون اجلهنم��ي ال��ذي ميك��ن �أن يح��ول
الكرة الأر�ضية ب�أكملها �إىل غبار ،وهي الكوكب الوحيد امل�أهول بال�سكان يف الكون كله! هل تفهم �أيها ال�شاب؟!
ادعمن��ي ،و�أقن��ع زوجت��ي احلمقاء ب�أن ت�س��مح يل بالذه��اب دون ف�ضيحة ...حتى �أمتكن من �إنقاذ كوكبنا الأزرق!
�أقنعه��ا! �أقنعه��ا! �أن��ا خب�ير �ألغ��ام ممت��از! �إنن��ي �أمتل��ك ه��ذا التخ�ص���ص!
مل يع��رف "�أب��و" الغا�ض��ب كي��ف يتعام��ل م��ع ه��ذا املوق��ف املجن��ون ال��ذي دخ��ل في��ه ع��ن غ�ير ق�ص��د ،ونظ��ر بعج��ز
�إىل امل��ر�أة ال�ش��ابة اجلميل��ة الت��ي جتم��دت انتظ��ا ًرا حلكم��ه� ،أو بالأحرى ،جتم��دت انتظا ًرا لتقرير م�ص�ير �أبنائها
ال�س��تة الذي��ن ال ح��ول له��م وال ق��وة القابع�ين يف �أح��د �أركان الغرف��ة ،وب��دا ل"�أب��و"� ،أن ح��ل ه��ذه الق�ضي��ة متوق��ف
علي��ه ه��و وح��ده الآن ،و�أن يك��ون كوك��ب الأر���ض� ،أو ال يك��ون ،كم��ا ينط��ق دائ ًم��ا بطريق��ة فكاهي��ة الكلمت�ين :الك��رة
الأر�ضي��ة ...ق��ال "�أب��و" الغا�ض��ب بحزم:
 اذهب ،يا معلم ،اذهب �إىل �أو�س��تورت ،اذهب! �أنقذ ،يا معلم� ،أنقذ الب�ش��رية من النوايا ال�س��وداء لل�سيا�س��ينيالأغبياء! وذهب "�أبو" ....ذهب بدون �أن يلتفت.

(  (8

ه�ضبة بني بحر قزوين وبحار �أوال.
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مبتهج��ا ،حت��ى ،ب��دا ل��ه هو نف�س��ه� ،أنه يبت�س��م ،الحظ��ت "زارا" ذلك ،حتى �إنه��ا قفزت من على
دخ��ل "�أب��و" كوخ��ه،
ً
اللب��اد(  ، (9معرب��ة بكام��ل هيئته��ا ع��ن فرحه��ا و�س��عادتها ،الح��ظ الطف�لان "�آين��ا" و"بول��و" ذل��ك ،فب��د�آ عل��ى الف��ور
يف �إحداث ال�ضجيج والقهقهة دون �سبب يذكر.
مرح��ا ،ب��د�أ يف لع��ب �س��باق الهج��ن الت��ي كان��ت م�ألوف��ة يف عائلته��م ،فيجل���س "�آين��ا"
بع��د �أن دخ��ل "�أب��و" كوخ��ه ً
يائ�س��ا رمى املت�س��ابق عن "�س��نامه" ،ومن
و"بول��و" بالتن��اوب عل��ى ظه��ر والدهم��ا� ،أم��ا الوال��د – اجلم��ل  -فيحاول " ً
�س��يكون ق��اد ًرا م��ن الطفل�ين �أن يبق��ى عل��ى ظه��ر "الب��ورا" ( (  (1الهائ��ج �س��يح�صل عل��ى "جائ��زة" م��ن البونب��ون،
واحللوى.
بع��د �أن "يخ�س��ر" الأب ال�س��عيد ل�صال��ح �أطفال��ه ب�ش��كل رائ��ع ،يذه��ب به��م "�إىل ال�س��وق الربي��ة" القريب��ة ،مث��ل م��ا
يطلق على الأ�سواق التي تظهر ب�شكل عفوي عند تقاطعات ال�شوارع اخللفية.
يف امل�س��اء ،عندم��ا ع��اد "�أب��و" �إىل البي��ت م��ع طفلي��ه ال�س��عيدين ،تذك��ر فج��أة مغام��رة غريب��ة ق��ام به��ا مب�ش��اركة
القبي��ح ،وزوجت��ه ،و�أوالده ،والت��ي كان م��ن نتيجته��ا �أن��ه كان علي��ه ،وه��و ال�ش��خ�ص اجل��اد دائ ًم��ا� ،أو م��ا ميك��ن �أن
نطل��ق علي��ه ال�ش��خ�ص الكئي��ب� ،أن يهتف:
 اذهب ،يا معلم� ،إىل �أو�س��تورت! �أنقذ الب�ش��رية! �أنقذ! ما هذا الهراء؟ ما هذه الهرطقة؟ كيف ميكن ل�ش��خ�صواح��د ،حت��ى ل��و كان��ت جبهت��ه �س��بعة �أ�ش��بار ( (  ، (1كي��ف ميك��ن ل�ش��خ�ص واح��د �أن ينق��ذ الب�ش��رية جمع��اء؟ كي��ف
�خ�صا ما؟ ومل��اذا (!) �أطلقت �أن��ا عليه املعلم،
ميك��ن له��ذا ال�ش��خ�ص املهله��ل ...ال��ذي ي�ش��به الهده��د� ،أن ينق��ذ �ش� ً
وعلى �أي �أ�سا���س؟ �إنني على الأرجح �س��وف �أطلق عليه الهدهد!  -ابت�س��م "�أبو" ابت�س��امة عري�ضة – ،لقد وجدت،
يا "�أبو" ،املعلم! "�أبو" هو املعلم ال�ش��هري يف �أفغان�س��تان كلها ،كما �أطلق عليك معلمك ،املوهوب "�إيفا�س��ي"؟! كيف
�أمكن��ك �أن تقول ذلك؟
مل يك��ن هن��اك ج��واب ...وعندم��ا و�ص��ل "�أب��و" احلزي��ن والغا�ض��ب م��ن عج��زه ع��ن العثور عل��ى �إجابة على ال�س��ؤال
الذي بدا له ب�س� ً
�رعا �إىل العمل.
�يطا ،مل يجل���س �إىل مائدة الطعام ،وقال �إنه قد ت�أخر ،ثم ذهب م�س� ً

يف ال�س��اعة الثامن��ة م�س��اء ا�س��تلم م��ن الرقي��ب ميالن��ا ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،وكان "�أبو" يعرف
�أن ميالن��ا ت�ش��عر بالر�ض��ى ال�ش��ديد عندم��ا يناديها الزمالء بالطريقة الع�س��كرية ،قائلني له��ا" :الرفيق الرقيب!"
حينئ��ذ ت�صب��ح مهذب��ة ج��دً ا ،وطيب��ة ج��دً ا ،وتلم��ع عيناه��ا ...تل��ك امل��ر�أة ال�س��مينة ،لك��ن ميالن��ا ال�س��اطعة ال تفقد
(  (9

ال َّل َب ُد �أو ال ُّل َّبا ُد هو نوع من القما�ش تُ�صنع معظم �أنواعه من �ألياف ال�صوف ب�شكل كامل �أو بن�سب منه.

( (  (1

اجلمل

( (  (1

املق�صود هنا �أنه �إن�سان ذكي
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اليقظة ُّ
قط؛ لأن الرقيب ال�س��وفييتي ال ميكن �أن يكون �أبلهَ!
كان "الت�س�لُّم" ي�س��تغرق ح��وايل �س��اعة  -وه��و " �إج��راء" �ش��كلي بح��ت� ،أخ��ذت ميالن��ا بيرتوفن��ا ممثل��ة ال�س��لطة،
كما ت�صف نف�س��ها يف كثري من الأحيان�" ،أبو" �إىل فناء وا�س��ع �أو ف�صل درا�س��ي ،وفتحت جملدً ا �ضخ ًما قذ ًرا ،ثم
�س��لمت احلار���س الليل��ي ،وه��ذا هو امل�س��مى الوظيفي ل"�أب��و" املدرج يف قائمة املوظفني ،جمي��ع عنا�صر املمتلكات،
وهي تقر�أ ب�صوت عال ،وبو�ضوح اال�س��م الر�س��مي للعن�صر ،مثل" :كر�س��ي"�" ،س��جادة"" ،مكتب" ،وعدد "القطع"،
وو�ضعت مقابل ال�ش��يء امل�ش��ار �إليه طائ ًرا ،وجعلت�" ،أبو" ،يوقع "�أمامه".
يف الوق��ت نف�س��ه ،مل ت�ض��ع ميالن��ا "ممثل��ة ال�س��لطة" ول��و مل��رة واح��دة ،توقيعه��ا �أم��ام �أي عن�ص��ر م��ن عنا�ص��ر
"املمتل��كات احلكومي��ة" ،وم��ا كان يح��دث �س��اب ًقا ح��دث الي��وم ،لك��ن م��ع اخت�لاف واح��د طفي��ف.
عندم��ا انته��ت "مرا�س��يم الت�س��ليم" ه��ذه بنج��اح ،وثرث��رت ميالن��ا برتوفن��ا خ�لال �س��اعة كاملة عن كل �ش��يء يحلو
له��ا ماع��دا ال�ش��يء العق�لاين ال��ذي كان "�أبو" امل�س��كني يفكر فيه ب�ش��كل م��ؤمل خالل الأيام الثالث��ة املا�ضية ،هتف
"�أب��و" امل�س��كني داخ��ل روح��ه" ،يا خالقي ،ملاذا يك��ون الفراغ جمو ًفا؟".
عندم��ا انته��ت مرا�س��يم الت�س��ليم �أخ�ي ًرا ،وابت�س��م زوج ميالن��ا ،و�أق� َّ�ل املبت�س��م َة ال�س��عيدة يف �س��يارة قدمي��ة مارك��ة
"مو�سكوفيت���ش"؛ �ش��عر "�أب��و" فج��أة باالرتي��اح ،وتذك��ر الرج��ل الهده��د عل��ى الف��ور" ،ح�س� ًنا ،مل��اذا؟ مل��اذا �س��ميته
املعل��م؟ كي��ف ي�صب��ح معل ًما يل ه��ذا الهدهد؟"
لك��ن ...حت��ول فج ��أة ه��ذا االرتي��اح املكت�س��ب �إىل ح��زن� " :أي ن��وع م��ن الأ�ش��خا�ص �أن��ت ،ي��ا "�أب��و"؟ ه��ل ن�س��يت
ه��ؤالء الأطف��ال ال�س��تة ع��راة البط��ون� ،أطف��ال الرج��ل الذي �س� ّميته معلمك؟ �إن��ك قد حكمت على ه��ؤالء الأطفال
جوع��ا ،كي��ف �أمكن��ك �أن تن�س��ى ه�ؤالء الأطفال الثماين ع�ش��ر ال�صغار الذين باعه��م الثالثة( (   (1النهمون
بامل��وت ً
�إىل الأجان��ب الأوغ��اد؟ كيف؟"
ولأن "�أب��و" كان يف ه��ذه احلال��ة امل�ضطرب��ة ،مل يتمك��ن حت��ى م��ن �أن "يت�س��لم" م��ن ميالن��ا بيرتوفنا �أولئ��ك الأطفال
االثني ع�شر ...الذين...
ومب��ا �أن "�أب��و" كان يف مث��ل ه��ذه احلال��ة امل�ضطرب��ة ،مل يالح��ظ كي��ف �س��ار ب�ش��كل ن�ش��يط ،و�صع��د �إىل الطاب��ق
الث��اين ،وفت��ح بق��وة الب��اب احلدي��دي الثقي��ل للف�ص��ل الثال��ث ع�ش��ر.
كان يف ه��ذا الف�ص��ل الثال��ث ع�ش��ر ،ه��ؤالء ال�صبي��ة الثالث��ون الذي��ن جمعه��م ،و�أح�ضره��م من��ذ �ش��هر واح��د ن��ور
الدي��ن �س��عيدوف ،رئي���س الق�س��م االقت�ص��ادي يف ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،وال��ذي ب��رر ت�صرف��ه
ب�أ�س��باب �إن�س��انية.
عق��د الثالث��ة يف ذل��ك الي��وم نف�س��ه "االجتماع العام للموظف�ين" ،و�أعلنوا� ...أنهم ي�ش��عرون باحلزن جتاه الأطفال
اليتام��ى ...و�أنه��م ق��رروا �أن يوف��روا الإقام��ة له�ؤالء الأيتام البائ�س�ينً ،
قول واح��دً ا ...الثالثة...
( (   (1يقصد الثالثة املقتولني والذين كانوا يديرون احلضانة احلكومية.
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وعندم��ا �أخ��ذ ن��ور الدي��ن �س��عيدوف ،الي��د اليمن��ى لآن��ا �أندريفن��ا ،،يف الي��وم نف�س��ه� ،أثن��اء النوب��ة الليلي��ة ،ثماني��ة
طفل من �أ�صل ثالثني ً
ع�ش��ر ً
طفل ،يف �س��يارة مقفولة �إىل مكان ما ،ظهرت لدى "�أبو" بع�ض الأ�س��ئلة ...لأنه...
لأن��ه ،من��ذ �ش��هر ،عندم��ا كان "�أب��و" ين��اوب� ،أخ��ذ ن��ور الدي��ن �س��عيدوف يف ال�س��يارة نف�س��ها اخلالي��ة م��ن النواف��ذ
"لأ�س��باب �إن�س��انية" ً 40
طفل مت جمعهم من القرى الأكرث فق ًرا.
حينئذ �س�أل "�أبو" يف تلك املرة:
 �أنت ،يا نور الدين ،تقول "القرى الأكرث فق ًرا" ،وهل يف كازاخ�ستان قرى �أكرث غنى؟!رد ن��ور الدي��ن عل��ى ه��ذا ال�س��ؤال بقهقه��ة عالي��ة ج��دً ا ،حت��ى ميكن الق��ول �إنها كان��ت قهقهة مدوية ،وبع��د �أن ربت
على ظهر "�أبو"� ،أنهى فج�أة وب�ش��كل قا���س قهقهته املدوية مع الثناء:
 �أح�س��نت ،ي��ا "�أب��و"! �أن��ت حت�س��ن الق��راءة والكتاب��ة! لك��ن ه��ل تع��رف �إىل �أي��ن ت��ؤدي معرف��ة الق��راءة والكتاب��ةاجليدة؟
�س�أله "�أبو":
 �إىل �أين؟قال نور الدين وهو يبت�سم ب�سخرية:
 �إىل اجلحيم ،يا عزيزي "�أبو"! �إىل اجلحيم!"ي��ا خالق��ي! �إن ،ه��ذا التاف��ه ،يه��ددين� ،أن��ا (!) �أن��ا ...بالطب��ع ،كي��ف يت�أت��ى له��ذا الوغ��د ن��ور الدي��ن �أن يعرف �أن
اجلحي��م احلقيق��ي ال ينتظ��رين �أن��ا ،و�إمن��ا ينتظ��ره ه��و ...نف�س��ه - " ...فك��ر يف ذل��ك ...حينئ��ذ�" ...أب��و"...
ولكن ،وف ًقا لعادته القدمية ،كان ...ي�شك يف ذلك الوقت يف "بعد نظره".
وهنا ،تذكر "�أبو"� ،أنه ،قبل ثالثة �أيام ،قد وبخ نف�س��ه ً
قائل�" :أنت ،يا "�أبو" ،اعرف مكانك! ...وهذا ال ي�س��تطيع
�أن يعرفه �سوى خالق اخللود والالنهاية!"

هذا بد�أ فيما بعد ،بعد �ساعتني.
يف البداي��ة �أخ��ذ "�أب��و" ح ّم ًام��ا ،وحل�س��ن احل��ظ ،فالي��وم ه��و ي��وم الأح��د ،يف ه��ذا الوق��ت مل يك��ن يف امل�ؤ�س�س��ة كله��ا
�أح��د �س��وى "�أب��و" ،ولأن��ه كان واث ًق��ا م��ن ذل��ك؛ مل يتعجل ،وا�س��تمتع بالوحدة طوي�ل ًاً ،
طويل ،وكان الد���ش باردًا...
مي��اه �أملات��ي اجلبلي��ة ...الأ�س��طورية ...ث��م ذه��ب ،هان ًئ��ا� ،إىل "مكتب��ه" ،وا�س��تلقى عل��ى �س��رير حدي��دي �ضيق ،هنا
�أر�ض��ه ،وفيم��ا يب��دو� ،أن��ه �أخذت��ه ِ�س��ن ٌة م��ن الن��وم ،و�أيقظته فكرة مبهمة ومقلقة ،نظر �إىل �س��اعته :كانت ال�س��اعة
ت�ش�ير �إىل العا�ش��رة بال�ضبط.
لقد تذكر �أن نور الدين الغبي ابت�سم بوقاحة ،وقال له:
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 يا "�أبو"! �إىل اجلحيم يا عزيزي "�أبو"� ،إىل اجلحيم!!!" و�أين هو الآن ،هذا الغبي القذر؟ �أين؟ يف اجلحيم ،بالطبع! يف اجلحيم!" حينئذ وبخ نف�س��ه على الفور وقال:
"ي��ا "�أب��و"� ،أن��ت ،ي��ا "�أب��و"! املط��رود م��ن �صف��وف النخب��ة الفائق��ة ...الآن ،ال �أح��د يحت��اج �إىل الرائ��د "�أب��و" ال��ذي
مت تخفي�ض رتبته� "...إن كلمة "اجلحيم" قد ا�ستدعت يف ذهن "�أبو" عبارة "عتبة جهنم" ،وهذه العبارة الغريبة،
بدوره��ا" ،جذب��ت" ق�ص��ة رمزي��ة �أخ��رى" :الف�ص��ل" ،وبع��د ذل��ك" :الف�ص��ل الثال��ث ع�ش��ر  -عتب��ة اجلحي��م "،هك��ذا
�س��مى "�أب��و" الف�ص��ل الثال��ث ع�ش��ر.
ل�س��بب م��ا تذك��ر "�أب��و" تعب�يره "اخلا���ص"" :بن��اء م��ن اللح��م والعظ��م"" ،م��ن �أج��ل م��اذا �أق��ول ذل��ك؟" " وع َّم��ن
�أقول ذلك؟" " �آ�آ�آه� ....إنه عن املتويف"....
لق��د تذك��ر �أن��ه يف ال�صب��اح ن�س��ي �أن يت�س��لم م��ن ميالن��ا بيرتوفن��ا �أولئ��ك االثن��ي ع�ش��ر طف� ًلا الذي��ن بق��وا عندم��ا
حدث��ت تل��ك امل�صيبة.
�صع��د "�أب��و" �إىل الطاب��ق الث��اين ،فت��ح "�أب��و" ب�س��هولة الب��اب امل�صن��وع م��ن احلدي��د الزه��ر الثقي��ل لل�ص��ف الثال��ث
ع�ش��ر ،وجتم��د م�ش��دوهً ا ،كان ال�ص��ف الثال��ث ع�ش��ر امل�ش��ئوم ً
فارغ��ا ،وه��ذا يعن��ي �أن "ورث��ة" الثالث��ة مازال��وا هنا،
ويعملون.
ح�س��ب عادت��ه القدمي��ة ،جتم��د "�أب��و" ،عل��ى م��ا يب��دو ،يف مكان��ه ،وعندم��ا "ا�س��تيقظ" ب�س��بب اجلر���س
ال�صاخب القوي لبوابة ال�ش��ارع العالية ثنائية امل�صراع ،نظر بطريقة �آلية �إىل �س��اعة يده ،ف�أ�ش��ارت �إىل
ال�س��اعة الرابعة ع�ش��رة.

مل يتوقع "�أبو" �أن يظهر فج�أة هذان "ال�ضيفان".
ق��ال �أحدهم��ا - :لق��د جئن��ا �إلي��ك ،ي��ا �أخ��ي! – ع��رف "�أب��و" �أن��ه العقي��د ال��ذي كان يق��دم نف�س��ه للآخري��ن يف ذل��ك
الوق��ت با�س��م زاجنيي��ف ،والث��اين ،يحم��ل رتب��ة رائ��د ،وكان ي�س��مى �آن��ذاك �إيف�س��تجنيف ،لك��ن "�أب��و" خم��ن �أنهم��ا
"يعمالن" ب�أ�سماء م�ستعارة ،وحينذاك ،تظاهر "�أبو" ب�أنه �أحمق ،وكان ي�ستطيع ،عند ال�ضرورة� ،أن "يتحول" �إىل
معت��وه ...وه��ذا م��ا �س��اعده �أك�ثر م��ن م��رة يف �أفغان�س��تان.
 لق��د جئن��ا �إلي��ك ،ي��ا �أخ��ي! "كرره��ا العقي��د م��رة �أخ��رى (الآن يرت��دي مالب���س مدني��ة) ،عندم��ا دخ�لا الف�ص��لالثال��ث ع�ش��ر" - ،الي��وم ه��و الأح��د ،ولي���س هن��اك م��كان نذه��ب �إلي��ه! فتذكرن��اك ...ورغ��م كل �ش��يء لق��د ق�ضين��ا
ا�ست�ضفنا! �إنك نف�سك تفهم �أنه يف و�ضعنا هذا ال ميكننا الظهور يف الأماكن
معك ليلة كاملة يف حديث وديِ ...

44

ال�س��اخنة ،ونح��ن بحاج��ة �إىل �أن نحتف��ل ...ي��ا �صديق��ي � -أن��ت تعرف��ه � ً
أي�ضا  -بالأم���س ح�صل عل��ى جنمة �أخرى!
لذل��ك ...م��اذا نحت��اج؟ نحت��اج ،بالطب��ع� ،إىل �أن نحتف��ل! الآن ه��و ...ه��ل تفه��م؟ ه��و ...مق��دم � -ضح��ك ب�ص��وت
نوعا م��ا �أطلق علي نف�س��ه "براتان"( ( . (1
ع��ال ،وبطريق��ة وح�ش��ية ً
�أخرج الذي �سمى نف�سه "براتان وزميله املقدم" من �سراويلهما العري�ضة "زجاجتي فودكا" وبع�ض "املقبالت".
طل��ب برات��ان ب��أدب �ش��ديد ج��دً ا ،م��ن "املال��ك" ،يعن��ي ،م��ن "�أب��و"� ،أن يح�ض��ر "جمي��ع �أن��واع الأطب��اق الت��ي عن��ده".
�أح�ض��ر "�أب��و" �أك��واب متع��ددة اجلوان��ب ،بع��د ذل��ك ،ظ�لا يقنعان��ه م��دة طويل��ة �أن ي�ش��اركهما "امل�أدب��ة" يعن��ي �أن
ي�ش��رب الف��ودكا معهم��ا ،مل ي�س��تطع "�أب��و" حت��ى �أن يتحم��ل رائحة الكحول ،حينئذ بد�أ ال�ضيف��ان اللذان اقتنعا ب�أن
"�أب��و" "خمل��وق ع��دمي القيم��ة" ،كم��ا كان��ا ي�س��ميان ع��ادة املمتنع�ين ع��ن �ش��رب امل�س��كرات ،يف "غ�س��ل"( (   (1النجم��ة
اجلدي��دة للمق��دم .ت�لا "برات��ان" جمي��ع الأنخ��اب تقري ًب��ا ،بينم��ا كان املق��دم ،يف الغال��ب ،يهز ر�أ�س��ه.
ح��اول "�أب��و" مرت�ين �أن ي�ترك ال�ضيف�ين مبفردهم��ا ،لكن��ه مل ينج��ح يف ذل��ك� ،أم�س��كه "براتان" ال��ذي كان يف حالة
ُ�سكر �شديد من قفاه ،ثم عانق خ�صره بكلتا يديه ،وهو ينظر �إليه مثل كلب جائع �إىل �سيده ،و�أخذ يكرر ،ويكرر:
 ال ترتكنا ،ال ترتكنا ،يا �أخي ،ال ترتكنا!حينئذ حدث �شيء رائع :فج�أة قفز املقدم ،و�صاح ب�صوت رقيق:
 ملاذا مت�سك الرجل! يجب �أن ن�صلي له!اعتدل "براتان" وهو ينظر بحرية �إىل املقدم ،و�س�أل بذهول:
 نحن؟ يجب؟ �أن ن�صلي؟ من �أجله؟ من �أجل ماذا؟ لأنه �أفغاين! من؟ هل هو �أفغاين؟ هو؟ نعم ...نعم ...هو!متوقع لدرجة �أنه �صاح ب�صوت مد ٍّو:
بالن�سبة "لـرباتان" ،على ما يبدو ،كان هذا غري ٍ
 �أنا! �أنا �أفغاين! هل تفهم ذلك؟ يا �أرنب الأر�ض! هل تفهم؟ �أنا �أرنب؟حتول لون املقدم النحيل �إىل اللون الأرجواين ،وقفز بحدة من مكانه ،و�أم�سك بطوق "براتان".
تط��ور الأم��ر! ...وكان ع��را ًكا "حقيق ًي��ا" ،م��ع ف�ترات راح��ة ق�ص�يرة ،وعندم��ا كان كال "الديك�ين" (كان "�أب��و"
يراهم��ا هك��ذا) ،ي�س�تريحان قلي� ًلا ،يندف��ع بع�ضهم��ا م��رة �أخرى نحو بع���ض ،ويتبادالن املالحظ��ات املهينة ،مثل:
"�أيه��ا الوغ��د!" � -أو " �أيه��ا اخلائ��ن!".
خالل �إحدى فرتات اال�سرتاحة ،قال "براتان" ب�شكل مفاجئ ،بعد �ألقى نظرة غا�ضبة على زميله:
 "�أن��ت ،ي��ا م��ن ي�س��يل املخ��اط م��ن �أنف��ه ،ال تع��رف ،وال ميكن��ك �أن تعرف من كنت يف �أفغان�س��تان!" �إنك ال تعرف!( (  (1

براتان تعني الأخ

( (  (1

االحتفال.
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كان اجلمي��ع يرتع��د �أمام��ي! حت��ى اجل�نراالت! لأنني كن��ت التلميذ املف�ضل لدى العريف العظيم "�إيفا�س��ي"!!! لقد
كنت �أف�ضل خريج الدورات ال�س��رية للغاية �س��اراتاو – .17
 �أنت ال تعرف! وال ميكنك �أن تعرف! هل تعرف ،ملاذا؟�س�أل املقدم الذي كان يتنف�س ب�صعوبة :ملاذا؟
 لأنك طفل �صغري عدمي اخلربة!ً
مذهول لثانية واحدة ك�أن الربق قد �صعقه...
انتهى كل �شيء ،جتمد "�أبو" مرة �أخرى ،وحتول �إىل �صخرة ،وظل
ولكن ،على الفور ،كما هي احلال دائ ًما يف اللحظات احلرجة ،ا�س��تطاع ب�ش��كل تلقائي تقري ًبا ،وب�س��رعة الربق،
�أن يجمع �ش��تات نف�س��ه ،مل يتحرك "يعني� ،أنهما ...يعني� ،أنهما – "...كانا يدوران مثل ق�صا�صات فيلم ممزق،
وفك��رة ،يعن��ي �أنهم��ا م�س��تفزان ،وق��ال يف ذهن��ه باللغة الكازاخية ،الكلمة الرو�س��ية "امل�س��تفز".
يف غ�ض��ون ذل��ك ،وا�ص��ل " امل�س��تفزان " الع��راك بوح�ش��ية ،ا�س��تنتج "�أب��و"�" :أن ه��ذا لي���س ً
عر�ض��ا م�س��رح ًيا،
ولك��ن دفق��ة م��ن العداء ال�س��ري طوي��ل الأمد".
ثم ...الحظ "�أبو" �أنه قد حل امل�ساء.
ث��م ...الح��ظ "�أب��و" �أن��ه ق��د ح��ل اللي��ل ،ومل يالح��ظ كي��ف ق��ام عن الأريك��ة ،و�أ�ضاء الن��ور� ،أما �ضيف��اه اجلاحمان،
فقد ناما على �س��ريرين يف �أو�ضاع �س��خيفة.
بع��د ذل��ك ر�أى "�أب��و" �أن �ضيفي��ه يفتح��ان زجاج��ات الف��ودكا م��رة �أخ��رى" ،م��ن �أي��ن؟ ومت��ى؟" ،وتذك��ر "�أب��و"
قائده الوحيد العريف العظيم "�إيفا�سي" ،عندما كان ،يف بع�ض الأحيان ،را�ض ًيا ،بل ...را�ض ًيا جدً ا عن "اخلدع"
املتع��ارف عل��ى ت�س��ميتها ذل��ك العمل الذي "ميار�س��ونه" ،ويربت على كتف��ه ب�إعجاب ،ثم يقول:
 �أح�س��نت ي��ا تلمي��ذي الك��فء! تل��ك الأعم��ال الت��ي كان ميار�س��ها  49متدر ًب��ا ل��دى العري��ف العظي��م كان��ت حتم��لرم��ز *  " ،* 365م��ن �أي��ن ت�أت��ى له��ذا العقي��د احلق�ير ...امل�س��تفز� ...أن يع��رف ذل��ك؟".
كان "�أب��و" ي�س��تطيع �أن يتحم��ل؛ لذل��ك مل يك��ن العري��ف العظي��م يخف��ي ع��ن فتيان��ه الثماني��ة والأربع�ين الآخري��ن
عالقت��ه اخلا�ص��ة الت��ي تت�س��م باالح�ترام ،جت��اه "�أب��و" ،وكان دائ ًم��ا م��ا ي�ض��رب ب��ه املث��ل ،وعندم��ا و�صل��ت القي��ادة
العلي��ا م��ن مو�س��كو� ،أظه��ره له��م يف النهاي��ة ،قائ� ًلا� :إن ه��ذا م��ا نقدمه لك��م " كاحللوى" بع��د الطعام.
كان "�أب��و" ي�س��تطيع �أن يتحم��ل .والي��وم ،كان حا�ض��را ،م��ن الظه��ر حت��ى منت�ص��ف اللي��ل ،ب�صم��ت ،وب�ص��ورة
�ش��به خفي��ة ،يف حال��ة ال�س��كر اجلام��ح للعقي��د والرائ��د ،ال��ذي يزع��م �أن��ه تلق��ى جنم��ة �أخ��رى� “ .إنهم��ا م�س��تفزان
�س��اذجان"! "وكي��ف يت�أت��ى لهذي��ن ال�ضابط�ين العادي�ين امل�س��تفزين ج��دا� ،أن يعرف��ا م��ع م��ن يتعام�لان!"
كان "�أب��و" ي�س��تطيع �أن يتحم��ل ،لق��د حتم��ل ،وحتم��ل ،وعندم��ا ح��ل منت�ص��ف اللي��ل ،وعندم��ا اتخذت معارك �س��كر
"الكب��ار" ،كم��ا خي��ل لهم��ا ع��ن نف�س��يهما ،اتخ��ذت طاب ًع��ا مث�ي ًرا لال�ش��مئزاز ،قام بهدوء �ش��ديد وميكن الق��ول� :إنه
�أ�صبح ً
ن�شيطا ،و�أم�سك هذين الغوغائيني من م�ؤخرة عنقيهما ،و�أنزلهما � ًأول �إىل الطابق الأول ،و�ألقى بهما �إىل
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ال�ش��ارع ،ع�لاوة عل��ى ذل��ك� ،ألق��ى بهم��ا حت��ى �إن ال�ضابط�ين وج��دا نف�س��يهما يف مياه قن��اة ري موحل��ة ،قذرة...
كان "�أب��و" ي�س��تطيع �أن يتحم��ل ،لكن��ه مل يك��ن ي�ش��ك يف عدال��ة ت�صرف��ه ،بع��د �أن �ألق��ى هذين ال�ش��رلوك هوملز( (  (1
املتعالي�ين يف قن��اة ري ق��ذرة� ،أنق��ذ نف�س��ه بذل��ك من الت�ش��هري واالف�تراء" ،غدا� ،أو بالأحرى ،بعد غد� ،س��يزحفان
� َّإل ،و�س��يطلبان املغفرة و�سيتو�س�لان لكي يكون "هذا الأمر" بيننا ...حتى �إنهما �س��يحاوالن ر�ش��وتي؛ حيث �إنهما
يقي�س��ان كل النا���س وفق قامتهما القزمة".
�ش��عر "�أب��و" باالرتي��اح ،ول�س��بب م��ا �أراد �أن يغن��ي ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه ط��وال حيات��ه مل ي�س��تطع �أن يغن��ي ،حت��ى
حين��ذاك عندم��ا كان علي��ه وه��و ي�س�ير ،وفق��ا للقان��ون� ،أن يغن��ى على الأقل ،مث��ل كل اجلنود!
�ش��عر "�أب��و" باالرتي��اح ،كأن �أم � ًرا غ�ير ع��ادي ،ولكن��ه �س��مح لنف�س��ه لأول م��رة يف حيات��ه �أن ي�س�ير ب�ش��كل مهي��ب
عدة مرات يف املمر الطويل من الطابق الأول ذها ًبا و�إيا ًبا ،ثم ذهب للتو �إىل مكتبه الذي ي�شبه بيت الكالب ،ثم
�أعطى �أوامره لنف�س��ه" :حتى ال�س��اعة ال�س��ابعة!" ،ثم خلد �إىل النوم.
نام حتى ال�سابعة ،كان لديه نظام خا�ص للتمارين ال�صباحية ،جل�س على الأر�ض على الطريقة الكازاخية ،ثم
عق��د رجلي��ه ،و�أغل��ق عيني��ه" ،وغ��ادر �إىل نف�س��ه" ،وحت��ول �إىل متث��ال حج��ري ،وهذا م��ا كان يطلق علي��ه "التمارين
الداخلية" ،فتح عينيه ،ونه�ض عندما �ش��عر بالقوة الكاملة لنهر الطاقة الداخلية� .أتت الرقيبة ال�س��ابقة ميالنا
بيرتوفن��ا �إىل العم��ل مت�أخ��رة ج��دً ا ،لك��ن ذل��ك كان يغف��ر له��ا ،لأن اجلمي��ع كانوا يعلم��ون �أنها ت�أت��ي �إىل العمل من
م�س��افة بعي��دة؛ لذل��ك فق��د ج��اءت الي��وم يف ال�س��اعة العا�ش��رة ،لك��ن اليوم ت�س��لمت ميالنا بيرتوفن��ا ،كاملعتاد ،كل
�ش��يء م��ن املن��اوب الليل��ي بدق��ة ،لكنه��ا ،يف الوق��ت نف�س��ه ،مل تدخ��ل الي��وم �إىل الف�ص��ل الثال��ث ع�ش��ر ،ومل حت� ِ��ص
االثن��ي ع�ش��ر فت� ً�ى ،ومل تدخ��ل ،ومل تطل��ب "ت�س�لُّم" ه�ؤالء "امل�ؤقتني"� ،أو كما قال��ت ،الأطفال ال�صغار املجلوبني من
الق��رى الكازاخي��ة البعي��دة" ،وه��ذا يعن��ي �أنه��ا ،خمل�ص��ة للح��زب ،واحلكومة ،...وتع��رف طبيعة الأم��ور" ،تعرف!
ه��ذا يعن��ي �أنه��ا معه��م ،"...هك��ذا ا�س��تنتج "�أب��و" ،لك��ن ،هن��ا ،قوم��ت نف�س��ي" :الآن ال �أهت��م! كم��ا يغن��ون :بالن�س��بة
لن��ا ،نحن التت��ار - ،باري بري!!!".
ا�ستوىل عليه مزاج غري عادي ،ومرح ،و�سمح لنف�سه باالبت�سام ،وحتية ميالنا بيرتوفنا:
 نعم� ،أيها الرفيق احلار�س ،الرقيب �أول!" �" -أ�ضاف" عن عمد �إىل املر�أة رتبة واحدة �أعلى من رتبتها.ر�أى "�أب��و" �أن خنوع��ه غ�ير الع��ادي كان يعج��ب رئي���س الق�س��م االقت�ص��ادي يف ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م
اثن�ين .ومل يك��ن هن��اك �ش��يء غري ذلك.
ومل يك��ن هن��اك �ش��يء غ�ير ذل��ك .ع��اد "�أب��و" �إىل البي��ت يف حال��ة معنوي��ة عالي��ة ،كان يعل��م ،ويف قلب��ه ،غن��ى
�أغني��ة واح��دة فق��ط ل�ش��عبه ،وم��ن دون كلم��ات ...كان يعل��م فق��ط �أن ه��ذه الأغني��ة كان��ت ت�س��مى "...كي��ف
هي؟�"...ش�يرماوك" ...مث��ل العنكب��وت ...قال��وا �إن��ه ق��د �ألفها امللح��ن الكبري واملغني "�أخان �س�يرا" ،ولكنهم قالوا
( ( �  (1شرلوك هوملز �شخ�صية خيالية ملحقق من �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،ابتكرها الكاتب والطبيب الإ�سكتلندي �سري �آرثر كونان
دويل .يع ّرف هوملز نف�سه على �أنه "حمقق ا�ست�شاري" يتخذ من مدينة لندن مق ًرا له ،وي�ساعد رجال ال�شرطة واملحققني عندما ال يجدون ً
حلول للجرائم التي
تواجههم( .املرتجم )
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� ً
أي�ضا �إنه ال يحب غناء هذه الأغنية �أمام النا�س ...و�أت�ساءل ملاذا؟ كيف ميكن منع غناء �أغنية حتبها جدً ا �أمام
النا���س� ...إن��ه ن��وع من الوح�ش��ية...
"�إن��ه ن��وع م��ن الوح�ش��ية" ا�س��تمر "�أب��و" يف التفك�ير عندم��ا ر�أى الطاب��ور الذيل��ي يف حمط��ة احلاف�لات ،ه��ل م��ن
امل�س��تحيل �أن يت��م �ضب��ط ه��ذا الطاب��ور؟"
"�إن��ه ن��وع م��ن الوح�ش��ية ...ا�س��تمر "�أب��و" يف التفك�ير ،عندم��ا ر�أى جمموع��ة مكون��ة م��ن خم�س��ة �أ�ش��خا�ص �أ�ش��داء،
يدفع��ون بوقاح��ة رج� ً
�ال ون�س��ا ًء عجائ��ز ،و�ش��قوا طريقه��م يف احلافل��ة املمتلئ��ة ،كي��ف يك��ون ه��ذا؟"
"ن��وع م��ن الوح�ش��ية "...ا�س��تمر "�أب��و" يف التفك�ير ،عندم��ا غ��ادرت احلافل��ة الت��ي و�ص��ل فيه��ا �إىل "حمطت��ه"،
و�صنع��ت "دائ��رة ال�ش��رف" ،دون �أن ت�أخ��ذ ال��ركاب املنهك�ين ب�س��بب االنتظ��ار.
تذكر املثل ال�شعبي القائل" :لدى املالك املهمل كلب م�صاب بالإ�سهال! "...ثم �أ�صيب باالنزعاج.
�أ�صيب "�أبو" باالنزعاج ،ومر بجوار كوخه ،لأنه �ش��عر �أن هذا ما يجب ،هذا ما يجب� ،أخربته احلا�س��ة ال�ساد�س��ة
�أن��ه ال يج��ب علي��ك الذه��اب �إىل هن��اك الآن� ،إىل هن��اك؟ �إىل �أين� ،إىل هناك؟
م��ر "�أب��و" بج��وار كوخ��ه "م��اذا يح��دث مع��ي؟ م��ن مينعن��ي م��ن الذه��اب �إىل طفل� َّ�ي وزوجت��ي؟ "زارا" امل�س��كينة،
كي��ف �ستعي�ش�ين بدونن��ا ،عندم��ا نرح��ل نحن الثالثة� ،س��وف نذه��ب؟ �إىل �أين نذهب؟ وماذا يعن��ي :نذهب" ،ومن
نح��ن"؟ ومل��اذا ينبغ��ي �أن تبق��ى "زارا" وحده��ا؟
انده�ش "�أبو" وقال�" :إنني �أقف على �سنام اجلمل؟ متى وملاذا جئت هنا؟ هل جننت؟".
�أراد فج��أة �أن يع�ثر عل��ى مواطن��ه الهده��د ،ابت�س��م ابت�س��امة عري�ض��ة" :م��اذا �س��ميته الهده��د؟ �إن��ه رج��ل طبيع��ي
ج��دً ا؟! و�أهداف��ه وا�ضحة."...
حينئذ �أدرك "�أبو" �أنه يخاف من نف�سه! نعم! نعم! �أنت جبان ،يا "�أبو !" جبان!"
�أخ ًريا تغلب على حالته غري املفهومة ،وقرر الذهاب �إىل املنزل ...لكن ،يف اللحظة نف�س��ها ،ارتعد ج�س��ده كله،
ك�أنه قد �ضرب بتيار كهربائي قوي� :شعر ب�أن ...ابنته احلبيبة "�آينا"�" ...آينا" الذهبية ..."...قد بد�أت ...لديها
الآالم اللعينة التي ال تطاق ...لهذه املحنة اجلهنمية."...
�ش��عر "�أب��و" ،كم��ا يقول��ون ،بجمي��ع �ألي��اف روح��ه ،ب��أن "�آين��ا" ،احلبيب��ة�" ،آين��ا" الذكي��ة ،تلق��ت �أول �ضربة غ��ادرة...
يف دماغها اللني ،وهذا الأمل الال �إن�ساين قد ثناها ،وقد �سقطت ابنته ال�صابرة على احل�صرية ،حتى ال تعرف
�أمه��ا الأطي��ب م��ن ب�ين جمي��ع الأمه��ات يف الع��امل� ،أن ابنتها احلبيبة ق��د تعر�ضت فج�أة "له��ذه املحنة اجلهنمية"،
ويف �أ�س��رتهم كان��وا ع��ادة م��ا ي�س��مونه املر���ض ال��ذي "جلب��ه" والدهم من �أفغان�س��تان.
جتمد �أبوهما�" ،أبو" ،على قمة التل التي ي�سميها النا�س �سنام اجلمل ،التل الأحدب.
كان قل��ب "�أب��و" يئ��ن ،ال! كان قل��ب "�أب��و" يبك��ي ...وميك��ن الق��ول� :إن��ه كان ينتح��ب ،وميك��ن ...الق��ول� ...إن قل��ب
"�أب��و" ينتح��ب!" ...كي��ف ه��ذا؟ يف غ�ض��ون ثالث��ة �أ�ش��هر فق��ط )!( ...ت�أت��ي املحن��ة! يعن��ي ...يعن��ي� ...أن��ه ...يج��ب
عل��ى ...ه��ل يج��ب عل��ى...؟ ه��ل يجب عل��ى...؟ " هل يج��ب على...؟
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دوم��ا ،الذكي��ة ،امل�ش��رقة خ�لاف �س��نوات عمره��ا� ،س��تبد�أ يف ع���ض يديه��ا...
لق��د عل��م "�أب��و" �أن "�آين��ا" الهادئ��ة ً
بالتن��اوب ،حت��ى ال ت�ص��رخ ،وحت��ى ال تخي��ف �أمه��ا اله�ش��ة� ،س��تع�ضهما حت��ى ينبج���س منهم��ا ال��دم ،وحت��ى تتج��رع
الع��ذاب...
كان "�أب��و" يع��رف ه��ذا ...لأن��ه ه��و نف�س��ه ،...والداهم��ا ،...خم�ض��رم يف املع��ارك ومتخ�ص���ص" ......يف ه��ذا
الأم��ر"(!) ،كان "�أب��و" يع��رف ذل��ك ،الآن ه��ذا ال�س��لك ال�ش��ائك يزح��ف بب��طء ...بب��طء �إىل �أح�ش��اء ابنت��ه البالغ��ة
من العمر خم�س �سنوات ،و�إىل رئتيها و�أمعائها وهو ميزق ن�سيجها احلي ...ثم يبد�أ يف خلخلتها وثنيها ،مثل بابا
ياجا ( (  (1ال�ش��ريرة على �ش��اطئ النهر ال�صغري ،خلف القرية ،جتفف املالءات وهي تلويها ،ثم تبد�أ ،بابا ياجا،
ب�ضرب هذه املالءات امللتوية يف جذع �ش��جرة البلوط التي يبلغ عمرها قر ًنا من الزمان حتى جتففها ب�س��رعة!
حا ِول �أن تتحمل� ...آه ،يا خالقي! �آه ...متى ،وكيف �أغ�ضبتك الب�شرية الإن�سانية� ،أيها القدير؟؟؟
�ش��عر "�أب��و" �أن��ه يت�صب��ب عر ًق��ا ،م��ن �أج��ل �أن ت�ؤث��ر عل��ى "�أب��و"�" ...،أب��و" ال�ش��هري ،الث��اين بع��د املعل��م "�إيفا�س��ي"
"ال�صابر يف احلرائق واملاء" ...ال! ال! بل ال�صابر على "املقايل" ال�س��اخنة يف �أفغان�س��تان ،يجب على كل �ش��ياطني
اجلحي��م بع��د �أن يتفق��وا فيم��ا بينه��م �أن يهاجم��وين يف الوق��ت نف�س��ه! رمب��ا ،حينئ��ذ ،كن��ت ق��د ت�صبب��ت عر ًق��ا...
لكنن��ي ،الآن �أت�صب��ب عر ًق��ا ...ب�ش��كل ال ي�ص��دق ...فه��ذا يعن��ي �أن "�آين��ا" يف حال��ة �س��يئة ج��دً ا."!...
"�آين��ا" ...يف تل��ك اللحظ��ة� ،ش��عر "�أب��و" ب��أن" ...بول��و" ،ال�صب��ي ال��ذي يبل��غ م��ن العم��ر ث�لاث �س��نوات لي���س عل��ى ما
يرام� ...أراد �أن يهرع �إىل البيت ،لكن �ش��ي ًئا ما �أوقفه ،ويف مكان ما ...يف �أعماق الوعي ،حدث انفجار ،انفجار
تفكري" :يجب عدم فعل ذلك ...يجب �أال �أقوم مبا فكرت فيه ،ويجب �أال �أدخل يف وجود "زارا" �أمهما ،يجب عدم
فعل ذلك!! ".
�ش��عر "�أب��و" بال��دوار ،لكن��ه مل يفه��م حت��ى م��ا ه��ذا الأم��ر ،وخط��رت عل��ى بال��ه مالحظ��ة �س��خيفة" :م��اذا �س��يحدث
للم�سكينة "زارا" ،عندما منوت نحن الثالثة؟"

�صباح��ا� ،إىل كوخ��ه ،ر�أى عل��ى ح�ين غ��رة ال�ص��ورة الت��ي كان يخ�ش��ى �أن يجده��ا:
عندم��ا ع��اد "�أب��و" ،يف ال�س��ابعة ً
"زارا" ...حبيبته "زارا" ،والدة طفليه ،جال�سة على الأر�ض ،على ح�صرية ،وحتولت �إىل متثال حجري ،حتى �إنها
مل ُتب� ِ�د رد فعل على وجوده.
الح��ظ "�أب��و" �أن "زارا" يف ه��ذه الليل��ة ق��د �ش��حبت �إىل ح��د �أن��ه ال ميك��ن التع��رف عليه��ا! لق��د كان الهي��كل العظم��ي
لـ "زارا" تلك التي "خطفها" ليال باتفاق متبادل م�سبق بينهما ،لأن والديها كانا على اقتناع ب�أن ابنتهما اجلميلة
كوخ يقف على �أرجل دجاج.
( (   (1بابا ياجا �أو بابا روجا كائنٌ يف ال ُفلكلور ُ
ال�ساليفُ .ت ِّلق بابا ياجا على هاون عمالقٍ  ،وتخطف الأطفال ال�صغار ،وتعي�ش يف ٍ
( املرتجم )
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جديرة ب�أن ت�صبح "احللية الثمينة" لعائلة ثرية يف قرية جماورة.
ح��ل "�أب��و" ،و "زارا" عندئ��ذ "ه��ذا امل�س ��ألة" وفق��ا لأم��ر م��ن القل��ب ،والآن ،والآن ،ه��ذا اجلميل��ة ،الت��ي منح��ت
ال�س��عادة للفت��ى الأول م��ن القري��ة املج��اورة كيوجيو�س��ي ذو اال�س��م الغري��ب "�أب��و" ،ومنحت زوجها "�آين��ا" الذهبية،
و"بول��و" الذهب��ي ،جتل���س عل��ى الأر���ض ،وحتول��ت �إىل متث��ال حج��ري....
وعندم��ا نظ��ر "�أب��و" �إىل ،تل��ك الت��ي تغ�يرت �إىل حد �أنه ال ميكن التعرف عليها ،من الفتحتني اللتني كانتا بالأم���س
عيو ًن��ا رائع��ة ،وذكي��ة ،انهم��رت فج��أة دم��وع غزي��رة ال مثي��ل له��ا م��ن البط��ل اليائ���س ،املكل��وم ...يف الوقت نف�س��ه،
ظلت املر�أة ً
متثال حجر ًيا...
�شيء غري معقول! و ....حتى القما�ش ال�ساتان الأزرق الرقيق الذي يغطي ال�صدر ال�صغري بدرنتيه ال�صغريتني
�أ�صبح قامتا على الفور من دموع الأم.
�أدرك "�أب��و" ،كم��ا يقول��ون" ،باحلا�س��ة ال�ساد�س��ة" �أن��ه يج��ب الآن �أال ي�س��أل "زارا" عم��ا ح��دث ،وب�ش��كل ع��ام ،يج��ب
�أال ينظ��ر �إىل وجهه��ا ،وخا�ص��ة �إىل عينيه��ا� ...إىل عينيه��ا العميقتني ،املتلألئتني دائ ًما باحلب ...يجب عدم فعل
هذا!
�أدرك "�أب��و" "باحلا�س��ة ال�ساد�س��ة" �أن��ه يج��ب �أن يتوج��ه �إىل اخلال��ق ،يتوج��ه ل��ه فق��ط! ارتف��ع قلي� ًلا ،وجل���س
القرف�ص��اء ،و�ض� ّ�م راحت��ي يدي��ه ،و�ص ّل��ى للخال��ق:
 "ي��ا خال��ق اخلل��ود والالنهاي��ة� ،أخ�برين م��ا ه��و اخلط��أ ال��ذي اقرتفت��ه (�أن��ا!) بحق��ك؟� ،أن��ت ،اخلال��ق ،خلقتن��ي�خ�صا ...وق��د يكون��ون
هك��ذا ...يقول��ون �إن �أحف��اد ج� ّدي الأك�بر" ،كارا� -أ�س��بان" ،ق��د جت��اوزوا مائ��ة وخم�س�ين �ش� ً
�أكرث من ذلك ...فمن �أح�صى عددهم؟� ...إن لدى �ش��عبنا اعتقادًا يحظر التعداد لل�س��كان� ...أو بالأحرى ،كان
ذل��ك يف املا�ض��ي ...ي��ا خالق��ي! عندما مت ا�س��تدعائي� ،أنا ال�ش��اب قليل اخلربة� ،إىل "اجلي���ش الأحمر"....
و�أدرك "�أبو"" ،باحلا�سة ال�ساد�سة" �أنه يجب عليه الآن �أن يتوقف ...ويقطع التيار املتدفق للأفكار...
�إن قط��ع التي��ار املتدف��ق للأف��كار ق��د علم��ه ...الأفغ��اين! �أو بالأح��رى ،املعل��م �إيفان��وف نف�س��ه� ،أو "�إيفا�س��ي" باللغ��ة
العامي��ة ،حت��ى يف ذل��ك احل�ين ،عل��ى ال�ضف��ة العالي��ة لنه��ر الفوجل��ا ،الح��ظ "�إيفا�س��ي" ،على ما يب��دو� ،أن الطالب
"كارا � -أ�س��بانوف" فك��ر يف �ش��يء م��ا ،فاق�ترب من��ه ،ورع��د يف ال�ش��اب قلي��ل اخل�برة حين��ذاك رع��دة �صيفي��ة:
 �أيه��ا اجلن��دي "كارا � -أ�س��بانوف"� ،أخ��رج م��ن ر�أ�س��ك جمي��ع القمام��ة الت��ي تراكم��ت داخ��ل غاليتك( (  ، (1لي���سهن��اك م��كان للقمام��ة يف عملن��ا!!! تذك��ر ذل��ك! تذك��ر ذل��ك م��دى احلي��اة! الأف��كار قمام��ة! قمامة! ب��راز ،يف كلمة
واح��دة ...هل فهمت؟
مل�س �أنف املعلم العظيم بغ�ضب اجلزء الأعلى من �أنف الطالب ،لقد كان هذا طريقة تعليمية فعالة للغاية،
لق��د فه��م ،بالطب��ع ...وحت��ى م��ن دون ذل��ك ،كان الوق��ت عل��ى �أر���ض التدري��ب ق�ص�ي ًرا ،ل��ذا ع��اد الط�لاب �إىل
( (  (1

عقلك.
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"ال ُّن �زُل" ( (  ، (1يج��رون �أقدامه��م ،وبع��د �أن و�صل��وا �إىل ال�س��رير احلدي��دي� ،س��قطوا ،ونام��وا ن��وم رج��ل مي��ت؛
لذلك بعد ثالثة �أ�شهر مل يتبقَّ �أي �شيء يف رءو�س الطالب! مل يكن يف رءو�سهم �سوى الفراغ ،وبقيت فقط بع�ض
احل��ركات املرن��ة الزنربكي��ة.
لك��ن ،عل��ى م��دى ن�ص��ف ع��ام تقري ًب��ا ،عن��د و�صولهم �إىل "اجله��ة املق�صودة"� ،أظه��ر طالب املعل��م العظيم للعامل
�أجمع بع�ض املعجزات التي جعلت جميع "املتخ�ص�صني" من القادة املحليني ،والأجانب ،يتنهدون" ،وي�صيحون"،
كان "�أب��و" يع��رف ذل��ك ،لأن "�أب��و" كان املتعل��م الوحيد "ب�ش��كل خا�ص" ب�ين "املتطوعني".
الآن يجل���س "�أب��و" تقريب��ا م��ن دون �أن يتنف���س ،حت��ى ال "يوق��ظ" زوجت��ه "زارا"� ،أم ال�ضحيت�ين الربيئت�ين ،امللك�ين
ال�صغريين�" ،آينا" و"بولو" ،اللذين كانا ّ
يغطان يف النوم بعد عودتهما من اجلحيم الذي �صنعه الإن�س��ان.

كان��ت "�آين��ا" و "بول��و" يغط��ان يف ن��وم عمي��ق� ،أدرك "�أب��و" � ً
أي�ض��ا �أن "زارا" ،نائم��ة ،وه��ي جال�س��ة ،واتخ��ذت
و�ض��ع التمث��ال احلج��ري ،لق��د نام��ت ،لق��د تعذب��ت امل�س��كينة� ،إذا كن��ت�( ،أن��ا!) ،املخ�ض��رم ،ال��ذي ر�أى الكث�ير،
�أتع��ذب ،فكي��ف ه��ي ،وه��ي الزوج��ة ال�ش��ابة ،الرحيمة ،الطيب��ة؟ كيف؟
�أبع��د "�أب��و" ناظري��ه عل��ى الف��ور ع��ن وج��ه زوجت��ه اجلمي��ل املث�ير للده�ش��ة ،لق��د كان يع��رف (!) �أن نظرت��ه ناف��ذة،
و�أن "زارا" � ً
أي�ضا ح�سا�س��ة ،بل ح�سا�س��ة جدً ا ،كانت لديه نظرة ثقيلة ،ر�صا�صية كما كان يقول "�إيفا�س��ي" نف�س��ه،
ويف ال�ش��هر ال�س��ابع م��ن الإقام��ة يف مدين��ة ه�يرات ،ق��رر املعل��م �أن يحتف��ل "بالفري�س��ة رق��م �أل��ف" ،كم��ا تع��ود �أن
يطل��ق عل��ى الأفغ��ان والأمريكي�ين والربيطاني�ين والفرن�س��يني الذي��ن ق�ض��ى عليه��م فتيان��ه ،مل يك��ن بينه��م جن��ود
عاديني� ،أو �أنا�س تافهني ،و�إمنا �ضباط ،ومهند�سون من �أ�صحاب امل�ؤهالت العالية ،النادرة ،وقد وقع � ً
أي�ضا �أحد
اجل�نراالت ،وعل��ى م��ا يب��دو ،كان هندي املو ُلد...
ق��رر "�إيفا�س��ي" االحتف��ال به��ذا احل��دث امله��م يف غرف��ة الق��راءة يف املكتب��ة الوحي��دة باملدين��ة ،انده���ش "الفتيان"
ب�ش��كل كب�ير :فق��د كان م��ن ب�ين املدعوي��ن ثماني��ة ج�نراالت ،وكان م��ن غري املتخي��ل �أن يكون معه��م ،القائد العام
للقوات الهند�س��ية.
وكم��ا ق��ال "�إيفا�س��ي" نف�س��ه يف وق��ت الح��ق ،الأخ�ير ،ه��و "احلل��وى" ،هك��ذا ق��دم "�أب��و" – �صق��ر تي��ان � -شان�س��كى -
�إىل ال�ضي��وف ذوي املكان��ة العالي��ة ،ويف ذات امل��كان ق��ال عن��ه املعل��م� :إن��ه خبري ،وعانقه �أمام اجلمي��ع عنا ًقا قو ًيا
ج��دً ا ،و�ضم��ه �إىل �ص��دره" ...لق��د فع��ل ذل��ك عب ًث��ا – "...اعتق��د "�أب��و" ذل��ك �آن��ذاك (!) يف ه�يرات لأن��ه م��ن
املعلم الذي يحبه ب�إخال�ص ،فاحت رائحة كولونيا حادة ،لكنها رخي�صة ،و ...ورائحة خمر م�ص َّنع باملنزل مثري
( (  (1

حمل �إقامتهم ( .املرتجم )

51

صاصقلا

لال�ش��مئزاز ،يف اللحظة نف�س��ها� ،أح���س "�أبو" ،رجل ال�س��هوب ،بالكره جتاه �ش��خ�صه املعبود! و ...انتهى كل �ش��يء!
حت��ى �إن��ه ن��دم على ال�ش��عور بخيبة الأمل فيه ،لك��ن كان الأوان قد فات.
والآن ،هن��ا ،يف كوخ��ه ،تذك��ر بو�ض��وح كي��ف �أن��ه يف ذل��ك الوق��ت ،يف ه�يرات البعي��دة ،يف املكتب��ة� ،أم��ام ه��ؤالء
اجلرناالت الالمعني ،دعا الرائد حينذاك ،عدمي القيمة الآن ،املخف�ضة رتبته ...املعلم "�إيفا�سي" امل�صبوب من
حدي��د الزه��ر ،املاهر يف عمل��ه ،للمبارزة!
" �إن��ه �أم��ر مث�ير لل�س��خرية ،بالطب��ع "...لك��ن "�أب��و" �آن��ذاك ،يف تل��ك اللحظ��ة� ،ش��عر بتفوق��ه على "�إيفا�س��ي" ،وفكر:
"يجب �أن �أقت�ص من معلم ال�ش��ر!"
والآن ،يف كوخ��ه ،وب��خ نف�س��ه بكلم��ات "ماحل��ة" ،و�أخ�ي ًرا ع��اد �إىل من��زل م�س��ت�أجر يف �ش��ارع ب��دون ا�س��م بالق��رب
م��ن حمط��ة احلاف�لات قب��ل الأخ�يرة عل��ى الطري��ق رقم  526يف مدينة �أملاتي ،عاد �أخ ًريا �إىل ال�ش��قة امل�س��ت�أجرة،
�إىل احلي��اة احلقيقي��ة ،وعندم��ا ر�أى الطفل�ين نائم�ين ب�س�لام على احل�ص�يرة ،والزوج��ة" ،زارا" ...،النائمة وهي
طفلي العزيزين؟ ،من الكابو���س ،الكابو���س العاملي ،من
جال�س��ة (!) ،فكر "كيف ميكنني �أن �أخل�صهما� ،أخل�ص َّ
الع��ذاب اجلهنمي؟ كيف؟ كيف؟
كان اجل��واب واح��دً ا ،ذل��ك ال�ش��خ�ص ال��ذي ذه��ب �إلي��ه "�أب��و" من��ذ ثالث��ة �أي��ام (ه��ذه الأي��ام الثالث��ة الطويل��ة
وامل�ؤمل��ة) :الق�صا���ص ،الق�صا���ص! ولي���س �ش��يء �س��واه!
ع��رف "�أب��و" �أن دعم��ه الوحي��د عل��ى ه��ذا الكوك��ب الب�ش��ري ،كوك��ب الأر���ض ه��و "زارا" ،املخل��وق احل�سا���س،
احل�سا���س جدً ا؛ لذلك ،نظر بقلق �إىل زوجته ،النائمة �أثناء جلو�س��ها� ،أم �إنها تتظاهر ب�أنها نائمة؟ "هي وحدها
فق��ط ،زوجت��ي" ،زارا" ،الت��ي متكن��ت ب�س��رعة م��ن �أن ت�أخ��ذ من��ي� ،أن��ا "�أب��و" ،الق��درة عل��ى الراح��ة �أثن��اء التنق��ل،
باملنا�سبة ،كان النوم �أثناء التنقل� ،أو اجللو�س على جمل� ،أو اجللو�س على ح�صان مق َّد ًرا على الكثري من الن�ساء
الكازاخي��ات ،كان ذل��ك يف املا�ض��ي ...والآن � ً
أي�ض��ا."...

عرف��ت "زارا" كل �ش��يء من��ذ ثالث��ة �أي��ام ...لق��د �أدرك��ت باحلا�س��ة ال�ساد�س��ة �أن زوجه��ا "�أب��و" ه��و معن��ى كل
وجوده��ا ،و�أن زوجه��ا "�أب��و" ق��د ق��رر �ش��ي ًئا م��ا ،من خالل تغري نغم��ة ال�صوت ،ومن خالل بع�ض الر�ش��قات النارية
الغريبة يف عينيه ،ومن خالل الطريقة التي حتدث بها معها ،ويف بع�ض الأحيان "يذهب بعيدً ا ،بعيدً ا"� ،إىل عامل
متاما ،بد�أت تنتظر �ش��ي ًئا غري لطيف� ،ش��ي ًئا غري ًبا� ،ش��ي ًئا رهي ًبا منه؛ من حبيبها.
خمتلف ً
كان��ت "زارا" تع��رف من��ذ الطفول��ة �أن �صغ��ار ال��كالب تبق��ى ثالث��ة �أي��ام عمي��اء بع��د ظهوره��ا يف ه��ذا الع��امل ،الآن
قام��ت "زارا" مبقارن��ة نف�س��ها م��ع ال�صغ��ار العمي��ان�" ،إن��ك ام��ر�أة غبي��ة ،ي��ا "زارا"! اهربي ب�س��رعة! اهربي! ملاذا؟
ومن؟"
�إىل �أي��ن؟ ملاذا؟ ِ َّ
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ومن؟
إحلاحا ،و�أكرث غرابة ،وبدا دون معنى " ،ملاذا؟ و�أهرب ِ َّ
مل يكن هناك جواب ،لكن ال�س�ؤال �أ�صبح �أكرث � ً
متام��ا ،لي���س م��ن �أه��ل البي��ت�" :إىل القري��ة� ،إىل م�س��قط ر�أ�س��ك� ،إىل كيوجيو�س��ي،
فج ��أة ،ق��ال �ص��وت غري��ب ً
كيوجيو�س��ي! " .
تذك��رت "زارا" ،و�أ�صابته��ا رع��دة :فعندم��ا خلط��ت "زارا" ذات م��رة يف املحادث��ة اليومي��ة دون ق�ص��د اال�س��م
الكازاخ��ي كيج�ين م��ع اال�س��م الياب��اين كيوجيو�س��ي ،عب���س زوجه��ا ب�ش��كل ج��اد ومري��ب.
حين��ذاك ،يف �س��نوات ال�صب��ا ،عندم��ا مل تك��ن "�آين��ا" و"بول��و" ق��د ظه��را بع��د يف ه��ذا الع��امل ،كان العرو�س��ان
ريا ،لقد كانا ي�ضحكان ب�س��رور ،ملاذا؟ مل يبحثا عن �إجابة عن هذا ال�س��ؤال ،لأنهما
ال�س��عيدان ي�ضحكان كث ً
كانا واثقني يف امل�س��تقبل.
�س�ألت "زارا" مرة �أخرى :ما هي كيوجيو�سي؟
 هذه مدينة يف اليابان! � -ضحك رائد الدورات ال�سرية للغاية �ساراتاو –  17الذي خف�ضت رتبته �إىل رتبة جندي.كان��ت "زارا" تع��رف ،وكان��ت واثق��ة ،ومل ت�ش� َّ�ك مطل ًق��ا ول��و للحظ��ة يف �أن امل�س��تقبل ال�س��عيد ينتظره��ا،
ابت�س��مت "زارا" ،وقال��ت:
 هل �ستقول يل �أنا � ًأي�ضا – اليابان! �أين اليابان ،و�أين كيجن؟! غمرها �شعور مرح ،ونظرت لزوجها بوح�شية...
ابت�سم هو �أي�ضا ،وكرر كلمات زوجته ب�شكل حريف
 هل �ستقول يل �أنا � ًأي�ضا  -اليابان! �أين اليابان ،و�أين كيجن؟!
كان��ت جمل��ة "�س��أريك كيج��ن" كلم��ة �س��رية معت��ادة للمل��ذات احلميم��ة ب�ين الزوجني ال�ش��ابني ،ابت�س��ما يف الوقت نف�س��ه،
وحتول االثنان على الفور �إىل "الن�شوة امل�شرتكة" ،كما اعتاد �أن ميزح "�أبو" دائ ًما الذي كان يجيد الرو�سية �إجادة تامة.
"

فك��رت "زارا" وه��ي ت�ضي��ق عينيه��ا قلي�ل ًا �أثن��اء م�ش��اهدتها لقم��ة تاجلار املعلقة ف��وق املدين��ة�" :إن للجبال املرتفعة
�ش��خ�صيتها كم��ا ل��دى زوج��ي "�أب��و"" � -إن تلج��ار ...ارتفاع��ه خم�س��ة كيل��و م�ترات ...ولكن��ي ال �أق��ول بذل��ك- ...
ابت�س��مت "زارا" دون �أن تالح��ظ ،وقال��ت� - :إن تاجل��ار ،مث��ل زوج��ي "�أب��و"  -طي��ب - ....ولك��ن ،يف اللحظ��ة
نف�س��ها الحظ��ت �أن��ه عل��ى ن�ص��ل القم��ة املخروطي��ة لتاجل��ار توج��د �س��حابة بي�ض��اء مث��ل الع َل��م ،وعندم��ا الحظ��ت
"زارا" ذل��ك ،عب�س��ت � ً
أي�ض��ا ،ه��ذا يعن��ي� ...أن تلج��ار ي ِع��د لن��ا -نح��ن �س��كانَ �أملات��ي -مفاج��أة ....يعن��ي ....انتظر
برد ( (   (1مث��ل القب�ض��ة الب�ش��رية ....انتظ��ري،
م��ن �أعل��ى قم��ة هدي��ة :العوا�ص��ف الثلجي��ة ال�ش��ريرة امل�صحوب��ة ب� َ َ
ي��ا "زارا" انتظ��ري !،انتظ��ري ي��ا"زارا" ،انتظ��ري! ...انتظ��ري ي��ا "زارا" ،انتظ��ري ....م�ص�يرك ....م�ص�يرك....
( (  (1

اجلامِ ُد ُ
البدُ :املا ُء َ
وح َّب املُزْن ( .املرتجم )
ال�سحاب ِق َط ًعا ِ�ص غَا ًرا ،و ُي َ�س َّم ىَ :ح َّب الغمامَ ،
ََ
ينزل من َّ
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م�ص�يرك ....م�ص�يرك ،اع��ريف  -ال�ص�بر واالنتظ��ار ،ال�ص�بر واالنتظ��ار ،ال�ص�بر واالنتظار !.تذك��رت "زارا" �أن
الكابو���س ب��د�أ من��ذ ثالث��ة �أ�ش��هر بال�ضب��ط " ،يف ثالث��ة �أ�ش��هر كان هناك ت�س��ع �ضرب��ات ،وهل ه��ذه �ضربات ...هل
هذه �ضربات  -بل �إع�صار ،وهل هذا �إع�صار� - ،إنه اجلحيم ،اجلحيم احلقيقي! كل �ضربة هي �إع�صار ،يف كل
�ضرب��ة – ن�س��ل اجلحي��م ،يف كل �ضرب��ة عرب��دة مئات و�آالف ال�ش��ياطني.
ب��د�أت "زارا" ت�ش��عر بب��طء بال��دوار ،عانق��ت ج��ذع �ش��جرة التف��اح الت��ي كان��ت تق��ف حتته��ا" ،يا خالق��ي!" ،وانزلقت
ببطء على الأر�ض.
يف مث��ل ه��ذه احلال��ة وجده��ا "�أب��و"" ،ي��ا ل��ه م��ن ع��ار! " فك��رت "زارا" عندم��ا ا�س��تيقظت ،ا�س��تيقظت عندم��ا
حمله��ا "�أب��و" عل��ى ذراعي��ه �إىل البي��ت.
ا�س��تيقظت عندم��ا حمله��ا "�أب��و" عل��ى ذراعي��ه ،وبع��د �أن فك��رت �أن��ه م��ن امل�س��تحيل �أن يظ��ن "�أب��و" �أنه��ا فق��دت
وعيه��ا ،اتخ��ذت ق��را ًرا �أنثو ًي��ا بح ًت��ا :تظاه��رت ك�أنه��ا تعم��دت �أن مت��زح م��ع "�أب��و" ،ومل تن��م عل��ى الإط�لاق ،وب��د�أت
�ال ...ب�صوتها الف�ضي ،املمت��ع جدً ا ،واملثري جدً ا...
ت�ضح��ك ب�ص��وت ع� ٍ
متام��ا ...وجمع��ت اثن�ين من القل��وب املحبة
�إن� ...ضحكته��ا اللطيف��ة ،الف�ضي��ة ،املث�يرة كان��ت فع� ًلا غ�ير متوقع��ة ً
"وه��ل كان زوجه��ا "�أب��و" �س��يفوت �أدن��ى فر�ص��ة؟" ث��م ،عندم��ا ت�أك��دت "زارا" �أخ�ي ًرا �أن "�أب��و" ق��د �أخ��ذ يغ��ط يف ن��وم
عمي��ق م��رة �أخ��رى ،و�أن الطفل�ين �أ�صبح��ا يف غياه��ب الن�س��يان ،نه�ض��ت "زارا" بحذر �ش��ديد ،وبه��دوء كي ال توقظ
زوجها ،وخرجت �إىل حديقة �صغرية ،هنا ،يف احلديقة ال�صغرية� ،أده�ش "زارا" الواقع الذي وجدت �أ�سرتها فيه
"ال! ال! " ال! " �صرخت دون �أن تالحظ �أنها قد تلفظت بهذه الكلمات ب�صوت عال ،وك�أن اجلالد نف�س��ه كان يقف
�أمامها" ،لن �أ�سمح بذلك!" لن �أ�سمح بذلك! كان غ�ضبها احلا�سم ال يزال بدون عنوان ،ودون �ضغينة ،ولكن بعد
ذل��ك ،،تذك��رت فج��أة نظ��رة "�أب��و" ال�صارم��ة ،عندم��ا كان يلعب م��ع الأطفال ،وكان ي�ضح��ك بطريقة غري عادية،
كان �ضحكه غري مفهوم ،و�شرير ،ورهيب� "...إن هذا �أمر ينذر بال�سوء� ...إنه �أمر ينذر بال�سوء"...
ويف وق��ت غ�ير منا�س��ب متا ًم��ا فك��رت "زارا"" :ال! ال! ل��ن �أتخل��ى ع��ن الأطف��ال ...ل��ن �أ�س��مح ،ل��ن �أ�س��مح لأح��د ...حت��ى لـــ
"�أب��و" ...ل��ن �أ�س��مح !"� ،أغ��رب �ش��يء ه��و �أن "زارا" ،م��ن دون �س��بب عل��ى الإط�لاق� ،صرخت يف الفراغ بح��زم ،وب�صوت عال:
 لن �أعطي �أطفايل لأي �شخ�ص! حتى �أنت ،يا حبيبي�" ،أبو"! لن �أ�سمح لك! لن �أعطيهم لأحد �أبدً ا!ومما �أثار الده�ش��ة الكبرية � ً
أي�ضا ما قررت �أن تفعله ،يف وقت غري منا�س��ب ،كما بدا لها�" :س��وف �أخذهم بعيدا!
�س��وف �آخ��ذ الأطف��ال �إىل القري��ة! �س��وف �أخذه��م �إىل "�أب��و" َّي� .س��وف يعاجلونهم��ا  ,هن��اك يف الق��رى معاجل��ون،
�س��يعاجلونهما " ....ث��م قال��ت بح��زن ":لك��ن للأ�س��ف�" ،أب��و" ال يع�ترف ،كم��ا اعت��اد �أن يق��ول "هن��اك جمي��ع �أن��واع
املعاجل�ين "...لن ي�س��مح يل ...لذل��ك ...ف�إنني."...
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" �أيها القمر امل�س��كني� ،أيها القمر امل�س��كني ،يا قمري - ...فكر "�أبو"� - ،أنت اليوم كامل� ...أنت اليوم نا�صع...
�أن��ت الي��وم وحي��د� ...أيه��ا القم��ر ،القم��ر النا�ص��ع� ،أن��ت الوحيد النق��ي على الك��رة الأر�ضية ،و�أن��ت الوحيد العادل
�ساعدين� ،ساعدين!...
الي��وم القم��ر ....وحي��د ،ي��ا قم��ري النا�ص��ع� ،أن��ت الوحي��د ف��وق الك��رة الأر�ضي��ة� ،أن��ت الوحي��د النق��ي ،يعن��ي،
الع��ادل� ...س��اعدين"...
لق��د "�أك��د" بن��وع م��ن الده�ش��ة �أن��ه م��رة �أخ��رى يق��ف وحي��دً ا ،وم��رة �أخ��رى يق��ف يف اللي��ل ،وم��رة �أخ��رى عل��ى يقف
التل��ة احلدب��اء " ،مت��ى �أتي��ت �إىل هن��ا؟ مل��اذا �أتي��ت �إىل هن��ا؟ �إنه��ا حال��ة غ�ير م�س��بوقة  -رمبا منت ط��وال اليوم يف
املنزل� ...شيء غريب �أن يحدث ذلك! وبالفعل ذهبت �أنا ،و "زارا" ،،حوايل مرتني� ...إىل ،حديقتنا ال�صغرية...
�إنه��ا ،عل��ى م��ا يب��دو� ،ش��عرت "بنواي��اي"� ،إنها ح�سا�س��ة ج��دً ا؛ لذلك ،فمن ال�ض��روري ...من ال�ض��روري (!) تنفيذ
ذل��ك يف ه��ذه الليل��ة ،الي��وم".
توج��ه "�أب��و" م��رة �أخ��رى �إىل اجلن��وب ،كان قم��ره هن��اك ،لق��د �أ�صي��ب بالده�ش��ة لأن القمر كان هن��اك ،يف مكانه،
لك��ن ....لك��ن ....ه��ذه امل��رة كان القم��ر كام�لا ،وب��دا �أن القم��ر الكام��ل كان "مثب ًت��ا" عل��ى ن�ص��ل قم��ة تلج��ار،
عل��ى الن�ص��ل الالم��ع لقم��ة تلج��ار ،كان��ت القم��م البي�ض��اء لتي��ان �شان�س��كي قريب��ة ج��دً ا م��ن "�أبو" ،ومل يك��ن هناك
وج��ود ملدين��ة �أملات��ي ،الت��ي يعي���ش بها مليون ن�س��مة ،بني الت�لال البي�ضاء ،و"�أبو" تعلق على قم��ة تاجلار قمر �أبي�ض
كب�ير ،وهن��ا ،يق��ف�" ،أب��و" ،م��ع حمولت��ه اجلهنمي��ة" ،على ما يب��دو� ،أن روحي تبحث عن حلي��ف؟ " �إن روحي يتيمة!
والقم��ر ...القم��ر � ً
أي�ض��ا يتي��م ...ه��ل ت��رى ،ي��ا "�أب��و"� ،إن القم��ر وحي��د ...كل النج��وم تركت��ه ،خانت��ه! "�أن��ا الوحي��د
الذي يفهمك!" ،حينئذ ت�س��لل �إىل روحه ،مثل الل�ص ،نوع من الكربياء غري املت�أ�صلة يف الرجل الب�س��يط ،و�س��مح
"�أب��و" لنف�س��ه ببع���ض العنجهي��ة�" :إنن��ي �أتوج��ه �إىل القم��ر ،لك��ن القم��ر رفي��ق للأر���ض ،والأر���ض واح��دة م��ن رفقاء
ال�شم�س� ...أما ال�شم�س فهي واحدة من �سبعة مليارات �شم�س ،من بينها على الأرجح ،عمالقة �أقوى و�أكرب �آالف
امل��رات م��ن �شم�س��نا؛ ل��ذا ،علي��ك يا "�أبو" �أال تكون مثل رجل ال�ش��ارع غري املهذب! اع��رف مكانك ،واعرف يا "�أبو"
خالقك  -العقل الأعلى الذي يتحكم يف اخللود والالنهاية ،وبيننا  -بني العقل الأعلى وبيني  -ال ينبغي �أن يكون
هناك �أحد� ،أو �ش��يء!" .
ث��م تذك��ر �أن��ه يري��د �أن يت�ش��اور م��ع الرج��ل الهده��د وال��ذي رمب��ا �س��ماه الهده��د ب�ش��كل ظ��امل! عندما اق�ترب "�أبو"
من خمب�أ الهدهد ،ابتهج فج�أة لأنه ر�أى على النافذة املرتفعة مبا�شرة من الأر�ض �ضو ًءا �ضعي ًفا "هذا يعني �أنه
يف املنزل".
متام��ا ،وق��ف
ط��رق "�أب��و" "الناف��ذة" بع��د �أن انحن��ى ب�ش��دة ،واعت��دل ب�ش��كل مفاج��ئ فانطف��أت "الناف��ذة" املعتم��ة ً
بع���ض الوق��ت ،ث��م تنح��ى جان ًب��ا ،لك��ن خرج��ت م��ن الك��وخ ام��ر�أة ،ع��رف "�أب��و" زوج��ة الهده��د ،تعلقت امل��ر�أة بعنق
"�أبو" ،و�أخذت تنتحب ،وبد�أت يف العويل ب�ش��كل �إيقاعي ،كما تنعي عادة املر�أة الكازاخية زوجها امليت....
انحن��ى "�أب��و" ب�ش��دة ،ث��م ب��د�أ يف تهدئ��ة امل��ر�أة البائ�س��ة� .أخ��ذت امل��ر�أة يف العوي��ل ب�ش��كل �إيقاع��ي ،كم��ا تنع��ي ع��ادة
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الكازاخي��ات ال��زوج املي��ت ...ولك��ن بع��د ف�ترة ق�ص�يرة �أدرك "�أب��و" �أن زوجه��ا مل مي��ت ،ولكن��ه عل��ى قي��د احلي��اة
(!) ،لقد ترك عائلته ،و�ستة �أطفال من �أجل� ...أن ينقذ وطنه ،كازاخ�ستان ،من الكارثة .لقد قرر زوجها الذي
�س��ماه الهده��د �أن يف��كك الآل��ة اجلهنمي��ة املدفون��ة ب�ين بحر �أرال وبحر قزوين! "ه��ذا هو الأمر!"
انحنى "�أبو" ،ثم �س�ألها:
 ما ا�سمك ،يا امر�أة؟قطعت املر�أة ،البكاء بحدة ،ثم قالت ب�صوت هادئ:
"�سايرا"....
فكر "�أبو"  -يا له من ا�سم رنان! " تقريبا مثل ا�سم زوجتي "زارا"....
الآن اعت��دل "�أب��و" ،ول�س��بب م��ا ق��ال ب�ص��وت ع��ال ،وب�ش��كل حا�س��م ،ك�أن��ه كان يتج��ادل م��ع �ش��خ�ص م��ا ،و "انت�ص��ر"
أنا�س��ا فق��ط مث��ل زوج��ك"...
علي��ه�" :إن � ً
قالت ب�سرعة� - :أ�سان ...ا�سمه �أ�سان! و�أ�ضافت �سايرا ب�شكل غري متوقع � -إنه �صقري!
أنا�س��ا فق��ط مث��ل زوج��ك� ،صق��رك� ،سي�س��تطيعون �إنق��اذ الب�ش��رية! وق��در الآخري��ن �أن يتواج��دوا ،ويعي�ش��وا،
 �إن � ًوكم��ا يق��ال" - ،ي�ش��تكون حت��ى النهاي��ة " ،ويختف��ون دون �أث��ر! ل��ذا ك��وين فخ��ورة ب�صق��رك! ي��ا �س��ايرا� ،أن��ت ام��ر�أة
حمظوظة و�سعيدة ،يا �سايرا! اعتدل "�أبو" ،ثم ذهب نحو قمة تاين �شان�سكي البي�ضاء حتى دون �أن يودع �سايرا.

ه��ذه اجلميل��ة م��ن قري��ة ك��وك �أي�لا الرتكماني��ة كان��ت تدع��ى � ً
أي�ض��ا �س��ايرا ،يف ذل��ك ال�صي��ف ،كان��ت وحدته��م
ال�ش��هرية لل��دورات ال�س��رية للغاي��ة �س��اراتاو –  17تق��ف يف مم��ر جبل��ي بالق��رب م��ن مدين��ة ه�يرات.
هم�س له املعلم "�إيفا�سي" على نحو ما:
 لق��د عه��دوا �إلين��ا �أن جن��رب يف ه��ذا املم��ر �إح��دى الآالت اجلهنمي��ة� ،إنن��ي مل �أخ�بر �أحدً ا �س��واك لأنك �ش��خ�صممي��ز ل��دي! �إنك املميز يف وحدتنا املميزة!
بارعا ج��دً ا ،لأنه ظ��ل ي�ضحك ب�صوت ع��ال لفرتة
عل��ى م��ا يب��دو� ،أن��ه ق��د ب��دا للمعل��م "�إيفا�س��ي" �أن��ه ق��د ق��ال �ش��ي ًئا ً
طويل��ة ،مك��ر ًرا �إىل م��ا ال نهاي��ة�" :إن��ك املمي��ز يف وحدتن��ا املمي��زة!" ث��م ،انتف��خ كم��ا ينبغ��ي �أن يفع��ل ال�ش��خ�ص
امل�س��ئول ،وهم���س ب�ش��كل ج��اد عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه مل يكن هناك �أحد �س��واهما يف الف�ض��اء املنظور:
 ل��ن يع��رف �أح��د �س��وانا ،نح��ن االثن�ين� ،ش��ي ًئا ع��ن هذه الآلة اجلهنمي��ة ...مفهوم؟ مع ذلك فق��د �أخذت موافقةالقيادة العليا على هذه امل�س�ألة؛ لذلك فلتكن �أ�سنانك خلف �سال�سل من احلديد ال�صلب!
وهكذا مل يتمكن "�إيفا�سي" من �أن يعرب بطريقة بليغة.
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بع��د ثالث��ة �أي��ام ذهب��ا املعل��م "�إيفا�س��ي" ،وتلمي��ذه املف�ض��ل "�أب��و" يف زي��ارة جمامل��ة �إىل من��زل امل�لا م��راد املبن��ي
باحلج��ر واملح��اط ب�س��ياج طيني حج��ري عال ،حممل�ين بالهدايا الثمينة.
كان "�أبو" دائ ًما �ضي ًفا مرح ًبا به من قبل املال مراد وخدامه الكثريين .وقد �أطلقوا عليه ا�س��م :م�س��لم باال ،وهو
ما يعني امل�سلم ال�شاب.
حاول املعلم "�إيفا�سي" مع تلميذه املف�ضل �أن يراعيا جميع معايري اللياقة التي تليق ،وفقا ملفهومهما ،بال�ضيوف
اجلديري��ن :فجمي��ع �أحف��اد ،وحفي��دات ،و�أحف��اد �أحفاد ،و�أحفاد حفي��دات املال ،قد منحوا هدايا قيمة ،وقد منح
املال نف�سه ح�صا ًنا � َ
أرقط من �ساللة �أخال تيكينت�س ،وهو احللم ،لكل �شخ�ص تركماين.
ث��م ق��ام املعل��م "�إيفا�س��ي" وتلمي��ذه "�أب��و" لف�ترة طويل��ة بتب��ادل املجام�لات ال�ش��رقية م��ع امل�لا م��راد و�أحف��اده ،ث��م
ب��د�أت تظه��ر بالتن��اوب عل��ى مائ��دة الطع��ام ال�س��خية والوف�يرة �أن��واع جدي��دة م��ن �أطب��اق وحلوي��ات حملي��ة لذي��ذة
ومتنوعة ،ثم جاء دور الثناء على مزايا ال�ضيوف ،وبالطبع �أ�صحاب البيت! ثم ...عندما بد�أت الفوهة الآ�سيوية
احلارق��ة ،الت��ي ت�س��مى ال�شم���س ،ت�برد تدريج ًي��ا ،ذك��ر ال�ضي��وف �أ�صحاب املنزل الأ�س��خياء �أنهم ع�س��كريون ،ويف
ه��ذه املنطق��ة الكث�ير م��ن الكف��ار ،وعليه��م �أن يقطع��وا �إقامته��م ال�س��عيدة م��ع ال�ش��يخ العظي��م م��راد ،وانطلق��ا �إىل
خ��ارج ال�س��ور احلجري العايل.
ذه��ب ل��وداع ال�ضي��وف غ�ير العادي�ين ،بالطب��ع ،جمي��ع �أف��راد العائل��ة ،م��ن الأطف��ال يف احلفا�ض��ات بعم��ر �س��تة
�أ�ش��هر ،وحت��ى اجل��د الكب�ير ذو اللحي��ة البي�ض��اء ،ث��م الح��ت لل�ضي��ف الرئي�س��ي "�إيفا�س��ي" فك��رة م�ضيئ��ة وه��ي �أن
يلتقط��وا معه��م �ص��ورة "م��ن �أج��ل الذك��رى الطيب��ة" ،وك��رر ال�ضي��ف الرئي�س��ي "�إيفا�س��ي" ذل��ك ع��دة م��رات.
وخرجت العائلة قليلة العدد ،وفقا ملفاهيم الرتكمان ،والتي تت�ألف من اثنني و�سبعني �شخ�صا فقط� ،إىل ال�شارع
ال�ضي��ق واملنحن��ي لقري��ة ك��وك �أيال.
انده���ش "�أب��و" عندم��ا عل��م �أن معلم��ه "�إيفا�س��ي" �أغ��ا( (  ، (2كم��ا �س��مته الي��وم اجلميل��ة �س��ايرا �أثن��اء تقدميه��ا نيابة
ع��ن جده��ا هدي��ة ثمين��ة لزوج��ة "�إيفا�س��ي" (كي��ف للرتكم��ان من قري��ة كوك �أيال ال�صغ�يرة �أن يعلم��وا �أن �ضيفهم
املوق��ر "�إيفا�س��ي"  -رج��ل �أع��زب ع��ن اقتن��اع ،و�س��يئ ال�س��معة!)  -وه��ي �أق��راط غالي��ة الثم��ن ج��دا ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ات�ضح �أنه ،م�صور هاو �س��يئ! كان "�أبو" يف غاية االندها���ش!
انده���ش "�أب��و" عندم��ا عر���ض علي��ه فج��أ ًة معلم��ه ال��ذي كان ي�س��تمتع "مبهنت��ه الثاني��ة" �إىل ح� ٍ�د كب�ير� ،أن يق��ف �إىل
جانب ال�شيخ املال مراد ،ومع قدر معني من ال�سخرية قال وهو يبت�سم:
 "�إن �ص��وري تفت��ح لك��م جمي ًع��ا الطري��ق �إىل اجلن��ة!!!  -ق��ال ه��ذه الكلم��ات ،بالطبع ،باللغة الرو�س��ية ،ولكن بعدتعديل ب�س� ً
ذلك" ،قال بهم���س تقري ًبا ،م�ضي ًفا ً
�يطا  -ال ترتجم هذه الكلمات� ...إىل ...اللغة ...الت�شوت�شم�س��كية،
فليكن هذا الأمر بيننا ال يعرفه �أحد غرينا...
( (  (2

�أغا تعني ال�سيد.
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انده���ش "�أب��و" عندم��ا ا�س��تدعاه معلم��ه ،ب�إ�صب��ع ال�س��بابة م��ن ي��ده اليمن��ى ،وهم���س ل��ه بفرح��ة خفي��ة طاغي��ة:
هن��اك ،انظ��ر� ،إىل ه��ذه الدباب��ة املغط��اة ب��درع �س��وداء �صلب��ة ،ولي���س له��ا مدف��ع؟ ه��ل ت��رى؟
�أوم�أ "�أبو" ر�أ�سه.
 �إذا كن��ت ر�أي��ت ،فتذك��ر� ،أن ه��ذه دباب��ة معج��زة� ،س�لاح الق��رن احل��ادي والع�ش��رين ...ه��ل ت�س��مع  -كان املعل��مالعظي��م معت��ادًا عل��ى �أال ينط��ق بع���ض احل��روف يف بع���ض الكلم��ات كم��ا ذك��ر يف اجلمل��ة ال�س��ابق" ،اخلنف�س��اء
ال�س��وداء!" ميكن��ك �أن تطل��ق عليه��ا ،فيم��ا بينن��ا ،املعج��زة الثالثمائ��ة و�س��تة و�س��تون� ...إن��ك تذك��ر ،بالطب��ع ،تل��ك
الثالثمائة وخم�سة و�ستني طريقة لتدمري الأعداء التي ع ّلمتكم �إياها ،يا جنودي ...وهذه اخلنف�ساء ال�سوداء...
ه��ي املعجزة الثالثمائة و�س��تة و�س��تون...
�أوم�أ "�أبو" بر�أ�سه مرة �أخرى ،وتذكر �إىل الأبد :املعجزة التكنولوجية! اخلنف�ساء ال�سوداء!
يف تلك اللحظة ،بينما كان املعلم وتلميذه املجتهد يهم�س��ان ،على ما يبدو� ،أراد ال�ش��يخ املال مراد �أن يقول �ش��ي ًئا
ل�ضيفه الرئي�سي ،كما ا�ستدعى �ضيفه الأ�صغر ب�إ�صبع ال�سبابة من يده اليمنى.
ك�ش��اب �ش��رقي �صغري ،كان "�أبو" (يبلغ �آنذاك ت�س��عة ع�ش��ر عا ًما فقط!) ،نظر �إىل "�إيفا�س��ي"� ،أما "�إيفا�س��ي" فقد
�سمح له ب�إمياءة من ر�أ�سه مع ابت�سامة تفوق خفية �أن يذهب �إىل املال مراد ،حتى �إنه دفعه ب�شكل ملحوظ بالكاد:
 اذهب ،مادام "ال�ساك�سول " املحرتم يطلبك ،اذهب.الآن ،تذك��ر "�أب��و" �أن��ه يف ذل��ك الوق��ت ،يف الأرا�ض��ي الأفغاني��ة بالق��رب م��ن هريات ،قام معلمه "�إيفا�س��ي" بت�ش��ويه
معن��ى كلمت��ي " �أك�س��اكال " �أي ال�ش��يخ ،وكلم��ة "ال�ساك�س��ول".
نه���ض الرج��ل ال�ش��هري ذو اللحي��ة البي�ض��اء م��ن مكان��ه ،واحت�ض��ن ال�ش��اب الر�ش��يق بق��وة ،و�ض��م راحت��ي ي��ده،
وبارك��ه ،ومتن��ى ل��ه ال�س��عادة.
يف تل��ك اللحظ��ة� ،ش��عر "�أب��و" ب�ضرب��ة غريب��ة وغ�ير مفهوم��ة م��ن اله��واء الداف��ئ ...ع��اد تلقائي��ا �إىل ال��وراء...
وهن��اك ...وهن��اك� ...أ�صبح��ت اخلنف�س��اء ال�س��وداء املعج��زة وح�ش��ا �أ�س��ود �ش��ديد ال�س��واد.
بع��د �أ�س��بوع ...ت��ويف رب الأ�س��رة املكون��ة م��ن اثن�ين و�س��بعني ن�س��مة حي��ة ،وقي��ل �إن ال�ش��يخ ال�س��هبي ( (   (2تع��ذب
ب�ش��دة ،و�ص��اح �صيح��ة غ�ير �إن�س��انية ،ويف النهاي��ة� ،أطل��ق الن��ار عل��ى نف�س��ه م��ن بندقية �صيد ،مبا�ش��رة ،يف ر�أ�س��ه
البي�ض��اء احلكيم��ة!
عندم��ا ع��ادت جمموع��ة "�إيفا�س��ي" املكون��ة م��ن ت�س��عة و�أربع�ين "ن�س��را" م��ن منطق��ة في��زا ب��اد اجلبلي��ة ،حي��ث
هن��اك �أعل��ى القم��م ،امل�س��ماة جب��ال بام�ير  -الهيماالي��ا الت��ي يبل��غ ارتفاعه��ا ع�ش��رة �آالف م�تر"  -بع��د �أن فق��دت
ثالث��ة "حمرتف�ين" ،لكنه��ا دم��رت �أك�ثر م��ن ثالث��ة �آالف م��ن "املحليني" ...وبنج��اح كبري يف قرية ك��وك �أيال ،وعلم
"�أب��و" الطي��ب �أن��ه م��ن مل يب��ق م��ن عائلة املال مراد الكبرية �س��وى �س��ايرا� ،س��ايرا التي مل ي�س��مح "�أبو" حتى لنف�س��ه
( (  (2

ال�سهبي �أي من ال�سهوب �أو ال�سهول.
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�أن يفك��ر يف جماله��ا ال�س��اطع! وكان يع��د التفك�ير يف جم��ال �س��ايرا ال�س��اطع خطيئ��ة...
وحينم��ا كان مع��ارف "�أب��و" م��ن �س��كان قري��ة ك��وك �آي�لا يق�ص��ون ه��ذه الق�ص��ة الفظيع��ة ،كاد "�أب��و" ،احلدي��دي،
يفق��د عقل��ه تقري ًب��ا ،وعندم��ا عل��م � ً
أي�ض��ا كيف �أن امل�س��لمني امل�ؤمنني الذي��ن يجرمون االنتحار ،هم �أنف�س��هم كانوا
م�ضطري��ن �إىل �أن "ي�س��اعدوا" �ضعيف��ي الإرادة "للتخل���ص" م��ن الع��امل املم��ل ،اللعني ،كان ي�س��تاء ب�ش��كل ال حد له.
لق��د كان عل��ى ا�س��تعداد لأن يفعل �أي �ش��يء!
�إن "�أب��و" ال�صل��د ال��ذي قال��وا عن��ه� :إن��ه مث��ل التمث��ال احلج��ري ،و�إن لهم��ا التعري��ف نف�س��ه ،و�إن��ه م��ن امل�س��تحيل
حتري��ك ه��ذا �أو ذاك م��ن مكان��ه! ...بك��ى مث��ل الطف��ل� ،إن��ه مل يك��ن يبك��ي ،ب��ل كان ينتح��ب ،لق��د انتح��ب ،ورك���ض
نح��و القري��ة الرتكمانية.
عندما قفز "�أبو" الباكي مثل النمر فوق ال�س��ياج احلجري العايل ،ووجد نف�س��ه يف فناء القلعة احل�صينة للعائلة
الرتكمانية من كوك �آيال� ،شعر على الفور ك�أنه قد دخل اجلحيم الذي يتحدث عنه اجلميع على الأر�ض ،لكن،
حل�سن احلظ ،مل يره �أحد...
يف هذا اجلحيم ،وجد�" ،أبو"� ،سايرا ،على قيد احلياة ،لكن ...ليته مل يجدها! وليته مل يرها!
كان��ت �س��ايرا ن�س��خة مروع��ة م��ن تل��ك الأم�يرة اخليالية ،تل��ك الأمرية اخلرافية ،تل��ك ال�س��احرة اخليالية الالتي
كان يلعب معهن ،وميرح "�أبو" احلامل اليائ���س يف خياله ،يف طفولته املبكرة...
والآن �أم��ام "�أب��و" ال��ذي احتف��ل بالأم���س باحل��دث البهي��ج  -وه��و ح�صول��ه عل��ى رتب��ة رائد � -أمام "�أب��و" الذي ظهر
يف الروعة الكاملة للزي الع�سكري اجلديد ،رقد ...هيكل عظمي يف مالب�س جميلة...
نظ��ر الهي��كل العظم��ي ذو العي��ون الباهت��ة ،الثابت��ة �إىل "�أب��و" ،وح��اول �أن يق��ول �ش��ي ًئا م��ا ،وحاول �أن يحرك �ش��فتيه
امليت��ة بالفع��ل ،لك��ن ال�ش��فاه امليت��ة تقري ًب��ا متكن��ت �أن تنفت��ح قلي� ًلا ،لك��ي تظه��ر الأ�س��نان الل�ؤل�ؤي��ة البي�ض��اء للفت��اة
احللم جلميع الرجال الرتكمان من القرى املجاورة ،و� ً
أي�ضا حلم "�أبو" ...ال�شاب الكازاخي الذي يعرف �أن يقمع
"م�ش��اعره ال�ش��خ�صية" الت��ي تظه��ر يف غ�ير �أوانه��ا.

متاما
كان م�ش��هدً ا ال ي�صدق ،لقد ظهر اجلرنال "�إيفا�س��ي" بنجمتني على �صدره خممورا ،يف وقت غري منا�س��ب ً
عن��د البواب��ة احلجري��ة العالي��ة ملن��زل �صديق��ه املوق��ر املال مراد ،يف وقت غري منا�س��ب� ،أغلق "�أب��و" �أعني اجلميلة
البائ�سة ،ثم غادر من الباب احلجري العايل.
مل يتوقع كالهما هذا الأمر.
 �أنت� ...أنت ...ملاذا �أنت هنا؟" – �إنه ،بالطبع ،اجلرنال.بالطب��ع ،توق��ع اجل�نرال �أن "�أب��و" ،مث��ل جمي��ع مرءو�س��يه كان خائ ًف��ا ،و�إن مل يك��ن خائ ًف��ا ،ف�س��يكون مرتب� ًكا ،لك��ن
ب� ً
متام��ا:
�دل م��ن ذل��ك ،ق��ال "�أب��و" ،املف�ض��ل ،واملدل��ل لدي��ه ب�ش��كل مفاج��ئ ً
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 وملاذا �أتيت �أنت �إىل هنا...؟ه��ذه الكلم��ات...مل تك��ن كلم��ات ،ب��ل قناب��ل ...انفجرت مبا�ش��رة "حتت �أنف" اجلرنال ،وهو لي���س جمرد جرنال،
بل حمارب م�شهور بنجمتني ذهبيتني على �صدره...
لكن ...ال�ش��يء الأكرث �أهمية مل يكن هذا ،و�إمنا كان ال�ش��يء الأكرث �أهمية هو �أن "هذا اجلرو" ،كما �أطلق عليه يف
نف�س��ه البط��ل الوق��ح�" ،إيفا�س��ي" ق��د �س��مح لنف�س��ه (!) بامل��رور بج��وار القائ��د� ...إنه لي���س قائ ًدا ،ولك��ن قائد الوحدة
اخلا�صة للدورات ال�س��رية للغاية �س��اراتاو –  ،17امل�ش��هور يف جميع وحدات القوات امل�س��لحة حتت ا�س��م "�إيفا�سي"!!!
ارتبك �إيفا�سى يف البداية ،ولكنه غ�ضب ،ويف غ�ضبه �سمح لنف�سه ،باملعنى احلريف� ،أن ي�صرخ:
 �أنت� ،أيها اجلرو ،عد من حيث �أتيت!"كان هذا هو اخلط�أ الأول للمعلم ،فقد �س��مح املعلم لنف�س��ه �أن ين�س��اق للغ�ضب" الغ�ضب هو عدوك الرئي�س��ي! -
كان يقول ذلك "لكتاكيته " " -ال تدعوا هذه املر�أة ياجو تنفذ �إىل نفو�سكم!"
وكان خط��ؤه الت��ايل �أن��ه ب��د�أ ي�س��ب ب�ألف��اظ قبيح��ة ،ولق��د كان م�ش��هو ًرا "يف ه��ذا الأم��ر" �" -إن��ه الكال�س��يكي رق��م
واح��د" ،وعل��ى م��ا يب��دو� ،أن��ه ق��رر � ًأول �أن يوج��ه ل��ه �ضربة �أ�س��فل البطن ،لك��ن التلميذ تفادى ذلك ب�س��رعة الربق.
بع��د ذل��ك يك��ون الأم��ر �أك�ثر �س��و ًءا ،وعل��ى ما يبدو� ،أن املعلم قد �ش��عر ،بعد دقيقة واح��دة ،بخطئه ،فلم حتقق �أي
�ضربة من ال�ضربات القاتلة ال�ش��هرية هدفها ...على العك���س من ذلك ،تلألأت على الوجه اجلميل ال�ش��اب لهذا
التلميذ املكروه الآن ،ابت�سامة ،ابت�سامة� ...صفيقة ،و�ساخرة!...
ق��رر املعل��م ب�ضرب��ة �س��رية (متك��ن م��ن ت�س��جيلها ب�ش��كل قان��وين ك�إب��داع خا���ص ب��ه!) "�أن ي�س��حقه للأب��د " �أي �أن
يقت��ل تلمي��ذه الفا�س��د ،م�ش��ى ،وقف��ز عب ًث��ا ،ورمب��ا انزل��ق ،ف�س��دد �ضرب��ة مث��ل الطلق��ة وه��و يق��ع ،مل يك��ن ي�ش��ك يف
�ضربت��ه"اخلفي��ة ال�س��ريعة" ،لكن��ه �أ�صي��ب بالذه��ول جل��زء م��ن الثاني��ة عندم��ا ر�أى �أن "�أب��و" ال ي��زال عل��ى قي��د
احلي��اة ،وال ي��زال يبت�س��م! �أ�صي��ب بالذه��ول! ي��ا ل��ه م��ن ع��ار! عار �أم��ام الت�شوت�ش��يميك الذين �أتوا من م��كان ما ،و
"�ش��اهدوا" معرك��ة معل��م الأم���س وطال��ب الأم���س" ،من �أي��ن جاءوا؟" وقاد ه��ذا اجلزء من الثانية "�إيفا�س��ي" لقرار
�أك�ثر رعون��ة ،لقد �ص��اح ً
قائل:
 �أنتم �أيها الت�شوت�شيميك� !،إنني �آمركم ،اقتلوا هذا اخلائن!�ص��اح بذل��ك "�إيفا�س��ي" ،فحك��م ،بغبائ��ه ،عل��ى نف�س��ه بالإع��دام� :إذ ق��ام �ش��خ�ص م��ن الت�شوت�ش��يميك ب�إط�لاق
الن��ار مبا�ش��رة عل��ى بط��ن "�إيفا�س��ي" ،من بندقية حم�ش��وة.
�صباحا،
"�إن الوق��ت مفه��وم ن�س��بي ،"...فك��ر "�أب��و" بع��د �أن نظر �إىل �س��اعته� ،أ�ش��ارت عق��ارب ال�س��اعة �إىل الرابعة ً
تعج��ب "�أب��و"�" :أي��ن كن��ت كل ه��ذا الوق��ت؟ ،تذك��ر �أن��ه حت��دث مع زوج��ة الهدهد .تذك��ر �أنه كان يفك��ر (�أو هل قال
أنا�س��ا مث��ل الهده��د �س��وف ينق��ذون الب�ش��رية!" الح��ظ "�أب��و" �أن��ه يف ه��ذه اللحظ��ة
ذل��ك لزوج��ة الهده��د؟)�" :إن � ً
يبت�سم ...تذكر الرف�ض احلا�سم يف �صوت زوجة الهدهد �إن ا�سمه لي�س الهدهد! �إنه �أ�سان! و�أنا – �سايرا!"ح�سنا،
فليك��ن ذل��ك! ومث��ل �ضرب��ة حق�يرة� ،ضرب��ة غري متوقعة انبثقت يف وعيه فكرة �أن" :هناك �س��ايرا ،وهنا �س��ايرا...
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و ُلدى "زارا"! ملاذا لدى الن�ساء اجلميالت"...ومل يكن لدى "�أبو" ما يكفي من ال�شجاعة حتى يجعل لهذه الفكرة
نهاية منطقية ...،ا�س��تطاع من خالل بع�ض اجلهود ال�س��حرية �أن يخرج ا�س��م زوجته ،ا�س��م "زارا" ،من القائمة
اخلطرية للن�س��اء املنكوبات" .زوجتي "زارا"  -نعم ،زوجتي "زارا" – نعم!"
�أدرك "�أب��و" ،و�أح���س �أن��ه ال يق��ف بعي��دً ا ع��ن كوخ��ه رق��م  ،526ويف وعي��ه كان��ت ت�ض��رب �أ�ص��وات رهيب��ة ك�برق
خبي��ث ،يب��دو� ...أنه��ا تبك��ي ...ال ،مل تك��ن تبك��ي ،بل تلعن ...مل تلعن بالكلمات ،و�إمنا بنغمة �أ�صواتهم ،لقد كانت
"�آين��ا" و"بول��و" ،ملكي��ه ال�صغ�يران ...،يلعن��ان بتذم��ر ه��ذا الع��امل غ�ير املعق��ول!
�إن "�آين��ا" و"بول��و" يبكي��ان ...ال! مل يك��ن ه��ذا ب��كاء ،ب��ل كان ...طل ًب��ا لإنقاذهم��ا م��ن ه��ذه اللعن��ة امل�س��ماة احلي��اة!
طل ًب��ا ليتخل�ص��ا! يتخل�ص��ا ب�س��رعة! ب�س��رعة! الآن! يف ه��ذه الدقيق��ة! يف ه��ذه اللحظة!
ارتع��د قل��ب "�أب��و" ،وللم��رة الأوىل يف حيات��ه ج�بن "�أب��و" املح��ارب العظي��م ،ج�بن ،والذ بالف��رار! ه��رب ب�ش��كل
ُم ٍز!!!
�صباح��ا ،خ��رج م��ن احلافلة املزدحم��ة املتهالكة،
�صباح��ا ،والآن كان��ت ال�س��اعة ال�ساد�س��ة ً
كان��ت ال�س��اعة الرابع��ة ً
وذه��ب �إىل �س��احة حمط��ة "�أملات��ي الأوىل "! "مل��اذا؟ ومت��ى"؟"
يف �س��اعة واح��دة" ،وج��د" نف�س��ه يف "�س��وق الربغ��وث"! وبع��د �س��اعة �أخ��رى " ،وج��د " نف�س��ه يف حمط��ة احلاف�لات
يجل���س ،وينتظ��ر �ش��خ�صا م��ا �أو �ش��يئا م��ا! ولك��ن ،الأك�ثر �إث��ارة للده�ش��ة �أنه"،ظه��ر" يف م��كان العم��ل يف التا�س��عة
بال�ضب��ط ...،وبع��د �أن ر�أت��ه مارين��ا برتوفن��ا كادت تختن��ق ،حاول��ت �أن ت�ضح��ك بع��د �أن متالك��ت نف�س��ها ب�س��رعة:
 �أن��ت� ،أيه��ا الرفي��ق كارا � -أ�س��بانوف ،لق��د ت�أخ��رت ...دقيق��ة واحدة! يخربك بهذا الرقي��ب الأول من االحتياطمارينا برتوفنا بيليايفا!
كان ل��دى العري��ف مارين��ا بيرتوفن��ا بيلييف��ا مث��ل ه��ذه اخلطيئ��ة غ�ير ال�ض��ارة :وه��ي �أنه��ا تق��دم نف�س��ها عل��ى �أنه��ا
رقي��ب �أول! ح��اول "�أب��و" �أن يبت�س��م ب�س��خاء ،لكن��ه مل يفل��ح يف ذل��ك� ،أم��ا مارين��ا برتوفن��ا التي كانت تتخيل نف�س��ها
رئي�س��ة كب�يرة ملج��رد �أنه��ا كان��ت جتل���س يف ه��ذه اللحظ��ة يف مكت��ب نائ��ب مدي��ر احل�ضان��ة رق��م اثن�ين بالإناب��ة،
واتخ��ذت و�ضع��ا ر�س��مية ،فقالت:
 باملنا�سبة ،يا كارا � -أ�سبانوف� ،أهنئك على املدير اجلديد!رام��ا واح� ً�دا م��ن الت�أث�ير يف "�أب��و"� ،ش��عرت بالإهان��ة ،و�أعلن��ت
ولك��ن ،بع��د �أن ر�أت �أن ه��ذا اخل�بر مل يح��دث ِغ ً
معي :باملنا�س��بة� ،إنه �ش��خ�ص عملي للغاية! �إنه كاماردين �س��عيدوف ال�ش��قيق الأ�صغر للمرحوم
بن�صر �س��ادي ّ
نور الدين �س��عيدوف.
 �إنك تعرفه...وبانت�ص��ار انتقام��ي نظ��رت مارين��ا برتوفن��ا �إىل "�أب��و" ،ولك��ن ،عل��ى م��ا يب��دو� ،أن��ه بع��د �أن اقتنع��ت ب��أن هذا اخلرب
االنتقام��ي مل ي�ؤث��ر يف الهمج��ي� ،ألق��ت بثب��ات "قنبلته��ا" اخلا�ص��ة:
 �إنه كما تعرف �شخ�ص منتقم.61
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عندم��ا نطق��ت مارين��ا ا�س��مي ن��ور الدي��ن ،وكاماردي��ن ،تذك��ر "�أب��و" فج ��أة وبو�ض��وح �ش��ديد تل��ك ال�ص��ورة
عندم��ا كان القتل��ى الثالث��ة م�س��تلقني عل��ى �س��جادة �صف��راء� :آنا �أندرييفن��ا برتينكو ،نور الدين �س��عيدوف ،بيباك
مال�ش��يباييف ،ويف ذاكرت��ه ظه��رت ب�ش��كل وا�ض��ح ج��دا �ص��ور كل واح��د (!) م��ن القتل��ى ،وتذكر � ً
أي�ض��ا الندبات...
الرفيع��ة ج��دً ا ...وم��ع ذل��ك ،فق��د بقي��ت رءو���س الثالث��ة ...كم��ا ل��و كان الأمر قد ح��دث ب�أمر �ش��خ�ص :فقد ُحولوا
(!) به��دوء �إىل اليم�ين! وال ي��زال ي��دوي يف الذاك��رة ب�ص��وت ع��ال م��ا قي��ل ع��ن غ�ير ق�صد:
 يا لها من مهارة!ق��ال "�أب��و" ه��ذا ال��ذي يرق��د حال ًي��ا عل��ى �س��رير العم��ل احلدي��دي لذلك البعي��د "�أبو" ،ال��ذي كان ...قب��ل �أربعة �أيام
يق��ف عل��ى حاف��ة ال�س��جادة ال�صف��راء�" :أنت �أحمق ،يا "�أب��و"! �أحمق!
�أم��ر "�أب��و" ه��ذا ال��ذي يرق��د حال ًي��ا عل��ى �س��رير العم��ل احلدي��دي نف�س��ه كم��ا هي الع��ادة بالنوم مل��دة �أربع �س��اعات!
ولك��ن ،للأ�س��ف ،لأول م��رة يف جمي��ع �س��نواته كرج��ل بال��غ مل يط��ع ج�س��ده "املال��ك" ،عل��ى العك���س م��ن ذل��ك،
"داهمت��ه" ،رغ ًم��ا عن��ه ،ال��ر�ؤى غ�ير املرغ��وب فيه��ا الت��ي كان يخ�ش��اها �أكرث من �أي �ش��يء ،وهرب منه��ا بذعر هذا
ال�صب��اح :كان��ت "�آين��ا" و"بول��و" مي� ّدان يديهم��ا ال�صغريت�ين ،وي�صرخ��ان ،ويبكي��ان ،وي�صرخ��ان يائ�س�ين ،يئن��ان،
دموع��ا كث�يرة ،يتو�س�لان لإنقاذهم��ا م��ن هذا الكابو���س.
ويتو�س�لان وهم��ا يذرف��ان ً
كان "�أب��و" ،والدهم��ا ،يع��رف � ً
أي�ض��ا ذل��ك الأم��ر ،و (ي��ا ل��ه م��ن ع��ار!) �إنه ال يعرف كي��ف ينقذ "�آين��ا" و"بولو" ،كيف
ينقذهما؟ كيف؟ كيف؟
عن��د ر�أ�س��ي طفلي��ه ر�أى "�أب��و" بو�ض��وح زوجت��ه املحبوب��ة ،البائ�س��ة ،املعذب��ة م��ن ه��ذا اجلحي��م "زارا" الت��ي حتول��ت
�إىل متث��ال حج��ري ،وق��ر�أ "�أب��و" يف �أع�ين زوجت��ه املتحج��رة ،حد�س��يا �ص�لاة مفاده��ا�" :أعطن��ي قط��رة دم��وع واح��دة
عل��ى الأق��ل� ،أ�ش��فق عل��ي! �أعطن��ي قط��رة واح��دة عل��ى الأق��ل م��ن الدم��وع!" كم��ا يقول��ون ،مل يك��ن با�س��تطاعة "�أب��و" �أن
"ي��درك" مل��ن توجه��ت �صرخ��ة روح "زارا"" ،زارا" امل�س��كينة :ل��ه ه��و ،زوجه��ا� ،أم �إىل اخلال��ق نف�س��ه...
على ما يبدو� ،أنه قد جف خمزون الدموع لدى "زارا" ،كل املخزون .ات�ضح �أنه يحدث ...ذلك!
ث��م بع��د املحاول��ة الثاني��ة ،وبع��د الأم��ر الث��اين "من مل��دة �أرب��ع �س��اعات!" ...خل��د "�أب��و" للن��وم بعم��ق ،مبج��رد �أن
ا�س��تطاع ذلك.

ر�أت "زارا" -التمث��ال احلج��ري ال��ذي �صنع��ه من��ذ �آالف ال�س��نني �صن��اع غ�ير معروف�ين -كي��ف دخ��ل زوجه��ا
"�أب��و" الك��وخ يف ال�صب��اح ،ور�أت كي��ف جل���س عاق��دً ا ركبتي��ه ،وكي��ف قط��ب حاجبي��ه وه��و يحدق يف طفلي��ه املعذبني
ال�صارخني بي�أ�س ،ور�أت "زارا" كيف �أنه حتول هو � ً
أي�ضا �إىل متثال حجري ،جل�س هذا التمثال احلجري بهدوء،
ونه���ض بب��طء وخ��رج من منزل��ه امل�ؤقت.
انبث��ق م��ن زوجه��ا ن��وع م��ا م��ن اله��دوء ،خاف��ت "زارا" م��ن ه��ذا الهدوء ...ويب��دو �أنها �أدركت كل �ش��يء ،على م��ا يبدو� ،أنه
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قرر �أن يفعل �شي ًئا ما ...وبالطبع ،كان على "زارا" �أن تفعل �شي ًئا ما ...لكن "زارا" ال تعرف ما هو ذلك ال�شيء حتى الآن.
بع��د �س��اعتني انته��ى الأم��ر ،لق��د ه��د�أ الطف�لان يف الوق��ت نف�س��ه تقري ًب��ا ،ونام��ا يف الوق��ت نف�س��ه تقري ًب��ا ،ن��ام
املعذبان  -يا خالقي  -اللذان ظهر عليها التقدم يف ال�س��ن ب�ش��كل وا�ضح ...حدقت "زارا" فرتة طويلة ،ونظرت
�إىل طفليه��ا�" :آين��ا" البالغ��ة م��ن العم��ر خم���س �س��نوات و"بول��و" البال��غ م��ن العمر ثالث �س��نوات ،وفج��أة قفزت من
مكانه��ا ،مث��ل املحروق��ة ،وب��دا لها مثل الدمى اخل�ش��بية الت��ي متثل ال�صي��اد وامر�أته العجوزين.
متام��ا ،وتناث��رت حت��ت �أ�ش��جار التف��اح تفاح��ات
ث��م ح��دث �ش��يء غري��ب :خرج��ت "زارا" �إىل حديقته��ا هادئ��ة ً
حم��راء غ�ض��ة م��ن الن��وع الأملات��ي ال�ش��هري ،وكان��ت مالك��ة البي��ت ال��ذي ي�س��ت�أجرونه تظه��ر م��رة واح��دة فق��ط يف
ال�ش��هر ،لت�أخ��ذ ،كم��ا تق��ول بنف�س��ها " ،الثالث�ين روبل��وف( ( ." (2
وا�س��تمر ال�ش��يء الغريب :التقطت "زارا" تفاحة حمراء زاهية من الأر�ض ،و�أكلت تفاحة ب�ش��راهة ،وب�س��رعة مثل
طالب ال�صف الأول اجلائع!
ث��م توا�صل��ت الأفع��ال الأك�ثر غراب��ة :دخل��ت "زارا" �إىل غرف��ة خزين �ضيق��ة مظلمة ،وانتظرت حت��ى تعتاد عيناها
الظ�لام ،وعندم��ا ب��د�أت عيناه��ا متي��زان النفاي��ات املنزلي��ة املختلف��ة� ،س��حبت �ش��ي ًئا م��ن املخب��أ ،ملفو ًف��ا بقما���ش
كت��اين �أبي���ض ،فتح��ت بب��طء القما���ش الكتاين الأبي�ض ،ووجدت ف� ًأ�س��ا �س��وداء مبقب�ض �أبي�ض.
ث��م توا�صل��ت "الأفع��ال" املجنون��ة� :أخ��ذت "زارا" املخل��وق ال�س��لمي متا ًم��ا "تف��ح" ب�ش��كل مفاج��ئ الن�ص��ل الالم��ع
للف�أ���س ب�س��بابة يده��ا اليمن��ى ،و�ص��ارت را�ضي��ة عن حالة "ال�س�لاح" ال�صلب ،ثم ابت�س��مت ،و�ص��ارت يف غاية الهدوء.
ث��م خرج��ت م��ن ال�س��قيفة بف�أ���س عاري��ة؛ ف�أ���س ذات يد بي�ضاء و�ش��فرة �س��وداء زرقاء ،وذهب��ت �إىل القناة اجلافة
يف نهاية قطعة الأر�ض ،كان هناك �أي�ضا مرحا�ض� ،س��وفيتي ،يت�ألف من �ألواح متنوعة ،وقفت هناك ،ثم دخلت
املرحا���ض ،وهن��اك ،يف املرحا���ض ،وللم��رة الأوىل يف حياته��ا ،الحظت �أنه ...يف جميع املراحي�ض توجد ثقوب يف
�صورة قلب ب�ش��ري ...ول�س��بب ما ابت�س��مت بطريقة غام�ضة ،وعادت �إىل الزاوية ال�ضيقة املظلمة ،ول َّفت ال�س�لاح
البارد ،يف هذه احلالة ،و�أخفت بعناية ،ذلك البارد ،يف مكانه ال�س��ابق.
الآن� ،أح�ست ذلك بو�ضوح ،يجب عليها �أن تفعل ذلك بنف�سها (!) .وهذا كل �شيء! �إنها لن تعطي م�صري "�آينا"
و"بولو" لأي �ش��خ�ص ،حتى�" ...أبو" (!) .وهذا كل �ش��يء! انتظرت "زارا" ب�صرب ...وانتظرت ب�صرب �أن ت�س��تيقظ
"�آينا" و"بولو" من تلقاء نف�سيهما ،انتظرت ب�صرب� ....أخ ًريا.
علمت "زارا" �أن ال�شم���س اجلنوبية الك�س�لانة� ،س��تقوم بعد �أن ت�صل �إىل ذروتها برتتيب ا�س�تراحة حرة لنف�س��ها،
وهن��اك �س��تتمتع باله��دوء ،وبع��د �أن ت�س�تريح ب�ش��كل كاف� ،س��تبد�أ يف الهب��وط �إىل الأفق .واختتم��ت "زارا" حديثها
قائلة�" :إن لدى ال�شم���س مكا ًنا ل�ش��رب املاء".
كان��ت ل��دى "زارا" �س��اعة ي��د ذهبي��ة �أهداه��ا له��ا "�أبو" يف عيد ميالدها اخلام���س والع�ش��رين ،كما ع�بر لها زوجها،
( (  (2
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عال على الإطالق ،فقد كان يعرب عن حبه بابت�سامة ناعمة وخمل�صة ،وبلم�سة
"�سندها"،مل يتحدث �أبدً ا ب�صوت ٍ
خفيف��ة م��ن كف��ه لظه��ر "امل��ر�أة ال�صغ�يرة!" الناع��م .كان��ت "زارا" تعل��م �أن عالقتهم��ا ب�س��يطة ،لكنه��ا �صادقة.
يف الرابع��ة والن�ص��ف ،ا�س��تيقظت "�آين��ا" ،ويف ال�س��اعة الرابع��ة و�أربع�ين دقيق��ة ا�س��تيقظ "بول��و" ،كال الطفل�ين
ج��ادان ومتحفظ��ان ومهذب��ان ،كان��ت "�آين��ا" ،بالطب��ع� ،س��عيدة ...كان��ت ،عل��ى الأق��ل� ،س��عيدة ...حت��ى وق��ت
قري��ب ،من��ذ ح��وايل ثالث��ة �أ�ش��هر ،قب��ل �أن يب��د�أ ...ه��ذا اجلحيم...
وق��د ب��د�أ ه��ذا اجلحي��م ،فج��أة ،كم��ا حت��دث جميع امل�صائب ،قبل ثالثة �أ�ش��هر ،عندما كانوا ي��زورون �أقارب "�أبو"
يف كيج��ن� ،أو كم��ا كان "�أب��و" يح��ب مازح��ا �أن يطل��ق على قريته ،يف كيوجيو�س��ي ،يف البداية ،اختار هذا اجلحيم،
عل��ى م��ا يب��دو�" ،أب��و" نف�س��ه ،ع��ن عم��د ،وعل��ى م��ا يب��دو ،خ ّم��ن "�أب��و" عل��ى الف��ور ال�س��بب يف �س��بب ه��ذا ال�ش��يء
الغام�ض ،بحلول امل�ساء ،حاول �أن يحفز نف�سه ،وبعد �أن �صار يئن ويتنهد ً
قليل اعتلى �صهوة جواده املف�ضل "باي
 �شوبار " ،وذهب ب�شكل غري متوقع �إىل اجلبال ،ويف �صباح اليوم التايل ،عاد من اجلبال واهنا ب�شكل ملحوظ،وعيونه خافتة ،وباهتة ...نظرت "زارا" ،بخوف ،وبتفح�ص� ،إىل الأطفال ،لأنه خالل تلك املحنة ظهرا ،لـ "زارا"
مث��ل العجائ��ز ...ولك��ن الآن ...تقري ًب��ا ...ال �ش��يء؟ �أم �إن "زارا" ق��د �أخط��أت؟ "يب��دو �أن "بول��و" بخ�ير...
�أم��ا "�آين��ا" ...فق��د كان��ت �آث��ار الع��ذاب وا�ضح��ة عليها ...كانت مث��ل فتاة عجوز� ،أو بالأحرى ،عجوز قد ا�س��تعادت
�شبابها ...هل جننت ،يا "زارا"؟ �إن كل �شيء على ما يرام! �إنه� ،أنت ،يا "زارا" ،بد�أت ت�صابني باجلنون!
نظ��رت "زارا" م��رة �أخ��رى ،بخ��وف ،وبتفح���ص �إىل الأطف��ال ،يف ه��ذه امل��رة ،يب��دو �أن كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام...
لكن يبدو �أن وجه "بولو" متورم� " ...أم �إنني جمنونة؟ ب�س��بب املعاناة؟ ولي���س عج ًبا �أن ال�ش��عب يقول :اخلوف له
عي��ون كب�يرة! كف��ي ي��ا "زارا"� ،ألب�س��ي الأطف��ال ،واذهب��ي �إىل كيوجيو�س��ي!
�إن احلافل��ة الأخ�يرة �إىل كيوجيو�س��ي ،طب ًق��ا للج��دول الزمن��ي ،يج��ب �أن تغ��ادر يف ال�ساد�س��ة والن�ص��ف م�س��ا ًء،
والآن ال�س��اعة ت�ش�ير �إىل ال�س��اعة الرابع��ة وع�ش��رين دقيق��ة� ،س��نلحق باحلافل��ة ،يج��ب �أن نلح��ق!
عندم��ا و�صل��ت "زارا" �إىل حمط��ة احلاف�لات ،كان ال ي��زال لديه��م ن�ص��ف �س��اعة عل��ى املغ��ادرة ،ولك��ن عل��ى
الرغ��م م��ن ه��ذا ،زادت احلافل��ة م��ن �س��رعتها ،ف�أم�س��كت "زارا" بالطفل�ين ورك�ضت لتلحق به��ا ،ولكن ...احلافلة
القدمي��ة الق��ذرة كان��ت مث��ل رج��ل خمم��ور ه��رب بحما���س من رجل ال�ش��رطة ،وهو يرتنح ب�ش��دة ،ويتع�ثر ،حتى �إن
�خ�صا م��ا ،قهق��ه بوقاحة قال ب�صوت عال ب�ش��كل �س��اخر:
الرج��ل الوحي��د ال��ذي ،عل��ى م��ا يب��دو ،كان ي��ودع �ش� ً
 -كان عليكم �أن تناموا �أقل من ذلك!

خل��د "�أب��و" للن��وم م��ن املحاول��ة الثاني��ة ،وكم��ا يق��ال" ،ب��دون الأرج��ل اخللفي��ة "....ثم ا�س��تيقظ ،ويا للده�ش��ة ،كان
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يف �أوج ن�شاطه ،وبدا له� ،أنه قبل �أن ي�ستيقظ بثانية واحدة ،كان يغني! لقد غنى بدون كلمات ،وكرر حلنه املف�ضل
" – ....كاج��ك  -ك��و ....كاج��ك  -ك��و ....كاج��ك -ك��و ....ج��ا ....ج��ا ....ج��ا ....ج��ا ....ج��ا ....ج��ا ....جا"....
تذكر كيف �أغراه زمالء الدرا�سة يف �صباه عندما كان يف ال�صف الثامن� ،أن ين�ضم �إىل حلقة فنية للهواة .وقد
�ش��ارك "�أب��و" يف حف��ل مو�س��يقي ،وغن��ى "ج��اك  -ك��و" .وق��د �أح��رز جناح��ا لدى الفتي��ات ....ولكن بع��د ذلك ،ترك
كل �شيء ،فقد قال له جده الأكرب ،كارا �أ�سبان حينذاك "�إن هذا ال يليق بالرجل"....
ا�ستيقظ "�أبو" يف حالة جيدة حتى �إنه غنى ...يف احلمام.
يف ه��ذا احلال��ة املزاجي��ة املرح��ة �أراد التع��رف "ع��ن ق��رب" عل��ى املدي��ر اجلدي��د كاماردي��ن ،كان حت��ى الآن
يتملكه مزاج مرح غري م�ألوف ،وبعد �أن اغت�س��ل جيدً ا ،توجه مبا�ش��رة �إىل مكتب احلاكم اجلديد ،كان "�أبو" قد
�س��مع �أك�ثر م��ن م��رة م��ن مارين��ا الت��ي تع��رف كل �ش��يء �أن هن��اك �س��عيدوف �آخ��ر ،الأخ الأ�صغر لن��ور الدين ،يعمل
� ً
أي�ضا مدي ًرا للقطاع االقت�صادي حل�ضانة الأطفال احلكومية رقم واحد يف منطقة �أخرى ،عرف "�أبو" كاماردين
"كتلمي��ذ" رث الهيئ��ة� ،أ ّم��ي ،تاف��ه ،وبرب��ري ،وه��ا ه��و ،التلمي��ذ� ،أ�صب��ح املدي��ر م��ن الآن ف�صاع��دا! مدي��ر ح�صان��ة
الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين�" ،إن ه��ذا �ش��يء يدع��و للده�ش��ة!"
عل��ى م��ا يب��دو ،مل يك��ن كاماردي��ن ينتظ��ر �أح��دً ا ،فا�ضطج��ع يف كر�س��يه ،غ�ير �أن��ه جل���س ب�ش��كل "طبيع��ي" بع��د �أن
ارتف��ع بتكا�س��ل ،لك��ن "�أب��و" �أح���س بذل��ك عل��ى الف��ور ،لق��د �ش��عر كاماردي��ن بالإهان��ة داخل ًي��ا" م��ن يك��ون ،ه��ذا
احلار���س الليل��ي ،حت��ى "يقتح��م" مكتب��ه بوقاح��ة دون دع��وة"� ،ص��ار امل��زاج امل��رح ال��ذي ا�س��توىل عل��ى "�أب��و" ي�أخ��ذ
"حمت��وى" عدوان ًي��ا ،وب��د�أ "�أب��و" ،عل��ى الف��ور ،يف اال�س��تهزاء بال�ش��خ�ص "العظي��م" ال��ذي كان ه��ذا "املغ��رور" �ش��به
الأم��ي ب�لا �ش��ك يعت�بر نف�س��ه ذل��ك ال�ش��خ�ص ،ق��ام "�أب��و" عل��ى الف��ور ب�إم�س��اك الث��ور م��ن قرني��ه ،و�س��أله بوقاح��ة:
هه� ،أيها املوظف� ،أين �سكرتريتك؟ �أم �إنه لي�س من املفرت�ض �أن تكون لديك �سكرترية خا�صة؟ �أم �إنك بال قيمة،
و�إن��ك مدير حقري؟
الحظ "�أبو" �أن كلماته ،والأهم من ذلك ،لهجته ،قد �أخرجا كاماردين عن �صوابه ،والآن ال تبحث يف ت�صرفات
كاماردي��ن ع��ن �أي منط��ق ،الآن �س��ينه�ض كاماردي��ن ،ع��ن كر�س��يه اجلل��دي ال�ضخ��م ،و�س��تجد كلت��ا يدي��ه تلقائ ًي��ا
م�سد�سا �أو خنج ًرا ،والذي يوجد ،بالطبع ،معه دائ ًما .وعندما يت�أكد من �أنهما معه� ،سيقرتب ،كاماردين ،بثقة،
ً
وببطء� ،إىل "�أبو" ،و�سي�س��أله بغ�ضب خفي:
 ما خطبك ،يا عزيزي ،هل �سئمت من احلياة� ،أم ماذا؟و�س��وف ي�س��أله "�أب��و" :و�أن��ت؟ .ويعل��م "�أب��و" �أن ه��ذا ال�س��ؤال امل�ضاد �س��يثري غ�ض��ب املدير اجلدي��د ،و�إذا مل ي�ضرب
املدي��ر اجلدي��د "�أب��و" ،ف�إن��ه �س��يقرتب ج��دً ا م��ن "الع��دو" ،و�س��ي�صرخ بع��د �أن يل�ص��ق �أنف��ه ب�أن��ف غرمي��ه" :ي��ا
عزي��زي! �إنن��ي� ...أرى �أن��ك �س��ئمت م��ن احلي��اة ج��دً ا ...جدً ا  -و�س��يعمل حركة خادع��ة ك�أنه �س��ي�ضربه" لكن "�أبو"
�س��يكون �أول م��ن يوج��ه ل��ه �ضرب��ة رحيم��ة ،لي�س��ت �ضرب��ة ،بل حرك��ة مهينة خادعة ،حينئذ� ،س��يوجه ل��ه كارمادين
�ضرب��ة "حقيقي��ة" ،ولكن��ه �س��يتلقى جوا ًب��ا �أك�ثر عن ًف��ا ول��ن يك��ون اجل��واب �س��وى ن�ص��ف �ضرب��ة �ضعيف��ة ،و�س��يلهم
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م�سد�س��ا م��ن جيب��ه �ض��رب
اجل��واب املتمث��ل يف ن�ص��ف ال�ضرب��ة ال�ضعيف��ة كاماردي��ن ،و�س��يحاول بع��د �أن ي�س��حب
ً
"�أبو" يف ر�أ�س��ه بقوة.
حينئذ "�سي�س��تيقظ" الفنان يف نف���س "�أبو" ،الذي �س��يبد�أ ،بعد �أن ي�ش��حب لونه مبهارة ،يتظاهر باخلوف ،ويطلب
ال�صفح ،و�سيقول:
 ي��ا عزي��زي كاماردي��ن! ال تقتلن��ي ،ال تقتلن��ي! �س��احمني �أن��ا الغب��ي! �س��احمني� .إنن��ي مت�ش��رد �أخ��رق ،ف�لا يج��دربرج��ل ب��ارز مثلك �أن يلط��خ يديه النبيلة بدمي!
لق��د انته��ى كل �ش��يء! �إن كاماردي��ن ،مث��ل جمي��ع التافه�ين ،يح��ب الإطراء ،ويح��ب �أن ينبطح التافه��ون �أمامه� .إن
ه��ذا التاف��ه �س��يهد�أ بعدم��ا ي�ؤك��د �أن��ه حم��ور الك��ون ،ولك��ن ،عل��ى كل حال ،لكي يع��رف هذا احلثال��ة احلقري قدره،
ف�إن��ه �س��وف يركل��ه " م��رة واح��دة " بقدم��ه اليمن��ى.
عل��ى كل ح��ال " �أعط��اه "�أب��و" الفر�ص��ة لك��ي يركل��ه ،ولك��ن يف ج��زء م��ن الثاني��ة ...ق��ام بطرح��ه �أر�ض��ا بحرك��ة
خفيف��ة ،و�س��ريعة م��ن ي��ده اليمن��ى .وبع��د �أن اتخ��ذ " هيئ��ة " املجن��ون� ،أق��ام " حفل��ة مو�س��يقية " ،و�أخ��ذ يرك���ض
م��ن رك��ن �إىل رك��ن يف املكت��ب الف�س��يح� ...أو�ص��ل ه��ذا ال�س��لوك املجن��ون للمرءو���س كاماردي��ن �إىل "ح��د اجلن��ون"
ف�أطل��ق الر�صا���ص م��ن م�سد�س��ه مرت�ين ،ولك��ن ،بالطب��ع ،مل ي�ص��ب "اله��دف احل��ي ،لق��د �أراد كاماردي��ن فق��ط �أن
"يك�س��ر" �إرادة مرءو�س��ه.
اتخذ املرءو�س هيئة اجلبان املذعور من اخلوف والذي فقد �صوابه ،ثم بد�أ بالرك�ض من زاوية �إىل زاوية �أخرى
يف املكتب الف�سيح ،ويف مثل هذه احلالة الرهيبة ذهب �إىل املمر ،ومن هناك ذهب �إىل الطابق الأول ،وذهب
م��ن هن��اك �إىل ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،وبالطب��ع ،يه��رع املدي��ر �ش��به املعت��وه ملط��اردة الوقح...
ذل��ك املعت��وه الكام��ل ،احلار���س الليل��ي "�أب��و" ،ويف الفن��اء انتظ��ر "�أب��و" �س��عيدوف ،متظاه� ًرا ب�أن��ه جمن��ون ،ث��م
هرع �إىل غرفة املوظفني ،وهناك� ،أمام جميع عامالت النظافة واملمر�ضات والطاهيات �س��أل املدير اجلديد
وهو ي�شهق بقوة:
 �أي��ن ،ومل��ن ،بع��ت� ،أيه��ا املحت��ال ،ثالث�ين ًطفل �أخذته��م باخلداع من �أفقر الآباء والأمه��ات ممن لديهم �أطفال
كثريون؟ من ،و�إىل �أين؟ وكم عدد الأطفال البائ�سني الذين بعتهم من خالل ح�ضانة الأطفال رقم واحد؟ هه؟
م�سد�س��ا يف يدي��ه ،واق ًف��ا عن��د عتب��ة الب��اب "يح��دق" ،بغب��اء وذه��ول ،يف
�أخ��ذ �س��عيدوف ال��ذي م��ا زال يحم��ل
ً
املوظف�ين ،ويف "�أب��و" ،بالتن��اوب.
ا�س��تغل "�أب��و" ه��ذه اللحظ��ة ،وانطل��ق للخ��ارج مث��ل الر�صا�ص��ة ،بع��د �أن �ض��رب وه��و يف طريقه املدي��ر يف بطنه كما
لو كان عن غري ق�صد ...ويف الوقت نف�س��ه ،قدر "�أبو" �أن �س��عيدوف الغا�ضب لن ي�ست�س��لم �أبدا.
والآن �س��ي�ضع �س��عيدوف الذي �أهني �أمام جميع املواطنني ال�ش��رفاء ،والأهم من ذلك �أمام مرءو�س��يه ،امل�سد���س
يف بنطال��ه ،و�س��وف "ي�س��تخدم" خنج��ره ،وعندم��ا عل��م "�أب��و" ذل��ك حت��رك "حرك��ة خلفي��ة" نح��و غرف��ة الطع��ام
ال�صيفي��ة امل�صنوع��ة م��ن �أخ�ش��اب تي��ان �ش��ان ،وكان اله��دف واح��دً ا� :س��يلقى هذا "اللوح اخل�ش��بي الغبي "امل�س��مى
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"املدي��ر" علي��ه خنج��ره احل��اد ،وبع��د �أن ق��در "�أب��و" بدق��ة م�س��ار رحلة املوت� ،س��يتنحى جانبا يف ج��زء من مائة من
الثاني��ة بع��د �أن يه�ين "املدي��ر".
دوت قهقه��ة �أنثوي��ة ودود ،فانطل��ق الث��ور الغا�ض��ب ال��ذي توح���ش بعد �أن �أح���س بالعار ب�س��بب ال�س��خرية الن�س��ائية،
مث��ل ث��ور مقات��ل نح��و م�صارع الث�يران ،فتنحى "�أبو" جانبا كالر�صا�صة وبكل ما �أوتي من قوة.
لك��ن يف اللحظ��ة الأخ�يرة ،وبع��د ح�س��اب دقي��ق ،حت��رك "�أب��و" به��دوء خط��وة واح��دة ،خط��وة واح��دة فق��ط �إىل
الي�س��ار ،وكان ه��ذا كل �ش��يء ،ا�صط��دم الث��ور الغا�ض��ب ب��كل ق��وة وزن��ه ،وبجبهت��ه ال�ضيق��ة يف اجل��دار احلج��ري
(!) ....وم��ن املع��روف �أن ال�صخ��رة احلجري��ة ال تلق��ي ب��اال �إىل م��ن ي�ض��رب ر�أ�س��ه فيه��ا ،ويف "ه��ذه ال�ضرب��ة" ال
يف��وز �س��وى ال�صخ��رة احلجري��ة.
�ش��يء حم��زن للغاي��ة ...فل��م يكتم��ل ال�س��لم الوظيف��ي لكاماردي��ن �س��يئ احل��ظ ،لك��ن جنازت��ه كان��ت رائع��ة....
ور�س��مية ،و�صاحبته��ا الأورك�س�ترا ،رغ��م �أن��ه كان م�س��ل ًما.
و�أثن��اء خ��روج "�أب��و" م��ن البواب��ة احلديدي��ة ال�ضخم��ة حل�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين ،فك��ر دون �أن
يع��رف ال�س��بب " :مل��اذا ثالث��ة زائ��د واحد".

حول حمطة احلافالت كان هناك الكثري من النا�س ،ويف الآذان �ضجيج مزعج.
يف ه��ذه الأثن��اء �ش��عرت "زارا" �أن �أع�صابه��ا ال تتحم��ل ،وكان��ت عل��ى و�ش��ك "االنهي��ار" ،وميك��ن �أن ت�صيبه��ا �س��كرة
املوت.
يف احلي��اة العادي��ة كان��ت "زارا" ه��ي اله��دوء نف�س��ه" ،م��اذا يح��دث يل؟" �س��ألت نف�س��ها ،وم��ن �أج��ل ذل��ك توقف��ت
رغ ًم��ا عنه��ا ،وعل��ى م��ا يب��دو ،فق��د خ��رق توقفه��ا ال�لا�إرادي الإيق��اع املحم��وم ،والإثارة التي كانت �س��ائدة يف ع���ش
النم��ل ه��ذا ،حت��ى �إن رج�ل ً
ا �ضخ ًم��ا جمع��د ال�ش��عر متت��م بغ�ض��ب ،ودف��ع "زارا" بوقاح��ة جان ًب��ا ،لك��ن "اجلان��ب"
كان مزدح ًم��ا � ً
أي�ض��ا ،و�ضرب��ت �إح��دى الن�س��اء "زارا" بكوعه��ا �ضربة �ش��ديدة يف جنبها ،حينئذ �أدرك��ت "زارا" �أنها
�أفلت��ت الأطف��ال م��ن يديه��ا� ...صرخ��ت "زارا" بخ��وف ،وبق��وة خارقة دفعت ،و�أبعدت كل م��ن كان يف طريقها ،مبا
يف ذلك الرجل ال�ضخم املجعد ال�ش��عر ،وباملعنى احلريف ،حتولت �إىل وح���ش ،وانطلقت عائدة �إىل باب الدخول
�إىل حمط��ة احلاف�لات.
يف �س��احة املحط��ة كان امل��كان �أك�ثر ات�س��اعا ،خرج��ت "زارا" �إىل الف�ض��اء ،وب��د�أت تطل��ق �صرخ��ات يائ�س��ة ،وتدعو
الطفلني با�سميهما:
 "�آينا"! "بولو"! "�آينا"! "بولو"!كانت "�آينا" و"بولو" غري بعيدين عن املكان.
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 �أمي! �أمي! – دوى �صوت "�آينا" الهادئ متاما واملكتوم " -بولو" ،وبخت "�آينا" �أمها بطريقة طفولية م�ؤدبة ،وبلطف قائلة: ماذا دهاك يا �أمي! وجهت ال�صيحة �إىل جميع �أنحاء مدينة �أملاتي!قال��ت ه��ذه املالحظ��ة بطريق��ة ر�صين��ة لدرج��ة �أن "زارا" متالك��ت نف�س��ها بح��زم ،ومل حتت�ض��ن �أو تقب��ل الطفل�ين
اللذي��ن "ع�ثرت عليهم��ا" ،مثلم��ا تفع��ل كل الن�س��اء عل��ى الأر���ض.
�أجل�س��ت "زارا" طفليه��ا عل��ى املقع��د ،ث��م طلب��ت م��ن عج��وز كازاخي��ة �أن تعتن��ي بهم��ا م��ن �أج��ل اهلل ،وب��د�أت تنتق��ل
من قاعة �إىل قاعة ،ومن مبنى �إىل مبنى �آخر ،ومن نافذة بيع تذاكر �إىل نافذة �أخري ،لكن كل ذلك كان عب ًثا،
كان��ت الطواب�ير تبل��غ "مائ��ة م�تر" ط��وال ،وكان��ت جمي��ع نواف��ذ بيع التذاك��ر مكتظة بنوع م��ن "الرجال" امل�ش��بوهني،
الذي��ن ي�ش��بهون كالب ال�صي��د( ...كي��ف ل��زار �أن تع��رف� ،أن ه��ؤالء "الرج��ال " ،الذي��ن ي�ش��بهون كالب ال�صي��د،
ي�ش�ترون من��ذ ال�صب��اح جمي��ع التذاكر ،ثم يبيعونها "�س� ًرا" بثمن باهظ).
ق��ررت "زارا" ،بع��د �أن �ش��عرت ب�إره��اق �ش��ديد� ،أن ت�أخ��ذ ق�س� ً�طا م��ن الراح��ة عل��ى الأريك��ة ال��ذي ترك��ت طفليه��ا
عليها ،ويا لها من مفاج�أة عندما اكت�شفت "زارا" �أن الرجل ال�ضخم جمعد ال�شعر يجل�س على الأريكة ويتحدث
به��دوء م��ع طفليه��ا! اجتاح غ�ضب ال ميكن تف�س�يره �أمع��اء "زارا" ،حتى �إنها �أخذت تتمتم بغ�ضب:
طفلي ،تتحدثان مع �شخ�ص ال تعرفانه؟!
 ما بالكما يا َّ�أجاب الطفالن بود:
 �أمي� ،أمي ،ال تغ�ضبي!! �إن العم رجل طيب ،لقد ا�شرتى لنا وللجدة �أي�ضا الآي�س كرمي!مل يك��ن ال�ضخ��م جمع��د ال�ش��عر ،بع��د فح�ص��ه ع��ن كث��ب ،رج� ًلا على الإط�لاق ،و�إمنا �ش��اب يبلغ م��ن العمر حوايل
عام��ا عل��ى الأك�ثر ،ومم��ا �أده���ش "زارا" �أك�ثر �أن��ه ،وه��و ال�ضخ��م جمع��د ال�ش��عر ،وق��ف
ثماني��ة ع�ش��ر �أو ع�ش��رين ً
بخج��ل عندم��ا ج��اءت "زارا" ،وع�لاو ًة عل��ى ذلك ،ابت�س��م بخجل ،وقال:
 �أ�ستميحك عذ ًرا� ...،إنني �أنتظر �أخي الأكرب القادم من كيجني...�أده�شت كلمة كيجني خيال "زارا" لدرجة �أنها جتمدت ،وكادت تختنق.
 هل� ...أنتً � ...أي�ضا من كيوجيو�سي؟"
�س��ألت ،بعي��ون جاحظ��ة ،ومنده�ش��ة وه��ي تنظ��ر �إىل الفت��ى ال�ضخ��م جمع��د ال�ش��عر� ،أو بالأحرى ،الرج��ل ،على ما
يب��دو� ،أن معن��ى ه��ذا ال�س��ؤال املح�ير ق��د �أح��رج ال�ضخ��م جمعد ال�ش��عر ،فنظ��ر � ً
أي�ض��ا �إىل "زارا" يف حرية ،ولكن،
على ما يبدو� ،أنه قد فطن �إىل �أنه ينظر �إىل امر�أة غريبة عنه يف عينيها مبا�شرة ،فاحمر وجهه ،وحتول عنها.
" هذا خطئي ...اعتقدت "زارا"� ،إنني كازاخية ،ويجب على الكازاخية �أال تنظر مبا�شرة يف �أعني رجل غريب عنها"...
�أخرج "بولو" "زارا" ،وال�ضخم جمعد ال�شعر ،الرجل اخلجول ،من هذا احلرج يف حلظة واحدة ،عندما �أخذ يتذمر ً
قائل:
 �أمي� ،أريد �أن �آكل!كان "�أب��و" يع��رف �أن��ه عندم��ا ت�صع��د ال�شم���س �إىل قم��ة الأف��ق ف ��إن احلاف�لات البالي��ة عل��ى الطري��ق رق��م
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ت�صب��ح فارغ��ة ب�ش��كل ملح��وظ ،كان "�أب��و" يع��رف ذل��ك؛ لذل��ك و�ص��ل "�أب��و" به��دوء ت��ام �إىل "حمطت��ه" ،انتظ��ر
"حافلته" بهدوء تام ،كان يجل�س ،لكنه ا�ضطر �إىل الوقوف ،فقد كان هناك الكثري من املتقاعدات" �إنهن فتيات
الكوم�س��ومول( ( (  (2دعوة خر�ش��وف) الالتي �ألقي باملاليني منهن يف ال�س��هوب الكازاخية� ...أخذ يفكر� ...إنهن
املتقاعدات املخدوعات ...املهجورات ...مل�صنع مدينة �أملا �آتا للقطن! �إنهن خمدوعات ...و ...من�سيات! مل يعد
�أح��د بحاج��ة �إليه��ن� ...إن��ه لأمر م�ؤ�س��ف� ،آه ،كم �إنني حزي��ن من �أجلهن!
خ��رج "�أب��و" به��دوء ت��ام م��ن "حمطت��ه ،وو�ص��ل به��دوء ت��ام �إىل "منزل��ه" ،وعندم��ا دخ��ل �إىل املن��زل� ،أي �إىل
كوخ��ه امل�س��ت�أجر ،انده���ش قلي� ًلا :فزوجت��ه "زارا" والطف�لان لي�س��وا بالبي��ت ،قرر به��دوء�" :إن هذا يعن��ي �أن "زارا"
"�أخذتهما" معها لعملها ،تناول "�أبو" وجبة الغداء ،ثم قرر بهدوء �أن ي�ستلقي ،وينال ً
ق�سطا من النوم ،لكنه تذكر
�أن اليوم هو يوم "كي���س" �أي يوم توزيع املقدار ال�ش��هري من زيت بذرة القطن ،والثالثمائة جرام من زيت بذرة
القط��ن الت��ي كان ينتظره��ا بف��ارغ ال�ص�بر ،والت��ي كان��ت املتوف��اة �آنا �أندرييفن��ا بيرتينكو مدي��رة ح�ضانة الأطفال
احلكومي��ة رق��م اثن�ين تق��دم بيديه��ا يف نهاي��ة كل �ش��هر "كوب��ون" ا�س��تالمها.
ابت�س��م "�أب��و" ،كعادت��ه ،ابت�س��امة ملتوي��ة وق��ال�" :إن��ه �ش��يء �ض��روري ،ي��ا "�أب��و"� ،إن��ه �ش��يء �ض��روري! �إن��ك تعل��م ،ي��ا
"�أب��و"� ،أن��ه ...ب��دون زي��ت القط��ن ،ل��ن ت�س��تطيع رب��ات البي��وت �أن يطه��ون الطع��ام� ...إن��ه �ش��يء �ضروري ،ي��ا "�أبو"،
�إنه �ش��يء �ض��روري! هيا ،انه�ض.
و�س��رعان م��ا وج��د وه��و يبت�س��م ،كالع��ادة ،ابت�س��امته امللتوي��ة" ،الكوبون" املطلوب ال��ذي مبوجبه �سيت�س��لم احل�صة
ال�ش��هرية البال��غ قدره��ا الثالثمائ��ة غ��رام كامل��ة"( ،ي��ا له��ا م��ن �س��لطة �س��وفييتية �س��خية تل��ك الت��ي لدين��ا! ابت�س��م
يوما!"
الأفغ��اين ب�س��خرية ،وق��ال :ثالثمائ��ة غرام من زيت القط��ن لثالثني ً
�س��ار الأفغ��اين كعادت��ه ح��وايل ثالث��ة كيلوم�ترات به��دوء ،وو�ص��ل �إىل حم��ل البقال��ة احلكوم��ي رق��م  ،526ابت�س��م
الأفغ��اين ابت�س��امة ملتوي��ة ،وق��ال�" :إن��ه ل�ش��يء مده���ش� ،أن يك��ون حم��ل بقالة رقم  526يف �ش��ارع ."!526
مل ينده���ش الأفغ��اين اخلب�ير عندم��ا ر�أى طاب��و ًرا طوي� ًلا ،امت��د "ذيل��ه" بط��ول ال�ش��ارع مل�س��افة مائ��ة م�تر �أو مائ��ة
وخم�س�ين م�ترًا! "�إن ه��ذا �ش��يء ع��ادي" ،ه��د�أ الأفغ��اين املتبل يف اجلحيم احلقيقي نف�س��ه ،وقال�" :إن هذا ال �ش��يء!"
أ�سا�س��ا م��ن متقاعدات م�صن��ع �أملا �آتا للقطن� ،إنهن فتيات الكوم�س��ومول
الح��ظ �أن ه��ذا الطاب��ور الطوي��ل يت�أل��ف � ً
دعوة خرو�شوفَ ،د َعوهن ،وتركوهن بال عائالت� ،إنه ل�شيء �سخيف ،طابور طويل من �أجل ثالثمائة جرام من
زيت القطن� ...أي ع�شرة جرامات لليوم الواحد (!) ...طابور طويل! �شيء �سخيف!
�إن ال�س��خافة ال تتمث��ل يف الطاب��ور الطوي��ل� ،أو الوق��وف يف ال�شم���س الت��ي ال ترح��م لع��دة �س��اعات ،و�إمنا يف معاملة
البائعة ال�سمينة التي لها ر�أ�س زر �صغري مع النا�س ...الأحياء الأموات (!)
�إن��ه مل��ن ال�س��خافة �أن ي�ضط��ر �إىل الوق��وف هن��اك ث�لاث �س��اعات و�أك�ثر� ،أو �أرب��ع �س��اعات عل��ى الأك�ثر ،وه��و ال��ذي
( (  (2
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�س��ار يف "م�س��ارات غ�ير منطقي��ة" للجحي��م احلقيق��ي الدام��ي! ولك��ن عندم��ا يق��ف مل��دة ث�لاث �س��اعات بال�ضب��ط،
ويقرتب املحارب املخ�ضرم ك�آخر �شخ�ص يف الطابور�( ،إذ مل يكن هناك �أحد خلفه! ) ،من البائعة ال�سمينة...
ذات الر�أ���س "ال��زراري" ( (   (2الطف��ويل ال�صغ�ير تق��ول فج��أة ل"�أب��و" ،بع��د �أن تنظ��ر �إلي��ه بطريق��ة غ�ير طبيعي��ة،
وباحتقار:
 لي�س عندي �شيء! �أيها املواطن ال�صالح ،لي�س عندي زيت! لقد نفد الزيت!كان "�أبو" يرى بو�ضوح �أن خزان الأملنيوم ال يزال ممتل ًئا.
وكان��ت ه��ذه الفق��رة البهلواني��ة للم��ر�أة ذات الر�أ���س (ال��زر) ال�صغ�ير ،تب��دو ل"�أب��و" ،نكت��ة تافه��ة .مل ي�ش��عر "�أب��و"
مازح��ا� :إن
بع��د باال�س��تياء .وكان ال ي��زال يف حال��ة ذهني��ة عادي��ة ،حت��ى �إن حالت��ه املزاجي��ة كان��ت مرح��ة ،وق��ال ً
الأخ�ير يح�ص��ل على كل �ش��يء!
ولكن عندما كانت البائعة ال�سمينة ذات الر�أ�س (الزر) ال�صغرية تقول بغ�ضب بالغ ،ووقاحة بالغة:
 ابتعد! ال تعطلني! ال يوجد عندي لك �أي زيت!كان "�أب��و" ال ي��زال مي�س��ك بزم��ام نف�س��ه ،وكان ال ي��زال ي�س��تطيع �أن يبت�س��م ،و�أن يق��اوم�" :إن ل��دي نف���س الكوب��ون
كما ل��دى اجلميع"...
ولكن عندما �صرخت �صاحبة الر�أ�س (الزر) ب�شرا�سة:
 اغرب عن وجهي� ،أيها اللعني!...مل يالح��ظ "�أب��و" ال�صاب� ُر كي��ف قف��ز كالنم��ر ف��وق ال�س��ياج ،ورف��ع ،دون �أن ي��دري ،خ��زان الألومني��وم ،و�ص��ب زيت
بذرة القطن كله بت�ؤدة وبعناية على الر�أ�س (الزر) لتلك للبائعة.
وانتهى الأمر على ذلك.

�إن ه��ذا ال�ش��اب ال�ضخ��م جمع��د ال�ش��عر ال��ذي ظه��ر مبح���ض ال�صدف��ة ،ذو االبت�س��امة ال�صادق��ة الت��ي الحظته��ا
"زارا" على الفور� ،إن هذا ال�ش��اب الذي �أر�س��له اخلالق ،اعتذر عن �أنه مل يخمن من تلقاء نف�س��ه ،و�أخذ الأطفال
و"زارا" �إىل مطع��م قري��ب رخي���ص ،هن��اك ،كان امل��كان �ضي ًق��ا ،وخان ًق��ا ،وحت��ول الذب��اب ال��ذي تكي��ف م��ع جمي��ع
�أن��واع امل��واد ال�س��امة� ،إىل ذب��اب خال��د ال مي��وت .انزعج��ت "زارا" ب�ش��كل كب�ير ،عندم��ا �أدرك��ت �أنه��ا خرج��ت م��ن
املن��زل ،ومل ت�أخ��ذ معه��ا يف �س��فرها �أي م��ال ...وعل��ى الرغم من ذلك ،فلي���س عندهم م��ا يكفي من املال ...والآن
يفت��ح رج��ل غري��ب حمفظت��ه ...لك��ن جل��د ال��ذات مل ي��دم طوي� ًلا مل يدم ف�ترة طويل��ة ...لأن" ...زارا" تذكرت ،ما
ق��رر �أن يفعل��ه "�أب��و" "�أبو"ه��م املح��ب ،وه��ذا (!) ل��ن ت�س��مح ب��ه "زارا" ،ال! ال! ال! وم��رة �أخ��رى ال!" م��ن املمك��ن �أن
ي�ش��في �أطفالهم ،و�أطفالنا! �س��وف ي�ش��فيهما جدهما الأكرب كارا � -أ�س��بان .وال عجب �أن النا���س يدعونه النا�س��ك
( (  (2
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املقد���س!" مث��ل جمي��ع الن�س��اء ،ب��د�أت "زارا" عل��ى الف��ور يف �إلق��اء الل��وم عل��ى نف�س��ها�" :إنني حمق��اء ،حمقاء! ولكن
(!) م��ن �أج��ل "�آين��ا" و"بول��و"� ،س ��أفعل امل�س��تحيل!
ات�ضح �أن لل�ضخم جمعد ال�شعر ا�س ًما ،وانده�شت "زارا" عندما ذكر ا�سمه:
 يا عمتي "  -قال ب�صوت مهذب جدً ا� .إن ا�سمي قي�صر،وا�سمك "زارا"� ،إنك حفيدة النا�سك املقد�س.�أ�صيبت "زارا" قليال بالدوار.
 كيف هذا؟ هل تعرفني؟ نعم� ،أعرفك ...و�أعرف "�أبو" � -أغاً �...أي�ضا.
 "�أبو" � -أغا؟  -كررت "زارا" ال�س�ؤال - .كيف هذا؟عل��ى م��ا يب��دو� ،أن الف��زع ق��د انعك���س عل��ى وجهه��ا (هك��ذا ظنن��ت "زارا") ،لأن ال�ش��اب الذي قال �إن ا�س��مه قي�صر
كان حمرجا ب�ش��كل وا�ضح ،وقال ب�صوت خجول:
 � ًأول� ،أن��ا � ًأي�ض��ا مثل��ك ،م��ن عائل��ة �ألب��ان ،قبيل��ة كيزي��ل  -ب��وروك� ،أم��ا زوج��ك الأ�س��طوري فه��و �أي�ض��ا م��ن عائل��ة
�ألب��ان ،لكن��ه م��ن قبيل��ة كون��ور -ب��وروك ،يعن��ي �أنني م��ن حيث القرابة �أقرب �إلي��ك� .إننا �أقارب ي��ا عمتي� .أقارب.
�إن م��ا �أ�ص��اب "زارا" بالده�ش��ة ب�ش��كل خا���ص ،ه��و �أن ه��ذا القري��ب ال�ش��اب� ،س��مى زوجه��ا "�أب��و" (!)" ،
بالأ�س��طوري!"،حتى �إنه��ا ك��ررت ال�س ��ؤال.
 هل قلت" ....الأ�سطوري"؟قال قريبها ال�شاب ب�إخال�ص وبفخر ،حتى �إنه ميكن القول� ،إنه قال ب�شكل احتفايل:
 وهل ميكن �أن يكون غري ذلك؟ �إنه بطل �أفغان�ستان مرتني! اجلميع يعرف ذلك!لكن ...مع بالغ الأ�سفُ ...خف�ضت رتبته ب�شكل غري عادل ...مع بالغ الأ�سف.
حينئ��ذ ...تده��ورت بح��دة حال��ة "زارا" املزاجي��ة فج��أة ،فتذك��رت مل��اذا "�س��رقت" طفليه��ا م��ن والدهم��ا .مل��اذا؟
وداعا لقي�صر ،وهرعت �إىل مكان
"�إن��ك حمق��اء ي��ا "زارا"!" �أخ��ذت طفليه��ا يف يديه��ا بحركة حادة بدون �أن تق��ول ً
م��ا! " �إىل �أي��ن؟ " مل يك��ن هن��اك رد "،يج��ب فق��ط �أن �أع��دو! "
بد�أت "زارا" مرة �أخرى ت�ستوقف الغرباء ب�س�ؤالها الغبي،
 �أل�ست ذاهبا �إىل كيجني؟�أو:
 خذن��ا ،م��ن ف�ضل��ك� ،إىل كيجني،و�س��يعطيك وال��دي ًكب�ش��ا بذي��ل �س��مني! كب���ش بذي��ل �س��مني� ...إن��ك تع��رف ك��م
ه��ي غالي��ة تلك الأغنام ذوات الذيول ال�س��مينة يف ال�س��وق؟!
كان الكث�يرون يبتع��دون عنه��ا بف��زع ،وكان بع�� ٌ�ض يتمت��م ببع���ض ال�ش��تائم ب�ش��كل غا�ض��ب ...لك��ن" ...زارا" كان��ت
تل��ح لدرج��ة �أن رج�لا ذا �ش��ارب مل يتج��اوز الأربع�ين م��ن عم��ره وبخه��ا ،وو�صفه��ا "بالغجري��ة" ،ويف امل��رة الثالث��ة
تلطف ،ثم توقف ،و�س��ألها وهو يبت�س��م بت�س��امح:
71

صاصقلا

 �إىل �أين تقولني؟ �إىل كيجني؟ نع��م ،نع��م� ،إىل كيوجيو�س��ي!" �إىل كيوجيو�س��ي!"! – �أجاب��ت "زارا" مقل��دة زوجه��ا بطريقة �آلي��ة والذي كان ينطقاال�س��م الكازاخ��ي " كيج�ين " دائ ًم��ا عل��ى الطريق��ة الياباني��ة "،ويف ج��زء م��ن الثاني��ة ،وم�ض��ت يف ذهنه��ا كلم��ات
زوجها" :كيوجيو�س��ي ا�س��م قرية يابانية �صغرية احرتقت مع ناجازاكي خالل الق�صف الذري"�،صحيح �أن "زارا"
ال تع��رف معن��ى كلم��ة "ق�ص��ف" �أو معن��ى كلم��ة "ناجازاك��ي" ،لك��ن عق��ل "زارا" احتف��ظ به��ذه الأ�س��ماء الرنان��ة
�إىل الأبد.
كرر الرجل ذو ال�شارب الذي مل يتجاوز الأربعني من عمره بعد �أن توقف وقفة " احرتام ":
 �إذن كيجني تقولني؟ نعم نعم نعم!  -قالت "زارا" املت�ألقة وامل�شرقة ب�شكل منغم. كيج��ن بعيدة�،إنه��ا تق��ع عل��ى م�س��افة مائت��ي كيلوم�تر ...ه��ل تعرف�ين ذل��ك؟ اتخ��ذ الرج��ل ذو ال�ش��ارب الذي مليتج��اوز الأربع�ين عام��ا م��ن عم��ره �ش��كال �صارم��ا ،وح��دق يف ال�ش��ابة بتل��ك الهيئ��ة ،و�أخ��ذ يق��ول �إنه��ا بعي��دة ج��دً ا،
ج��دً ا! ولك��ن ،كيف �س��تدفعني يل مقابل ذلك؟
قال��ت "زارا" النقي��ة بطبيعته��ا ،ال�س��اذجة ج��دا ،املبتهج��ة مبوافق��ة الرجل ذي ال�ش��ارب الذي مل يتج��اوز الأربعني
عاما من عمره غري املتوقعة:
ً
 �س�أدفع كما يحلو لك!!ابت�سم الرجل ذو ال�شارب الذي ال يتجاوز عمره الأربعني عاما بطريقة غام�ضة ،ثم قال لها:
 اجل�س��ي! وعندم��ا بلغ��وا م�س��افة �س��بعة �أو ثماني��ة كيلوم�ترات م��ن حمط��ة احلاف�لات� ،أوق��ف فج ��أة �س��يارتهالبالي��ة ،وق��ال" :ح�س��نا ،لق��د و�صلن��ا!" لق��د نف��د البنزي��ن!
�أم��ا "زارا" ...فق��د كاد قلبه��ا امل�س��كني يتوق��ف م��ن ه��ذه "املفاج ��أة� ،أخ��ذت" ،زارا" الت��ي كان��ت ك�س��مكة �ألقاه��ا
على الياب�سة �إع�صار �شرير ،تفتح ،وتغلق فمها اجلميل ،ارجتفت �شفاهها غري امل�صبوغة ،مثلما يرجتف ب�شكل
مميت �شخ�ص مري�ض باملالريا ،ويف تلك اللحظة �سمعت بالكاد �صوت "بولو" املتو�سل� - :أمي� ....أمي� ،أريد �أن
�أ تب��و ل !
وكم��ا ل��و كان��ت يف املن��ام ،تذكرت ب�ش��كل غام�ض �ش��جرية عاليةً ،
وحقل حمرو ًث��ا ،وعلى �أطراف احلقل املحروث
ابي�ضت جدران املنازل الكازاخية التقليدية مع �أ�سطحها من القرميد الأحمر.
ويف احلق��ل املح��روث رك�ض��ا طفاله��ا�" ،آين��ا" و"بول��و"� ،إىل م��كان م��ا ،و�س��حبت "�آين��ا" "بول��و" م��ن يدي��ه ،يف تل��ك
عام��ا ،احت�ضنه��ا ب�إح��كام ب�أي��اد
اللحظ��ة� ،ش��عرت "زارا" �أن الرج��ل ذو ال�ش��ارب ال��ذي مل يتج��اوز عم��ره الأربع�ين ً
حديدي��ة ،ث��م بد�أ ي�س��حبها �إىل الأدغال.
ا�س��توىل عل��ى كي��ان "زارا" كل��ه غ�ض��ب �ش��ديد ،غ�ض��ب مت�أ�ص��ل يف ال�س��يدات املحب��ات ،و�صرخ��ت بغ�ض��ب هائ��ل،
وجن��ت ب�أعجوب��ة م��ن �أح�ضان��ه النتنة.
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انطلقت ،وهي تتعرث ،وت�سقط� ،إىل تلك الناحية التي رك�ض �إليها طفالها.
لك��ن ....الرج��ل الوق��ح ذو ال�ش��ارب ال��ذي مل يتج��اوز عم��ره �أربع�ين عام��ا انطل��ق خل��ف "زارا" املنهك��ة للغاي��ة
والالهث��ة.

جلب��ت ه��ذه احلال��ة غ�ير املفهوم��ة م��ع زيت القطن ل"�أبو" هدو ًءا غري مفهوم ،عاد "�أبو" �إىل املنزل� ،أي �إىل كوخه
املتداعي ،ومل ينده�ش ب�سبب غياب زوجته و�أطفاله ،ا�ستلقي بهدوء على �سجادة �شعر مزرك�شة ،ونام على الفور
متاما.
بهدوء ،وكان يعرف �أنه �سي�ستيقظ يف ال�ساعة اخلام�سة ً
ا�س��تيقظ بالفع��ل يف ال�س��اعة اخلام�س��ة بال�ضبط،ث��م �أدرك �أن اله��دوء ال�س��ابق ق��د ترك��ه ل�س��بب م��ا ،عل��ى العك���س
م��ن ذل��ك ،ا�س��توىل علي��ه القل��ق ،قل��ق فظي��ع ،وغ�ير مفهوم" ،ما ه��ذا؟ من �أين ي�أت��ي القلق؟ مل��اذا؟ �إن هذا يحدث
مع��ي للم��رة الأوىل ...ح�س� ًنا ،م��ا ه��ذا هو على كل ح��ال؟ وملاذا؟ "
كان "�أب��و" يع��رف �أن "�آين��ا" و"بول��و" �س��يعودان يف وق��ت مت�أخ��ر م��ن اللي��ل" ،ومل��اذا "�آين��ا" و"بول��و" فق��ط؟ و"زارا"؟
ومل��اذا �س��تعود "زارا" ب�ش��كل منف�ص��ل ع��ن الأطف��ال؟ ملاذا؟
ال�ش��يء الأغ��رب �أن "�أب��و" مل يع��د يبح��ث ع��ن �إجاب��ة عل��ى هذه الأ�س��ئلة ال�س��خيفة كما و�صفها "�أبو" بنف�س��ه .جل���س
"�أب��و" ،وو�ض��ع �س��اقيه الطويلت�ين حتت��ه ،وه��ذه اجلل�س��ة ت�س��مى باللغ��ة الكازاخي��ة "مو ُلدا���س" ،وا�س��تطاع "�أب��و" �أن
يتح� ّول ل�س��اعات قليل��ة �إىل متث��ال حج��ري� ،أو هك��ذا ر�أى نف�س��ه ،وحت��ول �إىل ثعبان المع �أمل���س.
يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،كان "�أب��و" يغل��ق عيني��ه وينف�ص��ل ع��ن "ه��ذا الع��امل" ،لك��ن الي��وم قب��ل "االنف�ص��ال"،
ا�س��تطاع �أن يتمت��م�"" :آين��ا" و"بول��و"� ،س��ي�أتيان يف ال�صب��اح!" وفك��ر � ً
أي�ض��ا؛ "لذل��ك ال ي��زال م��ن الأ�س��هل حتم��ل ه��ذا
الأمل ال�لا �إن�س��اين� ،إن ه��ذا اختب��ار �ش��يطاين" ،ا�ص�بر ،ا�ص�بر ،ا�ص�بر ،ي��ا "�أب��و"! �إن��ك �س��وف تتخل���ص � ًأول م��ن
ه��ذا�" ...آين��ا" و"بول��و" ...ث��م ...ث��م� ...إرادت��ك� ،أيه��ا املخل�ص العظي��م "�أبو"! "
يف النهاي��ة ،انت�ص��ر�" ،أب��و" ،عل��ى نف�س��ه ،بالفع��ل ...الغري��ب� ،أن��ه قد حل امل�س��اء ،يعني �أن هذا ا�س��تمر ملدة خم���س
�س��اعات� ،أح�س��نت ي��ا "�أب��و"! �أح�س��نت! حتمل��ت! لق��د حتمل��ت تعذي��ب ع��دد ال يح�ص��ى م��ن اجلالدي��ن الق�س��اة
امل�س��عورين الذي��ن تلق��وا متع��ة غ�ير م�س��بوقة م��ن التعذيب...
�ش��عر "�أب��و" �أن��ه ق��د جتمع��ت يف فم��ه كتل��ة كامل��ة م��ن الق��ذارة ،وكان �أ�س��و�أ �ش��يء ه��و �أن ه��ذه احلبيب��ات املتنوع��ة
م��ن الرم��ل واحلج��ر ق��د تغط��ت ال��دم ...دم ب�ش��ري! يف نف���س اللحظ��ة� ،ش��عر "�أب��و" بالتقي��ؤ ،وتقي��أ ...تقي��أ ح�صى
�صغرية بي�ضاء ...وفهم "�أبو" فقط �أن هذه فتات �أ�س��نانه� .أجزاء �صغرية من �أ�س��نانه (!) ،التي كانوا يح�س��دونه
عليه��ا ،ع��رف "�أب��و" كل "ن�س��ور" ال��دورات ال�س��رية للغاي��ة �س��اراتاو –  17ال�ش��هرية يف جمي��ع �أنح��اء �أفغان�س��تان،
"يعن��ي �أن��ه يف ه��ذه العذاب��ات قد حطمت �أ�س��ناين .ح�س� ًنا ،يا "�أب��و"� ،إنها النهاية!
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يف اللحظ��ة نف�س��ها ،تلق��ى "�أب��و" �ضرب��ة �أق��وى يف وعي��ه�" ،إذا كن��ت ،ي��ا "�أب��و" (!) ،ق��د متكنت بالكاد م��ن �أن تتحمل
ه��ذه الآالم اجلهنمي��ة ،فكي��ف متكن��ت "�آين��ا" و"بول��و" م��ن التغل��ب عل��ى ه��ذه العذاب��ات الوح�ش��ية؟"
�خ�صا م��ا دف��ع �إب��رة ملتهب��ة �إىل دماغ��ه" ،م��ن ه��ذا؟ كي��ف ه��ذا؟ وم��ن يري��د �أن ينف��ذ
�ش��عر "�أب��و" بو�ض��وح �أن �ش� ً
�إىل الطبق��ات العميق��ة لعقل��ي؟ وم��ا هو ال�ش��يء الذي يبحث عنه هذا ال�ش��خ�ص يف الع�صي��دة الرمادية؟ ما هذا؟
معج��زة �أم حمنة؟
بالطب��ع ،حمن��ة! � ،-أج��اب "�أب��و" نف�س��ه بنف�س��ه بلهج��ة مرح��ة - ...ه��ذا يعن��ي �أن وح�ش��ا م��ا ق��د نف��ذ �إىل خزان��ة
وج��ودك الب�ش��ري� ،إىل عقل��ك ،ي��ا عزي��زي "�أب��و"! وه��ذا باملنا�س��بة ،خط�ير للغاي��ة.
كان "�أب��و" عل��ى يق�ين م��ن �أن ه��ذه الأف��كار ق��د �أخ��ذت من��ه ب�ض��ع دقائ��ق فق��ط .لكن��ه كان منده�ش��ا عندم��ا �أدرك
�أن��ه ...كان يق��ف عل��ى "�س��نام جمل��ه" املهج��ور يف �ش��مال غ��رب مدينة �أمل��ا – �آتا" .متى �أتي��ت �إىل هنا؟ كيف و�صلت
�إىل هن��ا؟ �أجبني ي��ا عزيزي "�أبو"!!"
مل ي�س��تطع العزيز "�أبو" �أن يجيب ب�أي �ش��كل من الأ�ش��كال عن ذلك املزاج الهزيل ل"�أبو" ،ل�س��بب ب�س��يط �أن "�أبو"
يف تلك اللحظة تذكر طفليه!
�إنني �أ�س��تطيع �أن �أ�س��مح لنف�س��ي �أن �أكون هنا على منربي ( (   (2قبل منت�صف الليل ،لأن "�آينا" و"بولو" �س��يعودان
�إىل البيت فقط يف ال�صباح"....
وفق��ط يف ال�صب��اح �س��يعود �إىل منزل��ه العزي��ز "�أب��و" "! ا�س��تمر يف ال�س��خرية م��ن نف�س��ه،كان التعام��ل ب�س��خرية
نوع��ا م��ن ال��درع الواقي��ة �ض��د النواي��ا امل�أ�س��اوية ،الت��ي� ...س��يقدم عليه��ا "�أب��و" (!).
جت��اه نف�س��ه ً
يف �أعم��اق روح��ه اخلفي��ة ،خ ّم��ن ب�ش��كل غام���ض �أن واقع��ه املزي��ف يدفع��ه �إىل "بطول��ة" رهيب��ة ،ال �إن�س��ان ّية ،ذل��ك
الواقع الذي تقدمه جميع و�س��ائل الإعالم واملعلومات الفا�س��دة ك�أنه ك�ضرورة مقد�س��ة ،وحتى كواجب وطني.
م�سكني �أنت يا "�أبو"!
بالطب��ع مل يخم��ن "�أب��و" امل�س��كني م��ن �أج��ل م��اذا مت "ج��ره" ،كم��ا ع�بر ع��ن ذلك �أقران��ه� ،إىل مثل ه��ذه الربية� ،إىل
مث��ل ه��ذا "اخلل��ود" ومل��اذا يق��ف عل��ى "�س��نام اجلب��ل" ،مل يخم��ن.
مل يخم��ن ،لك��ن ...يف �أك�ثر الزواي��ا "اخلفي��ة" يف وعي��ه ،كم��ا ه��و احل��ال ،يف امل�س��احة الالنهائي��ة م��ن الف�ض��اء
ال�لام تناه��ي ،كان��ت هن��اك جنم��ة ،تث�ير ،وتغ��ري وهي تختف��ي ،ثم تعاود الظه��ور مرة �أخرى بوه��ن ،وكذلك كان
أمل ،ب��ل �أُ ً
هن��اك �أم��ل واح��د ،وب�ش��كل �أك�ثر دقة ،لي���س � ً
ميل (�أمل �صغري جدً ا)� ،إن ج��از التعبري ...ويبدو �أن هذه
النجم��ة الغام�ض��ة ال�ضعيف��ة كان��ت تلم��ح �إىل م��ا ي�أت��ي�" :س��وف ي�ش��في طف�لاك�" ،آين��ا" و"بول��و"! ال تفق��د الثق��ة يف
اخلال��ق ،ال تفقد!"
لكن احلياة العملية يف �أفغان�ستان �أجربت "�أبو" على النظر �إىل احلقيقة يف �أعينها .يف الأعني القذرة ،املوحلة،
( (  (2

يق�صد اجلبل.
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ال�سكرانة للواقع .عيون املرت�شي! عيون املحتال! عيون التاجر .عيون ال�سيا�سي ،ولطاملا �أثارت �أعني ال�سيا�سيني
لدى املحارب الأ�سطوري ا�شمئزا ًزا �شديدً ا.
ا�س��تطاع "�أب��و" �أن يقب���ض ب�س��هولة عل��ى النجم��ة الت��ي تغم��ز ،وتختف��ي يف نظ��ام ج��واده �آك ب��وز �آت .ويطل��ق
الكازاخي��ون �أحيا ًن��ا عل��ى نظ��ام النج��وم هذا الل�صو�ص ال�س��بعة .وتقول الأ�س��طورة ال�ش��عبية� :إن ه��ؤالء الل�صو�ص
ال�س��بعة �س��رقوا االبن��ة الوحي��دة لرج��ل م�س��كني ،وال يزال��ون يخفونه��ا حت��ى الآن ع��ن �أع�ين النا���س حت��ى ال تلح��ق
النظ��رة الغريب��ة اجل�ش��عة ال�ض��رر مبظهره��ا الالم��ع.
كان "�أب��و" يع��رف من��ذ طفولت��ه �أي��ن يبح��ث ع��ن ه��ذا اجلميل��ة ال�س��ماوية" � ًأول يج��ب "ا�صطي��اد" ه��ؤالء الل�صو���ص
ال�س��بعة" �إن ذلك �أ�س��هل من ال�س��هولة� :إنها هناك! وبعد �أن �أحنى جواده اجلميل رقبته الطويلة على جرينالند،
رك�ض �إىل مكان ال�سقيا� ،أما احلوافر الأربعة للح�صان  -فها هي هناك! م�شرقة المعة .كما لو �أنها تفي�ضن....
وف��وق النجم��ة الو�س��طى " العن��ق املنحن��ى "� ،إذا نظ��رت باهتم��ام ،لف�ترة طويل��ة ،طويل��ة و�ضيق��ت عيني��ك....
ف�س��وف تراها! �س�ترى اجلميلة الغام�ضة!
�إن ه��ذه النجم��ة الغام��زة ،الغام�ض��ة ذات ال�ش��خ�صية ،تخ��دع �أولئ��ك الذي��ن " ي�صع��دون بوقاح��ة " �إليه��ا .و"�أب��و"
�أي�ضا لي�س��ت ا�س��تثناء ،بالطبع! " وهي بالطبع لديها خطيب� ،إنها تنتظره هو فقط� ،إنها تك�ش��ف وجهها له فقط!
" لق��د ع��رف "�أب��و" ب�إح�سا�س��ه املمي��ز �أن��ه ،بالإ�ضافة �إىل �إرادته ،ف�إنه الآن ،يف هذه اللحظة ...يبت�س��م.
حاول "�أبو" �أن ين�س��ى ،لكونه يف حالة غيبوبة عميقة ،ين�س��ى هذا العامل اللعني ،ين�س��ى هذا الواقع اللعني .وكلما
كان يوم القيامة �أقرب ،ي�صبح القذف �أكرث جنو ًنا� ،أنا �أعلم ذلك جيدا ،ف�إن ذكر اجلمل يثور يف �أوائل الربيع،
خالل فرتة �شبقه الطبيعي.
بالطب��ع مل يبح��ث "�أب��و" م�س��ألة كون��ه يف غيبوب��ة عميق��ة ع��ن �س��بب لع��دم التفك�ير ،ال �س��مح اهلل ،كم��ا يقولون ،عن
خامت��ة للكارث��ة القادم��ة ،ال تفك��ر! ال! ال! ال! ولع��ل ه��ذا ه��و ال�س��بب يف �أن��ه ،وللم��رة الألف يف حياته ،كان ي�ست�س��لم
متام��ا للتفك�ير باخلالق العظيم للخل��ود والالنهائية.
ً
وظه��رت الأبدي��ة والالنهائي��ة �أم��ام عيني��هً � ،أول عل��ى �ش��كل درب التبان��ة ،وجمموع��ات م��ن مالي�ين م��ن ال�شمو���س
وملي��ارات م��ن النج��وم الت��ي تلف ،وتت�ش��قلب ،كل واحدة منها حول �شم�س��ها.
جتول "�أبو" احلامل فرتة طويلة ،وهو يتنقل من جمموعة جنمية واحدة �إىل جمموعة كوكبية �أخرى.
ث��م ارتع��د قل��ب "�أب��و" ال��ذي كان بحج��م القب�ض��ة ،وجتم��د لثاني��ة لأن "�أب��و" ق��د الح��ظ وه��و يف حال��ة م��ن الرعب �أن
كل��ب ال�صي��د ذا العين�ين يح��دق باهتم��ام وحما���س يف "درب التبان��ة" اخلا�ص به.
كان كلب ال�صيد �أي�ضا ،مثل درب التبانة" ،معرو ًفا للحامل" الأفغاين منذ فرتة طويلة.
يع��رف "�أب��و" احل��امل �أن كل��ب ال�صي��د ل��ه عين��ان ،الع�ين الي�س��رى منهم��ا جاحظ��ة ،والع�ين اليمن��ى �ضيق��ة ،الع�ين
الي�س��رى �س��وداء ،وت�ش��عر �أنه��ا عميق��ة ج��دا والع�ين اليمن��ى �ضيق��ة ،ويب��دو ك�أنه��ا توم���ض ،وتغم��ز بخب��ث ،اللعب��ة
اخلال��دة للأبدي��ة نف�س��ها.
75

صاصقلا

كان "�أب��و" احل��امل يع��رف ...عندم��ا كان ال ي��زال يف �أفغان�س��تان فت���ش يف غرف��ة الق��راءة للجي���ش ،وع�ثر ،رمبا عن
طري��ق ال�صدف��ة ،ورمب��ا ب�ش��كل طبيع��ي ،وعل��ى الأرج��ح  -ب�ش��كل طبيع��ي (!) عل��ى مق��ال �صحفي للكات��ب الياباين
موكوت��و ميو�س��ي ،ال��ذي �أك��د بج��ر�أة �أن الع�ين ال�س��وداء لكل��ب ال�صي��د لي�س��ت �س��وى "حلق" لثقب �أ�س��ود ال ي�ش��بع...
وال ي��زال الثق��ب الأ�س��ود ينتظ��ر ،وينتظ��ر �أن يق�تربدرب التبان��ة ،البت�لاع كل ه��ذا القطيع من البج��ع ،كما يطلق
الكازاخيون على درب التبانة� ،إن قطيع البجع هو م�سار البجع الأبي�ض العائد من اجلنوب ال�شرقي �إىل ال�شمال
الغرب��ي يف �أوائ��ل الربي��ع ،ليبتلعه��ا الثق��ب الأ�س��ود النهم .هكذا هم النا���س ،وهكذا هي الأمم.

�ش��يء م��ا غ�ير مفه��وم منعه��ا م��ن التنف���س� ،ش��عرت �أنه��ا تله��ث ب�ش��كل يائ���س "،م��اذا ح��دث مع��ي؟ م��ن �أراد �أن
�شخ�صا كان يخنقني بحبل ،من هو ذلك ال�شخ�ص؟ احلبل ....احلبل ...نعم ،كان هناك
يخنقني؟ �إنني �أتذكر ً
حبل .هذا �أمر م�ؤكد ...مل�ست "زارا" بطريقة �آلية رقبتها بيدها اليمنى ،وخ ُل�صت ب�شكل بديهي �إىل قولها":ال بد
�أن ذل��ك الوغ��د ح��اول �أن يخنقن��ي " ....وم��ازال احلب��ل الرفي��ع ،املت�ين للغاي��ة ح��ول الرقب��ة�" .أيه��ا ،الوغد! �س��وف
�أج��دك و�أقتل��ك" .كلم��ا تلفظ��ت بكلمة "�س��أقتلك"؛ �ضغط احلبل �أك�ثر على رقبة "زارا".
ا�س��تعادت "زارا" تفا�صي��ل اجلرمي��ة الت��ي ارتكبه��ا ذل��ك احلثال��ة ذو ال�ش��ارب ال��ذي مل يتج��اوز عم��ره الأربع�ين
عاما جز ًءا جزءا ،ثم متالكت نف�سها ...تغلبت على �ضعفها والأمل الفظيع امل�صاحب لها مع كل حركة ،ومتكنت
ً
بطريقة ما من اجللو�س على الأر�ض املحروثة ،كان كيانها الب�شري الأنثوي قد ك�سر ،و�سحق ،وقتل� .إن "زارا"...
"زارا" الفخ��ورة مل ت�س��تطع الدف��اع ع��ن �ش��رفها" ،ليتن��ي م��ت ...الآن كي��ف ميكنن��ي �أن �أنظ��ر يف �أع�ين "�أب��و" و�أن��ا
مب�صوق على وم�شتومة؟! يجب �أرمي نف�سي حتت الرتام �أو حتت احلافلة ...لي�س لدي خيار �آخر!
تذك��رت طفليه��ا ،ونطق��ت ا�س��ميهما هم�س��ا ب�ش��كل تلقائ��ي ،ودون وع��ي ،ون�س��يت حالته��ا ،ث��م حاول��ت �أن تنه���ض
بحدة من مكانها ،ف�س��قطت على الأر�ض املحروثة ب�س��بب الأمل احلاد الذي ي�ش��به الربق ،ثم �أجه�ش��ت بالبكاء...
لأول م��رة يف حياته��ا ،لأول م��رة يف حياته��ا! ونظ� ًرا ل�ش��خ�صيتها القوي��ة ،كان �صديقاته��ا يطلق��ن عليه��ا عندم��ا ال
تك��ون بجواره��ن "كارا تا���س" �أي احلج��ر ال�ص��وان ...ه��ذا " احلجر ال�ص��وان " �أي" ،زارا" ،بكت بكاء مريرا لفرتة
طويل��ة ،وبجه��د جهي��د من الإرادة نه�ض��ت على قدميها.
وق��ف ه��ذا "احلج��ر ال�ص��وان"" ،زارا" ،عل��ى قدميه��ا ،و كان��ت تق��ع ،وتنه���ض ،وترتن��ح م��ن جان��ب �إىل �آخ��ر ،ث��م
ا�ستطاعت �أن تقوم بعدة خطوات غري مت�ساوية كانت تدفعها �إىل الأمام ،و �إىل الوراء ،و�إىل اجلانب ،و�سرعان
ما وم�ضت يف ذهنها فكرة مبهمة" :ماذا �س��يعتقد النا���س ،عندما يرونني يف مثل هذه احلالة؟" �س��يع ّدين النا���س
�سكرانة! يا للعار!
يف هذه احلالة ....بعد �س��اعتني ،عندما �أ�ش��رقت �أخ ًريا �شم���س يوليه املنهكة ،وانطلقت �إىل �أح�ضان قمم �آالتاو
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املغط��اة بالثل��وج ،و�صل��ت "زارا" ،وه��ي ترتن��ح� ،إىل ك��وخ امل�س��توطنني القادم�ين م��ن �أوكراني��ا ،حيث يعي���ش فا�س��يل
الف�لاح غري��ب الأط��وار مع زوجته ال�س��هبية القوية الطيبة ماريا.
ج� َرت "زارا" نف�س��ها ب�آخ��ر م��ا متل��ك م��ن ق��وة �إىل الب��اب الع��ايل امل�صن��وع من خ�ش��ب �أ�ش��جار تنوب تيان � -ش��ان،
ثم التقطت �أنفا�سها ،وبالكاد وقفت على �ساقيها ال�ضعيفتني ،وبقب�ضة يدها اليمنى ال�ضعيفة بد�أت تطرق الباب
الأ�صم الرطب من الأمطار املتكررة.
لكن املالكني مل ي�س��تطيعا �س��ماع طرقاتها ال�ضعيفة ،ولكن بعد فرتة من الزمن� ،ش��عر الكلب ذو الأنياب الكبرية
والذي ي�ستخدم ل�صيد الذئاب مبحاولة اخرتاق خملوق غريب عن للمنطقة التي يحميها ،ف�أخذ يهدر بهدوء يف
البداية ،ثم غ�ضب من بالده ...الكائن ذي ال�ساقني ،ولكن مع حفاظه على "�إيتكيت" الكالب ،نبح ب�صوت عال
ث�لاث م��رات ،ث��م ه��د�أ ،الآن ،رمب��ا� ،أدرك ه��ذا الغري��ب �أن��ه يج��ب عدم اقتح��ام املنطقة التي يحميه��ا هذا الكلب
بنف�سه.
" �أدرك��ت " "زارا" ،بالطب��ع �أنه��ا ل��ن ت�س��تطيع �أن ت�ص��ل �إىل ه��ذه املنطق��ة ،وحاول��ت الو�ص��ول �إىل �أك��واخ �أخ��رى،
لكنها مل ت�س��تطع ذلك ،و�صلت �إىل حالة الإنهاك ،فت�أوهت ب�ش��كل �ضعيف ،و�س��قطت على الطريق الذي تدو�س��ه
�أبقار وخنازير فا�س��يلي وماريا �ش��ميتكو.

كان فا�س��يل وماري��ا �ش��ميتكو الل��ذان يعي�ش��ان يف قري��ة بودجورن��وي الواقع��ة يف ال�ضواحي املعروفان با�س��م فا�س��يل
وماري��ا� ،أ�س��رة كرمي��ة و�صادق��ة وذات مبادئ ،رغم �أنهما ،للأ�س��ف ،مل يكن لديهم��ا �أطفال ،ولكن ...رغم ذلك،
كان يحظي��ان باالح�ترام الكام��ل "ملدمن��ي العمل ،وعل��ى هذا املنزل املتثائب اخلايل من الأطفال ،وبالطبع ،ب�أمر
م��ن الع��ذراء م��رمي املقد�س��ة ،هبط��ا ب�ش��كل غ�ير متوق��ع ،وغ�ير منتظ��ر م��ن ال�س��ماء مل��كان لطيف��ان ...مرتدي��ان
مالب�س �أنيقة...
ق��ام فا�س��يل وماري��ا يف البداي��ة ب�إطعامهم��ا ب�س��خاء ،ث��م �س��أالهما ع��ن م��ن يكون��ان ،وم��ن �أي��ن �أتي��ا؟ ومل��اذا ابتعدا
ع��ن والديهم��ا ،ومل��اذا كان��ا عل��ى م�ش��ارف ه��ذه القري��ة ،وم��ن "�أبو"هم��ا ،وم��ن �أمهم��ا ،وم��ا ه��ي �أ�س��ما�ؤهما ،و�أي��ن
يعي�ش��ان ،ومل��اذا هم��ا�" ،آين��ا" و"بول��و" ،هرب��ا م��ن �ش��خ�ص م��ا �أو �ش��يء م��ا متعب�ين ،الهث�ين ،وظه��را عن��د بواب��ة
منزله��ا ...ومل��اذا طرق��ا باب منزلهم��ا بالذات؟
وبع��د �أن تلقي��ا �إجاب��ة كامل��ة ،و�ش��املة م��ن "�آين��ا" الأك�بر �س��نا ،والتي كانت تتحدث بلغة رو�س��ية ال ت�ش��وبها �ش��ائبة،
ابت�س��م ال��زوج والزوج��ة بر�ض��ى ،وا�س��تمرا بحما���س �ش��ديد يف �إطع��ام "امللك�ين ال�صغريي��ن" م��ن جمي��ع �أ�صن��اف
قائم��ة الطعام الغنية.
بع��د الوليم��ة الد�س��مة مل جت��ر�ؤ "�آين��ا" و"بول��و" احرتام��ا لهم��ا �أن يتح��ادث بع�ضهم��ا م��ع بع���ض بلغ��ة غ�ير مفهوم��ة
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لأ�صحاب املنزل امل�ضياف ،وكانا يلتزمان ال�صمت طوال الوقت بوقار معربين عن امتنانهما بالطريقة العاملية
املعت��ادة ،ويجل�س��ان عل��ى �أريك��ة وا�س��عة ،وعلى الفور ،وك�أنهما قد اتفقا م�س��ب ًقا ،يخل��دان �إىل النوم.
ابت�سم فا�سيل وماريا بفرحة ال ميكن تف�سريها يف الوقت نف�سه ،ك�أنهما قد اتفقا على ذلك م�سب ًقا ،ثم وك�أنهما
ق��د اتفق��ا عل��ى ذل��ك م�س��ب ًقا نق�لا الو ُلد النائم �إىل �س��رير رجايل وا�س��ع ،وت��ركا الفتاة نائمة يف مكانها ،وابت�س��ما
بهدوء ،وغطياهما ب�أغطية بي�ضاء تخ�شخ�ش من النظافة ،وتفوح برائحة طازجة.
ثم ،كما لو كانا قد اتفقا م�سب ًقاً ،
اتخذا مظه ًرا جادًا يف الوقت نف�سه ،واقرتبا يف وقت واحد من وجه املخ ِّل�ص،
و�شحب لونهما معا على الفور ،ور�سما عالمة ال�صليب بت�ؤدة و�إخال�ص.
بع��د ذل��ك ،مل ي�س��تطع كل م��ن فا�س��يل وماري��ا الل��ذان كان��ا ي�ش��عران بفرح مفاج��ئ� ،أن يخلدا �إىل الن��وم ،وبالتايل
ا�ست�س��لما واح��دً ا تل��و الآخ��ر ،ب��دون �أن يقاط��ع �أحدهم��ا الآخ��ر لذكري��ات من�س��ية من��ذ زم��ن بعي��د؛ حي��ث عا�ش��ا يف
قريتهم��ا فيل�س��و بالقرب م��ن �أوزجورود.
مل ين��م كل م��ن فا�س��يل وماري��ا" ،فتح��دث فا�س��يل عل��ى الف��ور ،ونه�ض��ا ،وارتدي��ا مالب�س��هما" ،و�ش��ربا ال�ش��اي"،
ث��م "رق��د" فا�س��يل ف�ترة طويل��ة حت��ت ال�س��يارة "م�سكيت�ش��يوم ( ( � ،" ،"  (2س��يارتهما البالي��ة " كم��ا كان الزوج��ان
ي�سميان مبحبة" و�سيلة النقل اخلا�صة بهما" والتي مت �إنتاجها يف عهد �ستالني ،ومتكنا من �إ�صالحها ،وت�شغيلها.
�صباح��ا جل���س فا�س��يل ،كم��ا هي احل��ال دائ ًما خلف عجلة القي��ادة ،وماريا،
ويف مت��ام ال�س��اعة التا�س��عة والن�ص��ف ً
بجواره ،وجل�س الطفالن "اللذان �أر�سلهما اهلل بنف�سه" يف مقعد ال�شرف اخللفي ،،وانطلقوا جميعا �صوب مدينة
�أملا � -آتا.
ب�شكل ر�سمي ،ال تزال قرية بودجورنوي ت�سمى �ضاحية ،ولكن يف الواقع مل يكن هناك �سوى ثالثمائة مرت فقط
للو�صول �إىل العا�صمة.
مل يالح��ظ فا�س��يل وماري��ا الل��ذان كان��ا يبت�س��مان ب�س��عادة ،ويتح��دث بع�ضهم��ا �إىل بع���ض ع��ن �ش��يء مع��روف منذ
زم��ن طوي��ل ،كي��ف �أن و�س��يلة النق��ل اخلا�ص��ة بهما كانت تندفع بالفعل يف �ش��وارع املدينة.
يف مث��ل ه��ذا امل��زاج اجلي��د ق��اد رج��ل �أوزج��ورود ال��ذي ا�س��تعاد �ش��بابه يف �أق��ل م��ن � 24س��اعة "و�س��يلة النق��ل
اخلا�ص��ة ب��ه" �إىل موق��ف لل�س��يارات غ�ير املج��اين الواق��ع �أم��ام املتج��ر املرك��زي ،وه��و يتمت��م ببع���ض الأغني��ات
الأوكراني��ة .وابت�س��م بطريق��ة غام�ض��ة ،وهم���س ب�ش��يء م��ا يف �أذن زوجت��ه ال�صاحل��ة ،وبه��ذا املزاج اجليد نف�س��ه،
ذه��ب �إىل املدخ��ل الكب�ير...
بع��د خم���س ع�ش��رة دقيق��ة ،ع��اد ال�س��عيد ،املتهل��ل" ،حمت�ض ًن��ا" د ًب��ا كب�ي ًرا م��ن القطيف��ة ،ودمي��ة بارب��ارا جاحظ��ة
العينني.
كان ال��دب الكب�ير امل�صن��وع م��ن القطيف��ة م��ن ن�صي��ب "بول��و" ،و�أخ��ذت الدمي��ة بارب��ارا جاحظ��ة العين�ين "�آين��ا"،
( (  (2

�سيارة م�سكوفيت�ش ولكن الزوجني كانا ينطقان اال�سم بطريقة خاطئة (املرتجم )
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تهل��ل وجه��ا الطفلني عل��ى الفور.
كان "الفت��ى" البال��غ فا�س��يل �أك�ثر �س��عادة منهم��ا ،و�ش��عرت ماري��ا وه��ي تراق��ب زوجه��ا يف الأربع والع�ش��رين �س��اعة
املا�ضية ،ك�أنها فتاة �صغرية ،و�أنها قد و�ضعت عن غري ق�صد يف فمها يف الوقت نف�سه ملعقة من ال�سكر وملعقة
من الفلفل...
بال��كاد وج��د فا�س��يل املتهل��ل� ،س��ائق "�س��يارته اخلا�ص��ة" ،وه��و يتجول يف �ش��وارع "�أملا�-آت��ا" ال�ضيق��ة واملنحنية التي
ال معن��ى له��ا ،ال�ش��ارع املنحن��ي املطلوب ،ويف هذا "ال�ش��ارع املتعرج يوج��د املنزل" رقم .526
بع��د ذل��ك ميك��ن �أال نذك��ر كي��ف دخ��ل فا�س��يل املتهل��ل وماريا �إىل الك��وخ ،وكيف التق��ى الكازاخي الطويل الر�ش��يق
طفلي��ه ...و ...املح�س��نني الغريب�ين الل��ذان �أح�ضراهم��ا ،وال��كالم الق�ص�ير ال�ص��ادق ال��ذي قال��ه يف ح��ق فا�س��يل
وماري��ا ،وكي��ف �أن "�أب��و" ال�صل��د ،كان مرتب��كا ،وع�ثر بال��كاد عل��ى قطع��ة م��ن ال��ورق وقل��م ر�صا���ص ،وكت��ب عن��وان
النبيلني الأوكرانيني ووعدهما بالقدوم لزيارتهما ،وكيف �أن "�أبو" كان حمرجا ب�شكل رهيب ب�سبب ب�ؤ�س م�سكنه،
وق��ام باالعت��ذار ال��ذي مل يك��ن م��ن عادت��ه ،وكي��ف ودع املح�س��نني ،وهل��م ج��را ،وم��ا �إىل ذل��ك.
لكنننا ميكننا اال�ستغناء عن ذلك.

كان "�أب��و" عل��ى يق�ين م��ن �أن الطفل�ين �س��يعودان بنف�س��يهما ،لك��ن ثقت��ه ق��د خ�ضع��ت لعملي��ة تعدي��ل ب�س��يطة :وه��و
ظه��ور الزوج�ين الأوكرانيني.
كان "�أبو" ،كرجل كازاخي ،حزي ًنا للغاية� ،إنه ،كرجل كازاخي ،مل ي�س��تطع �أن ي�س��ت�ضيف الزائرين اللذين ظهرا
ب�شكل غري متوقع ،حتى ولو مل يكن قد دعاهما ،وهو ،كرجل كازاخي كان يجب عليه �أن ي�ستقبلهما ،ويدعوهما
�إىل امل��رور �إىل غرف��ة ال�ضي��وف ،ويجل�س��هما يف �أف�ض��ل م��كان ،ولكن��ه لي���س لدي��ه وه��و الكازاخ��ي غرف��ة �ضي��وف،
ولي���س لدي��ه م��كان عل��ى الإط�لاق ليجل���س فيه هذين الغريبني النبيلني اللذين �أح�ض��را طفليه حيني �صحيحني يف
�س��يارتهما ،وجت��وال طوي�لا يف ال�ش��وارع الق��ذرة ،امللتوي��ة (!) - ،مل يج��د حت��ى كر�س��يني متهالكني ليجل���س عليهما
ال�ضيف��ان (!)! ه��ذا ...ع��ار ممي��ت ل�صاح��ب املن��زل ،حتى ول��و كان �صاحب �أفقر كوخ( ،و�إنن��ي �أنا امل�ؤلف �أعرف
�أح��د الأ�ش��خا�ص م��ن بلدت��ي ،ال��ذي كان يف مث��ل ه��ذا الو�ض��ع امله�ين ،فق��ام ب�ش��نق نف�س��ه� ...أحيا ًن��ا يح��دث ذل��ك،
و ُلدين��ا مث��ل �ش��عبي يق��ول" :ال�ش��رف ف��وق امل��وت").
�ش��عر "�أب��و" �أن��ه كرج��ل كازاخ��ي بال��ذل ،لك��ن ه��ذا غ�ير مه��م ،امله��م ه��و م��ا ق��رره "�أب��و"� ،إن��ه عل��ى ح��ال ق��د
اتخ��ذ ق��را ًرا" ولك��ن م��اذا ق��رر؟  -توج��ه "�أبو" فج�أة �إىل نف�س��ه  -ما ذلك على وج��ه التحديد؟ ما ذلك؟ ال ميكنك
الإجاب��ة؟ ح�س��نا ،قل ما ت�ش��اء!
ارجت��ف "�أب��و" ،ك�إن�س��ان ،عل��ى الف��ور ،بع��د �أن �أدرك �أن��ه ،عل��ى م��ا يب��دو ،ق��د حت��ول �إىل متث��ال حج��ري �إىل �أج��ل
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غري م�س��مى" يجب �أن �أ�س��تيقظ!" �أ�س��تيقظ ،ولكن ات�ضح �أن الطفلني لي�س��ا يف الكوخ ...خرجا بهدوء ،نعم ،وكان
الطف�لان يف احلديق��ة ال�صغ�يرة ب�ين �أ�ش��جار التفاح ال�س��تة يلعبان" ي��ا للعجب!"
�أثار م�ش��هد الطفلني وهما يلعبان �ش��عور ال"�أبو"ة عند "�أبو" ،ابت�س��م ب�ش��كل غام�ض ،ودعا الطفلني �إىل االقرتاب
من��ه ،وعندم��ا اق�ترب كل م��ن "�آين��ا" و"بولو" قال الأب ب�ش��كل احتفايل ومفاجئ له �ش��خ�ص ًيا وللطفلني:
 دعونا نذهب للنزهة!م�ش��وا كث�ي ًرا ،يف البداي��ة� ،أخ��ذ "�أب��و" الطفل�ين �إىل حديق��ة احلي��وان ،ت�س��كعت "�آين��ا" ف�ترة طويل��ة ،وميك��ن القول،
مرحا جدً ا ،هذا الفيل
لف�ترة طويل��ة ج��دً ا ح��ول ثالث��ة �أفي��ال :الأم ،والأب ،والأهم من ذلك ،الفيل ال�صغري ،كان ً
ال�صغ�ير الأخ��رق ،م��رح ج��دً ا ،ورمب��ا ،يرج��ع ذل��ك �إىل اهتم��ام خا���ص من ال��زوار الرحماء ،تو�صل "�أب��و" �إىل هذا
اال�ستنتاج.
قال �أحد الزائرين :يبدو �أن هذا الفيل ي�أكل احللوى ،وهو يحب الآي�س كرمي كثريا.
�أعط��ى "�أب��و" الطفل�ين امل��ال ب�س��خاء .رك�ض��ت "�آين��ا" خم���س م��رات ل�ش��راء الآي���س ك��رمي ،وق��ام "بول��و" ،بالطب��ع،
باملبالغ��ة يف ه��ذا الأم��ر ،و�س��جل رق ًم��ا قيا�س� ًيا عائل ًي��ا يف �إطع��ام الفي��ل ال�صغ�ير ،و"�أبي��ه" و"�أم��ه".
وانطلق الثالثي العائلي على مهل ،وبزهو ،على الطريقة الع�سكرية� ،صوب مملكة القردة.
وعندما و�صل الثالثي العائلي �إىل و�سط اململكة ،هتفت "�آينا" بحما�س:
 رائع!وهن��اُ ،ر�س��م بالطبا�ش�ير عل��ى لوح��ة مدر�س��ية �س��وداء ثماني��ة وثالث�ين نوع��ا(!) "الأق��ارب املقرب�ين" لبن��اة
نوع��ا" علق��ت لوح��ة كبرية لبناة ال�ش��يوعية بوجوه �س��عيدة وذكية ،وعيون
ال�ش��يوعية ،وبجان��ب "الثماني��ة والثالث�ين ً
مت�ألق��ة م��ن ال�س��عادة لعم��ال امل��زارع اجلماعي��ة وعامالتها.
اق�ترب م��ن "�أب��و" �أح��د ه��ذه الأن��واع ،وه��و ذك��ر غوري�لا �ضخم ب�ش��كل مثري للإعج��اب م�ؤكدً ا تفوق��ه الوا�ضح على
الآخري��ن م��ن �أ�صح��اب ال�س��اقني ،وم��ن الغري��ب �أن الذك��ر ال��ذي كان يح��دق باهتمام ،وبدرا�س��ة يف عين��ي املماثل
ل��ه غم��ز للمماث��ل ل��ه بعين��ه الي�س��رى ،حتديدً ا بالعني الي�س��رى� ،...أم��ا بعينه اليمنى ( ،الحظ "�أب��و"� ،أن عينه بنية
) ...فقد �س��أل ب�ش��كل �صارم مطالب�" :أين هديتك ،يا قريبي؟ �أين؟
ارجت��ف "�أب��و" لأول م��رة يف حيات��ه ب�ش��كل خمج��ل ،نظ��ر �إىل "�أب��و" بوقاحة معلمه العظيم ج�نرال الفرقة اخلا�صة
من قوات املهام اخلا�صة ...املخترب للدورات ال�س��رية للغاية �س��اراتاو –  ،17و�أكرثها �شرا�س��ة "�إيفا�س��ي" نف�سه...
(!).
ه��ذا ال�س��لوك للزعي��م �أح��رج "�أب��و" جل��زء م��ن الثاني��ة ،حت��ى �إن��ه �أح���س بالغلي��ان ،لكن��ه الح��ظ النظ��رات البهيج��ة
لطفلي��ه ،فه��د�أ ب�س��رعة ،وابت�س��م ب�ش��كل متفه��م ،و�س��حب ع�ش��رة روب��ل م��ن جي��ب اجلين��ز الأمي��ن ،وق��ال ل"�آين��ا"
و " بو ل��و " :
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 خ��ذا ه��ذا الروب��ل وا�ش�تريا م��وزا - ،...و�إدراكا من��ه �أن البائعة ال�س��مينة �س��تحاول �أن تخ��دع طفليه والتي كانتأي�ضا حينما ا�شرتى لطفليه �آي�س كرمي باهظ الثمن ذكرهما ً
حتاول �أن تخدعه هو � ً
قائل:
 ال تن�سيا �أن تعدوا الباقي من املال يف مكان ال�شراء!وق��ال "�أب��و" ،بع��د �أن �ش��عر ،لأول م��رة يف حيات��ه �أن��ه �أب �س��خي ،وفخ��ور به��ذا ال�صف��ة اجلدي��دة غ�ير املتوقع��ة الت��ي
اكت�ش��فها يف نف�سه:
 تنزها ،يا طفلي ،تنزها! احلياة جميلة! كان ميكن �أن نعي�ش لوال...وب��دا� ،أن��ه يختن��ق ب�ش��كل ح��اد ،وه��و ال ي��زال ينظر بعيونه الوا�س��عة والعميق��ة �إىل "�آينا" ثم �إىل "بول��و" ...ثم توقف
فج�أة.
�شعر "�أبو" ،بالدوار ً
قليل ،وهذا � ً
أي�ضا ،باملنا�سبة ،لأول مرة ،يف احلقبة الكاملة الكرمية يف حياة "�أبو".
ال �ش��ك يف �أن "�أب��و" ق��د عا���ش �س��اعات قليل��ة �س��عيدة� ،س��اعات ت�س��اوي ع��دة �أ�ش��هر م��ن حي��اة رج��ل ع��ادي .هذا ما
احت��اج �إلي��ه ،بحي��ث عندم��ا ي�أت��ي ي��وم القيام��ة ل��ن ي�س��مح لقلب��ه �أن يل�ين" ،ال حترمن��ي م��ن ال�صالبة ،ي��ا خالقي!"
ولك��ن عن��د مغ��ادرة حديق��ة احلي��وان ،مل ي��درك مل��اذا توج��ه �إىل امله��رج ،يف البداي��ة ،الح��ظ �أن��ه �أن هن��اك اثن�ين
م��ن ال�ش��باب الكازاخ��ي يف ح��وايل الثالث�ين� ،أو اخلام�س��ة والثالث�ين م��ن عمرهم��ا ،يقفان يف اجلان��ب ،ويرتديان
مالب���س �صوفي��ة �س��وداء متماثل��ة ،يف مث��ل ه��ذه احل��رارة (!) واجل��و اخلان��ق (!) ،ومقفول��ة الأزرار ،كم��ا ل��و كانوا
ً
�ضباط��ا �صغ��ا ًرا يف حفل ا�س��تقبال جرنال.
حتول "�أبو" �إىل مهرج  ،-واقرتب من هذين الرجلني وهو يبت�سم ،ويك�شر ،،مثل معتوه ميئو�س منه وقال:
 ي��ا �ش��باب� ،أرى �أنكم��ا ال تقف��ان هن��ا عب ًث��ا! �إنن��ي �أري �أنك��م من هناك! – و�أ�ش��ار بعينيه �إىل ال�س��ماء ،الأمر الذيم��ن املمك��ن تف�س�يره ك�أنه��ا مكات��ب عقابي��ة علي��ا� - .أن��ا �أطل��ب منكم��ا �أن ت�أخ��ذا ه��ذه الفت��اة وال�صب��ي ،خذاهم��ا
بعيدً ا!
التزما هذان ال�صمت بغباء.
ووا�صل "�أبو" املهرج� ،إقناع الأمناء ال�سريني:
 خذاهما بعيدا ،خذاهما بعيدا! و�إال �سيكون الأمر �سي ًئا ،ولن ن�ستطيع �أن نتجنب امل�صيبة ،بل الكارثة!قرر �أحدهما ،على ما يبدو� ،أن "يفتح فمه" ،وقال من خالل �أ�سنانه دون �أن يفقد و�ضعية التفوق:
ماذا يعني "خذاهما "؟ ماذا يعني هذا؟
ا�ستمر "�أبو" يف التو�ضيح:
 �سوف يقتلونهما... من �سيقتلهما؟تدخل الثاين الذي يرتدي البذلة ال�صوفية ال�سوداء يف درجة حرارة بلغت �أربعني درجة مئوية.
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 والدهما يريد قتلهما...الآن �س�أل االثنان اللذان يرتديان اللون الأ�سود يف الوقت نف�سه ،ويف �صوت واحد معتدل:
 من؟ من؟ والدهما!  -كانت هناك �إجابة� ،إجابة �صحيحة.�س�أل االثنان اللذان يرتديان ال�سواد بحرية:
 من هو هذا الوح�ش؟على ما يبدو ،كان "�أبو" ينت�صر بال وعي ،كان ينتظر هذا ال�س�ؤال ،ف�أجاب ب�صوت حازم ،وواثق:
 �أنا! �أنا والدهما!�ألق��ى االثن��ان الل��ذان يرتدي��ان الل��ون الأ�س��ود� ،أعق��اب ال�س��جائر عل��ى الإ�س��فلت ،وبوح�ش��ية حيواني��ة "�س � ّمرا"
الأعق��اب امل�س��كينة ب�ش��كل منهج��ي يف الإ�س��فلت يف الوق��ت نف�س��ه ،ودون �أن ينظ��را حولهم��ا ،ابتع��دا بخطواتهم��ا
الع�س��كرية املعت��ادة �إىل �أعم��اق حديق��ة احلي��وان.
لك��ن يف امل��زاج امل��رح نف�س��ه ،وب�ص��وت خفي���ض ،ا�س��تدعى "�أب��و"�" ،آين��ا" و"بول��و" ،اللذي��ن كانا يلعب��ان بالقرب منه،
وم�ش��ى يف طري��ق نح��و متن��زه الثقاف��ة والراح��ة امل�س��مى ...مث��ل جمي��ع متنزه��ات االحت��اد ال�س��وفييتي الكب�ير...
امل�س��مى با�سم مك�سيم جوركي.
يف احلديق��ة امل�س��ماة با�س��م مك�س��يم جورك��ي� ،أعط��ى "�أب��و" "�آين��ا" (!) ثالث��ة روب�لات ،واحت�ض��ن الطفل�ين
بالتن��اوب ،وق��ال لهم��ا ب�ص��وت مل��يء بالبهج��ة:
 هي��ا! العب��ا! وا�ش�تريا م��ا تري��دان م��ن احلل��وى ،والبنب��ون  -والآي���س ك��رمي! العب��ا العب��ا! �س��أكون هن��ا! عل��ى ه��ذهالأريك��ة! �س��وف �أجل���س و�أنتظركم��ا! حتى ولو مائة �س��نة! ه��ل تفهمان!
 مرحى.�صاح الطفالن ال�سعيدان يف الوقت نف�سه ،وذهبا �إىل حيث يبيعون الآي�س كرمي ...والبنبون...
مل تك��ن ال�شم���س الآ�س��يوية الك�س�لانة تري��د �أن تتح��رك م��ن مكانه��ا ،ق��ارن "�أب��و" �ض��وء النه��ار باحلم��ار الك�س��ول
للمه��رج الأ�س��طوري ،الطفيل��ي �أل��دار -ك��وزي ،الأم��رد املاكر.
تب��د�أ ه��ذه ال�شم���س الآ�س��يوية الك�س��ولة وه��ي تلع��ب ب�س��ذاجة بال�ضب��اب الرقي��ق لعب��ة "الغمي�ض��ة" ،يف القف��ز ح��ول
"�أبو".
نوع��ا م��ن الفو�ض��ى حت��دث داخ��ل ر�أ�س��ه ،ث��م فج��أة دوت بع���ض املقطوع��ات م��ن مو�س��يقاه
�ش��عر "�أب��و" �أن هن��اك ً
املف�ضلة ،ثم توقفت على الفور ب�شكل حاد ،كما لو �أن �سيدة ع�صبية قامت ب�ضربة واحدة ب�إغالق اجلراموفون.
تفتح ،وتغلق ؛ تفتح ،وتغلق "القدر يلعب على هذا النحو ،لأن خلفي بح ًرا من الدماء ...و�أبرياء ...و�-شورايف"...
وظه��ر �أمام��ه كم��ا عل��ى ال�شا�ش��ة �ص��ورة ال�ش��ورايف ،و"�إيفا�س��ي" يبت�س��م ابت�س��امة ملتوي��ة ب�ش��كل وق��ح ،ودون كلمات
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(!)�" ،س�أل" ب�صمت:
 ح�س� ًنا ،ه��ل ه��د�أت ،ي��ا �أفغ��اين؟ كي��ف حال��ك؟ ...ه��ه؟ ...يب��دو �أن الرتكم��ان الأفغ��ان �أطلق��وا علي��ك احل�ص��اناخلي��ايل  -و ...اختف��ي� ،أو بالأح��رىِ ،ا ْ َن َحى.
عن��د ذل��ك فق��ط الح��ظ "�أب��و" �أن ال�شم���س ق��د متكن��ت م��ن االختب��اء خل��ف "الرقب��ة" امل�ش��عرة ،املنحني��ة نح��و
ال�ش��رق للح�ص��ان ال��ذي ال ي��كل تلج��ار ،وعل��ى �شا�ش��ة الذاكرة ...ظهر بب��طء�" ...:إيفا�س��ي" و  366طريقة لتدمري
الآخرين ،واملال مراد ...والعائلة الرتكمانية من قرية كيوك �آيال � -أول �ضحية جتريبية للدورات ال�سرية للغاية
�س��اراتاو –  .17واجلميل��ة �س��ايرا ،كي��ف تعذب��ت ه��ذه امل�س��كينة ،وكي��ف �أنه��ا تو�س��لت ل"�أب��و" ع��دة م��رات� ...أن
يقتلها " ...ا�صنع معرو ًفا  !-اقتلني! – لقد كانت تبكي� " ....إنها ...جميلة فخورة� ...إنها ...ولكنني حينئذ كنت
قابل��ت "زارا" ،وال ينبغ��ي للرج��ل �أن "يعم��ل عل��ى جبهت�ين ،لق��د كان��ت تدع��وين �أخ��ي ،و�أن��ا كنت �أقول له��ا يا �أختي،
�س��ايرا امل�س��كينة ...لق��د تعذب��ت ...تو�س��لت يل لأقتله��ا� ...إن االنتح��ار خطيئ��ة كب�يرة ...يف ح��ق امل�س��لم ويف ح��ق
امل�س��لمة ب�صف��ة خا�ص��ة ...وماذا كانت درج��ة عذابها!!
هن��ا ،ا�س��تيقظ "�أب��و" والح��ظ �أن��ه عل��ى الأريك��ة نف�س��ها الت��ي كان يجل���س عليه��ا ،كان��ت هن��اك امر�أة عجوز جتل���س
بح��واره ،مرتدي��ة مالب���س نظيف��ة و�أنيق��ة� ،إنه��ا م��ن �أ�س��ر نبيل��ة �أر�س��تقراطية� ،إنه��ا عل��ى الأرجح طبيب��ة� ،أو طبيبة
متقاع��دة ...الأطب��اء ع��ادة ال يذهب��ون لق�ض��اء �إج��ازة ،رمب��ا ميكنني �أن �أ�س��ألها ...عن مر�ض الإ�ش��عاع؟ ما ر�أيك
ي��ا "�أب��و"؟ توج��ه "�أب��و" �إىل نف�س��ه ذهن ًي��ا " -كي��ف؟"  " -ب��دون كي��ف! � -أج��اب "�أب��و" الق��وي "�أب��و" ال�ضعي��ف- .
ميكن �أن ت�أتي الإجابة فقط من اخلالق! �إن �إجابة اخلالق هي تاريخ الب�ش��رية ب�أ�س��ره منذ �ألف �س��نة! "

كان "�أب��و" ال�ضعي��ف يخ�ش��ى دون وع��ي م��ن اللحظ��ة املقرتب��ة ب�ش��كل ال يرح��م والت��ي كان "�أب��و" الق��وي �س��يقدم
عليه��ا ،كان "�أب��و" ال�ضعي��ف يتجن��ب بج�بن فكرة الق�صا�ص ،التي قرر القيام بها الذئب الوحيد اليائ���س من البلد
العظي��م ،وه��ي الدول��ة الت��ي اعتق��دت ل�س��بب م��ا �أن��ه ق��د �س��مح له��ا �أن تق��رر م�ص�ير الب�ش��رية جمع��اء ...كان "�أب��و"
ال�ضعي��ف ي�ؤج��ل وق��ت تنفي��ذ احلك��م ال��ذي �أ�صدره العظيم "�إيفا�س��ي" ال�ش��هيد القا�س��ي املتميز.
كان التلمي��ذ ال�ضعي��ف للعظي��م "�إيفا�س��ي" ي�ؤج��ل ،وي�ؤج��ل ...ولك��ن عندم��ا ع��اد م��ع طفلي��ه ال�س��عيدين �إىل
"نزل��ه"� ،أخ��ذ ال�ضعي��ف يفك��ر .وب��خ "�أب��و" الق��وي ب�ش��دة "�أب��و" ال�ضعي��ف ،و�أخ��ذ يفك��ر بق��وة ،بع��د �أن حت��ول كعادت��ه
القدمي��ة �إىل متث��ال حج��ري� ،أخ��ذ يفك��ر بقوة لدرج��ة �أنه مل يالحظ �أن "�آينا" و"بولو" ناما على الأر�ض .رفع الأب
ال�ضعي��ف ابنت��ه "�آين��ا" يف البداي��ة م��ن عل��ى الأر���ض ،وعانقه��ا ،و�ضمها �إىل �ص��دره ،ثم ب�أ�صاب��ع وخمالب حديدية
�ضغط مبهارة على ال�ش��رايني ،وبعد �أن �ضم� ،ضغط ابنته مرة �أخرى �إىل �صدره ،وو�ضعها بعناية على ال�س��جادة
ال�س��ميكة ،ثم قام بنف���س "املرا�س��م" ،مع ابنه املدلل "بولو" ،ثم حتول املحارب العظيم لبلد ال�س��وفييت على الفور
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�إىل متث��ال حج��ري ،وينظ��ر ال��كازاخ �إىل التماثي��ل احلجري��ة كرم��ز للحكم��ة واحل�س��م.
ا�س��تيقظ ""�أب��و"" الق��وي بع��د �س��اعتني فق��ط ،كان��ت الليل��ة عميق��ة ،وكان "�أب��و" الق��وي يع��رف بيق�ين �أن��ه ق��د �أطي��ح
بال�ضعي��ف نهائ ًي��ا ،خ��رج "�أب��و" الق��وي م��ن "كوخ��ه" ،وق��ام يغت�س��ل ،وب��دت �أ�ش��جار التف��اح يف احلديق��ة مظلم��ة،
وعمالق��ة �صامت��ة ،وكان ه��ذا يعن��ي �أن القمر لن يظهر �إال بعد منت�صف الليل.
يف غي��اب القم��ر �أ�ض��اءت النج��وم ب�أل��وان زاهي��ة ،و�أ�ض��اءت بحري��ة ...كان��ت كب�يرة و�س��اطعة� ....س��اعدت ب��رودة
اللي��ل بطريقته��ا اخلا�ص��ة "�أب��و" القوي�"،أن��ت ،يا "�أبو" ،لي���س لديك احلق يف �أن تعط��ي "�آينا" و"بولو" البن �آوى( (  (2
الزم��ن ليلتهمهم��ا ،يج��ب الإطاح��ة باب��ن �آوى الزم��ن .ال ت��دع اب��ن �آوى ينت�ص��ر يا "�أبو"! ال ت�ترك الأطفال ال�صغار
ليمزقه��م اب��ن �آوى الزم��ن ب�س��خرية! �أنقذهم! �أنقذ املالئك��ة ال�صغار .هذه هي البطولة احلقة!!!"
�أم��ال "�أب��و" الق��وي ر�أ�س��ه بالتن��اوب عل��ى جمي��ع اجلوان��ب الأربع��ة للع��امل ،ث��م انحن��ى �أم��ام النج��وم م�ش��رقة
ال�س��اطعة .وب��دا �أن كل النج��وم كان��ت تغم��ز باملوافق��ة ،حت��ى �إنه��ا كان��ت تبت�س��م ب�س��عادة ...ودخ��ل "�أب��و" الق��وي "
منزل��ه " ،وه��و ي�ش��عر بع��زم �شر���س ،يف البداي��ة ،حم��ل "�آين��ا" عل��ى ذراعي��ه ،و�ضمه��ا �إىل قلب��ه ،وقبله��ا يف جبينه��ا
ث�لاث م��رات ،ث��م و�ض��ع ابنت��ه بعناي��ة عل��ى ال�س��جادة ...ث��م ك� ّرر "�أبو" القوي ه��ذه املرا�س��م ب�أكملها م��ع "بولو" .ثم
عقد �ساقيه ،وانحنى �أمام الطفلني ،ثالث مرات لكل منهما! لطفليه! وانحنى يف نف�سه للأطفال البعيدين ،وقال
قدم��ا يف تنفي��ذ الواج��ب العظي��م ...لك��ن (!) ...هنا...
به��دوء :ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحي��م ،واعت��زم �أن مي�ض��ي ً
ولك��ن هن��ا ،ب��د�أت "�آين��ا" �أثن��اء نومه��ا العمي��ق ت�ش��هق وتئ��ن وت�ص��رخ ب�ش��دة ،لق��د فعل��ت ذل��ك لثال��ث م��رة خ�لال
�شهر....
 ي��ا �أب��ي! ي��ا �أب��ي! خل�صن��ي م��ن ذل��ك! ي��ا �أب��ي! يا �أبي! ال �أ�س��تطيع ...ال �أ�س��تطيع التحم��ل!!! �أنقذين م��ن هذا!!! يا�أبي ،من ف�ضلك ...من ف�ضلك! �أتو�س��ل �إليك...
احت�ض��ن الأب ال�ضعي��ف املرتب��ك ابنت��ه ،وه��و واق��ف بكام��ل قامت��ه ،وبع��د �أن ج��ن جنونه ،ب��د�أ يهدئ ابنت��ه البالغة
من العمر خم���س �س��نوات ،وهو ينتحب ويقول" :بايو�ش��كي ،بايو ،بايو�ش��كي ،بايو"...
وا�س��تيقظ "بول��و" وه��و ي�ص��رخ �صرخ��ة يائ�س��ة ،ك�أن��ه ف��رخ توق��ع �أنه��م �س��ي�أخذونه �إىل الذب��ح يف م�صن��ع معاجل��ة
اللح��وم ( لق��د ر�أى "�أب��و" مث��ل ه��ذا الرع��ب ،عندم��ا �أخذ الأب الذكي ابنه البالغ من العمر ع�ش��ر �س��نوات بحماقة
لت�س��ليم العجول �إىل م�صنع �سيميباالتين�س��ك ال�ش��هري للحوم).
بك��ى الأب ال�ضعي��ف البائ���س الثن�ين م��ن �ضحاي��ا ال��دورات ال�س��رية للغاي��ة �س��اراتاو –  17امليئو���س م��ن �ش��فائهما
(!) ب�ص��وت ع��ال ك�أن��ه ق��رر �أن يعل��و ب�صوت��ه عل��ى �صوت��ي طفلي��ه احلبيب�ين املعذب�ين�" ،آين��ا" و"بول��و" ...وق��ال وه��و
يتلعثم:
 �س�أخل�صكما� ،س�أخل�صكما� ...أق�سم �أنني �س�أجد القوة� ،س�أجد القوة! �س�أخل�صكما!( (   (2ابن �آوى  Jackalهو اال�سم الذي يطلق على �أي من الف�صائل الأربعة ال�صغرية �أو املتو�سطة احلجم والتي تنتمي لعائلة الكلبيات والتي تتواجد
يف �إفريقيا و �آ�سيا ( .املرتجم )
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ب��د�أ الوق��ت يقا���س بالث��واين ،وبك�س��ور الث��واين .ومتك��ن "�أب��و" ال��ذي و�ص��ل �إىل حاف��ة الي�أ���س من �أن يفك��ر" :كم هو
جي��د (!) �أن "زارا" لي�س��ت يف البي��ت الآن!"
ب��د�أ الوق��ت يقا���س بك�س��ور م��ن الث��واين� :أوم���ض الرق��م  365يف ر�أ���س "�أب��و" ،وكان ه��ذا الرق��م يعن��ي 1 + 365
طريقة لقتل الإن�س��ان بوا�س��طة الإن�سان.
يف �أثن��اء احلم��ى ق��ام "�أب��و" ب�إ�صبع�ين م��ن �أ�صابع��ه و"بالكما�ش��تني" احلديديت�ين ( ،لك��م كان اخلب�ير "�إيفا�س��ي"
يثن��ي ،ويتعج��ب م��ن الأ�صاب��ع احلديدي��ة لتلمي��ذه املوه��وب "�أب��و" )! ،...وب�ضغط��ة طفيف��ة ،...دون �أن ي�ترك �أي
�أثر ...ودون �أمل ،ودون عذاب ،وب�س��هولة ،والأهم من ذلك ،دون �أن يالحظ ال�ضحايا �أنف�س��هم ،بانتزاع الأرواح
املالئكي��ة لطفلي��ه املحبوبني�"...آين��ا" و"بول��و".
والآن ،على العك�س من ذلك ،تباط�أ الوقت ...فقد حتولت كل ثانية ،وكل جزء ثانية �إىل دقائق و�ساعات (!).
وقف "�أبو" غري ال�س��عيد ببطء ،كما يف م�ش��اهد ال�س��ينما البطيئة ،بكامل قامته ،وثني ر�أ�س��ه حتى ال يدمر �س��قف
الكوخ املنخف�ض ،وغادر "املنزل" ،ووقف منت�ص ًبا ،وقف يف ظالم دام���س ،وم�ش��ى ب�ضع خطوات ب�ش��كل ع�ش��وائي
 �أوه� ،إنها معجزة!  -لقد �أدرك "�أبو" �أنه يقف على �سنام اجلمل (!).من هنا دائ ًما ما ينفتح الكون ب�أكمله ،من هنا يرى كل �شيء.
دوما ،من هنا ميكنك �أن ترى كل �شيء!
من هنا ،ينفتح الكون كله ً
م��ن هن��ا ،ر�أى "�أب��و" الق��وي ،بو�ض��وح كي��ف �أن درب التبان��ة اخلا���ص ب��ه ،ب��دون عالم��ات تن�صي���ص ،مث��ل �أرن��ب
م�س��حور يق�ترب عل��ى م�ض���ض ،ودون ق�ص��د ،م��ن الع�ين  -الفم النهمة املظلم��ة لكلب ال�صي��د ،ور�أى "�أبو" بو�ضوح
ًّ
كل م��ن الأرن��ب والكل��ب ،ويف ه��ذه اللحظ��ة ،اللحظ��ة الت��ي امت��دت لق��رون ،يف تل��ك اللحظ��ة اجلدي��رة ب��أن تك��ون
قرو ًن��ا� ،أدرك "�أب��و" عظم��ة الك��ون.
بطريق��ة غريب��ة ،ب�س��طت� ،أم��ام "�أب��و" �س��جادة �صف��راء� ،،س��جادة �ش��هرية ،كان��ت مبثاب��ة زخرف��ة للمكتب الف�س��يح
اخلا���ص مبدي��رة ح�ضان��ة الأطف��ال احلكومي��ة رق��م اثن�ين يف املنطق��ة رق��م واح��د م��ن يف مدينة �أملات��ي ال�صغرية،
التي ي�س��كنها مليون ن�س��مة.
عل��ى ه��ذه ال�س��جادة الكب�يرة ج��دا رق��دت ث�لاث جث��ث ،ث�لاث جث��ث لث�لاث �ش��خ�صيات "ب��ارزة"  -اخلال��دة �آن��ا
�أندريفنا ،واخلالد بايباك مال�ش��يباييف ،واخلالد نور الدين �س��عيدوف ،الذين كانوا مت�أكدين ،ولي�س��وا مت�أكدين
فح�س��ب ،ب��ل كان��وا يعرف��ون دون �أدن��ى �ش��ك �أنه��م �أبدي��ون ،ال يتزعزع��ون ،و�أن لديه��م احل��ق يف اللع��ب مب�صائ��ر
الع�ش��رات ب��ل الآالف م��ن الأطف��ال غ�ير املحميني م��ن �أفقر العائ�لات والقرى.
مت حتوي��ل الرءو���س الثالث��ة قلي� ًلا �إىل اليم�ين ،كم��ا ل��و كان وفق��ا لأم��ر "ثاب��ت ،وعل��ى �أعن��اق الثالث��ة ،كانت هناك
�آث��ار دم مرئية بالكاد.
 يا لها من مهارة!  -حينئذ ...قال "�أبو" ذلك. يا لها من مهارة! – قال ذلك الآن "�أبو" من خالل �أ�سنانه.85
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على ال�س��جادة نف�س��ها " ظهر"� ،أو على الأرجح" ،بدا" منظر كاماردين �س��عيدوف ،املنحني واملت�س��ول املتعب جدً ا
جدًا.
وبطريق��ة م��ا ،قف��ز عل��ى ال�س��جادة املح��ارب "�إيفا�س��ي" وه��و ينظ��ر حول��ه ب�تردد ،وج�بن ،وينظ��ر �إىل "�أبو" خل�س��ة،
وبنظ��رة مذنب��ة ،ويبت�س��م ابت�س��امة التائ��ب ،كانت هذه االبت�س��امة بائ�س��ة ،وميكن الق��ول� ،إنها م�صطنعة.
كان "�أب��و" ال ي��زال ينتظ��ر ،ينتظ��ر ظه��ور �ش��خ�ص �آخ��ر ،ظه��ر ل��ه امل�لا م��راد ،واجلميل��ة احلزين��ة �س��ايرا� ...إنه��ا،
�س��ايرا ،التي على الرغم من كل املحظورات� ،أخذت حتدق يف "�أبو" بجر�أة ،وفخر ،ك�أنها �أرادات �أن تقول �ش��ي ًئا
م��ا ل"�أب��و" ذل��ك ال�ش��اب امله��ذب ،ولي���س ل"�أبو" املنك�س��ر واليائ���س.
ويب��دو �أن "�أب��و" م��ا زال ينتظ��ر ظه��ور زوجت��ه ،املحبوب��ة "زارا" ،تل��ك البائ�س��ة ،الت��ي �أرادت ،وكان زوجه��ا يع��رف
ذلك جيدً ا� ،إنقاذ "�آينا" و"بولو" ،املري�ضني مبر�ض ال �شفاء منه واللذين يتعذبان ب�شكل ال ي�صدق ...من املحاولة
الق�سرية من قبل زوجها لإنقاذهما؛ ولتنقذهما مهما كلفها الأمر.
يود "�أبو"� ،أن يذهب �إىل "زارا" ،ليعانقها ،والأهم من ذلك ،لريكع �أمامها ،ويطلب منها ال�سماح والغفران.
لك��ن "�أب��و"�" ،أب��و" ه��ذا ،ين��وي �أوال �أن ينحن��ي �أم��ام زوجت��ه ،ث��م يتو�س��ل �إليه��ا �أن تغف��ر ل��ه ،تغف��ر ل��ه كل �ش��يء ،كل
�ش��يء ،كل �ش��يء ،ثم �أخذ خطوة ،ولكن تبني �أن هذه اخلطوة لي�س��ت ب�س��يطة ،و�إمنا �س��حرية ،ومد �س��اقه الي�س��رى
ليخط��و اخلط��وة الأوىل ...وعل��ى الف��ور ظهر على �س��طح جنمة �ضخم��ة كوكب درب التبانة (!) ،واخلطوة الثانية
كان��ت عل��ى كوك��ب �آخ��ر ،ث��م اخلط��وة الثالث��ة والرابع��ة واخلام�س��ة ...وظ��ل "�أب��و" ،يقف��ز م��ن جمموع��ة جنمية �إىل
جمموع��ة جنمي��ة ...حت��ى و�ص��ل حلزوني��ا �إىل املجموع��ة الر�أ�س��ية ،وح��اول �أن ي�ص��رخ ب�ص��وت ع��ال ليح��ذر درب
التبانة من خطر ...من خطر ...من خطر اقرتاب كلب ال�صيد ال�شره ،كلب ال�صيد ،كلب ال�صيد ال�شره� ...آمني
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كاليخان إيسكاكوف
()2014 -1935
 y yكات��ب نث��ر وناق��د وكات��ب م�س��رحي ومترج��م ،تخ��رج ف��ي كلي��ة
فق��ه اللغ��ة بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ،ن�ش��رت �أول��ى ق�ص�ص��ه
الق�صي��رة ع��ام  ،1963والق��ت ردود فع��ل جي��دة م��ن قب��ل الق��راء
والنق��اد والأدب��اء ،وكان��ت �إيذا ًن��ا بمي�لاد كات��ب نث��ر جدي��د ف��ي
الأدب الكازاخ��ي ل��ه �أ�س��لوبه الخا���ص.
y yف��ي ال�س��نوات الالحق��ة� ،ص��در ل��ه العدي��د م��ن المجموع��ات
الق�ص�صي��ة مث��ل" :ق�ص��ة �صدي��ق"�" ،إخوان��ى الكب��ار"�" ،ألح��ان
بوختاريم��ا" ،كم��ا كت��ب العدي��د م��ن الرواي��ات م��ن بينه��ا
"المنط��وى عل��ى نف�س��ه"" ،الغاب��ة القاتم��ة"�" ،أك�س��و – جن��ة
الأر���ض" وغيره��ا م��ن الأعم��ال الت��ي تع��د بمثاب��ة �إنج��ازات �أدبي��ة
ف��ي النث��ر الكازاخ��ي.
y yعم��ل ب�ش��كل مثم��ر ف��ي مج��ال الدرام��ا؛ حي��ث �أل��ف �أكث��ر م��ن
ع�ش��رين م�س��رحية م��ن بينه��ا" :الأي��ام الح��ارة"�" ،س��يطير الأوز ف��ي نوفمب��ر"�" ،ص��دى ال�صب��اح"" ،ع��ذاب ال��روح"" ،ج��دي
اللطي��ف" ،وق��د ت��م تمثي��ل كل ه��ذه الم�س��رحات عل��ى الم�س��ارح الحكومي��ة ف��ي مختل��ف الأقالي��م.
y yقام بكتابة �سيناريوهات العديد من الأفالم الروائية الطويلة.
y yترج��م �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة العدي��د م��ن �أعم��ال تولي�س��توي ،وت�ش��يخوف ،وتورجين��وف ،وبوني��ن ،كم��ا ترج��م رواي��ات ل�س��بعة
كت��اب حا�صلين عل��ى جائزة نوبل.
y yتُرجم��ت �أعمال��ه الخا�ص��ة �إل��ى اللغ��ة الرو�س��ية والأوزبكي��ة والطاجيكي��ة والب�ش��كيرية وال�شي�ش��انية والأوكراني��ة وال�س��لوفاكية
والبلغاري��ة ،وق��د كت��ب �أكث��ر م��ن مائة مقالة ف��ي �أنواع الأدب والنقد الم�س��رحي وال�صحافة.
y yيعتبر �شخ�صية مرموقة في كازاخ�ستان.
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة "مو�س��ريبوف الدولي��ة" ،وجائ��زة "جامبي��ل جباباي��ف" الأدبي��ة الدولي��ة ع��ن روايت��ه "�أك�س��و – جن��ة
الأر���ض".
y yح�صل على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام .1992
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كان الوقت خريف ًا .ت�ساقط املطر اللطيف الذي ال نهاية له ،والذي ي�سمى لدينا املطر الأبي�ض.
توح��ل الطري��ق .يف �ألت��اي تل��ك ه��ي الف�ترة الأك�ثر قبح ًا و�ضجر ًا .غط��ى ال�ضباب الكثيف القم��م اجلبلية العالية،
ّ
وحجب بجناحيه املنحدرات املائلة.
يب��دو �أن اجلب��ال ق��د ا�س��تكانت وت�صاحل��ت م��ع حقيق��ة �أن احلك��م عل��ى جم��ال املنطق��ة الآن �س��يكون م��ن خ�لال
الت�لال ال�ش��احبة ،واله�ض��اب اخلرق��اء.
يف الأ�س��فل حتول��ت الغاب��ة الكثيف��ة �إىل جم��رد ذكري��ات تخت��زن يف الذاك��رة ،با�س��تثناء جمموع��ات م��ن الأ�ش��جار
مازالت حتتفظ بن�ضارة خ�ضرتها؛ هذه الأوتاد �صعدت بعناد على املنحدرات تدريجي ًا ،لتندمج مع مرور ال�سنني
بع�ضها ببع�ض ،وت�ش َّكل �أدغا ًال من الأ�شجار الكثيفة على �شرفات و�صهوات اجلبال.
دخلت يف �أيكة تتكون بكاملها من �أ�ش��جار ال�صنوبر ،عندها �س��معت �أ�صوات قعقعة عالية من اجلانب ،و�س��رعان
م��ا انطلق��ت عرب��ة كب�يرة حم َّمل��ة بالكث�ير م��ن العل��ف ال�س��يالوي .كان��ت ت�س�ير �أمام��ي بقلي��ل ،ويف اجت��اه الطري��ق
ناعم
املمهدة ،لتندفع نحوها عرب منطقة م�سطحة ،ال�سيارة تقودها امر�أة �شابة بي�ضاء الوجه ،مع ٍ
�شال �أبي�ض ٍ
مرب��وط ب�إح��كام عل��ى ر�أ�س��ها ،مل ت��رين عل��ى الفور ،فجذبت جلام احل�صان ب�س��رعة ،كما ل��و كانت حتاول معرفة
من كان ي�س�ير على طول الطريق املهجورة يف مثل هذه الأجواء املطرية ،حملقت َّيف باهتمام.
عزيزي قا�سم ،هل هذا حق ًا �أنت؟ �-س�ألت يف ده�شة.
من عينيها ال�سوداوين ،اللتني حتدهما رمو�ش طويلة ،ومن ال�صوت النقي الرنان عرفت �آلتني على الفور.
هل فقدت طريقك؟ من �أين �أنت قادم؟ �إىل �أين �أنت ذاهب؟ �-أمطرتني بالأ�سئلة.
و�ضعت حزمة الق�ش اجلاف التي كانت جتل�س عليها ،و�أ�شارت �إىل املكان املجاور لها.
هيا� ،إ�صعد ،اجل�س بجواري ،اجل�س! �-أ�ضافت �آلتني بحما�س.
مل يخطر ببايل �أن �أقابلها على الطريق ،لكن يف ذاكرتي كانت تظهر هذه املر�أة النحيلة اجلميلة ذات اخل�صر
الرفيع ،والعينني ال�سوداوين كالزبيب ،واخلدين الورديني اللذين يقولون عنهما دم مع حليب .وهاهي تفاجئني
الآن جتل���س بقوة يف مكانها ،وقد زاد وزنهاب�ش��كل وا�ضح .وجهها امل�س��تدير فقد خ�صائ�صه الفريدة من نوعها.
حييتها بحذرٍ ،على الرغم من �أنها كانت ودودة ،بل و�سعيدة للغاية بلقائنا غري املتوقع .لكني مل �أعرف ما الذي
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جعلن��ي �أتعام��ل معه��ا به��ذا الق��در الهائ��ل من الربود� ،ألأنن��ي فوجئت بالتغيريات التي طر�أت عليه��ا؟ �أم �أنه ت�أثري
ال�شعور باحلرج الذي مل يبارحني خالل لقاءاتي ال�سابقة بها؟
مل �أمتكن من العثور على �شيء �أف�ضل من الهمهمة يف الرد:
و�أنت من �أين �أتيت؟
كي��ف م��ن �أي��ن �أتي��ت؟ حياتن��ا ومعي�ش��تنا هكذا-....يب��دو �أنها �ش��عرت بالتغي�ير يف موقفي جتاهه��ا� - .أنت ر�أيتني
يف �أيام طفولتك الذهبية ،ومنذ ذلك احلني م َّرت حياة كاملة .لدى الإن�سان خا�صية التغيري� :شيء جديد يظهر
فيه ،و�شيء �آخر يرتكه �إىل الأبد....
وكم��ا ل��و �أنه��ا مل ترغ��ب يف موا�صل��ة فكرته��ا الت��ي يب��دو �أن وراءه��ا ثمة م��ا هو غري مبهج ،حاول��ت حتويل احلديث
يف اجتاه خمتلف:
و�أن��ت� ،أيه��ا ال�صعل��وك ،مل تتغ�ير عل��ى الإط�لاق! ذات الوج��ه ال�صبي��اين -ال �ش��ارب وال حلي��ة! �-ضحك��ت ،لكنه��ا
�صمت��ت يف احل��ال بع��د �أن ر�أت �أنن��ي ال �أ�س��تطيع الت�أقلم معها.
�أغلق��ت قب��ة ال�س�ترة املخاط��ة اخلفيف��ة الت��ي كان��ت تت�أرج��ح مفتوحة فوق نهديه��ا املمتلئ�ين ،ويف �صمت حدقت يف
العربة الك�س��تنائية الفاحتة التي بدت وك�أنها حتبو من ثقل حملها.
كي��ف ذلك-م��ن �أي��ن �أتي��ت؟ -ك� َّررت مت�أمل��ة- .هن��ا ،يف توبكاي��ن� ،أعي���ش من��ذ ذل��ك احل�ين� .أعم��ل يف مزرع��ة
لل�ثروة احليواني��ة .و�أن��ت �أي ق��د ٍر ق��ادك �إىل هن��ا؟
لدي عمل هنا � ....أنا قادم من �سارمي�ساك ،مل �أ�صادف وال �سيارة ،بالكاد و�صلت �إىل هنا.
�آ�-آ�- ،أوم�أت بر�أ�سها دون �أن ترفع عينيها عن الطريق.
كان��ت تك�برين بعام�ين .تعلمن��ايف نف���س املدر�س��ة ،يف نف���س الف�ص��ل .ا�ش��تهرت �آلت�ين ب�أنه��ا الفت��اة الأجم��ل ب�ين
تلميذات املدر�س��ة .كانت تغني ب�ش��كل رائع� .أغانيها ال تزال ت�صدح يف �أذين ،بعد �أن اقتحمت قلبي مرة واحدة،
و�إىل الأب��د� .أحل��ى �أحالم��ي ت�ش��كلت جميعهام��ع �ش��دو �صوته��ا الرخي��م .كان يكف��ي �أن ي�ص��دح يف روح��ي �أي حل� ٍ�ن
م�أل��وف غنت��ه �آلت�ين ،حت��ى تظهرعل��ى الف��ور �أم��ام عيني هي نف�س��ها ،و�أي��ام الطفول��ة البعيدة ،والأماك��ن العزيزة.
والدي اللذين مل يرغبا يف �أن �أربط نف�س��ي مبكر ًا بالعمل املرهق،
�أنهيت �س��بعة �صفوف يف القرية ،وب�إ�صرارٍمن َّ
توجه��ت �إىل مدر�س��ة توبكاي��ن الداخلي��ة ،وكان عل� ّ�ي �أن �أدر���س يف �أماك��ن تبع��د ثالث�ين كيلوم�تر ًا عن قريتنا.
كان مدي��ر املدر�س��ة الداخلي��ة يف منت�ص��ف العم��ر ،بدين� ًا ب�ش��كل مف��رط ،م��ع غ�ش��اوة بي�ض��اء عل��ى �إح��دى عيني��ه
بحج��م حب��ة القمح.نظ��ر �إىل طلب��ي وج��دول درجات��ي ،و�أخف��ي حت��ت �أنف��ه دندن��ة حزينة،ث��م مت��دد عل��ى كر�س��يه
�تلق.نظرطوي ًال �إىل حذائ��ي الق��دمي و�س��روايل امل�صنوع من جلد ك�س��تنائي ،وامل�صبوغ بالي�س��تيك ،كان
ك�أن��ه م�س� ٍ
م��ن الوا�ض��ح �أنن��ي مل �أنا�س��ب ذوق��ه ،وك�أن يف عيني��ه �س ��ؤال حم�ير�" :أيعق��ل �أن ه��ذا ال�صعل��وك �س��وف يوا�ص��ل
(  (1

(  (1

ي�ستيك :ع�شب غابات ،ي�صنع من جذوره �صباغ برتقايل اللون.
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درا�س��ته؟"�أخري ًا توق��ف ع��ن ال�ش��خري ع�بر �أنف��ه ال�س��مني،وانت�صب ب�صعوب��ة حمدث� ًا بكر�س��يه �صري��ر ًا عالي ًا.
همم-م ،تقول �إنك تريد �أن تدر���س؟ ح�س��ن ًا ،ح�س��ن ًا� ،س��وف نقبلك يف مدر�س��تنا ،لكن �س��يكون من ال�صعب �إيجاد
مكان لك يف ُنزل التالميذ ....همم-م! هذا �أم ٌر ال تعرفه �أنت  ....يف العموم كل �شيء �سيعتمد على "�شلوكك".
هك��ذا انبثق��ت م��ن ب�ين �ش��فتيه ،لي���س �س��لوكك ،و�إمن��ا �ش��لوكك .يب��دو �أن ال��كالم ا�س��تنزف الكث�ير م��ن ق��واه ،لأن��ه
�ألق��ى �أوراق��ي عل��ى الطاول��ة ،وانحن��ى �إىل اخلل��ف م��رة �أخ��رى .م� َّرت دقائق طويل��ة متعبة :املدير عين��اه مغلقتان،
�تلق على كر�س��يه ،و�أنا جال�� ٌ�س على املقعد بانتظار القرار النهائي .كنت �أدرك جيد ًا �أنه بدون مكان يف نزل
وم�س� ٍ
التالمي��ذ ،ال ميكنن��ي �أن �أفكر يف موا�صلة درا�س��تي.
ه��ل لدي��ك م��كان تبي��ت في��ه الليل��ة؟ � -س��ألني فج�أة�- ،إذا مل يكن هناك مكان ،ح�س��ن ًا� ،س��تق�ضي الليلة ب�أي �ش��كل
يف نزل التالميذ ،وتعال غد ًا .فج�أة �أخذ ي�شخر وهو جال�س على الطاولة.
�أدركت �أن اجلليد ُك�سر ،وال داعي لأن �أخترب ال َق َدر �أكرث ،م�شيت على ر�ؤو�س �أ�صابعي ،وغادرت املكتب بهدوء.
 ....لأول مرة �أجدين وحيد ًا بعيد ًا عن البيت .للأ�سف مل يكن لدي �أقارب يف توبكاين ،ومل يكن لدي ال�شجاعة
لأن �أذهب �إىل �أنا���س غرباء ،و�أطلب منهم ق�ضاء الليل عندهم .لفرتة طويلة جتولت يف القرية ،وبحلول امل�س��اء
ذهبت �إىل املدر�سة الداخلية.
كان ُن��زل التالمي��ذ يق��ع يف مبن��ى كب�ير ُم�ش� َّيد م��ن الط��وب .و�س��ط غرف��ة �ضخم��ة ،ت�ش��به القاع��ة ،انت�ص��ب موق��د
�أ�سود عدمي ال�شكل ،ي�شبه وح�ش ًا �ضخم ًا .وكحمالن مربوطة ب�سل�سلة واحدة ،ا�صطفت الأ�سرة احلديدية قريبة
م��ن بع�ضه��ا البع���ض ،وملق��ى عليه��ا ُفر���ش غ�ير مرتب��ة .خم�س��ة �أو �س��تة �أوالد ،كان��وا ،بر�ؤو�س��هم احلليق��ة ب�ش��كل
ق�صري ،يجل�سون خلف الكتب املدر�سية والدفاتر ،ملت�صقني بطاولة بالية .مبجرد �أن دخلت ،رفعوا ر�ؤو�سهم عن
الكتب املدر�سية ،وحدقوا يف وجهي مثل قطط �شاهدت كلب ًا� .صبي �آخر ،طويل ونحيف ،مع خ�صلة �شعر متدلية
على جبهته ،كان م�ستلقي ًا بحذائه على �سريره� ،أدار ر�أ�سه فوق رقبته الرفيعة ،وفح�صني من الر�أ�س �إىل القدم،
ثم حل���س �شفتيه بل�س��انه الثخني واخل�شن ،و�س�ألني:
ماذا ،هل انت�سبت �إىل املدر�سة الداخلية؟
م��ن الن�برة الت��ي ط��رح فيه��ا ال�س��ؤال� ،أدرك��ت �أن �أمام��ي واح��د م��ن زعم��اء ع�صابات املدر�س��ة الداخلية .وخ�ش��ية
من �أن يلقي بي خارج الباب� ،أوم�أت بر�أ�س��ي ب�س��رعة:
نعم.
يف �أي �صف تدر�س؟
يف الثامن.
هك��ذا �إذن-ن-ن؟ يعن��ي� ،سندر���س مع� ًا! تع��ال ،تع��ال! �أن��ا هن��ا وح��دي ....الأ�س� َّرة لي�س��ت كافي��ة� ،س��ننام االثن��ان
هن��ا .هي��ا ،مل��اذا التدخ��ل؟ �س��وف نع�ثر عل��ى م��كان حلقيبت��ك :عن��دي �صن��دوق وا�س��ع!  -ودون �أن ي�س��مح يل �أن
بود،و�أجل�سني على �سريره.كان من املمكن االعتقاد �أنه ر�أى َّيف روح ًا
�أ�ستجمع قواي ،اقرتب ،ور َّبت على ظهري ٍ
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قريبة-.رمب��ا �أن حقيبت��ك حم�ش��وة بالبور�س��اكات ؟
ال ،فيها مالب�سي.
عل��ى الف��ور ن��زل حاجب��اه تعب�ير ًا ع��ن عدم الر�ض��ا ،واختفي الود من عل��ى وجهه ،وظهرت التجاعي��د على جبينه.
لكنه حاول �إخفاء كدره ،فقال متجهم ًا:
ح�س��ن ًا ،ح�س��ن ًا! هن��ا ل��ن تهل��ك م��ن اجل��وع ،هن��ا كل واح��د يجل��ب م��ن البي��ت كي�س � ًا م�ش��بع ًا بالده��ن ومليئ � ًا
بالبور�س��اكات� .أ�صبح��ت �أ�ش��عر بالتقي ��ؤ م��ن الطع��ام املده��ن!
بد�س��ها خل��ف
ف َّك��رت يف نف�س��ي" :نع��م ،ل��و كان يف الكي���س بور�س��اكات لو�ضعته��ا �أمام��ك ،ونظ��رت كي��ف �س��تبد�أ ّ
خدي��ك ،انظ��ر ،كي��ف ميكن��ك �أن تخف��ي ذل��ك!"
بع��د ذل��ك مل يه��در الطوي��ل وقت��ه مع��ي ،فالتف��ت �إىل ال�صب��ي البدي��ن الأ�س��مر ال��ذي كان يجل���س خل��ف كتاب��ه
املدر�س��ي ،و�أم��ره:
هيه ،جاريكجو ُلديز � ،أنت �أق�صر قامة� ،س��وف تنام �أنت وقا�س��م على نف���س ال�س��رير� .أرى �أن �س��ريري �س��يكون
�ضيق ًا علينا� - .أخذ حقيبتي ورماها على ال�سرير التايل.
رم�ش الو ُلد بعينيه امل�ستديرتني ككوبني ،وغمغم بحياء:
ملاذا ترميه؟
متلكن��ي الغ�ض��ب�" :آه� ،أن��ت� ،أيه��ا اجلرب��وع التعي���س! لو �أين التقيتك يف القرية ،لكنت �س��أريك كيف تقذف حقيبة
�شخ�ص �آخر! ح�سن ًا ،ال �شيء� ،أنت عجوز ،حافظ على ذيلك م�ستقيم ًا!"(هذا الرجل املنحني ،يقولون� ،إنه يعمل
الآن يف القرية كعامل جلمع ال�صوف .منذ زمن �أنوي �أن �أفات�شه �إن �سمحت الظروف ب�إهانته القدمية).
مل يك��ن ل��دي مت�س��ع م��ن الوق��ت لأع��ود �إىل طبيعت��ي ،حت��ى دخلت �إىل الغرف��ة امر�أة بي�ضاء الوج��ه ،ق�صرية ،وهي
عال:
تدق بكعبيها ،وبد�أت يف ت�أنيب اجلميع
ٍ
ب�صوت ٍ
�تلق؟  ....مل��اذا مل ترتب��وا �أ�س � َّرتكم؟  ....و�أن��ت مل��اذا جتل���س مبالب�س��ك عل��ى
م��اذا يج��ري هن��ا؟ مل��اذا �أن��ت م�س� ٍ
ال�س��رير؟ -هاجمتن��ي -اجل���س!
�أوه ،كوليا���ش� -آباي ،لقد �س��ئمت من ح�ش��ر ال�ش��يء نف�س��ه فيهم ،وهم كما هم! -تدخل الطويل وهو يلعق �ش��فتيه.
�إنهم ال يطيعوين.من هو الذي ال يطيع؟ �أرين �إياه!
�شخ�ص بعينه.
تردد الطويلدون �أن يجر�ؤ على �أن ي�سمي �أي
ٍ
�أر�س��ل اثن�ين م��ن ال�صبي��ان �إىل بيت��ي ،ليجلب��وا امل��اء! �-أم��رت امل��ر�أة ،وخرج��ت م��ن الغرفةوه��ي ت��دق الأر���ض
بكعبيه��ا بق��وة.
(  (2

(  (3

(  (2
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م��ا �إن �أُغل��ق الب��اب خلفه��ا ،حت��ى مت��دد الطوي��ل عل��ى ال�س��رير م��ن جدي��د ،وحم��ل بي��ده كتاب� ًا ،يف ح�ين كان البقية
منغم�س�ين �أي�ض ًا يف كتبهم املدر�س��ية.
ح�سن ًا ،من �سيذهب لنقل املاء؟ �-س�أل الطويل بعد بع�ض الوقت.
�أ�صبح��ت الغرف��ة �أك�ثر ه��دو ًء ،ومل يرف��ع �أح��د نظ��ره ع��ن الكت��اب املدر�س��ي ،كم��ا ل��و �أن االختب��ارات كان��ت تنتظ��ر
اجلمي��ع غ��د ًا .توقف��ت عين��ا الطوي��ل مرة �أخرى عل��ى ال�صبي البدين الأ�س��مر.
هيه ،جاريكجو ُلديز ،اليوم دورك للذهاب من �أجل املاء! وهذا قا�سم لي�س لديه ما يفعله ،خذه معك .فليتعرف
على حياتنا.
نه�ض جاريكجو ُلديز على م�ض�ض من مكانه.
ح�س��ن ًا� ،إذا كان الأم��ر ال ب��د من��ه� ،س ��أذهب! �-أجبت��ه .يف الواق��ع ،كل �ش��يء �أف�ض��ل م��ن اجللو���س ب�ين فتي��ان ال
�أعرفه��م به��ذه الهيئ��ة ،كم��ا ل��و �أن �ش��وكة ُغ� ِ�رزت يف رجل��ك ،وال تع��رف كي��ف تخرجه��ا.
تنف�س بقية الأوالد ال�صعداء ،وب�صخب �أغلقوا الكتب املدر�سية ،ودفعوا بها بعيد ًا عن �أنف�سهم.
جلبن��ا �أن��ا وجاريكجو ُلدي��ز م��ن اال�صطب��ل ح�صان� ًا �صغ�ير ًا ب�أ�ضالع رقيقة ب��ارزة �إىل اخلارج ،وربطن��اه �إىل عربة
متداعية ُر ِّكب عليهابرميل .ما �إن مل�س حزام ال�سرج ظهره اخل�شن ،حتى �أظهر
احل�ص��ان الرم��ادي عل��ى الف��ور تربم��ه ،فب��د�أ ي�ض��رب به��دوء بذيل��ه الق�ص�ير ،وظل واقف ًا :لي���س احل�ص��ان ،و�إمنا
اجل��زء اجلل��دي ال��ذي ال ي��زال م��ن املفرت�ض حب�س��ه ب�إحكام .يف كل مرة ،عندما يرتفع ال�س��رج الثقيل يف الهواء،
كان كوك�ش��والك -هكذا كانوا ي�س��مون احل�صان-يتم�س��ك على الفور بكامل ج�س��ده ،وذيله املحدب م�س��تعد للركل
يف �أي حلظ��ة .ف َّك��رت �أن��ه م��ا كان ينبغ��ي عل��ى جاريكجو ُلدي��ز �أن ي�ص��ب علي��ه غ�ضب��ه .يق��ول النا���س يف مث��ل ه��ذه
احل��االت" :الكل��ب امل�ض��روب يهاج��م طائ��ر الكرك��ي امل�س��امل" .ه��ذا ال��كالم قي��ل يف مكان��ه ،ولك��ن لي���س مبق��دور
كل واح��د فهمه.
�آخ ،ليلت��وي طحال��ك! ه��ه ،مل��اذا تع��ذب نف�س��ك وتعذبن��ا؟ م��ا �إن ن�ص��ل �إىل النه��ر ،حت��ى يتوج��ب علين��ا الع��ودة،
�س��يكون منت�ص��ف اللي��ل! وال�س��ؤال :م��ن ي�س��تحق ه��ذا ال��ذي نفعل��ه؟  -كان جاريكجو ُلديز الذي بدا فاق��د َا القدرة
على ال�س��يطرة على هدوئه ي�صيح يف غ�ضب .لكن كوك�ش��والك مل يكن مهتم ًا ب�ش��كواه� .صفع ج�س��مه بذيله مرتني
عل��ى اجلانب�ين ،لكن��ه وبكام��ل قوته انطلق �أخ�ير ًا من مكانه.
ات�ض��ح �أن جاريكجو ُلدي��ز (الحق� ًا عرف��ت �أن ا�س��مه احلقيق��ي ه��و كام�ش��اباي)كان ثرثار ًا �صغ�ير ًا ،ومنذ الطفولة
ظ��ل اجل��زء ال��ذي حت��ت �أنف��ه رطب� ًا ب�ش��كل دائ��م ،لذل��ك� ،أوالد القري��ة ،الذي��ن ال تن�ض��ب لديه��م موهب��ة اخ�تراع
الألق��اب� ،أطلق��وا علي��ه لق��ب جاريكجو ُلدي��ز ،فب�س��بب املجرى الأبي�ض حتت �أنفه ،ر�أوا �أنه ي�س��تحق �ش��رف ت�س��مية
النج��م ال�س��اطع املتهاوي.لك��ن ال�ش��يء امل�ضح��ك ه��و �أن��ه م��ا �إن يق��ول �أح��د الأوالد" :النج��م يته��اوى!" ،حت��ى يب��د�أ
عال ،وبني احلني والآخر مي�سح الرطوبة الوفرية
املجرى من �أنف جاريكجو ُلديز يتدفق �أكرث؛ كان ير�شق ب�صوت ٍ
باجلان��ب اخلارج��ي لأ�صابع��ه الطويلة.لك��ن "�أث��ر النج��م" مل يج��ف �أب��د ًا ف��وق �ش��فته .مل جت��رح جاريكجو ُلدي��ز
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الوخ��زات الالذع��ة لأقران��ه عل��ى الإط�لاق ،فاالعت��زاز بال��ذات كان غائب� ًا عن��ه متام� ًا .يف طريقن��ا �إىل البح�يرة،
�أخ�برين بالكث�ير م��ن الأ�ش��ياء املفي��دة� .أو ًال ،كان حديث��ه يدور حول ال�صبي ال�ضعيف والطويل الذي �أر�س��لنا لنقل
املاء:
ال تطع��ه كث�ير ًا ،و�إال �س��وف يجل���س عل��ى رقبت��ك ،ويب��د�أ طامل��ا ه��و موج��ود ب�إ�ص��دار الأوامر :افعل ه��ذا ،قم بذلك.
ا�س��مه احلقيق��ي قادير-خ��ان ،لكنن��ا ن�س��ميه غوربات��ي  .دعن��ي �أخربك هو من �أولئك املحتال�ين الذين مل يعرف
الع��امل �أمثاله��م .يتمل��ق �أم��ام املعلم�ين ،واملربية ،وحتى �أمام الطباخ ،ومع زمالئه يف ال�صف يت�صرف بغطر�س��ة،
ي�ؤلب الواحد على الآخر ،فقط ليحقق م�صاحله اخلا�صة ،ولو بقدر زهيد .لزج مثل ملعقة مغمو�س��ة يف الزيت،
ال ت�س��تطيع �أن تالحق ما يرميه يف الدقيقة التالية.
وماذا عن املر�أة التي وبختنا جميع ًا؟
ال تع��رف! �إنه��ا كوليا���ش ،امل�س��ؤولة الأوىل!  -م��رر جاريكجو ُلدي��ز �أ�صابع��ه حت��ت �أنفه .يكفي �أن تقول"ه���س" ،حتى
تتجمد املدر�سة الداخلية ب�أكملها .هي �أو ًال مربية ،ثاني ًا معلمة ،ثالث ًا زوجة املدير! ماذا �أي�ض ًا؟ نعم ،هي تتحكم
يف املنتجات واملالب�س التي ت�أتي �إىل املدر�سة الداخلية� .إذا مل حتبك ،اعترب �أنك لن حت�صل على مالب�س جيدة.
ويف احلقيق��ة ،ه��ي مب-مب ،غبي��ة حقيقي��ة! مل تكم��ل يف زمانه��ا �إال �س��بعة �صف��وف درا�س��ية ،وه��ا ه��ي تعلمن��ا ،نحن
تالميذ ال�صف الثامن� .إنها ت�س��تفيد من حقيقة �أن زوجها يذهب �إىل املديرين،ال تعرف� ،أنت ال تزال ال تعرف
حياتنا- ،تنهد جاريكجو ُلديز يف مظهر املقتنع،بحيث ميكن �أن تتقبله ك�أكرث النا�س هدو ًء على وجه الأر�ض- ،ال
يوج��د رج��ال يف القري��ة لي�ضرب��وا مامي��ورون عل��ى ي��ده ،ولي���س هناك امر�أة من �ش��أنها �أن ته� ّد�أه ،فها هو يتخيل
الكثري عن نف�سه -ماميورون لدينا لي�س رب ًا� ،إال �أنه لي�س �أقل منه.
ومن هو ماميورون هذا؟� ،س�ألت.
حديثي عن املدير! �أيعقل �أنك مل تره؟
ر�أيته.
ذل��ك ه��و مامي��ورون .وا�س��مه كاملات��اي .للمدر�س��ة الداخلي��ة خم�ص���ص �أرب��ع �أح�صن��ة و�أربع��ة بق��رات وث��ور عم��ره
ع��ام واح��د ،وكل �ش��يء �آخ��ر ت��راه يف مزرعتن��ا يعود �إىل مامي��ورون .هناك ثالثون �أو �أربعون ر�أ���س غنم ،وح�صان
واحد ،وفر���س واحدة مع مهرها ،و ُلديه خم���س �أو �س��ت بقرات .يف ال�صيف نقوم نحن ،كامل املدر�س��ة الداخلية،
بتح�ضري التنب ملا�شيته ،واحلطب ملنزله .والفائ�ض يبيعه هو حيث ي�ستطيع ،يف البلدة املركزية ،يف القرى ،لقد
�أم�س��ك يف يديه كل �ش��يء ،اللعنة! كما ترى ،ها نحن نح�ضر املاء ملنزله.
�أنتم ل�ستم عما ًال م�سخرين للعمل لديه ،كان ب�إمكانكم �أن ترف�ضوا وتديروا له ظهوركم!
�أوه-ه��و! ج��رب �أن تع�صي��ه! ال ،انتب��ه مل��ا �أقول��ه ل��ك �أو ًال ،قب��ل �أي��ام ج��اء مفت���ش م��ن املحافظ��ة .يج��ب �أن يك��ون
(  (4
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غورباتي� :أحدب.
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�ش��خ�ص ما قد كتب �إىل املحافظة عن و�ضعنا امل�أ�س��اوي .لعب يف عقلي ال�ش��يطان ،واندفعت �إىل املفت���ش ب�ش��كوى
�أنه مل يكن هناك نظام يف النزل ،الإطعام �س��يء ،ويخبزون اخلبز غري نا�ضج .وماذا بعد ذلك؟ غادر املفت���ش،
وعوقب��ت عقاب� ًا �ش��ديد ًا" .يب��دو �أن��ك �أُ ِ�صب� َ�ت بالتخم��ة ،لدرجة �أنك ت��زدري اخلبز احلكومي! رمبا هناك �ش��خ�ص
�آخ��ر م��ن �أ�صدقائ��ك لي���س را�ضي� ًا ع��ن الطريق��ة الت��ي يطعمونك��م به��ا هن��ا؟ ميكنن��ا بب�س��اطة ف�ص��ل مث��ل �أولئ��ك
قدمي يف فردة
الأ�ش��خا�ص من املدر�س��ة الداخلية!"  -قاموا بتثبيتي �إىل احلائط ،بحيث �أ�صبحت جاهز ًا لو�ضع ّ
حذاء واحدة .حاول مرة �أن تت�سلق اجلدار ،حينها �سيطردونك من املدر�سة الداخلية ،و�إذا مل يتمكنوا من فعل
ذلك فور ًا ،ف�إن ماميورون يبد�أ ينحت لك اثنني يف مادة التاريخ - .ه َّز جاريكجو ُلديز كتفيه ،كما لو �أنه �ش��عر
بال�برد�- .إذا �أردت �أن تدر���س يف املدر�س��ة الداخلي��ة ،حاف��ظ على الهدوء.
ا�س��تغرقنا وقت� ًا طوي�ل ًا �إىل �أن و�صلن��ا �إىل النه��ر� .أُنهكن��ا متام� ًا حت��ى ملأناالربمي��ل .و�أخ�ير ًا قفزن��ا �إىل العرب��ة،
و�أم�س��كنا باللج��ام ،لك��ن كوك�ش��والك مل يه� ّز �أذن��ه .كان يق��ف ب�لا ح��راك،ومل ي�س��تجب متام� ًا حل ّثنا ل��ه ،وتلويحنا
باللجام.ولك��ن م��ا �إن �س��حبه جاريكجو ُلدي��ز بكام��ل قوته مرتني من �أردافه ،حت��ى قفز احل�صان على الفور مرتدً
�إىل اخللف.ا�صطدم��ت العرب��ة ب�ش��جرة ،وت�صدع��ت العجل��ة املت�ش��ققة ،وتناثرت قطعها ك�ش��ظاياها ،ويف اللحظة
التالي��ة �س��قطت العرب��ة عل��ى جانبها ،وتدفق املاء من الربمي��ل تيار ًا قوي ًا.
فل َت ُمت ،اللعنة! ِلت َُ�شل مرة واحدة و�إىل الأبد! لتنتفخ وتنفجر مثل فقاعة �صابون!
�ارف م��ن ال�ش��تائم ،يف ح�ين �أن احل�ص��ان امل�س��كني ال��ذي ا�ضط��ر ل�س��ماع
ان�ش��ق ف��م جاريكجو ُلدي��ز عل��ى �س��يل ج� ٍ
لعنات مل ي�س��معها يف حياته من قبل قط ،مل ينتفخ ،ومل ينفجر .على العك���س� ،ضغط �أذنيه �إىل ر�أ�س��ه ،وا�س��تعد
ملعركة �أخرى مع مع ّذبه .ج ّرب جاريكجو ُلديز جميع الو�سائل لإجبار كوك�شوالك على التحرك ،وبعد �أن ر�أى �أن
جمي��ع جه��وده ته��در هب��ا ًء� ،ضرب بع�صاه على الأر�ض ،وجل���س عل��ى حافة الطريق.
ي��ا للتعا�س��ة! -متت��م يف قلب��ه- ،والآن �س��ت�أتي عرب��ة م��ن �صاح��ب ال��رزق .اجل���س! -توج��ه �إ َّ
يل- ،ال ج��دوى م��ن
الوق��وف ،بطريق��ة �أو ب�أخ��رى �س��نخرج.
كان اجل��و هادئ� ًا ،فق��د خي��م ال�ش��فق ف��وق القري��ة املختفي��ة خل��ف ال��وادي امل�ش� ّ�جر؛ وب��د�أت تخي��م ظلم��ة ال�س��ماء،
من��ازل بني��ت ب�ش��كل ع�ش��وائي ،وال�ش��رر يتطاي��ر م��ن املواق��د الطيني��ة املكد�س��ة يف الأفني��ة .م��ن وق��ت �إىل �آخر كان
ي�س��مع نب��اح ق�ص�ير لل��كالب ،وت��دوي �أ�صوات الن�س��اء اللواتي يقدن الأبقار م��ن املراعي .يف مكان ما على �أطراف
القري��ة� ،س��معت �أغني��ة بنت حزينة.
�آلتني تغني! -قال جاريكجو ُلديز.
ومن هي؟
زميلتنا يف املدر�سة الداخلية.
(  (6
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�إنها تغني ب�شكل جيد- ،ا�ستجبت- ،بغ�ض النظر عمن تكون� ،إال �إنها تغني ب�شكل جيد.
يف الواق��ع ،الأغني��ة الت��ي �أرهب��ت �صم��ت امل�س��اء ،فج��أة مت َّلك��ت كل انتباه��ي .تغلغ��ل ال�ص��وت الرقي��ق وال�ص��ايف يف
�اح حريري،
قلبي .بهدوءٍ َّ
هب ن�س��يم ،تتالعب عناقيد الع�ش��ب املزهرة حديث ًا مع الريح مثل خيوط متناثرة لو�ش� ٍ
ث��م تتمايل بهدوء ،ومرة
�أخ��رى تتجم��د بالح��راك .يف منت�ص��ف املم��ر ال�ضي��ق ،ع�لا ج��رف جبل��ي مثل مرج��ل مقلوب .كانت قمت��ه املغطاة
بالثل��وج ت�ش��يع يف ك�س��ل ف��وق ال��وادي ال�صام��ت ال��ذي يقط��ع املنح��درات اجلبيلي��ة .ب��دا الب��در ال��ذي ظهر يف نف���س
مرحب
وقت غروب ال�شم���س ،وك�أنه ي�صغي �إىل �صمت امل�س��اء و�أغنية البنت الرقيقة ،على �أية حال ،بدا ك�ضيف
ٍ
به�ُ ،س��مِ ح له باال�س��تقرار على كتف اجلرف.
�وب ذو ه��دب عل��ى �أطراف��ه ،ق� ٌّد مم�ش��وق،
كان��ت الأغني��ة تق�ترب �أك�ثر و�أك�ثر ،وتكت�س��ب ق��وة ملهم��ة تدريجي� ًا" .ث� ٌ
ن�س��يم علي ٌل يتخ ّلف ،يغازلك "....دغدغت هذه الكلمات �أذين ،لتنقطع بطريقة غريبة ،فتف�ضح القلق العاطفي
للفتاة.
كان��ت ت�ش��دو �أغني��ة "ب�ير باال/الطف��ل الوحيد"ال�ش��عبيةالتي كن��ت �أ�س��معها كل ي��وم يف القري��ة .لك��ن الآن اللح��ن
القدمي ،الذي �أ�صبح ً
ممل بالن�سبة يل ،هاهو يوقظ يف روحي م�شاعر جديدة غري م�ألوفة كلي ًا .هل كان ال�سبب
يف �أن��ه مل يك��ن لدين��ا مغن��ون بارع��ون مث��ل �آلت�ين� ،أو �أن��ه ال�ش��وق لأقارب��ي وتوق��ي �إىل املن��زل؟! فج��أة هب��ط قلب��ي،
حني انطلق �صوت املغنية مدوي ًا ،كريح عاتية ت�ستهدفني ،فتع�صف بدواخلي ،ثم خفتت ،وك�أنها حفيف �أع�شاب
بال��كاد م�س��موع ،حلظته��ا �ش��عرت �أن��ه لي���س هن��اك �ش��يء �أك�ثر جما ًال يف ه��ذا العامل من حلن امل�س��اء ه��ذا ،العائم
فوق القرية.
م َّر بع�ض الوقت ،ويف ال�ش��فق الكثيف ظهرت الفتاة نف�س��ها .ثوبها الأبي�ض يتطاير يف الهواء .كانت تقود �أمامها
عج ًال �أبقع ،يبدو �أنه �أكمل ال�سنة الأوىل من عمره.
عال ،وهو يقفز على قدميه�- .آلتني!
�آلتني!  -ناداها جاريكجو ُلديز
ٍ
ب�صوت ٍ
قف��ز العج��ل الأبق��ع م��ن املفاج��أة ،ف�أم�س��كت بذيل��ه حت��ى قب��ل �أن ت�س��تقر قدم��اه عل��ى الأر���ض ،ورم��ت بنف�س��ها �إىل
ال��وراء .انقطع��ت الأغني��ة .وقف��ت الفت��اة لدقيق��ة تتطل��ع يف الظ�لام ،وا�س��تعلمت بح��ذرٍ:
جاريكجو ُلديز� ،أهذا �أنت؟
ب�صخب وقال:
هبط جاريكجو ُلديز
ٍ
نعم� ،أنا.
ماذا تفعل هنا؟
جئنا من �أجل املاء.
اقرتب��ت �آلت�ين من��ا .رفع��ت �ش��عرها الأ�س��ود م��ن عل��ى جبينها .ليلمع كام��ل وجههاالأبي�ض الرقي��ق يف �ضوء القمر.
كان خداه��ا وردي�ين ،والغمازت��ان ال�صغريت��ان عل��ى خديها وا�ضحتني للعيان� .ش��فتاها الرقيقت��ان ك�أنهما مبللتان
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بق�ش��دة بي�ضاء كالثلج .حتت حاجبيها الرفيعني كهاللني ،ملعت عيناها ال�س��وداوان كالعنب .واتاين خاطر فج�أة
و�أن��ا �أمتع��ن يف وجهه��ا "ل��ن يك��ون م�س��تغرب ًا عل��ى الإطالق لو تدح��رج من هاتني العين�ين ال�صافيتني ندى �صباحي
�شفاف"
�شاهدت �آلتني العربة امل�ستلقية على جانبها و�ضحكت.
�آه ،ي��ا رط��ب الأن��ف� ،أن��ت يف ورط��ة مرة �أخرى! -بب�س��اطة وب�ش��كل غ�ير مزعج وخزت جاريكجو ُلديز ،وا�س��تدارت
و�سارت بهدوء نحو القرية.
اعتق��دت �أنه��ا واح��دة م��ن فتي��ات القري��ة اللوات��ي يعرف��ن قيم��ة �أنف�س��هن .لك��ن �أغنيته��ا احلن��ون كان��ت ال ت��زال
ت�ص��دح يف �أذين....م�ش��ت �آلت�ين وك�أنه��ا ترق���ص؛ ب��دا يل �أن بطت��ي رجالهاالبي�ض��اوان العاريت��ان يالم�س��ان
�س��نيبالت الع�ش��ب بغنج .وتخيلت �أي�ض ًا �أنها مت�ش��ي وهي ت�ضحك على �س��وء حظنا ،قر�أت ذلك الآن يف م�ش��يتها.
يف الواق��ع كان��ت معه��ا �أغني��ة ،ت�ش��دو به��ا ب��روح منطلق��ة� ،أما نحن فكنا ن�صل��ي من �أجل العرب��ة الرمادية ،وكانت
راح��ة بالن��ا ره��ن ن��زوات حي��وان متقلب....
ا�س��توىل عل��ى قلب��ي ن��و ٌع م��ن احل��زن .ويف خي��ايل �أك�ثر ف�أك�ثر ب��دت �آلت�ين فت��اة �شمو�س � ًا ،ال تظه��ر تعاطف � ًا م��ع
م�صائ��ب الآخري��ن .ال �أع��رف م��ا ال��ذي كان يفك��ر في��ه جاريكجو ُلدي��ز يف تلك ال�س��اعة ،لكنني اعتق��دت �أن الفتاة
ثوب ذو هدب على �أطرافه ،ق ٌّد مم�ش��وق ،ن�س��يم علي ٌل ال يتخ ّلف،
التي كانت تغنى الأغنية للتو هي �آلتني نف�س��هاٌ ".
يغازلك"....
هكذا مل �أت�أخر عن ماميورون ،ويف النهاية �أُجرب على قبويل يف املدر�سة الداخلية.
ج��اء الي��وم الأول م��ن الدرا�س��ة ،وم��ن ب�ين جمي��ع �أبن��اء �صف��ي� ،أثارت �آلتني يف داخلي �أكرث امل�ش��اعر دفئ ًا .جل�س��ت
وحدها على املقعد الأخري .مل تكن تثري �ضجة ،كانت قليلة الكالم ،حتى �أنها مل ت�شاركنا املرح عندما يقوم �أحد
التالمي��ذ مبزح��ة تث�ير �ضح��ك اجلمي��ع .كان��ت متوازن��ة ،حافظ��ت عل��ى كرامتها ال�ش��خ�صية ،الأمر ال��ذي يربزها
بح� ّدة و�س��ط قريناته��ا .كان الف�ص��ل مكتظ� ًا ،ومل يك��ن هن��اك م�س��احة كافي��ة للتالمي��ذ .كن��ت �أتوقع �أن �أجل���س يف
نف�س املقعد مع جاريكجو ُلديز� ،إال �أنه تبني �أن بجانبه ا�ستقر �صبي مثله متام ًا� ،أ�سم ٌر وبدين ،ومل يرغب بطبيعة
احلال يف �أن يتنازل عن مكانه يل .مل �أكن �أجر�ؤ على االقرتاب من �آلتني ،خا�صة �أنها منذ ب�ضع دقائق من الباب
�ش��احت بوجها عن غورباتي الذي حاول اجللو���س بجانبها.
ماذا ،هل غمر مكانك املاء؟ اجل�س يف مقعدك-دفعته �آلتني من �صدره ال�ضعيف- ،اذهب ،اذهب!
رنَّ اجلر�س وتدحرج ماميورون �إىل الف�صل� ،س�ألني ب�صوت �أج�ش:
ك�صنم عند الباب؟
ملاذا تقف
ٍ
ال يوجد مكان.
اذهب �إىل كابديغالييفا!" و�أ�شار �إىل �آلتني ب�إ�صبعه- ،ال تخف ،فهي ال تع�ض!"
م��ا �إن ق��ال مامي��ورون ه��ذه الكلم��ات ،حت��ى اجتاح��ت القهقه��ة الف�ص��ل .ول�س��وء حظ��ي ،م��ا �إن خط��وت خط��وة
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واحدة ،حتى خ�شخ�ش ب�شكل يائ�س �سروايل امل�صنوع من جلد املهر اجلاف .انفجر الف�صل �ضاحك ًا ،وماميورون
�ضح��ك �أي�ض� ًا وه��و يه� ّز كر�ش��ه الكب�ير حمدث ًا �صوت ًا ي�ش��به بطبط��ة البط�" :إيك�-إي��خ� ،إيك�-إي��خ!" مل �أعرف ماذا
�أفع��ل� :أ�أ�ضح��ك �أم �أبكي؟!وحده��ا �آلت�ين مل ت�ضح��ك عل� ّ�ي .لك��ن ق��ر�أت خوف � ًا يف نظرته��ا الت��ي مل تتح��ول ع��ن
�س��روايل الربتقايل.
�أوه ،يا له من زوج رائع!  -من مقعده الأمامي �صاح غورباتي مبجرد �أن جل�ست بجانب �آلتني.
وا�ص��ل الف�ص��ل ال�ضح��ك دون �أن يتمال��ك نف�س��ه .حلظ��ات بدوت خالله��ا على ا�س��تعداد لأن تبتلعني الأر�ض .على
م��ا يب��دو ق��ررت �آلت�ين ت�ش��جيعي� ،أو رمب��ا �أنه��ا مل ترغ��ب يف �أن ي�ضحكوا عليها ،فتدخلت بحزم يف امل�س��ار الالحق
للأحداث.
وما امل�ضحك هنا؟ زوج مثل �أي زوج!  -نظرت �إىل غورباتي بنظرة الذعة� .إيه ،ابتعد!
بعد �أن هد�أ ال�ضحك �إىل حد ما ،قام ماميورون بتنظيف حلقه وبد�أ الدر���س .و�ضع �أمامه كتاب التاريخ ،و�ألقى
نظرة خاطفة على ال�صفحات املفتوحة ،وقر�أ لنا ب�صوته الأج�ش ف� ً
صال كام ًال تقريب ًا .ا�ستهلك هذا العمل منه
الكثري من اجلهد ،فخفت �صوته ،وغطى جبهته العرق .بعد االنتهاء من قراءة الف�صل� ،أغلق ماميورون الكتاب،
ونه�ض من على كر�سيه.
ل��دي �أم��ور عاجل��ة� ،س��أترككم لف�ترة ق�ص�يرة .و�أنتم ال ت�ص��دروا �أي �ضجيج ،اقر�أوا يف كتابكم املدر�س��ي!  -غادر
ماميورون الف�صل ،دون �أن ينتظر نهاية الدر�س.
بالطبع مل يفكر �أحد يف قراءة الكتاب .حاملا �أُغلق الباب وراء ماميورون ،ارتفع �صخب ،وتعالت ال�ضحكات.
عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ي عاني��ت م��ن الكث�ير م��ن اخلج��ل ب�س��بب �س��روايل� ،إال �أن��ه خدمن��ي خدم��ة مهم��ة .يب��دو �أن
مامي��ورون �أخ�بر زوجت��ه عم��ا ح��دث يف در�س��ه الأول ،لأن��ه يف الي��وم الت��ايل ج��اء جاريكجو ُلدي��ز لينادين��ي.
يقول �أمني املخزن �أنه يجب عليك �أن تذهب �إليه من �أجل املالب�س! �-صاح بفرح من م�سافة بعيدة.
كان �أمني املخزن يف املدر�سة الداخلية رج ًال م�سن ًا يدعى زين اهلل .بلي ٌد و ّنفو ٌر مثل ثو ٍر هائج .على مدار ال�سنة
كان ي�س�ير يف معطف��ه ال�ش��توي الب��ايل م��ع قب��ة طويل��ة من ف��راء ال�س��نور .كان الأوالد يعاملونه ب��كل احرتام ،ولكن
ل�س��بب م��ا كان��وا ي�س��مونه يف غياب��ه "رج��ل يف ال��درع" .فقط بعد مرور بع�ض الوقت عرف��ت �أ�صل هذا اللقب ،ولكن
عنده��ا كن��ت اعتق��دت �أنه��م �أطلق��وا علي��ه هذا اللقب ب�س��بب البخل .كان زين اهلل ينظر �إىل كل �ش��خ�ص مل يحبه
كم��ا ينظ��ر �إىل م��كان ف��ارغ� ،إمابع�ين� ،أو ب�أخ��رى ،لك��ن لي���س باالثنت�ين مع� ًا .كان م��ن الوا�ض��ح �أنن��ي كن��ت يف فئ��ة
ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص الذين اعتربهم عبئ ًا عليه� .أمامي كان وجهه يلتوي ويرجتف ب�ش��كل م�ؤمل ،يف حني انحنى هو
بكامل ج�س��مه ليفرز الأحذية التي كانت يف �صندوق �ضخم ،ثم ،كما لو كان يقطع من ج�س��ده قطعة من اللحم،
�ألقى يل حذاء عمل من مقا���س �أربعني.
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�آغاي ،يب��دو كب�ير ًا- ،ب��د�أتُ  ،ولك��ن �س��رعان م��ا �صمت��ت عندم��ا ر�أي��ت نظ��رة العي��ون املحتقن��ة بال��دم م�صوب��ة
نحوي.
هل تعتقد �أن الأحذية ال�صغرية ت�س��قط من ال�س��ماء؟ مثلك موجود هنا ما يكفي �أي�ض ًا ملدر�س��تني داخليتني� .إذا
كنت ال تريد ،ال ت�أخذ! �-صرخ وحتول عني.
جاريكجو ُلدي��ز ال��ذي كان يق��ف خ��ارج الب��اب ،ه��ز ر�أ�س��ه ب�ش��دة لينبهن��ي �أال �أعار���ض .يف ه��ذه الأثن��اء كان �أم�ين
املخ��زن يف��رز بيدي��ه ال�س��راويل وال�س�ترات الواح��دة تل��و الأخ��رى ،ثم نظر �إ َّ
يل من الر�أ���س �إىل �أخم���ص القدمني،
ومرة �أخرى قام بطي املالب���س وح�ش��رها يف ال�صندوق ب�ش��كل �أعمق.بدا من الوا�ضح �أنه كان يت�أ�س��ف يف داخله
لأنه يعطيني �ش��يئ ًا ينا�س��بني من حيث املقا���س .لكنه مع ذلك ا�ضطر لت�س��ليمي �آخر �س��روال و�س�ترة.
�دال مع��ه ،فهم��ت؟  -دخ��ل جاريكجو ُلدي��ز �إىل امل�س��تودع وهم���س يف �أذين- .فه��و وال��د زوج��ة
ال تدخ��ل يف ج� ٍ
ماميورون! خذ ما يعطونه ،وال تدخل يف جدال� .أنت نف�س��ك تعرف" :روح بائ�س��ة حتر���س ثروة غريبة" .املالب���س
كث�يرة يف ه��ذا املخ��زن ،ولك��ن انظ��ر م��اذا نرت��دي؟ لنذه��ب �إىل ن��زل التالمي��ذ!
كان احل��ذاء امل�صن��وع م��ن اجلل��د اخل��ام ال�س��ميك كبري ًا ببو�صة كاملة تقريب ًا ،حت��ى �أن نهايات �أ�صابعي مل ت�صل
�ال ،لدرج��ة بدا
�إىل حروف��ه امل�س��تديرة كتور�س��يك .عندما كن��ت �أم�ش��ي ،كان حذائ��ي ي�ض��رب الأر���ض ب�ص��وت ع� ٍ
قدمي �ستنهاران عند الكاحلني�.أجربين جاريكجو ُلديز على امل�شي ذهاب ًا و�إياب ًا ،وراقب م�شيتي ،و�أمرين
يل �أن ّ
�أن �أخل��ع حذائي.ث��م قل��ب الفر�ش��ة ،ومزقه��ا عل��ى ط��ول ال��درزة ،و�أخ��رج منه��ا كرتني م��ن القطن ،ودف��ع بهما �إىل
داخ��ل احلذاء.عنده��ا تنا�س��ب احل��ذاء بطريق��ة �أو ب�أخ��رى مع القدمني ،ولكن مع ال�س��روال وال�س�ترة كان الو�ضع
�أ�س��و�أ.ما ه��و حج��م املالب���س الت��ي كان��ت من ن�صيب��ي؟ اهلل �أعلم ،ولكن ميكن �س��حب حزام ال�س��روال �إىل الذقن،
بطتي �س��اقي.بدوتُ �أمام نف�س��ي ح�صان ًا مت جلبه �إىل البايغي  ،ملفوف ًا يف غطاء
وكانت �أطراف ال�س�ترة تغطي ّ
من الر�أ���س �إىل القدم.
ال �ش��يء خمجل- ،هد�أين جاريكجو ُلديز- ،املهم �أن يعلق على كتفيك ،وال ي�س��قط من خ�صرك .هذا الزي جيد
عندما يكون دافئ ًا ،ولي�س عندما يكون جمي ًال ،مفهوم؟
لكنن��ي ل��ن �أفارق��ه ،حت��ى ول��و مل تك��ن ال�س�ترة معلق��ة عل��ى كتف��ي ،وال�س��روال مل ي�س��تقر عل� َّ�ي .كان��ت املالب���س
اجلدي��دة بالن�س��بة يل ث��روة ،باملقارن��ة م��ع ال�س��راويل القا�س��ية امل�صنوع��ة م��ن جل��ود امله��ر ،والأحذي��ة املثقبة التي
ت��كاد �أن ت�س��قط عن��د كل خط��وة� .ش��عرت بنف�س��ي وك�أنن��ي عل��ى ح�ص��ان.
من��ذ ذل��ك الي��وم �ش��عرت بنف�س��ي متكافئ� ًا مع نظرائي ،كما ل��و �أنني ان�ضممت �إىل حياة جدي��دة مثرية لالهتمام.
وكل م��ا ح��دث يف ه��ذه القري��ة ال�صغ�يرة الت��ي حتم��ل ا�س��م توبكاي��ن ال��ذي يعن��ي "�أيك��ة الق�ضب��ان" ،وكل الهم��وم
(  (7

(  (8

(  (9

(  (7

 �آغاي :يا عم� ،شكل حمرتم ملخاطبة من هو �أكرب �سن ًا من الرجال.

(  (8

كتور�سيك :وعاء كازاخي قدمي م�صنوع من اجللد حلفظ الأغذية.

(  (9

بايغي� :أحد �أقدم و�أ�شهر �أنواع �سباقات اخليل لدى العديد من ال�شعوب الرتكية.
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التي عا�ش��تها املدر�س��ة الداخلية التي �أ�صبحت الآن بيتي ،بدت يل �أنها حملت نف���س و�إيقاع العامل الوا�س��ع .كنت
و�س��ط العدي��د م��ن النا���س .كن��ا ،نح��ن الفتي��ان ،نعي���ش ونن��ام يف غرف��ة واحدة ،كل اثن�ين على �س��رير ،وكان الأمر
م�ش��ابه ًا للكيفية التي كنا جنل���س فيها على احل�صان يف القرية ،كل اثنني .كنا نتناول وجباتنا يف غرفة الطعام
ال�ضيقة ،واحد يح�صل على طعام �أكرث ،و�آخر على طعام �أقل ،وكان هناك امتعا�ض ،ون�شبت م�شاجرات ،لكننا
عل��ى الأرج��ح مل نك��ن لنواف��ق عل��ى �أن نبدل حياتنا يف املدر�س��ة الداخلية ب��أي حياة �أخرى ،حتى ولو كانت الأروع.
�ش��عرت ب�أنني ترعرعت �أمام عيني ،عرفت احلياة �أكرث ف�أكرث ،واكت�س��بت الثقة.
ب��د�أت �أفت���ش ع��ن �أ�صدق��اء لنف�س��ي -هك��ذا ه��ي طبيع��ة الب�ش��ر ،كل واح��د من��ا يجمع حول��ه دائرة اخت�لاط خا�صة
به ،يفت���ش عن �أ�ش��خا�ص ي�ش��عر ب�أنه يتنف���س و�س��طهم ب�ش��كل �أ�سهل ،ويعي���ش ب�أكرث بهجة.بالطبع يف تلك الفرتة ال
تعرف النا�س جيد ًا ،وال تدرك من هو املوجود فيهم �أكرث-اجليد �أم ال�سيء ،ف�أنت ال تزن �أفعالهم مبيزان ،لكي
حت�ص��ل عل��ى ال��ر�أي النهائ��ي ح��ول ه��ذا ال�ش��خ�ص �أو ذاك.يف مرحل��ة الطفول��ة غالب� ًا ما يكون هذا ه��و احلال :مل
يعجب��ك �ش��خ�ص ًا ،تب��د�أ يف جتنب��ه حت��ى دون �أن تكت�ش��ف �صفات��ه ب�ش��كل كام��ل�.أو على العك���س،تبد�أ يف ال�س��عي �إىل
�شخ�ص،م�ش��بع ًا بالتعاطف ،وت�ش��عر بكل قلبك به ،وتتمنى له كل خري.يحدث �أن هذا ال�ش��خ�ص لي���س با�س��تمرار
بعدل مع النا���س ،ولكن��ك يف كل الأحوال تقف جب ًال �إىل جانبه.كان
عل��ى ح��ق يف ت�صرفات��ه ،فه��و ال يتعام��ل دائما ً ٍ
ل��دي �صديق��ان :جاريكجو ُلديز و�آلتني.
كان جاريكجو ُلدي��ز �أول م��ن �ش��اركني �ش ��ؤوين عندم��ا جئ��ت لأول م��رة �إىل املدر�س��ة الداخلي��ة ،وه��ذا يعن��ي
�ش��يئ ًا بالن�س��بة يل .منن��ا عل��ى نف���س ال�س��رير ،وميك��ن الق��ول �إن��ه مل يك��ن لدين��ا �أ�س��رار ع��ن بع�ضن��ا البع���ض� .أح��ب
جاريكجو ُلديز الأدب ،لكنه كان �أي�ض ًا قوي ًا يف اللغة الرو�سية والريا�ضيات .بالن�سبة يل� ،أنا الذي ن�ش�أت يف قرية
كازاخية منعزلة ،ومل �أكن قادر ًا على �أن �أربط كلمتني بالرو�سية ،بدا يل �أنه كان من امل�ستحيل معرفة الرو�سية
ب�ش��كل �أف�ضل م��ن جاريكجو ُلديز.
الآن ،بع��د م��رور الكث�ير م��ن الوق��ت ،ميكنن��ي �أن �أع�ترف :غالب� ًا م��ا كن��ت �أق��وم بن�س��خ الواجب��ات املنزلي��ة باللغ��ة
الرو�س��ية والريا�ضي��ات م��ن جاريكجو ُلديز.
كن��ا نح�ض��ر الدرو���س مع� ًا نح��ن الثالث��ة� :آلت�ين وجاريكجو ُلدي��ز و�أن��ا .مل �أحل��ظ �أن �آلت�ين كان��ت متي��ل �إىل م��ادة
درا�س��ية بعينه��ا .الآن �أ�س��تطيع �أن �أق��ول �إن روحه��ا الرقيق��ة واحل�سا�س��ةكانت خملوق��ة للأغني��ة؛ كان��ت �أك�ثر مي ًال
�إىل الف��ن.
يف تلك الأيام حاولت كتابة الق�صائد .يف �إحدى املرات خرب�شت �سطور ًا اعتربتها جناح ًا�شعري ًا �أكيد ًا يل:
املوحدة،
�ألب�سة املدر�سة الداخلية ّ
اخلبز مائتا غرام  -معيار.
ال جائع وال ِ�ش ْبع،
والطريق ميتد �إىل بعيد.
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يف �إحدى املرات قر�أت بعد الدر�س ق�صائدي لأ�صدقائي.
ال ،هذا لي�س �شعر ًا! �-أجملت �آلتني بعد ا�ستماعها يل.
ملاذا؟
مل �أ�صادف مثل هذا ال�شعر! �أعتقد �أنك ت�ضيع الوقت .على الأغلب لن ينتج منك �شاع ٌر.
وخال من �أي احرتام لهوايتي .حتى جاريكجو ُلديز الذي �س��بق �أن �أوم�أ بر�أ�س��ه
�أحزنني حكمها :مبا�ش��ر ،وحادٍ ،
فقط عند اال�ستماع �إىل �إبداعاتي ،هاجمني هذه املرة بنقد قاتل:
حد ما .بالإ�ضافة
اكتب �إما بالرو�س��ية �أو الكازاخية- ،قال- ،نعم ،والكلمات التي اخرتتها مل تكن �ش��اعرية �إىل ٍ
املوحد ،ومئتان من
�إىل ذل��ك ،يف احلال��ة اال�س��مية ال توج��د كلم��ة "�ألب�س��ة” .لذل��ك الأ�صح :زي املدر�س��ة الداخلي��ة َّ
الغرام��ات م��ن اخلب��ز ه��ي معي��ار  "....و�إذا حتدثن��ا عن املحتوى ،فهو ب�ش��كل عام �ش��عر �ضعي��ف ،ال ينبغي الكتابة
عن املدر�سة الداخلية هكذا ،رمبا �أنت مل تتقبلها بعد ،ولكنها بالن�سبة يل هي منزيل ،و�أهلي.
لكن��ك ذهب��ت يف اجت��اه �آخ��ر .يف الق�صي��دة هن��اك حقيق��ة .باملنا�س��بة� ،أن��ت نف�س��ك �ش��تمت مامي��ورون �أمام��ي.
ق��ررت �أن كتب��ت انتباه��ه �إىل كلمات��ه الت��ي قاله��ا م�ؤخ��ر ًا ،ولك��ن جاريكجو ُلدي��ز كان يف الأع��ايل.�صحي��ح� ،أن��ا �ش��تمت مامي��ورون ،ومل �أ�ش��تم املدر�س��ة الداخلي��ة! و�إذا كان هن��اك �ش��يء خاط��ئ لدين��ا ،فه��ذا ذنب��ه.
و�أنت ،املدر�س��ة الداخلية ال تلم�س��ها يا قا�س��م.
بالفع��ل ،ات�ض��ح �أن��ه مل يك��ن مبق��دوري كتاب��ة ال�ش��عر .انته��ت "عذابات��ي الإبداعية"م��ع ال�س��طور الت��ي ذكرته��ا
�أعاله ،ومل �أعد �أكتب ال�شعر .الآن �أ�شعر باخلجل عندما �أتذكر حماولتي ال�شعرية الأوىل .ومع ذلك� ،سرعان ما
انت�ش��رت هذه ال�س��طور الأربعة املكر�س��ة للمدر�س��ة الداخلية بني الأوالد ،وجرى غنا�ؤها كمقطع �ش��عبي ،وبالطبع
و�صلت �أي�ض ًا �إىل م�س��مع مدير املدر�س��ة الداخلية.
يب��دو �أن��ه ال فائ��دة ترج��ى من��ك!  -هاجمتن��ي بع��د ي��وم �أو يومني كوليا���ش ،زوجة مامي��ورون -و ُل ٌد ال يريد العي���ش،
بنف�س��ه يرك�ض �إىل قربه ،على الأرجح هذا قيل عنك� ،أيها التعي���س!
�أجل�س��تني يوم� ًا كام�ل ًا �أق�ش��ر البطاط���س .كان العق��اب يف �صاحل��ي ،لأنن��ي يف امل�س��اء ح�صل��ت على وجب��ة �إ�ضافية
من احل�ساء .وبعد يومني قامت �آلتني بخياطة �سرتتي و�سروايل ،ع ّدلتهما وفق مقا�سي ،لذلك بد�أت يف الظهور
وك�أنني مدلل حقيقي .فقط احلذاء كان كبري ًا جد ًا ،ومل �أ�ستطع جماراة الأوالد يف الألعاب.
حوايل خم�سني فتى وفتاة كانوا يدر�سون يف املدر�سة الداخلية ،الدولة تك�سيهم وتطعمهم.
كان��ت �آلت�ين يتيم��ة ال"�أبو"ي��ن ،ورمب��ا �أن فكرة �أنها �س��ت�ضطر لالعتماد على نف�س��ها فق��ط� ،أجربتها على �أن تكون
متزن��ة ور�صين��ة .كان��ت تعتن��ي بنف�س��ها ،وترت��دي مالب�س��ها بعناية ،وكان��ت تخيط وتطرز برباع��ة .مل تتذمر �آلتني
من �أي �ش��خ�ص ،ومل تثق ب�أي �ش��خ�ص ب�أفكارها العميقة .بدا يل �أن لديها �س��ر ًا ما....
مر عام على انتهاء احلرب .والأمر امل�ؤ�سف هو �أن هذه ال�سنة كانت مملة للغاية ،و�أ�صبحت �أمور الغذاء �سيئة،
وا�س��تمر النا���س يف ال�ش��عور باحلاجة .من القرى جاء الأهل والأقارب لزيارة الأطفال؛ مل ي�أتوا خاليي الوفا�ض:
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يبألا رطملا

منه��م م��ن �أح�ض��ر الك�ش��ك واجل�بن ،ومنه��م م��ن جل��ب دقيق ال�ش��وفان اجلاف �أو كوب� ًا من الزيت .كان��وا يطعمونا
ب�ش��كل مقب��ول ،لك��ن الأطعم��ة اللذي��ذة الت��ي كان��ت ُت َل��ب م��ن املن��زل �أ�صبح��ت عزي��زة علين��ا .افتقدن��ا جميعن��ا
مناطقنا الأ�صلية .كانت الأكيا�س والكورجينات تفرغ من قبل كامل املجموعة على الفور ،لأن الطعام كان يف
املدر�س��ة الداخلية يعترب ثروة م�ش�تركة .نادر ًا �أن يخفي �أح ٌد �ش��يئ ًا �أح�ضر �إليه من القرية .و�إذا حدث هذا ،ف�إن
�أ�ش��خا�ص ًا مث��ل غوربات��ي "يف�ضحونه"بطريق��ة غريب��ة� :أكلوا هم كل �ش��يء حتى �آخر الفتات.
ذات م��رة ح��دث عي��د يف حارت��ي ،فق��د جاء لزيارتي ج ّدي بقبعته القدمية الكبرية مع ري�ش��اتها الطويلة املتدلية.
ح َّلقت يف ال�سماء ال�سابعة من ال�سعادة.
�أوه ،الف��ار العزي��ز ح� ٌّ�ي معايف؟"�-س��ار نح��وي ،وم��ع كلمات��ه كان��ت تهت��ز حليت��ه الن��ادرة ،وعين��اه ال�صغريت��ان
احلادت��ان تلمع��ان بالدم��وع.
كان ج��دي �ش��خ�ص ًا مث�ير ًا .ا�س��مه �إب��راي ،وكان �ش��قيق وال��دي الأك�بر .يف الق��دمي كان يف ع�ش�يرتنا رج��ل يدع��ى
�إبراي ،لذلك ف�إن العمة كان�ش��امي ،وكما هو معتاد ،مل جتر�ؤ على دعوة زوجها بهذا اال�س��م ،ودعته با�س��م �ش��اليم
ال��ذي كان يعن��ي "�ش��يخي" .و�ش��يئ ًا ف�ش��يئ ًا ب��د�أت قريتن��ا ب�أكمله��ا ،واملكون��ة م��ن ع�ش��رة من��ازل ،ت�س��ميه �ش��ال .كان
الرج��ل العج��وز يف �س� ٍ�ن يق��رب م��ن ال�س��بعني ،مل يرزق��ه اهلل ب��الأوالد ،فاعت�برين ابن��ه .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ف��إن
الإح�سا���س بالقراب��ة ل��دى ال��كازاخ كان نامي� ًا ج��د ًا ،فكن��ت بالن�س��بة ل�ش��ال بي��ت �ش��قيقه املت��ويف راكي���ش ،لذل��ك
يقد�س��ني .مل يك��ن �ش��ال �ش��خ�ص ًا ب��ارز ًا� ،إذ �أم�ض��ى كل حيات��ه راعي� ًا .من��ذ نعوم��ة �أظف��اره كان يرع��ى قطي��ع
كان ّ
�أحد البايات املحليني ،كان ،كما يقال ،كادح ًا دمث ًا ومطيع ًا ،وظل كذلك :مل ي�س��مع �أح ٌد حتى ولو كلمة قا�س��ية
�رف قا�� ٍ�س يف حياته.
منه،ناهي��ك ع��ن �أي ت�ص� ٍ
�أعتق��د �أن��ك �س��معت �أن��ه بع��د رحيل��ك �أ�صابن��ي �أمل يف �أ�س��فل ظهري ،وترك��ت العمل- ،قال مت�أوه� ًا- ،لكن �صاحب
العمل مل يدعني �أذهب ،و�أقنعني بحرا�سة املحا�صيل .العمل ،كما يقولون� ،سهل ،و�سيكون هناك ح�صان حتتك.
الآن �أنا نف�سي ل�ست �سعيد ًا لأنني وافقت ،يا �صغريي العزيز .ات�ضح �أن العمل جمهدٌ .حني يجري ح�صاد القمح،
م��ن امل�س��تحيل االبتع��اد ول��و خلط��وة .عمت��ك نخ��رت �أذين وهي تق��ول �إن �صبينا م�ش��تاق للبيت ،اذه��ب �إليه وانظر
لر�ؤي��ة كي��ف يعي���ش ،و�إن كان��وا ي�ضايقون��ه يف املدر�س��ة الداخلي��ة .وم��ن �أجل ذل��ك تركت العمل� .أال جت��وع هنا؟ �أال
يزعجونك؟
تكل��م ب�س��رعة ،دون �أن يدعن��ي �أفت��ح فم��ي .نظ��ر متفقد ًا ما ارتديه ،فقد �أو�صلني �إىل املدر�س��ة الداخلية مبالب���س
باهظة الثمن ،والآن هو قل ٌق من �أن يكون �شي ٌء ما من هندامي قد �ضاع .مل يبق �شي ٌء مل ي�ستف�سر عنه! ويف بع�ض
الأحيان ،مل يكن ين�سى �إبالغي ب�أخبار القرية.
عمت��ك ب�صح��ة جي��دة واحلم��د هلل ،و�أر�س��لت �إلي��ك ه��ذا الك�ش��ك�- ،أ�ش��ار بذقن��ه �إىل كي���س �صغ�ير ملق� ً�ى عل��ى
( (  (1

( (  (1

( (  (1

كورجني :خرج؛ كي�س ب�سيط ،عادة ما يكون من�سوج ًا ،يتكون من جز�أين.

( (  (1

باي :مالك كبري للأر�ض (�أو املا�شية) يف �آ�سيا الو�سطى يف الفرتة ما قبل ال�سوفييتية.
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رجليه- ،يف هذا العام ،وخالف ًا للأوقات ال�سابقة ،مل يكن لدى عمتك الزبدة وال ك�شك .البقرة الرمادية اللعينة
كربت ،والآن حتى الثور ال ينظر �إليها .لو �أنها تخجل من النا�س ،يبدو �أنها يف هذا العام �ست�صبح عاقر ًا �أي�ض ًا.
وبحلول ال�ش��تاء �س��أذبحها من �أجل اللحم ،و�س��أجلب لك �أف�ضل قطع من ظهرها� ،ألي���س من املمكن النظر حتت
ذيله��ا ،ه��ذه الوقح��ة؟! احلي��اة تتح�س��ن ،و�إن ُكت��ب لن��ا �أن نعي���ش �أك�ثر� ،س��يكون لدين��ا بق��رة �أخ��رى .احلمدهلل ،مل
ن�ص��ل �إىل درج��ة يك��ون فيه��ا املرجل يف البيت فارغ� ًا� .أ�صحيح ما �أقوله؟
ا�ستعر�ض جميع �أقاربنا الذين يعي�شون يف ع�شرة منازل ،وانتقل �إىل �ش�ؤون ابن �أخيه كابيكني.
�أن��ت نف�س��ك تع��رف- ،م��ال نح��وي يف ثق��ة�- ،أن��ت نف�س��ك تع��رف �أن��ه يف ال�س��ابق �أي�ض� ًا مل يك��ن قوي� ًا لأن ي�ش��رب.
والآن هذه البي�ضة الفا�سدة فقدت ر�أ�سها بالكامل ،ميلأكر�شه بالكحول ،ويت�سكع بال هدف يف القرية .ال يعرف
ماذا يقول ،كما يقولون ،كلب �أبي�ض يقفز �إىل فمه ،وتخرج منه كلبة رمادية .و�صمة عار على عائلتنا ....ن�شعر
باخلج��ل م��ن مواجه��ة النا���س .قب��ل �أن �أغ��ادر �إلي��ك ،ذهب��ت �إلي��ه خ�صي�ص ًا ،لكنك تع��رف زوجته ،لي�س��ت امر�أة،
و�إمن��ا جل��د مت�ين ال تنغر���س ال�س��كني في��ه ،فكي��ف الكلم��ات ،حتل��ب احللي��ب م��ن �أرب��ع بق��رات ،لكنها ا�س��تكرثت �أن
تر�س��ل لك كوب ًا من الزبدة .وكيف �س��تحتمل الأر�ض �أنا�س� ًا ال يعرفون الرحمة؟ ليذهبوا � ....إنهم لي�س��وا ب�ش��ر ًا،
بل �أحجارا �س��وداء ،على الرغم من �أن روح ًا ب�ش��رية يف �أج�س��ادهم ،جئت �إليهم ،نظرت ف�إذا بكابيكني يف زاوية
درب ،وال ينبغي
الغرف��ة .ف َّك��رت �أن �أن��زع م��ن ر�أ�س��ه الغب��ي جل��د ًا �أم�ل�أ به فمه ،لكن��ي بعد ذلك تذكرت :ينتظ��رين ٌ
تدني�سه ب�أي ت�صرف متهور .ال ميكنك �أن تفعل هذا عندما تكون ذاهب ًا �إىل ابنك  ....و�إال ،لكان قد رق�ص حق ًا،
اللعنة! ....
بعد �أن عرب عن �أحزانه� ،أخذ نف�س ًا ق�صري ًا ،وم�سح العرق الذي كان يغطي جبينه ،ثم قال من جديد:
ف�س��د
ح�س��ن ًا ،يكف��ي ذل��ك ،نع��م ،لق��د جل�س��تُ طوي�ل ًا� .أن��ت نف�س��ك تع��رف ،يج��ب العناية بال��زرع دائم ًا .املوا�ش��ي ُت ِ
القم��ح -املدي��ر �س��يغ�ضب من��ي ،وق��د يوق��ع ب��ي عقوب��ة حقيقي��ة! ح�س��ن ًا ،ليب��اركك اهلل! -رك��ب ح�صان��ه و�ضرب��ه
بال�سوط.
لكنه بعد �أن ابتعد ب�ضع خطوات ،رجع وقال:
�أن��ت نف�س��ك تع��رف ،نح��ن �أنا���س �صغ��ار ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ا نفه��م كل �ش��يء يف ه��ذه احلي��اة .ال تل� ُه هن��ا ،و�أطع
كب��ار ال�س��ن ،وتعل��م كم��ا ينبغ��ي� .أرى �أنه��م ك�س��وك و�ألب�س��وك حذا ًء كالعري���س .ما كن��ت لأقوم به��ذا التجديد لك.
�سلطتنا ال�شعبية ُتطعمك وتلب�سك ،علم عقلك الفهم ،عزيزي ُ ....مهريي ،لي�س لديك ال �أب وال �أم ،لذا ال تفعل
�أي �ش��يء م��ن �ش��أنه �أن يحرم��ك م��ن درا�س��تك يف املدر�س��ة الداخلي��ة .ك��ن ذكي� ًا يا ُمهريي! وليب��اركك اهلل!
�ض��رب بكعبي��ه عل��ى بط��ن احل�ص��ان البن��ي ،وانطل��ق م�س��رع ًا ،ولك��ن م��ا �إن دخل��ت �إىل املدر�س��ة ،حت��ى ع��اد ج��دي
م��رة �أخرى ،وقال:
�افر واح� ٍ�د ال يرتف��ع الغب��ار .لذل��ك ،تقا�س��م
�أن��ت نف�س��ك تع��رف - ،ق��ال وه��و برب��ط ح�صان��ه- ،حت��ت �أق��دام م�س� ٍ
الك�ش��ك م��ع �أ�صدقائ��ك ،ه��م �أي�ض� ًا �أطف��ال ،كم��ا �أن��ت ،م�ش��تاقون �إىل منازله��م .الإن�س��ان ي�صب��ح �إن�س��ان ًا و�س��ط
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النا���س .و�أي��ن ل��ه ب��دون النا���س؟ لذل��ك ال ينبغ��ي �أن تك��ون ج�ش��ع ًا ،ي��ا ُمه�يري! ح�س��ن ًا ،كن ب�صح��ة جيدة!
عال:
ابتعد ،وفور ًا �صاح
ٍ
ب�صوت ٍ
ي��ا لذاكرت��ي املخروم��ة! ك��م م��رة رجع��ت �إلي��ك وك��دت �أن�س��ى� ،أن��ت نف�س��ك تع��رف �أن عمت��ك تخب��ئ دائم� ًا �ش��يئ ًا
لك�- ....أدخل ال�س��وط من مقب�ضه يف قو���س ال�س��رج ،وبد�أ يف تلم���س عنق حذائه�- .أين اختفت؟ هل تدحرجت
حت��ت النع��ل؟ ك��م م��رة طلب��ت م��ن العج��وز �أن تخي��ط يل جيب� ًا داخلي� ًا يف القمي���ص! مل ت�س��معني ،عج��وز! وه��ا �أن��ا
�أتع� ّذب� ،أبح��ث ع��ن الري��ح يف احلق��ل� .أوه ،ه��ا هي!
ا�س��تغرق الأم��ر وقت� ًا طوي�ل ًا قب��ل �أن ي�س��حب م��ن عن��ق احل��ذاء ورق��ة نقدي��ة م��ن فئ��ة اخلم�س�ين روب��ل .اخلم�س��ون
روب��ل بالن�س��بة يل ه��ي ث��روة كب�يرة! مل ي�س��بق يل �أن كن��ت �إن�س��ان ًا غني� ًا كم��ا �أنا الآن!
ا�س��تعد اجل��د م��ن جدي��د للذه��اب ،لكن��ه ف َّك��ر و�أخ��رج من جيب��ه �صندوق ًا �صغري ًا .غر���س �إبهامه عمودي� ًا بداخله،
وبعد �أن �أ�شبعه�،س��حبه وقربه بالتناوب من منخره الأمين ،ثم يف منخره الأي�س��ر.
ه��ل تع��رف �أي��ن يب��اع التب��غ هن��ا؟ -انتق��ل �إىل احتياجات��ه- .هذا التبغ �أعط��اين �إياه ماتريي� ،إما �أن��ه خلط ن�صفه
م��ع الغب��ار� ،أو �أن��ه ُقط� َ�ف �أخ�ض��ر ،ولك��ن ال توج��د في��ه �أي ق��وة ،م��ا علين��ا ،التب��غ لي���س مرم��ر ًا� ،س��أجده يف م��كان
ما .ح�سن ًا ،كن ب�صحة جيدة! �سوف �أذهب ،لقد ت�أخرت� .أنت نف�سك تعـ....ـ�عـ ...ـ��رف �آ�آب ب ت �شييي! نف�سك
تر بها كتب ًا ودفاتر يا ُمهريي! ح�س��ن ًا،
تع��رف �أن امل��ال مل ميك��ث لدين��ا ق��ط .بالن�س��بة للنق��ود الت��ي �أتركها لك ،ا�ش� ِ
ك��ن ب�صح��ة جيدة! �آ �آ ب ب ت�ش��ييي!
تطلب الأمر من جدي الكثري من القوة عند الفراق ،وكذلك الأمر بالن�سبة يل.
كان اخلري��ف ممط��ر ًا .ولي���س م��ن قبي��ل ال�صدف��ة مايقول��ون �إن��ه -حت��ى العا�صف��ة الثلجي��ة -ه��ي م��دىً وا�س � ٌع
للأطف��ال وال��كالب ،و�أي��ام اخلري��ف املمط��رة (حي��ث املطر� ،أعرف �أنه يت�س��اقط �صغري ًا ومم�ل ًا) ال ميكنها حتى
�أن تقلل من خفة حركتنا؛ �أيام ال�سبت والأحد هي �أيام خا�صة بالن�سبة لأوالد املدر�سة الداخلية ،يف هذه الأيام
يغ��ادر اجلمي��ع �أو يذهب��ون �إىل منازله��م .ي�صب��ح ال ُن��زل هادئ� ًا ،وال يبق��ى في��ه �إال نح��ن الثالث��ة :جاريكجو ُلدي��ز
وغورات��ي و�أنا.
خ�لال هذي��ن اليوم�ين مل ينه���ض جاريكجو ُلدي��ز م��ن ال�س��رير .ل��ف �أ�س��فل ظه��ره ببطاني��ة ،كم��ا ل��و كان��ت الري��ح
تلع��ب يف املهج��ع ،وب�ين احل�ين والآخ��ر كان مي��رر �أ�صابعه حتت �أنفه ،و�أم�ضى �أيام ًا ب�أكملها يف حل بع�ض امل�س��ائل
الريا�ضي��ة املح�يرة .يف ه��ذه احلال��ة ال تطعم��ه خب��ز ًا ،ولك��ن دعه يتدرب على حل امل�س��ائل.
غوربات��ي مل يخ��رج م��ن املطب��خ؛ جم��ع ال�س��كر والزب��دة الت��ي و�ضعه��ا الط�لاب قب��ل �أن يذهب��وا �إىل منازله��م،
عال ،يف حني �س��ال
وخب�أه��ا يف �صندوق��ه الأحم��ر ،بع��د ذل��ك بق��ي حت��ى �آخ��ر اللي��ل مي�ض��غ ويل��وك وي�ش��خر ب�صوت ٍ
لعابن��ا ،جاريكجو ُلدي��ز و�أن��ا.
كان الك�س��ل ن�ش��اطي املف�ض��ل ،فق��د كن��ت �أ�س��تلقي يف الفرا���ش ،ور�أ�س��ي مغط��ى ببطاني��ة رقيق��ة وا�ضع� ًا �أنف��ي يف
الو�س��ادة ،و�أغ��رق يف �أح�لام �س��عيدة.
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م��ا ال��ذي ميك��ن �أن يك��ون �أف�ض��ل م��ن اال�س��تلقاء يف �س��رير داف��ئ ،واال�س��تماع �إىل �ص��وت املط��ر ي��دق برتاب��ة عل��ى
زجاج النافذة ،وقلبك يردد؟ �إنها اجلنة ،ولي�ست احلياة! ت�أخذك الأحالم بعيد ًا ،جتوب حملق ًا يف �أنحاء العامل،
جائع حتت بطانية رقيقة.
تزور مناطقَ غري معروفة ،وتن�س��ى �أنك م�س� ٍ
�تلق ن�صف ٍ
يف بع���ض الأحي��ان تغف��و مرهق� ًا م��ن التعاق��ب ال��ذي ال نهاي��ة ل��ه للوح��ات اخلالب��ة الت��ي مت��ر �أمام��ك ،وت��رى حلم� ًا
�أ�سطوريا.
�آ ٍه ،كم هذا لطيف ،كم هو جميل!
يف احلل��م ر�أي��ت دائم� ًا �آلت�ين ،ودائم� ًا ح َّلقن��ا مع� ًا� ،أنا وهي ،عالي ًا يف ال�س��ماء .بقربنا تلألأت النجوم ،ك ٌل يت�ش��بث
بي��د الآخ��ر ،طرن��ا ع�بر الغي��وم .م��ن خل��ف �س��حابة كثيف��ة ،فج�أة ظه��ر ماميورون البدي��ن ،وانتزع �آلت�ين من يدي،
واختف��ي معه��ا .بع��د �أن �أنهكن��ي ال�ص��راع غ�ير املتكاف��ئ� ،أطري هابط ًا �إىل الأر�ض ،وا�س��تيقظ فزع ًا على �س��قوطي
من ال�سرير.
ح�ين تب�ين يل �أن تعا�س��تي كان��ت حت��دث يف املن��ام ،اجتاحتن��ي م�ش��اعر ال�س��عادة ب�ش��كل ي�صع��ب و�صف��ه .ت�س��لقت
�إىل ال�س��رير ،و�أغلق��ت عين��ي ،يف حماول��ة من��ي للع��ودة �إىل احلل��م مرة �أخرى� .أغلقت عين��ي ب�إحكام ،دون جدوى
�ان
 ،وب��دال م��ن حلم��ي اجلمي��ل ،ج��اءت �أح�لام �أخ��رى ،كن��ت �أه��رب فيه��ا م��ن مالحق��ة �إم��ا وح���ش رهي��ب� ،أو ثعب� ٍ
�داع �ش��ديد ،وبعين��ي املفتوحت�ين ا�س��تلقيت
�ضخ��م� ،أو مامي��ورون املعق��وف .وا�س��تيقظ م��رة �أخ��رى ،منه��ك ًا م��ع �ص� ٍ
لف�ترة طويل��ة يف الفرا���ش ،دون �أن �أع��ي �أي��ن �أنا.
هن��اك �أنا���س ال يحب��ون الطق���س الغائ��م� .أم��ا بالن�س��بة يل ،فق��د كان الطق���س ال�س��يئ نعم��ة .كل واح��د وم��ا يح��ب.
جل�س��ت بجان��ب الناف��ذة ،نظ��رت �إىل الأمط��ار الت��ي ال نهاي��ة لها ،وا�ست�س��لمت لأحالم طويل��ة ،كان جاريكجو ُلديز
يحل امل�س��ائل ،وغورباتي ي�أكل اخلبز ،و�أنا �أجل���س بجانب النافذة .كانت الغيوم ت�س��بح يف ال�س��ماء ب�س��رعة ودون
توقف .الأيام الأخرية من �ش��هر كارا���ش .دفعت الرياح الباردة ال�س��ريعة القمامة يف ال�ش��ارع� :أوراق الأ�ش��جار
�سرب
ال�صفر� ،سيقان الع�شب اجلافة ،قطع من الورق.كانت �شجرة البتوال العجوز تت�أرجح �أمام النافذة ،وكان ٌ
من الغربان يطري ب�صخب فوق تاجها ،يف حماولة يائ�سة منه لال�ستقرار فيها لي ًال.على جذع ال�شجرة الت�صقت
ورق��ة .رمب��ا كان��ت واح��دة م��ن تل��ك الأوراق الت��ي كتب��ت عليها ق�صائدي الفا�ش��لة؟ نع��م� ،أخذت �أكتب ال�ش��عر مرة
�أخ��رى ،وكتب��ت الكث�ير ،وكان��ت كل �أ�ش��عاري مكر�س��ة لآلتني .يف ظل �ش��جرة البتوال العجوز ه��ذه كنا نحن الثالثة،
جاريكجو ُلديز و�آلتني و�أنا ،نح�ضر درو�سنا وواجباتنا املنزلية .يف ظل �شجرة البتوال العجوز �شكلنا �أحالمنا .يف
ظل �ش��جرة البتوال العجوز كتبت �أول ق�صة ق�صرية ،مكر�س��ة �أي�ض ًا لآلتني .لكن مل يعرف �أحد� ،س��واي ،عن تلك
الق�ص��ة .مل �أكن �أج��ر�ؤ على �إظهار �إبداعي.
يف ذل��ك اخلري��ف ال��ذي ال ين�س��ى ،بع��د �أن تخ��رج م��ن املعه��د ،غ��ادر �أملات��اي ،ال�ش��قيق الأ�صغ��ر ملامي��ورون ،عائ��د ًا
( (  (1

( (  (1

كارا�ش� :شهر نوفمرب.
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�إىل القرية ،وبد�أ بتدري���س الأدب يف ال�صفوف العليا .كان �ش��اب ًا نحيف ًا ،متو�س��ط الطول ،يف الثالثني من العمر.
�زن حت��ت حاجبيه العاليني.كانت لديه بالقرب م��ن تفاحة �آدم ندبة
كان��ت عين��اه وا�س��عتني و�صافيتني،تلمع��ان بح� ٍ
م�ضلع��ة م��ن ق��روح قدمي��ة ،حجمه��ا بحجم حر�ش��فة ال�س��مك.وبطبيعة احلال ،ف��إن هذه العالم��ة الفارقة�،أعطت
لأوالد يف املدر�س��ة الداخلي��ة امل�برر لأن يكون��وا حاذق�ين للغاي��ة يف �إيج��اد لق��ب له.م��ا �إن التف��ت �إىل اجلان��ب بع��د
و�صول��ه ،حت��ى لقب��وه بتريتي��ك املع��وج ،متيز بقلة ال��كالم� ،إما لأنه كان كتوم ًا بطبيعته� ،أو لأنه قرر �أن يبقى حذر ًا
بكتاب،
معنا.مل ي�سمح لنف�سه بال�صراخ على التالميذ ،وبا�ستثناء �سجل ال�صف ،مل مي�سك ب�أي �شيء يف يده :ال ٍ
تر.كان يع��رف الدرو���س ع��ن ظه��ر قلب ،ويتحدث دون �أدنى ت��ردد ،الأمر الذي جعلنا نحرتمه.
وال بدف� ٍ
ال �أع��رف مل��اذا ،ولك��ن م��ن الي��وم الأول �أحبب��ت �أملات��اي .كن��ت �أنتظ��ر در�س��ه بف��ارغ ال�ص�بر ،وا�س��تمعت بانتباه �إىل
كل م��ا كان يقول��ه .كن��ت �أرغ��ب يف �إظه��ار نف�س��ي ،ومل �أف��وت فر�ص��ة يف �أط��رح الأ�س��ئلة ،وغالب� ًا م��ا �أقاطع��ه ،وم��ن
ح�ين �إىل �آخ��ر تطوع��ت للإجاب��ة يف الدرو���س .لك��ن م��ا ه��و غري��ب� ،أنه ،بغ���ض النظر عن مدى م��ا �أبذله من جهد
يف الإجاب��ة ،مل ي�ض��ع يل �أي عالم��ة �أعل��ى م��ن "�أرب��ع" .والأم��ر املفاج��ئ �أك�ثر �أن بع���ض �أوالد �صف��ي ح�صل��وا عل��ى
"ممت��از" ،نع��م ،حفظ��وا امل��ادة ع��ن ظه��ر قل��ب ،لك��ن دون �أن ي�س��توعبوها .وم��ع ذل��ك ،مل يع��رين املعل��م انتباه� ًا.
وموقف��ه م��ن معارف الط�لاب �أثار ا�س��تيائي و�إدانته.
ذات مرة بعد انتهاء الدر���س �أبقاين �أملاتاي ،مل �أ�س��تطع �أن �أ�س��ميه تريتيك ،كنت �أدر���س يف الفرتة الثانية ،وكان
اللي��ل ق��د خي��م ،والوق��ت مت�أخر ًا� .أغلق الباب ب�إحكام ،وجل���س بجانبي .و�ض��ع يده على كتفي ،وبد�أ ينظر ب�صمت
�إىل وجهي .كانت نظرته حميمية .ا�ستغرق الأمر عدة دقائق م�ؤملة قبل �أن يتحدث.
يا فتى ،يبدو يل �أنك يف عجلة من �أمرك كي ت�صبح كبري ًا- ،قال فج�أة.
مل افه��م م��ا ال��ذي كان يعني��ه ،ومل �أمتك��ن م��ن ق��راءة �أي �ش��يء عل��ى وجه��ه :ال ا�ستح�س��ان ًا ،وال ظ�لال �إزع��اج ،وال
�أي تلمي��ح لل�س��خرية ،ح� َّول عيني��ه احلزينت�ين بعي��د ًا ،وثبت��ت عيناه عل��ى �أ�صابع حذائه .مرت �أنامل��ه الطويلة على
كتفي ،ومل�ست �شعري� .سرت رجفة يف كامل ج�سمي ،كما لو �أن زئبق ًا بارد ًا مل�سها� .ضربته ال �إرادي ًا على يده .على
ما يبدو ،هو نف�سه مل ينتبه �إىل ما كان يفعله ،تراجع ،وخجل ،وابتعد عني.
هل �آلتني قريبتك؟ �-س�أل ب�صوت منخف�ض.
ال.
رمبا �أنتما من نف�س القرية؟
ال.
نه�ض �أملاتاي ،وذهب �إىل الطاولة ،وبد�أ ،وهو يقف وظهره يل ،يف ت�صفح املجلة .ثم عاد �إيل.
�أنت غري غا�ضب مني؟
من �أجل ماذا؟
من �أجل الدرجات التي �أ�ضعها لك.
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ال.
و�إذا ب�صراحة؟
ال.
ه��ذا جي��د� .أن��ت ال تق��ارن نف�س��ك م��ع الآخري��ن� .أع��رف ،كم��ا �أع��رف �أ�صابعي اخلم�س��ة ،مدى ا�س��تيعاب كل واحد
للم��ادة� .أحده��م م��ا يري��ده ه��و فق��ط االنته��اء م��ن املدر�س��ة .وه��ذا يحت��اج �إىل الدرج��ة ،ولي���س �أك�ثر م��ن ذل��ك.
بثالث" �أو
و�آخ� ٌر� ....أن��ت حتل��م ب��أن ت�صب��ح �أديب� ًا� ،ألي���س كذل��ك؟ هذايعجبن��ي يا قا�س��م .ال ميك��ن تقييم حلم��ك " ٍ
"�أرب��ع" .ال�ش��يء الرئي�س��ي ه��و حب��ك ل�ل�أدب .ه��ل فك��رت يف ه��ذا؟
ال �أعلم.
�سمعت �أنك تكتب الق�ص�ص.
من قال لك ذلك؟
كام�شاباي.
ال� ،أنا ال �أكتب.
وب�صدق؟ -نظر �إيل باهتمام.
مل �أكتب.
ح�سن ًا � ....أي كاتب حتب؟ ملن تقر�أ �أكرث؟
�أنا �أقر�أ كل ما�أ�صل �إليه.
�س�أعطيك كتاب ًا مثري ًا لالهتمام .هذا �إن كنت �أنت طبع ًا ترغب يف قراءته.
�س�أقر�أه.
�إذن ،لنذهب �إىل منزيل....
لأول م��رة وج��دت نف�س��ي يف بي��ت مامي��ورون .كان مكتظ��ا بالأث��اث ،ومفرو�ش � ًا بال�س��جاد.من ك�ثرة الأ�ش��ياء ،ال
جت��د الإب��رة مكان � ًا لت�س��قط في��ه ،خط��وت نح��و الغرف��ة يف بطء،وت��رددت عندم��ا نظ��رت �إىل حذائ��ي ال�ضخ��م
الق��ذر ،ث��م تراجع��ت �إىل العتب��ة ،يف املن��زل كان��وا لتوه��م ق��د فرغ��وا م��ن تن��اول الع�ش��اء.كان مامي��ورون ،مث��ل ت��ل،
مرتفع� ًا يف م��كان ال�ش��رف ،متكئ� ًا ،وا�ضع� ًا اثنت�ين �أو ث�لاث من الو�س��ائد حتت كوعه.كانت �س�ترته مفتوحة ،وكان
اجل��زء العل��وي م��ن قمي�ص��ه الداخلي م�س��ود ًا من العرق ،وب��دا وك�أنه خرقة ُ�صفيت بها مياه قذرة.امتدت خطوط
�سوداء رطبة من حلمتيه �إىل �سرته.متايل ماميورون ،و�أخذ من�شفة موبرة كانت ملقاة عند الر�أ�س،وكومها حتت
�إبطيه،وبد�أمب�سح العرق بحركات قوية.زوجته التي كانت حتمل �صينية مليئة بالباور�ساكات �إىل املطبخ ،ر�أتني
عن��د العتبة،فتوقفت من الده�ش��ة.
ملاذا �أتيت؟ -بعدها �أوم�أت كوليا�ش ب�إدراك ،و�أخذت حفنة من الباور�ساكات من ال�صينية ،ودفعت بها�إيل.
رمب��ا اعتق��دت �أنن��ي جئت لأطلب �صدقة .كنت على و�ش��ك �أن �أر�س��لهاهي و�صينيته��ا ب�ضربة واحدة �إىل اجلحيم،
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لك��ن �ش��يئ ًا م��ا �أم�س��كني يف اللحظ��ة الأخ�يرة ،بالأح��رى� ،أوقفتني كلم��ات جدي الذي طلب مني �أال �أفعل �أي �ش��يء
من �ش��أنه �أن يحرمني من فر�صة الدرا�س��ة يف املدر�س��ة الداخلية .ا�س��تدرت �إىل الباب ،وهممت باملغادرة ،ولكن
يف تلك اللحظة خرج �أملاتاي من الغرفة اجلانبية .قذف زوجة �أخيه بنظرة �صارمة ،و�س��ألني:
�إىل �أي��ن �أن��ت؟ تع��ال �إىل الغرف��ة! �-أم�س��ك �أملات��اي ب��ي م��ن كم��ي ،و�س��حبني ب�ش��يء م��ن الق��وة �إىل غرفت��ه� .س��حب
كر�س��ي ًا يل ،و�ص��اح م��ن خالل الب��اب� :أح�ضروا لن��ا بع�ض الطعام!
مل متر دقيقة ،حتى كانت ال�صينية �أمامنا .فوق الباور�س��اكات كان هناك حلم �ض�أن بارد .و َّدع �أملاتاي كوليا���ش
بنظرة عاب�سة ،وحتول �صوبي مرة �أخرى:
هيا ،لتناول الع�شاء!
لكنن��ي مل �أم��د ي��دي �إىل الطع��ام .مل �أ�س��تطع �أن �أن�س��ى كي��ف تعر�ض��ت ل�ل�إذالل يف ه��ذا املن��زل قب��ل ب�ض��ع دقائ��ق.
ج�س��مي كله كان متوتر ًا .يبدو �أن �أملاتاي فهم حالتي ،ف�أخذ قطعة باور�س��اك ،م�ضغها على م�ض�ض ودفع بالعلبة
جانب ًا .رفع الكر�س��ي �إىل احلائط على نحو �صاخب ،و�س��حب من حتت ال�س��رير حقيبة كبرية م�صنوعة من جلد
التم�س��اح .فتحها ،وبد�أ يفت���ش يف الأ�ش��ياء املوجودة فيها� ،أخرج كتاب ًا مهرتئ ًا وو�ضعه على الطاولة ،على غالف
الكت��اب الظاه��ر كان هن��اك نق���ش باخل��ط الالتين��ي لكلم��ات باللغ��ة الكازاخي��ة .مل ي�ثر الكت��اب ل��دي الكث�ير م��ن
غريب ،ف َّكرت ،هل كان الأمر ي�ستحق
احلما�س ،لأنني �سبق يل �أن �أم�سكت يف يدي كتب ًا مماثلة له ،بل و�أحدثٌ .
دعوت��ي �إىل البي��ت ب�س��بب هذا الكتاب .رمبا فه��م �أملاتاي �أفكاري.
ه��ذا ه��و الكت��اب الأك�ثر �إث��ارة لالهتم��ام ،ال��ذي وعدت��ك ب��ه .ق��ال- ،انظ��ر ،ال ت�ضع��ه .ه��ذا الكت��اب �أه��داين �إي��اه
�أق��رب �صدي��ق يل .وثم��ة طل��ب �آخ��ر :ال تظه��ره لأح��د ،وال حت��ى لوال��دك .اق��ر�أه ،و�س��لمني �إياه بالي��د ،مفهوم؟
مفهوم�- ،أجبت.
هذا جيد.
و�ضع��ت الكت��اب حت��ت �ص��در القمي���ص ،وذهبت �إىل املدر�س��ة .ت�صفحت الكتاب ،ومل �أج��د فيه ما هو غري عادي.
ق��ر�أت ال�صفح��ات القليل��ة الأوىل ،وفهم��ت طريق��ة ت�ش��كيل الكلم��ة املبين��ة في��ه ،و�أدرك��ت �أن��ه متت كتابت��ه بطريقة
مبتكرة ،ولكن لي���س �أكرث.
علي هذا الكتاب املدر�سي �إذن؟
ملاذا عر�ض َّ
يف نهاي��ة ال�صفح��ة العا�ش��رة فوجئ��ت بجمل��ة مبت��ورة ،وال�صفح��ة التالي��ة كانت مفق��ودة ،وب��د�أت ال�صفحة الثانية
ع�ش��رة كالتايل":عندم��ا غادرن��ا بيوتن��ا ،كان الوق��ت يق�ترب م��ن الظه�يرة" .عل��ى مايب��دو ُق� ِ�ر�أت ه��ذه ال�صفح��ة
م��رار ًا ،فا�صف� ّرت ،وج��رى ل�صقه��ا يف بع���ض الأماك��ن .ب��د�أت يف قراءة املزيد" :كانت ال�س��حب ال�س��وداء الداكنة،
بتوا�ص��ل حمك��م ،مث��ل قافل��ة ،ت�س��بح �إىل اجلنوب ،وب�س��ببها كانت ال�شم���س تبحر تدريجي ًا ،وتلقي �أ�ش��عتهاالدافئة
على الأر�ض .ومع ذلك ،اخرتقت الرياح الباردة التي تهب من الي�سار املالب�س ،وت�سللت �إىل داخل اجل�سد ،كما
لو �أنها تذكر امل�س��افرين ب�أن �ش��هر �س��بتمرب قد ح ّل .كنا اثنني".
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هك��ذا حتدي��د ًا ب��د�أت الق�ص��ة ،م��ا زل��ت �إىل الآن �أحف��ظ ع��ن ظهر قلب هذه ال�س��طور .حتى لي���س البداية وحدها،
بل �أذكر الق�صة كلها ب�ش��كل جيد .ال �أعرف حتى �أي �س��اعة قر�أت الكتاب ،لكن ما بقي يف ذاكرتي هو التعاطف
العميق الذي �ش��عرت به مع امل�ؤلف�".ش��وغا �إن�س��انة حقيقية!"  -كررت يف ذهني مودع ًا بطلة الق�صة.
ك��م كن��ت �أرغ��ب يف �أن �أجل���س خل��ف الكت��اب حت��ى ال�صب��اح ،ل��و�أن احلار���س الليل��ي ل��ن يطردين من املدر�س��ة .من
جدي��د و�ضعت��ه يف �ص��دري ،وم�ضيت �إىل نزل التالميذ.
م��ن الآن ف�صاع��د ًا كن��ت �أق�ض��ي اللي��ل م��ع ه��ذا الكت��اب ،كم��ا ل��و كنت مع عرو�س��ي� ،أحمل��ه حتت قمي�ص��ي ،و�أخب�أه
حت��ت الغط��اء ،ويف النهاي��ة خ�لال �أ�س��بوع قر�أت��ه م��ن الغ�لاف �إىل الغ�لاف .مل ُيذك��ر ا�س��م امل�ؤل��ف وال عناوي��ن
الق�ص���ص الت��ي يف الكت��اب .كان م��ن ال�صع��ب حت��ى حتدي��د امل��كان ال��ذي تنتهي عند م�ؤلف��ة ،وتب��د�أ م�ؤلفة ثانية.
يف بع���ض الأحي��ان ،يف امل��كان الأك�ثر �إث��ارة تقط��ع ه��ذه الق�ص��ة �أو تل��ك ،ث��م ت�أت��ي قواع��د نحوي��ة ،متت��د لع��دة
�صفح��ات ،كم��ا ل��و كان��ت ت�أخ��ذ الق��ارئ بعي��د ًا ،وجتربه عل��ى االعتقاد �أن ال��ذي �أمامه هو كتاب مدر�س��ي ،ثم ي�أتي
ن���ص الق�ص��ة م��رة �أخرى.
ق��ر�أت الكت��اب دون توق��ف ،كم��ا ل��و كن��ت حم�ل ًا هزي�ل ًا و�ص��ل بعد جوع ال�ش��تاء �إىل ع�ش��ب الربي��ع الأول .ك�أن �صور
حياة قريتي الأم .تنتع���ش �أمام عيني
انخرطت يف دوامة حياة كان فيها الكثري من اخلري وال�ش��ر ،ويعي���ش ويقاتل فيها من �أجل م�س��تقبل م�ش��رق كبار
�س��ن و�ش��باب� ،أنا���س م��ن م��زاج ح��اد وروح لطيف��ة ،ظامل��ون و�صادقون ،عنيفون وم�س��املون .بكيت لأن �ش��وغا ماتت
م��ن احل��زن ،وحزن��ت م��ع امل�س��كني عب��د الرحم��ن ،وكن��ت �إىل جانب العج��وز �أيراكباي ال�ش��بيه ب�ش��ايل ،ومع املر�أة
العجوز رو�ش��ان التي ت�ش��به ،كقطرتني من املاء ،جدتي كان�ش��امي ،ا�س��تمعت �إىل �أحاديث �أيداربيك وزينب وك�أين
�أجل���س معهم��ا عن��د املوق��د ،وكن��ت ممتن��ا ًلأمريجان عل��ى كلماته الذكية و�أفكاره الدقيق��ة ،و�ضحكت من كل قلبي
على حماقات ال�ش��اب كورميباي.
كان عامل� ًا حيوي� ًا �ضخم� ًا! �أ�س��تطيع �أن �أق��ول �إنن��ي ن�س��يت نف�س��ي ،وك�أن �أف��كاري وج��دت �أجنح��ة .ويف الوقت نف�س��ه
�أ�سفت لأنني مل �أمتكن من امل�شاركة يف تلك احلياة التي �صورها امل�ؤلف برباعة فائقة ودقة ،وحت�سرت لأنني مل
�أو ُلد قبل خم�س��ة ع�شر-ع�شرين �سنة.
م��ن ه��و ذل��ك ال�ش��خ�ص ال��ذي �ص��ور حي��اة �أبن��اء ال�س��هوب �أولئ��ك مبه��ارة ،مغطي� ًا ف�ترة امت��دت �إىل م��ا يقرب من
ي�صب من ك��وب ف�ضي مليء �إىل احل��واف ،وو�ضع هذا
رب��ع ق��رن؟ ق� َّدم للق��ارئ تاريخ� ًا كب�ير ًا ومث�ير ًا كم��ا ل��و كان ُّ
الكوب �أمام القراء :تف�ضلوا ،ارووا عط�شكم ،ا�شربوا هذا امل�شروب املنع�ش .هنا الطعم ،واللون ،و َن َف�س احلياة،
مل يفقد �ش��يء ،كل �ش��يء مازال بطزاجته ،ومل ت�س��قط ولو قطرة واحدة.
�أع��دت ق��راءة الق�ص���ص ع��دة م��رات ،حت��ى �أنن��ي �أعدت كتابة "تذكار �ش��وغا" يف مفكرتي .ثم طرحت على نف�س��ي
�س��ؤا ًال :مل��اذا يخف��ي �أملات��اي ه��ذا الكت��اب؟ مل��اذا ال يتطاب��ق غ�لاف الكت��اب م��ع حمتواه؟ مل��اذا يتم و�ض��ع الق�ص�ص
وليال على التوايل.
بطريق��ة ال تخم��ن عل��ى الف��ور وجوده��ا؟ ف َّكرت يف هذا اللغز لعدة �أيام ٍ
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وفق� ًا مل��ا اتفقن��ا علي��ه� ،أخ��ذت الكت��اب �إىل �أملات��اي ،و�س��لمته ل��ه بالي��د .ث��م �س��ألته ع��ن ال�ش��يء ال��ذي يعذبن��ي .مل
يتفاج��أ �أملات��اي م��ن �أ�س��ئلتي �أب��د ًا� .أخ��ذ الكتاب مني و�س��ألني:
هل قر�أت م�ؤلفات ت�شيخوف؟
قلي ًال.
�إذن اعترب �أنك قر�أت �أعمال ت�شيخوف الكازاخي�- ،أجابني �أملاتاي.
هل هو على قيد احلياة الآن؟
�ستعرف يف وقتك ،يا قا�سم.
مل يقل يل �شيئ ًا �آخر.
ع��دت �إىل ن��زل التالمي��ذ ،و�أ�صب��ح قلق��ي الآن من�صب� ًا على مفكرتي التي �أعدت فيه��ا كتابة الق�صة .من �أجلها مل
�أثق البنف�س��ي ،والبرفاقي .قطعت قمي�صي املبطن ،وو�ضعت املفكرة حتت البطانة القطنية ،وخطته من الأعلى
علي ،ويف الليل كان
بخيط قما���ش �س��ميك .وهكذا بدا يل �أن كنزي �أ�صبح يف �أمان تام .يف النهار كان القمي�ص َّ
حت��ت ر�أ�س��ي .و�صل��ت الأم��ور �إىل درج��ة �أنن��ي عن��د �س��ماعي �أدن��ى حفي��ف� ،أم�س��ك ال�س�ترة املبطن��ة ،خوف� ًا م��ن �أن
يحاول �أحدهم �س��رقة ق�صتي املحبوبة.
بع��د �أن قم��ت بتح�س�ين وق��ت فراغ��ي ،ذهب��ت �إىل القري��ة ،وفتح��ت قمي�ص��ي ،و�أخرج��ت من��ه املفك��رة ،ومن جديد
�أعدت قراءة "�شاغا".ثم حلمت بلقاء امل�ؤلف� .أردت �أن �أخربه عن انطباعاتي،و�أريه مفكرتي.اعتقدت �أنه يعي�ش
يف �أملاتي ،و�إذا ما زرت العا�صمة ،ف�إنني �س�أجنح يف العثور عليه بالت�أكيد.ولكن مرت ع�شر �سنوات كاملة قبل �أن
�أعلم احلقيقة الكاملة حول م�ؤلف ق�ص�صي التي �أحببتها .
هن��اك �س��اعات ال يج��د فيه��ا ال�ش��خ�ص لنف�س��ه مكان� ًا ،تتملك��ه م�ش��اعر غام�ض��ة وم�ضطربة .يعي���ش يف توقع �ش��يءٍ
غ�ير ع��ادي� ،ش��يء م��ن �ش��أنه �أن يه��دئ روح��ه ،ويجلب له �ش��عور ًا بالر�ضا الكامل .ما هي ه��ذه القوة التي ال ميكن
تف�س�يرها ،والتي تقلق الإن�س��ان وجتره بعيد ًا؟ رمبا ا�س��م هذه القوة احلب؟ باعتقادي ،الإجابة على هذا ال�س��ؤال
لي�س��ت مبق��دور احلكي��م ال��ذي يع��رف �أ�س��رار احلي��اة ،وال ال�ش��اعر ال��ذي يع��رف اله��زات الروحي��ة للإن�س��ان .م��ن
الأف�ضل �أن ننطلق من الطبيعة الب�ش��رية ذاتها ،من معجزة احلياة الدنيوية التي ت�س��عى بعيد ًا� ،إىل الأمام و�إىل
الآم��ال .لق��د فتنن��ي عط���ش احلي��اة ال��ذي ال مفر منه ،والذي ،باملنا�س��بة ،ي�صعب نقله على ال��ورق .ويكمن �ضعف
الإن�س��ان يف حقيق��ة �أن��ه يف بع���ض الأحي��ان ال ي�س��تطيع التعب�ير ب�ش��كل كامل ع��ن �أكرث �أفكاره حميمي��ة .عالوة على
ذلك ،الأفكار وامل�شاعر التي تقلقك ،قد تبدو الأب�سط بالن�سبة لأنا�س حولك .يف فرتة طفولتي مل �ألتق ب�شخ�ص
واحد كان ميكن �أن ي�ص ّدق �أنني �أتطلع لأن �أكون تلك الروح احلية ،في�شمل حيز اهتماماتها �أكرث ق�ضايا احلياة
الإن�سانية تعقيد ًا .مل ي�صدق �أحد �أن ما كان يقلقني هو هذه الق�ضايا حتديد ًا .مع ذلك ،هذا �أمر مفهوم متام ًا.
( (  (1
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م�ؤلف "تذكار �شوغا” الكاتب الكازاخي ال�شهري بييمبيت مايلني.
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كن��تُ يتيم� ًا يري��د �أن يح�ص��ل عل��ى التعليم ،و�أن ي�صبح �ش��خ�ص ًا مكتم ًال .من ال يريد هذا؟
االهتم��ام بدرا�س��تي حملت��ه البل��د عل��ى عاتقه��ا؛ وم��اذا ميك��ن �أن يتمن��اه �صبي ن�ش��أ يف قرية �صغرية بائ�س��ة؟ م�أكل
فتى غبي ًا،ال
وم�س��كن وملب���س ،وتع ّلم،ون�ضوج للعقل كل هذا و ما زلت �صبي ًا ....لكن �آلتني رمبا مازالت تعتربين ً
ي��زال غ�ير ق��ادر عل��ى تكوي��ن �أحكام��ه عن احلياة.يف احلقيق��ة ،عاملتني كما تعامل �أخاها ال�صغري ،كانت ت�ش��فق
علي �أكرث من �أن تنجذب �إ َّ
يل كروح قريبة ،متنت يل التوفيق ،ولكن مل ت�شاركني �أبد ًا �أفكارها الداخلية ك�شخ�ص
َّ
متكافئ معها�.أ�ستبعد �أنها �شعرت كيف كان قلبي يدق بحرارة وقلق عندما �أراها.ولو �أنها �شعرت بذلك،لكانت
كمظهر لتلك ال�صداقة الطفولية التي ترافقنا يف حياتنا
كميول �صبيانية �ساذجة،
على الأرجح قد تقبلت ذلك ٍ
ٍ
املدر�سية.
ال�ش��خ�ص الوحي��د م��ن الكب��ار ،ال��ذي ق��ر�أ �أف��كاري مثلم��ا يق��ر�أ كتاب� ًا ،كان �أملات��اي ،لكن��ه ه��و �أي�ض� ًا مل يظهر ذلك
بالكلم��ات ،بل بالنظرة.
حت��ى بع��د �أن ق��ر�أت الكت��اب و�أعدت��ه �إلي��ه ،مل يتن��ازل �أملات��اي ،ويخو���ض حديث� ًا �صريح� ًا مع��ي .كان رج�ل ًا كتوم� ًا
مبا فيه الكفاية ،وبدا يل �ش��خ�ص ًا غام�ض ًا للغاية .لكني ر�أيت فيه �ش��خ�ص ًا ميا ًال للت�أمالت العميقة ،الأمر الذي
�أثبتت��ه ،كم��ا ب��دا يل ،نظ��رة عيني��ه الذكيتني ،الغارقتني يف احل��زن على الدوام.
ب�ش��كل ع��ام ،يف كام��ل مظه��ره غ�ير الوا�ض��ح واخلام��ل ،مثل��ت عيناه تل��ك اجلاذبي��ة الوحيدة ،التي �ش��دت �إليه كل
م��ن قابل��ه .ب��دا �أن حيات��ه كله��ا كان��ت يف هات�ين العين�ين العميقت�ين والقادرت�ين عل��ى الهيمنة على ال�ش��خ�ص حتى
النهاية .خالل الدرو�س كانت هاتان العينان تالحقان كل حركة من حركاتنا �أنا و�آلتني .عندما كنت �أنتظر ريثما
و�صارم؛
حاد
تو�ضح �آلتني و�صديقاتها الواجب املنزيل ،كانت العينان ال�سوداوان احلزينتان تنظران �إلينا ب�شكل ٍ
ٍ
وعندم��ا كن��ت �أ�س��تمع كي��ف ت�ش��رح �آلت�ين للفتي��ات م��ادة الواج� ٍ�ب املن��زيل ،كان��ت العين��ان ال�س��وداوان احلزينت��ان
تر ّكزان ب�ش��كل م�س��تمر ودقيق حتى على �أ�صغر حركة من حركاتنا .رمبا كان �أملاتاي يف تلك اللحظة يتحدث �أو
يجيب على �س�ؤال �أحد ما ،لكن نظرته املر ّكزة مل ت�سمح لنا باالنفالت ولو للحظة من جمال عينيه.،كانت هاتان
العين��ان ال�س��وداوان ،الغائرت��ان واللت��ان ال ترم�ش��ان ،تق��ر�آن �أف��كارك ،وترتكانك مك�ش��وف ًا كما لو كن��ت مقلوب ًا من
الداخل �إىل اخلارج.ال �إرادي ًا عانيت من التوتر ب�سبب هذه النظرةاملزعجة واملخرتقة يف �آن واحد،و�آلتني �أي�ض ًا
بد�أت ت�شعر باحلرج من اهتمام �أملاتاي هذا ،غري املربر واملفرط ،بنا.ما �إن كنت �أ�سرتخي قلي ًال و�أ�سمح لنف�سي
ب�أدنى حرية يف الدر���س ،حتى تط�أ �آلتني على حذائي حتت املقعد لتنبهني ب�أنه يراقبنا.
متي��زت �آلت�ين و�س��ط قريناته��ا ب�ش��كل وا�ض��ح� ،إذ مل تك��ن مهمل��ة ،وال غ�ير مبالي��ة .ذهب��ت �إىل املدر�س��ة بانتظ��ام،
ودر�س��ت بج��د ،وبع��د الدرو���س مل تختل��ط ب�أح� ٍ�د ،ودون تلك��ؤٍ يف الطري��ق تع��ود �إىل الن��زل .ت�ش��د كتفيه��ا �إىل �أعلى،
وت�ضع ر�أ�سها بني كتفيها ،ومت�شي دون �أن ترفع عينيها عن الأر�ض ،كما لو كان هناك �شيء ما ي�ضغط عليهابعبء
ال يط��اق .يف بع���ض الأحي��ان عن��د الغ�س��ق كان��ت ت�أت��ي �إىل املدر�س��ة ،وتفت��ح ال"�أب��و"اب ،وتتج��ول لف�ترة طويل��ة يف
الف�ص��ول الفارغ��ة .كن��ا� ،أن��ا وجاريكجو ُلدي��ز ،نتابعه��ا بقل��ق ،عندما نتوجه �إىل املدر�س��ة كان �أملات��اي ي�أتي بعدنا.
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راقبن��ا ب�صمت ،وب�صم��ت �أي�ض ًا يتوجه �إىل البيت.
كن��ا نظ��ن �أن��ه كان يتابعن��ا ب�ش��كل مق�ص��ود ،كم��ا كان يفع��ل اجلمي��ع يف �أي��ام الدرا�س��ة باملدر�س��ة الداخلي��ة.كان
موقفه��م غريب ًا،ل��و �أن واح��د ًا م��ن الأوالد ظه��ر بجان��ب الفت��اة ،ت�ش��تعل �ضج��ة رهيب��ة ،ويب��د�أ املعلم��ون عل��ى الف��ور
مناق�ش��ة مث��ل ه��ذه احل��االت الت��ي تب��دو يف منظوره��م غ�ير عادي��ة ،وكان��وا يتعامل��ون م��ع �أك�ثر اللق��اءات اعتيادي��ة
لفت��ى م��ع فت��اة ،عل��ى الأق��ل كمج��اورة الذئ��ب م��ع النعجة-يف كل م��رة كان ينتظرهم��ا م�صيبة ال مف��ر منها.ولهذا
ال�س��بب ،كان علين��ا التوا�ص��ل م��ع الفتي��ات �أثناء الدرو���س يف الف�صل فقط ،و�إال ف�إننا نخاط��ر �أن ن�صبح مو�ضوع ًا
لنقا���ش الطالب،ب��ل رمب��ا ي�ص��ل الأم��ر �إىل ماه��و �أ�س��و�أ،حيث تعر���ض امل�س��ألة يف اجتم��اع جمل���س املعلم�ين ال��ذي،
بالطب��ع ،ال ميك��ن توق��ع �أي �ش��يء جي��د منه.
معلمون��ا الذي��ن "غر�س��ونا" يف الدرو���س ب��ذور ًا لل�صداق��ة احلقيقي��ة والإن�س��انية ،فعل��وا كل �ش��يء يف كث�ير م��ن
الأحي��ان لتق�س��يمنا �إىل مع�س��كرين متقابل�ين ،وبال��كاد حتدث��وا ع��ن العالق��ة املتبادل��ة ب�ين الأوالد والبن��ات ،كان��وا
ي�س��عون �إىل �أن يقتل��وا فين��ا ب�ش��كل منهج��ي �أي رغب��ة لإظه��ار امل�ش��اعر الربيئ��ة جت��اه بع�ضن��ا البع���ض.
عندم��ا �أفك��ر يف تل��ك الف�ترة الطفولي��ة البعي��دة ،ي�ضي��ق قلب��ي ا�س��تيا ًء ،لأن مث��ل ه��ذا املوق��ف جتاهن��ا م��ن جان��ب
املرب�ين واملعلم�ين قادن��ا �إىل ترهي��ب الفتي��ات با�س��تمرار ،والتهك��م عليه��ن و�إزعاجه��ن ،و�أحيان� ًا �إهانته��ن بكلم��ة
طائ�ش��ة .كذل��ك ت�صرف��ت الفتي��ات بت�صن��ع ،وغرق��ن يف تنهداته��ن بعد �أن كن ي�س��معن منا �أي كلمة من �ش��أنها �أن
تلم��ح �إىل �ش��يء حميم��ي ،و�أغلق��ن �آذانه��ن ب�ش��كل ا�س��تعرا�ضي ،وهرب��ن م��ن الف�صل كقطيع ظبي��ان خائف بعد �أن
�ش��عر باخلطر.
كل ه��ذا ج��رى فق��ط م��ن �أج��ل �أن نبق��ى "الئق�ين" يف عي��ون املعلم�ين .الآن �أفك��ر ك��م ُق ِتل��ت ُ
وخ ِنق��ت يف تل��ك الأيام،
وفريد ملن نختار! من جديد
�سام ٍ
م�شاعر بريئة مل ت�شتعل بنار احلب ،ومل ت�أ�سر قلوبنا بطموح �شبه طفويل ٍ
لع�شق ٍ
�أرى العيون الف�ضولية واملحبة ،و�أ�سمع �ضربات قلوبنا ،و�أقول يف �سريرتي تلك الكلمات التي كانت حينها ت�ضغط
عل��ى �ص��دري .رمب��ا �أعتق��د �أنن��ا فقدن��ا يف �أنف�س��نا تل��ك ال�ش��رارات الت��ي من �ش��أنها �أن ت�ؤدي يف نهاي��ة املطاف �إىل
�صداقة واعية ،وتبني يف امل�ستقبل عائالت
ومبة .يف النف�س الب�شرية.
قوية ُ
�أي�ض� ًا هن��اك ف�ص�لا �ش��تاء و�صي��ف ،فيهم��ا تع�ص��ف العوا�صف ،لكن �أي�ض ًا تغمر �أ�ش��عة �شم���س دافئ��ة الكون خالل
�أيام كثرية هادئة.
ط��وال احلي��اة حتتف��ظ يف ذاكرت��ك بكلم��ات دافئ��ة ،ونظ��رة واحدة،وحرك��ة مرتع��دة واح��دة ،و�إمي��اءة ال تن�س��ى،
كخال�ص ،كدفقات
ت�س��تيقظ يف ذاكرتك فيما بعد ،خالل رحلتك يف �س��ن الر�ش��د،ك�صدى �أبدي لبداية الرحلة،
ٍ
مانحة للحياة ،ال تعرف الكلل ،حلركتك الد�ؤوبة على طول خط القدر.كل هذا ،الذي ال يتكرر يف حياة الإن�سان
الحق� ًا ،مهم��ا كان��ت �س��ريعة ،ويتب�ين ل��ك اجلي��د وال�س��يء.يف ال�صع��ود الطوي��ل ع�بر احلي��اة ،هن��اك برع� ٌم واحد،
ٌ
رباط واحد ووحيد �سيبقيك عندما ي�أتي التعب الال�إن�ساين ،حني يكون عليك �أن ت�سقط من عل ٍو�.سوف مينحك
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�إ�ش��عاع هذه اللحظة قوة جديدة ،مما يثبت ا�س��تمرارية الروح الب�ش��رية.
على الأرجح ،كنت ال �أزال �أحمق ًا ،لكنني ال �أذكر جيد ًا �أول ف�صل �ش��تاء طويل ع�ش��ت فيه يف املدر�س��ة الداخلية،
فهو تقريب ًا مل يبق يف ذاكرتي .والآن ،و�أنا �أهجع على العربة التي تقودها �آلتني النا�ضجة� ،أ�شعر وك�أنني �شخ�ص
يح��اول عبث � ًا �أن يرب��ط �أط��راف حب��ل مقط��وع� .أري��د �أن �أت��رك ه��ذا ال�ش��غل غ�ير املج��دي واملري��ر ....ليع��ذرين
القارئ لأنني �أقفز �إىل مو�ضوع خمتلف� ،أو بالأحرى لأنني انتقل �إىل فرتة زمنية �أخرى من حياة �آلتني ،و�أملاتاي،
وجاريكجو ُلديز ،وغورباتي.
الربي��ع ي�أت��ي عل��ى �آلت��اي مت�أخ��ر ًا ،كم��ا ل��و كان يخت�بر مق��دار �ص�بر كل م��ا ه��و ح��ي ،لك ّن��ه يجت��ث م��ن اجل��ذر بقايا
ال�ش��تاء .باحلال يهبط على الأر�ض الكثري من احلرارة ،بحيث يف كل مكان يفقد كل �ش��يء ر�أ�س��ه ،وي�ش��عر بنعيم
غري م�ألوف ،وين�سى نف�سه يف الهناءالأ�سطوري .تكت�سي الأر�ض بخ�ضرة غ�ضة وفواحة لدرجة �أن القمم الثلجية
لآلتاي تتجمد من املفاج�أة �أمام �صخب الربيع هذا ،كما لو �أنها مل جتاور طوال حياتها غابة ال�صنوبر الكثيفة،
حي��ث ال ي�س��تطيع الكل��ب �أحيان� ًا �أن يح�ش��ر وجه��ه يف �أدغاله��ا اخل�ضراءالكثيفة� .س��حر الربي��ع! املعجزة التي تثري
ل��دى امل��رء �إعجاب� ًا ال ح��دود ل��ه ،وتو ُل��د في��ه ده�ش��ة مرتع�ش��ة .يف هذا الوقت ي�صبح م�س��قط ر�أ�س��ي قريب� ًا وعزيز ًا
علي لدرجة البكاء.
ّ
تقع قريتي يف �آلتاي .يف ف�صل ال�ش��تاء الطويل تكون منغلقة على نف�س��ها ،كما لو كانت غارقة يف نوم عميق ،ويف
الربي��ع ،م��ع �أ�ش��عة ال�شم���س الأوىل ،تع��ود �إىل احلي��اة عل��ى الفور.نخلع عن �أنف�س��نا املالب���س الثقيل��ة التي �أزعجتنا
ط��وال ال�ش��تاء،ونو ّدع املوق��د ال��ذي دف�أن��ا يف اللي��ايل العا�صف��ة الطويل��ة.يف ف�ص��ل الربي��ع من ال�صع��ب �أن تت�صالح
مع قدوم االمتحانات� ،إذ ترغب يف اخلروج �إىل الطبيعة،يف حني عليك �أن جتمع كامل قوة �إرادتك للإبقاء على
نف�س��ك داخل اجلدران الأربعة لل�صف.ت�ش��عر باليوم الواحد ك�أنه �أ�س��بوع كامل ،يف حني ميتد الأ�س��بوع ك�أنه �ش��هر
طويل.لك��ن ل��كل �ش��يء وقت��ه :تنته��ي الدرا�س��ة ،ويق��دم التالميذاالمتحان��ات النهائي��ة ،ويع��ودون �إىل منازله��م.
ته��د�أ باحةاملدر�س��ة ،وتخب��و احلي��اة يف الن��زل.ال �أح��د �س��وانا ،يتامى الأب والأم ،مثل الأغن��ام العرجاء التي تبقى
يف الزريب��ة عندم��ا يندف��ع القطي��ع كل��ه �إىل املراع��ي احلرة.مهم��ا كان��ت الرعاية الت��ي يوليها البلد �إلي��ك� ،إال �أنك
ت�ش��عر مب��رارة و�صعوب��ة افتق��ادك والدي��ن ينتظران��ك ب��أذرع مفتوحة.تتحج��ر ال��روح م��ن الوحدة،ومت�ل�أ ال�ص��در
املرارة،وتكوي��ه كالنار.ت�ش��عر كم��ا ل��و �أن �أحده��م �أ�س��اء �إلي��ك ،احل��زن يج��دك ،ويوقع��ك يف م�صيدته.هن��ا �أك�ثر
الكلم��ات غ�ير ذات �أهمي��ة بالن�س��بة الآخرين،جت��رح قلب��ك بتذكريه��ا ل��ك م��رار ًا وتك��رار ًا بق��درك كيتيم.الحظت
�أن الأيتام ح�سا�س��ون ومتحفظون ،ويتطلب الأمر الكثري من القوة لت�س��تدعي ال�صراحة من �أعماقهم ،وت�س��تميل
ميله الداخلي.
م��ا زل��ت �إىل الآن �أذك��ر بو�ض��وح ذل��ك ال�صي��ف احل��ار ،عندم��ا كن��ا نح�ص��د الق���ش .جتمعن��ا يف الك��وخ� .أن��ا
وجاريكجو ُلديز نكد���س �أكوام الق���ش على عربة كوك�ش��والك ،وخالل اال�س�تراحة الق�صرية �أح�ضرنا من املزرعة
اجلماعية احلليب والعريان -طعامناالب�سيط.ا�ستنفد كوك�شوالك كل قوتي ،وميكن للمرء �أن يعتقد �أنه بطبيعته
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ُخلق حتديد ًا لينهك النا�س.تقول العامة" :تقود احل�صان �إىل امل�سكن،وهو يحاول الهرب �إىل ال�صحراء".وهكذا
هو الأمر هنا ،فقد كان كوك�شوالك جت�سيد ًا كال�سيكي ًا لهذا القول ،على الرغم من �أننا كنا نربط قائمتيه،ومهما
راقبناه بكلتا العينني� ،إال �أن �صاحب الذيل الق�صري حتايل للفرار� ،إما �إىل حما�صيل املزرعة اجلماعية� ،أو �إىل
حق��ل البطي��خ يف املدر�س��ة الداخلي��ة� ،أو حت��ى اله��روب �إىل القري��ة والو�ص��ول �إىل احلظ�يرة ،حي��ث كان ال�س��ماد
ال�س��ائل ذو الرائح��ة الكريه��ة �إىل الركب��ة�.إذا ه��رب كوك�ش��والك ،كان م��ن ال�صع��ب اللح��اق ب��ه ،و�إذا م��ا اختف��ي،
فكم��ا يقولون ،فت���ش عن الريح.
قروح �صلبة ،وكان من امل�س��تحيل اجللو���س على كوك�ش��والك بدون �س��رج ،وكان
كان ظهر احل�صان ً
مغطى بق�ش��رة ٍ
من غري املعقول يف بع�ض الأحيان �أن تقود هذا العنيد.
كن��ت م�س��تغرق ًا يف ن��وم هن��يء قب��ل الفج��ر ،عندم��ا �س��حبني �أحده��م م��ن ال�س��رير م��ن رجل��ي .كان �أم�ين حمزنن��ا
زين اهلل .كان مظهره قا�سي ًا ،وبخني بكلمات بذيئة ،وقذفني بب�ضع كلمات قا�سية بحق �أبي الذي ت�آكلت عظامه
من��ذ ف�ترة طويل��ة حت��ت الأر���ض .ات�ض��ح �أن كوك�ش��والكنا خ� ّرب حقل البطيخ م��رة �أخرى .كابدت لإثب��ات براءتي،
لك��ن زي��ن اهلل جل��دين بال�س��وط عل��ى قدم��ي العاريت�ين ،واتهمن��ي بالع�صي��ان ،الأم��ر الذي ي��كاد �أن يكون بالن�س��بة
ل��ه خطيئة مميتة.
ا�ستيقظ الأوالد على ال�ضجيج ،وهرعت الفتيات من الكوخ املجاور ،ورك�ضت املربية كاميليا� -آباي مل�ساعدتي.
مل��اذا ت�ص��رخ؟ -هاجم��ت زي��ن اهلل- .البهيم��ة تبق��ى بهيم��ة! مل��اذا تري��د �أن حت��رم ه��ذا ال�صب��ي م��ن الن��وم
لي ًالليحر���س ه��ذا احل�ص��ان؟ ال تتحام��ق ،فهم��ت! ع��ار علي��ك �أن ترف��ع ي��دك عل��ى يتي��م م�س��كني!
مل ي�ضع��وين هن��ا لع� ّد الأيت��ام! ولي�س��ت �أم��ر ًا بالن�س��بة يل كلم��ات كل عان���س عرج��اء! -مل يف��وت زي��ن اهلل الفر�صة
لي�ؤك��د حقيق��ة �أن كاميلي��ا� -آب��اي كان��ت امر�أة عرجاء وحيدة�- .أع��رف وظيفتي! يجب �أن يكون لدينا نظام!
نف��رت الدم��وع م��ن عين��ي املربي��ة .ا�س��تغرقت يف �صم��ت العج��ز مل��دة دقيق��ة؛ فل��م تك��ن تع��رف كي��ف ت��رد عل��ى زين
اهلل ال��ذي مل يك��ن لدي��ه حت��ى �أدن��ى فكرة عن م�ش��اعر مثل الت�س��امح واحرتام النا���س.
لكنها ،حني جنحت يف االنفالت من �صمت العجز مل تقل �سوى:
ليعاقب��ك اهلل عل��ى ه��ذا! ا�س��تدارت ،وب��د�أت حت��رك الرم��اد بامللق��ط بحث� ًا ع��ن الفح��م ،لكنه��ا ا�س��تطردت- :ل��ن
يبق��ى ذل��ك دون عقاب!
�إن ر�أي��ت البهيم��ة م��رة �أخ��رى يف حق��ل البطي��خ ،ال تتوق��ع الرحم��ة!  -عين��ا �أمني املخزن احلم��راوان من الغ�ضب،
واملتقيحتان ب�صديد رمادي ،كادتا �أن تخرجا عن مدارهما ،وهو ينذرين.
ج��رو كاميلي��ا� -آب��اي ذو ال�ش��عر الأحم��ر ،دخ��ل راك�ض� ًا �إىل الكوخ ،وو�ص��ل �إىل الأطباق ،وتوقف عن��د املوقد ،لكنه
�س��رعان م��ا ط��ار بعي��د ًا وه��و ينبح بوح�ش��ية بع��د �أن ركله �أمني املخ��زن بحذائه املطاطي املنتفخ م��ن الندى ،كانت
الركل��ة م��ن الق��وة بحيث �ألقت باجلرو امل�س��كني عرب فجوة الب��اب ،ليهرع �إىل الكوخ املجاور.
هن��ا ج��اءت �آلت�ين �إلين��ا م�س��رعة .يج��ب �أن تك��ون ق��د نه�ض��ت لتوه��ا م��ن الفرا���ش ،لأن �ش��عرها كان جم��دو ًال
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بالن�ص��ف ،وم��ن القب��ة املفتوح��ة لف�س��تانها ب��ان اجل��زء العل��وي م��ن حمال��ة ال�ص��در التي �ش��دت نهديه��ا ال�صلبني،
و�أب��رزت ج�س��مها الأبي���ض .ف��ور دخوله��ا �إىل الك��وخ ،انتزع��ت ال�س��وط م��ن ي��د زي��ن اهلل.
كي��ف ت�س��مح لنف�س��ك� ،أن تك��ون متام� ًا كذئ��ب ت�س��لق �إىل حظ�يرة اخل��راف؟ -وا�صل��ت �صراخه��ا :م��اذا حت�س��ب
نف�س��ك؟! ارك��ب عل��ى احل�ص��ان وغ��ادر م��ا دمت �س��ليم ًا!
�أو� ...أو�....أرى �أن �أ�س��نانك ظهرت! -تفاج�أ زين اهلل من الهجوم غري املتوقع .لكنه �س��رعان ما عاد �إىل ر�ش��ده
الف��ور ،وحت��رك عاب�س� ًا �إىل �آلت�ين الت��ي مل تنتظ��ر حت��ى ي�ضربه��ا �أي�ض� ًا ،فهرع��ت �إىل اخل��ارج و�ضرب��ت بال�س��وط
ع��دة م��رات عل��ى ر�أ���س ح�ص��ان �أم�ين املخزن الذي كان مربوط ًا �إىل ال�ش��جرة .رجع احل�ص��ان �إىل اخللف ،وقطع
الر�س��ن ،وانطل��ق مندفع ًا بعيد ًا.
كاد زي��ن اهلل �أن ينفج��ر غ�ضب� ًا ،لكن��ه مل يج��ر�ؤ عل��ى قول �أي �ش��يء قا�� ٍ�س للفتاة ،كان كل��ه قامت ًامن الغيظ ،وغادر
�ضارب ًا بحذائه الثقيل،يف حني و�صلت �إلينا الكلمات التي كان يتمتم بها يف طريقه:
�س�أحا�س��بك �أيته��ا التافه��ة! و�س��أريك!  -مل ي�ش��أ حت��ى الرج��وع ال�س��تعادة ال�س��وط ،كم��ا يفرت���ض م��ن الرجل ،عدم
ال�س��ماح ب�إبقاء ال�س��وط يف �أيدي �آخرين ،وخا�صة الن�س��اء.
كن��ت عل��ى ا�س��تعداد لأن �أغ��ور يف الأر���ض م��ن اخلج��ل .ك��م كن��ت �ضعيف� ًا ومزعزع� ًا! �أيعق��ل �أن م��ن داف��ع عن��ي مل
يك��ن الأوالد ،و�إمن��ا �آلت�ين! الفت��اة ال�ضعيف��ة مل تق��ف فق��ط �إىل جانب��ي ،ب��ل �أجربت من اعتدى عل� َّ�ي على الهروب.
�ش��عرت بنف�س��ي مهان ًا ،وبائ�س� ًا ،وعدمي القيمة .تقزمت مع اخلجل.
كان��ت ال�شم���س ترتف��ع م��ن خل��ف الت��ل ،وهد�أت ب��رودة ال�صب��اح .كان الأوالد يح�صدون الق���ش يف الغابة املجاورة،
وكانت �أ�صوات منا�ش�يرهم م�س��موعة .كنت م�س��تلقي ًا يف الكوخ ،متكوم ًا يف كتلة .جاءت كاميال� -آباي مرتني �إىل
الكوخ ،وعر�ضت على الإفطار ،لكنني مل �أنه�ض من ال�سرير.
الذي��ن يغ�ضب��ون م��ن القم��ل ،ال يرم��ون معطف الفرو يف النار! ،انه�ض يا قا�س��م ،وغ� ّرد! لقد حان الوقت للذهاب
�إىل املزرع��ة للح�ص��ول عل��ى احللي��ب ،و�إال ف�إنن��ا �س��وف ن�ترك دون غ��داء- ،قال��ت يل وه��ي تتح��رك بن�ش��اط يف
اخلارج-.و�ص��ل كا�ش��يماباي ،مت �إر�س��اله لق���ص الق���ش .عل��ى الأرجح �س��تذهب �أنت و�آلتني مل�س��اعدته.
طري��ق �أ�س��ود متع��رج .كان��ت العرب��ة تهب��ط متدحرج��ة قلي�ل ًا .ج��ف النه��ر� ،أ�س��راب البعو���ض الت��ي ظه��رت م��ع
ال��دفء تط��ن،كان كوك�ش��والك يخط��و ملوح ًابذيل��ه الق�صري با�س��تمرار.يف الأك��وام الرتابية املكد�س��ة على �أنقا�ض
املن��ازل الت��ي كان��ت تنت�ص��ب عل��ى جانب��ي الطري��ق ،كانت فئ��ران الغابات املرقط��ة املتنوعة ترك���ض ،جتمع براعم
الأرز اجلافة.خاف��ت �إحداه��ا م��ن �ش��يء م��ا ،فرتك��ت الك��وز الأخ�ضر،واختب��أت يف ال�ش��ق ،يف ح�ين التقط��ت ف��أرة
�أخ��رى عل��ى الف��ور الك��وز ،و�س��ارعت �إىل اجلح��ر.كان ن َّق��ار اخل�ش��ب ي�ض��رب يف اجل��ذع.يف بع���ض الأحي��ان يتوقف
عن �ضرب ال�شجرة،ومي�س��ح منقاره الطويل بلحائها.ت�ش��كل �ش��عور ب�أنه ال ينظف منقاره ،و�إمنا ي�ش��حذه.رافقتنا
بع�ض الطيور الرمادية ال�صغرية ذات الأعناق ال�صفراء ،قافزة من فرع �إىل فرع ،يبدو �أن ع�شها كان يف مكان
قريب.جل�س��ت �آلت�ين ب�س��اقيها املتدليت�ين يف جان��ب العرب��ة ،تغن��ي حلن� ًا ب�ص��وت منخف���ض.يف الآون��ة الأخ�يرة مل
115

يبألا رطملا

تك��ن يف حال��ة نف�س��ية جيدة،حرمته��ا عائل��ة �أملات��اي الهدوء.ب��د�أ الأمر كله يف نهاية العام الدرا�س��ي ،عندما حاول
ماميورون منعها من تقدمي اختبارات مادة التاريخ .ثم تدخلت زوجته ،كوليا���ش ،وجنحت يف حمل زوجها على
ر�ض” .لكنها منذ ذلك اليوم ،وبذرائع خمتلفة ،بد�أت ت�أخذ �آلتني �إىل منزلها ،وجتربها على
�إعطائها تقييم " ُم ٍ
العمل يف املنزل .والآن منذ �أ�س��بوع كامل و�أملاتاي يعمل يف ق�ص الق���ش ،ي�س��اعد يف جمع الق���ش وحفظه ،لكنه يف
الوق��ت نف�س��ه ح��اول البق��اء عل��ى مقرب��ة م��ن �آلت�ين ليتح��دث معها عل��ى الأقل ب�ضع كلم��ات .الآن ج��اء دوري لأتابع
بعيني االثنتني كل حركة له .عذبتني الغرية ،ومل �أمتكن من النظر �إىل �أملاتاي بال مباالة" .وما الذي يبحث عنه
هنا؟" -فكرت با�س��تياء- .ما الذي يحتاجه من �آلتني؟ و�ضع �أملاتاي و�آلتني الق���ش على املك�ش��طة ،وقمت ب�س��حبه
على كوك�شوالك �إىل املكان الذي يتم فيه التكدي�س .يف كل مرة كنت �أ�ضرب احل�صان بال رحمة من �أجل العودة
ب�س��رعة" .كان الع��رق يت�صب��ب من��ا كالربد""....ل��و �أن��ك تعطين��ا القلي��ل م��ن الراح��ة"- ،طلب��ت م��ن �أملات��اي ،ولكن
عندما �س��معت كلماته ،دفعت كوك�ش��والك ب�ش��كل �أ�س��رع� .أثارين العناد .عملت حتى امل�س��اء دون �أن �أتذكر نف�س��ي،
ومل �أه��د�أ حت��ى غادر �أملات��اي �إىل القرية للمبيت.
يف �إح��دى امل��رات ،عن��د عودت��ي م��ن التكدي���س ،ر�أي��ت �أن �آلت�ين كان��ت تبك��ي ،يف ح�ين غ��ادر �أملات��اي ب�س��رعة عل��ى
ط��ول الطري��ق .مل �أك��ن �أج��ر�ؤ عل��ى اال�ستف�س��ار ع��ن �س��بب الب��كاء ،وجل�س��ت بجانبها عن��د الكومة .مل مت�س��ح �آلتني
دموعه��ا ،كم��ا ل��و �أنه��ا مل تلح��ظ وج��ودي .انتظ��رت قلي�ل ًا ،ث��م �ألقي��ت بالق���ش عل��ى املك�ش��طة ،و�س��حبته �إىل م��كان
التكدي���س .ولك��ن عندم��ا ع��دت م��رة �أخ��رى ،ا�س��تقبلتني �آلت�ين بابت�س��امة .مل يك��ن عل��ى وجهه��ا املبته��ج �أي �أث��ر
لدموعه��ا املري��رة الت��ي كان��ت تنهم��ر من��ذ حلظ��ات ،والحلزنه��ا احلاد.
ب�ش��كل ع��ام ،كان��ت �ش��خ�صية �آلت�ين متقلب��ة ،كان��ت تنفج��ر بلحظ��ة ،وته��د�أ بلحظ��ة؛ �إذا كان وجهه��ا ب��ارد ًا قب��ل
حلظة ،ف�إنه بعد فرتة ق�صرية جد ًا ي�شع بالفرح ،وا�ستبدلت احلرية بالدماثة .ومع ذلك بدا يل �أن القلق يكمن
خلف ابت�س��امتها ال�صافية وامل�ش��رقة.
يف امل�س��اء كان��ت جتم��ع حوله��ا الفتي��ات ،وظل��ت ت�ش��دو بالأغ��اين لف�ترة طويل��ة ،كان��ت كله��ا حزين��ة ،وكئيب��ة .مل
يظه��ر �أملات��اي يف احلق��ل بع��د ذل��ك ....
غن��ت �آلت�ين حلن� ًا ب�س��يط ًا ،ذ ّك��رين ب�أغني��ة امله��رج �أدل�ير كو�س��يغري املكتمل��ة ،والت��ي �أطاله��ا من �أج��ل اختبار �صرب
الأ�ش��خا�ص الذين مل يكونوا يعجبونه .جل�س��ت جمرب ًا نف�س��ي بكل قوتي على عدم النظر �إليها مرة �أخرى ،وعدم
التطلع �إىل تعابري وجهها .هنا ُ�سمع حفيف للق�ش ،يبدو �أنها جل�ست على العربة� ،أو تركت العربة .بعدها �شعرت
ب�أنفا���س ح��ارة عل��ى رقبت��ي .م��ا كن��ت لأ�ص��دق �أب��د ًا�أن نف���س الإن�س��ان ميك��ن �أن يك��ون ح��ار ًا �إىل ه��ذه الدرج��ة .بدا
وك�أنني تعر�ضت لنريان� ،س��رت الرجفة يف ج�س��دي .الآن رمبا �س��تقول يل �ش��يئ ًا ما .لكن ماذا؟
قا�سم؟
نعم.
قل يل ملاذا �أنت �صامت؟
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فقط هكذا ....
�أعطني اللجام.
ملاذا؟
ارحت �أنت .رمبا تعبت من �ضرب كوك�ش��والك - .جل�س��ت �آلتني بجانبي ،و�أخذت من يدي املقب�ض والع�صا - .خذ
ً
ق�سطا من الراحة.
متايل��ت العرب��ة عل��ى حف��رة ،فاحت��ك مرفقه��ا ب��ي .متلكن��ي اخل��وف .مل��دة ع��ام كام��ل جل�س��نا عل��ى نف���س املقع��د،
وح�ضرنا درو�س��نا مع ًا ،وم�ش��ينا جنب ًا �إىل جنب ،لكنني مل �أ�ش��عر �أبد ًا بهذا ال�ش��عور امل�س��كر؛ كنت على ا�س��تعداد
للب��دء يف رحل��ة ب�لا نهاي��ة عل��ى ه��ذه العرب��ة املرتنح��ة املربوطة بكوك�ش��والك ال��ذي �أكرهه� ،إذا كانت �آلتني جتل���س
دائم� ًا بج��واري .كي��ف يل �أن �أخربه��ا ع��ن ه��ذا احللم؟
نعم-نع��م ،ا�س�ترح لبع���ض الوق��ت- ،ك��ررت م��رة �أخرى .ثم التفت��ت �إ َ
يل و�ضحكت؛ لتظه��ر الغمازتان على خديها
وا�ستلق ،و�أرح ر�أ�سك على ركبتي ....
اللذين حتول لونهما �إىل وردي �أكرث من املعتاد�- ،ضع الق�ش،
ِ
مل �أ َر فوق��ي �ش��يئ ًا �س��وى عينيه��ا ال�صافيت�ين النقيت�ين .الع��امل كل��ه ه��و الآن بالن�س��بة يل يف هات�ين العين�ين .دار
ر�أ�س��ي .ب��دا و�أن �س��حابة خفيف��ة كان��ت تقف��ز �أثن��اء �س�ير العرب��ة ،وم��ن وق��ت �إىل �آخ��ر كان��ت تظهر تيجان �أ�ش��جار
ال�صنوب��ر الطويل��ة فوق��ي ،تت�أرج��ح مع الريح ،وفوقها يف الأعايل امتدت �س��ماء زرقاء �صافية ونقية كعيني �آلتني،
وفيها حام ن�س� ٌر كنقطة �س��وداء-متام ًا كما يلمع ال�س��واد الغام�ض لب�ؤب�ؤ عيني �آلتني .كنت م�س��تلقي ًا على ظهري،
ومل �أرفع عيني عن الن�س��ر ،م�س��تلقي ًا بال حراك ،خوف ًا من �أن تختفي هذه ال�صورة ،تتبخر ب�س��بب حركة واحدة
�ال ،كان يرق�ص حق� ًا ،و ُلديه
غ�ير مالئم��ة من��ي ،حت��ى �أنن��ي ب��د�أت بالتفك�ير بح��ذر .وكان قلب��ي ينب���ض ب�ص��وت ع� ٍ
ا�س��تعداد �أن يخ��رج من �صدري.
اهت��زت العرب��ة به��دوء ،كان��ت �أ�ش��جار ال�صنوب��ر تودعن��ا ،مل ّوح��ة بتيجانه��ا بلط��ف .انقلب��ت ال�س��ماء ال�صافي��ة
فوقنا .ذهب الن�سر �أعلى و�أعلى� .أغلقت عيني ،ال�صورة هي نف�سها� :سماء �صافية ،ن�سر يحلق عالي ًا يف ال�سماء،
عين��ا �آلت�ين اللت��ان ال ح��دود لهم��ا ،تبت�س��مان� ....ش��عرت بك� ٍ�ف ح��ارة عل��ى جبهت��ي .م��ررت �آلت�ين يده��ا م��ن خ�لال
�ش��عري ،فاح�ترق وجهي.
قا�سم؟
نعم ....
قل يل ملاذا �أنت �صامت؟
فقط هكذا ....
هل حتلم ب�شيء؟
نعم ....
مباذا؟
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ال �أعرف  ....وملاذا �أنت �صامتة؟
�أنا �أحلم �أي�ضا.
مباذا؟
بك � ....أحلم �أن �أراك بعد ع�شر �سنوات ،عندما ت�صبح رج ًالحقيقي ًا .هل �أحببت حلمي؟
نعم ....
من تريد �أن ت�صبح؟
ال �أدري ....
ال زلت و ُلد ًا يا قا�س��م .و�إال ملاقلت �إنك ال تعرف� .س��تنهي املدر�س��ة ،رمبا �س��وف تذهب �إىل �أملاتي .من �س��ت�صبح؟
معلم ًا� ،أم مهند�س ًا� ،أم كاتب ًا؟ �ألي�س لديك حلم يا قا�سم؟
و�أنت نف�سك من تريدين �أن ت�صبحي؟
نحن ال نختار � ....سنح�صل على ما ي�صل �إلينا .لن يكون علينا �أن نختار- ،تنهدت �آلتني.
فتح��ت عين��ي .كان��ت حت��دق يف وجه��ي با�س��تمرار ،م�س��تندة مبرفقه��ا عل��ى �ص��دري .كان��ت �ضفريتاه��ا املتدليت��ان
من �صدرها تدغدغان �أنفي برائحة �ش��عرها الذي �أحرقته ال�شم���س .ر�أيت فوقي عينيها ال�صافيتني ،والقو�س�ين
الرفيع�ين حلاجبيه��ا ،و�ش��فتيها املليئت�ين تتح��ركان ب�لا كل��ل� .ش��عرت باحل��رارة م��رة �أخ��رى ،وفج��أة رغب��ت يف �أن
�أ�ش��اركها �أف��كاري الأك�ثر حميمي��ة.
�آلتني ....
نعم؟
�إذا كنت ترغبني� ،س�أخربك ....
مباذا؟
بحلمي.
ال ،ال داع��ي!  -انحن��ت وقبلتن��ي يف �ش��فتي - .يكفي��ك ه��ذا- .ث��م عانقتني ب�ش��دة ،وقربتني �إليه��ا .وفج�أة بد�أتُ يف
الب��كاء ،و�أغرق��ت وجه��ي عل��ى �صدره��ا ،الهث� ًا ،حم��او ًال �أال �أتنف���س .بكي��ت طوي�ل ًا ،متنهد ًا مب��رارة  ....رمبا ،كان
ذل��ك جت�س��يد ًا مل�ش��اعري ال�صبياني��ة الأوىل ،و�إجابت��ي عل��ى �أ�س��ئلة �آلت�ين� .أو رمب��ا كانت تلك الدم��وع هي تقديري
وامتناين يف الوقت نف�س��ه لأول مل�س��ة حانية �أ�ش��عر بها يف حياتي .يبدو �أنها كانت الأمرين معا.
دون وع��ي �ش��عرت ب�أنن��ي الآن �أُح� َرم م��ن �آلت�ين ،و�أنه��ا بعي��دة ع��ن متن��اول ي��دي ،مث��ل طائ��ر ق��وي يخ�ترق الآف��اق،
ليختف��ي يف ال�س��ماء الزرق��اء ،ب�لا عودة
ع��دت �إىل احل�ص��اد مبف��ردي .بقي��ت �آلت�ين يف القرية ،ومل تكن ترغب يف البق��اء ،لكن زوجة ماميورون �أجربتها،
كعادتها ،وجدت لها عم ًال يف منزلها.
ع��دت منح��رف امل��زاج ،كن��ت �أ�ش��عر بقل��ق يف روح��ي ،مل �أرغ��ب حت��ى يف الطع��ام ،وبحل��ول امل�س��اء ،حا�ص��رت
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ال�سحب ال�سماء ،ومع بداية ال�شفق بد�أ املطر يت�ساقط مع الربد .غطينا الكوخ م�سبق ًا بطبقة �سميكة من الع�شب
الأخ�ضر ،بحيث ال يت�سرب املاء من ال�سطح ،وذهبنا �إىل الفرا�ش يف ذلك امل�ساء مبكر ًا على غري عادتنا .طوال
اللي��ل مل يتوق��ف هط��ول الأمط��ار الغزي��رة ،وحت��ى ال�صب��اح كن��ت �أرجت��ف و�أن��ا �أتقل��ب يف الفرا���ش ،غري ق��ادر على
الن��وم ،والأف��كار امل�ضطرب��ة مل ترتك قلبي.
انه�ض ،لقد خطف �أملاتاي �آلتني- ،دوت �صرخة �شخ�ص ما عند ال�صباح-لقد خطف حمامتنا!
هرع��تُ ب��دون ت��ردد م��ن الك��وخ ،رك���ض جاريكجو ُلدي��ز بع��دي .هرعن��ا االثن��ان �إىل الك��وخ ال��ذي كان��ت تعي���ش في��ه
الفتي��ات .ات�ض��ح �أن كامي�لا� -آب��اي ه��ي الت��ي كانت ت�صيح ،فقد ذهبت بعد الع�ش��اء �إىل القرية من �أجل الغ�س��يل،
وع��ادت يف ال�صباح.
طفلة م�س��كينة ،وبدون ذلك مل تكن احلياة �س��هلة بالن�س��بة لها!  -كانت تنتحب بكل ماتطيق من نريان الغ�ضب.
من��ذ �س��نوات عمره��ا الأوىل بقي��ت ب��دون "�أبو"ي��ن ،ومب��ا فيه الكفاي��ة عرفت حياة اليتم! هذا ه��و ن�صيب اليتيم!اليتيم! كيف ميكن لأملاتاي �أن يفعل هذا؟!كل هذا من تدبري ماميورون!....
كمذهول من الربق .ماذا حدث معي بعد ذلك؟ ال �أذكر .يف وقت الحق �أخربوين �أنني �أم�س��كت ب�س��كني
جتمدتُ
ٍ
طويلة كانت كاميال� -آباي تقطع بها اخلبز ،وهرعت م�سرع ًا نحو القرية.
يب��دو �أنن��ي كن��ت �أ�ص��رخ ب�أنن��ي �س ��أخرج �أمع��اء مامي��ورون .ات�ض��ح �أن جاريكجو ُلدي��ز وغوربات��ي حلق��ا ب��ي يف
منت�صف الطريق ،و�أعاداين �إىل مكان احل�صاد ،بعد �أن �ألقيا بي فوق ال�س��رج .لو كنت مكانهما ،رمبا ملا تركت
نف�س��ي للم�صيبة.
عندم��ا ع��دت �إىل وعي��ي وفتح��ت عين� ّ�ي ،كان يف الك��وخ �ش��فق ،ويف اخلارج كانت رياح ته��ب ،ومطر خفيف يهطل.
يف اجلب��ال م��ن وق��ت لآخ��ر كان ي�س��مع �ضجي� ٌج ،كم��ا ل��و �أن تدفق� ًا طيني� ًا يتح��رك .كان��ت الغاب��ة تهمه��م .ال�س��طح
يقط��ر� ،ألق��ى �أحده��م ب�صخ� ٍ�ب كوم��ة م��ن الق���ش على الكوخ ،ت�س��اقط رذاذ املاء عل��ى الأر�ض ،ثم توقف.
كان جاريكجو ُلديز م�ستلقي ًا بالقرب مني ،وا�ضع ًا كفه حتت خده .يبدو �أنه غفا دون �أن ي�شعر .فوق ر�أ�سه كانت
تتدىل ورقة بي�ضاء� .أخذتها و�شاهدت عليها �شعر ًا مكتوب ًا ،بخط اليد جاريكجو ُلديز.
عزيزي �آلتني ،النبيلة،
كيف ب�شكل غري متوقع ترتكينا!
الفرا�ش الغريب البارد،
تغ�سلينه بدموعك الآن.
من كل قلبي �أحببتك،
و�أعطيتك دائم ًا ق�سم الوفاء،
بحزن �ألعن نف�سي:
والآن ٍ
لن نلتقي �أبد ًا!
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يا قدري-يا ن�صيبي البائ�س،
ملاذا كنت ا�شتاق لتحوالتك؟
لقد حب�ست احللم يف الأ�سر،
مل تعط �أم ًال باملقابل.
�أيعقل �أنك خدعتيني،
يا �شبابي ،يا فرحتي امل�شرقة؟
لقد حرقتيني ب�أمل احلب املر.
كيف �س�أعي�ش بدون حبيبتي؟
بالطب��ع� ،أ�ش��عار اهلل �أعل��م م��ا ه��ي ،لكنه��ا يف تل��ك اللحظ��ات ال�صعب��ة ات�ض��ح �أنها تعرب ع��ن �أف��كاري املريرة بدقة
بالغة.
،يف تلك اللحظة مل يكن هناك �شاعر �أف�ضل من جاريكجو ُلديز.
بع��د ق��راءة ه��ذه ال�س��طور ،لأول م��رة عرفت م�ش��اعر جاريكجو ُلدي��ز ،الذي كان ،مثلي ،يكن احل��ب لآلتني .طويت
الورق��ة �أرب��ع م��رات ،وو�ضعته��ا يف جيب��ي .يف ال�صب��اح بح��ث جاريكجو ُلدي��ز طوي�ل ًا .مل �أع�ترف ل��ه ب�أنن��ي �أخ��ذت
ق�صيدته لنف�س��ي.
يف ذل��ك الع��ام ترك��ت املدر�س��ة .يف البداي��ة طل��ب من��ي جاريكجو ُلدي��ز ع��دم ت��رك الدرا�س��ة ،ولك��ن بع��د ر�أى
ت�صميم��ي ،ل��وح بي��ده مودع� ًا .افرتقن��ا بالدموع .ثم رافقني �إىل منت�ص��ف الطريق .و ّدعنا بع�ضنا البع�ض ،ومتنى
كل منا للآخر النجاح والرفاه ،ثم افرتقنا يف اجتاهني خمتلفني ،ولكن بعد �أن ابتعدنا مل�سافة ال ب�أ�س بها ،عدنا
م��رة �أخ��رى ،وبد�أن��ا ال��وداع م��ن جديد .عندها فق��ط عرفت للمرة الأوىل �أن اال�س��م احلقيقي جلاريكجو ُلديز هو
كام�ش��اباي� .أخرجت ورقة �ش��عر من جيبي و�س��لمتها له ،لكنه مل ي�أخذها ،وقال:
لقد خمنت ب�أنها معك .لتبقى معك ذكرى عن حياتنا يف املدر�سة الداخلية.
يف املن��زل مل �أتل��ك�أ� ،أحلح��ت عل��ى ج��دي ك��ي يبيع البقرة الرمادية ،وبهذا املال �س��افرت �إىل �أملاتي .يف وقت الحق
علمت �أن �أملاتاي مل يظهر يف قرية توبكاين مرة �أخرى ،وح�صل على وظيفة معلم يف قرية �أولكني-نارين .وقالوا
�إنه يعي�ش مع �آلتني يف �سالم وان�سجام.
والآن ،بع��د ع�ش��ر �س��نوات بال�ضب��ط م��ن تل��ك الأح��داث الدرامي��ة ،التقي��ت ب�ش��كل غري متوق��ع ب�آلتني.وم��رة �أخرى
ركبنا العربة ،جل�سنا جنب ًا �إىل جنب ،وكانت �أكتافنا تلم�س بع�ضها البع�ض عندما كانت العربة جتتاز احلفر.يف
بع�ض الأحيان كانت �آلتني حتث احل�صان وت�ش��د اللجام،ثم تتجمد ،وجتل���س يف �صمت ،كما لو كانت ت�س��تمع �إىل
�صوت قطرات املطر.يف �أحيان �أخرى تنزلق كتلة من الطني العالق بحواف العجالت على الأر�ض،ومن الرائحة
املخم��ورة احلام�ض��ة للعل��ف ،احتق��ن التنف���س.متايلت العرب��ة عل��ى الطري��ق املمط��ر ،وب��دا يل �أنه��ا كان��ت حت��اول
�أن جتع��ل من��ا� ،أن��ا و�آلتني،قريب�ين م��ن بع�ضن��ا البع���ض.يف كل م��رة تتالم���س فيه��ا �أكتافن��ا ،ترجت��ف رمو���ش �آلت�ين
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الطويل��ة ،و�س��رعان م��ا تتطل��ع �إل ّي���ض بعينيه��ا ال�س��وداوينال�صافيتني،وتبتعد عل��ى الف��ور �إىل حاف��ة العربة.ولكنه��ا
مهم��ا حاول��ت اجللو���س بعي��د ًا ،ف�إن العرب��ة املت�أرجحة كانت مرار ًا وتك��رار ًا تعيدها �إ ْ
يل.
ك��م ه��ي احلي��اة ممتع��ة .يف تل��ك اللحظ��ة تخيلته��ا عل��ى هيئ��ة طري��ق متع��رج في��ه العدي��د م��ن املطب��ات .البع���ض
يعرب هذا الطريق ب�سرعة ،ويقطعه يف قفزة واحدة؛ والبع�ض الآخر ي�شقه ببطء ،وكل خطوة يقطعها ب�صعوبة.
على هذا الطريق يتوه البع�ض َ
وي�ض ِّيعون �أنف�س��هم ،يف حني يخو�ض البع�ض الثاين �صراع ًا مليئ ًا بالتوتر ال ميكن
ت�ص��وره ،ويقاب��ل �آخ��رون �س��عادتهم ب�س��هولة .والنا���س ،بغ���ض النظ��ر عم��ن ه��م ،ال يعرف��ون �أنه��م ي�س�يرون عل��ى
طري��ق مبا�ش��ر واحد للحي��اة ،مرتبطني بلق��اءات وانف�صاالت.
مالم��ح القري��ة ب��د�أت تت�ش��كل �أم��ام �أعينن��ا ،كان قلب��ي ينب���ض بق��وة .تعرف��ت عل��ى اخلط��وط العري�ض��ة امل�ألوف��ة
للبي��وت .ب��دا يل �أن القري��ة مل تتغ�ير ،فق��د بقي��ت توبكاين هادئة �صغ�يرة كما كانت .ومع ذلك ،كنت �أعرف جيد ًا
ما الذي كان وراء هذه ال�صورة التي تبدو م�ساملة .بدت املنازل من خالل الأ�شجار� ،شبيهةبعيون ناع�سة تختبئ
حت��ت الرمو���ش .كن��ت �أعرف عن حيلة قري��ة توبكاين هذه.
هل ما زال �أملاتاي يع ّلم يف املدر�سة املحلية؟ � -س�ألتُ
ال- .بالكاد حركت �آلتني �ش��فتيها -يعمل هناك يف �أوليكني-نارين .منذ عام نعي���ش منف�صلني .لدينا و ُلد واحد،
�أحيان� ًا ي�س��حبه ه��و �إلي��ه ،و�أحيان� ًا �أن��ا� .أحيان� ًا �أود �أن �أك��ون �أك�ثر حزم� ًا ،لكني �أ�ش��عر بالأ�س��ف جتاه �أملاتاي .لي���س
لديه �أحد �آخر ،الأمر �أي�ض ًا �صعب بالن�سبة يل عندما ال يكون ابني �إىل جانبي ،بدونه �أ�شعر بالوحدة القاتلة.
ماذا حدث؟
ال �أعرف يا قا�س��م .كيف ميكنني �أن �أقول لك؟! يبدو �أن الأمر برمته هو �أنه مل تكن ثمة م�ش��اعر متبادلة بيننا،
من جانبه مل يكن هناك �أي �ش��يء جعلني �أ�ش��عر باملرارة ،من املحتمل �أنني �أنا املذنبة يف كل �ش��يء.
تلتفت �إىل �إمر�أة �شابة على الطريق:
 ....هيه� ،سارة ،تعايل �إىل هنا!كن��ا بالفع��ل عن��د نهاي��ة البي��وت .التفت��ت امل��ر�أة ال�ش��ابة الت��ي ترت��دي معطف� ًا واقي� ًا م��ن املط��ر وغط��اء ر�أ���س �إىل
ال�ص��وت ،ودن��ت م��ن العربة.
ت�شرح �آلتني:
 �إنه��ا االبن��ة الو�س��طى لكاميلي��ا� -آب��اي ،متزوج��ة و ُلديه��ا طف�لان ،تعم��ل مع��ي مربي��ة عج��ول� .أت��رى كي��ف جترياحلياة ب�سرعة!
�س��ارة ،م��ن ف�ضل��ك ،خ��ذي العل��ف �إىل املزرعة! �إخلعي حزام احل�ص��ان ،و�ضعيه يف مكان جاف ،ثم غد ًا افركيعنق احليوان� .س�أذهب �إىل البيت ،يجب �أن �أقوم بواجب ال�ضيف.
م�ش��ينا عل��ى ط��ول ال�ش��ارع امل�أل��وف حت��ى �آخ��ر حف��رة .خل��ف الزاوي��ة ب��دا ن��زل التالمي��ذ الذي كنا نعي���ش في��ه� .إنه
الآن �أي�ض� ًا مل��ي ٌء باحلي��اة ،ب��دون توق��ف كان الأطفال يرك�ض��ون �إىل داخله ،ثم يخرجون منه .كانت هناك امر�أة
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عجوز م�ش��غولة يف غرفة الطعام.
انقلوا احلطب �إىل الداخلّ ،
�سريطب هنا!  -عرفت �صوت كاميليا� -آباي.
مل يتغ�ير الن��زل �أب��د ًا ،فق��ط مل يك��ن هن��اك �ش��جرة البت��وال العج��وز بالق��رب م��ن الناف��ذة ،ال�ش��اهد ال�صامت على
حب��ي ال�صبي��اين الأولِ .ا�س� ّود فق��ط اجل��ذع الق�ص�ير اجل��اف ،لك��ن خرج��ت من��ه �إىل الأعل��ى براع��م فتي��ه ،كانت
م�س��تقيمة وثابت��ة .ب��دا �أن الف��روع الفتي��ة كان هدفه��ا ملء فراغ �ش��جرة البت��وال العجوز.
كان عليك �أن ترتدي �أحذية مطاطية ،كي ال تتبلل قدماك - .قطع �صوت �آلتني �أفكاري.
ال �شيء� ،سنجففها يف املنزل�- ،أجبت .لكن �آلتني مل تعر �أهمية لكالمي ،رمتني بنظرة م�ستاءة ،والحظت:
�أنت نحيف؛ �أل�ست مري�ض ًا؟
بلطف بي ،ف�ش��عرت
�صحتي على ما يرام� .أنت تعرفني ،دائم ًا كنت نحيف ًا - .تذكرت كيف �أن �آلتني كانت تعتني ٍ
بالدفء ميلأ قلبي.
هيا نذهب �إىل هذا ال�شارع�- ،سحبتني �آلتني من كمي.
ر�أيت ونحن ن�سري ماميورون يتدحرج كجذع �شجرة مقطوع؛ ارجتف من اال�شمئزاز .حتولنا جانب ًا.
هل هذا ال يزال يعمل هنا؟" غمغمتُ .
ت��وىل التدري���س ف�ترة يف ال�صف��وف الأوىل ،ث��م انتق��ل للعم��ل يف م�س��تودع "�س��كوتواميبورت” ،م��ا ي�ش��به احلار���س،
مع مردود �أف�ضل هناك.
جتاوزن��ا مامي��ورون بحذائ��ه امل�ش��مع الغ��ارق حت��ى الكاح��ل يف الوح��ل .لف�ترة طويل��ة كان��ت �أ�ص��وات خط��اه الثقيل��ة
ت��رن يف �أذين .ب��دا يل ،كم��ا كان الأم��ر م��ن قب��ل� ،أن كل خط��وة منه تدن���س الأر�ض.
قادتن��ي �آلت�ين �إىل من��زل �صغ�ير حت��ت �س��قف خ�ش��بي ،يق��ف عل��ى حاف��ة القري��ة .فتحنا الب��اب ،ور�أيت كام�ش��اباي
عل��ى الطاول��ة .كان ،كم��ا يف ال�س��ابق� ،أ�س��مر �إىل درجةال�س��واد� ،أ�صب��ح �أك�ثر بدان��ة وكروي��ة لدرج��ة �أن��ه ب��دا وك�أنه
مرجل �أ�س��ود ،لكن ال�ش��رر وم�ض يف عيني ،كما لو كنت قد ر�أيت �ش��يئ ًا م�ش��ع ًا ي�ش��به ال�شم���س .رمبا هذه الكلمات
تب��دو طنان��ة� ،إال �أن الإن�س��ان مي��ر بلحظ��ات تهيم��ن عليه فيها مقارن��ات غري واقعية.
م��ن ال��ذي �أراه؟ ه��ل ه��ذا حق� ًا �أن��ت؟ -اجت��ه نح��وي ب�ش��كل �أخ��رق ،متماي ًالبخطوات��ه ،واحت�ضنن��ي بق��وة - .هن��ا
�أن��ت ،ي��ا اب��ن العاه��رة ،كم كربت!
جاريكجو ُلدي��ز ،مت��ى �س��تكف ع��ن الظه��ور عن��د الغ�س��ق يف من��زل ام��ر�أة وحي��دة؟ -ب��د�أت �آلت�ين يف توبيخ��ه- .ك��م
مرة يج��ب �أن �أقول؟
توقف��ي ،ال تطردين��ي عل��ى الأق��ل ه��ذه امل��رة! �-أجابه��ا جاريكجو ُلدي��ز� - .أتري��ن ،ج��اء قا�س��م ،دعين��ا نتح��دث
ب�أرواحن��ا! م��اذا تعتقدي��ن� ،أن��ا �أج��يء �إلي��ك م��ن حياتي الرائعة؟ حلقتنا تتال�ش��ى .ال يوجد �أح��د للغناء يف احلفلة
املو�س��يقية ،ناهي��ك ع��ن امل�س��رحية .العي��د ،كم��ا تعلم�ين ،عل��ى ال"�أبو"اب.
هل جئت لإقناعي؟
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وماذا �أ�س��تطيع �أن �أفعل �أكرث؟ �أنقذينا! ح�س��ن ًا ،لنرتك م�ش��اكلنا ،والأف�ضل لن�س��تمع �إىل قا�س��م� .أي رياح جلبتك
يا �صديقي؟ �أخربنا!
جئت �إىل املنزل يف �إجازة .قررت �أن �أعرج عليكم.
جي��د ج��د ًا! �إذن �أم��ورك بخ�ير .مل ن��ر بع�ضن��ا من��ذ ف�ترة طويل��ة ،لكنن��ا نق��ر�أ مقاالت��ك وق�ص�ص��ك يف ال�صح��ف
واملج�لات .نح��ن �س��عداء ب��ك .يح��دث �أننا نفخر ،ونقول للجميع �إننا در�س��نا معك ،ب��ل وكنا �أ�صدقاء يف طفولتنا.
الأف�ضل �أن تخربين عن نف�سك- ،قاطعته�- :أمل تكتب �شعر ًا؟ هل تنتج �شيئ ًا ما؟
م��ا ال��ذي تتح��دث عن��ه؟ �-ضح��ك جاريكجو ُلدي��ز ،ملوح � ًا بي��ده يف ح��رج�- .أي �أ�ش��عار؟ �أن��ا متخ�ص���ص يف
الريا�ضي��ات! ذهب��ت يف اجت��اه �آخ��ر.
يعمل مدير ًا للمدر�سة الداخلية�- ،أطلقت �آلتني �صوتها- ،ال وقت لديه لل�شعر الآن.
هذا-هذا ،نرث احلياة! -قال جاريكجو ُلديز �ضاحك ًا�- .أود �أن �أجمع النا�س يف حلقة الدراما!....
بع��د اال�ستف�س��ارات احليوي��ة الأوىل ،هد�أن��ا تدريجي� ًا� .س��اد �صم��ت يف الغرف��ة .علم��ت �أن كام�ش��اباي مل ي�ؤ�س���س
حت��ى الآن عائل��ة ،ومي�ض��ي وحي��د ًا .وعا���ش يف بي��ت كاميلي��ا� -آب��اي .اعتذر لأن��ه مل يكن لديه وق��ت للكتابة -العمل
يف املدر�س��ة ي�س��تهلك كل الوقت .تذكرت حماوالته ال�ش��عرية ،ونظرت ب�ش��كل ال �إرادي �إىل �آلتني .الآن اقتنعت �أن
االمت�لاء ينا�س��بها ،مينحه��ا املزي��د م��ن الأنوث��ة ،يف ال��دفء احم� َّر خدا�آلت�ين م��رة �أخ��رى ،و�أ�صب��ح وجهه��ا �أك�ثر
جم��ا ًال ،عل��ى خديه��ا تظهر الغمازت��ان وتختفيان.
جل�س��نا لف�ترة طويل��ة ،حتدثن��ا ب�أرواحن��ا .حت��ررت �آلتني �أخري ًا م��ن التحفظ؛ وغدت �أكرث حيوية و�س��عادة ،كما يف
الأي��ام املا�ضي��ة ،كان��ت دائم� ًا هك��ذا :وا�ضحة وتن��زع �إىل ال�صراحة .الآن ،عندما �أنظر �إليه��ا ،مل �أكن �أتخيل �أنها
عا�شت حياة �صعبة ،كان احلزن فيها �أكرث من الفرح.
قالت يل �آلتني بعد الع�شاء:
عزي��زي قا�س��م ،ال�ضي��ف ،كم��ا يقول��ون� ،ضي��ف اهلل ،ب�إمكان��ك �أن تبق��ى لتبي��ت هن��ا .هن��اك م�س��احة كافي��ة يف
املن��زل .لك��ن ال ميكنن��ي �أن �أعر���ض ذل��ك� .أن��ت تع��رف �أخ�لاق قريتن��ا.
�سررت بكلماتها التي كانت ،كالعادة ،مبا�شرة ومفعمة بالكرامة .ذهبنا اىل املدخل.
كام�ش��اباي ،انتظ��ر حلظ��ة! -نادت��ه �آلت�ين �إىل الغرف��ة املج��اورة .كان الب��اب مفتوح � ًا ،و�س��معت حديثهم��ا دون
ق�ص��د�- ،أن��ت م��ن جدي��د ال تنتب��ه لنف�س��ك .ه��اك ،خ��ذ القمي���ص ،لقد غ�س��لته وكويت��ه .واخلع هذا ال��ذي ترتديه.
عادت �إىل املمر ،و َّدعتني ،وخرجتُ .
بع��د ب�ض��ع دقائ��ق حل��ق ب��ي كام�ش��اباي .لهي��ب الغ�يرة ال��ذي خب��ا يف داخل��ي من��ذ زم��ن ،ا�ش��تعل م��رة �أخ��رى .بد�أنا
حديثن��ا م��ن جدي��د ،وحتدثن��ا ع��ن الكث�ير قب��ل �أن ن�ص��ل �إىل من��زل كاميلي��ا� -آب��اي .مل �أ�س��تطع ال�ص�بر ،و�س��ألت
كام�ش��اباي ع��ن �س��بب حي��اة العزوبي��ة الت��ي يعي�ش��ها .مل يتح��دث عل��ى الف��ور ،ثم قال:
الغريب �أنني عندما كنت طالب ًا ،ل�سبب ما مل �أحب �أي فتاة من الفتيات .الآن يبدو �أن الوقت قد فات .لقد ك ّون
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يبألا رطملا

�أق��راين من��ذ �أم��د بعي��د عائ�لات ،ويب��دو �أن الفتيات الأ�صغر �س��ن ًا غ�ير مفهومات �إىل حد ما ،ولن �أ�س��تطيع �إيجاد
لغة م�شرتكة معهن .مع تقدم العمر ،ت�شعر باحلرج من كل هذا  ....نعم ،وتخ�شى وتخاف من �أن ترتكب خط�أ.
ب�ش��كل ع��ام ،ال �أ�س��تطيع ال��زواج وال ب��أي �ش��كل م��ن الأ�ش��كال .ال ميكن��ك �أن تفهمن��ي .يقول��ون من ال ي�ؤمله ر�أ�س��ه ،ال
يهت��م باهلل .و�أنت ....
وماذا عن �آلتني؟
�آلت�ين ه��ي �آلت�ين نف�س��ها� .أن��ت تع��رف �أنن��ي �أحبه��ا من��ذ ف�ترة طويل��ة .رمب��ا ،يف احلقيق��ة� ،أن ال�س��بب يف حي��اة
العزوبي��ة الت��ي �أعي�ش��ها ،يكم��ن يف ذل��ك .ال ت�س ��ألني �أك�ثر ،ال تزع��ج روح��ي.
ال تغ�ض��ب .حديث��ي ه��و ،كي��ف �أ�ش��رح ل��ك؟ م�ش��اركة ودي��ة ،لي���س �أك�ثر ،ولي���س �أق��ل م��ن ذل��ك .لك��ن �أخ�برين� ،أمل
تتحدث��ا فيم��ا بينكم��ا ح��ول ه��ذا املو�ضوع؟
تلميح��ات�- ،ضح��ك كام�ش��اباي ب�ش��كل حم��رج� - .أرى �أنه��ا قلق��ة ،وال تظه��ر م�ش��اعرها� .أن��ت تع��رف طبيعته��ا،
ولكن مل �أ�ش��رح لها ب�صراحة ،تنق�صني ال�ش��جاعة .لكنني ما زلت �أ�س�ير ذات امل�ش��اعر نحوها ،وهي التبايل- .
تنهد كام�ش��اباي و�س��كت.
اخلري��ف ه��ادئ .جل�س��ت بجان��ب الناف��ذة ونظرت �إىل ال�ش��ارع .هطل املطر طوي ًال وب�لا نهاية� .أمام عني �أفكاري
�بح قوافل الغي��وم ،ويف الهواء تتطاير
عام��ت �أي��ام اخلري��ف ال�س��ابقة .يف اخل��ارج تع�صف الرياح ،ويف ال�س��ماء ت�س� ُ
الأوراق املرجتف��ة ،والغرب��ان القلق��ة تنع��ق-كل �ش��يء كان ي�ش��به �إىل ح��د كب�ير �صورة �ش��به من�س��ية م��ن حياة قرية
توبكاين ال�صغرية
كان��ت ال�س��ماء تهب��ط �أك�ثر ف�أك�ثر ،وكان��ت ظ�لال ال�ش��فق تزح��ف عل��ى الأر���ض ،ال�س��ماء نف�س��ها كان��ت يف زم��ن ما
معلقة فوق توبكايني الأم .من عل ٍو ت�ساقطت �صرخات الطيور املهاجرة .بدا يل �أن الطيور كانت تطري من قرية
بعي��دة �ضاع��ت يف جتوي��ف التايغا ،ك�أنهاحتمل ر�س��الة من طفولتي البعيدة.
عل��ى الطاول��ة كان ثم��ة خمط��وط .كان كتاب��ي ال��ذي اكتم��ل .و�أم��ام عين��ي كان��ت ال ت��زال تق��ف قريت��ي الأم .لق��د
ُدجم��ت القريت��ان؛ القري��ة الت��ي به��ا ُول� ِ�دت ،والقري��ة الت��ي بها در�س��ت يف املدر�س��ة الداخلية.
ا�شتقت �إىل كام�شاباي و�آلتني.
لق��د م��ر ع��ام كام��ل من��ذ �أن التقين��ا يف توبكاين .غمرتني فرحة هادئ��ة عندما وجدت توافق ًا مع احلزن الروحي.
دمعتان �أي�ض ًا....
غري� ٌ�ب ،ولك��ن عن��د اللق��اء م��ع الأ�صدقاء يغمرك هذا الدفء ،تتح��دث بطريقة منف�صلة �إىل حد ما ،مع المباالة
مت�ساهلة .وعندما تكون بعيد ًا عنهم ،ت�شتاق ب�شكل مفرط.
ا�ش��تقت �إىل كام�ش��اباي و�آلت�ين .ل��دى كل واح� ٍ�د من��ا ،يف روح��ه ،كان هن��اك الكث�ير الذي يري��د �أن يخرب الآخر به.
لقد ع�شنا حياة مل تكن ب�سيطة ،وظلت �آثار العابرين عدميي اخلربة وراءنا ،واملطبات على طريق حياتنا ،و�إىل
الأم��ام متت��د تتم��ة الطري��ق املح��ددة مبع��امل جديدة ،حيث هناك م��ا يكفي من الأخادي��د واملرتفعات واملنحدرات
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التي ال تزال غري مرئية للعني .اجلديد ي�شري �إىل نف�سه ،واملا�ضي يثري الدفء .هل �سنقطع طريقنا القادم؟ ما
الذي �سيجلبه لنا الغد ،وخطوتنا اجلديدة؟
ب�ش��كل �ضباب��ي �أتخي��ل م�س��تقبلي .لي���س لأن��ه كان ً
حماط��ا بحج��اب م��ن الغمو���ض �أو ع��دم اليق�ين ،ب��ل لأنن��ي كن��ت
�أنظر �إىل احلياة على �أنها معجزة من �ش�أنها �أن ت�ضع �أمامي الكثري من امل�شاكل اجلديدة ،و�أن تقدم يل مطالب
�أخرى.
ما هو اجلديد الذي يتطلع كام�ش��اباي و�آلتني �إىل اكت�ش��افه؟ مل �أكن �أعرف كيف هما يعي�ش��ان الآن ،ومباذا هما
من�ش��غالن ،وماذا اكت�ش��فا خالل �س��نوات مابعد الدرا�س��ة ،كل يف عامله اخلا�ص ،ويف النا���س حوله؟
حزنت لأنني مل �أكن �أعرف ما �إذا كان ب�إمكان كام�شاباي �أن يفتح قلبه �أمام �آلتني.
الإجابة كان ميكن �أن ترثي الف�صل الأخري من الكتاب اجلديد الذي �أنهيته لتوي.
كان اخلريف مي�ضي ،واملطر املتوا�صل الذي ال نهاية له ،ون�سميه باملطر الأبي�ض يهطل.

125

ساين موراتبيكوف
()2007-1936
y yتخ��رج ف��ي الجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  ،1963وح�ص��ل عل��ى
دورات علي��ا ف��ي الأدب بمعه��د جورك��ي الأدب��ي بمو�س��كو ع��ام .1971
 y yبد�أت �أعماله في الظهور في خم�سينيات القرن الما�ضي.
y

yل��ه العدي��د م��ن الكتب التي خرجت للنور مثل�“ :أختي ال�صغيرة”
الخ�ض��راء”

ع��ام “ ،1961القري��ة” ع��ام “ ،1964النبات��ات
ع��ام “ ،1967المدف ��أة” ع��ام “ ،1968التف��اح الب��ري” ع��ام
“ ،1972باح ًث��ا ع��ن �صديق��ي” ع��ام “ ،1973عا�صف��ة الري��اح”
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y yفي عام 1990ح�صلت الق�صة التي كتبها “الثلوج الثقيلة” على جائزة مختار �أويزوف من اتحاد كتاب كازاخ�ستان.
 y yفي عام  1998ح�صل على و�سام اال�ستحقاق من جمهورية كازاخ�ستان.
y yفي عام  2003ح�صل على جائزة “تارالن” الم�ستقلة من رعاة الفن في كازاخ�ستان على ق�صته “التفاح البري”.
y yح�صل على جائزة الدولة في جمهورية كازاخ�ستان عام .2006
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رائحة الشيح الم ّرة
طفولتي البعيدة من�سية...
م��ع ذل��ك ،م��ا زل��ت �أذك��ر جي��دً ا ذاك الو ُل��د النحي��ف الأع��رج يف معطف��ه ذي الل��ون الرمل��ي َّ
املق�ش��ر ،يف بع���ض
الأحي��ان تغل��ق عيني��ك وت��رى ،كم��ا لو كان يف الواقع :جمموعة من الأوالد امل�شاك�س�ين يندفعون يف �ش��وارع القرية،
وخلف اجلميع يجري هو جا َّرا �ساقه امل�صابة يف حماولة لعدم التخلف عنهم� ،إال �أنه يتخلف ،ومرة�أخرى �أ�سمع
�صوت��ه" :هي��ه �أنت��م ،انتظ��روين! تعال��وا مع��ي ،عندي حكاية� ،س�ترون! �إنه��ا �أكرث �إثارة من حكاية �أم���س!" ....
يف ربي��ع الع��ام الأربع�ين توفي��ت وال��دة �آي��ان وتركت��ه وحي��دً ا م��ع جدت��ه ،يف ح�ين ا�س��تدعى "�أب��و"ه �إىل اجلي���ش يف
بداي��ة احل��رب ،و�أح�ض��رت اجل��دة �آي��ان �إىل قريتن��ا عل��ى �أم��ل م�س��اعدة �أقاربه��ا البعيدي��ن.
كن��ا نلع��ب لعب��ة احل��رب يف ال�ش��ارع املع ّب��د الوحي��د ،رمين��ا "قناب��ل يدوي��ة" -ت��راب ملف��وف يف ورقة-عندم��ا خ��رج
م��ن البي��ت لأول مرة.
تذم��ر ال�ش��يوخ والعجائ��ز امل��ارة" :هك��ذا �إذن ،غب��اء �صبي��اين :مل تَك ِفهم حر ًبا واحدة ،فب��د�أوا بحربهم ،كما لو مل
تكن هناك �ألعاب �أخرى ،يا لكم من عفاريت!"
كان النه��ار ع��دمي الري��اح ،وعل��ق الغب��ار يف اله��واء لف�ترة طويل��ة ،وكانت ال�شم���س �س��اطعة ،ومع �صرخ��ة "هورااا!"
هاجمن��ا "عدون��ا" ،ويف غم��رة انغما�س��نا يف اللع��ب ،مل نلح��ظ �أح��دً ا �أو �ش��ي ًئا ،وفق��ط قائدن��ا �ص��ادق توق��ف فج��أة
عند احلدود؛ حيث انتهت �س��تارة الغبار ،و�س��أل:
هيه ،من �أنت؟ من �أين �أتيت؟
هنا ترك جميع الأوالد اللعبة ،فقد كان هذا ال�س��ؤال غري اعتيادي بالن�س��بة لقريتنا؛ حيث منذ الطفولة املبكرة
يعرف اجلميع بع�ضهم ً
بع�ضا ،ا�ستدرنا فر�أينا �صب ًيا غري ًبا ،يف �سرتة بدون �أكمام بي�ضاء ،و�سروال ق�صري ،بدا
�أنه ال ي�شبه �سكان القرية ،فقد �صدمتنا خ�صلة ال�شعر ال�سوداء ال�صلبة النازلة على جبينه.
�صب��ي جدي��د يف قريتن��ا ...ح� ٌ
�دث ب��ار ٌز للغاي��ة؛ لذلك ن�س��ينا على الف��ور اللعبة ،وحلقنا حول �آيان� ،س��عى كل واحد
من��ا �إىل االندف��اع �أق��رب ،وتفح���ص اجلدي��د ب�ش��كل جي��د ،بالن�س��بة لنا� ،أطف��ال القرية ،كان �آي��ان يف تلك اللحظة
ك�أن��ه م�س��رح �أو "�س�يرك".
ا�سمع من هو ،هاه؟
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ةّرملا حيشلا ةحئار

من �أين هو ،ال تعرف؟
�س��ألنا بع�ضن��ا ً
بع�ض��ا ،متدافع�ين مبرافقن��ا ،ومتفح�صني �آيان من ر�أ�س��ه �إىل �أخم���ص قدميه بلهفة وعجرفة ،كما
لو كان ج�س ًما غري حي.
كان ،بدوره ،يحدِّ ق يف مظهرنا املمزق ،وبدت احلرية يف عينيه ،كنا جيدين عندما نكون مت�سخني ،كاخلنازير،
حتت طبقة الغبار فقدت �سراويلنا وقم�صاننا لونها الأ�صلي ،وكانت معلقة يف �صورة يرثى لها ،كما لو �أنها كانت
لتوه��ا ب�ين �أ�س��نان جمموع��ة م��ن ال��كالب ،يف ح�ين مل تك��ن مالب�س��ه متميزة بجدته��ا �أو نوعيته��ا ،و�إمنا مبظهرها
النظيف والأنيق كالفخامة امللكية.
انظروا �إليه� ،أي و ُلد هذا ،و�أطلق خ�صلة �شعره.
قال ي�سيكباي � ًأول ،خمف ًيا ح�سده ب�شكل �سيئ.
مل يك��ن الأم��ر م�ضح� ًكا بالن�س��بة لن��ا ،لكنن��ا �ضحكن��ا حماول�ين �أن ندع��م رفيقن��ا �أم��ام الغري��ب ،ج��اء �ضحكن��ا
مزي ًف��ا ،كم��ا ل��و كن��ا جمربي��ن علي��ه ،يف ح�ين خج��ل �آي��ان ب�ش��دة ،ومل يق��ل �ش��ي ًئا.
�أما �أنا ،ف�أعرف من هو!
عال.
قال �صادق ب�صوت ٍ
 لقد و�صلتم الليلة املا�ضية� ،ألي�س كذلك؟ و ُلديكم � ً�صحيحا؟
أي�ضا بقرة رمادية داكنة� ،ألي�س ما قلته
ً
�صحي ٌح.
�صاح ال�صبي بجدية
متاما.
 لكنها لي�ست داكنة ً �أنت ر�أيتها يف امل�ساء� ،أما يف النهار فهي �أفتح بكثري ،و ُلدينا عجل � ًأي�ضا.
وبدا يل �أن ابت�سامة انزلقت عرب �شفتيه.
وا�صل �صادق:
ما ا�سمك؟
�آيان.
بع�ض ال�صبية تناقلوا ب�شفاهم ا�سمه ،حماولني حفظه.
هيا معنا� ،سن�صبح �أ�صدقاء.
اقرتح �صادق ،ودون �أن ينتظر املوافقة� ،أم�سك بيد �آيان و�سحبه معه.
ّ
نظ��ر الواف��د اجلدي��د �إىل �أ�صابع��ه الق��ذرة
اخلد�ش��ة ،وح��رر ي��ده بح��ذر" ،ح�س� ًنا" ،فك��رتُ " ،الآن �س��تبد�أ ،م��ن غ�ير
املرجح �أن يحتمل �صادق مثل هذه الإهانة".
يا �أوالد� ،أين ميكن ال�سباحة لديكم؟
قال �آيان كي ال ي�سمح ل�صادق بالغ�ضب.
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ح�س ًنا ،لدينا مثل هذا املكان ،املاء هناك!
�أجاب �صادقنا الطيب عن اجلميع.
 هل تريد ،نذهب الآن؟�أريد!
قال �آيان مواف ًقا.
ق��اد �ص��ادق الزائ��ر �إىل الربك��ة ،وا�ص ًف��ا عل��ى الطري��ق كل ميزاته��ا ،ونح��ن تبعناهم��ا ،كان الأوالد ي��دورون �أم��ام
�آي��ان ،وح��اول كل واح��د منه��م و�ض��ع كلم��ة لك��ي يرتف��ع يف عني ال�صبي الغري��ب ،لكن �صادق كان �س��يد املوقف.
هل تعرف كم ميكنني البقاء حتت املاء؟ حتى ت�صل بالعد �إىل ال�ستني.
كان �صادقنا ال�صادق يكذب ب�سرور� ،إال �أنه يف تلك اللحظة كذب على نف�سه.
باملنا�س��بة ،ل��دي � ً
أي�ض��ا قمي���ص �أبي���ض� ،إال �أن��ه موج��ود يف �صن��دوق كب�ير� ،أم��ي ال ت�س��مح يل بارتدائ��ه .تق��ول:
"عندم��ا تك�بر الب�س��ه� ،صح��ة وعافي��ة.
قال قا�سم-ت�ساربكا( . (1
�أُطلق عليه هذا اللقب لأنه دائ ًما ما يغرز يف العراك �أظافره يف الوجه ،يزعق بكل قوته� ،إال �أنه يف الوقت نف�سه
ي�س��عى للو�ص��ول �إىل العي��ون؛ لذل��ك ،ح��اول الكث�ير م��ن الأوالد ع��دم خمالطة قا�س��م ت�س��اربكا ،وحده ي�س��يكباي مل
يخ��ف من خمالبه الطويلة القذرة.
الآن �س��ار ي�س��يكباي بح�س� ٍ�د جان ًب��ا ،كان بيدي��ه الطويلت�ين املع��ارك الأق�س��ى والأق��وى؛ لذل��ك فق��د ت��ودد �إلي��ه بع�ض
الأوالد با�س��تمرار ،والآن كم��ا ل��و �أن��ه غ�ير موج��ود؛ كل اهتم��ام الأوالد من�ص��ب على الوافد النظيف؛ لهذا ال�س��بب
�س��ار ي�س��يكباي يف وحدته املتفاخرة ،متذم ًرا متفاخ ًرا بهدوء.
تعال ،تعال �إىل هنا ،يا ت�ساربكا!
�صاح ي�سيكباي عندما �أغلق قا�سم فمه.
اقرتب قا�سم بحذر ،وحت�س ًبا انحنت �أ�صابعه مثل خمالب ن�سر.
ورمبا يف �صندوقك الكثري الكثري من الذهب � ً
أي�ضا؟ هيا-هيا� ،أخف خمالبك ،يا قطة ،و�ضع ر�أ�سك هكذا.
نق��ر ي�س��يكباي ب�ش��كل م��د ٍو عل��ى ر�أ���س ت�س��اربكا ،رنَّ ر�أ���س ت�س��ارابكا كالبطي��خ النا�ض��ج� ،أم��ا ي�س��يكباي فق��د نق��ر
م��را ًرا وتك��را ًرا ،وا�ض ًع��ا كل مهارات��ه وقوت��ه.
من الغ�ضب انفجر قا�سم بالبكاء ،وانق�ض على اجلاين ،لكن ي�سيكباي �سبقه ،و�ضربه على �أنفه.
ً
مرتع�ش��ا ومرجت ًف��ا عائ��دً ا �إىل القري��ة ،يف ح�ين نظ��ر ي�س��يكباي يف عي��ون
�ضغ��ط قا�س��م عل��ى �أنف��ه بي��ده ،وم�ض��ى
�آي��ان ب�ش��كل مع� ّبر ،كم��ا ل��و �أن��ه يق��ول ل��ه :تع ّل��م للم�س��تقبل �أن حديث��ي مقت�ض��ب� ،أم��ا �آي��ان ،فق��د نظ��ر �إلي��ه نظ��رة
(  (1

ت�سارابكا – املخرم�ش.
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ا�ستفهام ،وك�أنه يقول :ما الذي يحدث لديكم؟ مل يرغب �أحد باالختالط بي�سيكباي ،لقد �أبعدنا �أعيننا ،كذلك
مل ي�ش��اركنا قا�س��م املاك��ر موقفن��ا.
�أنت ،بالطبع ،قوي ،ولكن ملاذا فعلت به ذلك؟"
�س�أل �آيان بي�سيكباي ،وهو يهز بر�أ�سه.
�ش��خر ي�س��يكباي �س��اخ ًرا ،ومرة�أخرى �س��ار بعيدً ا �إىل اجلانب ،مل يقرر املزيد بعد ،لقد كان �آيان اليوم بالن�س��بة
له �شي ًئا غري عادي.
حمام��ا �شم�س� ًيا ،و�س��بحنا م��رة �أخ��رى ،ولعبن��ا حت��ى امل�س��اء يف الربك��ة ،واعتدن��ا
يف ذل��ك الي��وم �س��بحنا ،و�أخذن��ا ً
عل��ى �آي��ان كم��ا لو �أنه يعي���ش يف منطقتن��ا منذ والدته.
باخت�ص��ار ،يف الأي��ام الأوىل حظ��ي �آي��ان بتعاط��ف اجلمي��ع� ،أحببن��ا ب�ش��كل خا���ص طبيعت��ه الناعم��ة والوديع��ة.
بود على نحو متكافئ ،مبي ًنا
وبطبيعة احلال ،بد�أ اجلميع بالتدريج ي�صبحون �أ�صدقاء ،لكن �آيان عامل اجلميع ٍ
�أنه يرغب يف التوا�صل مع اجلميع ،حاول �أحد امل�شاغبني �إثارة �آيان واختباره ،لكن �آيان قطب حاجبيه وم�ضى،
إحلاحا:
و�أج��اب الأكرث � ً
�أنا ال �أريد العراك ،لأن ذلك غباء ،ولأنني وحيد جدتي ،لو تعاركت ،ف�إنها لن تكون �سعيدة.
وابتع��د امل�س��تفز ب�س�لام ،حقيق��ة �أن �آيانل��م يك��ن جبا ًن��ا �ضعي ًف��ا ،كان ق��د اقتن��ع به��ا يف ي��وم التع��ارف ،عنده��ا كن��ا
نتع��ارك عل��ى الرم��ال ،وتغ َّل��ب الواف��د اجلديد عل��ى اجلميع ،وحده ي�س��يكباي تغلب عليه.
نحو �أربعة �أيام ر َّو�ض هذا املـُ��عارك نف�س��ه على �أن �آيان هو مثل اجلميع ،وهذا يعني �أنه ميكن �ضربه بالإجمال،
عندما تر�سخ هذا الر�أي ،بد�أ ي�سيكباي يثري االعرتا�ضات �ضد �آيان� ،إال �أن ج ّر �آيان الذكي والطيب �إىل العراك
مل يكن بالأمر ال�سهل.
 كف عن ذلك! توقف!ول َّوح �آيان بلطف.
فرط��ب �إ�صبع��ه بلعاب��هَّ ،
ولك��ن يف ي��وم م��ن الأي��ام فق��د ي�س��يكباي �ص�برهَّ ،
ولط��خ ب��ه وج��ه �آي��ان ،م�س��ح �آي��ان وجه��ه
بظه��ر ي��ده ،و�س��أل على حمم��ل اجلد:
هذا يعني �أنك ال ت�ستطيع البقاء دون عراك؟
ماذا؟ ما الأمر معك؟ ر�أينا �أمثالك!
غ�ضب ي�سيكباي ،وحاول �أن ينقر على جبني �آيان ،لكنه ابتعد يف الوقت املنا�سب.
لنذهب �إىل الوادي ،لن �أتعارك يف منت�صف ال�شارع ،هنا �ستعرف جدتي حت ًما.
قال �آيان بهدوء.
هل تظن �أن ذلك �سينجيك؟ �س�أزينك بحيث ُتقرئك جدتك ،كما تقر�أ الكتاب.
ا�ستوح�ش ي�سيكباي.
130

ذهبنا وراءهما ،نزل ي�سيكباي الرا�ضي �إىل الوادي � ًأول ،وقال:
ح�س ًنا ،تعال �إىل هنا يا حبيبي ،الآن �س�أريك.
خل��ع �آي��ان قمي�ص��ه وه��و ي�س�ير ،وع َّلق��ه بعناي��ة عل��ى الق�ص��ب ،وا�س��تعد للمناو�ش��ة ،وق��ف املتع��اركان متقابل�ين .مد
ي�س��يكباي يدي��ه � ًأول ،و�أم�س��ك ب�آي��ان ،و�ش��ده �إلي��ه ،وب��د�أ ب�ضرب��ه ،لك��ن خ�صم��ه �صم��د بق��وة عل��ى قدمي��ه ،و�أ�صب��ح
م��ن الوا�ض��ح لن��ا ،اجلمه��ور� ،أن��ه يف املعرك��ة العادل��ة لن يتغلب على ي�س��يكباي الذي �أدرك ذلك بنف�س��ه ،فانق�ض،
و�أم�س��ك ب�آي��ان م��ن خ�صل��ة �ش��عره ،ول��وى ر�أ�س��ه� ،ص� َّر �آي��ان �أ�س��نانه م��ن الأمل ،و�س��قط بب��طء عل��ى ظه��ره ،و�صع��د
ي�س��يكباي عليه من فوق وبد�أ يكيل له اللكمات ،وحجب ظهره وجه �آيان ،ر�أينا فقط رجليه تثريان بي�أ���س الغبار،
فج��أة �ص��رخ ي�س��يكباي ب�ش��كل رهي��ب ،و�س��قط على جانبه� ،أم�س��كه �آيان م��ن عظمة يده ،ولواها قلي� ًلا ،مبجرد �أن
ك�ش��ف ني��ة ي�س��يكباي القف��ز ،وعل��ى م��ر�أى م��ن �أعيننا� ،أُم�س��ك ي�س��يكباي ال��ذي ال ُيقهر من عنق��ه ،و ُم ِّرغ مرتني يف
ال�تراب ،مثل قطة �ش��قية.
هل هذا يكفي الآن؟
�س�أل �آيان.
�آي� ،أااي! بالطبع ،يكفي!
�صرخ ي�سيكباي خو ًفا من �أن يغري املنت�صر ر�أيه.
خطا �آيان من فوق ر�أ���س ي�س��يكباي وانت�صب ،الآن يجب �أن تتدفق قوة العدو �إىل ع�ضالته ،على �أي حال ،هكذا
ت�ؤكد الأ�ساطري الكازاخية القدمية،مل يكن �آيان ي�شك يف ذلك ،لب�س قمي�صه بهدوء ،وم�سد بهدوء خ�صلة �شعره
ورفعها �إىل �أعلى ،ومل يلتفت �إىل الوراء �أبدً ا.
ث��م ج��اء اخلري��ف ،وذهبن��ا �إىل العج��وز �إمياجنان��وف للدرا�س��ة يف ال�ص��ف الأول ،كان��ت ي��دا معلمن��ا ترتع�ش��ان،
وعين��اه ملتهبت�ين� ،أح�ض��ر الرج��ل العج��وز معه قط ًعا �صغرية من ال��ورق الثمني يف ذلك الوقت ،وعلمنا الأبجدية،
جل�س��ت يف املقعد نف�س��ه مع �آيان ،وكنت ال�ش��اهد الأول على جناحاته الدرا�س��ية ،لقد جتلت قدراته من البداية،
�أذك��ر ،بع��د الأ�صف��ار والع�ص��ي اململة ،كتب املعلم احلرف الأول على اللوح ،ور�س��مناه ،بدورنا ،على الورق باذلني
يف �سبيل ذلك كل جهدنا،مل تتمكن �أ�صابعنا ،القوية واملتينة يف �ألعاب ال�شوارع ،من التحكم بقلم الر�صا�ص �إال
ب�صعوب��ة ،كن��ا ال ن��زال نكاف��ح م��ع �أ�صابعن��ا الع�صية ،عندما متلمل �آيان على املقعد ،وبفارغ ال�صرب �س��أل العجوز
م��اذا علي��ه �أن يفعل بعد ذلك.
ال تتعجل ،لكل �شيء وقته ،يا �آيان.
فرحا بالتلميذ املفعم باحليوية واملحب للمعرفة.
ه َّد�أه املعلم الذي كان ً
بعد الدر�س قال �آيان بانزعاج:
ملاذا مل يكتب كل احلروف؟ لكنت قد تعلمتها على الفور ،وكتبت ر�سالة �إىل والدي.
لقد فهمناه :كل واحد منا كان ينتظر اللحظة التي ي�س��تطيع فيها اجللو���س على الطاولة ليكتب ر�س��الة �إىل والده
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صربا ،و�س��رعان ما جاء اليوم
�أو �أخي��ه عل��ى اجلبه��ة ،معلمن��ا العج��وز ،كم��ا ل��و كان ي�ش��عر بذلك ،مل ي َّدخر قوة �أو � ً
أبت العزيز"....
العظيم ،ففي واحدة من الفر�ص جتمهرنا خلف ظهر �آيان الذي كتب ب�شكل م�ستقل كلماتِ �" :
من��ذ ذل��ك احل�ين ،عندم��ا كان �آي��ان يع��ود م��ن املدر�س��ة ،كان يجل���س عل��ى الأر�ض ويكتب ر�س��الة مبل� ًلا بلعابه قلم
الر�صا�ص الكيماوي ،وبعد ال�س��طر الثاين ُ�صبغت �ش��فتاه باللون البنف�س��جي ،فذهب لي�س��تحم بالربكة.
يف كل يوم تقري ًبا كانت تخرج من القرية ر�سالة موجهة �إىل والد �آيان ،يف بع�ض الأحيان كانت تخرج ر�سالتان،
يف حالة �أن اجلدة جل�ست يف فرا�شها ،و�أم َلت ر�سالتها.
كن��ا غيوري��ن م��ن �آي��ان ،لأنن��ا مل نتعل��م بع��د كي��ف نرب��ط الكلم��ات عل��ى ال��ورق يف جم��ل ذات مغ��زى ،لك��ن �صديقنا
اجلدي��دمل يتب��ا َه �أمامن��ا َق ُّط� ،أحيا ًن��ا ت�أتي �إليه ،وتقول:
�آيان� ،ساعدين ،ف�أنا �أود ح ًقا �أن �أكتب ر�سالة لأخي.
بود:
ويجيب هو ٍ
خذ ر�سالتي وانقلها ،فقط ا�ستبدل ا�سم والدي با�سم �أخيك ،مفهوم؟
تومئ" :مفهوم ،وتنطلق �إىل البيت بفارغ ال�صرب.
متاما،
هكذا بد�أ �أبناء �صفنا جميعهم تدريج ًيا ب�إر�س��ال ر�س��ائل �إىل اجلبهة ،كانت الر�س��ائل كالتوائم مت�ش��ابهة ً
لأنها ،يف جوهرها ،من ت�أليف �شخ�ص واحد.
ك�أن م��ا انتظ��ره معلمن��ا ه��و �أن يتعل��م طالب��ه كيفي��ة كتاب��ة الر�س��ائل ،فبع��د ذل��ك ل��زم الفرا���ش ن�صف م�ش��لول ،مل
يك��ن هن��اك معل��م �آخ��ر (وه��ل �س��تجده يف احل��رب م��ن �أج��ل قري��ة �صغ�يرة!)؛ لذلك وب�ش��كل �إجباري ب��د�أت عطلة
امت��دت ً
طويل.
يف تلك الفرتة نف�سها ،التي ترتبط يف ذاكرتي ،حدث ٌ
حدث �آخر.
ذات م��رة كان �آي��ان يق��ود الث��ور م��ن املرع��ى �إىل البي��ت ،وعلى الطري��ق قرر امتطاءه ،الث��ور ،املطيع عادة ،غ�ضب
و�ألق��ى ب�آي��ان م��ن عل��ى ظه��ره ،خل��ع الفار���س غ�ير املحظوظ قدمه ،وجل���س يف املنزل ملدة �ش��هر تقري ًبا .وكان هذا
اخللع بالن�س��بة لآيان م�صري ًيا� ،إذ مل ي�س��تطع منذ ذلك احلني التخل�ص من تبعاته.
يوم��ا بع��د ي��وم ،وبع��د ذل��ك اكتف��ي فق��ط مب�ش��اهدة �ألعابنا :جل���س يف مكان م��ا جان ًبا،
�أ�صب��ح اختالط��ه معن��ا يق� ُّل ً
ونظر �إلينا بح�س��د بينما كنا نرك�ض يف �ش��وارع القرية ،ون�صور اجلي���ش الأحمر.
ثم جاء ال�شتاء ،وهطل الثلج الأول ،وحان وقت اجلبال الثلجية والزالجات.
تق��ع قريتن��ا عن��د �س��فح جب��ل ي�شكيوملي���س؛ حي��ث حاول��ت رءو���س �أكواخه��ا �أن ت�ص��ل �إىل القم��ة ،فزحف��ت عل��ى
�س��فوحه ،وجتم��دت يف بداي��ة الطري��ق ،يظه��ر مث��ل ه��ذا االنطب��اع عندم��ا تنظ��ر �إىل ال�ش��ارع الوحي��د يف قريتن��ا،
والذي يندفع بنهايته العليا يف ف�صل ال�صيف يف خ�صلة ال�شيح الكثيفة التي تغطي جبل ي�شكيوملي�س ،ويف ف�صل
ال�ش��تاء نتزل��ج عل��ى الزالج��ات م��ن �أع�لاه نح��وه الأ�س��فل يف الثل��ج املر�صو���ص ،وحت��ى �س��اعات مت�أخرة من امل�س��اء
ت��دوي �أ�ص��وات الأطف��ال ال�س��عيدة يف ال�ش��ارع ،ال�ش��تاء عندن��ا رائ��ع ،الثل��ج ي�س��قط عمي ًق��ا ،ويف الوق��ت نف�س��ه يكون
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م�شم�س��ا وداف ًئا� ،إنها نعمة ح ًقا ،عندما تندفع مقابل الهواء اللني ،والثلج يعمي عينيك،
اجلو عند �س��فح اجلبل
ً
ويئن حتت املتزجلني ،وت�ش��اهد كيف يهرع �أ�صدقا�ؤك ب�س��رعة ،واحلر ي�ش��وي وجوههم ،ي�س��حبون الزالجات �إىل
الأعلى.
مل يختلف التزلج يف هذا اليوم عن ال�س��ابق ،كان الوقت يقرتب يف امل�س��اء ،ت�ضخمت ال�شم���س ،وثقلت ،وامتلأت
بالع�ص�ير الأحم��ر ،و�أ�صبح��ت جاه��زة لل�س��قوط خلف جبل ي�شكيوملي���س ،يف حني انعك�س��ت على الثلج انعكا�س��اتها
الوردية الناعمة ،من القمة امل�شم�سة جلبل ي�شكيوملي�س كانت املوا�شي التي كانت ترعى يف بقع الذوبان ت�سري يف
طريقها املعتاد نازلة �إىل القرية.
لاما ،وك�أن املتاع��ب والدم��وع ق��د اختف��ت ،عل��ى الأق��ل يف تل��ك ال�س��اعات؛ لأن �صرخ��ة
كان كل �ش��يء يتنف���س �س� ً
الي�أ�س رفعت كل النا�س على �أقدامها ،مت الرد عليها بنحيب حزين ،جعل التنميل ي�سري يف ظهور �أطفالنا ،بعد
دقيق��ة �أدركن��ا �أن احل��زن ق��د اخت��ار �ضحيته املنزل الذي كان يعي���ش يف �آيان.
ولك��ن ،لي���س هن��اك مف��ر ،حت��ى �إن امل�صيب��ة تو ّل��د ل��دى الأطف��ال طوفا ًن��ا م��ن الف�ض��ول ،تركنا الزالج��ات ورك�ضنا
مل�ش��اهدة م�صيبة الآخرين� ،أولئك الذين متكنوا بالفعل من معرفة كل �ش��يء ،هم�س��وا عن علم:
�سمعت �أن جدة �آيان ماتت.
وباحلما�س��ة ذاته��ا نقل��وا الأخب��ار �إىل الآخري��ن ،كم��ا ل��و كان��ت بانتظاره��م مكاف��أة ع��ن ال�س��عادة �سويون�ش��ي( ، (2
وبالطب��ع مل يبع��دوا عيونه��م ع��ن �آي��ان ،خو ًف��ا من �أن يفوتهم �أهم �ش��يء.
كان �آي��ان واق ًف��ا عن��د الب��اب� ،أبي���ض كالثل��ج ال��ذي كان��ت زالجاتن��ا ت�ش��ق طريقه��ا في��ه ،ويرم���ش كث�ي ًرا� ،أث��ارت
اجلارات الفو�ضى :كن ينتحنب ،منهن من كن يفعلن ذلك ب�صدق ،والأخريات من �أجل اللياقة ،كان �آيان يقف
جام��دً ا و�أ�ص��م و�أبك��م ،ي�صف��ق برمو�ش��ه ،و�أحيا ًن��ا يبد�أ يرتع���ش� ،أما نح��ن فقد غامرنا للو�ص��ول �إىل �آيان ،دافعني
بع�ضن��ا بع�ض��ا ،قابلن��ا ب�صم��ت� ،إال �أن��ه نظ��ر بح�يرة �إىل الزالج��ات التي كنا جنره��ا وراءنا.
اختب�أت ال�شم���س وراء قمة جبل ي�شكيوملي���س ،وتال�ش��ت الألوان� ،أ�صبح الهواء رماد ًيا داك ًنا ،ت�س��م َّرت عيوننا على
عال ،وك�أنه يل ِّقن �آيان:
�آيان يف انتظار �أن يبكي ،حتى �إن �أحدهم قال ب�صوت ٍ
�إيه ،ملاذا ال يبكي؟ جدته هي التي ماتت!
لكن �آيان اجتاز العتبة ب�صمت ،و�س��ار بالقرب من النوافذ ،وحتول �إىل الزاوية ،ولي���س من ال�صعب تخمني �أننا
هرعنا خلفه ،مهتمني ب�سلوكه ،ثم ا�ستدار وقال:
ح�س ًنا ،يا �أوالد ...هل تريدون �سماع حكاية؟
قاله��ا كم��ا ل��و �أن م��ن مات��ت مل تك��ن جدت��ه ،ب��ل جداتن��ا جمي ًعا هن من فارق��ن الدنيا ،ومن َث َّم نحت��اج �إىل عزائه.
ماذا ،هل �أروي لكم حكاية؟(  (2

�سويون�شي -باللغة الكازاخية ،وتعني "يا لها من فرحة!"  -الب�شارة� ،أو هتاف التعجب الذي ي�سبق نقل الأخبار ال�سعيدة.

133

ةّرملا حيشلا ةحئار

�س�أل وهو يبت�سم بحزن.
ار ِو!
قال �صادق.
"رمبا الأف�ضل لو كانت م�ضحكة" قال لنف�سه ،كان يفكر ،ويفرك خده بياقة املعطف ذي الفرو القليل.
�أم�س��كنا بزالجاتن��ا بق��وة وحدقن��ا ب��ه فاحت�ين �أفواهن��ا م ًع��ا ،تنه��د �آي��ان ب�ش��كل متقط��ع ،وب��دا كم��ا لو كان قد ن�س��ي
�أنن��ا موجودون ،وخاطب نف�س��ه:
�صبي ...يتي ٌم...
يف قدمي الزمان ...كان هناك ٌ
روى احلكاي��ة طوي� ًلا م��ع التفك�ير ،لأن��ه اخرتعه��ا مبا�ش��رة �أم��ام �أعينن��ا ،احلكاي��ة كان��ت حزين��ة ،لك��ن اليتي��م مل
يك��ن مت�ش��ائ ًما حزي ًن��ا ،ومل ي�ست�س��لم ،و�ضحكن��ا م��رة �أو مرت�ين ،حت��ى �إنن��ا ن�س��ينا �أن ج��دة �آي��ان مات��ت الي��وم.
يف الي��وم الت��ايل دفن��ت اجل��دة ،وتب ًع��ا للأع��راف ،فق��د قام��ت قل��ة م��ن الرج��ال املعفي�ين م��ن اخلدم��ة الع�س��كرية
بدفن اجلدة ،وهرعوا عائدين �إىل القرية على ظهور اخليل ،تاركني �آيان عند القرب ،كان يقف وحيدً اُ ،مط�أطئ
الر�أ���س ،ويف ه��ذه امل��رة كان��ت عين��اه جافت�ين ،كم��ا ل��و �أن��ه مل يتعلم البكاء بع��د ،ثم �أخذ كتلة م��ن الطني ممزوجة
بالثل��وج م��ن جان��ب القرب ورماها جان ًب��ا ،كما ينبغي �أن يكون:
جدتي ،ليكن الرتاب عليك خفي ًفا!
نفخ على �أ�صابعه املتجمدة ،وانطلق يف طريقه عائدً ا �إىل القرية.
يف الي��وم نف�س��ه ،انتق��ل �آي��ان �إىل بي��ت العج��وز باب��اي ال��ذي ربطت��ه بجدت��ه عالق��ة قراب��ة بعي��دة ،يف البداي��ة خرج
م��ن البواب��ة اجل��د باب��اي عل��ى زالقت��ه املحمل��ة بجب� ٍ�ل من البطانيات والو�س��ائد امللون��ة ،بعده ظهر �آي��ان يقود بقرة
رمادي��ة فاحت��ة ،م�ش��ت البق��رة خط��وة واحدة ،ثم قاومت ل�ش��عورها �أنها تنتزع من زريبته��ا املعتادة �إىل الأبد� ،أما
نح��ن ،فق��ط �أعطين��ا مرب ًرا للعمل� ،ألقينا بزالجاتنا ،و�س��حبت الع�صاب��ة ب�أكملها البقرة من اخللف.
واحد ،اثنان ،ا�سحبوا!
�صاح ي�سيكباي.
ح َّدقت البقرة بعينيها الوا�سعتني ،وبكل �شوق البقر هزت ر�أ�سها وذيلها ،وكما لو �أنها �أ�صيبت بالعمى تظاهرت
ب�أنها تريد �أن ت�ضرب �آيان ،لكنها �أذعنت بعد ذلك ،وخارت بحزن ،و�سارت وراء �آيان وهي ت�شم معطفه.
�إنها ذكية ،تفهم كل �شيء.
ً
حماول ل�سبب ما تربير �سلوك البقرة يف �أعيننا.
قال �آيان
رافقناه حتى امل�سكن اجلديد ،وتناولنا زالجاتنا من جديد.
مل يخرج �آيان �إلينا �إال يف اليوم التايل ،وقف جان ًبا ،ونظر بحرقة كيف يطري الأوالد من اجلبل على زالجاتهم.
�أنا � ً
أي�ضا كان لدي زالجات ،هناك ،يف املدينة.
قال يل عندما حتولت مبهارة وفرملت عند قدميه ،قالها كما لو كنا قد اتهمناه ب�شيء ما.
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�أتعرف يا �آيان ،خذ زالجتي ،وانزل بها متز ً
جلا ملرة واحدة ،اقرتحتُ و�أنا غري قادر على حتمل نظرته.
َ
مل ال؟ رمبا �أجرب ذلك بالفعل؟"
قال وهو غري مت�أكد ،ولكن بعد ذلك �أ�شرق وجهه.
ح�س ًنا ،من �سيت�سابق معي؟!�سحب الزالجة �إىل التلة ،وهو يعرج ،ا�ستلقى عليها على بطنه ،وانزلق ب�سرعة �إىل الأ�سفل.
�شك ًرا لك.
قال ً
ناه�ضا.
 واو ،ما �أ�سرعها! حتى �إنني مل �أ�ستطع التفكري.وزالجتي �أ�سرع.
متبجحا.
قال �صادق
ً
– �آيان ،جرب على زالجتي.
�أعطني زالجتك.
فرحا.
قال �آيان ً
ثم جل�س على زالجة ي�سيكباي ،وما �إن اندفع ،حتى �صرخ بقية الأوالد فرحني.
�آيان� ،آيان! وزالجتي؟ خذ زالجتي!
�أوه ،لقد �شبعت تز ً
جلا!
تنف�س �آيان بعمق وحما�س ،يبدو �أنه تعب لعدم اعتياده.
�إذن ،مقابل ذلك ،ارو لنا حكاية �أخرى.
ممازحا:
قال �صادق
ً
ليكن ذلك� ،س�أروي
ابت�سم �آيان.
– وعلى الأرجح �ستكون �أف�ضل من حكاية الأم�س ،ومفرحة �أكرث.
عن��د املغي��ب جتمعن��ا بالق��رب م��ن من��زل باب��اي حمدث�ين �ضج��ة ،بحي��ث دوت �صرخ��ة العج��وز الت��ي كانت جال�س��ة
عل��ى ال�ش��رفة وفتحت الباب:
ي��ا للعي��ب! ف َّك��رتُ  ،م��ا ه��ذه ال�ضج��ة؟ ه��ل يق��ودون قطي��ع موا�ش��ي الكوخل��وز(   (3حت��ت نواف��ذي؟ وات�ض��ح �أنك��م
�أنت��م� ،أيه��ا ال�صعالي��ك! هي��ا ،اذهب��وا م��ن هن��ا ،ي��ا �أوغ��اد! �آخ ،لو �أن��ال منكم!
ه�زّت بقب�ضته��ا اجلاف��ة ،وكان ذل��ك كاف ًي��ا ،فجرين��ا كالريح بعيدً ا عن بيتها ،وقفنا يف ال�ش��ارع ونظر بع�ضنا �إىل
(  (3

كوخلوز :املزارع اجلماعية يف احلقبة ال�سوفييتية.

135

ةّرملا حيشلا ةحئار

بع�ض يف حري ٍة" ،لقد بكت حكاياتنا" ك�أن ذلك مرت�سم على وجوه الأوالد ،وهنا انربى �صادق.
هيا يا �أوالد ،لنذهب �إىل الإ�صطبل! نت�سلق �إىل ال�سطح ،وهناك ا�سمع بقدر ما ت�ستطيع!
وكي��ف مل نفك��ر يف ذل��ك م��ن قب��ل؟ عل��ى �س��طح الإ�صطب��ل تنب مك ّد���س منذ بداي��ة اخلريف ،ناع ٌم ،وفوا ٌح ،اجل���س
وا�س��تمع ،لي�س��ت هناك راحة �أكرب من ذلك ،مهما حاولت البحث عنها� ،آه نعم �أح�س��نت ،يا �صادق!
�صرخنا "هورا!" ،وب�شغف حتم�سنا وانطلقنا �إىل الإ�صطبل.
ً
�ضاغط��ا عل��ى قدم��ه امل�صاب��ة،مل يك��ن ت�س��لق احلجارة �إىل ال�س��طح ي�س��تحق الكثري من
خل��ف اجلمي��ع ج��رى �آي��ان
اجلهد ،ال �س��يما بالن�س��بة لأولئك الذين لديهم ح َّكة يف �أيديهم رغب ًة يف ت�س��لق �ش��يء ما.
على ال�س��طح كان الو�ضع رائ ًعا ،فخالل الدقائق القليلة الأوىل تق ّلبنا مع ال�ضحك وال�صراخ على الق���ش الفواح،
وخب�أنا رءو�سنا فيه خممورين من رائحة ال�صيف.
بعد ذلك هد�أ الأوالد مرة واحدة ،وبد�أوا يرتبون �أنف�سهم يف دائرة ،يف حني جل�س الراوي يف منت�صف الدائرة،
ووجه نظرة حادة مركزة يف اجتاه الوادي املظلم ،ب�صعوبة ميز �أ�ش��ياء يف
وجم��ع كوم��ة �ضخم��ة م��ن الت�بن حتت��هَّ ،
اللي��ل ،وم��ا ال��ذي ميك��ن ر�ؤيت��ه يف الظ�لام الدام���س؟ لكن �آي��ان �أوغل عينيه يف الليل ،ور�أى �ش��ي ًئا غري عادي وغري
مفهوم للآخرين ،و�شعرنا ب�شعور رهيب.
كان ذلك منذ زمن بعيد ...يف الع�صور القدمية ...عا�ش و ُلدٌ ...يتي ٌم...
بد�أ �آيان.
فتنن��ا �صوت��ه املكت��وم واملغم��ور ،جل�س��نا دون حرك��ة ،م�صدق�ين كل كلم��ة م��ن كلمات��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ا كن��ا
نعل��م جي��دً ا �أنه��ا كان��ت جم��رد حكاي��ة خيالي��ة اخرتعها رفيقنا ،يف الأ�س��فل ،حتتنا ،كانت اخلي��ول ت�صهل بهدوء،
وت��دب بحوافره��ا ،لكنن��ا مل نع��ر انتباهن��ا �إىل الأ�ص��وات اليومية للع��امل احلقيقي ،وانتقلن��ا �إىل بلد غريب ترامى
يف الظ�لام عند �س��فح ي�شكيوملي���س.
منذ ذلك احلني ،هذا ما حدث :مبجرد �أن يحل امل�ساء ،ن�أخذ �أماكننا املف�ضلة ،ويبد�أ �آيان حكاية من حكاياته.
يف واح��دة م��ن ه��ذه الأم�س��يات ظه��ر �ص��ادق عل��ى ال�س��طح م��ع جري��دة وحفنة من التب��غ جلبها من منزل��ه ،بعد �أن
ا�س��تقر بطريقة حمرتمة ،كما ،يف ر�أيه ،يجل���س الرجال احلقيقيون ،لف لفافة "�س��اق املاعز" اخلرقاء الطويلة،
و�أخرج من جيبه علبة فيها عود ثقاب واحد ،و�أ�ش��عل بارتباك �س��يجارة ،نظرنا �إليه بعيون وا�س��عة� ،أخذ ال�س��حبة
الأوىل ،وب��د�أ ب�س��عال طوي��ل ،وفا�ض��ت م��ن عيني��ه دم��وع ال �إرادي��ة ،وق��ال مبرح:
قدما يف حكايتك ،يا �آيان!
والآن ميكنك البدءِ ،
ام�ض ً
�إيه� ،س�أجربها � ًأول� ،أعطني لأ�سحب مرة.
قال قا�سم ت�سرابكا الذي كان يجل�س �إىل جواره ،ومد نف�سه بلهفة نحو ال�سيجارة.
بنهم كب�ير ،كما ل��و كان خال�صه يف هذه
كان �صادقن��ا �س��خ ًيا ،م� َّد ال�س��يجارة الت��ي لفه��ا بنف�س��ه ،والتقفه��ا قا�س��م ٍ
الدفعة من الدخان ،لكنه بد�أ يف العط���س وال�س��عال حتى �ضحكنا عليه ،وقال �أحدنا ً
واعظا:
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ت�ستحق ذلك! ال تكن ج�ش ًعا.
ثم تدخل ي�سيكباي يف هذه امل�س�ألة.
�أعطني يا �صادق� ،س�أريكم كيف ينبغي التدخني.
طلب ب�شكل رزين.
تف�ضل.
قام �صادق ب�إمياءة وا�سعة مرة �أخرى.
�س��حب ي�س��يكباي بقل��ق ،وم�ل�أ فم��ه كام� ًلا بدخ��ان التب��غ ،و�أف��رج عن��ه بب��طءٍ م��ن خالل �أنف��ه ،بعد ذلك نظ��ر �إلينا
نظرة مليئة بالتميز ،كما لو كان يقول" :هكذا يجب� ،أيها ال�ضعفاء" ،عندها مل �أ�صرب �أنا � ً
أي�ضا ،وتبعني الباقون،
وب�سرعة مل يبق من لفافة "�ساق املاعز" �سوى عقب �صغري مل يجر�ؤ �أحد على و�ضعه يف فمه.
يف الي��وم الت��ايل �أح�ض��ر كل واح��د من��ا تبغ��ه �إىل ال�س��طح ،ث��م نفخ و�س��كب التبغ وخ�شخ���ش باجلريدةَّ ،
ولف "�س��اق
ماعز" قبيحة.
كن��ا ندخ��ن يف �س��ماء اللي��ل ون�س��تمع �إىل �آي��ان ،وم��ن الآن �أ�صبح��ت حكايات��ه �أك�ثر �س��ح ًرا ،لق��د رفعن��ا التدخ�ين يف
أنواعا ر�أيناها من الب�شر ،مل َهم ًة بحكمة �أحد زمالئنا ،ثم وقع واحد منا يف قب�ضة �أمه
�أعيننا ،وح�سبنا �أنف�سنا � ً
�أثناء �س��رقته للتبغَّ ،
ودق الآباء ناقو���س اخلطر� ،أُزيل التبغ وال�صحف �إىل خمابئ العائلة ،لكننا �أ�صبحنا بالفعل
أنا�سا خبريين.
� ً
يا �أوالد ،يا �أوالد ،هل الحظتم ماذا يدخن تورداغول الأخر�س؟
جمل�سا ب�ش�أن هذه املنا�سبة امل�أ�ساوية.
�س�أل ي�سيكباي عندما عقدنا ً
نع��م ،لق��د عرفن��ا ذل��ك جي��دً ا ،وم��ن الآن ف�صاع��دً ا �أ�صبح��ت حفن��ة م��ن �س��ماد اخلي��ول اجل��اف (لي�س��احمني
الق��ارئ!) م��ن الأ�ش��ياء ال�ضروري��ة الت��ي كن��ا نحمله��ا با�س��تمرار يف جيوبن��ا ،وم��ن جدي��د �أطلقن��ا دخانن��ا نح��و
النج��وم م�صغ�ين �إىل �ص��وت �آي��ان.
كان��ت حكايات��ه مذهل��ة بالن�س��بة لن��ا ،كان فيه��ا كل �ش��يء :ال�ش��جاعة والق��وة البطولي��ة ،والعق��ل ،واجلم��ال ،لك��ن
القوة الأكرث جاذبية لهذه احلكايات كانت يف �أن �آيان جعل منا � ً
أبطال لها ،فبح�سب كلماته هرعنا ب�شجاعة �إىل
الهج��وم عل��ى الفا�ش��يني ،واح��د �ض��د مائ��ة ،ال� ،ضد �ألف ،بل وماذا هناك� ،ض��د مليون ،حتتنا كانت ت�صهل خيول
خيالي��ة ،ويف �أيدين��ا كان��ت تلم��ع �س� ٌ
�يوف �س��حرية م��ن الف�ضة اخلال�ص��ة ،اجته العدو املرعوب حت��ى املوت متداف ًعا
�إىل الهروب املذعور �أمامي ،و�أمام �صادق ،وبطبيعة احلال �أمام ي�سيكباي يف املقام الأو ،قا�سم ت�سارابكا الذي
يخو�ض يف �أنفه عادة ،ن�س��ي خماطه و�أنه مل يلتهم فطريته ،فان�س��حب من املائدة ،لأنه يف تلك اللحظة وب�ضربة
واحدة كان ي�س��حق جحافل الفا�ش��يني وحده.
ا�س��تمعنا �إىل �آي��ان متنا�س�ين وجباتن��ا الفق�يرة ومالب�س��نا اخلفيف��ة ،كل �ش��يء ب��دا تاف ًها مقارن��ة مب�آثرنا ،وما �إن
تنتهي احلكاية ،وتتال�ش��ى الكلمة الأخرية لآيان ،حتى نبد�أ مبناق�ش��ة �س��اخنة للأحداث التي انتهت للتو .فكانت
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ُت�سمع:
وكيف �أنا نلتُ منهم ،ها! رائ ٌع؟
و�أنا؟
ودائ ًم��ا م��ا حت��ول النقا���ش �إىل ح��رب حقيقي��ة ،ي�س��يكباي �أو �أي �ش��خ�ص �آخر قال" :لو كان عندي �س��يف �س��حري،
لذهب��ت �إىل اجلبه��ة ،ووجه��ت للفا�ش��يني �ضرب��ة قوي��ة ،وح�صدته��م جمي ًع��ا"� ،أو �ش��يء �آخ��ر م��ن هذا القبي��ل� ،أما
�صادق �أو �ش��خ�ص �آخر ،فقد �أ�ضاف على نح ٍو حامل �ش��ي ًئا مثل" :تخيلوا� :أبي ،والفا�ش��يني من حوله ،وهنا �أظهر
�أنا مع �س��يفي ال�س��حري"�" ،أبي"� ،أقول" ،هذا �أنا� ،صادق؟" �ضربة! �ضربة! للفا�ش��يني .كلهم حتى �آخر واحد! ها،
كم �سيكون رائ ًعا؟!"
وافقه الباقون جميعهم ،كل واحد حلم � ً
أي�ضا مب�ساعدة والده �أو �أ�شقائه يف �أ�صعب اللحظات بالن�سبة لهم...
يف بع���ض الأحي��ان ن�س��ج �آي��ان حكاي��ة رهيب��ة ،عنده��ا امت�ل�أ اللي��ل حولن��ا بقعقع��ة �أجنح��ة نحا�س��ية حلق��ت عليه��ا
تعج بوحو�ش ذوات عني واحدة ،و�شياطني و�أرواح �شريرة �أخرى.
طيور ت�شبه احليوانات ،و�أزقة ،ومنحدر ووديان ّ
كان اللي��ل مكهر ًب��ا بالرع��ب :ب��دا لن��ا �أن الري��ح الت��ي ته��ب م��ن جه��ة ال��وادي ،تنق��ل �أ�ص��وات ع��واء ،وم��ا �إن ي�صرخ
�أ�ش��جعنا "�آه!" ،حت��ى ي�صي��ح الباق��ون "�أوي-ب��اي!" ويختبئ��ون يف الت�بن.
م��ا ح��دث لآي��ان عندم��ا و ُل��دت مث��ل ه��ذه احلكاي��ات يف ر�أ�س��ه ،ال �أ�س��تطيع �أن �أتخيل��ه الآن � ً
أي�ض��ا ،رمب��ا كان
ي�ش��عر باالكتئ��اب ب�س��بب الوح��دة ،ويف بع���ض الأحي��ان عندم��ا انت�ص��ر الي�أ���س ،ب��دا ل��ه �أن امل�صائ��ب كان��ت حت��دق
ب��ه ،وتقم�ص��ت �ص��ور حكاي��ات يف خيال��ه الطف��ويل ...ح��ول ذل��ك ال يبقى �س��وى التخمني ،ولكن حت��ى يف مثل هذه
احل��االت ،كان��ت حكايات��ه تنته��ي دائ ًم��ا ب�س��عادة ،لأن��ه كان ي�ؤم��ن بانت�صار اخلري ،ويف الوقت نف�س��ه ،مل يكن �أحد
ي�س��عدنا بق��در م��ا كان يفع��ل �آي��ان نف�س��ه ،ل�س��وء احل��ظ ،ن��اد ًرا ج��دً ا م��ا كان يح��دث هذا ،لك��ن عندما ب��د�أ بحكاية
م�ضحكة ،كان يبت�سم ً
قليل ويظهر �أ�سنانه ال�سيئة القليلة ،كنا نتلوى من ال�ضحك ،ون�ضرب ب�أقدامنا ،ونختنق،
ومن�س��ك ببطونن��ا ،كم��ا ل��و مل تك��ن هن��اك ح��رب عل��ى الأر�ض ،وكان �آبا�ؤنا و�أ�ش��قا�ؤنا يف هذه ال�س��اعة يجل�س��ون يف
املن��زل �أ�صح��اء �آمن�ين يف ج��و دافئ...
�آيان ،هيا ،واحدة �أخرى ...هيا ،ماذا تكلفك؟
تو�س��لنا �إلي��ه عندم��ا كان ي�صم��ت ،ولك��ن مهم��ا تو�س��لنا ،ف�إن��ه مل ي��ر ِو �أك�ثر م��ن حكاي��ة واح��دة ،نه���ض ،ه� ّز الق�� ّ�ش
امللت�ص��ق عل��ى معطف��ه ،و�أج��اب وك�أنه مذنب:
الوقت مت�أخر يا �أوالد ،لقد حان الوقت للنوم� ،أعتقد �أنهم يف البيت �سي�شتموننا.
ب��دا لن��ا �أن �آي��ان فق��ط يتدل��ل �أمامن��ا لريف��ع من قيمت��ه ،فت�أليف احلكايات لي���س بالأمر ال�صع��ب ،وكل ما يحتاجه
ه��و طريق��ة خا�ص��ة ،و�آي��ان يع��رف ه��ذه الطريق��ة ،ونح��ن ال ينق�صن��ا �إال ال�ش��جاعة ،و ُلدينا ك�س��ل لال�ستف�س��ار منه
عن كيفية ذلك ،ومن ثم نخرتع احلكايات ب�أنف�سنا ،ولكن ،على ما يبدو ،مل يكن هذا بال�شيء ال�سهل ،كان �آيان
يف ّكر وهو جال�س يف مكان ما حتت �أ�شعة ال�شم�س ،يف حني كنا نحن نتزلج على الزالجات غري مبالني َمبن على
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التلة ،ويف امل�ساء ذهبنا متعبني ورا�ضني ومبلولني من الثلج �إىل الإ�صطبل لال�ستماع �إىل ما �أعده لنا �صديقنا...
كمكاف��أة ل��كل حكاي��ة جدي��دة ،يعط��ى واحد من الأوالد زالجاته لآي��ان يف �صباح اليوم التايل ،و�أ�صبح ذلك عادة،
هك��ذا كان الأم��ر يف البداي��ة ،ويف الف�ترة الأوىل كن��ا نزيه�ين للغاي��ة ،ولك��ن بع��د ذل��ك ب��رد اندفاعن��ا ،ذات م��رة،
عندم��ا ج��اء دور �أحدنا ،قال:
تعرف يا �آيان! الأف�ضل �أن �أعطيك الزالجة غدً ا ،لن تكون م�ستا ًء؟
بالطبع ال.
�أجاب �آيان يف حرية.
كان��ت املب��ادرة اجلدي��دة معدي��ة ،مث� ًلا ،مل��ن يرغ��ب بالتخل���ص م��ن الزالج��ة عل��ى الأق��ل لي��وم واح��د ،عندم��ا يلمع
الثل��ج ب�ش��دة ،وال تنزل��ق الزالج��ة علي��ه كم��ا يج��ب ،والري��ح ت�صف��ر يف الآذان ،الآن� ،إذا متك��ن �آي��ان م��ن التزل��ج
عل��ى الزالج��ة ول��و مل��رة واح��دة� ،إذا ا�س��تيقظ ال�ضم�ير ل��دى �أحده��م وق��ال عل��ى م�ض���ض�" :آي��ان ،ه��ل ت��ود التزل��ج
جناح��ا ،ج� ّر �آي��ان الزالج��ة �إىل �أعل��ى الت��ل ،لك��ن ذل��ك مل يجل��ب ل��ه ال�س��عادة
مل��رة واح��دة؟" ميك��ن ح�س��بان ذل��ك ً
ال�س��ابقة نف�س��ها ،وعن��د تزجل��ه م��ن اجلب��ل� ،أع��اد الزالج��ة �إىل �صاحبها ،وب��دا �أن �آيان �أخ��ذه زالجاتهم لأنه فهم
كل �شيء ،وبب�ساطةمل يرغب يف و�ضع ال�صبي الذي �صحا �ضمريه يف و�ضع حمرج ،وبعد ذلك وقف لفرتة طويلة
يف الأ�س��فل ،عن��د املنح��در خمب ًئ��ا �أنف��ه املزرق من الربد يف ياق��ة معطفه ،ينقر الكعب على الكعب ،ويراقب لهونا
ب�صمت.
يف بع�ض الأحيان كانت العجوز بابايا تندفع خارج البوابة وت�صرخ:
�آي��ان� ،أي��ن �أن��ت هن��اك؟ �أي��ن ذه��ب ه��ذا ال�ش��قي؟! �آه ،ه��ا �أن��ت! اذه��ب ارب��ط البق��رة ،و ُق��د الب��ط والإوز �إىل
متام��ا :ث��م ا�س��ق الفر���س ،وال تن���س �أن ت�ض��ع له��ا الت�بن!
احلظ�يرة ،نع��م ،لق��د ن�س��يت ً
�س�أفعل كل �شيء ،يا جدتي.
�أج��اب �آي��ان وخ��رج �إىل الفن��اء ملتف ًت��ا ب�ين احلني والآخر كما لو كان خائ ًفا من ن�س��يان ال�ش��يء الأهم ،وكان غال ًبا
ما يعود �إلينا بعد �أن ينهى �أعماله.
لك��ن يف امل�س��اء ح�ص��ل �آي��ان عل��ى ن�صيب��ه ،فق��د كان ينتظ��ر ط��وال النه��ار بف��ارغ ال�ص�بر حت��ى تغي��ب ال�شم���س
وتختف��ي خل��ف قم��ة ي�شكيوملي���س ويب��د�أ الظ�لام ،عنده��ا تع��ود احلي��اة �إىل وجه��ه ،ويق��ول:
هيا ،الآن �إىل الإ�صطبل ،لقد اخرتعت لكم اليوم حكاية رائعة!� ...أف�ضل من حكاية الأم�س بكثري!
وحدث �أنه مل ي�ستطع التحمل ،ودعا لال�ستماع للحكاية خالل النهار.
�أيعق��ل �أنك��م مل مت ّل��وا التزل��ج؟ كل ي��وم ال�ش��يء ذات��ه� ،أي��ن املتع��ة م��ن اال�س��تلقاء عل��ى البط��ن و�إف�س��اد املالب���س؟ -
بد�أ ،ونفخ �ش��فته ال�س��فلية ازدرا ًء.
لكن��ه مل يك��ن يجي��د التمثي��ل ،ففهمن��ا حقيق��ة الأم��ر ،ومل ن�ست�س��لم خلدعت��ه ،وه��ل هن��اك ول��و �س��اذج �صغري ميكن
�أن يعار�ض:
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�آه ،رمبا ،لنذهب! حذائي مبلو ٌل ب�شكل كامل.
ومنح ذلك القوة لآيان.
وهل هذه زالجة؟
تذمر وج ّعد �أنفه.
 �إنه��ا لي�س��ت زالج��ة ،و�إمن��ا خط��أ ،ل��و �أنك حت�صل عل��ى زالجة مبقود وحمرك وم�صابي��ح ،مثل هذه الزالجات الت�سري فقط �إىل الأ�سفل ،بل و�إىل الأعلى � ً
أي�ضا� ،أنا �أفهم ذلك!
�إيه ،تخرتع كل �شيء! وهل هناك مثل هذه الزالجات التي ت�سري �إىل الأ�سفل والأعلى
انده�شنا.
�أجل ،و�أي زالجات! مثل احل�صان الطائر ،ك�أنها ح�صان تايبوريل( . (4
ح�صان تايبوريل؟ الذي كان ميتطيه الفار�س كوالبادي؟
�أجل ...وهذه الزالجات كذلك ،ال فرق بالن�سبة لها �إن كان التزلج باجتاه الأعلى �أو الأ�سفل!
مل يج��ر�ؤ �أح��د عل��ى جمادل��ة �آي��ان؛ �إذا �أك��د ذل��ك ،فهذا يعني �أن مثل هذه الزالجات موج��ودة بالفعل" ،كم �أمتنى
لو كانت لدي زالجات كتلك التي يتحدث عنها �آيان!" ف ّكر كل واحد منا.
كان طب��ع �آي��ان غري ًب��ا ،قب��ل �أن �أن��ام �أخ��رج مت�أخ ًرا بع�ض ال�ش��يء �إىل ال�ش��ارع ،لأفكر و�أتنف���س اله��واء النقي و�أرى
�خ�صا ما يف الظالم يندفع من اجلبل على الزالجة� ،ضو�ضاء ،كما لو �أن ي�شكيوملي���س زحف من مكانه� ،أفكر،
�ش� ً
م��ن �أي ن��وع غري��ب الأط��وار ه��ذا ،م��ن يخطر بباله �أن يتزلج يف مثل هذا الوقت؟ وال�ضو�ضاء تقرتب �أكرث ف�أكرث،
واجل�س��م الأ�س��ود يط�ير باجتاه��ي� ،ض��وء القم��ر ي�ضيئ��ه ،ف�أع��رف �أن��ه �آي��ان ،امت��د فم��ه م��ن الأذن �إىل الأذن يف
ابت�س��امة �س��عيدة ،وكانت حروف معطفه ترفرف من ال�س��رعة ،كما لو كان �آيان يف عجلة من �أمره للحاق ب�ش��يء
فات��ه ،وع�لاوة على ذلك ،ليتزلج م��ن جديد ،ناديته.
هذا �أنت!
قال بحما�س.
 لقد �أعطاين �صادق زالجته حتى الغد ،تعال لنتزلج!ماذا بك ،هل جننت؟ التزلج يف مثل هذا الوقت؟ منت�صف الليل يقرتب ،و�أنت تتزلج على الزالجات!
�أال تعلم؟
�س�أل �آيان متفاج ًئا.
 �أال تع��رف �أن الأف�ض��ل ه��و التزل��ج حت��ت �ض��وء القم��ر؟ يف ه��ذا الوق��ت تظه��ر ل��دى الزالج��ات خا�صي��ة خا�ص��ة،�ش��ي ُء ما ي�ش��به الأجنحة.
(  (4

ح�صان تايبوريل  -ح�صان الفار�س كوالباندي ،وفق ًا للأ�سطورة ميكنه �أن "يطري" جميع البلدان يف  40يوم ًا.

140

مل �أك��ن �أع��رف ذل��ك ،وبالت��ايل فوجئ��ت و�صم� ُّ�ت ،يف ه��ذه الأثن��اء رك���ض �آي��ان �إىل �أعل��ى الت��ل ،وانتظ��ر قلي� ًلا،
واندف��ع م��ن جدي��د ،وهن��ا يظه��ر يف خ��ط �ض��وء القم��ر ،وب��دا يل �أن��ه كان يط�ير ح ًق��ا ،ولك��ن ،لي���س عال ًي��ا ج��دً ا ،يف
ب�ضع��ة �س��نتيمرتات م��ن الأر���ض ،لكن��ه يط�ير ،اللعن��ة.
هورا!
�صرخ �آيان ورفع يده منت�ص ًرا.
"رمب��ا ،بالفع��ل تظه��ر ل��دى الزالج��ات حت��ت القمر �أجنح��ة" فكرت ،ورك�ض��ت �إىل املنزل لأح�ض��ر زالجتي ،وبد�أت
�أتلم�س��ها يف الظ�لام ،كم��ا يح��دث دائ ًم��ا ،انزلق��ت وجلجل��ت ال��دالء والأحوا�ض اللعين��ة حتت قدمي.
�إيه ،هناك �شخ�ص ما مي�شي يف املمر.
قالت �أمي من خلف الباب ،رمبا جاء الكلب مرة �أخرى.
فتح��ت الب��اب ،وعندم��ا وج��دت �أخ�ي ًرا الزالجة اندفعتُ ً
راك�ضا ،لكن �أمي عرفتني من خط ال�ضوء عندما هربت
من الغرفة.
�آه ،هذا �أنت من ت�سبب يف هذه ال�ضجة؟! وما الذي كنت تبحث عنه هنا ،قل ب�صدق؟
�س�ألت �أمي.
�أمي� ،أريد �أن �أذهب للتزلج على الزالجة.
�أمل َ
يكفك النهار؟
غ�ضبت الأم.
 انظر ،يخطر ذلك ببالك عندما يكون النا�س الطيبون نائمني ،هل �أنت ل�ص لتتزلج خل�سة عن اجلميع؟هذا �آيان يتزلج ،يقول...
�آي��ان� ،آي��ان ...ليذه��ب �إىل جهن��م� ،آيانك��م ،ال ن�س��مع �إال�" :آي��ان ق��ال� ...آي��ان ه��ذا� ...آي��ان ذاك!" ات��رك الآن
الزالج��ة وب�س��رعة �إىل ال�س��رير.
انتزع��ت الزالج��ة ،و�ألق��ت به��ا بقرقع��ة يف الزاوية ،وح�صلتُ على �صفعة ثقيلة� ،ش��عرت ب�أ�س��ى �ش��ديد ،دخلت �إىل
الغرف��ة ،خلع��ت مالب�س��ي ،وا�س��تلقيت بجان��ب ج��دي ،ومل �أ�س��تطع الن��وم طوي� ًلا ،يف �أذين كان��ت ال تزال خ�شخ�ش��ة
علي ،ج��اءين يف املنام �آيان طائ ًرا عل��ى زالجة جمنحة �إىل
ان��زالق الزالج��ات عل��ى الثل��ج ،وعندم��ا انت�ص��ر الن��وم ّ
الأعل��ى� ،إىل قم��ة ي�شكيوملي���س...
لق��د د ّللن��ا ال�ش��تاء طوي� ًلا بالطق���س اجلي��د ،ث��م ج��اء الي��وم ال��ذي تلب��دت في��ه ال�س��ماء بالغي��وم ،وم��ن ال�س��هوب
ه ّب��ت ري��ح ب��اردة قار�س��ة ،يف ذل��ك امل�س��اء �أ�ض��اءت امل�صابي��ح يف القري��ة يف وق��ت �أبك��ر م��ن املعت��اد ،لكنن��ا مل
نغري تقاليدنا ،كما لو �أن �ش��ي ًئامل يحدث ،فقد جتمعنا على �س��طح الإ�صطبل ،وبد�أنا يف لف �س��جائرنا ا�س��تعدادًا
لال�س��تماع �إىل حكاي��ة �أخ��رى� ،أذك��ر �أن وج��ه �آي��ان توه��ج بف��رح ه��ادئ.
يا �أوالد� ،س�أخربكم مبا حدث معي ،لن ت�صدقوا! اليوم يف ال�صباح ر�أيت والدي.
141

ةّرملا حيشلا ةحئار

قالها ب�صوت �شخ�ص تلقى هدية غري م�سبوقة.
 �صد ًق��ا� ،صد ًق��ا� ،أم���س فر�ش��وا يل معط��ف �أب��ي ،وكان��ت رائحت��ه رائح��ة �أب��ي ،ت�ش��به رائح��ة ال�ش��يح ،قالت اجلدةخالل حياتها" :هل تعلم �أين و ُلدتُ �أباك؟ و ُلدته على تل ال�شيح ،على قمته ،كنت ذاهبة خلف املا�شية ،وو ُلدته"،
يبدو �أنه منذ ذلك احلني بقيت لدى �أبيك رائحة ال�شيح ،املرة ،املرة والطيبة ،خب�أت �أنفي حتت املعطف ،وبقيت
م�ستلق ًيا لفرتة طويلة ،وهكذا غفوت ،حلمت ب�أبي� ،ساملًا و�سعيدً ا ،ينظر �إيل وي�ضحك.
و�أنا �أتغطى مبعطف والدي ،وهو � ً
أي�ضا يفوح برائحة ال�شيح.
قال �أحد الأوالد:
وهن��ا دارت �أحادي��ث ع��ن الآب��اء والإخ��وة ،باخت�ص��ار ،ومب��ا تف��وح مالب�س��هم الت��ي تركوه��ا ،واملث�ير لالهتم��ام �أن
اجلميع اتفقوا على �أن �آباءهم و�إخوانهم كانوا يفوحون برائحة ال�ش��يح ،كما لو �أنهم و ُلدوا على تلة ال�ش��يح التي
مل تك��ن بعي��دة ع��ن قريتن��ا ،عندها ح� َّدق اجلميع يف �آيان ،و�أعط��وه الكلمة الأخرية.
ي��ا �أوالد ،ومن��ي � ً
أي�ض��ا تف��وح رائح��ة ال�ش��يح ،رمب��ا لأنن��ي �أ�ش��به والدي �إىل ح� ٍ�د كبري ،هكذا يق��ول اجلميع ،ميكنكم
�شمها ب�أنف�سكم.
قال �آيان بارتباك:
�ش��ممنا ب�أنوفنا ،وبالفعل ،من �آيان جاءت رائحة ال�ش��يح البعيد،كانت م َّرة ،ال ميكن اخللط بينها وبني �أي �ش��يء
�آخر� ،أو رمبا بدا لنا فقط ،لأننا اعتدنا على ت�صديق كل كلمة لآيان.
�أجل ،منه تفوح رائحة ال�شيح.
جازما ،وبذلك و�ضع حد ل�شكوكنا.
�أعلن �صادق ً
كيف لكم �أن تتخيلوا ،مل ي�س��تطع ي�س��يكباي الت�س��امل مع حقيقة �أن تفوح رائحة ال�ش��يح من �ش��خ�ص ما ،ومنه ال،
بعمق ك َّمه و�صدره وقال:
�شم ٍ
َّ
�إن كان الأمر كذلك ،فمني � ً
أي�ضا تفوح رائحة ال�شيح!
ي�شم ك ّمه ،ومن جميع اجلهات جاءت:
بعد ذلك بد�أ كل ٍ
واحد منا ّ
مني � ً
أي�ضا تفوح رائحة ال�شيح!
ومني!
ومني!
يج��ب الق��ول� :إنن��ا جمي ًع��ا كن��ا �س��عداء ج��دً ا باالكت�ش��اف اجلدي��د ،وكان��ت ال�س��عادة كب�يرة �إىل درج��ة ال ميك��ن
و�صفه��ا� ،أخ�ي ًرا ه��د�أ الأوالد ،وا�س��تعد �آي��ان للحكاي��ة منظ ًف��ا حنجرت��ه.
انتظر.
قال ي�سيكباي� :أود �أن �أ�س�أل ت�سارابكا" :ملاذا مل يعطك زالجته؟" �أم�س كان دوره.
زالجتي خربت.
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بد�أ قا�سم ت�سارابكا يبكي ب�صوت متقطع.
ه��ا ه��ا ،لق��د خرب��ت ي��وم �أم���س حتدي��دً ا ،لي���س قب��ل ،ولك��ن بالأم���س بالتحدي��د ،غري��ب ،لق��د جاءه��ا اخل��راب يف
الوق��ت املنا�س��ب ،م�صادف��ة موفق��ة� ،ألي���س كذلك؟
تابع ي�سيكباي.
ح�س ًنا� ،أعطه زالجتك �إذا كنت تريد ذلك كث ًريا.
قرر قا�سم ت�سارابكا ب�سرعة بعد �أن �أدرك �أنه ُف�ضح.
�أنا ال �أبخل.
قال ي�سيكباي.
يا �أوالد ،هذا يكفي! ب�سبب مثل هذه التفاهة...
تدخل �آيان.
در�سا.
ال ت�شو�ش يا �آيان ،يجب تلقينه ً
مل يهد�أ ي�سيكباي ،ونزع من على ر�أ�س قا�سم القبعة ال�شعثاء ،ورماها من ال�سطح �إىل الأر�ض.
ملاذا فعلت هذا؟ �سوف ي�صاب بالربد� ،أ�ستطيع �أن �أبقى بدون زالجة.
قال �آيان عن ت�سارابكا.
لن ي�صاب بالربد ،ليذهب من هنا ب�سرعة.
نه�ض ي�سيكباي مهددًا.
 ها ،ملن يقولون؟نزل قا�س��م ت�س��ارابكا عن ال�س��طح على م�ض�ض ،رفع قبعته ،وو�ضعها على ر�أ�س��ه و�أنزلها حتى عينيه ،ووعد قبل
مغادرته:
�س�أ�شكوك �إىل تورجان ،وهو �سيحا�سبك!
عال ي�سيكباي و�آيان الذي ال ذنب له.
وان�سحب وهو ي�شتم ب�صوت ٍ
قب��ل احل��رب كان �ش��قيقه تورج��ان م�ش��هو ًرا بطبع��ه العني��ف ،قبل �ش��هر عاد م��ن اجلبهة من دون ي��د ،ويعتقد الآن
�أن كل �شيء م�سموح له ،عادة ما يقول تورجان:
�أنا جريح ،لقد �ضحيت بدمي من �أجلكم ،و�أنتم تافهون.
والأوالد هم من يتلقون منه التهديد ب�ش��كل خا�ص ،وهذا هو ال�س��بب الذي جعل قا�س��م ت�س��ارابكا يخيفنا بعقاب
�أخيه ،ولكننا الآن مل نكن نخاف من �أي �أحد ،كنا ننتظر حكاية جديدة.
يف ذلك امل�ساء عاد �آيان �إىل حكاياته عن ال�صبي اليتيم.
 ...قط��ع ،عل��ى الأغل��ب� ،أل��ف كيلوم�تر عل��ى مه��ر قبي��ح حت��دث فج��أة ب�ص��وت ب�ش��ري قائ� ًلا" :ه��ل ت��رى اجلب��ل
الع��ايل؟ ه��و الأعل��ى يف الع��امل ،لكن��ه ال يهمن��ي ،ل��دي �أجنح��ة قابل��ة للط��ي ،علينا فق��ط االنتظار حتى يح� ّل الليل،
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وخ�لال النه��ار حت��ى الطائ��ر ال ي�س��تطيع الط�يران فوقه ،لأنه يخاف من �أن يحرتق جناحاه حتت �أ�ش��عة ال�شم���س،
انظ��ر ،ذل��ك ه��و اجلب��ل� ،ش��اهق حت��ى ال�شم���س ،لك��ن عندم��ا تغ��رب ال�شم���س وي�صب��ح اجلو ب��اردًا� ،س��نطري ،فقط
انتبه ،ال ت�س��قط ،مت�س��ك بقوة ،والأف�ضل �أن تغلق عينيك ،ثم �س��أخربك متى ميكنك فتحها� ،س��أقول لك" :والآن
ميكن��ك فت��ح عيني��ك" �-أفهم��ت؟ ب�ش��كل ع��ام انتق�لا يف اللي��ل �إىل اجلان��ب الآخ��ر م��ن اجلب��ل الع��ايل ،و�ش��اهدا
كه ًف��ا ،كان في��ه �أح��د م��ا نائ ًم��ا عن��د املوق��د" ،هن��ا يعي���ش الوح���ش ذو العني الواح��دة" ،قال املهر للفت��ى اليتيم.
نظ��ر �آي��ان �إلين��ا حمد ًق��ا بعيني��ه كم��ا ل��و �أن��ه يران��ا للم��رة .،وخف���ض �صوت��ه �إىل الهم���س ،كم��ا ل��و كان ذلك الوح���ش
ذو الع�ين الواح��دة ب�إمكان��ه �أن ي�س��معه ،ق��ام بذل��ك بخف��ة كب�يرة� ،إىل درجة �أن التنميل �س��رى عل��ى ظهورنا ،وبدا
لن��ا خي��ال ي�شكيوملي���س الأ�س��ود احل��اد ،اجلب��ل نف�س��ه ال��ذي كان خلفه ي�ش��خر الوح���ش ذو العني الواح��دة يف كهفه،
وب��دت الري��اح الب��اردة الت��ي ته��ب الآن ه��ي تتم��ة ل�ش��خريه ،واجلب��ل يت�أرج��ح ببطء من ه��ذه الري��اح ،يرتفع وينزل
كقب��ة الي��ورت(   (5م��ع كل �ش��هيق وزف�ير ،ونح��ن خائف��ون من نف�س��نا ،نتنف���س بحذر �ش��ديد ،و�أرى �أن��ه ال يوجد �أحد
يج��ر�ؤ عل��ى حتويل ر�أ�س��ه يف اجتاه جبل ي�شكيوملي���س...
كان��ت الري��اح ت��دوي بوح�ش��ية� ،ضارب��ة �أحيا ًن��ا الوج��ه بحفن��ة م��ن الثل��ج الرط��ب ،وح��ده اهلل يعل��م م��ن �أي��ن جاءت
بها ،فوق القرية جتمعت غيوم �سوداء ثقيلة ،جاءت �إىل هنا من القبة ال�سماوية كلها ،كانت معلقة فوق املنازل،
كان الكل��ب ينب��ح ويع��وي كحار���س �أم�ين للوح���ش ذي الع�ين الواح��دة�" ،س��يوقظ الوح���ش الآن ،وعنده��ا حت َّم��ل"،
ف َّك��رت و�أن��ا ارتع���ش ب�ش��كل ال �إرادي ،وهن��ا ،يف امل��كان الأك�ثر �إث��ارة� ،ص��رخ �أح��د الأوالد:
النجدة! حريق!
عل��ى ح��رف ال�س��طح زحف��ت �أفع��ى رفيع��ة م��ن الن��ار ،كانت الري��اح تطاردها ،وهي تزحف ب�س��رعة ،ث��م التوت بعد
�أن وج��دت لنف�س��ها طري ًق��ا �أك�ثر راح��ة ،يب��دو �أن �أح��د الأوالد �ألق��ى بعقب �س��يجارة ،و�س��قط على الق���ش الذي كان
يغطي ال�س��قف يف �أوائل اخلريف.
هبطن��ا ع��ن ال�س��طح م��ع قعقع��ة كفاكه��ة نا�ضج��ة م��ن �ش��جرة هزته��ا الري��ح ،وهربن��ا م��ن امل��كان ،ات�ض��ح �أن �آخ��ر
القافزي��ن كان �آي��ان� ،أذك��ر كي��ف تبعتن��ا �صرخ��ة م�ؤملة:
�أوه ،قدمي! قدمي!
م��ن املخج��ل االع�تراف ،لك��ن يف تل��ك اللحظ��ةمل ينتب��ه �أح��د ل��ه ،ف��كل واح��د من��ا كان يفك��ر يف �س�لامته اخلا�صة،
�إ�ضافة �إىل ذلك كانت ال"�أبو"اب يف جميع �أنحاء القرية ت�صطفق مع �صرخة "حريق! حريق!"  ،هرع الكبار �إىل
الإ�صطبل ،وبرز يف مقدمتهم تورجان،كان �صوته الأج���ش الغا�ضب ممي ًزا و�س��ط كرثة الأ�صوات.
�س�أ�ضربهم على م�ؤخراتهم! من �أجلهم �ضحيت بدمي ،من �أجل ه�ؤالء اجلراء!
توغل��ت خل��ف ال�ش��جريات عل��ى جان��ب الطري��ق ،ث��م نظ��رت م��ن خمبئ��ي الآم��ن ،ور�أي��ت تورج��ان يه��رع �إىل امل��كان
(  (5
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الذي اختب�أ فيه �آيان من الأمل ،حترك اخليال املعتم يف الظالم يف رق�ص حمموم ،وو�صلني �صفري ال�سوط ،ويف
ً
متو�سل:
الوقت نف�س��ه تقري ًبا �س��معت �صوت �آيان
ملاذا يا عم!
�س�أريك "ملاذا"- ،ه َّدر تورجان.
بع��د ذل��ك ،يف النهاي��ة ركل �آي��ان بحذائ��ه و�ألق��ى ب��ه يف الإ�صطب��ل؛ حيث كانت اخليول ت�صه��ل خمتنقة من رائحة
احلريق،كان من ال�صعب على النار �أن تلتهم الق�ش الرطب؛ لذلك فقد متكن الكبار الذين �سارعوا من الق�ضاء
عليها ب�سرعة ،بعد ذلك الحظ �أحد الرجال �آيان ،رفعه على يديه وقال ً
موبخا:
عجيب ،كيف ت�ضرب الو ُلد! ر�أ�س جمنون ،انظر ممن تنتقم ليدك.
وا�س��ى النا���س املحيط��ون �آي��ان ،و�ش��جبوا تورج��ان ،بع��د �أن �أدركن��ا �أن غ�ض��ب الكب��ار ق��د اندفع يف اجت��اه خمتلف،
خرجن��ا بب��طء م��ن خمابئن��ا ،وم��ن �أج��ل توخ��ي احل��ذر ،اجتمعن��ا جان ًب��ا دون �أن ينظ��ر بع�ضنا يف عي��ون بع�ض،كنا
بجنب ،تارك�ين رفيقنا يف حمنة.
خجل�ين م��ن �أنن��ا هربنا ٍ
يا �أوالد.
بد�أ �أحدهم ،رغبة منه على ما يبدو يف التربير.
يا �أوالد ،يا �أوالد ...اخر�س.
قاطعه ي�سيكباي بق�سوة.
�أُخذ �آيان �إىل منزل باباي ،ونحن ،بعد �أن م�شينا ومتلملنا ً
قليل لأن املحادثةمل تتوا�صل ،غادرنا �إىل املنازل.
جال�س��ا متك��د ًرا على �س��ريره املجه��ز ،وكانت �أمي
عندم��ا و�صل��ت �إىل املن��زل ،كان الكب��ار م�س��تيقظني ،كان ج��دي ً
وجدتي تبدوان م�س��تاءتني ب�ش��كل وا�ضح ،يبدو �أنهم كانوا ينتظرون عودتي.
 ها هو ال�شجاع قد ظهر ،تنعموا بالنظر �إليه!قال اجلد بغ�ضب.
 لكن ملاذا مل ينل �سوط تورجان من هذا اجلبان؟ لكان ذلك منا�س ًبا له!م��اذا كان بو�س��عي �أن �أق��ول م�بر ًرا ،فق��ط وقف��ت عن��د العتب��ة وم��ررت ب�صم��ت �إ�صبع��ي عل��ى احلائ��ط ،كم��ا لو كان
تلميحا
ذل��ك عم� ًلا مه ًم��ا ،كان��ت بطن��ي يئ��ن م��ن اجلوع ،لكن مل يكن لدي ما يكفي من ال�ش��جاعة حتى �أعطي ولو ً
�خ�صا تافها ،ال ي�س��تحق �أن يطعموه.
عن الع�ش��اء ،والأهم من ذلك �أنني بدوت لنف�س��ي �ش� ً
متام��ا ،ولي���س هن��اك �أح��د لي�ست�ش��فع ل��ه�" ،أب��و"ه على اجلبه��ة ،وباباي مع عج��وزه هَ ِرمان يف
امل�س��كني �آي��ان ،وحي� ٌد ً
حاج��ة �إىل الرعاي��ة الدائمة ،متهالكان للغاية.
متتمت �أمي ،ثم التفتت �إ َّ
يل وقالت:
 اجل�س لت�أكل �أيها املهمل.بالطبع ال �أريد.
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ً
منعزل ،وم�شيت ب�شكل جانبي �إىل ال�سرير ،نزعت مالب�سي ،وب�سرعة ت�سللت حتت الغطاء،
متتمتُ
الغريب �أن النوم غلبني ب�سرعة ،فلم �أمتكن �إال من �سماع كيف متتم جدي:
متاما ،ابن العاهرة.
در�سا ،لقد ا�ستوح�ش ً
لو رميت من عمري خم�سني ً
عاما ،للقنت تورجان ً
عندم��ا ا�س��تيقظت يف ال�صب��اح ،ر�أي��ت �أم��ي ت�ص��ب احللي��ب م��ن الإبري��ق يف وع��اء ن�ص��ف ل�تر ،وكم��ا ل��و �ش��عرت
بنظرت��ي ،ا�س��تدارت وقال��ت:
هي��ا ،انه���ض ،وتن��اول وجب��ة الإفط��ار ،و�أن��ا �س��أحمل احللي��ب �إىل �آي��ان ،فه��و جائ��ع ،يقول��ون� :إن الو ُل��د امل�س��كني ال
ي��زال منه ًكا.
�أكل��ت ب�س��رعة ورك�ض��ت �إىل �آي��ان ،كان��ت �أم��ي ال ت��زال جال�س��ة يف من��زل باب��اي تتح��دث بهم���س م��ع امل��ر�أة العج��وز
التي كانت تن�س��ج ال�صوف ،ومن وقت �إىل �آخر نظرتا �إىل املري�ض ،كان �آيان م�س��تلق ًيا على فرا���ش خ�ش��ن ُفر���ش
متورما من ال�ضرب،
له بالقرب من املوقد ،لكنه ال يزال يرتع�ش حتت حلاف رث م�صنوع من الرقع،كان وجهه ً
وعل��ى وجنت��ه كدمة زرقاء �ضخمة.
وكيف حالك؟
�س�ألت بعد �أن جل�ست بالقرب منه.
ال ب�أ�س!
�أجاب �آيان حمر ًكا ل�سانه ب�صعوبة.
�صمتن��ا ،وب�ش��أن م��ا �إذا كان ب�إمكانن��ا التح��دث ،فق��ط نظرن��ا بع�ضنا �إىل بع�ض ،وبد�أتُ ب�ش��كل ال �إرادي اال�س��تماع
�إىل هم�س الكبار.
ماذا عن �ساقه؟ هل قمتم بتقوميها؟
�س�ألت �أمي.
م��ن �أي��ن! عجوزن��ا م��ن م�س��اء الأم���س يرك���ض كاملجن��ون ،وم��ن ال�صب��اح خ��رج م��ن جدي��د ،م��ا الفائ��دة ،وه��ل يف
قريتن��ا َم��ن يق��وم بذلك؟
تذمرت العجوز.
وماذا عن مقوم العظام �أ�صيلبيك؟ يقولون �إن ب�إمكانه �أن يعالج.
�إي��ه ،لق��د غ��ادر �أ�صيلبي��ك �إىل املدين��ة ،كم��ا ل��و كان ع��ن ق�ص��د ،عندم��ا ال يك��ون هن��اك ح��ظ ،ال يك��ون ح��ظ حت��ى
النهاي��ة ،وه��ذا �ش��قينا ال�صغ�ير الطي��ب( ،هن��ا �أوم�أت امل��ر�أة العجوز باجتاه �آيان) يت�س��كع يف منت�ص��ف الليل ،كل
ه ّمه �أن يت�سلق قبل الآخرين؛ ليذهب لعبه �إىل اجلحيم ،ونحن م�سئولون عنه ،عن هذا الفتى امل�سرتجل ...لقد
�س��قط عل��ى رقبتن��ا ،ل��و تنته��ي احل��رب ب�س��رعة ،ويع��ود "�أب��و"ه ،عنده��ا �س��نموت به��دوء ،جمي��ع الأغطي��ة يف املنزل
�أف�س��دت .يف نوم��ه يتب��ول مث��ل طف��ل �صغ�ير ،على الرغم من �أنه يجيد كتابة الر�س��ائل.
قالت املر�أة العجوز متكئة نحو �أمي.
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كان��ت العج��وز �ص َّم��اء ،فب��دا له��ا �أنه��ا مل ُت�س��مع عل��ى الإط�لاق ،لك��ن يف الواق��ع كان �صوته��ا امل��دوي ي�س��مع يف كل
�أرج��اء الغرف��ة ،احم� َّر وج��ه �آي��ان وامت�ل�أت عين��اه بالدموع على الرغم من �أنني كنت �أنظر �إىل ال�س��قف متظاه ًرا
ب�أنني مل �أ�س��مع �ش��ي ًئا ،ا�س��تدار باجتاه احلائط ،و�س��حب الغطاء على ر�أ�س��ه.
�آاااه ....الأمرا�ض هي �سبب كل ذلك.
قالت �أمي بينما كانت تنه�ض:
عموما �إذا احتجتم �إىل �أي
 ال ب�أ���س� ،س��ي�أتي الوقت ويتح�س��ن� ...س��أذهب ،رمبا �ش��يء ما يك�س��ر �أ�س��فل ظهريً ،�شيء ،فال ترتددوا ،عندها �سن�ساعد.
و�ضع��ت العج��وز باباي��ا املغ��زل وذهب��ت وراء �أم��ي� ،إم��ا لتودعها ،و�إما ل�ش��يء �آخ��ر ،املهم �أننا بقين��ا لوحدنا ،كانت
تعذبني الرغبة يف م�ساعدة �آيان بطريقة ما ،وهنا اخرتعت خطة دقيقة من وجهة نظري.
ال ميكنن��ا التغل��ب عل��ى تورج��ان ،فه��و �ش��خ�ص بال��غ ،ولكن ،كما تعلم ،ما �س��نقوم به هو �أن ن�ضرب قا�س��م ،عندها
ً
حماول موا�ساة �آيان.
�سيغ�ضب تورجان ،ونحن كرث ،ولن مي�سك بنا جمي ًعا ،اقرتحت
وما �ش�أن ت�سارابكا هنا؟ ال ذنب له.
قال �آيان وتوجه �إىل اجلدار.
ح�س ًنا ،وليكن ،لكنه �شقيق تورجان.
قلت مرتب ًكا ومتعج ًبا من ذكاء �آيان الذي مل ي�ستطع تقدير مثل هذا االنتقام.
وتورجان لي�س مذن ًبا � ً
أي�ضا.
قال �آيان ،دون �أن يدير وجهه.
ومن هو املذنب �إذن؟
�س�ألت متفاج ًئا.
احلرب! �إنها هي! كل �شيء هي.
ال! كان طاعو ًنا حتى قبل احلرب ،كل الكبار يتحدثون عن ذلك ،ال ت�صدق ،ا�س�أل من تريد.
الآن لن �أدخن حتى موتي.
قال �آيان ب�شكل غري متوقع.
يف جميع الأحول تورجان �شخ�ص �شرير وجمنون بحق.
ً
موا�صل مثابرتي.
قلت
ا�س��تدار �آي��ان بح��ذر ،وطل� َ�ب قائ� ًلا�" :أعطن��ي ذاك املعط��ف ...ال ،ال ،لي���س ذل��ك ،بجانب��ه ...الأ�س��ود" ،و�أ�ش��ار �إىل
معطف قدمي معلق يف مكان حمرتم.
�سحبت الكر�سي الوحيد ،ووقفت عليه ،ونزعت املعطف من امل�سمار.
�أخذ �آيان املعطف بعناية ،وو�ضع خده عليه ،وفركه بقما�شه اخل�شن ،ارجتف �أنفه ً
قليل.
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تفوح منه رائحة ال�شيح� ،إنه معطف �أبي ،لو �أنه ي�أتي ب�سرعة.
قال بهدوء ،ثم ناولني املعطف متنهدً ا.
 ع ّلق��ه يف مكان��ه ،و�إال �س�تراه اجل��دة وتوبخن��ي ،زاعم��ة ب��أن ه��ذا ال�ش��يء لي���س لعب��ة ،و�ست�س��تمر ،وت�س��تمر! ول��نتتوقف حتى امل�س��اء.
ثم ا�ستلقى على ظهره �صامتًا يتلم�س الكدمة على عظام وجنته ،و�أ�ضاف:
�سيعود �أبي قري ًبا� ،أعرف ذلك.
بع��د نح��و ع�ش��رة �أي��ام نه���ض �آي��ان من الفرا���ش ،وبد�أ ي�س�ير ً
قليل ،عندما خرج �إىل ال�ش��ارع لأول م��رة� ،أ�صبح من
الوا�ضح لنا �أن و�ضع رجله كان �سي ًئا.
كم��ا يف ال�س��ابق ،ج��اء �آي��ان �إىل مكان��ه املف�ض��ل �أ�س��فل اله�ضب��ة الثلجي��ة ،و�ش��اهد الأوالد املتزجل�ين م��ن اجلان��ب،
متاما كبقية
راق��ب ب�ش��غف كل حرك��ة م��ن حركاتن��ا ،و�إذا ح��دث �ش��يء م�ضح��ك� ،ضحك من �أعماق��ه ،كان �س��لي ًما ً
راف�ض��ا ً
الأوالد ،لك��ن عندم��ا عر���ض علي��ه �ص��ادق زالجته ،ه ّز �آيان ر�أ�س��ه ً
رف�ضا قاط ًعا.
رِجلي ت�ؤملني.
قال متنهدً ا.
رك�ض طوال اليوم .يف
يف بع�ض الأحيان كنت �أذهب يف امل�س��اء بعد الع�ش��اء �إىل منزل باباي� ،أ�س�ير متع ًبا بع�ض ٍ
معظم الأحيان كان �آيان يجل���س يف هذا الوقت بالقرب من املوقد احلديدي يلقي حزم الق���ش يف النار ،يف �أيام
احلرب كانت الأمور �ضيقة مع احلطب -حافة �س��هوبنا -وكان علينا �أن نحرق الق���ش ،وح�صل �أن ُيد َر���س القمح
بقر�ص حجري ،ثم يبقى ق�ش كبري كالق�صب ،ترى فيه يف بع�ض الأحيان بقايا احلبوب ،الق�ش يتحرق ب�سهولة،
وي��ذوب يف الن��ار به��دوء ،يف ح�ين ،وباالخت�لاف عن��ه ،تتك�س��ر ال�س��نابل وتطل��ق ال�ش��رر ،وعن��د �س��ماعك للفرقع��ة
املعهودة ،تغو�ص بع�صاك يف اللهب ،وجترف �إىل نف�س��ك �س��نابل مع حبوب حمم�صة ،ويبدو يف هذه اللحظة �أنه
ال يوج��د �أي �ش��يء يف الع��امل �أل��ذ م��ن احلب��وب امل�ش��وية ،كث�ي ًرا م��ا كن��ت �أج��د �آيان يق��وم بذلك.
�إذا كن��ت حا�ض��را يف من��زل باب��اي وقت الع�ش��اء ،ال يجر�ؤ �آي��ان على دعوتي �إىل املائدة املتوا�ضعة ،ويومئ ب�صمت
�إىل �ش��جرة اللب��اد املهج��ورة بالق��رب م��ن املوق��د ،ويف الوق��ت نف�س��ه ،ينظر بح��ذر �إىل باباي وعج��وزه ،اختب�أت يف
الرك��ن ،وم��ن هن��اك راقب��ت كي��ف يج��ري الع�ش��اء يف ه��ذا املن��زل الغري��ب بر�أيي ،عادة م��ا كان العج��وزان ي�أكالن
تال��كان(   (6م��ع الزب��دة ،وكان الو ُل��د يح�ص��ل يف الع�ش��اء عل��ى حب��وب القم��ح املقلية نف�س��ها.
�أنت ما زلت �صغ ًريا ،ل�ست مثلنا نحن ال ُع ُجز ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،لديك �أ�سنان قوية.
قالت العجوز بابايا بحكمة.
طب البياال(  ، (7وانتقل �إ َّ
يل يف الركن و�س�ألني بهدوء:
�أوم�أ �آيان ،كما لو كان يوافق ،و�شرب �شاي البذور ،ثم َّ
(  (6

تالكان :طحني خ�شن مطحون حملي ًا من الدخن املحم�ص والقمح والذرة.

(  (7

بياال– ك�أ�س بدون يد ،تت�سع من الأعلى ،ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي ل�شرب ال�شاي.
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متاما ،اخرتعتها اليوم ،ماذا؟ �سوف ت�ستمع؟
هل تريد اال�ستماع �إىل حكاية؟ �إنها جديدة ً
وت�س�أل!
�أجبته ب�سخط.
متاما...
�إذن ا�سمع ...كان هناك و ُلد ...كان وحيدً ا ً
بد�أ �آيان ،وظهرت اللحظات الرائعة بالن�سبة يل.
احلم��د هلل،مل يعقن��ا ال باب��اي ،وال امل��ر�أة العج��وز� ،أكال تالكانه��م املنتف��خ بالزبدة ،و�ش��ربا ال�ش��اي مبتعة وبكميات
مذهل��ة ،ث��م انتق��ل الرج��ل العج��وز املتخ��م بال�ش��اي �إىل ال�س��رير ،و�ش��قلب الو�س��ائد لفرتة طويلة ،وجت�ش��أ ب�س��رور،
مازحا:
و�أحيا ًن��ا قال ً
َمب تهم�سان؟ تتهام�سان؟ �آه؟ انظر ،مت�آمران! على الأرجح قررمتا �سرقة ابنة �شخ�ص ما؟ تعرتفان؟
وتذمرت املر�أة العجوز منه بنربة:
يقولون �إن الكلب ال�سيئ ينبح بال نهاية ،ينبح وينبح ،وهكذا �شابنا :يغمغم ،ويغمغم دون توقف،
قبل �أن ت�ستلقي ،قللت من النار ال�ضعيفة � ً
أ�صل يف امل�صباح ذي اخلطوط ال�سبعة قائلة:
والكريو�سني �سينفذ عليكما� ،أيها املت�سكعان ،كفاكما ثرثرة.
و�أخ�ي ًرا �س��قطا نائم�ين ،ولبع���ض الوق��ت عزفن��ا احلكاي��ات عل��ى نغم��ة �ش��خريهما� ،أخ��رج �آي��ان م��ن جيب �س��رواله
االحتياط��ي الثم�ين م��ن احلب��وب املتفحم��ة ،وبع��د �أن نفخ الق�ش��ور من كفه ،تقا�س��م احلبوب معي.
لذيذ جدً ا� ،ألي�س كذلك؟
�س��أل ،وافقت��ه ال��ر�أي ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن طع��م احلب��وب املحرتق��ة مل ي�ثر ل��دي �أي رغب��ة �أخ��رى غ�ير �أن �أب�ص��ق
خفية هذا الطبق "الرائع" ب�شكل مفرط ،يف بع�ض الأحيان متكنت من �إح�ضار قطعة �صغرية من اخلبز اجلاف
القا�س��ي ،تو�س��عت عيناه كقط ر�أى ف�أ ًرا ،لكنه حاول �أن ي�أكل ب�ش��كل رزين ،دون �أن ي�س��قط كرامته.
ذات م��رة ،بع��د ت�س��اقط الثل��وج بغ��زارة ،اق�ترح �أح��د الأوالد اللع��ب بك��رات الثل��ج ،اخرتن��ا اثن�ين ك�ش��يخي قبيل��ة،
ث��م انق�س��منا بالت�س��اوي ،وهن��ا مل يحتم��ل �آي��ان ال��ذي كان ال يزال يتمالك نف�س��ه �إىل الآن ،وطل��ب قبوله يف اللعبة.
ما حاجتنا بك ،ف�أنت �أعرج؟ ال ميكنك حتى اجلري ،ما املتعة من اللعب معك؟ �أنت بنف�سك احكم.
قال �أحد �شيخي القبيلة.
طفحت عينا �آيان بالدموع ،ا�س��تدار بخيبة ،و�س��ار مبتعدً ا وهو يعرج �أكرث ،كنت حزي ًنا جدً ا لأجله ،لدرجة �أنني
مل �أ�ستطع حتمل ذلك ،فرك�ضت خلفه.
ذاهب؟!
�آيان� ،إىل �أين �أنت ٌ
هنا ،هنا...

149

ةّرملا حيشلا ةحئار

هذا ما قاله �آيان خو ًفا من �أن يبكي.
�س��رت �إىل جانب��ه ،وكن��ا �صامت�ين لف�ترة م��ن الوق��ت ،هك��ذا �س��رنا حت��ى �صرن��ا مب��وازاة بي��ت �أ�صيلبي��ك الـ� ُم َج ِّب،
هن��ا تنه��د �آي��ان ب�ش��دة ،وحتول��ت �إىل فن��اء من��زل �أ�صيلبي��ك ،قررت ع��دم تركه حتى النهاي��ة ،وتبعته.
كان �أ�صيلبيك العجوز يقوم بتنظيف الإ�صطبل من الروث ،بعد �أن الحظنا ،اتك�أ على املجرفة و�س�أل من بعيد:
ماذا تريدان� ،أيها ال�صبيان؟
�أرجوك يا جدي �أن تفعل �شي ًئا لقدمي� ،أريد �أن �أجري � ً
أي�ضا.
ً
متو�سل.
قال �آيان
و�ضع الـ ُم َج ِّب املجرفة �إىل اجلدار ،واقرتب منا ،ونظر �إىل �أقدام �آيان.
�أخربين باباي ...لكنك �أنت نف�سك رف�ضت ،الآن ،رمبا ،بعد فوات الأوان� :ستبقى �ساقك ملتوية،
متتم �أ�صيلبيك مته ًما.
افعل �شي ًئا يا جدي� ،أنا حقا �أريد �أن �أجري.
كرر �آيان.
�إيه ،هل تعتقد �أنه من ال�س��هل و�ضع املف�صل يف مكانه؟ �س��يكون ذلك م�ؤملًا لك� ،أوه ،كم هو م�ؤمل! لو كنت طبي ًبا
ب قروي لي�س �إال.
حقيق ًيا ،لكان الأمر خمتل ًفا� ....أما �أ�صيلبيك فهو ُ َ
م ِّ ٌ
قال �أ�صيلبيك دون �أن يحيد عن �آيان نظراته الفاح�صة.
يا جدي....
�ش َّدد رفيقي امل�سكني مرة �أخرى.
فليكن ،يا �صغريي� ،س�أحاول.
�سارع �أ�صيلبيك فج�أة.
البني �شقيقي لي�أكال!
 ادخال يا ابنا �شقيقي �إىل املنزل ،ادخال� ،إيه� ،أح�ضري الطعام َّ�صرخ الـ ُم َج ِّب بعد �أن حتول �إىل النافذة.
وراء الزجاج املظلم ظهرت زوجته و�أوم�أت ،وك�أنها تقول� :سمعتُ .
دخلن��ا املن��زل ،خلعن��ا مالب�س��نا بح��ذر ،وكن��ا مت�صلب�ين م��ن الإح��راج عندم��ا �أجل�س��تنا �صاحب��ة املن��زل يف م��كان
حمرتم ،وقدمت لنا الطعام مع لنب العريان ،ا�ضطررت لتناول الطعام عن �شخ�صني ،لأن �آيان مل مت ّر قطعة يف
حلقه .بعد حني ظهر �أ�صيلبيك نف�س��ه.
ح�س ًنا ،هل �أكلتما يا اب َني �أخي؟
�س�أل مبرح من املدخل� ،أوم�أ �آيان.
هذا �أمر جيد.
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تابع �أ�صيلبيك وهو يخلع كالو�شيه( . (8
�تلق ب�ش��جاعة ،ب�ش��جاعة �أكرث! �أنت
 �أن��ت ي��ا زوجت��ي ،افر�ش��ي لن��ا بطاني��ة نظيف��ة ...هن��ا ،و�أنت� ،أيها الن�س��ر ،ا�س� ِم��ن رغب��ت ،مل ُي ْج�برك �أحد؛ لذل��ك ،يجب �أن تكون ً
رجل حتى النهاية!
ف��رك �س��اق مري�ض��ه ال�صغ�ير امل�صاب��ة ب�ش��حم اللي��ة ،ودلكه��ا لف�ترة طويل��ة� ،ش��عرت كي��ف توت��رت كل خلي��ة م��ن
خالي��ا �آي��ان ،كان يراق��ب بقل��ق م��ن حت��ت جفونه ن�صف املرخية احلركات الر�ش��يقة ِل َيدي �أ�صيلبيك ،ورفع ر�أ�س��ه
ل�يرى ب�ش��كل �أف�ض��ل م��ا كان يفعل��ه بقدم��ه ،و�أبقى ر�أ�س��ه على هذا النح��و حتى تعبت رقبته� ،أما الـ� ُم َج ِّب فقد كان
ً
حماول �صرف انتباه �آيان ،وفج�أة قام بحركة غري حم�سو�سة بالن�سبة يل ،لقد خمنت ذلك
يدلك �ساقه ويتحدث
فق��ط لأن �آيان �صرخ كاملذبوح:
�أوه! م�ؤملة�-أوه!
ح�س ًنا ،هذا كل �شيء.
قال �أ�صيلبيك وهو مي�سد املكان امل�صاب.
ث��م �أح�ض��رت زوجت��ه خرق��ة نظيف��ة ل� َّ�ف به��ا الـ� ُم َج ِّب قدم �آيان ب�إح��كام ،وانحن��ى �إىل اخللف متنع ًم��ا بعمل يديه،
ً
قائل:
جميل� ،آه! الآن �سيح�سدك جميع الأوالد.
و�أ�ضاف ب�شكل جدي:
 لن�أمل يف الأف�ضل ،وعلى كل حال كن حذ ًرا مع قدمك.جاء الربيع.
مل يك��ن ل��دى الكوخل��وز م��ا يكف��ي م��ن الأي��دي العامل��ة ،فذهبن��ا م��ع الكب��ار �إىل احلق��ول .يف البداي��ة ب��دت مهمتنا
ب�س��يطة :اجللو���س عل��ى الث��ور املرب��وط باملح��راث ،وم��ن وق��ت لآخ��ر ح َّث��ه ب ُغ َ�ص�ين ،ومن اخلل��ف جل�س� ْ�ت بقوة على
املح��راث الن�س��وة ،لأن �أزواجه��ن ذهب��وا �إىل اجلبه��ة ،ومل يك��ن هن��اك �أي �ش��خ�ص �آخ��ر للقيام به��ذا العمل.
بد�أن��ا باحل��رث مبك� ًرا يف ال�صب��اح� ،س��ارت الث�يران بب��طء يف الأر���ض الرخ��وة الذائب��ة �س��احبة املح��راث خلفه��ا،
وتبع��ت الن�س��اء املح��راث ،وخلفه��ن امت��د �أثر �أ�س��ود كثيف من طبق��ة الرتبة املقلوبة.
ها هي �ش��فرة املحراث تغو�ص ب�ش��كل �أعمق مما ينبغي ،فيتوقف الثور بعد �أن �أ�صبح غري قادر على التغلب على
احلمل الإ�ضايف ،فقد خرج من ف�صل ال�ش��تاء ً
هزيل منه ًكا ،لأنه يف ف�صل ال�ش��تاء � ً
أي�ضا حمل الق���ش واحلبوب،
والآن يقف مرجت ًفا ً
قليل من التوتر ،ومطل ًقا اللعاب اجلائع ،وهنا يبد�أ عمل ال�صبي اجلال�س على ظهره.
هيا� ،سر!
ي�ص��رخ ال�صب��ي وي�ض��رب الث��ور بالق�ضي��ب عل��ى ظهره وعل��ى �أردافه التي مل يكد يتخرث فيها الدم من ال�س��حجات
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ال�سابقة.
يجته��د الث��ور ب�آخ��ر م��ا لدي��ه م��ن قوة ،ويوا�صل جر املح��راث �إىل العقدة التالية ،وهكذا من ال�صباح حتى امل�س��اء
ت�ص��رخ حت��ى يب��ح �صوت��ك ،جتل���س على الظهر العظمي احلاد للثور ،يج��ف حلقك من ال�صراخ ،ويداك متدليتان
من الثقل ،ومعدتك خاوية ،ور�أ�سك يعاين الدوران من ذلك كله ،ومن خلف ظهرك ت�سمع ً
توبيخا هاد ًئا متع ًبا:
ني ،ما بك؟
يا ُب ّ
وترف��ع ال�س��وط م��رة �أخ��رى ،ينتع���ش الث��ور م��ن ال�ضرب��ة ،لك��ن وتريت��ه ال ت��زال بطيئ��ة وك�س��ولة ،تري��د �أن تنزل �إىل
الأر�ض ،وتبكي ،وت�ضرب على الأر�ض بقب�ضتيك ،املر�أة التي ت�س�ير خلف املحراث تخمن حالتك ،ت�أخذ ال�س��وط
م��ن يدي��ك ،وتثنيه ،وتقود بنف�س��ها الدابة ،وتقول لك بحنان:
مت�سك ب�شكل �أقوى ،يا بني ،واحذر من �أن ت�سقط.
حت��ت عينيه��ا دائرت��ان �ش��احبتان م��ن التع��ب ،خطاه��ا لي�س��ت ثابت��ة ،و�أ�صابعه��ا ترجت��ف ،لكنه��ا مبج��رد �أن تب��د�أ
�إح��دى الن�س��وة �أغني��ة ،حت��ى تبد�أ ه��ي يف الغناء:
�أوه ،كم هو �شاهق جبل كوك�شي،
عزيز،
كم هو �صعب تلقي خرب من ٍ
بعيد.
ٍ
ين�ض��م �إليه��ا م��ن املح��راث الث��اين ،ثم من الثالث ،وتنت�ش��ر الأغنية بهدوء يف احلق��ل ،مثل تنهد حزين يخرج من
الأعماق اخلفية للروح.
هذه الأغنية حزينة حزينة ،مت�س��ك بحناجرنا ،فت�أخذنا ال�ش��فقة على الن�س��وة ،وعلى �أنف�س��نا ،وعلى الدابة التي
ال ذنب لها ،لكن الكربياء الذكورية ال ت�سمح لنا بالبكاء.
هذا ما قاله �آيان بعد �أول يوم عمل ،عندما كنا م�ستلقني بال حت ّرك يف املخب�أ:
كل �شخ�ص يجيد البكاء� ،إن كنت ً
رجل حقيق ًيا ،متالك نف�سك.
كوخن��ا معت��م و�أ�س��ود كالكه��ف ،م�صب��اح الكريو�س�ين ب�ضوئ��ه اخلاف��ت ال يغ�ير الأم��ور في��ه ،لدرج��ة �أنن��ا ال ن��رى
ع�ش��اءنا ،وال نعرف طبخة التلكان �إال من خالل التذوق ،بعد الأكل ن�س��تلقي مبا�ش��رة مبالب�س��نا على طبقة رقيقة
من الق���ش حتل حمل ال�س��رير ،ونغفو على الفور ،يبدو لنا �أن النوم ميتد ملدة دقيقة فقط ،ما �إن تطبق جفنيك،
حت��ى ي�صي��ح القائ��د تورجان وهو ميد بر�أ�س��ه داخل الكوخ:
�إيه� ،أيها الأ�شقياء! نهو�ض!
�صوت��ه �أج���ش ،لأن��ه يف ه��ذه الأي��ام يت�ش��اجر �أك�ثر مبرت�ين م��ن املعت��اد ،وه��ا ه��و الآن يه��ز �أكت��اف اجلمي��ع تقري ًب��ا،
ي�صرخ يف �آذانهم ،ي�س��حب ج�س��مك مثل قطعة قما���ش �إىل املخرج ،وكل �ش��يء يتكرر من جديد� ،أنت مرة �أخرى
عل��ى الظه��ر احلاد للدابة ،وت�صيح من جديد:
هيا-ا! هيا-ا -ومرة�أخرى ترفع ال�سوط وت�ضرب الثور حتى تخدر يدك.
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م��ع وق��ت الغ��داء تب��د�أ يف النعا���س م��ن الإره��اق واجل��وع ،وتغف��و ،تط�ير �إىل الأر���ض عل��ى رجلي��ك املرتاخيت�ين.
عنده��ا يتوق��ف الث��ور� ،س��عيدً ا باال�س�تراحة ،وتتوق��ف امل��ر�أة ،ث��م تقرتب منك وال�ش��فقة على وجها ،ت�ش��تم احلرب
وت�س��اعدك عل��ى الوق��وف عل��ى رجلي��ك ،والت�س��لق عل��ى ظهر الداب��ة احلاد.
�آي��ان � ً
أي�ض��ا مل ين� ُ�ج م��ن مث��ل ه��ذا الق��در ،لك��ن بالن�س��بة ل��ه انته��ى كل ذل��ك ب�ش��كل �س��يئ للغاي��ة� ،ص��رخ و�صم��ت،
م��در ًكا �أن��ه عل��ى م��ا يب��دو حت��ى نهاي��ة حيات��ه كان مكتو ًب��ا عليه العذاب م��ع رجله امل�صاب��ة ،ا�س��تلقى ملتو ًيا ،وطلب
ع��دم مل�س��ه عندم��ا �أراد �أح��د البالغ�ين �إزال��ة ت�ش��وكايه(  ، (9رفع��وا �آي��ان ونقل��وه �إىل ك��وخ القائ��د ،وترك��وه يف رعاي��ة
الطباخ��ة ريثم��ا ت�ص��ل �أول عرب��ة.
مل متر �ساعة حتى هرعت الطباخة منده�شة ،ونادتني جان ًبا وهم�ست:
�أي طب� ٍ�ع ل��دى ه��ذا الو ُل��د! �صغ�ير ،وال تت�ص��ور ال�ش��يء ال��ذي ق��ام ب��ه؟ كاد �أن يخن��ق نف�س��ه! نع��م ،نع��م ،لق��د ر�أي��ت
ذلك بنف�سي ،نظرت �إىل الكوخ بعني واحدة ،ف�إذا به مي�سك بحجرته وي�ضغط عليها ،اهلل يعلم كم خفت" ،ملاذا
تفعل ذلك ،ماذا بك؟" تخيل ،عندها �أغلق عينيه وتظاهر ب�أنه نائم ...و ُلد م�سكني! �أخ�شى عليه ،لو �أنك تكلمه.
هرعت �إىل الكوخ بكل ما �أوتيت من قوة ،وخلفي جرت الطباخة الهثة وواعظة:
ق��ل ل��ه :م��ن من��ا مرت��اح الب��ال الآن؟ الب�لاء ع��ا ّم عل��ى اجلمي��ع ،ه��ذا ي�ش��غله �أم� ٌر ،وذاك ي�ش��غله �أم ٌر �آخ� ُر .قل له� ً
أي�ض��ا �إن��ه ال ينبغي فعل ذلك.
كان �آيان م�ستلق ًيا على ظهره مغم�ض العينني.
�آيان! �آيان!
هام�سا ،وجل�ست عند ر�أ�سه ،فتح عينيه وقال وهو ينظر �إىل ال�سقف:
ناديته ً
�أتعرف� ،أردت �أن �أموت ،ولكن ملاذا �أنا هكذا� ،أفكر؟ ثم تذكرت �أبي...
مل ين ِه �آيان كالمه� ،أدخل �أنفه يف قبة قمي�صه املفتوحة ،وقال وهو يبت�سم ب�شكل �ضعيف:
كذلك تنبعث منه رائحة ال�ش��يحُ ،م َّرة ُم َّرة� ...س��ي�أتي �أبي ،و�س��يخرتع �ش��ي ًئا ما� ...س��ي�أخذين �إىل املدينة ،هناك
�أطباء يف معاطف بي�ضاء اللون� ...س��يقول لهم" :عاجلوا ابني" ،و�س��يعاجلونني ب�ش��كل ي�س��مح يل باجلري والقفز
بقدر ما �أ�شاء ،ولن ي�ؤملني �شيء ،ثم �سي�صحبني �إىل املدر�سة...
ابتعد �آيان يف حلمه ،وبد�أ يتحدث كيف �س��يبد�أ مع والده العي���ش عندما يعود ،وا�س��تمعت �إليه متنا�س� ًيا كل �ش��يء؛
لأن ذلك كان مث ًريا لالهتمام ،مثل احلكايات التي يخرتعها.
�سرتى :احلرب �ستنتهي قري ًبا ،و�سي�أتي �أبي� ،سيعود فور هزميتهم للفا�شيني.
ق��ال بح��زم ،ب��دون �أي حتف��ظ �ص َّدقت��ه يف �أن وال��ده �س��وف يع��ود قري ًب��ا� ،أردت ح ًق��ا �أن ي�أت��ي ه��ذا الرج��ل الغري��ب
�إىل قريتن��ا ،وينه��ي وح��دة �صديقي.
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يف امل�ساء و�صلت عربة حتمل بذور البذر ،وبعد تفريغها �أخذت �آيان �إىل القرية.
م��اذا �أق��ول ،لق��د كان��ت الطفول��ة �صعب��ة عل� َّ�ي ،وعل��ى جمي��ع �أق��راين ،اندلع��ت املع��ارك يف م��كان م��ا يف الأرا�ض��ي
البعيدة (كان من ال�صعب علينا �أن نتخيل هذه الأرا�ضي املغطاة بغابات كثيفة وت�شغل �سهو ًبا لي�ست ك�سهوبنا)،
لك��ن احل��رب كان��ت دائ��رة يف كل م��كان ،وكان لدين��ا جراحن��ا ،الكب�يرة وال�صغ�يرة ،الت��ي �ش��فيت فيم��ا بع��د ،لك��ن
�أثره��ا حت��ى يومن��ا ه��ذا يذك��ر بنف�س��ه ،رمبا ال يوجد �ش��خ�ص يف قريتنا جنا م��ن امل�صيبة.
بع��د تورج��ان ع��اد كث�ير م��ن الأ�ش��خا�ص م��ن اجلبه��ة ،جال ًب��ا كل منهم عالم��ة فظيعة من احل��رب ،منهم من جاء
م��ن دون �س��اق ،و�آخ��رون م��ن دون عي��ون ،وغريه��م ،مث��ل تورجان ،من دون يد ،لك��ن ظهورهم م َّثل يف كل الأحوال
عي��دً ا للقري��ة ب�أكمله��ا ،لأن��ه ً
بدل من الآخري��ن الذين ذهبوا �إىل اجلبهة ،جاءت جنازات.
لكن احلياة كانت قا�سية ب�شكل خا�ص على الفتى �آيان...
�أذك��ر ذاك الي��وم احل��ار يف منت�ص��ف ال�صيف ،عندما و�صل �إ�ش��عار ع��ن وفاة والده ،كانت احلرب قد و�صلت �إىل
نهايته��ا ،ويف ذل��ك الوق��ت ،مل يك��ن هن��اك �س��وى حدي��ث ع��ن �أن كل من بقي ح ًيا على و�ش��ك �أن يع��ود ،ومن َث َّم بدا
يل هذا احلدث م�أ�ساو ًيا ب�شكل خا�ص.
ً
�ضاغط��ا على �س��اقه امل�صابة ،ومم�س� ًكا ب�س��رواله الف�ضفا�ض على ج�س��ده
رك���ض �آي��ان وراءن��ا يف ال�ش��ارع الرتاب��ي
الهزيل ،و�صاح:
�إي��ه� ،أنت��م! انتظ��روين؟ ل��دي حكاي��ة جدي��دة؟ حتى ال ميكنكم �أن تت�صوروا كم هي ممتعة� ،إىل �أين �أنتم ذاهبون،
يا �أوالد؟!
ونح��ن يف خ�ض��م اللع��ب مل ُن ِع��ره ب� ً�ال ،بلي��د� ،ضعي��ف ،كان عب ًئ��ا علين��ا يف مث��ل ه��ذه اللحظ��ات ،كان مت�أخ� ًرا ع��ن
متاما ،هنا ظهر رجل من جمل�س القرية ،يقولو:
�شلتنا التي كانت تطري ب�شكل حمموم يف ال�شارع ،وو�صل وحيدً ا ً
�إن الر�س��ول تردد ً
طويل دون �أن يعرف كيف ي�س��لم الإ�ش��عار ،نظر �إليه �آيان بقلق ،ومل يتمكن من فهم ما يريده
�رعا ،بل ً
راك�ضا.
الرجل ،و�أخ ًريا و�ضع الر�س��ول الورقة الرهيبة بيد �آيان ،ونزل م�س� ً
ر�أين��ا م��ن بعي��د كي��ف ق��ر�أ �آي��ان الورق��ة ،ث��م قر�أها املرة تلو الأخ��رى ،كما لو �أنه مل ي�صدق عيني��ه ،ثم طواها �أربع
مرات ،وخب�أها يف جيبه ،وبد�أ يتابع �صخبنا كما لو �أن �ش��ي ًئامل يحدث ،يف ذلك الوقت مل ن�ش��ك يف الأمر ،ولكن
عندما �أ�صبح وجهه هاد ًئا ب�ش��كل خميف� ،ش��عرت �أن هناك خط ًبا ما.
وداعا� ،س�أذهب.
ح�س ًناً ،
قال �آيان وج َّر نف�سه �إىل �ضواحي القرية.
ﻻ �أرﻏﺐ ﻲﻓ العودة �إﻰﻟ اﻤﻟﻨﺰل.
قلتُ وم�شيت خلفه ،لكنه بدا كما لو �أنه مل ي�سمع ،وك�أنه مف�صول عن كل ما كان يجري حوله.
ذه��ب �إىل الإ�صطب��ل؛ حي��ث كان الو�ض��ع خان ًق��ا م��ن رائح��ة ال��روث اجلدي��د ،وكان طن�ين الذباب��ات البدين��ة
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ال�سوداء م�ضج ًرا ،حتت ال�سقف خلف العار�ضة ،يف ع�ش الع�صفور ،زقزقت الفراخ ،بعد �ضوء ال�شارع ال�ساطع،
بدا الإ�صطبل مظل ًما ب�شكل حالك ،وقفت لفرتة من الوقت لأ�سمحلعيني �أن تعتاد ،و�سرت يف املمر بني الزرائب
خمرج��ا ي��دي لأي طارئ.
ً
جل���س �آيان يف الزاوية البعيدة على كومة من الق���ش ،خمب ًئا وجهه بيديه ،ثم م�س��ح عينه ،وخرج من الإ�صطبل،
م��ن جدي��د ذهب��ت وراءه ،كان��ت عيناه و�أنف��ه متورمة وحمم َّرة ،لكنه ابت�س��م وقال:
اجلو حار جدً ا� ،آه؟
منذ ذلك احلني مر �أ�سبوع.
يف �أح��د ال�صباح��ات ق��دت ماعزن��ا �إىل املرع��ى ،وعندم��ا ع��دت �إىل القري��ة� ،ش��اهدت رج� ً�ال متجمهري��ن عن��د
بواب��ة من��زل باب��اي ،وعرب��ة و�ضع��ت عليه��ا �ص� َّرة ممتلئة باملتاع املن��زيل ،كان الرجال يتحدث��ون ب�صوت منخف�ض
وينظ��رون �إىل البواب��ة.
�آيان يغادر �إىل دار الأيتام.
قال ي�سيكباي الذي كان يقف على الطرف.
ماذا تقول؟ �إىل �أين هو ذاهب؟
�س�ألت ،دون �أن �أ�ستوعب �أي �شيء يف البداية.
يقولون� :إنهم �سينقلونه �إىل املحطة ،ومن هناك بالقطار.
خ��رج �آي��ان م��ن البواب��ة مرتد ًي��ا لبا���س احل��روج ،رافق��ه باب��اي م��ع زوجت��ه العج��وز والفار���س� ،صاح��ب الع��رب.،
و�أثن��اء �س�يره �أل��ح باب��اي عل��ى الفار���س �أن يو�ص��ل ال�صب��ي حت ًم��ا �إىل املحط��ة.
عانقت املر�أة العجوز �آيان ،وفا�ضت دموعها ،وقالت وهي مت�سح الدموع:
ك��ن �س��عيدً ا ي��ا عزي��زي ،لق��د ترعرع��ت م��ن ب��ذرة طيب��ة ،كان وال��داك معروف�ين ،و�أنت �س��ت�صبح كذل��ك� ،إن بقينا
�أحي��اء تعال لزيارتنا.
اكتب لنا فور و�صولك ،ف�أنت متعلم.
قال باباي.
 للأ�سف ال يوجد م�ش ٍرت الآن ،و�إال لبعت البقرة ،الآن �س�آخذها �إىل ال�سوق ثم �أر�سل لك املال.ملاذا تبيع البقرة؟
تفاج��أت امل��ر�أة العج��وز� ،س��يكرب �آي��ان ،و�س��تكون مفي��دة ل��ه يف املزرع��ة ،ال ت�س��تمع ي��ا بن� َّ�ي جل��دك ،لق��د فق��د عقله
متام��ا ،عندم��ا ت�أتي� ،س��تكون لديك بق��رة مع ذريتها.
ً
ما حاجتي للبقرة!
قال �آيان ،والتفت �إلينا ،وبد�أ يودعنا.
لكَ ،
�س�أكتب ر�سائل لكم ،للجميع! َ
ولك....
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م�صافحا ،ثم �صعد �آيان �إىل العربة ،وتلم�س ال�سائق احل�صان.
قالها
ً
هيا ،اذهب!
مودع��ا �إىل نهاي��ة ال�ش��ارع ،وقفن��ا هناك لف�ترة طويلة ننظ��ر �إىل العربة
مت�س��ك ي�س��يكباي بالعرب��ة و�صاح��ب �آي��ان ً
مودعا ،ثم اختفي نهائ ًيا
تبتعد مع �آيان مثرية غبا ًرا رماد ًيا خلفها ،تقل�ص خياله تدريج ًيا ،خلع قبعته ول ّوح لنا ً
خلف املنعطف.
هيا نلعب يا �أوالد!
قال قا�سم ت�سارابكا ،كما لو �أنه مل يحدث �شيء.
ب�صداع يف ر�أ�سي.
�أ�شعر
ٍ
قال �صادق وذهب �إىل بوابة منزله.
�أمي تناديني ل�سبب ما.
قال و ُلد �آخر من الأوالد.
يف ذل��ك الي��وم قب��ل امل�س��اء بوق��ت طوي��ل تفرق��ت ال�ش��لة ،تذكرن��ا �آي��ان وحكايات��ه لف�ترة طويل��ة ،اجتمعن��ا يف بع�ض
الأحيان يف �أم�س��يات ال�ش��تاء ال�ش��ديدة م�س�ترجعني كل كلمة قالها ذات.
م�ؤخ ًرا ،مرة �أخرى ،كما يف طفولتي ،خرجت �إىل �شارع قريتنا ،وبدا يل فج�أة �أنه يف ظل قبعة جبل ي�شكيوملي�س
ال�شعثاء ،كان الوح�ش ذو العني الواحدة ،الذي واجهه الفتى اليتيم ال�شجاع ،نائ ًما ،يهزه ب�شخريه،
�شخ�صا ما؟
هل م�صري هذا الفتى �سار ب�شكل جيد� ،أم �إنه يقاتل من جديد
ً
ه� َّ�ب الن�س��يم حام� ًلا مع��ه رائح��ة ه�ضب��ة ال�ش��يح امل� َّرة امل�ألوف��ة ،وف َّك��رت� :إذا كان �آي��ان عل��ى قي��د احلي��اة ،ف�إن��ه
�س��ي�أتي بالت�أكي��د �إىل هن��ا ،لأن رائح��ة ال�ش��يح امل � َّرة �س��تغريه عاج� ًلا �أم �آج� ًلا.
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كابيدش جوماديلوف
( و ُلد عام )1936
y yم��ن �أه��م ك ّت��اب النث��ر ف��ي الأدب الكازاخ��ي ،و ُل��د ف��ي ال�صي��ن،
والتح��ق بكلي��ة فق��ه اللغ��ة بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ،و�أنه��ى
درا�س��ته به��ا ع��ام  ،1965وف��ي الفت��رة م��ن  1967 - 1965عم��ل
كبي � ًرا للمرا�س��لين بمجل���س تحري��ر جري��دة "الأدب الكازاخ��ي"،
وف��ي الفت��رة م��ن  1976 - 1967عم��ل كبي� ًرا للمحرري��ن بق�س��م
النث��ر ب��دار ن�ش��ر "جازو�ش��ي".
y yبي��ن عام��ي � 1981 - 1976أ�صب��ح كبي��ر محرري��ن باللجن��ة
الحكومي��ة الكازاخي��ة ل�ش��ؤون الطباعة وتج��ارة الكتب ،وبد ًءا من
ع��ام  1981وحت��ى يومن��ا ه��ذا يعم��ل بالمج��ال الإبداع��ي.
y yظه��رت �أول �أ�ش��عاره ع��ام 1954ف��ي �صحيف��ة �ش��ينجيانغ،
و ُن�ش��رت �أول��ى ق�ص�ص��ه الق�صي��رة ف��ي ع��ام  1956بمجل��ة
"�ش��وغيال" تح��ت عن��وان "قو�س��قزح".
y yم��ن بي��ن الكت��ب الت��ي �ص��درت ل��ه" :فت��رة ال�ش��باب ال�س��عيدة"" ،وتطي��ر الطي��ور"" ،بع���ض مراح��ل حي��اة الإن�س��ان"" ،البي��ت
الذهب��ي"�" ،أرجاماك��ي"�" ،س��كان المدين��ة الواح��دة"" ،الم�صي��ر"�" ،أر���ض الأج��داد"" ،العال��م الرائ��ع"" ،الج�س��ر الممتد فوق
الن��ار والم��ؤدي �إل��ى الجن��ة"" ،الح��رب الأبدي��ة" وغيره��ا.
y yباعتب��اره كات ًب��ا كبي� ًرا ،ف�أن��ه يع��رف التاري��خ والع��ادات والتقالي��د الكازاخي��ة جي��دً ا ،وه��و متخ�ص���ص ف��ي مج��ال الواقعي��ة
النقدية.
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة الدول��ة م��ن جمهوري��ة كازاخ�س��تان ع��ام  ،1990وح�ص��ل عل��ى لق��ب فن��ان �ش��عب كازاخ�س��تان ع��ام
 ،1998وق��د ح�ص��ل عل��ى جائ��زة "مخت��ار �أوي��زوف" الأدبي��ة عل��ى روايت��ه "�آخ��ر الرحل".
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هب��ط �أيداربي��ك كعادت��ه م��ن احلافل��ة يف �أح��د ال�ش��وارع املركزي��ة للمدين��ة ،وكان يحم��ل عل��ى ظه��ره جرا ًب��ا يحوى
�آلة الأكورديون ،وعلى كتفه الأمين حقيبة �سفر ،كانت يداه م�شغولتني فقد كان يرتكز بهما على مقاب�ض عر�ضية
لعكازين ،ظهرت ال�شم���س بالكاد من خلف املباين ال�ش��اهقة ،توقف ً
قليل بدون �أن يلم���س الأر�ض ب�س��اقه اليمنى
ن�ص��ف املنحني��ة عن��د الركب��ة ،وا�ستن�ش��ق م��لء �ص��دره ه��واء ماي��و اخلفي��ف ال��ذي مل يت�ش��بع بع��د بدخ��ان غ��ازات
الع��ادم ،غ��ادر امل��كان ،واندف��ع �إىل الأم��ام ،مث��ل ح�ص��ان مقي��د ،كان امل��كان ال��ذي كان علي��ه الذه��اب �إلي��ه غ�ير
بعي��د ع��ن حمط��ة احلاف�لات� ،ضغ��ط ً
قليل على �س��اقه ال�س��ليمة ،و�س��ار وهو يعرج عرب طريقه املعت��اد ،وهبط �إىل
النفق الأر�ضي.
يف النفق الأر�ضي الذي يتدفق خالله التيار الب�ش��ري طوال اليوم بال انقطاع ،كانت هناك الكثري من الأك�ش��اك
واملح�لات التجاري��ة ،هن��ا يعم��ل �صان��ع الأحذي��ة ال��ذي ي�صل��ح الأحذي��ة ،وال�صان��ع ال��ذي ي��رمم ال�ص��ور القدمي��ة
وي�ضعه��ا يف �إط��ارات ،ومنا�ض��د تبي��ع ال�صح��ف واملج�لات والكت��ب وجمي��ع الأ�ش��ياء ال�صغرية الالزم��ة ...وعندما
م��ر �أيداربي��ك بجواره��م ،وه��و يطرق الأر�ض ب�أرجل عكازيه ،كان "جريانه" يومئون برءو�س��هم ،ويلوح بع�ضهم له
ب�أيديه��م عالم��ة عل��ى الرتحي��ب ب��ه ،غ�ير �أن��ه مل يتوق��ف بالق��رب منه��م حلظة واح��دة ،واجته �إىل ركن خال �ش��به
مظل��م يف النف��ق؛ حي��ث تكتنف��ه رطوب��ة ب��اردة ،وعندم��ا وج��د نف�س��ه يف مكان��ه املعت��اد� ،ضغ��ط كتف��ه اخل��ايل �إىل
احلائ��ط ،ون��زع بب��طء حقيب��ة �س��فره ،والأكوردي��ون ،كان يف حقيب��ة ال�س��فر كر�س��ي قاب��ل للط��ي� ،أ�س��ند العكازي��ن
�إىل احلائط ،وجل���س على الكر�س��ي.
ب��د�أ يلتق��ط �أنفا�س��ه قلي�لا ،و�أخ��ذ يقب���ض راحت��ي كفي��ه ويب�س��طهما ،فدل��ك بالت��ايل �أ�صاب��ع يدي��ه املخ��درة م��ن
العكازي��ن ،يف �س��اعات ال�صب��اح كان هن��اك ع��دد قلي��ل م��ن النا���س ،وكان ال ي�س��مع م��ن الأعل��ى �س��وى �ضجي��ج
ال�سيارات املارة فوق الأقبية اخلر�سانية للنفق الأر�ضي ،جل�س بال حراك ب�ضع دقائق �أخرى ،ثم بد�أ يف ت�شجيع
نف�س��ه ذهني��ا" :كف��ي ،يج��ب �أن �أب��د�أ العم��ل ،مل يك��ن "العم��ل" بالن�س��بة ل��ه ميث��ل �صعوب��ة كبرية� ،أخرج م��ن حقيبته
�صحيف��ة ،ون�ش��رها �أمام��ه ،وو�ض��ع فوقه��ا قبعته القدمية املجع��دة ،بعد ذلك مد يده �إىل اجلراب الواقف بجواره،
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كان داخ��ل ه��ذا ال�صن��دوق الق��دمي الباه��ت ذي ال�س��طح الرث �أكورديون بني �أرقط الل��ون .وبرقة مرجتفة كما لو
كان مي�س��ك �أثرا مقد�س��ا يف يديه �أخرجه ،وو�ضعه على ركبتيه� ،ألقى الأحزمة عن كتفيه ،ورك�ض ب�أ�صابعه التي
اعت��ادت �أن ت�س��تخرج الكث�ير م��ن الأ�ص��وات املختلفة عل��ى �أزرار الأكورديون.
ب��أي �ش��يء علي��ه �أن يب��د�أ الي��وم؟ ت�ض��م قائم��ة �أيداربي��ك �أك�ثر م��ن مائ��ة حل��ن ونغم��ة �ش��عبية كازاخي��ة ،ورو�س��ية،
وترتية ،لكنه لن ي�ؤ ّديها ب�شكل ع�شوائي ،ولكن كفنان ي�ؤ ّدي يف حفلة مو�سيقية� ،سيختارها وفق قائمته اخلا�صة،
م��ن ناحي��ة �أخ��رى كان كل �ش��يء يتوق��ف عل��ى مزاج��ه اللحظ��ي ،و�أحيا ًن��ا كان يب��د�أ عزف �أحل��ان احتفالية ،مرحة
�صاخب��ة ،وجميل��ة ب�ش��كل متق��ن ،و�أحيا ًن��ا يع��زف �أحلان��ا طويل��ة بطيئ��ة وحزين��ة .يف الآون��ة الأخ�يرة ،ب��د�أ ي�أخذ يف
احل�س��بان جن�س��ية �س��كان املدينة و�أعمارهم ،على �س��بيل املثال ،عندما بد�أ يعزف حلن "كاتيو�ش��ا " الذي يحظى
ب�إعجاب اجلميع على ال�سواء ،مل يبق �أي من قدامى املحاربني غري مبال لهذا اللحن ،ومنذ فرتة قريبة ،يف عيد
التا�س��ع من مايو� ،أم�ضى طوال اليوم يعزف فقط �أحلان �أغاين اجلبهة ،بدءا بـ "كاتيو�ش��ا"! ويف الأعياد ،عندما
دوم��ا �س��عيدُا وممتل ًئ��ا باحليوي��ة ،يح�ص��ل منه��م عل��ى مبل��غ م��ايل جي��د ...والآن ظه��رت عل��ى
يك��ون م��زاج النا���س ً
لوحة عقله بع�ض الكتابات ،مثل "فال�س احلب"" ،الطيور – الطيور" ،و"�أمواج الدانوب" و"ليايل مو�سكو" ،و"جاليا
بان��و" ،ولك��ن ،بع��د �أن الح��ظ �أن جمموع��ة من ال�ش��باب يهبطون على الدرج ،عزف ب�سال�س��ة على الأكورديون " �آق
بانتيك” (1 (.
الي��وم ي�س�ير كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام ،كان امل��ارة بج��واره ذهاب��ا و�إياب��ا يلق��ون يف قبعت��ه ب�ين احلني والآخر خم�س��ة
�أو ع�ش��رة تينج��ي(  ، (2و�أحيان��ا يلق��ون فيه��ا ع�ش��رين قطع��ة تينج��ي معدني��ة ،ي�أت��ي �إىل هن��ا �أ�ش��خا�ص خمتلف��ون:
يلق��ي بع�� ٌ�ض بامل��ال ،ومي��رون ب�س��رعة كم��ا لو كانوا يريدون التخل�ص ب�س��رعة من الهم��وم ،يف حني يبقى الآخرون،
وي�س��تمعون لبع���ض الوق��ت �إىل �أ�ص��وات الأكوردي��ون ،وهن��اك م��ن ي�س��تمعون �إىل الأحل��ان بب��طء ،كم��ا ل��و كان��وا
يفح�ص��ون باهتم��ام نواف��ذ الأك�ش��اك �أو الكت��ب املر�صو�صة على الرفوف املجاورة ل��ه ...وكان من العار �أن يطلبوا
عم�لات معدني��ة �صغ�يرة م��ن املت�س��ولني؛ لذل��ك كان بع�ض امل��ارة يحفرون يف جيوبهم بح ًثا ع��ن العمالت املعدنية
ال�صغ�يرة ،والت��ي �أحيان��ا كان��وا ال يجدونه��ا ،ولع��دم رغبته��م يف التخل��ي ع��ن �أوراق البنكن��وت كان��وا يباع��دون بني
�أياديه��م بن��وع م��ن الذن��ب عالم��ة عل��ى الده�ش��ة وقل��ة احليل��ة ،بطبيعة احل��ال ،ال يل��وم �أيداربيك �أح��دً ا على هذا،
�إنه يدرك �أن الكثريين منهم لي�س��وا �أغنياء ،بل يعي�ش��ون عي�ش��ة الكفاف ،ويعلم �أن م�س��توى املعي�ش��ة لدي النا���س
خمتل��ف ،فهن��اك �ش��خ�ص غن��ي ،و�ش��خ�ص فق�ير ،وكان �أ�ض��داد ال�ش��حاذين ه��م الأغني��اء الذي��ن لديه��م حماف��ظ
مليئ��ة ع��ن �آخره��ا ،لك��ن �أولئ��ك ال يهبط��ون ق��ط �إىل الأنف��اق ط��وال حياته��م ،وه��م الآن يهرع��ون ب�س��رعة كب�يرة
م�س��تقلني ال�س��يارات عل��ى الط��رق الإ�س��فلتية فوق ه��ذه الأقبية.
يف البداي��ة ،كان �أيداربي��ك ي�ش��عر باخلج��ل ال�ش��ديد مم��ا كان يك�س��به ،وكان عل��ى ا�س��تعداد حلرق��ه م��ن اخلج��ل،
(  (1

بانتيك :الأبي�ض.

(  (2

تينجي :عملة كازاخ�ستان.
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لك��ن م��ع م��رور الوق��ت ،اعت��اد عل��ى و�ضع��ه ،وع�ثر عل��ى تربي��ر مالئ��م لذل��ك الو�ض��ع�" ،إنن��ي ل�س��ت مت�س� ً
�ول يطل��ب
امل��ال بي��د مم��دودة م��ن كل ق��ادم ،و�إمن��ا مو�س��يقي �ش��ارع يعي���ش م��ن بي��ع موهبت��ه" ،طم��أن كربي��اءه ذهني��ا ،وم��ع
ذل��ك� ،إذا كان��وا ،عل��ى كل ح��ال ،يدفع��ون م��اال مقاب��ل فن��ك ،فم��ا الف��رق ال��ذي ميك��ن �أن يك��ون ب�ين �أن ت��ؤدي �أمام
الأ�ش��خا�ص عل��ى خ�ش��بة امل�س��رح �أو اجللو���س يف مم��ر حت��ت الأر���ض؟! الف��رق يف �أن �س��عر التذاك��ر يف قاع��ات
احلفالت املو�سيقية �أكرث تكلفة قليال ،ولكن هنا �أرخ�ص ،وتقريبا باملجان ،ومن املمكن حتى �أن ت�سمع وال تدفع
�شي ًئا مقابل ذلك ،و�إذا كانت اجلمعية املو�سيقية تقوم بعد ل�صق املل�صقات يف ال�شوارع ببيع التذاكر يف مكاتب
بيع التذاكر اخلا�صة بها ،ف�إن مكتب تذاكره هو القبعة القابعة �أمامه� ،أما من حيث عدد امل�ش��اهدين ،ف�إن هذا
امل��كان ميك��ن �أن يف��وق �أي م�س��رح ع�ش��ر مرات.
هذا هو العامل غري الدائم الذي حول وجهه جتاهك بالأم���س واليوم يدير ظهره لك ،يف وقت ما كان �أيداربيك
ال��ذي كان معروف��ا با�س��م "�سينجريتاو�س��كي �س�يري"(  ، (3لكن��ه الآن يجل���س هن��ا ،ويحي��ا حي��اة فارغ��ة! كان لدي��ه
ناد لل�س��يارات ،وحتت �إمرته بع�ض الأ�ش��خا�ص ،مبا يف ذلك
من�صب مرموق بو�صفه مدي ًرا لبيت الثقافة ،و ُلديه ٍ
م�شغل ال�سينما ،و�أمني املكتبة ،وحار�س ،و�آخرون ،ويف املنطقة كانت هناك حلقة الن�شاط الفني للهواة ،ويف �أيام
ال�س��بت كان يقوم معها بتنظيم احلفالت املو�س��يقية ،ومل يكن هناك حدث ر�س��مي يف تلك الأيام� ،أو �أي احتفال
يتم��ان دون م�ش��اركته؟ وكان دائم��ا م��ا يجل���س يف ال�ص��دارة ،ويع��زف على الأكورديون ،ويف��رد منفاخه على نطاق
وا�سع ...و�إذا فكر يف ذلك ،ف�إن كل هذا يبدو له الآن وك�أنه يف حلم.
املث�ير للده�ش��ة �أن��ه عل��ى م��دى �أرب��ع �أو خم���س �س��نوات م��ن ه��ذه الف�ترة ال�س��عيدة مل يب��ق �س��وى الذكري��ات ،يف
البداي��ة ،قام��ت قي��ادة املنطق��ة بع��د �أن وج��دت الأ�س��باب والدوافع الت��ي مل تكن مفهومة لأيداربي��ك بتبديد جميع
املمتلكات العامة ،وعندما مل يعد لتلك املمتلكات �أي وجود؛ ف َق َد النا�س دخلهم متاما .ومت حل جميع املجموعات
الت��ي كان��ت متما�س��كة يف وق��ت م��ا ،و�أ�صب��ح النا���س عاطلني ع��ن العمل ،وبعد مرور عام واحد ،فقدت �س��ينجرتاى
و�ض��ع املنطق��ة ،و�أ�صبح��ت ج��ز ًءا من املنطقة املجاورة لها ،و�أ�ضحى النا���س ب��دون قيادة ،وبدون عمل ،ولرغبتهم
لل�ش� َباع من النا���س القيام
يف البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة ،تفرق��وا يف جمي��ع الأنح��اء ،وكم��ا يق��ول املث��ل "ميك��ن فق��ط ِ
بال�ص�لاة وال�صي��ام"َ ،وم��ن يف ه��ذا الو�ض��ع يحت��اج �إىل �أغانيك و�أحلانك ،ودار ثقافت��ك التي علقوا على "�أبو"ابها
قفل خم��زن احلبوب؟
يف ال�س��نوات القليل��ة الأوىل ،ق��ام �أيداربي��ك ال��ذي �أ�صب��ح ب��دون عم��ل بك�س��ب ق��وت يوم��ه بالعم��ل بت�لاوة الأنخ��اب
يف الوالئ��م وه��و يع��زف عل��ى الأكوردي��ون ،ولك��ن الوالئ��م ال ُ َت� ّد كل ي��وم ،حت��ى عندم��ا كان��ت تنعق��د ،ال يبق��ى لدى
املنظمني لها �أي قر�ش فائ�ض ،و�أحيانا ال يجدون ما يدفعونه له ،وكان عليه فقط �أن ي�ستمتع بالطعام وال�شراب
م��ن مائ��دة الطع��ام ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،يف ال�س��نوات الأخ�يرة،مل يع��د الأكوردي��ون يحظ��وا ب�ش��عبيته ال�س��ابقة؛
(  (3
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فقد ف�ضل ال�ش��باب عليه يف الوقت احلا�ضر ت�س��جيالت مو�س��يقى الألعاب ال�ش��يطانية التي يرق�صون عليها وهم
يهتزون ب�شكل حمموم ،ويتلوون بكامل �أج�سادهم ،ثم توقفوا متاما عن دعوة �أيداربيك �إىل الوالئم ،من اجليد
�أن الراحل��ة كاي�ش��ا مل تع���ش �إىل ذل��ك الي��وم ال��ذي �أ�صب��ح في��ه عاط� ًلا ع��ن العم��ل ،ومل يع��د يحتاج��ه �أي �ش��خ�ص،
لق��د توفي��ت زوجت��ه قب��ل ب�ض��ع �س��نوات م��ن ح��دوث ه��ذا الأم��ر ،وكان ه��ذا امل��وت املفاجئ ال��ذي ال مربر له �ش��ائعا
يف املناطق املجاورة ملوقع التجارب يف �سيميباالتين�س��ك ،كان النا���س الذين يبدو �أنهم مل يتعر�ضوا للمر�ض �أبدً ا
والذي��ن مل ي�ش��تكوا م��ن �صحته��م ميوت��ون فج��أة ب��دون �أي �س��بب عل��ى الإط�لاق ،ال�ش��يء نف�س��ه ح��دث م��ع كاي�ش��ا،
فبينما كانت جتل���س �أثناء الع�ش��اء مع �أفراد الأ�س��رة� ،س��قطت فج�أة ميتة.
عاما ،كان االبن البكر يدر�س
وبعد ذلك ،بقي �أيداربيك يف منزله مع ابنته �آيجول البالغة من العمر ثالثة ع�شر ً
يف �أملاتي ،يا �إلهي ،من كان يظن �أنه �سي�صبح طال ًبا؟! قبل عام من وفاة والدته ،قرر الذهاب �إىل الدرا�سة بدون
�أي م�س��اعدة ،وح�صل على عالمات ممتازة يف امتحانات القبول ،والتحق مبعهد ال�س��كك احلديدية ،ولكن بعد
ذلك مل ي�ستطع حتى الذهاب �إليه! �أ�صبحت الرحلة ذها ًبا و�إيا ًبا بالن�سبة له مكلفة للغاية ،وكانت �أ�سعار التذاكر
باهظة جدً ا ...تفكر �أيداربيك يف هذا الأمر ،حتى �إنه �س��أل نف�س��ه ذات مرة" :هل �س��أعاين هكذا لفرتة طويلة؟
" مل يق��رر ب�ش��كل نهائ��ي" :ال عج��ب �أنه��م يقول��ون �أن "الكل��ب اجلي��د ال يظه��ر موت��ه للعامل"� ،إذا كنت �س��أموت فمن
الأف�ضل �أن �أفعل ذلك بعيدًا عن �س��ينجريتاي؟ �س��أكون يف �أ�س��و�أ الأحوال يف �أملاتي حتى يكون ابني وابنتي حتت
رعايت��ي " .
بع��د �أن اتخ��ذ �أيداربي��ك الق��رار النهائ��ي ،ب��اع بقرت��ه الوحي��دة ،وح�ص��ل عل��ى بع���ض امل��ال ،ويف ال�صي��ف املا�ض��ي،
جم��ع متعلقات��ه يف حقيب��ة واح��دة ،وعل��ق الأكوردي��ون خل��ف ظه��ره ،و�أم�س��ك بيد �آيج��ول ،وهرع �إىل مدين��ة �أملاتي،
نوعا من
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان يحدوه الأمل يف �أنه �س��يتمكن بطريقة ما من �أن يطعم من فنه ،ورمبا �س��يجد ً
العم��ل يف املدين��ة الكب�يرة ،ولك��ن ،كم��ا يقول��ون� ،إن كل م��ا مت التخطي��ط ل��ه يف املن��زل تدم��ره التج��ارة التي ت�س��ود
ال�س��وق ،ومل يكن مقد ًرا لآماله �أن تتحقق �أبدً ا ،بعد �أن و�صل �إىل هنا ،جاب �أملاتي ً
طول ً
وعر�ضا ،وتوجه �إىل كل
م��كان ،وط��رق جمي��ع ال"�أب��و"اب ،ذه��ب �إىل جمي��ع مراك��ز الثقاف��ة باملدينة والت��ي كان يعرفها عن طريق ال�س��مع.
مل تكن هناك �أي وظائف �شاغرة ،وات�ضح �أنه قد حدثت تخفي�ضات يف �أعداد املوظفني يف كل مكان ،وال يعرف
النا���س كي��ف �سيعي�ش��ون م�س��تقبال ،يف كل م��كان كان ي�صط��دم بج��دار �أ�ص��م م��ن ع��دم الفه��م.
 لقد قررت �أن تطري عال ًيا جدً ا ،يا رجل.هاجمه مدير اجلمعية املو�سيقية كما لو كان يريد �أن ي�صب جام غ�ضبه عليه.
�خا�صا مثلك من
– نح��ن نك�س��ر رءو�س��نا هن��ا م��ن التفك�ير وال نع��رف كي��ف نوظ��ف الفنانني امل�ش��هورين ،ولي���س �أ�ش� ً
"مدي��ري الن��وادي" القادمني من القرية!
بع��د ذل��ك ،انه��ارت �آم��ال �أيداربي��ك متام��ا كم��ا ل��و �أنه��م ق��د �صب��وا علي��ه �س��طال م��ن امل��اء الب��ارد .حت��ى الوظيف��ة
العادية مل تكن متاحة له ناهيك عن وظائف امل�ؤ�س�سات الثقافية ،مل يكن هذا حال القادمني من املدن الأخرى
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فح�س��ب ،ولك��ن كان �أي�ض��ا ح��ال ال�صن��اع امله��رة ذوي الأي��ادي الذهبي��ة م��ن �أه��ل امل��دن الذي��ن كان��وا يتجول��ون يف
عملي��ات بح��ث عقيم��ة ع��ن العم��ل ...ال�ش��يء الوحي��د ال��ذي ا�س��تطاع �أيداربي��ك فعل��ه ه��و �إحل��اق ابنت��ه �آيج��ول
مبدر�سة داخلية ،و�أقام االبن �أيكني يف املدينة اجلامعية التابعة للمعهد ،ولكونه من الطالب املتميزين درا�سيا،
فق��د كان يح�ص��ل عل��ى رات��ب متوا�ض��ع مل يك��ن يكفي طعام��ه اليومي.
�أق��ام �أيداربي��ك يف ك��وخ ق��دمي متهال��ك خارج املدينة مملوك لأحد �أ�صدقائ��ه ،وكان ال بد من ترميمه و�إ�صالحه،
يف ه��ذه الأثن��اء ،انق�ض��ى اخلري��ف وح��ل ال�ش��تاء ،ي��ا �إله��ي ،ال عج��ب �أنه��م يقول��ون �إن امل�صائ��ب ال ت�أت��ي ُف��را َدى،
يف ذل��ك الي��وم ،عندم��ا ب��د�أت الثل��وج تت�س��اقط لأول م��رة يف �أملات��ي ،عل��م ب�أنهم يف املكتب الذي يقع على م�ش��ارف
املدين��ة ،يحتاج��ون �إىل حار���س ،ف�أزم��ع التوج��ه �إىل هن��اك ،و�أثن��اء عبوره ب�س��رعة �أحد ال�ش��وارع انزلق عن طريق
اخلط��أ ،و�أ�صي��ب �إ�صاب��ة بالغ��ة ،وحل�س��ن حظ��ه ،كان هن��اك رج��ل طيب �أخذه عل��ى الفور �إىل الطبي��ب ،ولكنه كان
�ش��خ�صا ذا ح��ظ ال يح�س��د علي��ه ،و�أ�س��و�أ م��ا يف الأم��ر �أن��ه تعر���ض لك�س��ر يف �س��اقه اليمن��ى ،كان يعتق��د ل�س��ذاجته
�أن��ه �س��يبقى يف امل�ست�ش��في حت��ى تلتئ��م �س��اقه ،لكنه��م الآن يف امل�ست�ش��فيات ق��د امتنع��وا منذ فرتة طويل��ة عن �إبقاء
املر�ضى يف امل�ست�ش��في لعدة �أ�ش��هر ،بعد �أ�س��بوع من و�ضع اجلب���س على �س��اقه ،قال له الأطباء وك�أن ق�ص ًرا فخ ًما
به �س��رير ناع��م ومريح ينتظره:
 الآن ميكن��ك املغ��ادرة والع��ودة �إىل املن��زل� ،س��يتم �إزال��ة اجلب���س فق��ط يف غ�ض��ون �ش��هرين .حينئ��ذ ميكن��كاالت�ص��ال بنا!
"مل ميك ّني فعل �شيء ،وا�ضطررت �إىل املغادرة".
�آه كم عانى حينئذ من هذه ال�ساق! وال عجب �أنهم يقولون�" :إذا مل تكن هناك �سعادة ف�إن ال�شقاء يدىل بدلوه"،
وقد فتحت له املعاناة التي جلبها ال�شقاء له الطريق ملمار�سة عمله احلايل ،وقد بد�أ كل �شيء بالن�سبة له ب�شكل
متاما.
غري متوقع وعن غري ق�صد ً
يف ذل��ك الي��وم ،عندم��ا خ��رج م��ن امل�ست�ش��في ،كان ي�س�ير بب��طء وه��و يع��رج معتم��دً ا عل��ى عكازي��ن قا�ص��دً ا حمطة
احلاف�لات للذه��اب �إىل "�ش��قته" خ��ارج املدين��ة ،مل يك��ن م��ن ال�س��هل علي��ه ال�س�ير عل��ى العكازين ،خا�ص��ة �إذا كان
ال�ش��ارع زل ًق��ا ،وقب��ل و�صول��ه �إىل حمط��ة احلاف�لات بع��دة �أمت��ار انزلق العكازان على الق�ش��رة اجلليدية ،و�س��قط،
وط��ار بعي��دً ا �إىل اجلان��ب ،اخ�ترق ذل��ك الأمل ال��ذي ال يطاق �س��اقه املك�س��ورة لدرجة �أنه كاد يفق��د الوعي ،عندما
�س��قط ،ارتطم ب�ش��جرة حور ،ومل ي�س��تيقظ لفرتة طويلة ،و�أ�صبح غري قادر على رفع غطاء ر�أ�س��ه الذي طار على
الأر���ض ،لق��د �س��قط املاالخ��ي(   (4الق��دمي ال��ذي حاكت��ه منذ فرتة بعيدة زوجته الراحلة كاي�ش��ا م��ن فراء املرموط
ال�سنجري�س��كي ،وانقلب ر� ًأ�س��ا على عقب ،على م�س��افة قريبة ،على الر�صيف مبا�ش��رة.
ثم حدث ما مل يكن يف احل�س��بان ،فقد �ألقت امر�أة رو�س��ية م�س��نة كانت تعرب الطريق يف املالخاي بعملة معدنية
(  (4
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قدره��ا ع�ش��رة تينج��ي ،و�ألق��ى رج��ل عجوز كان ي�س�ير وراءها عملة معدنية قدرها خم�س��ة تينج��ي " ...البد و�أنهم
اعتق��دوا �أنن��ي مت�س��ول يطل��ب ال�صدق��ة!" فك��ر �أيداربي��ك بن��وع م��ن ال�ضي��ق وه��و يكاب��د ال�ش��عور بال��ذل " ه��ل حق��ا
�إنني بهذا املظهر �أ�ش��به املت�سول؟"
لكن��ه ت��رك املالخ��اي يف مكان��ه ،ويب��دو �أن ه��ذا الو�ض��ع �أ�صب��ح بالن�س��بة ل��ه م�ضح��كا للغاي��ة ،لدرج��ة �أنه ظ��ل يتابع
باهتم��ام م��ا �س��يحدث بع��د ذل��ك ،فم��ا ال��ذي ميك��ن �أن تفعل��ه �إذا م��ا �أ�صب��ح جمي��ع النا���س رحم��اء وطيب�ين� ،أم �إن
�س��اقه املغطاة باجلب���س والعكازين قد جعلت املارة ي�ش��عرون حياله بال�ش��فقة ،لكن يف ذلك اليوم �أ�صبح لديه يف
القبعة خالل ن�صف �ساعة حوايل �ستني تينجي ،كان ذلك مبل ًغا غري قليل من املال يف ذلك الوقت؛ �إذ ي�ستطيع
متاما لأن يكون ممتلئ
�أن ي�ش�ترى به رغيفني من اخلبز �أو لرتين من احلليب ،وهذا يكفي ال�ش��خ�ص احلري�ص ً
البط��ن م��دة يوم�ين ...وهن��ا خط��رت فك��رة على ب��ال �أيداربيك�" :إذا مل يك��ن لديك ما ت�أكله؛ ف�إنه ميكنك العي���ش
يف مدين��ة كب�يرة ،عل��ى ه��ذا النح��و ،ب�أن تطل��ب ال�صدقات! من يعرفني هنا؟ و�أمام من هنا �س�أ�ش��عر باخلجل؟"
لذلك� ،س��ار �أيداربيك ،ب�إرادة القدر ،يف م�س��ار الرجل املت�س��ول ،وبعد �أن متكن قليال من ال�س�ير على العكازين،
ذهب �إىل حمطة ال�سكة احلديد حامال الأكورديون على ظهره ،كان هناك الكثري من النا�س ،ومل تكن الإيرادات
�س��يئة ،كانت تكفي ل�ش��راء اخلبز وال�ش��اي ،بل تكفي حتى لطعام الأطفال .وكان كل ع�ش��رة �أيام يعطي املال �إىل
�أيك�ين و�أيج��ول .لك��ن كان هن��اك �ش��ي ًئا واح��دً ا �س��ي ًئا فق��ط ،فق��د كان هن��اك الكث�ير م��ن �أولئ��ك الذي��ن يحافظ��ون
�خا�صا مثله ،ورمبا ،مل تكن ترغب يف �أن ي�ش��اهدهم
على النظام ،كانت ال�ش��رطة تطرد با�س��تمرار من هناك �أ�ش� ً
ال�ضي��وف الأجان��ب الذين كانوا يجيئون �إىل هنا.
كان هن��اك خط��ر واح��د �آخ��ر :كان هن��اك الكث�ير م��ن النا���س الذي��ن يجيئ��ون �إىل هن��ا ،ويغ��ادرون م��ن هن��ا م��ن
منطق��ة �سيميباالتين�س��ك ،وكان م��ن املمك��ن �أن يقاب��ل هن��ا م�صادف��ة �أح��دً ا م��ن معارف��ه.
ذات م��رة كادت �أن حت��دث م�ش��كلة ،فبمج��رد �أن اخ�ترق �أيداربي��ك ح�ش��دً ا م��ن النا���س ب�صعوب��ة ،ودل��ف �إىل
الر�صيف ،كاد يلتقى وج ًها لوجه مع �أحد مواطنيه من �سينجريتاي ،وهذا ال�شخ�ص الذي كان يتمتع يف ال�سابق
مبكان��ة مرموق��ة لكون��ه كان منظ ًم��ا حزب ًي��ا يف امل��زارع احلكومي��ة ،فيم��ا يب��دو� ،أن��ه يعم��ل الآن يف جت��ارة اجلمل��ة
والتجزئة ،ولأن ذلك ال�شخ�ص كان يحمل يف يديه حقائب ثقيلة ،و�صناديق ،ف�إنه مل يلحظ �أيداربيك ،نظر �إىل
اخلل��ف بح��دة ،ولك��ن حل�س��ن احل��ظ ،كان كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام؛ ذل��ك �أن ذل��ك ال�ش��خ�ص مل يك��ن يع��رف كي��ف
يغل��ق فم��ه وال ين�س��جم مع��ه �أب��دً ا ،و�إذا ر�آه حين��ذاك ،ف�إنه لن ي�ألو جهدً ا يف �إخبار �س��ينجريتاي كلها �أن �أيداربيك
يت�س��ول يف مدين��ة �أملات��ي ...ومن��ذ ذل��ك احل�ين ،مل يع��د يذه��ب �إىل حمط��ة ال�س��كك احلديدي��ة .و�ص��ار يت�س��كع يف
حمط��ات احلاف�لات والأ�س��واق داخ��ل املدين��ة ،ويف املم��رات الأر�ضية مث��ل هذا املمر.
كان هن��اك خط��ر �آخ��ر ح��اول �أيداربي��ك �أن يتجنب��ه بكاف��ة ال�س��بل ،وه��و �أن ي��راه �أبن��ا�ؤه يف تل��ك احلال��ة ،كان
يعاين �أ�شد املعاناة �أنه و�صل �إىل هذه احلالة البائ�سة ،لذا مل يرد �أن ي�ضايق ابنه وابنته العزيزين اللذين يقوم
بحمايتهم��ا كم��ا يحم��ى عيني��ه ،لق��د ك��ذب عليهم��ا ،فق��ال �إن��ه "ح�ص��ل عل��ى وظيفة حار���س يف �أحد امل�س��تودعات".
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وكي��ف لطفلي��ه �أن يعرف��ا؟ �إنهم��ا ي�صدق��ان م��ا يقول��ه لهم��ا� ...أم��ا ه��و فق��د و�ص��ل �إىل حالة م��ن الي�أ���س لدرجة �أنه
توقف عن اخلوف واخلجل من النا�س ،ويف الواقع ،ملاذا عليه �أن يكابد ال�شعور بالذل والعار؟ فهل هو يحيا حياة
طيبة ويطلب ال�صدقة؟ فلي�س وحده من تعر�ض لهذه املحنة و�إمنا تعر�ض لها الكثري من النا�س ،وما هو ال�شيء
املخجل يف �أنه ال يخفي حاجته وي�س�أل النا�س امل�ساعدة؟ �إنه ال ي�سرق وال ي�سلب املال من �أحد� ،إنه يقبل ال�صدقة
الت��ي يعطيه��ا ل��ه النا���س طواعي��ة� ،إن ال�س��رقة خطيئ��ة� ،أم��ا العط��اء فه��و �صدق��ة م��ن النا���س لغف��ران الذن��وب،
وك��م م��ن النا���س يكف��رون ع��ن خطاياه��م �أو يح�صل��ون عل��ى مكاف��أة مقاب��ل ه��ذا العم��ل ال��ذي يحب��ه اهلل بف�ض��ل
نوعا من
ال�صدق��ات الت��ي �أعطوه��ا �إي��اه ،و�إذا كان الأم��ر كذل��ك ،ف�إن��ه يتب��ع طريق اهلل� ،إنه خادم اهلل� ،إن��ه يجمع ً
الر�س��وم وال�ضرائب...
ب��د�أ �أيداربي��ك ال��ذي �أعط��ى ال�ش��رعية به��ذه الطريق��ة لعمل��ه ي�ش��عر بالذن��ب م��ن �ش��يء واح��د" �إن م��ا �أفعل��ه ال يع��د
وع � َّد نف�س��ه خاطئ��ا �أم��ام اهلل ،وكان يعتق��د ذل��ك ،لأن��ه من��ذ ثالث��ة �أ�ش��هر� ،أزال الأطب��اء
عم�ل ًا �ش��ري ًفا" فك��رَ ،
اجلب�س عن �ساقه ،وكما قالوا ف�إن العظام يف مكان الك�سر قد الت�أمت ب�شكل طبيعي ،والتحمت مع غريها ب�شكل
انزعاجا
جي��د ،وه��و نف�س��ه يعتق��د ذل��ك� ،إن �س��اقه ت�ؤمل��ه قلي� ًلا بع��د فرتة طويلة من امل�ش��ي ،لكنه هذا ال ي�س��بب ل��ه
ً
كب�ي ًرا ،يف املن��زل مي�ش��ي ب��دون عكازي��ن� ،إن��ه يعتم��د عليهم��ا فق��ط يف الأماك��ن العام��ة عندما يخرج �إىل ال�ش��ارع،
متاما� ،إن العكاز هو �سالحه الفعال،
وقد اعتاد بالفعل على ذلك ،و�إذا �سار بهذا ال�شكل ،ف�إن هذا ينا�سب عمله ً
ال��ذي ي�برر و�ضع��ه احل��ايل ،و�أولئ��ك الذي��ن يح�صل��ون عل��ى املتع��ة احلقيقي��ة من املو�س��يقى قليلون ج��دً ا يف الوقت
احلا�ض��ر ،ولك��ن عندم��ا مت�ش��ي معتم��دً ا عل��ى عكازين ،ف��إن ذلك يثري دائ ًما ال�ش��فقة والتعاط��ف لدى اجلميع.
وعندم��ا كان �أيداربي��ك يفك��ر يف ذل��ك "اخل��داع" ال��ذي يق��وم ب��ه ،كان عل��ى ا�س��تعداد لأن يغو���ص يف باطن الأر�ض
م��ن اخلج��ل ،ث��م يب��د�أ بع��د ذل��ك يف تهدئ��ة نف�س��ه" :لكنن��ي بالفع��ل ك�س��رت �س��اقي ،و�إنن��ي ال �أرى �أي خط��أ يف �أنن��ي
ال �أزال �أ�س�ير ً
قليل على عكازين" ،لقد �أتيحت له الفر�صة لريى الكثري من النا���س ،ووجد الكثري من املخادعني
غري ال�شرفاء والكذابني بني املت�سولني وال�شحاذين! وهم كل يوم يجدون بع�ض العذر لأنف�سهم.
 لقد احرتق بيتي... اليوم فقط خرجت من امل�ست�شفي. ُ�سرقت ،وال �أ�ستطيع العودة �إىل قريتي!وعندما يبدءون يف البكاء والنحيب ،ال تنقب�ض ع�ضلة واحدة يف وجوههم.
�أال يع��د �س�ير �أيداربي��ك عل��ى عكازي��ن مقارن��ة ب�أكاذيبه��م الوقح��ة �ش��ي ًئا تاف ًه��ا؟ النا���س ال يكذب��ون ب�س��بب احلي��اة
اجلي��دة .لق��د ق��ر�أ ذات م��رة يف �أح��د الكت��ب �أن الت�س��ول يف الهن��د يع��د �إح��دى امله��ن ،و�أن بع���ض النا���س يت�س��ولون
بالفعل يف اجليل ال�سابع .ويقال �إن هناك من بينهم من َي ُ�ش ّلون عمدا �أبناءهم يف مرحلة الطفولة من �أجل �إثارة
التعاطف وال�ش��فقة لدى اجلميع ...فلينقذين اهلل من مثل هذا الت�س��ول املهني الذي ال خمرج منه ،والذي ينتقل
م��ن الأب �إىل االبن.
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جال�س��ا ور�أ�س��ه منك���س للأ�س��فل ،ويف��رد ب�سال�س��ة منف��اخ الأكوردي��ون،
�أثن��اء التفك�ير يف ذل��ك ،كان �أيداربي��ك ً
�خ�صا ما يقف بجواره ،فرفع ر�أ�س��ه بعد �أن انحنى
ويعزف اللحن اللطيف لأغنية "جاليا بانو" ،فج�أة �ش��عر �أن �ش� ً
ذلك ال�ش��خ�ص فوقه مبا�ش��رة ،لقد كان رقيب ال�ش��رطة الذي كان دائ ًما يقوم باحلرا�س��ة هنا� ،إنه �ش��اب كازاخي
ذو �ش��فاه منتفخ��ة ،ول��ه وج��ه ي�ش��به وج��وه الدونغ��ان( . (5
 ح�س ًنا ،ما الذي جاء بك هنا مرة �أخرى؟�س�أله بغرور وغطر�سة ،وقد قال له على على الفور "�أنت".
– و�إىل �أين يجب �أن �أذهب؟ �إنه مكاين املعتاد....
 ح�سنا ،وهل الإيراد جيد؟ نعم� ،إنني �سعيد مبا �أر�سله اهلل يل!�أوم�أ �أيداربيك بر�أ�سه م�شريا �إىل حفنة من العمالت املعدنية ال�صغرية امللقاة يف قاع القبعة.
 �إنكم تعي�شون ب�شكل جيد!قال الرقيب ذلك دون �أن يحول عينيه ال�سمكية الباردة عن املال.
– �إنك ال تزعجون �أنف�سكم ب�شيء ،وال تدفعون قر�شا لل�سلطات...
�أراد �أيداربي��ك �أن ي��رد عل��ى كالم��ه�" :إذا كن��ت ت�ش��عر باحل�س��د فدعن��ا نتب��ادل الأدوار" لكن��ه مل يق��ل �ش��ي ًئا ،فم��ا
ال��ذي �س� ُيفيده م��ن اجل��دال م��ع �ش��خ�ص ميلك ال�س��لطة يف ه��ذه اللحظة.
 ح�س ًنا ،ا�ستمر يف �أداء عملك" ،و�س�أعود �إليك بعد الغداء.قال له الرقيب ذلك بينما كان يغادر املكان.
تنه��د �أيداربي��ك يف داخل��ه ب�صعوب��ة ،فق��د �أمل��ح الرقي��ب بعد �أن تعهد بالعودة يف وق��ت الحق �إىل �أن يع َّد له زجاجة
فودكا ،و�إذا مل تر�ضه ،ف�س��وف تتفاقم امل�ش��كلة ،ولن يرتدد يف طرده من هنا� .إنه غري قادر على �إطعام طفليه،
والآن ين�ض��م �إلي��ه طف��ل ثال��ث ،وه��ذه احلال��ة تنا�س��ب املقول��ة التالي��ة�" :إن الكل��ب ال�س��ارق يكون على ا�س��تعداد لأن
يلع��ق م�ؤخرة الكلب اجلائع".
يب��دو �أن��ه ح��ان وق��ت الظه�يرة ،فق��د �أ�صب��ح ع��دد النا���س �أق��ل ،وكان �أح��د دالئ��ل ذل��ك �أن �ش��اجمون العج��وز الذي
يبي��ع الكت��ب يف امل��كان املقابل له ا�س��تدعاه ب�إمي��اءة من يده.
 �أيداربيك ،يبدو �أنه قد �أ�صابك اجلوع ،تعال لتتناول الطعام ،وحتت�سي بع�ض �أقداح ال�شاي!قال ذلك وهو يخرج ر�أ�سه من نافذة متجره.
ع��د �أيداربي��ك النق��ود القابع��ة �أمام��ه يف القبع��ة ،وو�ضعه��ا يف جيب��ه ،وذه��ب �إلي��ه وه��و يع��رج عل��ى العكازين ،قبل
ذلك تركت له املر�أة الترتية العجوز التي تعد الغداء لكل من يعمل هنا فطريتي �سم�س��ا(   (6امتنانا له على �أداء
(  (5

�شعب يعي�ش يف قريغيز�ستان وجنوب كازاخ�ستان و�أوزبك�ستان.

(  (6

�سام�سا  -فطرية باللحم ،خبز على �شكل هالل.
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حلن �أغنية "جاليا بانو"؛ ف�أخذهما مع ال�ش��اي.
�إن العج��وز �ش��اجمون كازاخ��ي �أورايل ،وعل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه مل يتخ� َّ�ط ال�س��بعني م��ن عم��ره؛ ف�إن��ه كان حلي��ق
مهندم��ا ونظي ًف��ا ،يف ال�س��ابق ،كان يعم��ل يف �إح��دى دور الن�ش��ر املحلي��ة ،وكان
الذق��ن ،نظي ًف��ا� ،أني ًق��ا ،يرت��دي ز ًي��ا
ً
ي�ش��غل من�ص ًب��ا مرمو ًق��ا هن��اك ،والآن يبي��ع الكت��ب .ويب��دو �أن التج��ارة كان��ت يف هذا الأوان ناجح��ة مربحة ،وكان
مزاج��ه جي��دً ا ،ويف زاوي��ة ك�ش��كه ال�صغ�ير؛ حي��ث ميك��ن �أن يجل���س بال��كاد رج�لان بالغ��ان و�ضع الطع��ام فوق �أحد
ال�صناديق ،وقد و�ضع يف �أحد الأطباق �شرائح من اخلبز وب�صل �أخ�ضر مق�شر ،ويف طبق �آخر بطاط�س يف الزي
الر�سمي و�س��اقا دجاجة.
 تعال ،اجل�س!قال ذلك لأيداربيك الذي دخل ب�صعوبة من املدخل ال�ضيق ،و�أ�شار له �إىل املقعد اخلايل.
يف املم��ر ال�س��فلي حت��ت �س��طح الأر���ض ال��ذي مل ت��زره ال�شم���س ،مطلق��ا كان��ت امل�صابي��ح م�ض��اءة ط��وال النه��ار
والليل� ،س��حب �ش��اجمون �س��لك �إبريق ال�ش��اي الق�صديري من املقب���س ،و�س��كب ال�ش��اي يف قدحني ،ثم �س��حب من
م��كان م��ا زجاجة ف��ودكا مفتوحة.
 ما ر�أيك يف �أن ن�شرب مائة جرام؟�س�أله وهو ينظر يف وجهه بحكمة ،وبدون �أن ينتظر الإجابة� ،سكب الفودكا يف ك�أ�سني باملقدار نف�سه.
 هيا يا �أخي ،دعنا ن�شرب يف �صحتك!مل ي�ش��رب �أيداربي��ك الف��ودكا من��ذ ف�ترة طويل��ة ،لي���س ب�س��بب �أن �صحت��ه ال ت�س��مح بذل��ك ،ولك��ن لأن��ه حذفه��ا م��ن
ميزانيت��ه م��ن �أج��ل التوف�ير ،وه��ل دع��اه �أح��د ما يف الآونة الأخرية لزيارته؟ بعد �أن تذكر هذا ،ت�أثرا جدا و�ش��رب
"م��اء الن��ار" يف جرعة واحدة.
 ح�سنا ،كيف يدر�س �أطفالك؟�س�أله �شاجمون مع طقطقة غ�ضة ،وهو ي�أكل �شريحة من الب�صل كمقبالت.
 احلم��د هلل ،الأطف��ال ب�صح��ة جي��دة�" ،إنهم��ا الآن الدع��م الوحي��د بالن�س��بة يل"� ،أج��اب �أداري��ك وه��و مي��د ي��ده�إىل الب�ص��ل.
 احلمد هلل ،كالهما يتعلمان جيدً ا ،االبن طالب يف ال�سنة الثانية باملعهد ،والبنت يف ال�صف ال�سابع.عاجل �أم � ً
 كما يقولون� ،س��يكرب الأطفال ًآجل� ،أما من لديه زوجة ف�سيك�س��ب الرثوة� ،س��يكون الأطفال ب�صحة
جيدة ،و�سوف جتد مكانك يف هذه احلياة!
�شجعه �شاجمون وهو يدفع نحوه طبق �أرجل الدجاج.
بعد "مائة جرام" ،كان كالهما مبتهجني ب�شكل ملحوظ ،و�شرعا يتحدثان عن كل ما خطر ببالهما.
 لدينا يف الأورال يعي�ش التتار طويال.بد�أ �شاجمون يحكي ،ثم انتقل �إىل مو�ضوع �آخر من احلديث.
167

عراشلا يقيسوم

 رمب��ا �أ�صب��ح ه��ذا الأم��ر م�ألوف��ا لل�س��مع من��ذ الطفول��ة ،ولك��ن عندم��ا �أ�س��تمع �إىل �أحل��ان �أغ��اين " جالي��ا بان��وو"على طول نهر �س��ارمان " ب�أدائك ،ف�إنني �أ�ش��عر يف �س��ائر ج�س��دي با�س�ترخاء لذيذ.
 هل �صادقت يف وقت ما فتيات ترتيات؟ �إي��ه ،كان ذل��ك يف �أي��ام ال�ش��باب! نع��م ،الفتي��ات الترتي��ات لطيف��ات ج��دا ومغري��ات ...وكم��ا كت��ب قا�س��م�أمانزول��وف�" ،ش��واطئ �ش��اجان ممتلئ��ة بامل��روج ،وكن��ت �أ�س��تلقي عل��ى ظه��ري يف وق��ت الظهرية " ،ويف الأم�س��يات
املقم��رة كن��ا نتن��زه م��ع الفتي��ات لف�ترة طويل��ة عل��ى �ضف��اف نهر �ش��اجان.
قال �شاجمون وقد تنهد قليال وهو يتذكر �أيام ال�صبا التي ولت ولن تعود �أبدا.
– �أيداربيك ،كم عمرك؟
 �أنا الآن يف ال�ساد�سة والأربعني. �إنني �أراك �صبيا! �إن ابنتي الكربى �أ�صغر منك ب�سنتني فقط.�صاح الرجل امل�سن بعد �أن لوح بيده
 هل در�ست يف الكون�سرفتوار �أم عملت نف�سك بنف�سك؟ معهد الكون�سرفتوار؟!�ضحك �أيداربيك باقت�ضاب.
مدر�س��ا يف مدر�س��ة ،وعل��ى م��ا
– �إنن��ي تخرج��ت فق��ط يف مدر�س��ة �سيميباالتين�س��ك املو�س��يقية ،كان وال��دي يعم��ل ً
يب��دو �أن��ه مل تك��ن ل��دي ق��درات خا�ص��ة جت��اه امل��واد الأخرى ،لذلك غر���س والدي َّيف حب املو�س��يقى من��ذ الطفولة،
وا�ش�ترى يل دوم�برا ،و�أكورديون.
 نع��م� ،إن ه��ذا موج��ود يف دم��ك ،و�إذا مل تك��ن يف دم��ك الق��درة عل��ى ه��ذا الف��ن ف�لا فائ��دة ترج��ى من ا�ش��تغالكباملو�سيقى.
حتدث �شاجمون بحيوية وحما�س مثل رجل �شاب.
– �إن��ك فق��ط غ�ير حمظ��وظ ،و�إال كان ب�إمكان��ك �أن تع��زف يف �أي �أورك�س�ترا ،وكان ميكن��ك حت��ى �إن تع��زف عل��ى
خ�ش��بة امل�س��رح يف احلفالت املو�س��يقية املنفردة.
ت�أث��ر �أيداربي��ك ال��ذي مل ي�س��مع ول��و مل��رة واح��دة الثن��اء بحق��ه يف ال�س��نوات الأخ�يرة به��ذه الكلم��ات الدافئ��ة حت��ى
�أعم��اق روح��ه ،ق��ال �أخ�ي ًرا بع��د �أن التزم ال�صم��ت فرتة ق�صرية:
 ماذا ت�ستطيع �أن تفعل ،وهل ميكن الهرب من القدر �إذا كان قد حكم علينا بذلك؟هنا اختنق ً
قليل كما لو �أن هناك كرة قد علقت يف حلقه ،وبعد �أن �سعل ،قال:
 كان ج��دي الأك�بر بي��ك ،وق��د مت��ت �إدانت��ه فق��ط م��ن �أج��ل ه��ذا ،ويف ع��ام  1928نف��ي �إىل �س��يبرييا؛ حي��ث لق��ىمدر�س��ا ...والآن يف حني يف��رح الآخرون بعد �أن
حتف��ه ،ودف��ن هن��اك ،وكان وال��دي مثق ًف��ا ريف ًي��ا عاد ًيا،كان يعمل ً
اكت�س��بوا احلرية� ،أجل���س �أنا هنا ،و�أحيا حياة كئيبة!
"
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 ال تي�أ�س!قال له �شاجمون ذلك وهو يحدق يف عينيه.
– امله��م �أنن��ا �أح��رار! �إنن��ا ل�س��نا عبي��دا لأح��د ...فك��ر يف م�س��تقبل �أطفال��ك ،افع��ل كل �ش��يء م��ن �أج��ل �أن يكون��وا
�سعداء!
هنا متالك �أيداربيك نف�سه �سري ًعا ،وحتدث ب�صوت قوي:
 �إن كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام م��ا دام �أوالدن��ا مل ي�صبح��وا عبي��دً ا ومل ي�س�يروا بي��د مم��دودة! كف��ي ،علين��ا �أن نع��ود�إىل "العم��ل" م��رة �أخ��رى ،باملنا�س��بة ،عل� ّ�ي الي��وم �أن �أدف��ع "�ضريب��ة" للرقي��ب.
�س��ارت الأي��ام بب��طء� ،أخ��ذ �آيداربي��ك يفك��ر يف م�ص�يره ف�ترة طويل��ة �إىل �أن ق��رر يف نهاي��ة املط��اف التخل��ي ع��ن
العكازين ،فمن البديهي �أن اال�ستمرار يف امل�شي متك ًئا عليهما يعد �أم ًرا ال ميت لل�شرف ب�صلة ،خا�صة �أن �ساقه
ق��د �ش��فيت من��ذ وق��ت طوي��ل ،ولك��ن كان هن��اك �ش��يء �آخ��ر ،فق��د منع��ه الع��كازان امللعون��ان م��ن احلرك��ة ب�ص��ورة
طبيعي��ة ،وق��د جل��ب ل��ه ال�س��فر يف و�س��ائل النق��ل الع��ام متاع��ب كث�يرة ،و�إذا كانت هن��اك �ضرورة لإعطاء املت�س��ول
�ش� ً
�كل مطاب ًق��ا لو�ضع��ه ،فهن��اك املزي��د م��ن اخلي��ارات الالئق��ة واملريح��ة ،يف وق��ت ق�صري ،وجد احل��ل ال�صحيح،
�سالحا� ،أما النظارة فكانت حتمي
الآن ي�سري ويف يده ع�صا ،ويرتدى نظارة داكنة ،من ناحية ،كانت الع�صا تعد ً
العين�ين م��ن ال�شم���س ال�س��اطعة� ،إذا نظ��ر �إلي��ه املارة قد يظنون �أن لديه م�ش��اكل يف الر�ؤي��ة ،وهذا بالطبع �أف�ضل.
متاما مع التعبري الثابت "مو�س��يقي �أعمى".
وهو يت�س��ق ً
من��ذ �أن تخل���ص �أيداربي��ك م��ن العكازي��ن� ،أ�صب��ح م��ن ال�س��هل عليه التنقل يف املدينة ،و�أ�ضحى ي�س�ير ب�ش��كل �أكرث
ثق��ة ،و�ص��ارت خطوت��ه �أو�س��ع ،والآن ال يجل���س ط��وال الي��وم يف م��كان واح��د ،و�إمن��ا كان ي�س��تطيع الو�ص��ول بحري��ة
و�س��هولة �إىل �أي م��كان يوج��د ب��ه ع��دد �أك�بر م��ن النا���س ،واحلقيق��ة �أن��ه كان مي��ر يوميا ع�بر املم��ر الأر�ضي ،الذي
اتخذه مكا ًنا للجلو���س فيه �أولئك الأ�ش��خا�ص �أنف�س��هم الذين يعي�ش��ون يف املنطقة املجاورة له ، .و�إذا كان الكثري
منه��م ق��د قام��وا ب�إعط��اء املت�س��ول امل�أل��وف لديه��م قطع��ة نقدي��ة مرة واح��دة على الأق��ل ،ف�إنهم لن يلق��وا �إليه باال
مراع جدي��دة لقطيعه� ،أن
لف�ترة طويل��ة؛ لذل��ك كان علي��ه ،مث��ل الراع��ي الذك��ي ،ال��ذي يبح��ث كل يوم تقري ًبا ع��ن ٍ
يق��وم بتغيري موقعه با�س��تمرار.
يف الآون��ة الأخ�يرة �ص��ار �أيداربي��ك يت�ص��رف عل��ى النح��و الآت��ي� :إذا ذه��ب الي��وم �إىل ال�س��وق ،ف�إنه��م يرون��ه يف
اليوم التايل يف حمطة احلافالت ،ويف بع�ض الأحيان يجدونه بالقرب من امل�س��اجد والكنائ���س ،حينذاك الحظ
متام��ا؛ لأن رهبان الكنائ���س وكهنتها
خ�صي�ص��ة مث�يرة لالهتم��ام :يب��دو �أن امل�س��جد واملو�س��يقى عامل��ان خمتلف��ان ً
جناحا
كان��وا �أك�ثر �س��خا ًء م��ن املريدي��ن وامل�س��لمني املخل�ص�ين الذي��ن كان��وا يح�ضرون �ص�لاة اجلمعة ،لق��د جنح ً
باه ًرا يف عزف الأحلان الرو�سية القدمية عندما كان يقف بالقرب من الكني�سة يف عيد الف�صح! حينئذ يح�صل
م��ن ذل��ك الأمر على مبل��غ جيد من املال.
�أثن��اء ال�س�ير يف ال�ش��وارع ،الح��ظ �أن هن��اك يف املدين��ة مت�ش��ردين �أك�ثر م��ن ذي قب��ل ،فبالإ�ضاف��ة �إىل املت�س��ولني
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املعروفني له كان هناك ح�ش��د كبري من جميع �أنواع الن�صابني ،واملحتالني الذين يت�س��ولون املال ،وقارئي الكف،
وكب��ار ال�س��ن م��ن الرج��ال والن�س��اء الذي��ن كان��وا ميار�س��ون الكهان��ة عل��ى الكوم��االك .وظهر الكثري من املت�س��ولني
م��ن اجلمهوري��ات املج��اورة :الطاجي��ك ،الأوزب��ك ،وعندم��ا ر�أى �أيداربي��ك موج��ة جدي��دة م��ن املتجول�ين الغرب��اء
واملت�سولني الذين جاءوا ب�أعداد كبرية بحثا عن الطعام� ،شعر يف روحه بهبوط وك�آبة رهيبة كتلك التي ي�شعر بها
من خاب �أمله يف هذه احلياة ،مل ي�شعر باحلزن من جراء �أن ه�ؤالء املت�سولني كانوا مناف�سيه ،و�أنهم �سيحرمونه
من " �أرباحه" ،ولكن لأنه قد حلت �أوقات �صعبة ،ولن يحدث حت�س��ن يف امل�س��تقبل القريب.
بع��د ع�ش��رة �أي��ام ،ع��اد �آيداربي��ك �إىل املم��ر الأر�ض��ي نف�س��ه ال��ذي اخت��اره مكان��ا ملزاول��ة عمل��ه ،ف�أ�صي��ب جريان��ه
الدائمون الذين كانوا ي�شتغلون بالتجارة هنا بالده�شة ،كان بدون عكازين ،وبدال منهما كان يحمل يف يده ع�صا
جميلة ال�ش��كل ،و�أ�صلح من �ش��أنه ،فهذب �ش��اربه وحليته بدقة ،وجعلهما ناعمني .لقد تغري مظهره بالكامل �إىل
ح��د �أن��ه ال ميك��ن التع��رف علي��ه ،با�س��تثناء الأكوردي��ون املع َّل��ق عل��ى ظهره.
 �إنك بالفعل رجل و�سيم!�صاح �شاجمون العجوز بدون �أن يخفي فرحته.
– لقد ا�شتقنا �إىل �أكورديونك ،اعزف لنا اليوم "جاليا بانو" من �صميم روحك.
�أخ��ذ الآخ��رون يدعمون��ه ب��ود ،و�ش��رع كل واح��د منهم يف طلب �أغانيه املف�ضلة ،الي��وم ،كان �أيداربيك يف حالة من
الده�شة ،وجاء �إىل هنا مع نوع من الإلهام العاطفي ،لفرتة طويلة مل ي�شعر مبثل هذه البهجة واالنطالق ،عزف
ب�ش��كل جامح وجريء ،كما كان يفعل يف �س��نواته ال�س��عيدة ،وملأ على الفور النفق كله ب�أ�صوات مذهلة و�س��احرة.
يف مث��ل ه��ذه اللحظ��ات ،كان��ت �أكتاف��ه تتح��رك عل��ى �إيق��اع كل حل��ن ،كم��ا ل��و �أن��ه ق��د �ش��كل م��ع �أوكورديون��ه وح��دة
واح��دة ،ك�أن��ه كان ي�س��تعد للط�يران مث��ل ال�صق��ر الأبي���ض ،كان��ت �أ�صابعه الطويل��ة تتحرك ب�س��رعة وخفة وجموح
عل��ى �أزرار الأكوردي��ون ،وتقف��ز ب�س��رعة ال�برق عليه��م ع�بر لوح��ة املفاتي��ح لدرج��ة �أن الع�ين ال ت�س��تطيع �أن تلتقط
حركاته��ا ،كم��ا �أن منف��اخ الأكوردي��ون البن��ي ،كان يتباع��د الي��وم� ،أك�ثر من �أي وقت م�ضى� ،إىل �أق�صى ات�س��اع له!
كان��ت الأ�ص��وات ت�ش��به �إم��ا �صرخ��ة البجع��ة ،و�إم��ا هدي��ر الإبل ال�صغ�يرة ...اليوم ،مل ي��ول �أي اهتم��ام لتيار املارة
املهرول�ين ذها ًب��ا و�إيا ًب��ا ،ومل ي��ر كي��ف كان بع�ض منهم ينظر �إليه ب�إعجاب واهتمام .كان يعزف اللحن تلو الآخر
با�س��تمرار ،ودون توق��ف ،م��ن �أج��ل �أن ي�س��كب بوف��رة ،حت��ى �آخر قطرة ،كافة �أحزانه وعواطفه التي كانت ت�س��تعر
يف تل��ك اللحظة يف روحه.
ب�ش��كل ع��ام ،كان هن��اك يف نه��ار ه��ذا الي��وم بع���ض الغمو���ض ال��ذي ال ميك��ن التنب�ؤ ب��ه� ،أو رمبا �أناره �ش��عاع مبارك
من الف�ضاء ،من دون �ش��ك ،كان جميع النا���س اليوم يقفون على قدمهم اليمنى ،وعندما نظر �أخ ًريا �إىل قبعته
القابع��ة �أمام��ه وجده��ا ق��د امتلأت عن �آخرها بالقطع النقدي��ة ،وتناثر بع�ضها على ال�صحيفة الراقدة حتتها.
بع��د �أن تع��رق �أيداربي��ك يف ذل��ك الوق��ت ،مث��ل ع��داء يف ال�س��باقات ،ودخ��ل يف �إيق��اع الوت�يرة ال�س��ريعة ،م�ل�أ يف
اللحظ��ة التالي��ة ف�ض��اء املم��ر الأر�ض��ي ب�أكمل��ه ب�إيقاع��ات الفال���س وه��و يع��زف ""بولو"ني��ز" لأوجين�س��كي ،وعندم��ا
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�خ�صا ما يرتدي الزي الع�س��كري يتوجه نحوه ،يف البداية ،ارجتف ،واعتقد
انتهى من عزف هذا اللحن ،ر�أى �ش� ً
ً
�ضابط��ا بالق��وات
�أن��ه ه��و ذل��ك الرقي��ب نف�س��ه ،ال ،مل يك��ن الرقي��ب ،ب��ل كان رائ��دً ا ،ومل يك��ن �ش��رط ًيا ،ب��ل كان
امل�س��لحة ،لق��د كان كازاخ ًي��ا يب��دو م��ن هيئت��ه �أن��ه مل يتع��د الثالث�ين م��ن عم��ره ،التفت �إليه بلط��ف ،ودود.
 يا �أغا ،هل ميكنني التحدث معك؟ تكلم� ،إنني �أ�سمعك! بينما �أ�ستمع �إليك ،وقفت هنا بع�ض الوقت� ،إنك تعزف برباعة على الأكورديون! وما العجب يف ذلك؟ �إنني مل �أبد�أ العزف على الأكورديون بالأم�سقال �أيداربيك بدون �أن يعطي كالمه �أهمية خا�صة.
 �إنه ال ي�ساورين �شك يف �أنك تعرف النوتة املو�سيقية� ،أين ح�صلت على التعليم املو�سيقي؟ لي�س لدي تعليم خا�ص ،لقد تخرجت فح�سب يف مدر�سة املو�سيقى ،وعلى ما يبدو �أنها ت�سمى الآن "كلية".بعد هذه الكلمات �أ�شرق وجه الرائد ،واقرتب منه.
 ح�س� ًنا ،ذل��ك �ش��يء رائ��ع! �إنن��ا �س��نقوم يف منطقتن��ا الع�س��كرية ب�إن�ش��اء فرق��ة مو�س��يقية حملي��ة ،م��ا ر�أي��ك �أنتن�ض��م �إلين��ا كع��ازف �أكوردي��ون؟
" ي��ا اهلل ،م��اذا يق��ول يل ه��ذا الرج��ل؟ "ه��ل ه��ذا حقيق��ة �أم حل��م؟ " حت�ير �أيداربي��ك ،ومل ي��د ِر �إن كان �س��ي�صدق
ما �سمعته �أذناه �أم ال.
قال الرائد:
 الآن هناك الكثري من املو�سيقيني ذوي التعليم اخلا�ص لكن ناد ًرا ما تلتقي عازفني موهوبني مثلك.بقي �أيداربيك �صامتًا ،وارتفعت �إىل حنجرته �صرخات �صامتة ،لكنه مل ي�س��تطع �أن يقول �ش��ي ًئا ،وبدا �أن الرائد
متام��ا ،فبع��د �أن �ألق��ى نظ��رة عل��ى الأوراق النقدي��ة الكث�يرة امللق��اة ح��ول القبع��ة
نظ��ر �إىل �صمت��ه ب�ش��كل خمتل��ف ً
وا�صل حديثه:
 بالطبع� ،إن الراتب لدينا لي�س كب ًريا جدً ا ،ولكن بالإ�ضافة �إليه� ،سنوفر لك ال�سكن والإعا�شة املجانية.يف ه��ذه الأثن��اء� ،أف��اق �أيداربي��ك ،وث��اب �إىل ر�ش��ده تدريج ًي��ا ،لق��د فه��م م��ا كان يلم��ح �إلي��ه الرائ��د ،وحت��دث مع��ه
ب�صراحة:
 ي��ا عزي��زي ،ه��ل تعتق��د �أنن��ي �أع��د امل��ال هن��ا� ،إنن��ي منده���ش م��ن الفرح��ة غ�ير املتوقع��ة؛ لأنن��ي �أفتق��د امل�س��رحكثريا!
�صارم��ا ومتطل ًب��ا ،مث��ل جمي��ع الع�س��كريني ،لكن��ه كان مهذب��ا ومتوا�ضع��ا ج��دً ا ،مث��ل فت��اة �صغ�يرة،
مل يك��ن الرائ��د ً
يخف ال�ضاب��ط فرحته � ً
أي�ضا،
نع��م ،م��ن املمك��ن �أن يك��ون ه��و نف�س��ه املالك الذي ن��زل �إىل الأر�ض من الف�ضاء،مل ِ
و�أخذ دفرتًا من جيبه الداخلي ،ثم بد�أ يكتب فيه �ش��يئا ما ،و�س� ّلمه ورقة انتزعها منه ،ثم قال:
 ح�س� ًنا ،لق��د اتفقن��ا ،ي��ا �أغ��ا! غ��دا يف ال�س��اعة احلادي��ة ع�ش��رة �س��يعقد اجتم��اع للجنة حول ه��ذه املو�ضوع ،يجب171
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�أن ت�أت��ي �إلين��ا على هذا العنوان!
يف ذل��ك الي��وم ،ع��اد �أيداربي��ك �إىل املن��زل مبك� ًرا ،ويف الطري��ق �إىل منزل��ه ع��رج عل��ى حم��ل احلالق��ة ليق���ص
�ش��عره ،وهناك هذب حليته كي تكون �أنيقة وم�س��تديرة ،ثم �ش��ذب �ش��اربه كذلك ،اغت�س��ل يف البانيو ،ويف منزله
كان يحتفظ مبالب���س امل�س��رح و�أزيائه التي رف�ض �أن يبيعها ،حتى عندما كان يكابد �أق�صى درجات الفاقة ،قام
بك� ِّ�ي ه��ذه املالب���س ،و�أع��اد �إليه��ا رونقه��ا الق��دمي ،كان��ت ه��ذه املالب���س تتك��ون م��ن بذل��ة �س��وداء ،وقمي���ص �أبي�ض،
وعق��دة �أن�ش��وطية �س��وداء ،وح��ذاء الم��ع كان يرتديه��ا يف تل��ك ال�س��نوات الت��ي كان فيه��ا ي��ؤدي كفن��ان عل��ى خ�ش��بة
امل�سرح ...وعندما بد�أ �أيداربيك يعجب بنف�سه وهو واقف �أمام مر�آة جاره الكبرية ،مثل حمارب اجلبهة القدمي
الذي ي�س��عده �أن يتباهى يف يوم الن�صر يف زيه الع�س��كري القدمي �أو يف الزي الر�س��مي ،تعرف على نف�س��ه بالكاد،
و�أ�صبح فج�أة �أ�صغر �س ًنا ،منذ مدة طويلة مل ينظر �إىل نف�سه يف املر�آة مبثل هذا االهتمام ،يف ال�سنوات الأخرية،
�أ�صبح نحي ًفا للغاية و�شاح ًبا ،و�أ�صبحت البذلة ف�ضفا�ضة عليه ،يف ال�سابق مل يكن يف ر�أ�سه �شعرة واحدة رمادية،
لكن الزمن قد حول َفو َديه �إىل اللون الف�ضي ب�شكل وا�ضح ،وعلى الرغم من �أن اجلمال الذي كان يت�صف به يف
ال�س��نوات ال�س��ابقة قد تال�ش��ى ب�ش��كل ملحوظ� ،إال �أنه ظاهر ًيا ما زال ً
رجل جذا ًبا.
لق��د توق��ع ب�ش��كل حد�س��ي �أن احل��ظ ق��د �س��وف يحالف��ه الي��وم ،و�أن امل�لاك يف هيئ��ة الرائ��د مل يلت��ق ب��ه �أم���س
م�صادف��ة ،و�أن اهلل نف�س��ه �أراد ل��ه اخل�ير ،ومل يخدع��ه حد�س��ه ،فق��د �أع��رب اخل�براء ،الذي��ن اخت�بروا يف البداية
ثقافة �أيداربيك املو�سيقية ،ثم طلبوا منه �أن ي�ؤدي بع�ض القطع املختلفة على الأكورديون عن تقديرهم ال�شديد
لقدراته الأدائية ،يف اليوم نف�س��ه ،قاموا بتعيينه ،و�أعطوه وثيقة تثبت �أنه العازف املنفرد يف الفرقة الع�س��كرية.
يف ظه�يرة ذل��ك الي��وم ،رمب��ا� ،أ�صي��ب بالده�ش��ة الكث�ير من النا���س الذين التقوا يف �ش��وارع املدين��ة ً
رجل جمهو ًال
يف منت�ص��ف العم��ر يحم��ل �أوكورديون��ا عل��ى ظه��ره ،واحلقيق��ة �أن �أيداربي��ك مل يكن قاد ًرا على كبح جماح نف�س��ه،
و�أخ��ذ ي�س�ير ،ويبك��ي �س��اكبا دموع��ا غزي��رة دون م�ش��قة ،وب��دا �أن ال�ش��تاء الب��ارد ال��ذي دام �س��تة �أ�ش��هر طويل��ة ق��د
انح�سر �أخ ًريا ،وتبدد ،وقد ان�سكبت الآن الدموع التي مل تن�سكب يف تلك الأيام عندما عانى الإذالل ،واال�ستياء،
واملتاع��ب اليومي��ة ،والي�أ���س الرهي��ب ،،وروت وجه��ه بغ��زارة ،وعل��ى م��ا يب��دو �أن امل�س��افة ب�ين ال�س��عادة وال�ش��قاء
لي�س��ت كب�يرة! �س��ارع بق��در م��ا ي�س��تطيع ملقابل��ة طفلي��ه ليبلغهما باخلرب ال�س��ار ،ويدخل ال�س��رور عليهم��ا كي يكونا
فخورين به.
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عسكر سليمانوف
()1992-1938
y yكات��ب ومح��دث وناق��د �أدب��ي وكات��ب درام��ي كازاخ��ي ،ت��رك
�س��ليمانوف ب�صمت��ه الممي��زة ف��ي العدي��د م��ن �أل��وان الأدب
الكازاخ��ي،
 y yتخ��رج ف��ي الكلي��ة الأدبي��ة التاريخي��ة التابع��ة لجامع��ة �آب��اي
الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  ،1959كم��ا �أنه��ى الدرا�س��ات العلي��ا
بنف���س الجامع��ة ع��ام .1962
y

yن�ش��رت �أول��ى مقاالت��ه النقدي��ة تح��ت عن��وان" :بداي��ة الطري��ق"

ع��ام  1961بجري��دة "جا���س �أال���ش"،
y yب��ذل �س��ليمانوف جه��وده لتغيي��ر المواق��ف الأيديولوجي��ة
التقليدي��ة القائم��ة ف��ي الأدب الكازاخ��ي ،وح��اول �إن�ش��اء �أدب ح��ر
جدي��د وتحقي��ق ُمثل��ه عل��ى �أر���ض الواق��ع ،كم��ا عك�س��ت �أعمال��ه
الج��ذور التاريخي��ة والتقالي��د الوطني��ة وروح الحري��ة.
 y yيمي��ز الباحث��ون بي��ن ثالث��ة �أوج��ه ف��ي �إب��داع �س��ليمانوف ف��ي النق��د الأدب��ي ،حي��ث �س��عى للت�أكي��د عل��ى القيم��ة الفني��ة لتحليل
الأعم��ال الفني��ة ب�ش��كل منف�ص��ل عن تحليل ال�س��مات الأ�س��لوبية للن�ص.
y yبد�أت المواقف الفنية والجمالية لـ �س��ليمانوف تظهر عندما ن�ش��ر ً
مقال "ب�ضع كلمات" عن ال�ش��كل والذي ت�س��بب في نقا���ش
حاد في البيئة الأدبية �آنذاك.
انعكا�س��ا في �أعماله ،ولي���س
�y yإذا نظرن��ا �إل��ى �س��ليمانوف بو�صف��ه كات ًب��ا ،ف��إن كل �أ�ش��كال النث��ر ف��ي الق��رن الع�ش��رين ق��د وج��دت
ً
من قبيل الم�صادفة �أنه يعتبر كات ًبا محد ًثا ،وت�ؤكد ذلك �أعماله النثرية المتنوعة مثل" :ن�صف يوم" ،و"الترحال" ،ومن �أكثر
الأعم��ال الت��ي تعك���س ر�ؤيت��ه ق�ص��ة "القنا�ص��ة" الت��ي كر�س��ها لحرك��ة التح��رر الوطن��ي ع��ام  1916وبالأخ���ص انتفا�ض��ة مدين��ة
�سوزاك�س��كي بترك�س��تان ،كما �أن �أعماله الدرامية تتطلب ً
تحليل من وجهة نظر فل�س��فية جديدة للفن.
y yقام �س��ليمانوف بترجمة �أعمال توما���س كارليل ،ومولير ،و�إرن�س��ت هيمينجواي ،وميخائيل بولجاكوف ،وبيرتولت بريخت،
وتيني�سي ويليامز �إلى اللغة الكازاخية.
y yم��ن �ضم��ن �أعمال��ه الدرامي��ة م�س��رحية "االنتق��ام" ،والح��وارات الدرامي��ة "�س��جادة ال�ص�لاة"" ،المجل���س ال�س��ابع"" ،الأرمل��ة
ال�ش��ابة".
y yكت��ب �س��يناريوهات العدي��د م��ن الأف�لام الروائي��ة والوثائقي��ة مث��ل" :الب�ش��ر والخي��ول"" ،تريزن��ا"" ،كوالجي��ر"" ،باياني��ل" ـ�ـ الت��ي
ا�س��توحاها م��ن الملحم��ة الغنائي��ة ـ�ـ و"ك��وزي كاربي���ش – باي��ان �س��ولو".
 y yفي الفترة ُ 2009 - 2007ن�ش��رت �أعماله في �أربعة مجلدات ،وح�صل على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�س��تان بعد وفاته
ب�أرب��ع �س��نوات وتحدي�دًا ع��ام .1996
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"�أوك�ين(( � ،) (1أوك�ين� ،أج��ل �أوك�ين ،ح�س� ًنا ،نع��م� ،أويب��اي!((  ) (2ه��و ذا �أوك�ين� ،إن��ه �أوك�ين نف�س��ه ،ه��و حتدي��دً ا
�أوكيب��اي� ،أوكيب��اي عمروف ،الرفي��ق عمروف"....
�ش��عر نيغمي��ت �س��افني ب�س��عادة غام��رة لأن��ه تذك��ر �أخ�ي ًرا ا�س��م العج��وز الأ�س��مر ال��ذي كان يجل���س عن��د الب��اب،
�اح ق� ّوم كتفي��ه ال�صلب�ين ،لك��ن الرجل العجوز حتى مل ينظر �إليه ،وا�س��تمر يف اجللو���س حمد ًقا يف الأر�ض.
وبارتي� ٍ
�أي �أعم��ال يف ال�س��وفخوز((  ) (3مل يعم��ل به��ا ه��ذا الرج��ل العج��وز الق�ص�ير القام��ة والبدي��ن كاجل��ذع :يف زمان��ه
اعت��اد اخل��روج �إىل احلق��ل ،وعم��ل يف املحمي��ة ،ورع��ى اخليول� ،إن مل تخني الذاكرة ،يبلغ الآن واحدً ا و�س��بعني �أو
عاما ،واحتفلوا بتقاعده منذ �س��نتني �أو ثالث ،ومنذ ذلك احلني مل يره.
اثنني و�س��بعني ً
 �أوه ،يا له من عمل لعني.قال نيكان((  ) (4جالدً ا نف�سه عقل ًيا.
 ننغم�س �إما يف املزرعة ،و�إما يف �أمور �أخرى ،ويت�ضح �أننا نبتعد عن النا�س �أكرث ف�أكرث....يف حلظ��ة النق��د الذات��ي القا�س��ية ،ف��رك الرج��ل النحي��ل ،ككلب��ة ال�صي��د الأم ،جبهت��ه بق��وة ،لدرج��ة �أن �أ�صابع��ه
الطويلة �أ�صدرت �صوتًا قو ًيا ،ثم امتد نيكان مرة �أخرى ،ومال �إىل الوراء ،ونظر من جديد �إىل الرفيق عمروف.
كان يرت��دي ح��ذا ًء مطاط ًي��ا ،والقط��ن م��ن ت�ش��يمبور((  ) (5الت�ش��ابان يظه��ر من ال�ش��قوق تارة من هن��ا ،وتارة من
هناك ،يف حني جل���س هو نف�س��ه يف �أح�ضان �أريكة قدمية ذات وجه �أحمر.
م��ن ناحي��ة ،كان �س��افني متفاج ًئ��ا؛ ه��ذا نف�س��ه �أوكيب��اي ال��ذي كان يعرفه قبل ثالث �أو خم���س �أو ع�ش��ر �س��نوات! لو
�أن �أحدً ا حتدث عنه ب�ش��يء ،لأ�س��كته على الفور ،كث ًريا ما ر�آه ب�أم عينيه يف حلظات؛ حيث كان يعتقد بغرور �أنه
ي�ستطيع قول كل ما يفكر فيه ،و�أن يفلت من العقاب ،كان ذلك يف فرتة عمله كحلقة و�صل ،ويف مزرعة اخليول
(  (1

�أوكني� ،أوكي �-صيغة االح رتام للمخاطبة من ا�سم �أوكيباي.

(  (2

�أويباي -هتاف للتعبري عن التعجب باللغة الكازاخية.

(  (3

�سوفخوز :مزرعة الدولة يف االحتاد ال�سوفيتي.

(  (4

نيكان� :شكل من �أ�شكال ا�سم نيغميت.

(  (5

ت�شيمبور :حبل ثخني يربط به اخليل.
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ا�ضط��ر �س��افني �إىل �أن يحمي��ه ب�ش��كل متك��رر �أم��ام الكث�ير من امل�س��ئولني املهمني ،الذي��ن و�ضعه��م يف موقف حرج
وديعً ،
رجل عجو ًزا يخاف اهلل.
للغاي��ة ،لكن��ه مل ي��ره قط يف مظه��ر
متوا�ضع ٍ
ٍ
تذك��ر �س��افني عل��ى الف��ور الأوق��ات الت��ي مل يك��ن فيه��ا الرج��ل العج��وز يج��ادل فق��ط ،ب��ل يت�ش��اجر كذل��ك ب�ص��وت
عال ،لكن��ه الآن كما ل��و �أن��ه �أق�س��م �أال يعار���ض.
ٍ
نوع��ا م��ا م��ن اجللو���س عل��ى املقع��د ال�صلب ،ب�ش��يء من التوت��ر ب�س��بب� إغفاله تلقي
�ش��عر �س��افني ال��ذي كان متع ًب��ا ً
"�ش��وباته"((  ) (6على الغ��داء ،فخاط��ب الرجل العجوز ً
قائل:
 ح�س ًنا� ،أوكي.الرجل العجوز مل يتحرك.
 ح�س ًنا� ،أوكي ،على الأقل ا�ستمع....كرر نداءه مرة ثانية لكن الرجل العجوز مل يتحرك.
 �أوه ،يا �أوكي ،يا لك من �شخ�ص عنيد.قال نيكان �أخ ًريا خمف ًفا ب�صعوبة من �صوته الذي بد�أت تظهر فيه نربة اال�ستياء.
حل�س��ن ح��ظ �س��افني �أن يف ه��ذه الكلم��ات الت��ي �أفلت��ت م��ن حنجرت��ه املتجع��دة�ُ ،س��معت فق��ط �أ�ص��داء بعي��دة م��ن
هيجانه املكبوت ،ال ينبغي التجميل ،فال�س��بب هو �أن ما �أهان �س��افني ب�ش��دة هو �س��لوك هذا الزائر ،عجوز عدمي
القيمة جاء �إىل مكتبه ،ويجل���س هنا لي���س كما يجل���س �أمام رئي���س �أو م�س��ئول ،و�إمنا بدا له كما لو �أنه يجل���س يف
م��كان ال�ش��رف �ضي ًف��ا عل��ى �أ�صغ��ر �أبنائه ،ويتوقع الت�ش��ريفات املفرت�ضة يف مث��ل هذه احلالة.
عق��ب ذل��ك ،ووف ًق��ا لعادت��ه الت��ي كان��ت ق��د ت�ش��كلت من��ذ الزم��ن البعي��د ال��ذي ال ميك��ن �إرجاع��ه الآن� ،أراد ني��كان
�أن ي�صي��ح يف وجه��ه ،لكن��ه تذك��ر عام��ل اجله��از ال��ذي كان �ضي ًف��ا عن��ده قب��ل �أي��ام ،وال�صحيف��ة الت��ي عر�ضه��ا،
واملق��ال يف تل��ك ال�صحيف��ة ح��ول واح��د م��ن الأكتيف��ات((  ،) (7وكان حت��ت عن��وان "ا�ض��رب واه��رب" ،مل يقح��م
�س��افني نف�س��ه يف جمي��ع تفا�صي��ل تل��ك الق�ص��ة ،لك��ن ال�ش��يء ال��ذي ا�س��توعبه منه��ا ،منعه .يج��ب االع�تراف �أن
ال�س��بب الث��اين كان �س��وط ه��ذا الق��زم ،ال��ذي كان �س��افني ينظ��ر �إلي��ه ،يقول��ون �إن��ه حت��ى القدي�س�ين ي�ضط��رون يف
بع�ض الأحيان �إىل الفرار ،يف اجتماع ال�س��وفخوز لن ت�س��أله ،فقد ن�أى بنف�س��ه عن العمل فيه ،وال يوجد ما ميكن
جلد ،لي�س هو نف�سه ،و�إمنا
ل�سبب �أو بال �سببَ ،
ف�صله منه ،فهو لي�س ع�ض ًوا يف �أي من املنظمات ،وماذا لو �أنهٍ ،
الطاول��ة التي يجل���س عليها؟
ب�صراح��ة� ،إن �إم��كان ح��دوث ذل��ك ،ه��و بطبيع��ة احلال جمرد خماوف ب�س��يطة ،ونيكان نف�س��ه يدرك ذلك ،ولكن
كي��ف ميك��ن للم��رء �أن يغي��ب ع��ن بال��ه حقيق��ة �أن املراقبة احلزبي��ة يف يومها الثالث ،وهي م�س��تعدة لر�ؤية الثغرة؛
(  (6
(  (7

املحلية

�شوبات� :شراب من حليب الناقة.
�أكتيف :هيئة قيادية يف ظل ال�سلطة ال�سوفيتية ،ت�ضم موظفي اجلهاز احلزبي ،واللجنة التنفيذية ،و�أع�ضاء احلزب ال�شيوعي .هنا :هيئات الإدارة
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حيث ال توجد ،ودرا�س��ة الأو�ضاع يف ال�س��وفخوز ً
طول ً
وعر�ضا؟ هل من املمكن للحظة �أن تن�س��ى �أنه يف ال�س��نوات
الأخرية على وجه اخل�صو�ص� ،أ�صبحت الكلمة التي تفلت من الأفواه ت�صبح ُعر ًفا من خالل �إف�سادها للتفا�صيل
اجلديدة ،وتغدو معروفة يف كل مكان؟
"ال ،ال ،ال� ،أيه��ا الرفي��ق عم��روف ،ال ي�صل��ح هذا� ،أن��ا �أحرتمك� ،أنت بنف�س��ك ترى تعام��ل االحرتام الذي �أعاملك
ب��ه "....مبج��رد �أن ي�صي��ح ب��ه الآن� ،أو ال �س��مح اهلل ،ي�ص��رخ يف وجه��ه ،ف��إن �أح��د �أولئ��ك الذي��ن يبق��ون �آذانه��م
مفتوح��ة وتدرب��وا عل��ى كتابة ال�ش��كاوى� ،س��وف ي�أخ��ذ ذلك ويعر�ضه عل��ى �أنه جمزرة دموية ،ويعر�ض��ه على الفور
على جلن��ة املقاطعة....
عل��ى الرغ��م م��ن �أن �س��افني كان يف منت�ص��ف العم��ر� ،إال �أن��ه مل يحق��ق من��وه الوظيف��ي عل��ى الف��ور؛ فق��د ح��دث �أن
فقدت م�سريته املهنية �أنفا�سها؛ وبدا وك�أنه ينتمي �إىل اجلانب املهم�ش من الوجود االن�ساين ،ر�أى طاولة مغطاة
باملخم��ل الأخ�ض��ر يف مكت��ب �أجلانوف؛ ه��و بنف�س��ه ب��رز وحي��دً ا يف العم��ق ،وح��ك حنجرت��ه ،ومتظاه� ًرا مبوا�صل��ة
حكه��ا ،ق��ام بف��ك ال��زر العل��وي ل�س�ترته البنية املخيطة م��ن البو�س��تون((  ،) (8بعد ذل��ك م��زق ورق��ة م��ن التق��ومي
املعل��ق عل��ى اجل��دار ،كان  22مار���س  ،1961عل��ى ظه��ر ورق��ات التق��ومي كان��ت هن��اك ق�صائد م�ؤث��رة ،ومقتطفات
من الروايات ،ون�صائح مفيدة كثرية ،لكن �سافني الآن ال يقر�أ بتمعن �أ�سطر الورقة ال�صغرية التي ت�سلط ال�ضوء
على جميع ظواهر العامل؛ رمبا بعد �أن قرر �أن ي�ستمتع بالقراءة يف املنزل ،و�ضعها يف جيب ال�صدر داخل دفرت
االدخ��ار((  ) (9امللف��وف بورق��ة المع��ة ،بع��د ذل��ك ق��ام بت�صني��ف التقاري��ر وال�صحائ��ف والر�س��ائل املتناث��رة ح��ول
مفتاح��ا م��ن جي��ب معطف��ه املعلق على عالقة خل��ف الرجل العجوز،
الطاول��ة بعناي��ة ،وو�ضعه��ا يف الأدراج� ،أخ��رج ً
ومب�صاحبة كل حركة بنقرات موزونة� ،أغلق جميع الأدراج؛ ثم نظر مرة �أخرى �إىل الرجل العجوز الذي كان ال
جال�س��ا يحدق يف الأر�ض ،ومن وقت لآخر يحك مبقب�ض ال�س��وط ر�أ�س��ه الأ�صلع كاليقطني.
يزال ً
تنحنح �سافني ،ثم ،ما ميكنك القيام به هنا ،بد�أ يف ال�سعال �أكرث بن�شاط �أكرث ،ثم ،رمبا بغر�ض �أن يقمع بقايا
�س��عاله� ،أو ،رمب��ا لأن��ه تعر���ض لهجم��ة حازوق��ة ،ب��د�أ ب�ص��وت مبح��وح يغني� أغني��ة "يف اجلبال"(( (  .) (1بتعب�ير
�أدق ،مل يغنِّ  ،لكنه �أراد الغناء؛ لأنه مل ي�سمع �صوته ،بعد ذلك ،بعد �أن �أ�شعل �سيجارة "جامبول" رفيعة كق�صبة،
وقف ً
قليل يف حرية ،ثم جل�س مرة �أخرى على كر�سيه ،لن ي�صل املرء �إىل �شيء عندما يفكر يف حقيقة �أن هذا
خ�صي�صا بنغمات
خ�صي�صا ،ويغلف كل هذه الكلمات املختارة
ال�شخ�ص �-أعني نيكا -يختار الكلمات لأوكيباي
ً
ً
ناعمة ال يتميز بها �صوته ،لأن �أوكيباي الآن مل ي�س��توعب ما كان نيكا قد قاله ،وال ما مل يقله بعد ،لكنه يحتفظ
ب�س ٍّر يف نف�سه ،ولكن يف مثل هذه احلالة ،ال داعي لأن يغ�ضب نيكي من �أوكي ،لأن هذا املخلوق الوديع ال�صامت
ال يعت�بر خ��ط ال�س��لوك ال��ذي اخت��اره بوع��ي� ،إن��ه ما هبط عليه ب�ش��كل غ�ير متوقع ،حالة معينة م��ن �أ�صل غام�ض،
(  (8

بو�ستون :نوع من �أقم�شة البدالت.

(  (9

دفرت االدخار :دفرت مينحه البنك ،حتفظ فيه حركة ادخار الأموال.

( (  (1

يف اجلبال� :أغنية “تاودا” الكازاخية.
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غطت ر�أ�س��ه� ،س��حقت الرجل الأ�س��مر الق�صري قرب الظهرية ،عندما و�صل �إىل هنا مب�ش��ية الدب ،ور�أى مقابله
�س��افني �إي�س��باي� ،إي�س��باي ال��ذي كان ي�س��كن يف اجل��وار ،كان مثل��ه ،متقاع��دً ا ،و�أتيحت له الفر�ص��ة للح�صول على
 15روبل ،لك��ن �إي�س��باي املاك��ر ،ال��ذي مل يك��ن مقتن ًع��ا به��ذا امل��ال� ،إذ كان��ت لدي��ه � ً
أي�ض��ا عادة رعي مائة ر�أ���س من
جل�" :أين هي موا�شي
�أغنام القرية؛ لذلك فوجئ �أوكني بر�ؤيته يف البداية ،رمبا لأنه انحنى بظهره امل�ستدير ك ِع ٍ
هذا املارق؟ ملاذا يذهب هذا املارق �إىل املكاتب؟" مل توم�ض �أفكار �أخرى يف ر�أ�س �أوكيباي ،ودون �أن يعرف كيف
يفه��م حرك��ة ذق��ن �س��افني ،وب�ش��كل مماث��ل مل��ا ميي��ز احل�صان قبل ال�س��باق ،توقف.يف ه��ذه اللحظة توجه �س��افني
�إىل ي�سباي:
 ماذا �إذن؟ اتفقنا يا �آك�ساكال؟(( ( ) (1ويف �إ�ش��ارة �إىل املوافق��ة� ،أوم ��أ �إي�س��باي بحما�س��ة م��رة واح��دة فق��ط برقب��ة طويل��ة ،ومن��ذ ذل��ك احل�ين تخل��ى
ً
متخبطا عل��ى الأريكة
اله��دوء ع��ن �أوك��ي ،مل يالح��ظ كي��ف �صافح��ه �إي�س��باي وه��و يغ��ادر؛ وال كي��ف كان ه��و نف�س��ه
�ضعت �أنت" ،عقب هذا انتقل على
احلمراء ،ال�ش��يء الوحيد الذي قاله ،وحتى ذلك فعله يف �س��ريرته ،كان "لقد َ
الف��ور �إىل موطن��ه تريي�س��اكان ،ووج��د نف�س��ه م��ع كيزي��ل �أيغ�ير(( (  ،) (1وفح��ل احل�ص��ان الأ�ش��هب ي�ش��رب امل��اء
منه .لك��ن ،كم��ا يقول��ون ،ال�ش��يطان وح��ده جم��رد م��ن الأم��ل؛ حت��ى عندما كان عل��ى انفراد مع �س��افني يف املكتب،
ال��ذي غط��ت جدران��ه �ص��ور رءو���س اخل��راف والأبق��اء،مل يتوق��ف ع��ن الأم��ل يف� أنه لن ي�س��مع الكلم��ات التي كانت
ق��د قيل��ت لإي�س��باي م��ن قب��ل ،وببقائ��ه يف مث��ل ه��ذه الت�أم�لات ،ب��د�أ الرج��ل امل�س��ن يف ح�س��اب ال�ضرائ��ب الت��ي ق��د
ال يك��ون ق��د دفعها؛ وبينم��ا كان م�ش� ً
�غول بذل��ك ،ب��د�أت خم��اوف مظلم��ة بالت�س��رب �إىل روح��ه بداي� ًة ،ث��م �أ�س��رته
بالكام��ل ،وا�س��تقرت يف �ص��دره املغط��ى ب�ش��عر كثيف ،مث��ل جم��ل فت� ّ�ي ،قب��ل �أن يتب�ين �أن ه��ذا ال��كادح دف��ع بالفع��ل
جميع ال�ضرائب.
لدي��ه �أم��ل ب�أن��ه رمب��ا ب�س��بب بع���ض الدي��ون مت ا�س��تدعا�ؤه �إىل جمل���س القرية ،ب��د�أ يف ثني �أ�صابع��ه الق�صرية ،وهو
ي�سعل .نظر �إليه �أوكي ،وقفز بر�أ�سه بحدة ،وك�أنه ينوي �أن يقطعها مع كل ما علق فيها من �آمال و�شكوك�َ .سم ُعه
ال��ذي كان حت��ى وق��ت ق�ص�ير ق��د �أظه��ر خل� ًلا كام� ًلا� ،أ�صب��ح ح��ادًا فج�أة ،ب��د�أ ي�س��مع كلمات �س��افني حت��ى قبل �أن
ت�صل �إليه ،التقطها يف اللحظة نف�س��ها التي و ُلدت فيها على �ش��فاهه.
 نعم ،يا �أوكي ،على الأرجح �أنك �سمعت بالفعل عن ذلك ،يجب ت�سليم كل �شيء �إىل ال�سوفخوز.ه��ذا كل �شيء� ،ش��اهد كي��ف كان��ت �ش��فتا �س��افني ال�ش��احبتان تتح��ركان ،ميدهم��ا ت��ارة ،ويجمعهم��ا ت��ارة ،كم��ا ل��و
كان يف ذل��ك الوق��ت ي��أكل حل ًم��ا ً
لذيذا ،و�س��مع كيف احتدت بالكلم��ات ،وقذفته بها ،فق��ط منذ حلظة كانت هذه
الكلم��ات ،عندم��ا كان يختن��ق منه� ًكا م��ن الأمل ،كم��ا ل��و �أنه��ا تقطع��ه ب�س��كني ،ومتكن��ت من �أن حترقه م��ن الداخل
كل ًيا ،لكن��ه الآن ،عندم��ا �س��معها �أخ�ي ًرا ،ن�س��يها عل��ى الفور ،وم��رة �أخرى وجد نف�س��ه يف تريي�س��اكان نف�س��ها ،التي
( (  (1

�آك�ساكال� :صيغة اح رتام ملخاطبة الرجل العجوز" ،ذو اللحية البي�ضاء"� ،شيخ.
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كيزيل �أيغري :فحل احل�صان من ال�ساللة الرمادية.
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كان ق��د زاره��ا قب��ل ذل��ك ،عندما كان حتت �س��لطة رهوانه الأ�ش��هب.
عندم��ا كان هن��اك� ،ش��اهد كي��ف دف��ع �س��افني يدي��ه يف اجلي��وب املنتفخ��ة ل�س��رواله ،وم�ش��ى ب�ش��كل مهي��ب ذها ًب��ا
و�إيا ًبا ،بع��د ذل��ك ،كم��ا ل��و �أن��ه مل يع�ثر عل��ى م��كان �آخ��ر ،وقف �أم��ام النافذة الوحي��دة يف الغرفة ،يف ه��ذا الوقت،
�صف��ع �س��افني م��رة �أخرى �أوك��ي بكلماته:
 وهل الآن وقت تربية اخليول؟ بقرة مع عجل ،وخم�سة خراف ،وهذا كل �شيء!! �إذن� ،أنت تقول �إن تربية اخليول ممنوعة؟"قال �أوكي بعد توقفً ،
خاف�ضا ر�أ�سه ب�شدة ،بحيث مل�ست حليته �صدره.
م��ن امل�س��تحيل الق��ول �إن��ه مل ي�س��مع ال�س��ؤال ،لقد �س��معه وفهم��ه� ،إىل جان��ب ذل��ك ،كان يع��رف �أن ه��ذا ال�ش��اب ال
خ�صي�ص��ا �إىل املكت��ب وي�س��تقبله ،ا�ضطر لأن يجي��ب عل��ى �س��ؤال
مي��زح �أب��دً ا ،حت��ى ل��و كان مي��زح ،فل��ن ي�س��تدعيه
ً
ب�س��ؤال فق��ط؛ لأن��ه مل يك��ن لدي��ه م��ا يقوله ،ح��اول �أن يجل���س بع��د �أن �س��مع ال�س��ؤال ،وك�أن �ش��ي ًئا مل يح��دث ،لك��ن
الإن��ذار َّ
دق يف قلب��ه.
 بالطبع.ق��ال �س��افني ،وبع��د ذل��ك �أ�صب��ح املكت��ب املعت��م م�ضي ًئ��ا م��ن جدي��د ،ات�ض��ح �أن �س��افني ابتع��د ع��ن الناف��ذة ،والآن
يجل���س �أمام��ه جاث ًيا.
 ممنوع على من؟وعلي � ً
أي�ضا.
 عليك ،وعلى �إي�سبايَّ ، وعلى اللجنة التنفيذية؟ ما �ش�أن اللجنة التنفيذية بخيولك .لديها �سيارة. لكن لي�س لدي �سيارة. ال يهم. ملاذا ال يهم؟ دعنا ال نتناق�ش كث ًريا ،يا �آك�ساكال. و�أنت خذ بقويل. هذا م�ستحيل. خذ العجل. طيب ،قلت .... وماذا ،هل لديك �إ�سهال من حلم البقر� ،أم ماذا؟ لقد قلت �إنه من امل�ستحيل ،يا �أوكي.علي؟
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 ما املمنوع؟ ملاذا ال ميكنني االحتفاظ بح�صان؟ ومباذا �أنت �أف�ضل من الآخرين؟ لي�س �أنا ،ح�صاين �أف�ضل. وماذا؟فه��م الرج��ل العج��وز م��ا ال��ذي تعني��ه منف�صل��ة ه��ذه الكلم��ات "م��اذا" "وم��اذا" ،فق��د �س��معهما م��ن قبل ،ولك��ن
عندم��ا كان �س��افني ي�ص��در �صري� ًرا بحذائ��ه الكروم��ي �أثن��اء امل�ش��ي ،دجمه��ا م ًعا ،ارتب��ك الرجل العج��وز� ،إذ كان
ً
مده�ش��ا ،كم��ا ل��و �أن كل ًب��ا وثعل ًبا ي��أكالن من وعاء واح��د ،ويلعبان م ًعا.
الأم��ر بالن�س��بة ل��ه
 طيب.قال الرجل العجوز.
 ما معنى "طيب"؟قال �سافني.
 ماذا؟قال الرجل العجوز.
 ما هو "ماذا"؟قال �سافني.
 �آ�-آاا.قال الرجل العجوز لنف�سه ،وهو يثني ال�سوط املطوي من منت�صفه يف عنق احلذاء.
 هذه الـ"طيب ماذا" عنت عند هذا ال�شقي "وماذا من هذا ،ما هو �أف�ضل؟"ث��م �أراد �أوك��ي �أن ي�ش��رح له��ذا ال�ش��اب �أن اخلي��ول كان��ت مع��ه من��ذ� أن تذك��ر نف�س��ه؛ و�أن��ه �إن مل تكن اخلي��ول
بقربه ،لن يلم���س الطعام؛ و�أنه حتى الأيام الأكرث� صعوبة كانت ُت َع ّد بال قيمة فقط عندما مل يتمكن من مت�س��يد
ُع��رف ح�صان��ه� ....أراد �أن ي�ش��رح ل��ه كل ذل��ك بالتفا�صي��ل والدقائ��ق كاف� ًة ،م��ع تلك العناية الت��ي يتطلبها خيوط
رقيقة من اجللد ،لكنه عندما ر�أى عيني �سافني ،تخلى على الفور عن فكرته غري املتوقعة .لقد �سمع �أن �سافني
م�صاب مبر�ض ال�سل ،رمبا كان الأمر كذلك ،كانت عينا هذا ال�شقي متعبتني� ،شبيهتني بعيني كلبة و ُلدت لتوها،
�س��مع �أوك��ي �أن الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعان��ون ه��ذا املر���ض غ�ير �أنانيني ،عل��ى الرغم م��ن قلة قوتهم ،ف�إنه��م يتميزون
باملثاب��رة ،مث��ل �س��نجاب الأر���ض �إذا َّ
ع�ض ،ف�إنه ال يفت��ح فكيه �أبدً ا.
�آمال الرجل العجوز يف �أنه مت ا�س��تدعا�ؤه �إىل هنا ب�س��بب ال�ضرائب غري املدفوعة ،تبددت .الآن علم من �س��افني
ال�سبب احلقيقي ،وفهم كل �شيء ب�شكل مثايل ،ومع ذلك ،لكي يكون مقتن ًعا ب�شكل نهائي بجوهر ما �سمع ،حاول
�إيج��اد طريق��ة للرتاج��ع ،لك��ن �س��افني مل مينح��ه الفر�صة .فق��ط �صعق��ه بكلمات��ه "طي��ب ،وم��اذا؟" .وكان��ت تعن��ي
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بالن�س��بة ل��ه" :وم��اذا �أف�ض��ل م��ن ه��ذا ؟!".
ً
�ضاغطا على تيماكه(( (  ) (1حتت �إبطه.
بعد ذلك خرج الرجل العجوز من املكتب
ي�س�ير متفاج ًئ��ا م��ن �أحوال��ه؛ الآن ج�س��ده العجوز ،ال��ذي َّ
جف كق�ضي� ٍ�ب� ،أ�صبح عدمي اجلدوى؟! يف ال�س��ابق ،كان
كعب��اه يلتهب��ان مبج��رد �أن ي�س�ير ب�ض��ع خط��وات ،والآن هم��ا باردتان ،وقلب��ه ،ال��ذي ب��د�أ يف الوقت نف�س��ه بال�ضغط
عل��ى حلق��ه ،ال يدق الآن بقوة.
"م��ا ال��ذي كان يعني��ه ذل��ك؟" ف َّكر الرج��ل العج��وز ،وه��و ي�ش��عر بج�س��ده ي�برد ،كم��ا ل��و كان ق��د ابتل��ع ملعق��ة
كبريةمن زئبق ب َّردت ج�س��ده ،فقط عين��اه �س��اخنتان،مل يفهم� أوك��ي ه��ذا.
يف قري��ة مث��ل ت��ورالن ،ال تالح��ظ يف �أي م��ن �أي��ام ال�س��نة ،وال يف �أي م��ن �أيام املوا�س��م ،عالم��ات على حياة مفعمة
متاما � ً
أطفال مع
باحليوي��ة ،عل��ى الطري��ق الريف��ي الرمادي ،من جهة اجلبال ،ر�أى� أوكي �س��يارة وحي��دة ،و�أمامه ً
حقائبهم املدر�سية ،عندما اقرتبت ال�سيارة ،ه ُرع الأطفال مراوغني مثل �أرانب ،وتبعرثوا على جانبي الطريق،
يف حني �سارعت ال�سيارة �إىل جتاوزهم ،لكن �أوكي مل ي�سمع �أي �صوت ،بعد ذلك �ضرب �أوكي بكفيه على �أذنيه،
حتى �إنه حاول �أن يحفرهما ب�أ�صابعه الق�صرية ،و�إذا و�ضعنا يف احل�سبان �أن رئتيه امتلأتا ببخار البنزين ،ف�إنه
مل يتمكن من �سماع �صخب الأطفال� ،أو �ضجيج ال�سيارة.
"�إنه��ا �إرادة العل��ي" ق��ال �أوك��ي ،وهو يلب���س التيماك عل��ى يده ب�إحكام ،راف ًعا الطيتني اللتني كانتا تغطيان الأذنني،
"بالطب��ع ،ولك��ن م��ن الأ�س��هل �أن متوت ،من �أن ت�ص��اب بهذا املر�ض".
ل��و �أن �أوكي اخت��ار الطري��ق املبا�ش��ر ،النعطف بع��د اجل�س��ر �إىل اليم�ين� ،أم��ا الآن ،عندم��ا و�ص��ل �إىل مبن��ى مكت��ب
الربيد القدمي ،حت ّول �إىل الي�سار� ،إىل املمر عند �سفح التلة اخل�ضراء ،لتوه تذكر �أن يف ال�ساعة ال�ساد�سة جنازة
جاكان) (1 ( ((.
كان ،رحم��ه اهلل ،م��ن عم��ره نف�س��ه ،ت��وري (( (  ) (1م��ن ال�س��وفخوز املجاور”كومكن��ت ”.مل��دة ثالث��ة �أ�ش��هر كان
امل�سكني طريح الفرا�ش ،مل ي�أكل �أو ي�شرب �أي �شيء ،ذاب �أمام الأعني ،وا�سرتاح �أم�س،كل ذلك ب�سبب �سرطان
ً
مراوغا ب�ش��كل متزايد.
امل��ريء ،ال��ذي �أ�صب��ح ،خا�صة يف ال�س��نوات الأخرية،
فج ��أة ب��د�أ ر�أ���س �أوك��ي يح ّك��ه كث�ي ًرا ،فخل � َع قبعت��ه ،يف تل��ك اللحظ��ة ،م��ن �أعل��ى �ص��درت من��ه قعقع��ة بال��كاد
م�س��موعة،مل يفرح العجوز بذلك ،ومل يتفاج�أ،ك�أنه ن�س��ي �أن كل ما ُن�س��ب �إىل الأ�صوات،مل ي�س��تطع الو�صول �إليه
م�ؤخ ًرا ،بعد ذلك ،وعلى الرغم من �أن �ضوء ال�شم���س مل يكن �س��اط ًعا؛ ف�إن �أوكي غطى عينيه بالقبعة ،وت�أمل يف
ال�س��ماء الزرق��اء ال�ش��احبة حت��ى خ��درت رقبته.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن الرج��ل العج��وز مل ي��ر الأجنح��ة الف�ضي��ة التي ظهرت �أربع �أو خم���س م��رات يف اليوم من جهة
( (  (1

تيماك :قبعة �شتوية مع طيات تغطي الأذنني والعنق.

( (  (1

جاكان� :صيغة االح رتام من ا�سم جاك�سيليك.

( (  (1

توري :عرق من اجلنكيزيني.
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تفح�ص اثنني من امل�سارات املمتدة ق�س ًرا يف ال�سماء ،وخ ُل�ص �إىل �أن هذين امل�سارين
بيتباك-داال؛(( (  ) (1ف�إنه َّ
املتال�شيني هما دليل على الطائرة نف�سها ،فلب�س قبعته.
يف �أعل��ى الت��ل ُت��رى �ش��جريات بري��ة م��ن ال�ش��وكة احلمراء ،عل��ى �أغ�صانها ُع ِّلق��ت وهنا وهناك مالب���س .وبالقرب
ثالث��ة �أو �أربع��ة فتي��ان يحف��رون الأر���ض� ،إنه��م ،عل��ى م��ا يب��دو ،حف��ارو قب��ور ،ق��ال �أوك��ي�" :أوه� ،إن��ه الوق��ت ،هن��اك
�باب ،جاك غري موجود بعد الآن ،من الآن �س��يدفع،
ِكاب ،ومل يعد هناك من ي�س�ير يف الركاب معك ،هناك �ش� ٌ
ر ٌ
وي�ض��رب عل��ى �أرداف مه�يري؟ كان يق��ول" :ح�س� ًنا ،اهجم��وا الآن عل� َّ�ي ،يا م�س��اكني ،اهجم��وا" ،كل الباقني �أحيا ٌء
�أ�صح��ا ٌء ،والرج��ل ال�صل��ب ال��ذي كان �س��ندً ا للجمي��ع،مل يع��د موج��ودًا ،هن��ا ،بع��د �أن ُحف��رت الأر���ض احلم��راء،
أكوام��ا م��ن ال�تراب الط��ازج تع��ادل �أمتع��ة جلم��ل ،كان ُيجهز منزل��ك اجلديد ،وقري ًبا �س��يغطونك بها،
و�أُخرج��ت � ً
تيتَّم املهر ،وبقيت املر�أة العجوز والأطفال يبكون بال هوادة ،تيتم مهرك الأ�سمر ،نيغميت ،الذي لن يرتكه ،ها
ه��و نيغمي��ت �أ�صب��ح الآن نزي� ًلا يف دار �أيتام اخليول.
بالأم�س فقط هطل مطر ،الأر�ض املباركة ذابت ،ثم حتللت كحلوى يف ال�شاي ،ولكنها الآن بد�أت تعود
�إىل �شكلها ال�سابق ،جتف� ،أطلق زف ًريا ،كمدخن يطق الدخان.
للحظ��ة تذك��ر �أوك��ي فج��أة �س��افني و�س��جائره الرقيق��ة ،ث��م تذك��ر كي��ف كان بالأم���س م��ع رجل�ين �أو ثالث��ة م��ن كبار
ال�س��ن ،يغ�س��ل جثم��ان جاك�س��يليك ،وفوج��ئ ب��أن �س��اقيه القدميت�ين بقيت��ا قويت�ين ،مث��ل ذك��ر جم� ٍ�ل؛ ف َّك��ر �أن ه��ذا
اجل�س��د الي��وم �س��يم�ضي يف رحلت��ه الأخ�يرة.
قال الرجل العجوز بعد ذلك�" :أوه! لكنني ال �أ�س��تطيع الذهاب �إىل الت�ش��ييع اليوم" .مل ي�ش��رح ملاذا ،هو يعرف �أن
طريقه اليوم يتجه نحو تريي�ساكان� ،إنه يعلم اليوم �أن كبار ال�سن يف القرية �سيغ�سلون عظامه ،عندما يتفاجئون
ب�أن��ه مل ي�� ِأت� ،س��يلومونه ،لك��ن م��ا ال��ذي ميكن��ك فعل��ه؟ م��ن املج��دي ل��ه �أن يتخي��ل �أم��ام عيني��ه ح�صانه الأ�ش��هب،
وكيف �أن �س��اقيه امللتويتني على الفور ،وب�س��رعة ،ت�سريان نحوه.
"رحم��ة اهلل علي��ك ،ي��ا ج��اك ".ق��ال �أوك��ي ،وهو يبتعد م�س��افة م��ن املقربة ،يف حني كان الرج��ال الثالثة �أو الأربعة
يتخل�صون من الغبار على مالب�سهم ،ويحركون �أج�سادهم.
الآن فق��ط الح��ظ �أن ال�ش��جريات الربي��ة ال�ش��ائكة ،والت��ي مل حت� َ�ظ حت��ى ب��أن مي��ر به��ا �أك�ثر كالب القرية تعا�س� ًة،
زهر.
بد�أت ُت ِ
جل�س��ت امل��ر�أة العج��وز �أم��ام املن��زل عل��ى العتب��ة ،حموط��ة بث�لاث فتي��ات �صغ�يرات ،تغ��زل �صو ًف��ا �ش��وك ًيا يب��دو �أن
امل�س��كينة تريد �أن تن�س��ج منه ً
�يف.
حبل ل�س� ٍ
هل يوجد كوجي(( ( ) (1؟ �س�أل الرجل العجوز ،وا�ضطجع على بطانية قدمية.
 �إي��ي ،تك� ِ�ذب عل��ى نف�س��ك ،كم��ا ل��و كن��ت ق��د قمت بالكثري من الأ�ش��ياء ...جاء ابن جاك�س��يليك م��رة �أخرى� ،أين( (  (1

بيتباك-داال� :سهل يف كازاخ�ستان.

( (  (1

كوجي� :شراب حام�ض مع �إ�ضافة حبوب الذرة ،القمح وما �إىل ذلك.
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كنت تلهو؟
م��ع ذل��ك ،مل تب��ق جال�س��ة يف مكانه��ا ،وقف��ت ،جلب��ت ال�ش��راب� ،ش��راب ال��ذرة �أ�ضي��ف �إلي��ه لنب ع�يران ،كان باردًا
ج��دً ا ،طهر الرجل العجوز حنجرته.
 متى �ستذهب؟ قالت العجوز. �إىل �أين؟ �إىل اجلنازة. لقد حان الوقت بالن�سبة لك للذهاب �إىل املنزل للجنازة.الفتات��ان اللت��ان كانت��ا تلعب��ان بالكع��ك امل�صن��وع م��ن الط�ين ،وهم��ا ابن��ة الأخ الأ�صغ��ر لأوك��ي ،وابن��ة ال�س��ائق ،مل
تفهما ما معنى اجلنازة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،مل تفهما ملاذا كان العجوزان يحدِّ قان �أحدهما يف الآخر ،وال ملاذا
كانا يتب��ادالن نظرات الغ�ضب.
اق�ترب الرج��ل العج��وز م��ن راي��ا ذات ال�س��نوات الث�لاث ،والت��ي كان ميدحها ع��ادة ،حيث و�صفه��ا بذهبه الذي ال
ي�ش��بهه �أي �ش��يء يف الإقليم ،وال يف املنطقة.
حلية.قال��ت حمبوبت��ه ،وه��ي تتعل��ق ب��ه ،ومت�س��ك بذقن��ه ،ه��ذا ،عل��ى م��ا يبدو ،يعن��ي �أنه كان علي��ه �أن يع���ض حليته ،وهي
ت�س��حبها يف اجتاهات خمتلفة.
دف��ع �أوك��ي الطفل��ة بعي��دً ا ،ف�س��قطت عل��ى الأر���ض ،ولكنه��ا مل تب��ك ،ث��م �س��حب �إىل خ��ارج الفن��اء حم��ارة �ش��هباء
كان��ت مت�ض��غ بقاي��ا حب��وب الع��ام املا�ض��ي ،التي تكون ع��اد ًة ثقيل��ة ومزعجة.
"ال تطلق��ي امله��ر" ق��ال للم��ر�أة العج��وز ،معل ًق��ا �س��اقيه ،لي�س��تقر عل��ى ظه��ر حم��اره ،منطل ًق��ا �إىل ال�س��هوب الت��ي
انت�ش��ر منه��ا بخ��ار �أبي���ض ،يف اجت��اه تريي�س��اكان ،وبعده��ا مل�س��افة خم�س��ة ع�ش��ر كيل��و م�ترًا� ،إن��ه النب��ع ،هن��ا كان
يرعى عندما يفرغ من �سباقات اخلريف وال�صيد يف ف�صل ال�شتاء ،الآن ال�شم�س تغرب ،و�أفق مينجيلكا(( ( ) (1
دم م�س��كوب ،ال�س��هوب يف كل م��كان ،عل��ى مرم��ى الب�ص��ر ،مغط��اة بدخ��ان �أرج��واين ف��احت ،ي�ص��ل �إىل
يت��و ّر ُد مث��ل ٍ
ركبت��ي احلم��ارة ،والرج��ل العج��وز وحمارت��ه وك�أنهما ي�س��بحان يف احلليب ،من جميع االجتاهات ي�س��مع ما ي�ش��به
التج�ش��ؤ املتخ��م للث�يران والأبق��ار العائ��دة م��ن املراعي -رب��ط العجوز ب�إحكام القب��ة حتت ذقنه.
عندم��ا ابتع��دا ع��ن القري��ة مل�س��افة كب�يرة ،بدا احلمار متكا�س� ًلا ،وكانت �أداة الرجل العجوز ،الذي ن�س��ي ال�س��وط
يف املن��زل ،عب��ارة ع��ن حب� ٍ�ل �صغ�ير ُرب��ط به مفت��اح �صندوقٍ يف عن��ق حذائه.
القي��د ال��ذي ق َّي��د الداب��ة ،ومل ي�س��مح له��ا مبتابع��ة ال�س�ير،مل يك��ن عن��اد احلم�ير ،ب��ل ه��و ابنه��ا الرائ��ع ،اجلح���ش
الأ�س��ود م��ع العالم��ة البي�ض��اء عل��ى وجه��ه ،ال��ذي تركت��ه يف احلظ�يرة .لك��ن الرج��ل العج��وز ال ي�س��تطيع �أن يفه��م
( (  (1

مينجيلكا :ا�سم موقع جغرايف ،يف الرتجمة يعني “�ألف ح�صان”.
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ه��ذا ،فه��و ي�ض��رب احلم��ارة ،مث��ل طائر ج��ارح ،باملفتاح ،ممز ًق��ا جلده.
متام��ا ،وو�ص��ل الرج��ل العج��وز �إىل ت��ل بازارب��اي ،بعد ذلك مل مت�� ِ�ش احلم��ارة خطوة ،بل
عندم��ا �أظلم��ت الأج��واء ً
�ال لدرج��ة �أن �أح�ش��اءه بدت �أنه��ا كادت �أن تنفجر من هذا ال�ص��راخ،كان �صوتها
�صرخ��ت فج��أة ب�ص��وت �أج�� َّ�ش ع� ٍ
الغا�ض��ب الق��ادم من �أعماق جوهر الأم ،ي�ش��به اللعنة.
"ي��ا �إله��ي! �أوه ،ه��ذا الع��امل الف��اين!" ق��ال الرج��ل العج��وز وه��و ينزل��ق على الع�ش��ب �إىل �أ�س��فل ،واخلدر ي�س�ير على
ج�س��مه كل��ه ،ق��ال ذل��ك للحم��ارة ،وتذك��ر جاك�س��يليك وح�صان��ه ال��ذي تيت��م بعده ،ثم ح��دق �أوكي لف�ترة طويلة يف
الظل الأبي�ض الذي كان يتحرك ب�سرعة على م�سافة بعيدة منه ،نظر باهتمام �شديد �إىل درجة �أن عينيه �أخذتا
ت�ؤملان��ه ،وظه��ر اخل��وف يف روح��ه ،ب��دا ل��ه �أن الظ�لام مل يكن يخيف احلمارة ،بل كان يخيفه هو نف�س��ه ،بعد ذلك
ا�ستدار الرجل العجوز فج�أة ورك�ض كاملجنون� ،ضار ًبا بيديه على ركبتيه.حني و�صل �إىل تريي�ساكان ،خلع �أوكي
قمي�ص��ه ،وخل��ع ح��ذاءه ،ودخ��ل �إىل النب��ع ال��ذي كان كب ًريا ،ما �أن دخل املاء ،حت��ى بد�أت عظامه بال�صرير؛ دخل
�أك�ثر ،وف��رك �أقدام��ه املت�صلب��ة بحج��ر ح� ٍ�اد يف الق��اع؛ توق��ف ع��ن االرتع��اد ،ومل يفك��ر للحظ��ة يف �أن يق��وم ب�ش��يء
غريب؛ ا�س��تعاد �أنفا�سه.
يف الأعم��اق ،عل��ى ال�س��طح الالم��ع مث��ل م��ر�آة �س��وداء ،ا�س��تلقى القم��ر الف�ض��ي املهت��اج عل��ى ظه��ره .انحن��ى �أوك��ي
ف��وق القم��ر ،و�ش��رب امل��اء� .ش��رب ر�ش��فات كب�يرة ،نعم ،على ما يبدو ،ب�ش��راهة حت��ى �إنه اختنق.
بع��د ذل��ك غ�س��ل وجه��ه ،و�أذني��ه ،مبل� ًلا ف��وق �إبط��ي القمي���ص ،ونظ��ر يف اجت��اه كاجنوغ��ان(( (  ،) (1حي��ث ت��ويف
وال��ده .هن��اك ،على قمته ،منت �أ�ش��جار كثرية.
وم��ع ذل��ك� ،إم��ا لأن �ض��وء القم��ر الفت��ي كان باه ًت��ا� ،أو لأن عيني��ه فقدت��ا يقظتهم��ا ال�س��ابقة ،ف�إن��ه يف الوق��ت
ال��ذي كان ال�ش��فق في��ه ي�ص��ارع الظلم��ة القادم��ة،مل ي��ر تلك الأ�ش��جار �أمام��ه ،ورمبا �أمام نظ��ره الداخلي ،ظهرت
قم��ة م�س��تديرة ت�ش��به بي�ض��ة ،م��ع �أنه��ا مغط��اة بالقلي��ل م��ن ال�ضب��اب الأ�س��ود امل��زرق� ،إال �أنه��ا مل تكن الي��وم مثرية
للإعج��اب ،كم��ا ل��و �أنه��ا ،بعد �أن ا�ست�س��لمت �إىل الت�أمل الهادئ لليل مار���س ال�صام��ت� ،أ�صبحت حزينة ،وانحنت
حت��ت ه��ذا الثقل.
بعد ذلك قال الرجل العجوز" :الأر�ض � ً
وتغ�ضب ،و�أحيا ًنا
أي�ضا كالإن�س��ان ،هي خ�صبة ،و ُلديها اجل�س��م .وتهتاج،
ُ
تنزعج ،فهذه القمة �سمعت �صهيله عندما كان ح�صا ًنا �أ�سمر ،ورمبا هي الآن �شعرت � ً
أي�ضا بالتهديد منه ،املعلق
فوقها".
حزن �أوكي ،وحاول العثور على الأقل على ما ي�ش��به العزاء ،ومل يقت�صر على هذا ،و�إمنا جنح يف موا�س��اة نف�س��ه
يف بقائ��ه وح��ده ب�ين ال�س��هوب امل�ض��اءة ب�ض��وء القم��ر ،لكن��ه مل يك��ن يعل��م �أن كل ه��ذه املح��اوالت املري��رة لي�صال��ح
نف�س��ه م��ع اخل�س��ارة� ،س��وف ت�صب��ح جم��رد واح��دة م��ن حاالت��ه العقلي��ة امل�ؤقت��ة ،والت��ي ميك��ن �أن تنه��ار مث��ل طوب
( (  (1

كاجنوغان :ا�سم مرتفع ،يف الرتجمة يعني “املغ�سول بالدم”.
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م�صن��وع من الرمل.
الرج��ل العج��وز ،ال��ذي كان ق��د غم��ره م�ؤخ� ًرا ع��رق ب��ارد �أم��ام نيغيميت ،قلب��ه الآن ميزقه بكاء ال ع��زاء له ،تذكر
كيف كان قبل ت�س��ع �س��نوات ،يف �أبريل ،ميتطي ببطء و�سال�س��ة يف ال�س��هول الرملية لكينديريل(( (  ،) (2ح�صانه
الك�س��تنائي ال�ش��بيه بالفه��د(( (  ،) (2عندم��ا ظه��رت ه��ذه ال�صورة �أمام نظره ،انتع���ش بقوة ،و�أ�صبح �أكرث �س��عادة
عندما تراءى له �أنه ر�أى ح�صانه الك�ستنائي يف احل�شد املتحم�س لكوكيبار(( (  ،) (2ي�ستعد مع ال�صهيل لالندفاع
�إىل الأم��ام" ،ي��ا ح�ص��اين ،ي��ا فه��دي ،ي��ا ح�ص��اين "....قال الرج��ل العجوز.
متاما كما كانتا يف تلك اللحظة التي ر�أى فيها �أزهار ال�شوك املتفتحة....
�أ�صبحت عيناه رطبتني مرة �أخرىً ،
النا���س الذي��ن يعرف��ون جي��دً ا م��زاج كل م��ن الرج��ل العج��وز ،وح�صان��ه الك�س��تنائي ،حت��ى ل��و جتا�س��روا ،فذل��ك
لال�ستعرا�ض فقط ،ولكن يتناف�سون معهما ب�شكل فعلي؛ لذلك ،اندفع الرجل العجوز �إىل الأمام� ،شا ًقا احل�شد،
فق��ط يف بداي��ة وو�س��ط الكوكيب��ار ،ووث��ب ح��ول اخل ّيال��ة حت��ى ال يفق��د اجلمه��ور االهتم��ام باملناف�س��ة ،حائ��زً ا على
الن�صر مع الذبيحة يف نهاية اللعبة ،يف حني بد�أ فر�س��ان "الدائرة ال�سيا�س��ية" لل�س��وفخوز املجاور يف اللجوء �إىل
كل احلي��ل اخلادع��ة املمكنة.
يف ذل��ك الربي��ع ،كان منزل��ه عن��د �س��فح كاجنوغ��ان ،وكان الوحي��د هن��ا ،بع��د �أن غ��ادر احل�ش��د ،ح��اول الرج��ل
العج��وز الع��ودة �إىل املن��زل ب�س��رعة ،فاخت��ار طري ًق��ا م�س��تقي ًما ،دون �أن ي�س��مح للج��ام �أن يرتخ��ي ب�ين يدي��ه حلظة
واحدة.
يف ه��ذه امل��رة ا�س��تمع �إىل تنف���س ح�صان��ه الك�س��تنائي ال��ذي مل يك��ن ل��ه حت��ى الآن �ش��بيه يف ال�ش��كل ،ث��م ،ال ،ال....
نظ��ر �إىل ال��وراء �إىل موك��ب الفر�س��ان املمت��د خلف��ه .عندم��ا �أ�صبح على مقربة من املنزل ،ب�ين احلني والآخر بد�أ
الك�س��تنائي يتباط�أ ،وتوقف،مل يعر الرجل العجوز لذلك �أهمية ،معتقدً ا �أن �أكويان(( (  ) (2يقطع دربه .وعندما
ب��د�أ الك�س��تنائي يقل��ق ب�ش��كل فعل��ي ،نظ��ر الرج��ل العج��وز �إىل الأمام ،ف��ر�أى �أنهما و�صال �إىل القناة الوا�س��عة التي
حفرته��ا ثالثة ج��رارات يف اخلريف املا�ضي.
مل تع��د هن��اك فر�ص��ة للع��ودة �إىل ال��وراء ،وبع��د �أن ت��ردد الك�س��تنائي قلي� ًلا ،قف��ز وو�ص��ل �إىل اجلان��ب املقاب��ل،
ولك��ن يف تل��ك اللحظ��ة انف�ص��ل كالهم��ا ،وتناث��را يف اجتاه��ات خمتلف��ة ،يتذكر ال�صرخ��ة امل�ؤملة للك�س��تنائي ،لقد
كانت �صرخة االحت�ضار ،ما زال يذكر كيف قام بذبح ك�ستنائيه ب�سكني �ضخمة ،عندما كان ي�شخر ب�أمل ويحاول
النهو���ض ،ال يتذك��ر �أي �ش��يء �أكرث.
وزع��ت امل��ر�أة العج��وز حل��م الك�س��تنائي عل��ى اجلريان ،تاركة قطع��ة �صغرية من الإبط ،بعد ب�ضع��ة �أيام طبختها،
( (  (2

كينديريل :ا�سم منطقة.

( (  (2

ال�شبيه بالفهد :ي�شبه البطل مهره بالفهد ،وهذه املقارنة مع القوي مميزة للثقافة الكازاخية.

( (  (2

كوكيبار :لعبة يتناف�س بها اخل َّيالة ل�سحب الذبيحة “كب�ش”.

( (  (2

�آكويان :لقب للكلب.
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لكن الرجل العجوز مل مي�سها� ،شعر بالغثيان ،كما لو كان عليه �أن يتذوق مرق قريب له ،كان هو نف�سه قد دفعه
�إىل احلتف الأكيد� ،أراد �أن ي�ست�سلم لعادته يف عدم كبح غ�ضبه ،و�أن يركل الطاولة امل�ستديرة املنخف�ضة ،لكنه
ر�أى كيف كانت املر�أة العجوز ت�شيح بوجهها عنه ،وهي تفرك بطرف املنديل �أنفها....
يف ذل��ك ال�صي��ف واخلري��ف -حت��ى بداي��ة �أكتوب��ر -مل يع��رف �أوك��ي اله��دوء .وم��ع ق��دوم الربي��ع امت�ل�أت �أدغ��ال
الق�ص��ب الكثي��ف يف جامان��اي بالفح��ول الهرم��ة والفتي��ة ،يف حماول��ة من��ه للحماي��ة منه��م� ،أبق��ى الرج��ل العج��وز
الفر���س مربوط��ة ،والت��ي غطاه��ا احل�ص��ان عل��ى م��ر�أى من��ه ،كان ال يزال خائ ًفا من �أن يحدث خط��أ ما ،وبالتايل
نظ��ر �إىل بط��ن الفر���س بارتي��اب ،و�أخ�ي ًرا ،ظه��رت حلماتها بدين��ة ك�أ�صابع....
"ح�س ًنا ،قف ،قال الرجل العجوز وهو ينظر �إىل كاجنوغان.
تذكر مكتب جمل���س القرية ،وجيوب �س��راويل ركوب اخليل الوا�س��عة؛ و�س��افني الذي يحجب �ضوء مار���س ،للمرة
الأوىل من��ذ �أن غ��ادر القري��ة ،تذك��ر املكت��ب ،و�س��افني ،وجيوب��ه ،لكنه��ا الآن مل ت�س��بب ل��ه اخل��وف �أو الغ�ض��ب ،لأن
ما�ض،
ه��ذه الر�ؤي��ة؛ ه��ذا امل�ش��هد يب��دو الآن ل��ه حل ًن��ا �س��معه يف الع�صور القدمية ،حل ًن��ا م�ؤملًا مثل احلك��م� ،إال �أنه ٍ
غرق يف املا�ضي ،ملاذا؟ �أمل ي�س��معه اليوم؟ �أمل يكد �أن يختنق مما �س��معه اليوم؟ ال يعرف ،ال�ش��يء الوحيد الذي
يعرفه :ال�شيء الرئي�سي يف هذا اللحن هو احلكم ،ومبا �أنه �سمع هذا احلكم ،فقد قبله ،وملاذا العودة �إليه؟ ملاذا
يزعج نف�س��ه �أكرث و�أكرث؟ لو �أنه مل ُيطع لكان الأمر خمتل ًفا� ،أما الآن فهو ،امل�س��كني ،على الرغم من �أنه مل يتفق
مع كلمات �س��افني� ،إال �أنه اعرتف ب�أنه �س��يطيعها .وهل لديه خمر ٌج �آخ ٌر؟!
خلروف ،كان هناك الكثري من الأ�ش��ياء التي مل يوافق عليها ،مبقدار
يف هذه احلياة الطويلة كالأمعاء الدقيقة
ٍ
تلك التي كان م�ضط ًرا �إىل �إطاعتها ،عند موافقته يف كل مرة ،بدا ك�أنه يبتلع �سكاكني حادة وم�شحوذة ،واعتاد
عل��ى ذل��ك من��ذ زم��ن؛ لذل��ك ،م يقل��ق الرج��ل العج��وز عل��ى الإط�لاق عندم��ا ب��د�أ جي��ب �س��افني الوا�س��ع يف تغطي��ة
القمة التي قتل عندها ح�صانه الك�ستنائي.
م��رة �أخ��رى ب��د�أ ح��زن ثقي��ل يتح��رك يف �ص��در الرج��ل العج��وز ،يف ه��ذه اللحظ��ة كاجنوغ��ان ال��ذي كان ينظ��ر
�إلي��ه ط��وال الوق��ت ،ب��د�أ فج��أة يتب��دد وك�أن��ه �س��راب قابل للغ�س��ل ،مما جع��ل الرجل العجوز يق��ول ب�صوت مل تتغري
نربت��ه" :ه��ا ق��ف!" ،يف الآون��ة الأخ�يرة ،كان بع��د �أن در���س وفه��م ب�صعوب��ة هات�ين الكلمتني،مل ينتب��ه �إىل مغزاهما
التهدي��دي ،ال ي�س��تطيع الرج��ل العج��وز �أن ي�س��توعب �أن م��ا ج��رف كاجنوغ��ان لي���س ب�س��راب ،ب��ل دموع��ه الت��ي
ي�صبها وهو يقف يف و�سط تريي�ساكان ،الدموع ،التي تدحرجت قطراتها الواحدة تلو الأخرى على �شعر حليته،
لهذا ال�سبب� ،أوكي يف الظالم احلالك الذي ينت�شر يف ليايل يوليو ،يف �صمت تام ،كما لو كانت �أذناه مقطوعتني،
ف َّك��ر بح��ذ ٍر واندها�� ٍ�ش م��ن �أي��ن ميك��ن �أن ي�أت��ي م��ن ه��ذا ال�س��راب يف منت�ص��ف الليل .ث��م قال الرج��ل العجوز مرة
�أخ��رى "ه��ا ق��ف!" ،دون �أن يفك��ر ب�ش��كل خا���ص يف� ،إىل ،م��ن ،ومل��اذا يق��ول ه��ذا ،لك��ن كاجنوغان ،ال��ذي كان مت ًعا
ومه��دً ا ويف الوق��ت نف�س��ه ق�ب ًرا حل�صانه ال�ش��بيه بالفهد ،مل يظهر.
الليل الكثيف يغطي �س��وزاك القدمية ،مثل احلليب الأول لفر���س و ُلدت لتوها ،مع هالل �صغري م�ضطجع بحرية
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�إىل اخللف ،يبدو �أنه ابتلع كاجنوجان ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هذا "ها قف" نف�سها.
كان حلق الرجل العجوز جا ًفا ،ابتلع الدموع و�شعر بطعمها ،قال يف نف�سه �إنه لي�س �سرا ًبا ،بل دموعه.
ف��رك عيني��ه بكم��ي قمي�ص��ه الداخل��ي ،بي��د �أن كاجنوغ��ان مل يظه��ر ،نظ��ر حول��ه ،ال�صورة ذاته��ا ،يف املقابل على
م�س��افة ع�صا ممدودة ،لف الظالم الطريق ،بعد ذلك بقليل� ،أدغال الق�صب املهتز ،ومن الي�س��ار كانت توم�ض
�أ�ضواء القرية البعيدة ،وعند قدميه ي�س��تلقي القمر.
تذك��ر الرج��ل العج��وز �أن��ه كان يق��ف يف امل��اء ،لكن��ه مل ي�س��تطع التح��رك ،م�صيب��ة ،مث��ل الغ��راء ،ي�ش��ده �إىل ق��اع
يختف كاجنوغان وحده ،ولكن �أي�ضا املكان الذي كان فيه كما لو ب�شفرة حادة ُق َّ�ص من اجلذر،
اجلدول� ،أوه ،مل ِ
بال�ضبط ال�ش��يء نف�س��ه .الآن ا�ضطرب الرجل العجوز ب�ش��كل فعلي.
الأر���ض ،الت��ي يف الوق��ت نف�س��ه حتم��ل يف رحمه��ا امل��وت واحلي��اة عل��ى ح��د �س��واء ،غا�ص��ت فج ��أة يف النعا���س،
وا�س��توىل اخل��وف عل��ى ج�س��د الرج��ل العج��وز ،ه��ذا اخلوف ،م��ن دون �أي احرتام ،ب�أيدي الليل ق َّيد ج�س��د الرجل
العج��وز بقب�ض��ة حديدية.
م��ا ه��و ه��ذا الرع��ب غ�ير املتوق��ع؟ ال يع��رف ،رمب��ا كان��ت ه��ذه ه��ي روح الك�س��تنائي ،رمب��ا ك� ُبرت �أدغ��ال الق�ص��ب
طعام��ا للك�س��تنائي يف الربي��ع ومن��ت يف اخلري��ف ،باحث��ة ع��ن وريثه الوحيد ،الأ�ش��هب ،قال
الكثيف��ة ،الت��ي مل تع��د ً
الرج��ل العج��وز�" :إي��ه ،مل��اذا حتت��اج �إىل البح��ث ع��ن الأ�ش��هب؟" ل��دى الك�س��تنائي انته��ت ف�ترة �صالحي��ة "ج��واز
ال�س��فر" ،والأ�ش��هب مي�ش��ي هنا ،تهم���س يف مكان ما بالقرب �أع�ش��اب حلية التي���س والهندباء.
ب��د�أ الرج��ل العج��وز ب�ش��كل غ�ير متوق��ع يف تق��دمي التربي��ر لنف�س��ه �أم��ام اللي��ل والأر���ض ،حي��ث مل تك��ن هن��اك �أي
�أ�صوات �أخرى با�ستثناء �صراخ ع�صفور زمار الرمل اجلائع ونقيق ال�ضفادع .لكن يد اخلوف مل ت�ضعف قب�ضتها.
تع� َّرق الرج��ل العج��وز ،وعندم��ا ت�صب� َ�ب الع��رق الب��ارد عل��ى ط��ول عم��وده الفق��ري وب��د�أ ،مث��ل كث�يرات الأرج��ل،
يزح��ف عل��ى جبين��ه� ،س��مع �صهي��ل الك�س��تنائي ،كان ذل��ك �صهي��ل الك�س��تنائي الراح��ل ،ال��ذي �صه��ل ب�ش��كل ق�صري
ومتقط��ع ،وكان في��ه مرح��ه وطبع��ه.
يف البداي��ة ،ج��اء ه��ذا ال�ص��وت م��ن بعي��د ،م��ن جان��ب �أحج��ار كيندي��ريل الرملي��ة القامتة ،وعند تقطع��ه من وقت
لآخ��ر ،كان ُي�س��مع �أحيا ًن��ا بال��كاد ،فج��أة انفج��ر م��ن حت��ت �أقدامه ،من مياه النبع التي ت�ش��به امل��ر�آة ،ومن ثم عرب
ال�س��ماء ،ب��د�أت ت�تردد ب�ش��د ٍة ب�ص��دىً يف �أدغ��ال الق�ص��ب �أغني��ة الك�س��تنائي ال��ذي مل يع��د موج��ودً ،روح��ه الثكل��ى
وعظمت��ه و�ش��جاعته ،تب�ين �أن الع��رق ال��ذي غم��ره م��ن قب��ل كان عر ًقا خفي ًفا ،الآن ه��و غارق بحق.
ثم نظر مرة �أخرى نحو كاجنوغان ،ومن جديد مل يكن كاجنوغان مرئ ًيا.
ما به؟قال الرجل العجوز.
غال ًب��ا م��ا زاره ح�صان��ه الك�س��تنائي يف املن��ام ،يف بع���ض الأحي��ان ر�آه ،وا�س��تيقظ كم��ا ي�س��تيقظ م��ن كابو���س ،لكن��ه
يف الواق��ع مل ي�س��مع �صوت��ه به��ذا الو�ض��وح م��ن قب��ل ،وحقيق��ة �أن �صوته كان اليوم حتدي��دً ا ،عندما كان يختنق من
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احلزن ،وغري قادر على �ضمه �إىل روحه ،حتت غطاء الظالم ،يف هذه الليلة ال�صافية ،مثل �سجادة �صالة كانت
ق��د �صب��ت عل��ى املنطق��ة ،ظه��ر ب�ش��كل غ�ير متوقع م��رة �أخرى �إىل ه��ذا العامل وارتف��ع فج�أة عال ًي��ا ،ورمى بالرجل
العجوز يف رع�شة ت�شنجية ،هذه الرع�شة يف حلظة ،مثل ق�ضيبّ ،
قطعت ج�سده فوق الركبتني ،هنا �صهل الفحل
الك�س��تنائي� ،صه��ل حيوان��ه املحب��وب الراح��ل كم��ا كان ي�صهل بحما���س من قب��ل ،طال ًبا العل��فً ،
ونافخا منخاريه،
هذه املرة كان ُي�س��مع من اخللف و�أقرب بكثري ،عالوة على ذلك مل يرتدد �صدىً .
متاما ،عندما ب��د�أت الأ�صوات من رفرف��ة الأجنحة الكثرية ،مث��ل �أ�صابع م�ؤدي
�س��رب م��ن الب��ط ط��ار ف��وق ر�أ�س��ه ً
كي��وي(( ( � ) (2ش��اب ق��ادرة عل��ى ا�س��تخراج �أحل��ان غام�ضة من الدومربا ،ومع ابتعاد ال�س��رب�ُ ،س��م َع ال�صدى.
ق��ال الرج��ل العج��وز" :واه ،واه� ،أيه��ا الأ�ش��هب� ،أن��ت الغ��ايل ،الغ��ايل ،ات�ض��ح �أن ه��ذا �أن��ت" ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن
الأ�شهب كان يبلغ ثماين �سنوات من العمر ،والذي ميتطيه ثمانية ف�صول ربيع ،وثمانية �أ�شهر يوليو ميتطيه� ،إال
متام��ا مث��ل وال��ده ،ال �س��مح اهلل �أن يتكرر هذا امل�صري� ،صوته مث��ل �صوت �أبيه".
�أن��ه مل ي�س��مع �صهيل��ه ق��طً " ،
 يا غايل ،ال�سالم على املر�سلني ،يا غايل.�ص��اح الرج��ل العج��وز ،وه��و يبتل��ع تتم��ة ال�س��ورة الت��ي كان ق��د بد�أها ،لقد ن�س��ي ،منذ قليل كان خائ ًف��ا حتى املوت،
ع�صا متوهجة ،يدق ويدق.
والآن ركبتاه مل تعودا ترجتفان ،فقط قلبه ،كما لو م�سته ً
خ��رج �أوك��ي م��ن امل��اء ،ب�صعوب��ة ،ب��دون �أن ي�ش��عر بهم��ا ،ل� ّ�ف �س��اقيه اخلدرت�ين م��ن ال�برد ،م��ع حذائ��ه اخل�ش��ن
الق��ذر ،ب�صعوب��ة ،قب��ل �أن ي�ض��ع رجلي��ه يف ال��ركاب� ،س��حب الرج��ل العج��وز ح��ذاءه ،ورم��ي القفط��ان عل��ى كتفي��ه،
وذهب ،و�سقط بني احلني والآخر يف طني امل�ستنقع الذي من امل�ستحيل ال�سري فيه ،يف اجتاه وادي جوغني؛ حيث
كان ي��دوي �ص��وت الأ�س��اور املعدنية.
�ترث ،كث�يرون ه��د�أوا ،مث��ل طف��ل ح��امل مل
�ال وغ�ير مك ٍ
والع��امل الليل��ي ال��ذي يوج��د في��ه الرج��ل العج��وز غ�ير مب� ٍ
يعرف احلزن بعد ،هذا العامل ال يعرف �إال نف�سه ،ومن�ش�أه ،ورطوبة مار�س التي تتجول يف عروقه ،يعرف �أغنية
اخل�ضرة ،هذا العامل هو مثل امر�أة و ُلدت للتو� ،سلمت من احلمل ،و�شبعت كاجلا(( (  ،) (2والآن بعد �أن تعرقت،
نام��ت ،ه��ذا الع��امل ،مث��ل امل��ر�أة ،متع� ٌ�ب � ً
أي�ض��ا ،لك��ن تع��ب هذا العامل هو نف�س��ه الع�صائ��ر الواهبة للحياة؛ ي�ش��رب
منه��ا ويتمت��ع بتوا�ض��ع ،عاث� ًرا يف ذل��ك عل��ى اله��دوء ،ال يهت��م بالأ�ش��هب ال��ذي �صه��ل عندما ر�أى الظ��ل الأبي�ض يف
تريي�س��اكان؛ وال ب��أن �س��اقيه ال�س��ريعتني مقيدت��ان بالأغ�لال؛ وال بالرج��ل العج��وز وب�أن��ه ق��دمي مث��ل كاجنوغ��ان،
بالطب��ع ،م��ا مل يو�ض��ع يف احل�س��بان حقيق��ة �أن ه��ذا الأخ�ير ه��و قمة جبلية؛ وال باحلزن العمي��ق يف روحه ا َ
خلربة،
مث��ل كاجنوغان� .إن��ه عامل الليل.
بع��د م��رور بع���ض الوق��ت ،ر�أى الرج��ل العج��وز جزي��رة �أدغ��ال الق�ص��ب ،رمبا يرج��ع ذلك �إىل حقيق��ة �أنها ظهرت
م��ن مي��اه النب��ع ال�س��وداء كالنف��ط ،ومل تنح��ل �س�لالها بع��د ،وب��دت �س��يقانها فاحت��ة ،كله��ا مندفع��ة �إىل ال�س��ماء
( (  (2
( (  (2

أ�سا�سا على �آلة الدومربا.
كيوي :قطعة مو�سيقية �شعبية كازاخية ،تعزف � ً
كاجلا :مر ٌقَّ ،
يح�ض ُر للمر�أة النف�ساء.
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الدافئ��ة ،و�إىل اله�لال الفت��ي ،وم��ن َث� َّ�م كان��ت مت� ُّد ق�صبه��ا �إىل الأعلى.
و�س��ط دغ��ل الق�ص��ب� ،س��ار الرج��ل العج��وز ،عل��ى ر�أ�س��ه قلن�س��وة غارق��ة يف الع��رق وفق��دت لونه��ا الأ�صل��ي ،وعل��ى
كتفيه ت�ش��ابان(( (  ) (2قطني ،كان القطن يط ُّل من ثقوبه يف بع�ض الأماكن� ،س��اقا �س��رواله متدليتان فوق حذاء
امل�ش��مع� ،إن��ه ذاه��ب �إىل �أ�ش��هبه ال��ذي ُيع� ّد بالن�س��بة ل�س��افني �ش��ي ًئا ،عالم��ة يف الالئح��ة ،وبالن�س��بة ل��ه ه��و ال�ش��يء
الوحي��د املتبق��ي م��ن الإله��ام وال�ش��جاعة؛ �إىل �أ�ش��هبه ال��ذي يع��رف كل م��ذاق ال�س��هوب املحيط��ة ب��ه ،م��ن خ�لال
الأغ�لال الت��ي تربطه.
�ان م��ن الق�ص��ب و�س��حبها ،مل تق��اوم الق�صب��ات ور�ضخ��ت ل��ه
يف ه��ذه الأثن��اء� ،أم�س��ك الرج��ل العج��وز بع��دة ق�ضب� ٍ
زلت غ�ضة ،مث��ل الأطفال الر�ضع الذين ال يزالون بال �أ�س��نان".
م��ن اجل��ذور ،وخاطبه��ا قائ� ًلا�" :أن��ت م��ا ِ
ق��ال كل �ش��يء حلزم��ة الق�ص��ب ،ب��ل ن�صحه��ا ب��أال �أن تنحن��ي �أم��ام �أي ق��وة �آم��رة مهم��ا كان بط�ش��ها ،ق��ال ذلك يف
�ش��كل تعليم��ات ت�ص��در م��ن الأك�بر ال��ذي ي��رى �أن م��ن واجب��ه حتذير ال�ش��تالت الت��ي مل يق َو عودها بع��د ،يف الوقت
نف�س��ه ،جتاه��ل حقيق��ة �أن��ه ه��و ،مث��ل ه��ذه الق�صب��ة الفتي��ة� ،س��هل االنقياد وه���ش ،عل��ى الرغم م��ن �أن مفا�صله مل
تتحج��ر مث��ل زه��ر ال�نرد فح�س��ب ،لكنه��ا � ً
أي�ض��ا ب��د�أت جت��ف ،ومل يك��ن ل��دى �أوك��ي �أي فر�ص��ة للتفك�ير يف ذل��ك.
واحلقيقة �أنه يف عجلة من �أمره الآن ،كما لو �أنه مع كل خطوة ق�صرية له ،يركل جان ًبا كل الأفكار غري ال�ضرورية
والزائ��دة الت��ي تهاج��م ر�أ�س��ه يف بع���ض الأحي��ان ،واحلقيق��ة �أن الرجل العجوز ،بعد �أن خ��رج من النبع ،الحظ �أنه
مبج��رد �أن ميتل��ئ الر�أ���س ،ي�صب��ح الأم��ر �أثق��ل بالن�س��بة لل�س��اقني ،هو يخ�ش��ى �إذا هاجمت��ه الأفكار با�س��تمرار� ،أال
يتمك��ن م��ن الو�ص��ول �إىل وادي الرب�س��يم ،حي��ث يرق��د الأ�ش��هب .لك��ن حت��ى يف الوق��ت الذي كان خالل��ه يف �أدغال
الق�ص��ب ،وبع��د �أن خ��رج منه��ا ،الت�صق��ت ب�أوك��ي كالع َّلي��ق ه��ذه الأف��كار اللعينة التي وم�ضت م��ن حيث ال يدري.
يف مث��ل ه��ذه اللحظ��ات ،مل يك��ن ق��اد ًرا عل��ى مقاوم��ة الغ��زو الق��وي للعلي��ق ،وكان علي��ه �أن يتكي��ف مع وج��وده :دون
حما���س ،ولك��ن ب��دون غ�ض��ب � ً
أي�ض��ا ،وخال�ص��ه الوحي��د مت َّث��ل يف اله��روب ،رك���ض ،م�ش��ى مث��ل الثعل��ب ،وكم��ا ل��و �أن
الأفكار امللت�صقة بر�أ�س��ه ،مل تنجح يف الت�ش��بث برجليه.
ف��رح الرج��ل العج��وز بق��وة لأن��ه متك��ن من جتاوز �أفكاره اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان �س��عيدً ا لأنه كان لديه
�أم��ل يف التخل���ص م��ن �ش��ظية الر�صا���ص املغ��روزة يف �ص��دره� ،إن��ه ال يع��رف كيف ل��ه �أن يتخل�ص منها ،لكنه ي�ش��عر
ب�أنه �سي�صل �إىل احلل الالزم ،ي�شعر بذلك ،وينزل من جديد يف جريه الثعلبي....
تخل���ص الرج��ل العج��وز م��ن اجل��دول اجل��اف منذ ثالثة �أو �أربعة �أعوام ،وو�ص��ل �إىل تلة جوغي ،بعد ذلك توقف،
�وت خمتن��ق "ع�ين الع�ين ،ي��ا
وب��د�أ يق��ر�أ مقط ًع��ا م��ن �س��ورة م��ن الق��ر�آن الك��رمي تب��ادر �إىل ذهن��ه ،وفج��أة ق��ال ب�ص� ٍ
غ��ايل" ،يف ه��ذه اللحظ��ة ،دوى �صهي��ل ح�ص��ان ،والرن�ين الف�ضي ل�سل�س��ة.
فر�س.
بالت�أكيد كان ذلك رنني �سل�سلة الأ�شهب ،يف حني كان ال�صهيل
ٍ
آخر ،ب�أكرث دقة �صهيل ٍ
حل�صان � ٍ
( (  (2

ت�شابان :اللبا�س اخلارجي.
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عقب ذلك ،ومع تديل قمي�صه الداخلي الأبي�ض حتى الركبتني ،م�ش��ى الرجل العجوز ورك�ض بالتناوب ،و�أخ ًريا
تدحرج مت�ش��قل ًبا �إىل الغور ،تدحرج ،لأنه �ش��عر بربودة يف قلبه ،من حقيقة �أنه يف مايو،كان عيد الرعاة ،و�أراد
هو و�ضع �أ�شهبه يف ال�سباقات ،والآن ظهرت هذه ،الك�سول....
�أوه� ...،أمك ....
مل ي�ضطرب الأ�ش��هب عندما ر�أى الظل الأ�س��ود والأبي�ض يتدحرج من الربوة ،هو يعرف �أنه هو ،انتظر الأ�ش��هب
طوي� ًلا ،انتظ��ره ،لأن��ه كان دائ ًم��ا ين��زع عن��ه الأغ�لال املقعقعة املزعجة ،ثم ميتطيه بدون �س��رج ،ومي�ضي ،الفحل
الأ�شهب ،الذي �شعر يف �أردافه بدغدغة ن�سيم امل�ساء اخلفيفة ،انطلق يف َع ْد ٍو مت� ٍأن.
عن��د اقرتاب��ه م��ن الظ��ل الأ�س��ود والأبي���ض املتماي��ل� ،صه��ل الفحل الأ�ش��هب ،وحفر ال�تراب بحافري��ه ،لعلمه جيدً ا
�أن هذا فقط هو ال�ش��خ�ص الذي ميكن �أن يعتقه من العناق الثقيل للأغالل ،لكن الرجل العجوز مل ينظر �إليه،
وه��رع �إىل مط��اردة الفر���س ذات الذي��ل ال�ضخ��م ،الت��ي التق��ت م�ؤخ� ًرا بالأ�ش��هب خ��ارج ه��ذا الغ��ور ،ومن��ذ ذل��ك
احل�ين ،تالطف��ه ،ومل تبتعد عنه.
الفر���س ال�ش��قراء ،الت��ي ب��د�أت فروته��ا للت��و بالت�س��اقط ،ا�س��تدعت يف ج�س��د الأ�ش��هب رع�ش��ة ح��ارة ،وج��ر�أة غ�ير
نا�ضج��ة ،وغمرت��ه بفي���ض من امل��رح املمتع.
مت�أخ� ًرا ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه تدح��رج م��ن الت��ل كم��ا ل��و كان هار ًب��ا م��ن ذئ��اب ،غمغ��م الرج��ل العج��وز وحت��رك
ب�ش��كل مغاي��ر ،ولي���س كاملعت��اد ،لين�ثر م�ش��اعر الف��رح اجلارف��ة بالأ�ش��هب ال��ذي ر�آه عن��د الغ�س��ق ،وم��ع ذل��ك ،ف��إن
اهتمام��ا ب�صرخة الرجل العج��وز ،الذي ميكن �أن
الفر���س الفتي��ة الت��ي وج��دت الآن قرينه��ا ،مل تفك��ر يف �أن ت��ويل
ً
يهدده��ا وه��و يل��وح ب�س��وطه ،وم��ع ذل��ك ابتع��دت ووقف��ت تتل��وى.
متت��م الرج��ل العج��وز" :ي��ا �إله��ي ،ي��ا �إله��ي" ،ه��ذه الأنث��ى ،ورغباته��ا اجل�س��دية ال ميك��ن ك�س��رها بكلم��ة "،لق��د قي��د
العج��وز الفر���س ال�ش��قراء بالأغ�لال ،ث��م ،م��ع االعتق��اد ب��أن ه��ذا مل يك��ن كاف ًي��ا ،رب��ط �س��اقيها ب�ش��كل غ�ير وثي��ق
باحلب��ل ال��ذي كان م�ش��دودًا ح��ول خ�ص��ره ،وجل���س عل��ى تل��ة �صغ�يرة.
الفح��ل الأ�ش��هب ،وه��و ي�ش��م بالتن��اوب ت��ارة الرج��ل العج��وز ،وت��ارة الفر���س ،اقتن��ع �أخ�ي ًرا �أن��ه �س��يح�صل عل��ى
امل�س��اعدة م��ن واح� ٍ�د ،وعل��ى احلن��ان م��ن الآخ��ر ،فوق��ف مرتب ًكا قلي� ًلا� ،إذا خرج الآن ف�إنه �س��يفارق الفر���س ،و�إن
بق��ي فه��و مل ي�ش��رب امل��اء ط��وال الي��وم ،ولي�س��ت هن��اك �أغ�لال على �س��اقيه.
رفع الفحل الأ�شهب ذيله مبرح ،وحترك �إىل تريا�ساكان.
اهتماما ،وجل�س �ضائ ًعا ،كما لو �أنه ُ�ضرب بكل قوة على م�ؤخرة ر�أ�سه.
مل يعره الرجل العجوز
ً
ذل��ك �أن��ه عندم��ا انته��ى م��ن رب��ط الفر���س ال�ش��قراء باحلب��ل ،تذك��ر �س��بب وج��وده هن��ا؛ فالأ�ش��هب كان مو�ض��وع
�هم اخرتق قلبه.
�صفقة قذرة :مهما حفظه من الفر���س ال�ش��قراء ،ف�إنه اليوم �أو غدً ا �س��ينتهي "جواز �س��فره" ك�س� ٍ
مل ي� َر الرج��ل العج��وز كي��ف وث��ب الأ�ش��هب ف��وق الرابي��ة ،ومل ي�س��مع حتى كي��ف ارجتفت الكرة الأر�ضي��ة الكروية،
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وك�أنه��ا غ�ير قادرة على حتمل وزن ال�صوجلان.
يف �صمت تام ا�ستلقى جمعدً ا الرب�سيم الذي ب َّرده ندى ما قبل الفجر ،دون �أن يتحرك.
هن��اك فر���س �ش��قراء ،هن��اك قم��ر و�س��ماء غط��ت بع���ض �أجزائه��ا غي��وم خفيفة؛ هن��اك ،بطبيعة احل��ال ،ليل فتنه
ب��كاء ع�صف��ور حزي��ن ،لك��ن كل ه��ذا فقد كل معنى مبجرد تذكر الرجل العجوز �س��بب وجوده هنا.
�وت كئي� ٍ�ب م��ن احل��زن ،وك�أن��ه يخ��رج م��ن �ص��در كوبي��ز(( ( ":) (2واو� ،إىل �أي��ن �س��أذهب
ق��ال الرج��ل العج��وز ب�ص� ٍ
متاما :لقد ظهر عا�شق �سباقات ،يفتقد �إىل كل
غدً ا؟ �إىل �أين �س�آتي غدً ا؟ ها �أنا على الأغلب �أ�صبحت جمنو ًنا ً
�ش��يء ذي قيم��ة ،ولكن م��ا الذي يفكر فيه؟
"م��اذا فعل��ت بح��ق اجلحي��م ،ت�ضع��ه �أن��ت يف ال�س��باق ،م��اذا فعل��ت بح��ق اجلحي��م� ،أوه�.... ،أم��ك  "....ق��ال الرجل
متحم�س��ا عل��ى الف��ور ،م��ن �أن��ه �سي�س��خر الآن م��ن نف�س��ه" .و�أن��ت �ض��ع نف�س��ك يف ال�س��باق� ،أو �أبعد بقرتك
العج��وز،
ً
املرقطة الهزيلة".
نيغميت مل ي�أخذها ،نيغميت مل ي�أخذها �أبدً ا� ،ضع حمارتك الرمادية� ،ضع� ،ضع� ،أقول ،ملاذا د ّليت ر�أ�س��ك مثل
بومة عجوز؟ اركب ،ومن لوح بلحيتك ،فالبقرة يف كل الأحوال ال تقفز ب�س��رعة ،لذلك ،دون قلق ب�ش��أن �إم�س��اك
ال َّر�س��نُ ،د���س كيفم��ا كان ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن ال��دورات ال�س��ت ل��ن تك��ون كافية بالن�س��بة لك ،حت ًما �س��تكون الأول
يف واحدة منها ،وبالفعل بدا له �أن ي�ش��ارك يف �س��باق للخيول على ظهر بقرة ،وي�س��مع بالفعل �ضجيج و�صرخات
النا���س الذين جتمعوا يف ال�س��هول املك�سوة بالع�شب خلف القرية.
كاد الرجل العجوز �أن ي�سقط على الأر�ض.
انتابت��ه حال��ة م��ن ت�أني��ب ال�ضم�ير ل�ش��عوره ب�أن��ه ي��ذل نف�س��ه بوح�ش��ية ،لك��ن م��اذا تبق��ى علي��ه �أن يفع��ل؟! لي���س ه��و
م��ن م��د ال�ش��باك ،وكان خط��ؤه الوحي��د ه��و �أن��ه وق��ع فيه��ا� ،إال �أن��ه مل تك��ن لدي��ه الق��وة ليب��د�أ الآن يف احلفر لي�صل
�إىل ج��ذور معانات��ه ،وفه��م حالت��ه ،ال�ش��يء الوحي��د ال��ذي فعل��ه �أن��ه تدح��رج عل��ى جانبه ،لأن �س��اقيه بع��د �أن دفئتا
�أ�صبح��ت خدرتني.
الرب�س��يم ب��ارد كاجللي��د ،بع��د �أن الت�ص��ق بخ��ده غ�ير احللي��ق من��ذ زم��ن به��ذا الرب�س��يم الب��ارد ،العج��وز ال�صغري
يجثم منحن ًيا.
مي��ور يف ج�س��مه ال�صغ�ير غ�ض��ب بحج��م جب��ل ،الرج��ل العج��وز ،ال��ذي مي��زق �ص��دره ه��ذا الغ�ض��ب ،فك��ر يف �أن
حيات��ه ،ت�ضاءل��ت بالفع��ل �إىل حج��م مقب���ض جمرف��ة �صغ�يرة.
ه��ل �س��ينتظر طوي� ًلا �صالت��ه امل�س��ائية ،الت��ي يدف��ع ثمنه��ا حليت��ه الرمادي��ة ،وعم��ق جتاعي��ده� ،ص�لاة اللي��ل ه��ذه
�س��تنزعه م��ن كيندي��ريل ،وم��ن حفي��ده �آبيالي ،ومن هذه الليلة الهادئ��ة ،الهنيئة للأرواح اخلانعة ،ومع ذلك ف�إن
ه��ذه الفك��رة مل ُتخ��ف الرج��ل العج��وز ،ومن��ذ �أن ُق ِت��ل ابن��ه الوحي��د �س�يريك يف احل��رب التي هد�أت ،يعل��م �أن لدى
( (  (2

كوبيز� :آلة مو�سيقية وترية.
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فار�سا �شا ًبا قو ًيا يف احلال،
كل �شخ�ص يف عيد احلياة هذا �صباحه ،وظهره ،وم�سا�ؤه�" ،إذا كان العامل قد ابتلع ً
فهل �سي�شعر بالأ�سف جتاه �شخ�ص �آخر؟ "قال عندها الرجل العجوز" ،نعم� ،صالتي املغرب هي يومي احلايل"،
ق��ال الرج��ل العج��وز الآن - .غ��دً ا �-صالة الع�ش��اء؛ ابتداء من يوم غد� ،صالة ع�ش��ائي) (2 ( ((.ال ي�ش��عر الرج��ل العج��وز الآن ب��الأمل م��ن حقيق��ة �أن امل��وت مي�ش��ي عل��ى رءو���س �أ�صابع��ه ويراقب��ه ،خمتب ًئ��ا وراء
�أغ�صان الأ�شجار والوهاد؛ وال حتى من حقيقة �أن �سافني ي�سلبه �سعادته احلقيقية الأخرية ،ي�ؤمل الرجل العجوز
�أن��ه يفعل ذل��ك بهذه الطريقة.
يع��رف الرج��ل العج��وز �أن املزرع��ة احلكومي��ة ه��ذه ال�س��نةمل تنف��ذ خط��ة �ش��راء اللح��م ،وم��ن َث� َّ�م ف��إن الأ�ص��ول
ب�أكملها تتبع طريقها املعتاد مع ال�سكني يف احللق لزيادة الأرطال الناق�صة ،من خالل القيام بالتدوين املعتاد،
لكنه لي�س �ضد �أفعالهم هذه ،هنا ،فوق ر�أ�سه �سماء �ضخمة ،هنا ،فر�س فتية،مل تن�سكب من حلماتها قطرة من
احللي��ب ،م�س��تع ٌد لأن يحلف� :إنه لي���س �ض��د ذلك على الإطالق.
"كان ال�ش��تاء قا�س� ًيا ،وقعت الأغنام امل�س��كينة ،لذلك مل تنفذ اخلطة ،ح�س� ًنا ،وماذا �إذا مل تنفذ؟ من �س��يلومك
عل��ى ذل��ك ،م��ن �س��يتهمك ب�أن��ك وغدٌ؟ ف�أن��ت بحاج��ة �إىل اللحم؟
ح�س� ًنا ،م��ا ال�ض��روري؟ اخ��رج ،وتل��ك البق��رة املرقط��ة خذه��ا ،فق��د ق��ال "خ��ذ" وه��ل ال حتت��اج �إىل اللح��م ،ي��ا
عزي��زي نغمي��ت؟ لي���س حل�ص��ان ،ولي���س ل�س��باقات اخلي��ل ،ال ل�صهي��ل ،حتت��اج �إىل اللحم! �س��وف ت��زن اللحم على
املي��زان ،وح��زين الي��وم ،ومرارت��ي الت��ي حت��رق ه��ذه احلنج��رة العج��وز ،عل��ى �أي مي��زان �س��ت�ضعها ،عل��ى �أي �إل��ه
ميكنك �أن تعر�ضها لتنمو ذريتك� ،إيه ،يا نيغميت؟ لهذا ال�س��بب �أنا غا�ضب ،ولي���س ب�س��بب �أنني كربت و�أفكر يف
�ارد ال�صطياده بالن��ار والدخان� .إذا كان امل��وت ال يخاف مني؛ ملاذا
امل��وت ،روح��ي تتم��زق� ،أتخب��ط مث��ل ثعل��ب ُمط� ٍ
عل� َّ�ي �أن �أخاف��ه؟ لق��د ع�ش��نا حياتن��ا ،عاي�ش��نا النبي ملو�ش��يل(( (  ) (2كاملة.
�دي� ،أنا العجوز
وال�ش��خ�ص ال��ذي بل��غ ه��ذا العم��ر لي���س م��ن املفرت���ض �أن يخاف من امل��وت ،بل من احلياة ،وهل ل� َّ
ال��ذي مل يع��د ق��اد ًرا عل��ى �إم�س��اك ال�س��وط بيدي��ه ،الق��وة ملحارب��ة رج��ل �ضخ� ٍ�م مثل��ك؟ تتالح��ق عب��ارات الرج��ل
العج��وز ،وبال��كاد مي�س��ك دموعه.
الرج��ل العج��وز جن��ح يف كب��ح م��وار الغ�ض��ب بداخل��ه عل��ى نح��و م��ا ،لك��ن ج��رح ال��روح ،ال��ذي �ضغ��ط عليه طــ� ً
�ويل
ب�س��بب �س��افني امله��ذب ،مل يه��د�أ ،وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ترق��ب فحل��ه الأ�ش��هب ،ال��ذي ذه��ب ل�يروي ظم��أه م��ن نب��ع
تريي�س��اكان ،م��رة �أخ��رى ب�ش��كل ال �إرادي ن��ك�أ اجل��رح.
بعد ذلك نظف �أنفه ،وفك قيد الفر�س ال�شقراء التي ظلت تتطلع طوال الوقت �إىل اله�ضبة.
ات�ضح �أنه هو � ً
أي�ضا مربوط بقيود ،قيود ال�شغف بالأ�شهب ،يعرف الرجل العجوز هذا جيدً ا ،حتى �إنه يف حلظة
ك�آبته وحزنه ،ر�أى �أنه يف احلالة البائ�سة نف�سها التي تعانيها الفر�س ال�شقراء ،لذلك �أطلق �سراحها ،ولكن من
( (  (2
( (  (2

ي�شبه امل�ؤلف فرتات عمر الإن�سان بال�صلوات التي ت�ؤدى على مدى اليوم.
مو�شيل 12 :عام ًا.
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الذي �سيحرره ،من �سيفك قيوده؟
ال يع��رف ،ه��و ح ًق��ا يرغ��ب يف �أن يع��رف ،لكن��ه ال يع��رف ،ه��و نف�س��ه ال يع��رف ،وه��و ال يع��رف م��ن كان ليع��رف ،مل
يغ�ض��ب الرج��ل العج��وز ق��ط ،عندم��ا مل يح�ص��ل عل��ى �ش��يء م��ا� ،أو مل يح�ص��ل عليه باملق��دار ال�لازم ،مل يقلق �إذا
�أعط��ى �أك�ثر ،كان يق��ول �إن العائل��ة ال ميك��ن �أن تك��ون ب��دون نفق��ات ،ولك��ن الي��وم ،يف الوقت الراه��ن ،عندما يرى
الأ�ش��هب يدور ويتلوى حول ال�ش��قراء ،يدرك �أنه من امل�س��تحيل �أن يقدم كل �ش��يء بالت�سل�س��ل .ميكن للإن�س��ان �أن
يعطي الكثري ،ميكن �أن يعطي القليل ،لكنه ال ي�ستطيع �أن يعطي نف�سه ،لأنه هو �أال يحتاج �إىل نف�سه ،عداك عن
الآخرين؟
يف تلك اللحظة ،لي�س �أمامه �إال الغ�ضب� ،أو الدموع ،بدا وك�أن ق�ضي ًبا ملته ًبا انغر�س يف �صدره.
عندما وقف الرجل العجوز ،يف حماولة لتجنب هذا الأمل� ،أدرك القيمة احلقيقية للأ�شهب و�أهميته.
نعم ،نعم ،من هو الأ�شهب ،من �أنا؟"
بعد ذلك ،بعد �أن طرد الأ�شهب ،خلع عن ال�شقراء القيود.
عاد �إىل مكانه ،وجل�س ،و�ضع الأغالل جان ًبا.
ومرة �أخرى قال" :نعم ،نعم ،من هو الأ�شهب ،من �أنا؟"
بعده��ا مل ي�س��تطع الرج��ل العج��وز �أن يق��ول �أي �ش��يء� ،أراد �أن يتح��دث ع��ن الكث�ير للتخفي��ف ع��ن قلب��ه ،لكن��ه مل
يجد الكلمات ،على الرغم من �أن هذه الكلمات التي مل ينب�س بها،مل تكن يف احلقيقة �ضرورية للرجل العجوز.
لأنه يف �س��ت كلمات ،يف كل واحدة منها ،مثل �س��اكا(( ( � ) (3أرخار ،كانت حياة الرجل العجوز العا�ش��ق للخيول.
نعم ،نعم ،من هو الأ�شهب ،من �أنا؟ "
�أود �أن �أق��دم نف�س��ي حل ًم��ا ،وكن��ت مت�أه ًب��ا لأن �أفع��ل ذل��ك ،لكن��ك يف الواق��ع ل��ن تقب��ل ،ي��ا اب��ن العاه��رة� ،أن��ت ل��ن
ت�أخذ ،و�إال لكنت قد �أعطيتك ...احل�صان هو الريح ،احل�صان هو الروح التي تتملكك مبجرد �أن تلم�س ُعرفه،
�هوب حل ًم��ا� ،أي��ن ميكنن��ي
نع��م روح ،روح ال�س��هوب ،ال�س��هوب نف�س��ها ،بع��د �أن ه��رب م��ن ال�س��هوب� ،أعطي��ت ال�س� َ
الذه��اب! �أوه  ....ب��د�أ الرج��ل العج��وز ،ولكن��ه مل ي�س��تطع �إنه��اء كالم��ه ،بد�أ يف البكاء ،ثم �س��قط م��رة �أخرى على
الأر���ض ،وكان الرج��ل امل�س��ن مغط��ى بح��زن �ش��ديد ،انه��ارت ال�س��ماء امللطخ��ة بالغي��وم امللونة ،وك�أنه��ا ُقطعت من
"كرييغ��ي"(( ( .) (3
انهار وتقل�ص قلبه الذي جن جنونه من احلزن والدموع.
م�س��تلق ًيا هك��ذا� ،ش��عر الرج��ل العج��وز ب�ضغ��ط ع��دواين يف �ص��دره ،ه��ل ج��اء م��ن ال�س��ماء؟ �أم م��ن الأب واالب��ن
والكمي��ت والأ�ش��هب؟ �إن��ه غ�ير مرئ��ي ي�ش��عر به فق��ط ،يرميه على الأر���ض ،لكن الأر�ض غري املكرتث��ة والغا�ضبة ال
ابك ،بقدر ما ت�ش��تهي ،فقط ال ت�س��ألني ال�ش��فاعة ،على
تفتح �أح�ضانها للرجل العجوز ،وك�أنها تقول له" :اكذبِ ،
( (  (3

�ساكا :العظم الذي ُي�ضرب يف لعبة الآ�سكي.

( (  (3

كرييغي :ال�شبكة اجلانبية لليورت.
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الرغم من �أنني �أجنبت �شفيعة ،ولكن �أنا نف�سي ل�ست واحدة منهم� ،أنا �أعرف فقط �أن كل �شخ�ص لديه م�صريه
وق��دره اخلا���ص� ،أن��ا �أق��ول ،ال تهمن��ي املوارب��ة� ،إذا كن��ت تري��د �أن تتخب��ط ،تف�ض��ل ،فق��ط ال جت��رب �أن تتعدى على
�أغني��ة التزه�ير ،وحل��ن التزه�ير الراق���ص يف روحي" ،ما هي؟ كما لو �أنه��ا تقول" :مت ،اغرب".
نه���ض الرج��ل العج��وز ،عل��ى الأر���ض كان��ت القي��ود امللق��اة تلم��ع بال�برد� ،صه��ل امله��ر الأ�ش��هب ،ث��م مل���س ب�ش��فتيه
جان��ب فر���س ،ع�ض��ه ،ق َّبل��ه ،ناظ� ًرا �إىل الرج��ل العج��وز بغ�ير اك�تراث.
�موعا ،ال يوج��د �س��وى حزمة من الرب�س��يم ال�صغري مت�ضغها الفر���س
القم��ر غائ� ٌ�ب ،الع�صف��ور الزم��ار مل يع��د م�س� ً
ال�شقراء.
مبال ،ومتغطر�س ،مثل جثة ميتة.
الليل الآن �أ�سود ،مثل القاع املحرتق ٍ
ملرجل؛ غري ٍ
الرج��ل العج��وز بح��ث ع��ن كاجنوغ��ان ،ه��ذه امل��رة مل يخت��ف كاجنوغ��ان ،وم��ع ذل��ك ،ا�س��تمر يف فق��دان عظم��ة
ظه��وره ،كم��ا ل��و مت ق�ص��ه م��ن الأعل��ى ،ب��دا �أ�صغ��ر ،مث��ل ق�ب ٍر عم�لاق ،انحن��ى وغ��رق يف ن��وم عمي��ق.
بع��د ذل��ك ،بع��د �أن و�ض��ع الرج��ل العج��وز الر�س��ن على الأ�ش��هب ،كالعادة بد�أ بالبحث عن م��كان �أعلى ،وقفز عليه
على الفور ،ثم ،بعد �أن علق الأ�صفاد �أمامه من خالل ال�سرج ،اجته نحو القرية.
الفحل الأ�شهب يعرف جيدًا �أي تقلبات طر�أت على امل�سارات التي مل يتم ال�سري عليها منذ زمن يف هذه املناطق.
مد عنقه على الفور ،ومل ي�شعر مبقاومة طوق الر�سن ،وحتول فج�أة ليغادر اخلمائل.
�سارا على طول الطريق.
�أ�ض��واء اللي��ل ،كقاع��دة عام��ة ،توم���ض وتت�أرج��ح ،وتب��دو يف ب��رودة وغ�ضب ،عل��ى الرغم من �أنه ميك��ن ر�ؤيتها من
بعي��د ،ف�إنها ،هنا وهناك ،كث ًريا ما توم�ض.
يع��رف الأ�ش��هب �أن��ه يف الطري��ق �إىل القري��ة ،ل��ن يعطي��ه الرج��ل العج��وز احلري��ة .ل��و �أن��ه توان��ى قلي� ًلا ،لأحرق��ت
كام��ل ج�س��ده موج��ات م��ن الأ�صف��اد الناري��ة ،بع��د ذل��ك ،خط��ا بعناية ،ووجد الطري��ق حتت حوافره ،ودون �س��ماع
تاي��ت(( (  ) (3املعت��ادة ،قف��ز الرج��ل العج��وز بب��طء يف البداي��ة ،ث��م �ش��خ َر واندف��ع �إىل الأم��ام ...عندم��ا م�س��د
الرج��ل العج��وز ر�أ�س��ه ،مل�س��ت ي��ده اجلمجم��ة العاري��ة؛ العاري��ة الرطب��ة ،ات�ض��ح �أن قبعت��ه طارت.
 ....كان��ت ال�س��ماء متط��ر من��ذ ف�ترة طويل��ة،مل يلح��ظ الرج��ل العج��وز ذل��ك ،ومل يلحظ ذل��ك الآن � ً
أي�ض��ا ،انحنى
نح��و ع��رف الأ�ش��هب ،ال لأن��ه �أراد �أن يحج��ب وجهه عن �صفعات الأمط��ار ال�ضاربة ،لكن تلك كانت عادته.
� ....س��مع الرج��ل العج��وز حل ًن��ا ،ه��ل ه��و ج��زء م��ن كي��وي� ،أم ن��واح عل��ى ميت� ،أم �صوت �ش��قراء لعوب؟ هو ُي�س� َمع
�أحيا ًنا مثلما بكى ب�ش��دة ذات مرة حفيده الأ�س��مر النحيف الذي �س��افر �إىل �أملاتي للدرا�س��ة؛ �إنه �أن�ش��ودة ،ما هذه
الأن�شودة؟
� ....ش��عر الرج��ل العج��وز برائح��ة دم��اء طازج��ة تن��زف م��ن ج�س��د بال �إح�سا���س ،الآن فقط �س��مع الرج��ل العجوز
( (  (3

تايت� :صيحة عند قيادة احل�صان.
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قر�ش��ة احلواف��ر الت��ي كان��ت تعج��ن الوح��ل ،ومبجرد �أن اخرتق��ت �أذنه هذه الأ�صوات� ،أدرك �أخ�ي ًرا جوهر القرار
نف�س��ه الذي كان يلمع يف ر�أ�س��ه طوال الوقت ،ويفر با�س��تمرار من وعيه�" :س��أذبحه!"
طام�س��ا لربهة �صوت املطر ،وجار ًف��ا �صوت احلوافر التي تعجن
"�س��أذبحه" �ص��اح الرج��ل العج��وز يف وق��ت الحقً ،
الوحل.
 ....ي�س��مع الرجل العجوز حل ًنا ،هل هو جزء من كيوي� ،أم نواح على ميت� ،أم �صوت �ش��قراء لعوب مع �إ�ش��ارات
حرقة بلون �إكليلية املروج؟ ب�شكل عام �أن�شودة دموية ،ما هذه الأن�شودة؟
� ....إنه هو من ر ّباه!
ه��و م��ن �أراد �أن ي��زرع ال�ش��جاعة يف ج�س��د حفي��ده الأ�س��مر الواه��ن ،والن��ار يف عيني��ه ،و�أن يغر���س ال�ش��جاعة يف
روحه!
وهل َمن ال ميتطي احل�صان بقوة كاملة ،ميكن ُح�سبانه ً
رجل؟!
هل ميكن �أن تعي�ش الأر�ض بدون قر�شة احلوافر؟!
عالم �سيقفز؟
�إىل �أين �سيقفز الآن ،متىَ ،
� ....شعر الرجل العجوز برائحة دماء طازجة من ج�سد بال �إح�سا�س.
باغ��ت �ض��و ٌء عيني��ه ،جف��ل ،ات�ض��ح �أن��ه و�ص��ل �إىل املن��زل ،كان �ض��وء امل�صابي��ح الأمامي��ة للدراج��ة الناري��ة "ذات
العج�لات الث�لاث" ل�ش��قيقه الأ�صغ��ر م��وكان ال��ذي كان ي�صل��ح �ش��ي ًئا ما فيها ،اق�ترب موكان.
�إىل �أين ذهبت؟مل ي�سمع الرجل العجوز �س�ؤال ال�شقيق الأ�صغر.
كان يت�أرج��ح لين��زل الأ�صف��اد يف ال�ض��وء ال�س��اطع ال��ذي كان��ت الدراج��ة حت��دق ب��ه ،و�س��رعان ماخرج��ت امل��ر�أة
العجوز البي�ضاء الوجه ،وهي تغطي ر�أ�س��ها بت�ش��ابان ،يف حني اختب�أت الفتيات ال�صغريات ،مم�س��كات ب�أطراف
ثوبه��ا ،املت�ش��ابكة حتت قدميها.
 �أيها امل�سكني ،ما الذي خطر ببالك لتقتحم القرية يف منت�صف الليل على احل�صان؟�صاحت وهي تتناول الأغالل من يديه.
 �أح�ضري ال�سكني. ماذا يقول هذا التعي�س؟ قالت املر�أة العجوز ،بعد �أن �شحب وجهه. �أح�ضري ال�سكني.قال الرجل العجوز ،وهو ينزل من على الأ�شهب.
م�ش��ى عرب الربك ،و�س��ار بخطوات �س��ريعة نحو الدراجة ،لريكل �أ�ضواءها ،وعلى الرغم من �أن زجاج امل�صابيح
الأمامي��ة ق��د حتطم��ت� ،إال �أن �إح��دى اللمبات مل ي�صبه��ا �أذىً  ،فركلها.
ع�صبي��ة الرج��ل العج��وز معروف��ة للجمي��ع� ،إذا �أج�بر عل��ى �أن يك��رر الفع��ل مرت�ين ،ف�إن��ه يف امل��رة الثالث��ة ين��ال
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م��ن اجلمي��ع ،جل��ب الأخ الأ�صغ��ر ال�س��كني ،بع��د ذل��ك قط��ع الرج��ل العج��وز قطع��ة من ُعرف الأ�ش��هب ال��ذي ع�ضه
بيده طال ًبا الطعام ،م�س��حها يف البداية بنف�س��ه ،وبعد �أن رطبها بلعاب الأ�ش��هب� ،أعطاها للمر�أة العجوز ،املر�أة
العج��وز النحيف��ة ذات الوج��ه الأبي���ض فهم��ت الآن �أف��كار الرج��ل العجوز ،وه��ي تدفع الفتيات بعي��دً ا عنها ،وتلقي
كال م��ن الأغ�لال والع�ص��ا ،و�صرخت:
 �أيه��ا التعي���س ،م��ا ه��و ذن��ب امله��ر امل�س��كني ،الأف�ض��ل �أن تذبحن��ي �أن��ا ،م��ا ال��ذي يخجل��ك كرج� ٍ�ل �س��تخجل �أم��ام�أبي�لاي ،اذبحن��ي �أنا.
همت بانتزاع ال�سكني الكبرية من يد الرجل العجوز.
كانت ال�سكني ذاتها التي �أ�سالت قبل ذلك دم الأ�شقر.
مل يق��م الرج��ل العج��وز بدفعه��ا ،لكن��ه مل ي�ترك ال�س��كني م��ن يدي��ه � ً
أي�ض��ا ،نظ��ر �إىل عج��وزه ال�صغ�يرة التي حتول
بيا���ض وجهه��ا ومنديله��ا �إىل الل��ون ال�ش��احب ،وه��و يلم��ع يف الظ�لام ،ق��ال" :م��ا العم��ل ي��ا راب��ا؟ ،م��اذا ع�س��اي �أن
�أفعل الآن؟
مل يتوق��ف املط��ر ،ب��ل عل��ى العك���س ،ا�ش��تد عزم��ه وغزارت��ه .عندم��ا وم���ض ال�برق� .صغ��رى الفتي��ات الث�لاث راي��ا،
حبيب��ة الرج��ل العج��وز ،الت��ي مل يك��ن من املمكن العثور عليها و�س��ط هذا "ال�ص��راخ"� ،صرخت من اخلوف ،ور�أت
يف النهاية جدتها التي �أ�ضاعها نظرها� ،أم�س��كت بيد الرجل العجوز ،كما لو كانت ت�صافحه ،بجانبهم الأ�ش��هب
�ال ،مل ت��ر �أباه��ا عل��ى الرغم من �أنه كان بالقرب ،كما �أنها مل تر الأ�صفاد املعلقة فوق كتفه.
يب��دو غ�ير مب� ٍ
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آبيش كيكيلبايف
()2015 - 1939
y yتخ��رج كيكيلباي��ف م��ن كلي��ة فق��ه اللغ��ة ف��ي جامع��ة كي��روف
الكازاخي��ة الحكومي��ة ع��ام  .1962وعم��ل م�ست�ش��ار الدول��ة
لجمهوري��ة كازاخ�س��تان ( ،)1993-1992ث��م رئي�س �اً للمجل���س
الأعل��ى لجمهوري��ة كازاخ�س��تان ( ،)1995-1994ث��م �أ�صب��ح
نائب �اً ف��ي المجل���س ببرلم��ان جمهوري��ة كازاخ�س��تان ،ورئي���س
اللجن��ة ( ، )1996ث��م �أ�صب��ح وزي��ر دولة بكازاخ�س��تان في الفترة
(  )2002 - 1996و�ش��غل العدي��د م��ن المنا�ص��ب الر�س��مية .وف��ي
فبراي��ر ع��ام  2002ت��م انتخاب��ه ع�ضوا بمجل���س ال�ش��يوخ ببرلمان
جمهوري��ة كازاخ�س��تان.
�y yص��درت �أول��ى دواوين��ه ال�ش��عرية ع��ام  1962بعن��وان "ال�ش��عاع
الذهب��ي" ،و�ص��در ل��ه حت��ى الآن م��ا يق��رب م��ن ع�ش��رين كتاب �اً
تثري �اً و�صحفي �اً .وم��ن بي��ن تل��ك الأعم��ال" :ال�س��حابة الوحي��دة"
ع��ام " ،1966ق�صائ��د ال�س��هوب" ،ع��ام " ،1968طي��ور ال ُكرك��ي
ال�صارخ��ة" ع��ام " ،1973حفن��ة م��ن الأر���ض" ع��ام " ،1974جن��اح الطائ��ر" ع��ام " ،1978المناف�س��ة" ع��ام ،1965
ق�ص��ة "خان�ش��ا -داري��ا" ع��ام  ،1968ق�ص��ة "الهاوي��ة" ع��ام  ،1971ق�ص��ة "النقو���ش الرائع��ة" ع��ام  ،1974ق�ص��ة
"من��زل ف��ي ال�ضاحي��ة" ع��ام  ،1978ق�ص��ة "نهاي��ة الأ�س��طورة" ع��ام  ،1971ق�ص��ة "الع���ش وال�س��هم" ع��ام  ،1968ق�ص��ة
"�إيق��اظ الجميل��ة النائم��ة" ع��ام  ،1975ق�ص��ة "وجه��ا لوج��ه م��ع الع�ص��ر" ع��ام  ،1972ق�ص��ة "محادث��ة م��ع زم��ن
الحداث��ة" ع��ام  ،1994ق�ص��ة "�صب��اح الحري��ة الم�ش��رق" ع��ام  ،1998كت��اب "عال��م الأدب وتط��ور الف��ن" ع��ام ،1999
كت��اب "اال�س��تقالل واللغ��ة" ع��ام  2009وغيره��ا م��ن الأعم��ال.
y yيمتاز ابداع كيكيلبايف بالثراء اللغوي ،والت�ش��بع بروح الوطنية وعمق التحليل النف�س��ي .كما �س��اهم في الفن الدرامي من
خالل كتابة الم�سرحية البطولية ال�شعبية "�أبيالي خان" عن الخان الكازاخي �أبيالي.
y yتُرجمت �أعماله �إلى اللغات الرو�سية ،والبلغارية ،والألمانية ،والبولندية ،والت�شيكية والهنغارية.
y yق��ام بترجم��ة رواي��ة "الح��رب وال�س�لام لـــ " تول�س��توي ،وروايت��ي "بي��ر وج��ان"" ،الحي��اة" ل ج��ي دي موبا�س��ان �إل��ى اللغ��ة
الكازاخي��ة .كم��ا ترج��م الأعم��ال الدرامي��ة ل�شك�س��بير مث��ل "المل��ك لي��ر" و "رومي��و وجولي��ت" ،ورواي��ة "الع��م فاني��ا" لـــ
ت�ش��يخو .كم��ا ترج��م �أ�ش��عار ال�ش��اعر الرو�س��ي ليرمنت��وف ،و�أ�ش��عار ال�ش��اعر الألمان��ى هاينر���ش هاين��ه ،وال�ش��اعر ال�س��وفيتي
�إيفين��دي كابيي��ف وال�ش��اعر الداغ�س��تاني را�س��ول حمزت��وف.
y yح�صل عام  1986على جائزة

�آباي الحكومية من كازاخ�ستان عن روايتيه" :كوكبة الأمل"" ،قبيل الفجر"

y yح�صل على جائزة "تارالن" عام  2003وجائزة" ال�سالم والوفاق" من رئي�س جمهورية كازاخ�ستان.
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أعشاب السلحفاة

ً
فعندئذ كل �شيء ي�سري ب�سال�سة وبنجاح من البداية،
حمظوظا،
�إذا كان مق َّد ًرا للمرء �أن يكون
ٍ
يف الوقت الذي ت�س��تغرقه الزوجة بطيئة احلركة �س��اكيب يف �صناعة ال�ش��اي ،ت�س��تطيع القرية الرحيل ،والو�صول
�إىل املكان املق�صود ،ون�صب اخليام ،لكن يف هذه املرة ا�س��تغرق �إبريق ال�ش��اي وقتًا �أقل بكثري لي�صل �إىل درجة
الغليان ،احل�صان �س��ريع القدمني ،الذي دائ ًما ما يكون عند الفجر بعيدً ا عن القرية ،اليوم ،كما لو �أنهم� أبقوه
مقيدً ا يف الليل ،يقف بالقرب من اليورت وينظر بانتباه �إىل نبتة القرغانة البعيدة بالقرب من املمر.
ً
كاراب��اال ،ال��ذي و�ض��ع قدم��ه يف ركاب ال�س��رج ،ف َّك��ر" :هي��ه ،يب��دو �أنن��ي �س��أكون
حمظوظ��ا الي��وم" ،ث��م �أم�س��ك يف
يدي��ه ال�ش��عرات الرقيق��ة للج��ام ،وتث��اءب�" :أوي ،م��اذا عن��ي؟ كي��ف ل��ن تك��ون مذن ًب��ا �أم��ام اهلل ملثل ه��ذه الأفكار"،
ق��ر�أ يف نف�س��ه �آي��ات ،وكرره��ا ث�لاث م��رات ،بع��د ذل��ك� ،ضرب بكعب��ه على جانب��ي احل�صان ،وقال به��دوء" :اللهم
احف��ظ وارحم".
مل��دة يوم�ين �أو ثالث��ة مل ين��م حت��ى ال�صب��اح� ،إذ ال يوج��د �ش��يء يف الع��امل �أ�س��و�أ بالن�س��بة له من طلب �ش��يء ما من
إذالل وطلبات طويلة ،ولكن �أ�سو�أ من املوت� ،إذا خرجت خايل الوفا�ض من
� ٍ
أحد ما ،ح�س ًنا �إذا �أعطوا ،حتى بعد � ٍ
ال"�أب��و"اب الت��ي دخلته��ا م��ع الأم��ل ،احلم��د هلل ،ولك��ن بف�ضل ال�س��ندان الأ�س��ود واملطرقة ال�س��وداء ،ن��اد ًرا ما كان
يتوجه �إىل النا���س بطلب ،النا���س هم الذين ي�س��ألونه ،من ال�صباح الباكر حتى وقت مت�أخر من امل�س��اء ال يخرج
من ور�ش��ة احلدادة على م�ش��ارف القرية ،ال يذهب مثل غريه من كبار ال�س��ن من �س��كان القرية �إىل االحتفاالت
والتجمع��ات� ،صحي��ح �أن��ه ي�ش��ارك يف اجلنائ��ز ،يف احل��االت الت��ي يرى فيه��ا �أن الرثثارين يتحدثون هن��اك � ً
أي�ضا،
عندم��ا يك��ون املت��ويف م�س��تلق ًيا عل��ى اجلان��ب الأمي��ن من املنزل ،يغ�ضب يف نف�س��ه ،هذا املحب للمنزل وال�س��كوت،
كاراب��اال ،امتط��ى الي��وم احل�ص��ان ،ق��رر ع��دم الذه��اب �إىل �أي م��كان ،ولك��ن مبا�ش��رة �إىل مرك��ز املقاطع��ة ،ق��رر
الذهاب �إىل املكتب الرئي�س��ي...
م��ن �أج�بره عل��ى الذه��اب ه��و ذاك امل�ست�أ�س��د يف االجتماع��ات ،ذاك املبقب��ق م��ن املن�بر الع��ايل ،ذاك ال�ش��اكي
ال��ذي كان �أول م��ن و َّق��ع عل��ى جمي��ع البيان��ات اجلماعي��ة ،وال��ذي يعرف��ه اجلمي��ع با�س��م �أونب��اي ،بغ���ض النظر عن
ع��دد الر�ؤ�س��اء الذي��ن يت��م انتخابه��م يف القري��ة ،ف�إن �أونباي هو �أول من يتعامل م��ع كل منهم ،ويعار�ضه بوقاحة،
�إذا ن�ش��ب بالق��رب م��ن مكت� ٍ�ب م��ا ن��زاع �صاخ��ب يطف��ح بال�ش��تائم ،ف�إن �أونباي يكون يف مركز ال�ش��جار ،با�س��تمرار
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�خ�صا م��ا ب��د ًءا م��ن �أج��داده يف اجليل ال�س��ابع ،يف هذا املج��ال ال ميكن
يتب��ادل ال�س��باب م��ع �ش��خ�ص م��ا ،ي�ش��تم �ش� ً
لأحد �أن يقارن معه ،كان خب ًريا يف ال�ش��تائم بالكازاخية والرو�س��ية على حد �س��واء ،مل مير حتى عام واحد منذ
�أن انتق��ل �إىل ه��ذه القري��ة خي��اط ك��وري عج��وز ،وبحل��ول اخلري��ف؛ �أ�صب��ح �أونب��اي يتب��ادل مع��ه ال�ش��تائم باللغ��ة
الكورية ب�ش��كل كامل.
م�ؤخ ًرا �أر�سل �أونباي ابنه �إىل احل َّداد ،ما �أن عرب كاراباال عتبة بيت �أونباي ،حتى بد�أ الأخري بالتوبيخ�" :أي نوع
م��ن الأق��ارب �أنت��م ،ال تهتم��ون حت��ى �إن كن��ا على قيد احلياة ،ال حتتاجون �إىل �أونباي �إال لكي يتجادل مع الآخرين
وي�ش��تم اجلميع من �أجلكم ،منذ �س��تة �أ�ش��هر و�أنا طريح الفرا���ش ،مل ي� ِأت �أي كلب �إ َّ
يل ،قوتي �أ�صبحت غري كافية
لالت��كاء عل��ى ه��ذه الع�ص��ا اجلاف��ة ،ابنت��ك!!!!� ،...أم��ك!!!! - ،ب��د�أ �أونب��اي ي�ش��تم الع�صا ،يجب عل��ى احلكومة �أن
تخ�ص���ص يل ،كعاج� ٍ�ز� ،س��يارة ،ه��ل تع��رف ذلك؟ لذل��ك اذه��ب �إىل مرك��ز املقاطع��ة ،وح��ل ه��ذا الأم��ر ،يف وقتنا
احلا�ض��ر� ،إذا مل تذه��ب �إىل جمي��ع املكات��ب �أربع�ين م��رة ،وتغن��ي جارابزان(   (1املقد�س��ة ،لن حتل �أي م�ش��كلة� ،أنا
نف�سي ال �أ�ستطيع الذهاب ،لأن ج�سدي �أ�صبح بالن�سبة يل عب ًئا لعي ًنا ،بعد كل �شيء ،فقد ر�ضع جدي وجدك من
يوم��ا مبطرقت��ك عل��ى قطع��ة
ث��دي نف���س الأم ،و�أي فائ��دة من��ك الآن يل؟ ل��ن يح��دث �أي �ش��يء ل��ك �إذا مل تط��رق ً
احلدي��د البائ�س��ة ،اذه��ب ،ي��ا قرين��ي� ،إذا مل تل� ِّ�ب طلب��ي ،ث��م غ��دً ا ،مبج��رد �أن �أم��وت و�أنت ت�صرخ بالب��كاء ،تبكي
وتن�ش��ق ب�أنفك الكبري�" :أوه ،يا �أخي"�- ،س��وف �أتعامل معك بهذا العكاز على جبهتك مبا�ش��رة.
ارتع���ش �ش��اربا كاراب��اال ال�ضعيف��ان وت�ش��تتا ،انظ��ر �أي ن��وع م��ن الأف��كار ل��دى قرين��ي! حت��ى وه��و مي� ٌ�ت يحل��م ب��أن
�شخ�صا ما من قبة قمي�صه ،لكن من ناحية �أخرى� ،أ�شعر بالأ�سف من �أجله ،فقد حتول �إىل جلد وعظام،
مي�سك ً
قريب قريب ،قريب جدً ا ،ال ميكن خطبة ابنته ب�سبب قرابة الدم ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هما زميالن
ال �شك �أنه ٌ
من نف�س العمر ،منذ نعومة �أظفاره ،كان �أونباي م�ست�أ�سدً ا ،ما �أن بلغ اخلام�سة ع�شرة ،حتى �أخذ عادة �أن يفرك
كمهر باليورتا الذي كان لدى �أ�صحابه بنات نا�ضجات ،وكان رجل عجوز � ُ
�شر�س يطارده وي�ضربه،
ج�سمه ٍ
أبي�ض ٌ
ع��اد �أونب��اي م��ن اجلبه��ة ت��ار ًكا �إح��دى �س��اقيه هناك ،بعد �أن ُب�ترت من �أعلى الفخذ ،لكنه حتى مع �س��اق واحدة،
ه��رع با�س��تمرار م��ن ط��رف القري��ة �إىل طرفه��ا الآخ��ر ،ناهي��ك عن �أطفاله ال�س��تة ،لدى ثالث��ة �أو �أربعة �أرامل من
�أرامل القرية كان هناك �أطفال و ُلدوا ب�ش��كل غري �ش��رعي ،ي�ش��بهون �إىل حد كبري �أونباي ب�صدر اجلمل املنتفخ.
يف طفولت��ه ،عندم��ا كان يقات� ُ�ل ويه��زم ،كان ينه��ُ�ض عل��ى قدمي��ه ،وينف���ض الغب��ار م��ن �س��رواله ،ويق��ول" :عل��ى �أي
حال مل يخ�س��ر �أونباي" ،وكما قال ،مل يخ�س��ر �أونباي �أي �ش��يء يف احلياة ،كانت مزرعته ال�صغرية حتى الأم���س
ب�سيطة للغاية ،بيد �أنه يف هذا العام ،منذ جاء ف�صل ال�شتاء ،مل يتجاوز عتبة منزله ،كان طريح الفرا�ش ،على
ما يبدو ،مع تق ُّدم العمر بد�أت �آثار اجلروح القدمية تظهر من جديد ،منذ �أن ا�ستلقى �أونباي� ،أ�صبحت الأمور
يف املكتب هادئة ،لكنه ،هو الذي مل يعت َْد على �إغالق فمه ،ال ي�سكت يف البيت � ً
أي�ضا ،يف كلمة واحدة ،ي�صل �إىل
(  (1
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النا���س �أن "�أونباي قال �إن�" ،"...أونباي قال هذا� ،"...إذا كان ٌ
بع�ض قد �ش��عر بال�ضيق؛ تذمروا قائلني" :ما الذي
الرج��ل الواح��دة ،ح��ان الوق��ت لأن مي��وت" ،ف��إن �أ�ش��فقوا علي��ه يقول��ون" :ح�س� ًنا ،مل��اذا
يحتاج��ه ه��ذا ال�ش��خ�ص ذو ِ
هذا املخلوق ال�ضعيف ال ي�سرتيح ،بدون جدوى �سيجلب العار لنف�سه" ،الغا�ضبون ُكرث ،وامل�شفقون ق ّلة ،هو الذي
اعتاد على جمادلة اجلميع والدخول يف خالف معهم الآن ي�صارع �أمرا�ضه ،كان يتعذب على مر�أى من اجلميع؛
�ضع��ف ،وتدريج ًي��ا تخل��ت عنه قواه ،مل يكن الأطفال �ش��بيهني ب�أونباي الر�ش��يق ،و�إمن��ا ب�أمهم البطيئة� ،صامتون،
غري حا�سمني ،هادئون.
كان االب��ن الأك�بر �س��ائ ًقا ،فج��أة �س��حبوا من��ه ال�س��يارة ،انفج��ر �أونب��اي" :كل �ش��يء لأنن��ي �س��قطت ،و�إال ،ل��و كان
ب�إمكاين النهو�ض ،ل�ضربت هذا املدير امل�صيبة على جبينه ،و�أخرجتُ له من عينه ،...ومن �أذنه� ،...أباه امليت".
لع��ن ابن��ه و�ش��تمه" :مل��اذا مل تق��ل ل��ذاك ك��ذا وك��ذا؟" ،متت��م االب��ن ب�ص��وت بال��كاد م�س��موع" :يكفيَّ ،
كف ي��ا كوكي!"
الآن �سري�سلون االبن ال�سائق �إىل قطيع بعيد راع ًيا ،لي�ستقبل ن�سل الأغنام.
يبدو �أنه عندما �أدرك �أن ابنه الهادئ لن يحقق �أي �شيء ،نادى على كاراباال.
كان �أونب��اي دائ ًم��ا يتعاط��ف م��ع �أقران��ه" ،مهم��ا كدح��ت وت�صببت عر ًقا ،ف�إنك يف جمي��ع الأحوال لن تواكب كايل
الذي يتبخرت يف القرية ،ويلعب الورق ،الأغنام ترعاها زوجته و�أوالده ،يف حني ي�ستويل هو على العظمة واملجد،
لي���س من املعروف ماذا يعر�ض يف املعار�ض مع مظهره ال�ضعيف و�أنفه مع الق�صبة املهرو�س��ة� ،إال �أنه �إىل جميع
املعار�ض ،حتى يف �أملاتي ،حتى يف مو�سكو ،ال يذهب �إال هو ،يف كل مرة يعودً ،
حممل بال�سجاد وال�شاي الهندي،
ال ي�س��مع ه��و �إال عب��ارات التمل��ق م��ن جمي��ع الأ�ش��خا�ص املحرتم�ين وامل�ش��هورين ،يف ح�ين ال ت�س��مع �أن��ت عل��ى مدار
الأيام �إال رنني ال�سندان الأ�سود ،وطرق املطرقة ال�سوداء".
كاراب��اال يذه��ب �إىل مرك��ز املقاطع��ة للم��رة الثاني��ة يف حيات��ه ،امل��رة الأوىل كان��ت يف الع��ام ال��ذي ب��د�أت في��ه
احلرب ،حيث مت ا�س��تدعا�ؤه مع بقية ال�ش��بان �إىل مكتب الت�س��جيل والتجنيد الع�س��كري ،هناك قيل له �إن ركبتيه
معوج��ا ،باخت�ص��ا ٍر تب�ين �أن��ه غري �صالح للخدم��ة الع�س��كرية ،وبالإ�ضافة �إىل
خملوعت��ان ،و�إن عظ��م كاحل��ه الت��أم ً
هات�ين الرحلت�ين� ،س��افر � ً
أي�ض��ا مرت�ين �أو ث�لاث م��رات �إىل الق��رى النائي��ة �إىل ناغا�ش��ي� ،أق��ارب زوجت��ه ،عل��ى
الرغم من �أنه قرر املغادرة اليوم� ،إال �أن ال�ش��كوك تنخر روحه ،فهو ي�ش��عر بعدم االرتياح ،مثل رجل �ش��رب زيتًا
�س� ً
جيد.
�ائل� ،إذا تكل��م �أونب��اي ع��ن �ش��خ�ص م��ا ،فل��ن ت�س��مع منه �أي �ش��يء ٍ
رمب��ا له��ذا ال�س��بب� ،أ�صح��اب املكات��ب الت��ي يتوج��ه �إليه��ا كاراب��اال ،م��ن كلم��ات �أونب��اي يب��دو الواح��د منه��م �أ�س��و�أ
من الآخر ،الأول منهم مراوغ �صغري ،مثل كلب �س��لوقي �أ�س��ود يتابع الفخ مع حنجرة مرتع�ش��ة؛ ُيقال �إنه مرت�� ٍ�ش،
املوظ��ف الث��اين ه��و وحي��د ،رج��ل علم ،ي ُعد نف�س��ه م��ن العظم الأبي�ض ،ذا ج��ذور نبيلة� ،س��ليل اجلينكيزيني ،حتى
ل��و ج��اء وال��ده ،يج�بره عل��ى االنتظ��ار �س��اعتني يف غرف��ة االنتظ��ار ،الثال��ث ،كم��ا يقول��ون ،خبيث ،ك�أن��ه ملتزم بكل
�شكلي يدر�س كل ذرة يف الورقة التي تقدم �إليه ،قادر على �أن يخفي ويخبئ لنف�سه
القوانني ،ولكنه يف احلقيقة ٌّ
ممتلكات الدولة املعروفة حتت طبقات الأر�ض ال�سبع ،وكما يقولون ،مي�سح فمه الزفر الدهني بق�شة جافة حتى
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ال يلمع ،لذا ،وف ًقا لأونباي ،ال يوجد يف مركز املقاطعة �شخ�ص جدير بدرجة �أو ب�أخرى با�ستثناء عاملة البوفيه
البارع��ة ،الت��ي �إذا غمزته��ا بعين��ك وو�ضع��ت ورق��ة الروب��ل م��ع �أذن �صف��راء يف يده��ا� ،س��ت�ضع عل��ى الف��ور �أمام��ك
جب� ًلا م��ن الطع��ام وزجاج��ة م��ن الف��ودكا ،والآن �س��يكون م��ن ال�ض��روري �أن تنت��زع منه��م ،م��ن ه��ؤالء املكتنزي��ن
الغ�شا�ش�ين� ،س��يارة للمع��اق �أونب��اي ،م��ن �س��يعطي لكاراب��اال مث��ل ه��ذه القوة ،بحي��ث بعد �أن يقل�ص اجلبل الأ�س��ود
ومي��زق اجلب��ل الأبي���ض �إىل ن�صف�ين� ،أن ينت��زع ما ال يتعط���ش النا���س على االنف�صال عن��ه؟ كان كاراباال م�ضط ًرا
المتط��اء ح�صان��ه والذه��اب �إىل مرك��ز املقاطع��ة فق��ط؛ لأن القري��ن �أونب��اي ق��د ميتع���ض حت��ى امل��وت �إذا رف���ض
قرينه ،و�س��يظن �أنه �ش��عر بالأ�س��ف على احل�صان الذي �س��يت�صبب منه مرة �أخرى عرق مالح� ،سافرا�س��ايا ،التي
ع��ادة م��ا تندف��ع مث��ل زوبع��ة عندما ترتكها ترعى ،ت�س�ير ببطء عندما يجل���س عليها خي��ال ،كما لو �أنها متكنه من
�أن يعد بهدوء جميع �ش��جريات ال�ش��يح التي مير بها.
�أينم��ا نظ��رت ،يف كل م��كان و�س��ط احل�شائ���ش تتح��رك ال�س�لاحف ،تتج��ول رافع��ة م�ؤخراته��ا عال ًي��ا ،عندما ت�س��مع
�ص��وت احلواف��ر ،تتجم��د خمفي� ًة رءو�س��ها حت��ت الدرق��ة ،ولك��ن مبج��رد �أن تبتع��د ،تب��د�أ يف الزح��ف م��رة �أخ��رى،
حمنيةالرءو�س.
ه��ذه �س��لحفاة بحج��م مق�لاة ،خرج��ت زاحف��ة م��ن حفرة ،ا�س��تدارت على ظهرها وته��ز �أرجلها يف الهواء ،ب�ش��كل
غريب ت�سحب رقبتها الق�صرية املتجعدة ،وبكل قوتها ت�ضرب وت�ضرب ب�أرجلها ،من فمها تتدىل �سيقان الع�شب،
عيناه��ا الرماديت��ان ال�صغريت��ان ،بحج��م حب��ة القم��ح ،تنظران وحتدقان يف وجه��ك ،ومن غري املعروف كم عدد
القرون عا�شتها ال�سالحف العجوز ال�ساحرة ،كما لو كانت تنتظر ما �سيفعله هذا الكازاخ يف التيماك(   (2الرث،
اجلال�س على احل�صان.
�أراد كاراب��اال �أن يقل��ب مبقب���ض ال�س��وط امل�س��كينة املعذب��ة ،فانحن��ى من ح�صانه ،لكنه ،بع��د �أن تذكر الف�أل الذي
يقول �إنه �إذا جنح �شخ�ص يف الربيع من �أخذ �ساق �أو خ�صلة من الع�شب من فم �سلحفاة ،ف�سوف تتحقق جميع
رغباته ،ترجل من ح�صانه ،م�شى مقرت ًبا ،وبعد �أن قال "ب�سم اهلل"� ،أخذ ورقة من الع�شب.
�س��اق واح��د ٌة وحي��د ٌة ،بثخ��ن الإب��رة ،تب��دو وك�أنه��ا �س��اق اجل��زر ال�بري ال��ذي ينم��و يف الرتب��ة الرملي��ة ،فركه��ا
بكف��ه ،ث��م قل��ب ال�س��لحفاة الت��ي كان��ت م�س��تلقية عل��ى ظهره��ا مع عين�ين منتفختني ،رك��ب ح�صانه ،وم�ض��ى ً
قليل
ثم عاد ،ال�سلحفاة ،التي ُي ْلب�سها النا�س قوة خارقة ،كانت تزحف ب�صعوبة �إىل الأمام و�سط �أغ�صان �شجريات
ال�ش��يح اجلاف��ة املفرو�ش��ة الت��ي مل تنه���ض بعد.
�وب للخالق! مباذا ا�س��تحققت رحم��ة اهلل!" ،من
"ي��ا �إله��ي ،...ه��ل �أ�ص��دق عين��ي �أم ال؟ ه��ذا يعن��ي �أنن��ي عب ٌد حمب� ٌ
الفكرة املفاجئة ،كان قلبه ينب�ض ب�سرعة ،حتى �إنه ن�سي خوفه الكامن الذي عذبه يف الآونة الأخرية" :ف�أونباي
�سيق ّرعني �إذا ما عدت من مركز املقاطعة بال �شيء" ،لف �ساق الع�شب يف ورقة و�صفة دواء �أعطته �إياها زوجته،
(  (2
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قائل��ة" :مب��ا �أن��ك ذاه��ب �إىل مرك��ز املقاطع��ة� ،أح�ض��ره" ،وو�ضعه��ا يف اجلي��ب الداخل��ي ،ومل يالح��ظ كي��ف �ضرب
احلبوب ب�س��وط احل�صان املطاطي املرتاخي املتديل من الكم الطويل لقمي�صه ،احل�صان الك�س��ول و�صل بك�س� ٍ�ل
�إىل اخلبب.
"ح�صان �أ�شقر! واه ،حـ-ـ�صـ-ـان �أ�شقر!
جيغيت(   (3مع فتاة يجمعان الفحم" ،...
كانت هذه الأغنية م�س��لية ،ويبدو �أنها �أرخت ً
قليل �ش��ارب كاراباال الأ�س��ود القا�س��ي ،عندما يكون مزاجه طي ًبا،
يغن��ي دائ ًم��ا ه��ذه الأغني��ة ،م��ن تلق��اء نف�س��ها تتفل��ت من��ه كلمات ه��ذه الأغنية الندية التي �س��معها م��ن �أونباي ،يف
الألعاب والتجمعات ،يف البداية ودون �أي �س��بب ،يبد�أ يف م�ش��اجرة مع �أقرب �ش��خ�ص له.
ث��م ،بع��د �أن يثن��ي كم��ي القمي���ص ف��وق مرفقي��ه ،يب��د�أ بال�ش��رب ،الك�أ���س اململ��وءة حت��ى ال�ش��فة ،بال��كاد تلم���س
�ش��ارب �أونب��اي الرفي��ع ،عل��ى الف��ور ترج��ع �إىل الطاول��ة فارغ� ًة ،بع��د ف�ترة م��ن الوق��ت� ،إذا خ�س��ر �أونباي �ش��جا ًرا،
تبد�أ عيناه تقدحان �ش ًرا ،وال ُع َقيدات تتنقل فوق عظام وجنتيه ،لكن �إذا فاز يف ال�شجار ،فبعد �أن تخرج قطرات
ع��رق عل��ى جبين��ه ،يقف��ز م��ن مكان��ه ،ويتك��ئ على عكازه ،ويلوح بي��ده وهو يحمل كو ًبا ملي ًئا م��ن الفودكا ،ويبد�أ يف
�ال" :ح�ص��ان �أ�ش��قر! واه ،حـ-ـ�صـ-ـ��ان �أ�ش��قر! تب��د�أ الن�س��اء اللوات��ي يجل�س��ن عل��ى الطاول��ة
الغن��اء ب�ص��وت ح� ٍ�اد ع� ٍ
بال�ضحك ،مل يفهم كاراباال �أي ح�صان �أ�شقر ،وما عالقته باجليغيت والفتاة ،وكذلك من الذي يجرب امل�سكينني
يف مث��ل ه��ذا الوق��ت اله��ادئ عل��ى �أن يجمعا الفحم ،وال ي�س��تطيع � ً
أي�ض��ا �أن يفهم ما امل�ضحك هنا ،ولكن �أ ًيا كان،
ف��إن ه��ذه ال�س��طور الندي��ة بقي��ت يف الذاك��رة� ،إذا كان كاراب��اال يف حال��ة مزاجي��ة جي��دة ،ف�إن��ه يب��د�أ على الفور يف
غن��اء ه��ذه الأغني��ة حتدي��دً ا ،لكنه��ا ،ه��ذه الأغنية ،الت��ي ُت�ضحك اجلميع عندم��ا يغنيها �أونباي به��دوء ،ت�أتي معه
ثقيل ًة وممل ًة ،مثل م�شي احل�صان الك�سول الذي �أثناء م�شيه مييل �إىل النوم ،لدى هذه الأغنية قوة معينة حترره
م��ن ع��بء امل�ش��اغل ،كم��ا ل��و �أنها كوب من العريان الباردُ ،ي�ش��رب يف واح� ٍ�د من �أيام يوليو احلارة.
كان وال��د كاراب��اال ج ّم� ً�ال ،عا���ش يف يورت��ا وحي��دً ا يف ال�س��هوب ،ترع��رع ً
خجول� ،إذا ما ر�أى الغرب��اء ،يختبئ دائ ًما
وراء ظه��ر والدي��ه ،والآن ينظ��ر بح��ذر حول��ه ،حت��ى ال ي�س��معه �أحد وهو يركب وحيدً ا يف ال�س��هوب اخلاوية ،ويغني
عال عندما ال
�أغنية ،في�س��خر منه ،ويطلق �ش��ائعة" :ات�ضح �أننا مل نكن نعرف �أن كاراباال ميكن �أن يغني ب�صوت ٍ
يكون �أحد بالقرب".
�ذم ربيعي� ٌة مهج��ورة ،يف الأع��ايل �س��ما ُء �ش��تاءٍ مغيم��ة ،مل تتمك��ن م��ن �أن ت�صفي بعد ،كما ل��و كان يدرك
�س� ُ
�هوب ع� ٍ
�أنه رباعي القوائم الوحيد يف هذه ال�سهوب املرتامية الأطراف ،كان احل�صان الك�سول ي�صهل بدون نهاية ،بثق ٍة
عال.
وب�صوت ٍ
�بب ،وم��ن تلق��اء نف�س��ه ،يبت�س��م فج��أة ،م��ا ال��ذي مل ي��أت �إىل ذاكرته! عندم��ا انتزع��ه �س��كرتري
كاراب��اال ،ب��دون �س� ٍ
(  (3
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ةافحلسلا باشعأ

جمل���س القري��ة ،املت�أل��ق والعمل��ي ،بالق��وة تقري ًب��ا م��ن ي��د �أبي��ه ،واقتاده �إىل املدر�س��ة ،كانت املدر�س��ة تقع يف مبنى
امل�سجد القدمي ،حيث كان �أحد املاليل ال�سابقني يع ّلم الأطفال ،مت تغيري اال�سم ال�سابق للمبنى ال�صغري امل�صنوع
من احلجر الكل�س��ي الأبي�ض يف �ش��كل رباعي الزوايا مع نتوءات يف الزوايا ،لي���س من "امل�س��جد الأبي�ض"" ،املكتب
الأبي���ض" ،و�إمن��ا �أُطلق��ت علي��ه ت�س��مية "املدر�س��ة البي�ض��اء" ،يف "املدر�س��ة البي�ض��اء" جتم��ع م��ن كل ناحي��ة ح��وايل
عاما.
ع�ش��رين من الفتيان ،كان �أكربهم �س� ًنا �أونباي وكاراباال البالغان من العمر اثني ع�ش��ر ً
كان �أونب��اي ق��اد ًرا ج��دً ا عل��ى التعل��م ،يف ح�ين تعل��م كاراب��اال ب�ش��كل متو�س��ط ،مل يك��ن يخطئ عندم��ا كان يح�صي
خالل در�س احل�ساب عدد اجلمال واخليول والأغنام واملاعز ،ولكن عندما كان الأمر يتعلق بالع�صافري الواقفة
على الأ�سالك ،و�صناديق التفاح املقطوف يف الب�ستان ،و�سرعة اثنني من راكبي الدراجات اللذين �سارا بع�ضهما
نح��و بع���ض م��ن م��دن خمتلف��ة ،ي�صب��ح م�شو���ش الذه��ن ،وه��ذا �أونب��اي الذك��ي ،كم��ا لو �أن��ه كان يرك��ب دراجة منذ
والدته ،جمع التفاح يف الب�س��تان ،وبدون ك�س��ل �أح�صى كل الع�صافري الواقفة على الأ�س�لاك ،وكان يجمع بذكاء
عندم��ا ُيطل��ب من��ه اجلم��ع ،ويط��رح �إذا م��ا ُطل��ب الط��رح ،وي�ض��رب �إذا م��ا �أُم��ر بال�ض��رب ،و َيق�س��م �إذا م��ا ُطلب��ت
الق�س��مة ،بع��د "املدر�س��ة البي�ض��اء"� ،أنه��ى �س��بعة �صف��وف يف الكوخلوز(   (4املجاور ،مل يقت�ص��ر الأمر عند كاراباال
أي�ضا من �إنهاء "املدر�س��ة البي�ضاء" ،وبقي ً
يف �أنه مل يدر���س يف الكوخلوز املجاور فح�س��ب ،بل مل يتمكن � ً
جاهل،
حتول �إىل فار���س جميل ،كان يخرج من املنزل ً
وقمي�صا �أبي�ض،
مائل ،مرتد ًيا بذلة �س��وداء
مبلل �ش��عره مع فرق ٍ
ً
�ش��عره املم�ش��ط بع��د ترطيب��ه بامل��اء ،و�أ�س��نانه البي�ض��اء كالثل��ج ،وعين��اه املبت�س��متان ،وح��ذا�ؤه اجلل��دي ال��ذي كان
قمي�ص
ينظف��ه كل ي��وم -كل �ش��يء يرتدي��ه ت�ل�ألأ مث��ل جل��د حمٍ ��ل لعقت��ه �أنث��ى بعناية ،كان كاراب��اال بطي ًئا ،م��ع قبة ٍ
مز َّررة ب�إهمال.
تقري ًب��ا جمي��ع فتي��ات القري��ة ،ذوات املظه��ر اللطي��ف بدرج��ة �أو ب�أخ��رى ،تلق�ين ر�س��ائل يف �أ�ش��عار م��ن �أونباي ،يف
حني كانت جيوب �أونباي مليئة مبناديل طرزتها الفتيات ،مل يكن مبقدوره اجللو�س يف االجتماعات بهدوء ،عيناه
ت�ش��تعالن مثل جمرتني ،وخداه يتوردان ،مل يكن هناك اجتماع مل يتحدث فيه ،الأمر �س��يان بالن�س��بة له �إن كان
لق�ص �ص��وف الأغنام� ،أو التنب،
االجتم��اع ر�س��م ًيا� ،أو اجتم��اع تقاري��ر� ،أو
ً
اجتماع��ا ملناق�ش��ة ال�ش��ؤون االقت�صادية ِّ
�أو مكافح��ة احل�ش��رات� ،أو �أغطي��ة اللب��اد عل��ى الكبا���ش ملن��ع اجلم��اع املبك��ر ،على الف��ور بعد ت�لاوة التقرير ،يذكر
رئي���س اجلل�س��ة ف��و ًرا ا�س��مه ،ي�ض��ج النا���س وي�صفق��ون ،جمي��ع احل�ض��ور يف القاع��ة ،ويف هيئ��ة الرئا�س��ة ،يه�زّون
رءو�سهم وينقرون �أل�سنتهم ب�إعجاب ،واملندوبون القادمون من م�ؤ�س�سات عليا ،را�ضون عن هذا ال�شاب الن�شط
الواعد ،ي�شدون على يده ،ويربتون على كتفه ،لوال احلرب ،لذهب �أونباي بعيدً ا ،عندما يفكر كاراباال يف ذلك،
ت�ؤمل��ه روح��ه م��ن ال�ش��فقة ،مل ي�ش��عر بالغ�يرة ق��ط ،عندم��ا كان اجلمي��ع يثن��ون عل��ى قرين��ه ،ف َّك��ر� ،إن مل يثن��وا عل��ى
�أونب��اي ،عل��ى م��ن يثن��ون؟! �إذ لي���س هن��اك جيغيت م�ش��ابه �آخر ،كاراباال ،الذي كان يف طفولت��ه يختبئ وراء ظهر
(  (4

كوخلوز :املزرعة اجلماعية يف العهد ال�سوفييتي.

204

�أبي��ه ،ال يبتع��د الآن ع��ن �أونب��اي ،عندم��ا يعج��ب النا���س ويثن��ون عل��ى �صديق��ه ،ف��إن ف��م كاراب��اال ،عل��ى الرغ��م من
وج��ود غ��رز ،ي�ص��ل حت��ى �أذني��ه ،حتى عندما قرر الأطباء ُح�س��بانه غ�ير �صالح للخدمة الع�س��كرية ،وودع �أونباي،
الذي كان يقف مذع ًنا على ر�أ���س الطابور ،بوجه �ش��احب ،وف ّرت الدموع من عينيه؛� أونباي فقط حرك �ش��فتيه،
وبارتعا���ش �صافح��ه ،وبق��ي واق ًف��ا مرتب� ًكا ،كاراب��اال ،املنه��ك ،بال��كاد و�ص��ل �إىل القري��ة ،لفرتة طويل��ة ،وقف �أمام
عينيه وجه �أونباي ال�ش��احب وجبهته العري�ضة� ،ش��عر بالأ�س��ف لأن مثل هذا اجليغيت الفخم مثل متثال م�صنوع
م��ن العظ��م ،واملل��يء باحليوي��ة والق��درة عل��ى التوجه حتت واب��ل الر�صا�ص ،كاراباال ،الذي اعت��اد منذ طفولته �أن
ي ُع��د �أونب��اي ممي��زً ا و�س��ط بقي��ة الفتي��ان الآخري��ن ،مل ي�ش��فق �إال علي��ه وح��ده يف طاب��ور الفتي��ان ال�ش��باب� ،ش��عر
باحلرج لأنه بقي يف القرية ،يف حني ذهب �أونباي �إىل املوت ،مل يظهر ىل النا�س ،خ�شية من �أن يقر�أ يف عيونهم
مب ه��و �أف�ض��ل م��ن ال�ش��بان الآخري��ن الذي��ن يغو�ص��ون الآن �إىل ركبه��م يف ال��دم؟"
م��ا ي�ضمرون��هَ " :
منذ ذلك احلني ،طوال ال�س��نوات الأربع ،مل يبتعد عن اجلمر احلار يف الفرن وعن ال�س��ندان الأ�س��ود ،قبل �س��نة
م��ن نهاي��ة احل��رب ،ع��اد �أونب��اي ،مل يخ��رج كاراب��اال قب��ل حل��ول الظ�لام �إال يف ذل��ك اليوم من �س��واد دخان ور�ش��ة
احلدادة.
مل ي�س��تطع �أن يتمال��ك نف�س��ه ح�ين ر�أى �صديق��ه م�س��تلق ًيا عل��ى احلنط��ة ،عل��ى و�س��ادة ري���ش ،وعكازي��ن ميي�لان
عل��ى احلائ��ط ،وف��ردة احل��ذاء الوحي��دة املهرتئ��ة عند العتبة ،جل���س مرتب ًكا ،بعد �أن �صاف��ح �صديقه الذي بدا يف
م�س��د �أونب��اي ب�إ�صبع واحد �أطراف �ش��اربه اجلميل ،وحي��اه�" :إيه ،على قيد احلياة،
ال��زي الع�س��كري �أك�ثر ً
حزم��اَّ ،
ب�صح��ة جي��دة؟" ك�أن كل املوجودي��ن يف املن��زل ،فهم��وا عل��ى طريقتهم اخلا�صة كلمات��ه "ما الذي ميكن �أن يحدث
مع��ك ،م��ا دم��ت تعي���ش يف القري��ة" ،مل ينتب��ه كاراب��اال ،فق��د ف�س��ر على طريقت��ه اخلا�صة املظهر املتجه��م لقرينه،
وه��ل م��ن ال�س��هل عل��ى �أونب��اي ،ال��ذي كان بالأم���س مدل� ًلا  ،متخاي� ًلا ب�ين النا���س� ،أن يرج��ع ب�س��اقٍ واح��دة ؟! يف
عيني��ه الوا�س��عتني مث��ل �س��لطانيتني ،نب��ع بري��ق ال�ش��جاعة ال�س��ابقة ،تظه��ر الآن ق�س��وة و�ش��دة� ،أ ًي��ا كان م��ن يتكل��م،
يقاط��ع اجلميع بحدة.
رئي�س��ا ملجل���س �إدارة الكوخل��وز ،ال�س��اق الوحي��دة يف ال� ِ�ركاب ،خل��ف
يف خري��ف ذاك الع��ام ،مت انتخ��اب �أونب��اي ً
ظهر ال�س��رج عكازان مربوطان ،كان انتخاب ذي ال�س��اق الواحدة مفاج ًئا وغري متوقع ،تبني �أنه كان يعلم ويرى
كل ما مل يره ويعرفه الآخرون ،النا���س الذين كانوا يف ال�س��ابق معجبني به ،مي�س��كون الآن بياقاتهم من اخلوف،
الن�س��اء اللوات��ي ك��ن يقم��ن بق���ص الق���ش ،خ�ش�ين م��ن �أن يظه��ر املدي��ر فج��أة ،فتوقف��ن ع��ن التجمه��ر عن��د الكومة
والتفتي�ش عن القمل يف رءو�س بع�ضهن ،كبار ال�سن الذين يعملون بالتناوب ،توقفوا بعد نهاية الدر�س عن �صب
حفن��ة م��ن القم��ح يف ه��دب كل ام��ر�أة كعالم��ة عل��ى ف�أل خري ،والعاملون يف املكاتب م�ش��وا على رءو���س �أ�صابعهم،
وخطة قرو�ض الكوخلوز نفذها �أونباي � ًأول ،بد�أت حتى �ضريبة العزَّاب� ،أ�صبحت مع قدوم �أونباي تنفذ قبل �أي
�ش��خ�ص �آخر ،يف عهد �أونباي �أ�صبحت املا�ش��ية ترعى على الأرا�ضي املرتفعة التي كانت خاوية ،يف عهد �أونباي
بد�أوا يف ق�ص الع�شب حتى يف تلك الأماكن؛ حيث مل تكن ترعى يف ال�سابق �إال الأرغل وال�سايغا ،يف عهد �أونباي
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ُ�شقت القناة الرئي�سية لت�صريف املياه ،و ُزرع ال�شعري والدخن والقمح ،يف عهد �أونباي خ َّرجت القرية احل�صان
الأ�ش��قر ،ال��ذي مل يدع �أي ح�ص��ان يتفوق عليه يف البايغا( . (5
يف عه��د �أونب��اي �أ�صب��ح الأج��ر ُيدف��ع لق��اء �أي��ام العمل ،يف عهد �أونباي بد�أت �صحيف��ة احلائط تظهر يف وقتها ،يف
عه��د �أونب��اي حت��ى كاراب��اال ب��د�أ يف ح�ض��ور االجتماعات با�س��تمرار ،رمبا لأنه �أ�صبح ع�ض ًوا يف جمل���س الكوخلوز،
بع��د ي��وم واح��د ج��اء �إلي��ه فت��ى م��ع دعوة �إىل املكت��ب ،لكن تبني �أن فرتة �إدارة الرئي���س ذي ال�س��اق الواحدة ،الذي
مل يح��رك القري��ة وحده��ا ،ب��ل املنطق��ة ب�أكمله��ا ،كانت ق�صرية� ،أحد الذين نادوا "نح��ن بحاجة �إىل دمج املزارع
رئي�س��ا ،بل
ال�صغ�يرة" ،كان �أونب��اي ،لك��ن عندم��ا توح��دت امل��زارع اجلماعية الثالث املجاورة ،مل ينتخبوا �أونباي ً
رئي�س املزرعة اجلماعية املجاورة ،يف حني �أ�صبح �أونباي نائ ًبا للرئي�س ،كان الرئي�سان يف االجتماعات ينظران
بع�ضهما �إىل بع�ض �ش��ز ًرا ،و�ش��رعا يف تبادل االتهامات عرب �ش��كاوى تقدما بها �إىل ال�س��لطات العليا ،يف النهاية
توقف��ا ع��ن الع��داوة خفية ،واندفعا يف �صدام علني.
ر�س��ل النائ��ب �أونب��اي �إىل املزرع��ة� ،أونب��اي ل��وح بي��ده ،ومل
مت �إر�س��ال الرئي���س �إىل الكوخل��وز املج��اور ،يف ح�ين �أُ ِ
يغادر املنزل ،وبعد �شهر ،متت دعوته �إىل مركز املقاطعة ،حيث ُعر�ض عليه من�صب مزود اللحوم ،رف�ض ً
قائل:
"ه��ذا م��ا كان ينق�صن��ي� ،أن �أحر���س املوازي��ن" ،ويف امل��رة الثاني��ة الت��ي ُعر�ض��ت علي��ه خالله��ا وظيف��ة حم�ص��ل
�ضرائ��ب ،ق��ال" :ه��ذا م��ا كان ينق�صن��ي� ،أن �أع��د الكوبي��كات" ،بع��د ذل��ك ،توقف��وا ع��ن البحث عن��ه ،انتظر ً
طويل
منزعج��ا وحزي ًن��ا وم�س��تا ًء ،حت��ى �إن��ه فك��ر بتقدمي طلب �إىل �أعلى ال�ش��يوخ ،يف النهاية ،خرج �أونباي
مت�أم� ًلا ،كان
ً
للبح��ث ع��ن العم��ل بنف�س��ه ،يف ذل��ك الوق��ت ،كما لو �أن اهلل �أر�س��لها ،و�صلت �إىل القري��ة حملة للتنقيب عن النفط
�أو امل��اء ،اهلل وح��ده يعل��م َمل �أعجبه��م �أونب��اي� ،أخ��ذوه �أمي ًن��ا للم�س��تودع ،يف تلك الف�ترة كان الكوخلوز بحاجة �إىل
�دم الطلب �أونباي،
أعجب مق� ُ
كل �ش��يء ،ومل يك��ن هن��اك م��ا يكف��ي م��ن البنزي��ن واملط��اط وقطع غي��ار الآالت� ،إذا � َ
ف�إن��ه يعط��ي باللغ��ة الرو�س��ية م��ا ه��و �ضروري ،و�إن مل يعجبه �صاحب الطلب ،ف�إن��ه يب�صق ويطلق بع�ض الفظاظة:
"�أبل��غ رئي�س��ك املجن��ون ك��ذا وك��ذا" ،و�أ ًي��ا كان الأم��ر ،ف��إن ال�س��ائقني و�س��ائقي اجل��رارات ،عندم��ا كان��وا يف حاج��ة
ما�س��ة للبنزي��ن ،مل يتو�س��لوا �إىل �أح� ٍ�د ،و�إمن��ا �إىل �أونب��اي وح��ده ،ومل يتمكن��وا ،وال ب��أي طريق��ة� ،أن يلق��وا كلم��ات
ّ
�أونباي يف مهب الريح ،لذلك نقلوا �إىل رئي�سهم ما قاله بال�ضبط ،بد�أت كلماته يف االنت�شار يف القرية�" :أونباي
ق��ال ك��ذا� ،أونب��اي ق��ال ه��ذا" ،يف ال�س��ابق �س��رت �أحادي��ث" :ل��و �أن كرتن��ا تتكل��م ،لأ�صاب��ت اله��دف" ،والآن يقولون:
"�إذا ق��ال �أونب��اي ،ف�إن��ه يلك��م احلقيق��ة يف جبهته��ا" ،ك��م كان البنزي��ن ال��ذي �أُخرج من امل�س��تودع كاف ًي��ا ل�صهاريج
ج��رارات و�آالت الكوخل��وز الفارغ��ة ،مل يك��ن يعل��م بذل��ك �إال مق� ّدم الطل��ب نف�س��ه ،لك��ن ال�ش��ائعات والتف�س�يرات
اخلاطئ��ة ،بانتظ��ام �أطلقه��ا ه��و نف�س��ه ،مق��دم الطلب ،الكلمات الت��ي قالها �أونباي عن الر�ؤ�س��اء� ،أثرت فيهم مثل
حري��ق م�س��تعر ،م��اذا بو�س��ع الرئي���س �أو املدي��ر �أن يفع��ل؟ بع��د �أن ي�س��مع م��ن ال�س��ائقني الكلم��ات امل�س��يئة املنقول��ة
(  (5
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رمث ملتهب��ة ،ها هم يحم ّرون ،وي�ش��حبون ،وينزعجون ،ويهددون:
بعناي��ة ،يهت��اج املدي��رون وك�أنه��م ابتلع��وا جمر ٍ
ً
ممتع�ض��ا ،ق��رر:
"ح�س� ًنا ،الوغ��د� ،س�نرى" ،يطلق��ون التهدي��دات ،ولك��ن م��اذا ميكنه��م �أن يفعل��وا؟ �أول مدي��ر كان
"يجب علينا �أن جنعل ال�س��اق ال�س��ليمة لهذا الأعرج تقع يف فخ دموي" ،و�إىل �صندوق الفودكا من متجر القرية،
رب��ط �صندو ًق��ا م��ن الكوني��اك م��ن مرك��ز املقاطع��ة ،وذب��ح ً
كب�ش��ا ممتل��ئ اجل�س��م ،ودع��ا رئي���س البعث��ة �إىل منزل��ه
م��ع ن�ش��طاء الكوخل��وز ،كم��ا تب�ين �أن رئي���س البعث��ة كان ماك� ًرا � ً
أي�ض��ا� ،أ�ش��اد ب"الهام���ش" اجلمي��ل للمدي��ر ،وم��دح
"الكبا���ش" ،و�أ�ش��اد بحجمه��ا ،و�أثن��ى عل��ى املدي��ر ،و�أثن��ى عل��ى ر�أ���س الكب���ش املحروق��ة الت��ي ظهرت �أمام��ه ب�أذنيها
ً
حام�ض��ا ،لذي��ذ" ،وم��دح �ش��راب
املنتفخت�ين ظه��رت �أمام��ه ،دون �أن يع��رف كي��ف ي�أكله��ا� ،أ�ش��اد بالع�يران" :لي���س
الكومي���س(   (6ب�أن��ه كان " ً
حام�ض��ا" ،مل ُيغ�ض��ب امل�ش��روبات الكحول ّي��ة ،ومتك ًئ��ا عل��ى كت��ف امل�ضي��ف يف منت�ص��ف
اللي��ل ،م�س��د عل��ى جب�ين الكل��ب الأ�س��ود ،وق ّب��ل الواح� َ�د تل��و الآخ��ر ،كل الرج��ال والن�س��اء يف املنزل ،وبال��كاد متكن
وداع��ا لأ�صح��اب البي��ت ،.لك��ن عندم��ا تط��رق احلدي��ث �إىل امل��ورد ،ال��كازاخ �إىل بي�س��ينوف� ،ضح��ك
م��ن �أن يق��ول ً
فج�أة ونقر بل�سانه ،بد�أ املدير باالفرتاء بالتلميحات على �أمني املخزن ،وذاك ي�ضحك ،عندما تطرق املدير �إىل
املو�ض��وع بالرم��وز� ،ضح��ك الرئي���س ،ب��د�أ باحلدي��ث عل ًنا�ضد �أونباي ،هز ذاك ر�أ�س��ه وابت�س��م ،وبعد �أن �أدرك �أن
�ال ،وعانق
كلمات��ه مل ت�ؤث��ر يف ال�ضي��ف يف �ش��يء� ،ش��تمه املدي��ر بالكازاخي��ة ،الأم��ر ال��ذي جعل��ه ي�ضحك ب�صوت ع� ٍ
وق ّبل امل�ضيف�" :أح�س��نت� ،أح�س��نت" ،يف ق�صف �أونباي ،كرر �ش��ي ًئا واحدً ا فقط":بي�س��ينوف �ش��خ�ص ذكي" ،يبدو
�أن هذا يعني �أن "�ش��ائعات قريتكم ال ت�صل �إىل قريتنا" ،وبذلك ،مل يكن من املمكن انتزاع البقعة الدافئة حتت
ال�شم���س من �أونباي.
املدي��ر ه��و املدي��ر ،لدي��ه م�ش��اغل كب�يرة ،يج��ب ق�ص الق�� ّ�ش ،يجب ح�ص��اد القمح ،ونق��ل العل��ف �إىل احلظائر،...
باخت�ص��ار ،هن��اك حاج��ة �إىل تنفي��ذ اخلط��ة ،له��ذا م��ن ال�ض��روري �أن تك��ون املركب��ة واجل��رار يف حال��ة جي��دة،
ه��ذا يتطل��ب بنزي ًن��ا و�إط��ارات وجمي��ع �أن��واع قط��ع الغي��ار املعدني��ة ،التقني��ة احلالي��ة لي�س��ت كما كانت يف ال�س��ابق،
عندم��ا كان��وا يت�ضرع��ون �إىل اهلل �أال ي�ص��اب كاراب��اال مبر���ض ،هذا لي���س املنجل �أو الف�أ���س �أو املحراث القدمي� ،أو
لي���س حت��ى احل�ص��ادة امل�س��لفة ،...مهم��ا رف���س ،ومهم��ا كان يكره �أونباي ،ف��إن اللقيط ُي�ضط��ر �إىل �أن يذهب �إليه
بي��د مم��دودة ،لأن كل م��ا يتعل��ق مبع��دات الكوخل��وز ه��و يف ي��د �أونب��اي ،وم��ن غ�ير املع��روف م��ا �إذا كان��ت مثل هذه
الإمكان��ات موج��ودة عن��د خمل��وقٍ �آخ� َر ،و�أونب��اي يع��رف �أن��ه ميكنه �أن يتكرب بدون �أي �ش��يء ،يف نهاية ال�ش��هر ،يف
نهاية هذا الربع ،بحلول نهاية العام ،ال يتكلم ،لي�س فقط مع ال�سائقني ،لي�س فقط مع ر�ؤ�ساء املجموعات ،لي�س
فقط مع امليكانيكيني ،ولكن حتى مع املهند�سني � ً
أي�ضا� ،إىل �أن ي�أتي املدير مبظهر املتو�سل ،يجل�س �أونباي بنف�سه
ويب�صق يف ال�سقف ،ورئي�س البعثة ي�ست�شهد" :بي�سينوف نف�سه يعرف" ،ما العمل؟ على املدير �أن يجمع كل �شيوخ
ووجهاء القرية ويذهب يف ح�ش��د من النا���س ،يف مثل هذه احلاالت ،من دون �أن ينطق بكلمة ،يعطي على الفور،
(  (6
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ي�سلم ،ي�صب ،حتى �أكرث من الالزم� ،إذا ابت�سم ه�ؤالء له ،ف�إنهم ي�سمونه "�أونيكي" ،ويقولون�" ،أنت نف�سك تعرف
كل �شيء" ،ف�إنه لن يفرج عن البنزين والقطع احلديدية فقط ،ولكن حتى يقدم امل�شورة وي�شرح بدقة �أين يلزم
بن��اء احلظائ��ر ،وحف��ر البئر ،وق�ص الق���ش ،و�أين يكون من الأف�ض��ل تغذية اخليول والإبل والأغنام.
املدي��رون ،الذي��ن ال يبخل��ون بكلم��ات االمتن��ان ،يع��ودون را�ض�ين ،لك��ن هذه ال�س��عادة ال تدوم ً
طويل ،وم��ا �أن يهد�أ
اجلمي��ع ،وينف��ذوا اخلط��ة بطريق��ة �أو ب�أخ��رى�" :أوه!" – حت��ى تظه��ر يف القري��ة �ش��ائعات تقول" :ل��و مل يكن �أونباي،
جلل�سنا يف ِبركة" ،الآن مرة �أخرى ي�ضطر �إىل �أن ي�ص ّر �أ�سنانه على ُم�سن الأم�س مع عبارة" :ح�س ًنا ،انتظر!"
يف النهاية ،بعد ثالث �أو �أربع �س��نوات ،هذه البعثة التي هبطت من ال�س��ماء ،مثل ذيل �س��مني على الر�أ���س ،عادت
من حيث �أتت ،ي�ش��مت كثريون ،فرحوا لأن ل�س��ان �أونباي اخلبيثُ ،ق ِطع � ً
أي�ضا ، ،لكن هذا مل يحدث ،ل�س��انه بقي
يف مكان��ه� ،إال �أن الوق��ت كان ع�صي ًب��ا عل��ى �أونب��اي امل�س��كني ،يف ب��ادئ الأمر ،كنا نحتاج �إىل مديرين متعلمني ،ثم
مديرين �شباب ن�شطني ،ا�ضطر �أونباي �إىل �أن يح�سب الكوبيكات التي كان يف ال�سابق يتخلى عنها ،وا�ضطر �إىل
�أن يراقب امليزان الذي كان يف ال�سابق يرف�ض الوقوف عنده.
ه��ذا لي���س كل �ش��يء؛ فاجليغي��ت ذو ال�س��اق الواح��دة ال��ذي اعت��اد �أن يغل��ق �أنف��ه من رائحة ال�ص��وف املحرتق ،بد�أ
الآن يف جم��ع اجلل��ود ذات الرائح��ة الكريه��ة ،وال�صوف املمزق ،يف امل�س��تودع الب��ارد يقف عند امليزان الفوالذي،
متك ًئ��ا عل��ى ع��كازه ،ي�ض��رب حلق��ات الع��داد ،الي��وم ،املتواف��ر بك�ثرة لدى النا���س ،ه��و اجللود املختلف��ة ،بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك� ،أثق��ل لفاف��ات التب��غ يف جي��ب �أونب��اي ،يف �أح��د �أركان امل�س��تودع ال�ضخ��م �ش��به املظل��م ،هناك زجاجات
بي�ض��اء وحم��راء عالق��ة م��ن قاعه��ا يف الأر���ض الرطب��ة ،هناك ما يكفي من الت�ش��هريات املختلف��ة ب�أونبايِ ،حيكت
وراء ظه��ره ،ل��ذا ،هن��اك الكثري من الزوار للم�س��تودع يختل�س��ون النظ��ر �إىل �أونباي.
�أونب��اي ،يتماي��ل ،وب�ش��ق النف���س ي�ص��ل �إىل املن��زل ،عل��ى الطري��ق ،ينظ��ر حت ًم��ا �إىل حي��ث يجتم��ع النا���س ،هن��اك
ال ي�س��تطيع �أن يت�ص��رف به��دوء ،ال�ش��خ�ص ال��ذي ا�ش��تهر يف زمان��ه بلق��ب "اخلطي��ب البلي��غ"� ،أ�صبح ُيع��رف الآن بـ
"امل�شاك���س" و"امل ��ؤذي" و"امل�ش��كلجي"� ،إذا كان النا���س يف ال�س��ابق ينجذب��ون �إلي��ه ،فه��م الي��وم يتجنبون��ه ،ي�س�ير
�أونباي امل�سكني على طول ال�شارع العري�ض وحيدً ا ،يلوح بعكازه فوق ر�أ�سه ،ي�صرخ وي�صيح بكل �أنواع ال�سخافات.
يف مث��ل ه��ذه احل��االت يتح��ول نح��و من��زل كاراب��اال ،وم��ن العتب��ة يرم��ي عكازي��ه يف اجتاه�ين خمتلف�ين ،ويقف��ز
عل��ى �س��اق واح��دة ،ويدخ��ل �إىل �ص��در الغرف��ة ،وي�س��قط عل��ى جانبه م�س��تندً ا على و�س��ادة ،حتاول �س��اكيب �إر�ضاء
�أونباي ،وذلك من خالل فر�شها له �أف�ضل القطع ،و�إعطائه �أف�ضل و�سادة� ،أونباي ،بعد �أن يتمدد على ال�صدر،
ي�أكل الكيورداك املدهن ،ي�ش��رب ال�ش��اي ،وي�س��كر من ن�صف اللرت الذي �أخرجته �صاحبة املنزل من ال�صندوق،
وي�صب لكاراباال الذي مل يكن من حمبي امل�شروبات الكحولية ،ما �أن ي�شرب ك� ًأ�سا �صغرية ،حتى يبد�أ على الفور
بال�ضحك بال معنى� ،إذا �أقنعوه بال�ش��رب �أكرث ،ف�إنه ي�س��قط ر�أ�س��ه على �صدره ويبد�أ بال�ش��خري� ،أونباي ال يرغب
يف �أن يفق��د الأذن الوحي��دة الت��ي ت�س��تمع �إلي��ه ،لذل��ك ،ي�ص��ب لقرين��ه وقريب��ه م��رة واح��دة فق��ط ،ويب��د�أ ذاك يف
ال�ضح��ك ب�ش��كل متقط��ع ،يف ح�ين ه��و� ،أونب��اي ،ي�ش��رب وح��ده ويتح��دث مع نف�س��ه ،ينظ��ر �إىل وجه �صديقه ب�ش��كل
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ثاب��ت ،كم��ا لو كان يراه للم��رة الأوىل ،ويعلن:
�أونب��اي� ،أيه��ا امل�س��كني �أن��ت! ل��ن تلم��ع جبهت��ك العري�ض��ة م��ن احل��ظ ،ال��ذي ميك��ن �أن يك��ون مبثاب��ة ط��رد لقطع��ان
الكوخلوز ،ف�أنت متتلك القوة ،و ُلديك ميزة ،ول�س��ت �أ�س��و�أ من الآخرين ،كل �صحيفة �س��تتزين ب�صورتك مع هذا
الأنف ال�ضخم ،وال�ش��ارب اجلميل ،وهذا الوجه امل�س��تديرً ،
فبدل من عر�ض �أ�ش��خا�ص مثلك على �أنهم "جنمنا"،
يدفع��ون �إىل الأم��ام �أمث��ال كايل ،الأق��زام ال�صغ��ار التافه�ين ،الذي��ن �ضربته��م احلي��اة ،املتجردي��ن مث��ل عظ��ام
عاري��ة م��ن اللح��م ،ات�ض��ح �أن احل��ظ ال يفه��م النا���س� ،ش��خ�ص يبت�س��م ل��ه احل��ظ ،و�ش��خ�ص �آخ��ر غ�ير حمظ��وظ،
ات�ضح �أن ال�سعادة عمال ٌق ذو عني واحدة ،ال يعرف من يحمل على كتفه حتى يراه بعينه الوحيدة ،وما �أن يراه،
حتى يرميه من عن ظهره ،ويرفعه من رقبته ويرميه جان ًبا! رمبا لي���س بعيدً ا ذلك اليوم الذي �س��تطري فيه هذه
الث�يران عدمي��ة الفائدة ر� ًأ�س��ا على عقب!
بع��د ه��ذه الكلم��ات ،يقل��ب حمت��وى الك�أ���س يف فم��ه ،تب�ين �أن يف �ص��دره ن��ار �س��خط ،ال ميك��ن �أن تطفئها ف��ودكا� ،أو
ب�صل حاد� ،أو كيورداك� ،أو �ش��اي �أع�ش��اب كثيف مع احلليب ،يخمد �أخ ًريا عندما يقولها.
�أونباي يرفع �إىل �أنفه الب�صل احلاد ،يجل�س ،يجل�س وي�صرخ فج�أة:
يا �إلهي! لو كانت الأوقات ال�سابقة ،ل�ساعدتك ،ولرفعتك عال ًيا ،لرفعتك.
�إيه ،يا قريني ،من ميكن �أن ي�شك يف ذلك.
�ساكيب التي ت�صب ال�شاي ،ا�ستيقظت وهي ت�ستمع.
واي ،م��اذا ميكنن��ي �أن �أق��ول هن��ا ،و�أن��ا نف�س��ي مذن��ب�- ،أونب��اي بع��د وقت ي�صي��ح  ،راف ًعا بكل قوته الو�س��ادة حتت
رئي�س��اً ،
وبدل
مرفق��ه ،وك�أن��ه ينتق��م منه��ا ل�ش��يء م��ا :عندم��ا قام��وا بدمج الكوخل��وزات ،تبني �أنه��م �أرادوا تعييني ً
من �أن �أت�صرف يف هذه الفرتة بهدوء� ،ش��تمتُ ال�س��كرتري ،ويف اجتماع املقاطعة ،قمت بانتقاد ال�س��لطات لوجود
واحد ،كما يقولون� ،ضربت ال�سكرتري الأول على جبينه،
الكثري من الروتني الورقي ،ومل �أالحظ �أن بر�أ�س ع�صا ٍ
ومنذ ذلك احلني بد�أت ال�س��لطات تنظر �إ َّ
يل بارتياب ،منذ ذلك احلني ،مل �أمتكن من �إيجاد لغة م�ش�تركة معه،
متاما مثل اللنب الرائب ،ال ميكن �أن يف�سد ترويبه مرة �أخرى وحتويله �إىل عريان ،ملاذا كنت �أنا وحدي يف تلك
ً
ن�شيطا جدً ا! الآن ال ميكنك �أن تكون متوا�ض ًعا جدً ا ،وال ً
الأثناء ً
ن�شيطا جدً ا ،وال ر�شي ًقا جدً ا ،وال ذك ًيا جدً ا ،رمبا
�أن الرثوة الزائدة لن ت�ضر ،لكن التفل�س��ف الزائد �ضار ،هذا �أمر م�ؤكد� ،أنت نف�س��ك تعيق �س��عادتك ،ما يعطينا
�إياه اهلل ال �شيء� ،سيزول ،ما يعطيه اهلل ،ثم ي�ستعيدهً � ،
أي�ضا ال �شيء ،لكن الأ�سو�أ� ،أن يلوح لك احلظ بب�شارات
عن �أيام �سعيدة قادمة ثم فج�أة مينحك ظهره ،هذا ال ُين�سى �أبدً ا ،حتى املوت ،هكذا هي الأمور ،يا قريني....
�أونب��اي بع��د �أن ينظ��ر بف�ض��ول يف اجتاه��ه ،ي�ص��ب لنف�س��ه م��ن الزجاج��ة م��ع القرق��رة ،وبع��د �أن ي�أخ��ذ الك�أ���س
يف يدي��ه ،يفرغه��ا يف فم��ه ،ويلق��ي به��ا بعي��دً ا ،وي�س��تند عل��ى كت��ف قرين��ه ،ويقف��ز عل��ى �س��اقه الوحيدة م��ن مكانه،
�س��اكيب عل��ى الف��ور مت�س��ك بالعكازي��ن املوجودي��ن عند الباب ،وحت�ش��رهما حت��ت ذراعيه ،يبد�أ �أونب��اي يف الغناء
ب�أعلى �صوته ،يف البداية ،حتما يغني �أغنية رو�سية؛ �أغنية حزينة متزق الروح ،على الرغم من �أن كبار ال�سن ال
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يفهم��ون الكلم��ات� ،إال �أن ه��ذه الأغني��ة تالم���س �أعماق الروح ،كلما غنى� ،أ�صبح �أكرث حيوية� ،ش��ارباه املتوا�ضعان
املتجم��دان كزغ��ب حائ��ر عل��ى جانبي �ش��فتيه ،يرتفع��ان فج�أة ،يف عينيه ال�ضبابيتني احلزينتني ،ينتع���ش ويوم�ض
الربي��ق� ،ش��فتاه املنكم�ش��تان ،اللت��ان �أحرقتهم��ا الف��ودكا للتو ،تتح��والن �إىل اللون البن��ي ،كلحم مطبوخ.
يرف��ع �أونب��اي كتفي��ه ،يق� ّوم �ص��دره ،كم��ا ل��و �أن��ه يق��ف بق��وة على �س��اقيه ،وال ي�س��تند عل��ى عكازيه ،عندما ي�س��تبدل
الأغني��ة الرو�س��ية ب�أغني��ة كازاخي��ة ،تنف��ر الدم��وع م��ن عين��ي �س��اكيب الطيب��ة الت��ي فتنته��ا الأغني��ة ،كذل��ك عين��ا
كاراباال مبللتان� ،أونباي ي�ش��عر �أكرث باملرارة ،عندما يرى كيف ي�ؤثر غنا�ؤه على هذه النفو���س الب�س��يطة ،م�ش��هد
الدم��وع ال�ش��فافة يف عي��ون ه��ؤالء الأ�ش��خا�ص الذي��ن يتحل��ون برق��ة القل��ب ،ي�ؤثر يف �أونباي كن�س��يم منع���ش ،يطهر
روحه التي ما زالت تدخن م�ش��تعلة من احل�س��رات الأخرية ،ومن الفودكا املريرة التي حترق احللق ،ي�ضع يديه
عل��ى �أكتافهم ،ويقول:
�إي��ه ،ي��ا م�ساكيني! و�س��ط �أقاربن��ا الذي��ن ي�ش��كلون ع�ش��ر عائ�لات ،ال يوج��د غ�يري �ش��خ�ص ر�ش��يق قلي� ًلا ،ال �س��مح
اهلل� ،إذا ح��دث غ��دً ا �ش��يء م��ا يل ،فمن �س��يندفع ويداف��ع عنكم جمي ًعا؟!
يزداد كاراباال حز ًنا ،ويبد�أ يف البكاء مبرارة ،لديه غ�صة يف احللق ،ي�شهق مثل طفل:
يا �سندي!
يتكل��م ب�ص��دق ،ب�ش��كل م�ؤث��ر َي ُ
فط��ر القل��ب ،معب� ًرا ع��ن كل ح��زن ممك��ن� ،أونب��اي ،بع��د �أن فتح جروحهما ،يدو���س
وينق��ر عل��ى عكازي��ه مغ��اد ًرا املنزل ،عرب نافذة املنزل ال�صغريةُ ،ي�س��مع �ضرب��ه لفرتة طويلة ،كما لو كانت ُتطرق
هناك ،يف الليل ،م�س��امري يف الأر�ض ال�س��وداء ال�صلبة.
مل ي�ستطع كاراباال يف ذلك اليوم �أن يغلق عينيه.
ه��ذا الرج��ل ال�ضخ��م ،ال��ذي ال يع�ير يف احلي��اة االهتم��ام للكث�ير م��ن املح��ن ،مل ينزع��ج م��ن التفاه��ات ،احلم��د
هلل ،مل يك��ن ي�ش��عر باملل��ل ،احلم��د هلل� ،س��اكيب ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا كان��ت بطيئ��ة ،ووحي��دة االجت��اه ،لكنه��ا مل
تواجه قط� ،أجنبت له اب ًنا واحدً ا وابنة واحدة ،تزوج االبن ،ويعي�ش يف منزل منف�صل ،وهو مربي خيول ،االبنة
متزوجة يف القرية املجاورة ،لي�س �أ�سو�أ من النا�س ب�شيء� ،إذا قالوا" :كاراباال ،افعل هذا وهذا"� ،سيفعل ،.و�إذا
قال��وا" :كاراب��اال ،اذه��ب �إىل هن��اك"� ،س��يذهب ،احلم��د هلل� ،إىل الآن مل يق��م �أح��د ب�إب��داء مالحظ��ة عن��ه" :لق��د
فعل��ت ه��ذا عل��ى نح��و غ�ير الئ��ق"؛ لذلك ناد ًرا ما ينزعج من �ش��ئون عمله ،فقط يف بع�ض الأحيان ،يف تلك الأيام،
عندم��ا ي�أت��ي �أونب��اي ،يب��دو حل��داد القري��ة �أن الع��امل القاب��ع به��دوء حت��ت �أقدامه ،يبد�أ فج��أة يف االنهيار� ،أ�ش��ياء
كثرية ال يفهمها تبد�أ ببث اخلوف يف روحه املتوا�ضعة ،ال ي�س��تطيع �أن يفهم ملاذا لدى قرينه ،الذين يجله ك�إله،
ت�س�ير الأم��ور به��ذا ال�س��وء ،يف �ض��وء �أن �أونب��اي ي�ؤك��د ط��وال الوق��ت �أن يف احلي��اة هن��اك ح ًق��ا مكا ًن��ا للم�ش��احنات
واملكائ��د ،يفك��ر ،يف ه��ذه القري��ة يب��دو �أن��ه ال يوج��د �أح��د ي�س��تطيع �أن يرم��ي يف وجه��ه�" :إي��ه� ،أيه��ا الكاف��ر! �أيه��ا
امللحد! اجلميع مثلهم� ،أنا�س ب�سطاء ،ويف كل الأحوال ،ها هو �أونباي يعي�ش ويتعذب ،قد تكون احلياة يف الواقع
ه��ي لي�س��ت م��ا يعرفه��ا ه��و ،كاراب��اال� ،أي �أن احلي��اة ال تنح�ص��ر فق��ط يف �س��ندان مقو�� ٍ�س ومطرق��ة �س��وداء ،عل��ى
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الأرجح ،لي���س كل ما ي�س��قط يف حجر رحى احلياة ميكن �أن ينا�س��ب الآخرين ،كما �أن لي���س كل ما يقع يف يديه،
ميك��ن �أن ينا�س��به� ،إذا مل يك��ن ه��ذا كذل��ك ،ه��ل كان �أونب��اي ليم�ش��ي يف مث��ل ه��ذه احلال؟ رمبا ال�س��بب برمته هو
الر�صا�ص��ة الطائ�ش��ة الت��ي �أطلقه��ا هتلر لو �أنها �أ�صابت ج��ده ،...والد هتلر ،...عليهم اللعنة ،...هنا وهناك،...
يف الفم والأذن ،...ك�أن تلك الر�صا�صة مل تقطع �ساق قريني وحدها ،بل قطعت جميع �أجنحة الروح معها ،وكل
�آماله��ا ،و�إال ،فلم��اذا �أونب��اي ،ال��ذي متي��ز عن الآخرين بفطنته وقدراته ،مل يتعلم؟ من يعرف �أين �س��يكون ،ومن
�سي�صبح ،لو �أنه تعلم؟ ر�صا�صة طائ�شة �أ�صابته ،وهو ،اجليغيت و�سط ال�سالطني ،وجد نف�سه بجوار الوادعني،
اخلجولني ،اخلانعني ،مثل كاراباال ،الآن ال ي�ستطيع قرينه �أن يجد مكا ًنا لنف�سه ،عندما يفكر كاراباال يف ذلك،
ت�ش��تد لديه احلمى.
ه��و نف�س��ه ،حت��ى و�ص��ل �إىل ه��ذا العم��ر ،حم��ل كل م��ا متك��ن م��ن �أن يح�ص��ل علي��ه ،و�أكل م��ا كان مق��د ًرا ل��ه من��ذ
ال��والدة �أن ي��أكل ،ومل يح��زن ب�ش��دة عل��ى �ش��يء م��ا�" ،أب��و"ه � ً
أي�ض��ا مل يفك��ر ب�ش��كل خا���ص عندما �أجنب ه��ذا االبن،
مل يفتح الكتاب املقد���س بهذا ال�ش��أن ،ومل يرفع الأذان عندما �أطلق عليه ا�س��مه ،مبجرد والدة اجل�س��د الأ�س��مر،
�أطلق��وا علي��ه ا�س��م "كاراب��اال" ،والآن ه��ذا الكاراب��اال ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه �أ�صب��ح عج��و ًزا ،مل ين��اده �أح��د يف ه��ذه
القري��ة ق��ط ب�صيغ��ة االح�ترام "كاريك��ي" ،اجلمي��ع يقول��ون" :ه��ذا فعل��ه كاراب��اال"" ،ه��ذا �صنع��ه كاراب��اال"" ،يج��ب
�أن حتج��ز ل��دى كاراب��اال"� ،...أحيا ًن��ا �إذا ق��دم �ش��خ�ص م��ن قري��ة �أخ��رى �إليه يف عمل ،و�أ�س��ماه "كاريك��ي" ،م�ؤخرة
ر�أ�س��ه تغ��رق يف الع��رق ال��ذي يت�صب��ب عل��ى الف��ور ،وتب��د�أ احلك��ة ،عل��ى امل��آدب والتجمعات ال يجل���س على ال�س��دة،
ب��ل ي�ضطج��ع ويتك��ئ عل��ى مرفق��ه يف م��كان عند العتبة ،بدون تكرمي خا�ص� ،ألي���س لدى كل �ش��يء قيمته اخلا�صة،
م�صنوعا من الق�صدير ،ومب�صقة م��ن الفوالذ املقاوم
وجاذبيت��ه اخلا�ص��ة؟ عل��ى �س��بيل املث��ال ،م��ن ر�أى حمرا ًث��ا
ً
لل�صد�أ؟ ال يبدو الو�ضع احلايل لأونباي من منظوره دائ ًما� ،إال جمرد حالة غري منا�سبة ،يف بع�ض الأحيان ت�أتي
�ادل � ً
أي�ض��ا!" ،ولك��ن عل��ى الف��ور ي�س��تدرك ،ويق��ول يف نف�س��ه:
فج��أة �إىل ر�أ�س��ه" :وه��ل الإل��ه ميك��ن �أن يك��ون غ�ير ع� ٍ
"التوب��ة ،التوب��ة! اغفر يل!".
غريب ،كما لو �أن يف جميع �أنحاء العامل لي���س هناك �ش��خ�ص طبيعي واحد ،حتديدً ا هو ،احلريف الو�ضيع ،الذي
عاما ،والذي لديه الآن م��ن القراءة والكتابة ما يكفي فقط
�أنه��ى بطريق��ة م��ا ثالث��ة �صف��وف درا�س��ية قبل �أربعني ً
لل�س��ماح له ،مقابل قائمة ا�س��تالم الرواتب� ،أن يكتب ً
بدل من كنيته احلروف الأربعة الأوىل من ا�س��م والده ،ثم
ب�شكل �أخرق ير�سم ب�شرطة منحنية ً
ذيل ،كاراباال ح�صل على ال�ساق الرقيقة من الع�شب من فم �سلحفاة ،وهو
ما لي���س يف متناول �أي �ش��خ�ص ب�س��يط ،لكن �س��يكون من الأف�ضل لو ح�صل على الأع�ش��اب �ش��خ�ص ،مثل �أونباي،
ال��ذي ،كم��ا يقول��ون ،ي�صط��اد ب�أ�س��نانه الطي��ور عل��ى الطائ��ر ،...لو �أن �أونباي ح�صل على الع�ش��بة ال�س��حرية ،من
يدري- ،رمبا كان �سيطري فاردًا جناحيه ،كما كان يف �سنوات �شبابه النارية ،اجليغيت ال�شاب البارز والو�سيم،
ال��ذي تقتح��م �صورت��ه ذاك��رة كل م��ن ر�آه ،ول��و مل��رة ،وتبق��ى يف ذاكرة كل من �س��معه ،ولو مل��رة� ،أمل يكن قاد ًرا على
الدرا�س��ة ،ناهي��ك ع��ن الكوخل��وز املج��اور ،ولك��ن يف املنطق��ة ،وال حت��ى يف املنطق��ة ،ب��ل يف املحافظ��ة ،وال حتى يف
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جال�س��ا ب�ش��كل مهم يف �أحد بيوت العلم واحدً ا من
املحافظة ،بل يف �أملاتي نف�س��ها� ،أو حتى يف مو�س��كو؟ �أال يكون ً
العلماء ،بجبهته العري�ضة واملت�ألقة! �أال يكون قد �س��جل يف الدرا�س��ة جميع ال�ش��بان الذين لديهم �أي عالقة بهذه
القري��ة؟ �أال يوق��ف لدي��ه جمي��ع م��ن ه��م من هذه القرية الذين مر�ضوا �أو كان لديهم عمل يف املدينة! كان �أونباي
لي�صب��ح واح��دً ا م��ن ه��ؤالء امل�س��ئولني الكب��ار الذي��ن يتحدث��ون فقط عل��ى الراديو ،وال يظه��رون �إال يف الأفالم ،هو
بالتحدي��د ،كان ،كم��ا يقول��ون ،ليح��ول واح��دً ا م��ن الأنه��ار م��ن �أنف��ه �إىل �أر���ض �أج��داده ،ل��و �أتيح��ت ل��ه الفر�صة ملا
ظل��ت دون ج��دوى ه��ذه الأر���ض العاري��ة الت��ي ال تتخب��ط يف رمالها الآن �إال الإبل ،عنده��ا كان كاراباال ليبلغ قرينه
تن�س��نا� ،أ�صدق��اء الطفولة ،يجب �أن يكون لدينا نحن � ً
أي�ضا �ش��يء
م��ن خ�لال النا���س�" :إي��ه� ،أيه��ا الكل��ب املتكرب ،ال َ
م��ا� ،إذا كان��ت يف يدي��ك ق��وة القان��ون ،ابن��ي كواتبي��ك مرب��ي خي��ول ،مرب��ي خي��ول ماه��ر ،لدي��ه الأوراق احلم��راء
والزرقاء تقبع يف رزم� ،إنه ي�شبهني ،غري حا�سم ،يبدو �أنه يرغب يف �شراء �سيارة ،تبني �أنه يتوجب عليه االنتظار
يف الطاب��ور اثن��ي ع�ش��ر �ش��ه ًرا ،وف ًق��ا للنا���س ،م��ن ال�ض��روري له��ذا �أن يك��ون هن��اك بالإ�ضاف��ة �إىل امل��ال ل�صو���ص
مع��ارف ،باخت�ص��ار ،هن��اك م��ا يكف��ي م��ن العناء ،ومع ذلك� ،أنت نف�س��ك تعرف �أن هذا �ش��يء ال جنيده ،ال �أنا وال
ابن��ي� ،س��اعدنا يف ه��ذا الأم��ر ،جاني��ل ال�صغ�يرة ،الت��ي ر�أيته��ا م��رة على وع��اء تب��ول الأطفال ،ه��ي الآن متزوجة،
لديه��ا �أطف��ال ،لكنه��ا ال متل��ك من� ً
�زل الئ ًق��ا ،مث��ل الآخري��ن ،هل ميكن��ك م�س��اعدتها؟ القرى الأخرى مث��ل القرى،
يف قريتنا ،ال يزال هناك الكثري من الأكواخ املغرو�سة يف الأر�ض ،تبدو نوافذها وك�أنها ثقوب �سوداء� ،ضع ذلك
يف احل�س��بان � ً
أي�ض��ا ،بالن�س��بة لن��ا ،كل م��ا ه��و خ�ير غ�ير قابل للتحقي��ق ،كما يف اجلزء العلوي م��ن كاراتاو املغطاة
بالثل��وج ،وم��اذا � ً
أي�ضا؟-ات�صل ملرة واحدة فقط".
ي��ا �إله��ي ،يكف��ي ،كل ه��ذا جم��رد حل��م ،وهك��ذا نعي���ش ب�ش��كل غ�ير �س��يئ ،مل يتخل��ف ه��و ،كاراب��اال احل� ّداد ،كم��ا
ً
م�سئول� ،سيكون الأمر له نف�سه على ما
يقولون ،عن البدو الرحل ،بغ�ض النظر عن ذلك ،ولكن �إذا �أ�صبح �أونباي
يرام� ،إذا �س�أل �أونباي �أولئك الذين يجتمع بهم" :احلداد كاراباال كان �صديقي ،هل هو على قيد احلياة؟"-بهذا
�س��يكون �س��عيدً ا جدً ا ،بكلمة واحدة ،لو �أن قرينه ال ي�س�ير تائ ًها ،مثل كلب ابتلع �إبرة....
عندما تذكر هذا ،ظهر �أمام عيني �أونباي ،الذي كان قد �ش��اهده قبل ثالثة �أيام؛ جللد والعظام ،الوجه ،الذي
كان ذات م��رة بل��ون القم��ح الف��احت ،ه��و الآن �ش��احب ،مل��ي ٌء بالتجاعي��د ،ترق��ق احلاجب��ان املنحني��ان ،وال�ش��عر
يت��دىل يف اجتاه��ات خمتلف��ة ،يف التجويف�ين عين��ان مث��ل زجاجت�ين عالقتني ،ينظ��ر بحقد ،وح��ده ل�س��انه ال�لاذع
واحلاد يذ ِّكر ب�أن هذا ال�ش��خ�ص النحيل ،كهيكل عظمي ،ال�ش��خ�ص الذي يجل���س مغط ًيا كتفيه بغطاء قدمي ،هو
�أونباي ال�سابق.
�ض��رب كاراب��اال بكعبي��ه جانب��ي احل�ص��ان ،يج��ب �أن يبت�س��م احل��ظ الي��وم ،رمب��ا لي���س عب ًث��ا �أنه ح�صل على ع�ش��بة
ال�سلحفاة ،من يدري ،رمبا ،بعد �أن يرى �أن رغبته قد حتققت ،ف�إن قرينه امل�سكني ،الذي ب�صعوبة يجر عظامه،
�سينه�ض على قدميه.
نح��و الظه�يرة ،ظه��ر مرك��ز املنطق��ة ،بع��د �أن �س��أل النا���س ،وج��د يف البداي��ة املكتب ال��ذي �أمره �أونب��اي �أن يذهب
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�إليه � ًأول ،امر�أة �ش��ابة ع�صبية جتل���س يف الغرفة الأمامية ،وتتحدث ً
طويل ،د�س��ت ر�أ�س��ها يف مكتب املدير الذي
ق��ال" :دعيه يدخل".
يف �ص��در الغرف��ة ،عل��ى طاول��ة �صنوبري��ة ،جل���س به��دوء ،ملق ًيا مبعطفه على كتفيه ،رج��ل عري�ض املنكبني ،متني،
�أ�س��مر الل��ون ،ذو وج��ه نحي��ل ج��اف� ،س��أل ع��ن الأح��والً ،
وام�ض��ا ب�س��نه املعدين الأبي���ض ،عند اال�س��تماع �إليه ،من
�وج من الأ�س�لاك ،وب�صق يف كي���س ورقي ،عندما انتهى كاراباال من
وقت لآخر خ�شخ���ش بورقة يف �صندوق من�س� ٍ
�إخب��اره ع��ن احلال��ة الت��ي كان ق��د ج��اء م��ن �أجله��ا� ،صاحب ال�س��ن املعدين ،كم��ا لو كان يرغ��ب يف �أن يفك ويخرج
رقبته الطويلة من ج�سده� ،أدار ر�أ�سه بحدة �إىل اجلانب ،وم�شى ب�أ�صابعه مرتني �أو ثال ًثا ذها ًبا و�إيا ًبا وهو يفكر،
م��ن الذق��ن حت��ى اجلب�ين ،وم��ن اجلب�ين حت��ى الذق��ن ،ك�ش��ف �س��نه املع��دين ،وابت�س��م ابت�س��امة عري�ض��ة ،كاراب��اال
جال�� ٌ�س يفكر" :نعم ،هذا ما قالوه-،بالفعل يبدو امل�س��ئول ككلب �صيد مقرف يحر���س الفخ".
�أعلم� ،أيها املحرتم،...
بد�أ الوجه امل�شدود...
– احلديث يدور عن املدعي بي�س��ينوف� ،ألي���س كذلك؟ وهذه هي ر�س��الته التي ي�ش��تمنا فيها جمي ًعا على التوايل،
ب��د ًءا م��ن اجلي��ل ال�س��ابع للأج��داد و�أج��داد الأج��داد ،و�أقرب��اء الأم ال�س��بعة وال�س��بعني ،فق��ط ب�س��بب ه��ذه الورق��ة
كان م��ن ال�لازم �أن نعذب��ه لف�ترة �أط��ول ،ولك��ن لأن��ك �أتي��ت �أن��ت ،...مت ا�س��تالم الورق��ة ملنحه ال�س��يارة ،لكن قرار
منح هذه ال�س��يارة يف �أوا�س��ط هذا العام ،يف يد رئي���س م�ؤ�س�س��ة �أخرى� ،إذا �أعطوا "املوافقة" ،فنحن م�س��تعدون،
وجهك طيب ،لي���س كوجه ذاك املدعي ،يجب عليك �أن تذهب �إىل امل�ؤ�س�س��ة التي �أخربتك عنها.
نظر �إىل كاراباال بارتياب ،كما لو كان يدقق يف ت�أثري قراره ،نه�ض كاراباال من مقعده على نحو �أخرق.
هل هبطت ب�سالم يا "�أو�شكني"؟ كيف جرت الوالدة؟
�س�أل الوجه امل�شدود.
احلمد هلل ،لي�س �سي ًئا.
ك�أن كاراب��اال ر�أى يف م��كان م��ا ه��ذا الوج��ه امل�ش��دود والعن��ق املت��ديل عال ًيا� ،أغلق الباب خلف��ه ،نظر ثانية ،لكن مل
ي�ستطع �أن يتذ ّكر.
يف امل�ؤ�س�س��ة الثانية كان هناك عدد �أكرب من النا���س ،لي���س كما يف امل�ؤ�س�س��ة الأوىل ،و ُو�ضعت الكرا�س� ّ�ي يف �صف
على جانبي الغرفة الطويلة،
كان هناك �أنا���س يجل�س��ون على هذه الكرا�س��ي ،غالبيتهم ي�ضعون �أمامهم جملدات منتفخة على ركبهم ،لي�س��وا
مثل��ه ،بيدي��ن فارغت�ين ،يب��دو �أن املدي��ر كان مت�أخ� ًرا ،لأن الفت��اة ذات الوج��ه الأبي���ض ،كان��ت جتي��ب ب�س��رعة على
الهواتف الرنانة امل�ستمرة:
ال ،مل ي� ِأت بعد ،النا�س يف اال�ستقبال كرث.
يف كل م��رة تتح��ول فيه��ا نح��و الهات��ف ،تلق��ي نظرة جانبية نحو غرفة اال�ستقبال ،ال�ش��باب ،اجلال�س��ون باحت�ش��ام
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اهتماما بالفتاة ال�سكرترية،
مع املجلدات املمتلئة ،يبدون
ً
بع��د ح�ين ظه��ر املدي��ر ،كان �ش��ا ًبا رقي ًق��ا ،ناع ًم��ا� ،أ�س��مر ،م��ع نظ��رة �صارمة ،عظ��ام وجنتي��ه ح��ادة متلألئ��ة مث��ل
�خ�صا بدي ًن��ا ،بال��كاد يحم��ل ج�س��ده ،دون النظ��ر �إىل
�ش��فرة �س��كني ،لكنه يخط��و �إىل الداخ��ل ب ِثق� ٍ�ل كم��ا ل��و كان �ش� ً
�أي �ش��خ�ص ،ذهب �إىل ال�صدر� ،إىل الباب املنجد بجلد �أ�س��ود ،فتح الباب ،وحتول �إىل الفتاة ال�س��كرترية ،وبعد
جال�س��ا عل��ى كر�س��ي عن��د العتبة ،رفع حاجبيه ال�س��ائلني
�أن ق��ال له��ا �ش��ي ًئا ،انزل��ق نظ��ره �إىل كاراب��اال ،ال��ذي كان ً
وه��و ينظ��ر لبع���ض الوق��ت متفاج ًئا ،ثم دف�أت نظرته ،و�أوم�أ بر�أ�س��ه للرجل العجوز.
عني العني ،لتكن ب�صحة ،يا عزيزي.
بلطف ،والكر�سي يئن حتته.
�أجاب كاراباال ٍ
ق��ال م��ا قال��ه ،لكن��ه يف احل��ال احم� َّر ب�ش��دة ،كل النا���س حدق��وا ونظ��روا �إلي��ه ،ذه��ب املدي��ر �إىل مكتب��ه ،بع��د وقت
ق�ص�ير ،رن اجلر���س ،فتحت الفت��اة ب��اب مكتب املدير ،ث��م حتولت وقالت:
يا �أك�ساكال ،املدير يطلب منك �أن تدخل.
كاراباال ،كما لو كان يطلب املعذرة من اجلال�سني� ،ألقى عليهم نظرات خجولة ،توجه �إىل املدير.
املكت��ب الكب�ير ،ال��ذي ،كم��ا يقول��ون ،كان م�س��احة كافي��ة لإط�لاق ح�ص��ان للع��دو ،كان ملي ًئ��ا بالأث��اث املتلأل��ئ،
م��ن خل��ف الطاول��ة الكب�يرة يف �ص��در املكتب ،نه�ض ال�ش��اب الأ�س��مر �ضيق الوجه واحليوي ،ومث��ل �صقر ،من وراء
الطاول��ة اندف��ع ب�س��رعة نح��وه ،اق�ترب من��ه و�أخ��ذه بي��ده ،ا�صطحب��ه مت� ً
أبطا ذراع��ه ،وق ّرب طاول��ة �ضيقة �صغرية
كان��ت �أم��ام الطاول��ة الكب�يرة ،و�أجل�س��ه على �أحد الكرا�س��ي الت��ي كانت على جانبيها ،كاراباال ،الذي مل ي�س��بق له
ق��ط �أن جل���س عل��ى �ش��يء غ�ير الكرا�س��ي القا�س��ية ،خ��اف م��ن �أن يغ��رق يف املقع��د الل�ين� ،س��حب عل��ى الف��ور ف��روة
التيم��اك املبلل��ة وو�ضعه��ا على الطاولة ال�صغ�يرة �أمامه.
جل���س ال�ش��اب الأ�س��مر ال�ش��بيه بال�صق��ر �صام ًت��ا ين�ص��ت �إىل الزائ��ر ،كت��ب �ش��ي ًئا ما عل��ى ورقة كان��ت �أمامه ،وبعد
انته��ى الرج��ل العج��وز م��ن الكالم� ،ضغط على الزر ،فظهرت ال�س��كرتري من وراء الباب.
�صليني مع ي�سينكولوف � ًأول ،ثم مع جوزبايف.
ح�س ًنا.
ما �إن �أغلقت الفتاة-ال�سكرترية الباب خلفها ،حتى رن جر�س الهاتف ،م ّد املدير الأ�سمر يده �إىل الهاتف.
مرح ًبا ،و ،...هكذا �إذن� ،...إذن ابد�أوا يف حت�ضري الورقة� ،سنخرتع �شي ًئا ما ،ح�س ًنا.
ل��دى ال�ش��اب الأ�س��مر النحي��ل ،ال��ذي الت�صق��ت عظمت��ا وجنتي��ه باجلل��د ،الكلم��ات � ً
أي�ض��ا دقيق��ة ،م��ا �أن حت��ررت
ي��داه ،حت��ى رن جر���س الهات��ف م��رة �أخرى.
�آه ،...مرح ًب��ا ،...ه��ذه ال�س��يارات الث�لاث ظل��ت عل��ى حاله��ا ،جي��د �أن الأم��ر هكذا� ،س��نقدم واح��دة منه��ا �إىل
�ش��خ�ص مع��اق ،الق��رار ،تق��ول� ،...س��وف ننظر ،والأوائ��ل ل��ن نرتكه��م خ��ايل الوفا���ض ،ال تقل��ق ب�ش��أن ذل��ك.
ات�ض��ح �أن ال�ش��خ�ص ال��ذي كان عل��ى اجلان��ب الآخ��ر م��ن اخل��ط كث�ير ال��كالم ،عل��ى جبهة الأ�س��مر ظه��رت وبد�أت
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تلعب التجاعيد.
الأول غري موجود بعد� ،س�أكلمه عندما ي�أتي� ،أخربه ب�أنني �أنا �أمرت.
ل��دى املدي��ر وج��ه �ص��ارم ،يب��دو �أن��ه اعتاد عل��ى �أن ي�صل �إىل ما يريد ،من وقت لآخر �ضرب بقب�ضته على الطاولة
بهدوء ،وكان ممت ًعا لكاراباال �أن يرى كيف كانت منف�ضة ال�سجائر التي كان فيها عقب �سيجارة مع ذيل �أبي�ض،
تقفز على الطاولة ال�صغرية مع كل �ضربة ،رمبا ما ي�س��ميه �أونباي ً
عدل ،هو ذاته ا�س��تقامة هذا ال�ش��اب الأ�س��مر
الذي يتحدث ب�صراحة وب�صرامة بنربة �آمرة ،حتى منف�ضة ال�س��جائر تخافه ،بعد �أن �أنهى املكاملة ،التفت �إليه
املدير ً
قائل:
�آك�س��اكال ،اذه��ب �إىل املكت��ب ال��ذي كن��ت في��ه ،وخ��ذ �أوراقك ،ث��م اذه��ب �إىل الرفي��ق جوزبايف� ،س��وف يح��ل
ق�ضيت��ك ،ه��ل لدي��ك �أي��ة طلب��ات �أخ��رى؟
ال ،يا عني العني� ،شك ًرا ً
جزيل ،ليتجاوزك كل ما هو �سيئ،
و�شك ًرا لكم � ً
أي�ضا ،يف العام املا�ضي جنحتم يف التعامل مع مهمتناُ ،ك ّلفت بالإ�شراف على �إقامة ن�صب تذكاري
ملقاتلي احلرب ،لوال م�ساعدتكم ،لأ�صابنا العار.
الآن فق��ط فه��م كاراب��اال ،يف الع��ام املا�ض��يَ ،مل ْمل حت��ل منظمة احلزب عنه ،ومل تهد�أ ،حتى �صنع كاراباال قطعة
مودعا.
معدنية المعة ،رمبا هو يتحدث عن ذلك ،نه�ض املدير الأ�سمر ،و�صافحه ً
ات�ض��ح �أن جوزباي��ف ه��و مدي��ر التج��ارة ،اعتق��د كاراب��اال �أن يف التج��ارة ال يعم��ل �س��وى املتمل�ص�ين الر�ش��يقني
القادرين على الت�س��لل عرب خرم الإبرة ،كان ذاك �ضخ ًما مثل جمل ذي �س��نام واحد ،منخران منتفخان� ،ش��عر
جمع��د ،عندم��ا يتح��دث ،يتح��رك با�س��تمرار �إىل الأم��ام و�إىل اخلل��ف با�س��تمرار عل��ى الطاول��ة بجدع��ة ي� ٍ�د ب�ترت
بر�صا�صة.
�إذن ،يا �آك�ساكال ،هذه ال�سيارة �ضرورية لك �شخ�ص ًيا؟
ال ،لدي قريب معوق� ،أر�سلني.
هكذا �إذن! للتو كنت عند الرئي�س؟
نعم ،كنت.
مل نت�س��لم ه��ذا الع��ام م��ن امل�ؤ�س�س��ة �س��يارات للمعاق�ين� ،صحي��ح �أن يف املحط��ة هن��اك ث�لاث �س��يارات ،يف مكت��ب
جلن��ة املقاطع��ة اتخ��ذ ق��رار ب�أن��ه يت��م منحه��ا لأولئ��ك الذي��ن يح�صل��ون ه��ذا الع��ام عل��ى الإنت��اج الأك�ثر م��ن ن�س��ل
النعاج ،وقبل ذلك تلقينا تعليمات بعدم مل�س��ها ،الآن هنا يقولون �إنه يجب علينا منحها ملعاق ،غدً ا �س��وف ي�صل
�اقي هات�ين يف فتح��ة واحدة ،ه��ذا بالطب��ع لي���س ل��ه
ال�س��كرتري الأول ويحا�س��بني� ،سيح�ش��ر� ،إذا ج��از التعب�ير� ،س� َّ
عالق��ة بك ،لك��ن كي��ف ميك��ن �أن نت�صرف؟
ال �أعرف ،ه�ؤالء الرجال قالوا �إنه ممكن.
بالطبع ،يجب �أن ُيفعل اخلري ،ولكن القانون يجب �أن ُيحرتم ،من امل�ستحيل عدم احرتام القانون ،ماذا نفعل؟
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�إذا كان ذلك �ضد القانون...
ال ،.ال ،هذا لي�س خط�أك.
�آه ،...وما العمل؟
كان جوزبايف يف م�أزق ،بعد �أن بعرث كل ما كان على �سطح الطاولة ،بد�أ ينقب يف الأدراج املتحركة ،وجد ورقة
مطبوعة ،لب�س نظارات م�ستديرة مثل �شانرياك ،وقر�أ ،بعد ذلك نقر على الطاولة ب�إ�صبعه الثخني القبيح.
ات�ضح �أن ذلك لي�س �ضد القانون ،وها هم يف املكتب قد جنحوا يف �إ�صدار القرار ،...هل �أنت من �أو�شيكني؟
نعم.
ترعى املا�شية؟
�أنا حداد.
�آه ،ما ا�سمك؟
كاراباال.
منذ متى و�أنت تعمل يف احلدادة؟
و ُلدت هناك� ،أنا �أعمل مع احلديد منذ �سن مبكرة.
هل تذكر جماعة عام الثالث واخلم�سني؟
بالطبع.
هل تذكر كيف �أن الكثري من ال�سيارات توقفت يف �شهر مار�س يف ال�صقيع �أمام قريتكم؟
بالطب��ع� ،أذكره��ا جي��دً ا!� أمل تق��ف حت��ى ذاب��ت الرتب��ة املتجم��دة؟ يف معظمه��ا ُك�س��ر عم��ود الك��ردان ،وكان ل��دي
عم��ل ملدة �ش��هر كامل.
هكذا �إذن! �سمعت �أن يف �أو�شكني هناك حداد ذو � ٍأيد ذهبية ،تبني �أن هذا احلداد هو �أنت.
احم َّر كاراباال ،و�شعر جوزباييف الذي الحظ �إحراجه ،باحلرج.
�أن��ا � ً
أي�ض��ا كن��ت يف ذل��ك اال�ضطراب ،قمن��ا ب�إف��راغ ال�س��يارة م��ن احلم��ل ،وجمعن��ا جم��ال قريتك��م ،وحملن��ا عليه��ا
العل��ف �إىل الكوخل��وز املجاور ،حي��ث هلكت الأغنام.
�آه ،تبني �أنك من اللجنة التنفيذية للمنطقة! يا رفيق جوزبايف.
يف ذلك الوقت كنت �أعمل يف اللجنة التنفيذية للمقاطعة.
�صم��ت االثن��ان ،الآن فق��ط تذك��ر كاراب��اال ذاك الرج��ل الأ�س��مر م��ن اللجن��ة التنفيذي��ة للمقاطع��ة ،يف ذل��ك الع��ام
كان ال�ش��تاء قا�س� ًيا ،وكان الربي��ع عل��ى و�ش��ك املج��يء ،لك��ن فج��أة �س��قط الثل��ج ،ب��د�أت تنف��ق املا�ش��ية التي �ضعفت
خالل ف�صل ال�شتاء ،يف القرية بد�أ اجلميع يتحدثون عن �أن الرفيق جوزباييف نف�سه كان يقود �سيارته ،ويقدم
العل��ف للما�ش��ية ،والطع��ام للنا���س ،ذات م��رة م�ل�أ الهدي��ر الت�لال ال�س��ود م��ن اجلان��ب الغرب��ي للقري��ة ،عل��ى تل��ة
عاري��ة ،بالق��رب منه��ا مل يك��ن هن��اك غط��اء واحد �أو مظلة ،ال�س��يارات غرقت يف الثلج ،الرفي��ق جوزباييف الذي
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كان يقود قافلة �س��يارات� ،أمر الرفيق �أونباي بجمع كل العربات التي جترها اخليول ،جبنا كل املنازل بح ًثا عن
ال�س��روج ،يوم�ين عل��ى ظه��ر اخلي��ل ،اندف��ع جوزبايف ذها ًبا و�إيا ًبا بني التالل والقري��ة ،مل يذق طعم الراحة ،ومل
ً
مربوط��ا ب�ش��ريط �ش��عر ،و�س��اعد يف حتمي��ل احلمول��ة دون �أن
�وجا،
ي�س��مح للنا���س بالراح��ة ،كان يرت��دي ثو ًب��ا من�س� ً
جال�س��ا على ظهر جمل �ضخم ذي �س��نام واحد ،تر�أ���س القافلة.
يرتاح ،ثمً ،
طوي� ًلا تذك��ر ال�صغ�ير والكب�ير ه��ذا الرج��ل ال��ذي ال يه��د�أ ،ال��ذي ،عل��ى الرغ��م م��ن كون��ه م�س� ً
�ئول� ،ش��مر ع��ن
�س��اعديه وعم��ل عل��ى ق��دم امل�س��اواة م��ع البقي��ة؛ حتدث��وا ع��ن �أن��ه يف تل��ك امل��رة غ�ض��ب ب�ش��دة عل��ى �أونب��اي" :عل��ى
الرغ��م م��ن �أن��ك حتاف��ظ بح��زم عل��ى مزرعتك ،لكن ات�ضح �أنك قا�� ٍ�س ،وتفتقر �إىل ال�ش��فقة جت��اه جريانك"؛ كان
هناك �أحاديث كثرية عن هذا الرجل ،الذي تبني �أنه يف القول والفعل حا�سم و�سريع ،قالوا �إنه يف وقت الحق مت
تخفي���ض من�صبه ،وه��ا هو يجل���س يف مكت��ب ،كما تبني.
الرجل الأ�سمر ،ذو ال�شعر الأ�شيب ،وال�صدر العري�ض ،واملنخرين املفتوحني ،كان ينظر من النافذة ويفكر.
ح�س ًنا ،ما العمل؟ ح�س ًنا ،مبا �أنك جئت ،...وهل هناك �أي �شخ�ص ميكنه قيادة ال�سيارة؟
لدى هذا الرجل املعاق ،ابن �سائق.
�إذن لي� ِأت ويت�سلمها.
نه�ض كالهما ،وت�صافحا مودعني،
كيف هي الأمور هذا العام يف �أو�شكني؟يف ال�شتاء ت�ساقطت الثلوج مبا فيه الكفاية.
هذا يعني �أن كل �شيء �سوف ي�سري على ما يرام.
بع��د �أن �أنه��ى كاراب��اال �أم��وره يف املكت��ب ،اجت��ه �إىل �ضواح��ي البل��دة ،حي��ث ت��رك ح�صان��ه ،وعندم��ا م � َّر ب�أح��د
املنازل ،حيث �سمعت �أ�صوات الأطباق ،تذكر �أنه مل يتناول طعام الغداء� ،آه ،.رمبا هذا هو املقهى الذي امتدحه
�أونب��اي ،م��ا �أن فت��ح كاراب��اال بدفع��ة واح��دة باب املطع��م ،حتى �صرخت ام��ر�أة من هناك:
انتهى الوقت! ا�سرتاحة ،تعال يف اخلام�سة.
رمبا حتى اخلام�سة �أكون قد و�صلت �إىل القرية.
�أدخليه ،يبدو �أنه م�سافر،
جاء �صوت من هناك �آخر،
دخل كاراباال �إىل املطعم ،جل�س على طاولة عند الباب ،جاءت �إليه امر�أة نحيفة مع �صدر حمامة.
ماذا �ست�شرب ،يا عم؟
نعم� ،أي �شيء ،يا عزيزتي ،يثري اهتمام دودة بطني.
رمبا ت�أخذ �شي ًئا �آخر لفتح ال�شهية؟
مغرما بها ،يا عزيزتي.
يا عني العني ،هل هذه زجاجة؟� أنا ل�ست ً
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ل��دى امل��ر�أة ذات �ص��در احلمام��ة ،ارتع���ش الرك��ن الأمين من فمها بطريقة ملتوية� ،س��رعان ما �أح�ضرت وو�ضعت
�أمام��ه كو ًب��ا م��ن الأملني��وم ملي ًئ��ا بالبور���ش ،وطب ًق��ا رئي�س� ًيا م��ن الأرز علي��ه قط��ع من ر�أ���س ورئة وكبد ،و�ش��ي ٌء �أكرث
�س��وادًا ،بع��د ذل��ك ،ه��زت ردفيه��ا بدل� ٍ�ع ،وان�ضم��ت �إىل الن�س��اء اللوات��ي يرتدي��ن معاط��ف بي�ض��اء ويتهام�س��ن على
الطاول��ة يف اجل��زء اخللف��ي م��ن ال�صال��ة ،هناك ،تكثف الهم���س ب�ش��كل ملح��وظ ،ما �أن تقول املر�أة النم�ش��اء التي
جتل���س يف الو�س��ط �ش��ي ًئا ،على الأرجح ،م�ضح ًكا للغاية ،حتى تهتز اجلوانب ال�س��ميكة من ال�ضحك لدى الن�س��وة
اللوات��ي يجل�س��ن خلف ظهره.
طعاما باردًا،
ب��د�أ كاراب��اال بتن��اول الطع��ام عل��ى عج��ل م��ن �أج��ل املغادرة ب�س��رعة ،تع َّرق ،على الرغ��م من �أن��ه �أكل ً
واح��دة �أو اثنت��ان م��ن الذب��اب املتغ��ذي جي��دً ا م��ن جمرد لعق الأطباق الكث�يرة ،حطتا بالتناوب عل��ى �أذنيه ،ولكن
مل تع�ض��ا ،فق��ط طنت��ا ،وك�أن كال منه��ا تهم���س يف �أذن��ه َ " :مل �أن��ت يف عجلة؟!" ،كاراباال �أكرث من �أي �ش��يء �آخر يف
الدني��ا ،ال يطي��ق الذب��اب ،كم��ا �أنه ال يطيق الن�س��اء التافهات اللوات��ي ي�ضحكن يف ح�ضور الرجال.
ذات م��رة من��ذ زم��ن ،حت��ى يف ذل��ك الوق��ت يف مكت��ب الت�س��جيل الع�س��كري والتجنيد ،عانى م��ن متاعب من ذبابة
خ�ضراء واحدة ذات �س��اقني مغربتني ،ومن طبيبة �ش��ابة ،مكتب الت�س��جيل والتجنيد الع�س��كري ،بطبيعة احلال،
م�ؤ�س�س��ة ج��ادة ،ولك��ن م��ن ال�س��يئ� ،أن��ه بع��د �أن يجمعوا رج� ً�ال كبا ًرا ،يجربونه��م على خلع مالب�س��هم كما و ُلدتهم
�أمهاته��م ،النا���س ي�ش��عرون باحل��رج بع�ضه��م م��ن بع���ض ،وال يعرف��ون �إىل �أي��ن يذهب��ون م��ن اخلج��ل ،فه��م يغطون
عوراته��م ب�أيديه��م ،يف ه��ذه الأثن��اء ،تدخ��ل �إىل الغرف��ة املكتظ��ة ن�س��اء يف �أث��واب بي���ض ي�ضرب��ن بكعوبه��نً � ،
أي�ض��ا
دخل��ت الغرف��ة ام��ر�أة �ش��ابة جميل��ة ذات ق��وام ر�ش��يق ،وجل�س��ت ب�صم��ت يف م��كان قري��ب عل��ى حاف��ة طاول��ة غ�ير
م�س��تقرة متموجة ،وقف وف َّكر يف نف�س��ه" :يا �إلهي ،الأف�ضل �أن ي�س��رعوا يف �إر�س��النا �إىل اخلنادق التي يعلو فوقها
�أزي��ز الر�صا���ص ،ب� ً
�دل م��ن الوق��وف عرايا �أمام هذا امل�لاك الأبي�ض".
اق�ترب النا���س الواح��د تل��و الآخر ،وم��ع اق�تراب دوره ،ب��د�أ يرتع���ش ،عندم��ا ن��ادوا فج��أة ا�س��مه ،ب��دا ل��ه �أن الرعد
ً
مرتع�ش��ا من الطاولة.
يق�صف و�س��ط ال�س��ماء ال�صافية ،واقرتب
�آغا� ،أبعد يدك.
قالت املر�أة كا�شفة �أ�سنانها يف ابت�سامة.
كان فمه جا ًفا ،قال:
يا عزيزتي� ،أخجل...
عب�ست املر�أة...
يف ه��ذه الأثن��اء ط��ارت ذباب��ة خ�ض��راء الأجنح��ة م��ن الناف��ذة ،وحط��ت عل��ى اجلزء اخللفي من ر�أ�س��ه ،وب��د�أ هذا
امل��كان يحكه ،ح��رك ر�أ�س��ه �إىل هن��ا وهن��اك� ،إال �أن الذباب��ة مل تفك��ر يف الطريان ،عنده��ا غ�ض��ب ون��زع ي��ده م��ن
املنطق��ة احل�سا�س��ة ،ولي���س كيفم��ا كان ،و�إمنا بكامل قوت��ه �صفع عنقه بكفه.
يف ه��ذه الأثن��اء كان��ت امل��ر�أة املاك��رة تتفح�ص��ه بدق��ة ،بع��د ذل��ك ا�س��تدارت ،ر�أى م�ؤخ��رة ر�أ�س��ها ،كانت تهت��ز م��ن
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ال�ضحك ،ث��م جل�س��ت عل��ى الطاول��ة ،و�أخ��ذت ت�ضح��ك عالنية ،وعندم��ا ر�أى ال�ش��باب الع��راة الواقف�ين خلف��ه يف
الطابور املر�أة ت�ضحك ،فرحوا مبثل هذه الفر�صة ،وبد�أوا يقهقهون ب�أعلى �أ�صواتهم ،ال�شابة اجلميلة التي كانت
للت��و ق��د ب��دت لكاراب��اال وك�أنها م�لاك ذو �أجنحة بي�ضاء ،بدت له الآن �ش��يطا ًنا حقيق ًيا.
ويف ه��ذا احل�ش��د م��ن ن�س��وة املطع��م ،اللوات��ي ي�ضحك��ن به��دوء ،ب��دا ل��ه �أن ام��ر�أة مكت��ب الت�س��جيل الع�س��كري
والتجني��د نف�س��ها كان��ت موج��ودة � ً
أي�ض��ا ،بع��د �أن انته��ى ب�س��رعة م��ن الطع��ام �أمام��ه ،نه���ض ،و�س��ار ب�س��رعة نح��و
امل�ش��جب ،هرع �إىل الباب ،وا�ض ًعا حتت �أحد �إبطيه التيماك ،وحتت الإبط الآخر معطف جلد الغنم الأ�س��ود ،ما
�أن �صف��ع ب��اب املدخ��ل ،حت��ى انفج��رت الن�س��اء اللوات��ي ك��ن يف عم��ق الغرف��ة م��ن ال�ضح��ك املكب��وت ب�صعوب��ة.
كلما ابتعد عن هذا املبنى امللعون بذبابه الطنان ،ون�سائه ال�ضاحكات ،ي�سرتد �شي ًئا ف�شي ًئا هدوءه،
قف��ز عل��ى احل�ص��ان ال��ذي كان ينتظ��ره يف �س��احة "زاغوت�س��كوت" ،وانطل��ق عائدً ا ،وفق��ط عندم��ا بق��ي مرك��ز
املقاطع��ة خل��ف الت�لال ال�س��وداء ،ف��رح كاراب��اال وغن��ى:
يـ -ـيـ --ـيـ --ـي!
وعن��د كلم��ات "جيغي��ت م��ع فت��اة يجمع��ان الفح��م "....غط��ى فم��ه بي��ده ،وتث��اءب ب�ش��كل كب�ير ،لدرج��ة �أن عظمتي
وجنتي��ه كادتا تنك�س��ران�" ،إي ،اهلل"....
ح�صان �أ�شقر! حـ-ـ�صـ-ـان �أ�شقر!
رمب��ا ،لأن قريت��ه الأم كان��ت تنتظ��ره ،زاد احل�ص��ان م��ن �س��رعته ،جل���س كاراب��اال متك ًئ��ا عل��ى ال�س��رج م��ع القو���س
يبد م�س��ؤولو املكات��ب الثالثة له �أي
املنخف���ض ،وم��ن وق��ت لآخ��ر ،ق��ال" :وهك��ذا ،مت ح��ل ه��ذه الق�ضية بنج��اح!" مل ِ
مظاهر للتكرب على الإطالق ،ا�س��تمعوا �إليه بعناية ،نفذوا طلبه ،تبني �أن اثنني منهم يعرفانه ،وذاك ،ذو ال�س��ن
املع��دين ،والوج��ه النحي��ل ،يب��دو �أن كاراب��اال يعرف��ه � ً
أي�ض��ا ،انتظ��ر حلظ��ة� ،...أي��ن ر�آه؟ يف جنازة حمات��ه يبدو �أنه
مل ي�ص��ادف مث��ل ه��ذا الرج��ل ،ويف ع��زاء وال��د زوجت��ه ،عندم��ا ت��وىل بنف�س��ه ا�س��تقبال املعزي��ن ،يب��دو �أن��ه مل يكن
هناك � ً
أي�ضا� ،أم هو واحد من امل�سئولني الكرث الذين و�صلوا على اخليول املتعبة ؟ ،كيف له �أن يتذكرهم جمي ًعا؟
�إذا كان بع�ضهم ال يحتاج �إىل �أي قطعة من احلديد للمركبات ،فلي�س لهم �ش�أن مع احلداد كاراباال ،انتظر،...
انتظر....يف العام قبل املا�ضي ،الكثري من الأ�ش��خا�ص يف قبعات من القما���ش ،ع ّرجوا يف الليل ،قبل �أن ي�صلوا
�إىل الب��اب� ،س��ألوا وتو�س��لوا�" :آغات��ي ،انك�س��رت املق�ص��ات� ،س��اعدنا م��ن ف�ضل��ك" ،ج��اءوا عن��د الغ�س��ق ،وغ��ادروا
يف ال�صب��اح ،عندم��ا ب��د�أ ال�ض��وء يف الب��زوغ ،عرب��ة م��ن القما���ش امل�ش��مع ،يب��دو �أنه��م كان��وا عائدي��ن م��ن ال�صي��د،
كان القما���ش ً
ملطخ��ا بال��دم ،عل��ى م��ا يبدو م�س��حوه بالع�ش��ب الأخ�ض��ر ،عندها ،تذكر ،كان هناك م�شاك���س عبث
بال�س��يارة ،ودار حولها ،على الأرجح هو نف�س��ه ،يبدو وك�أنه ركب �أ�س��نا ًنا.
ولكن �أ ًيا كان الأمر ،فقد مت �أخ ًريا تنفيذ رغبة امل�س��كني �أونباي القدمية التي عذبت روحه ،ومل متنحه الراحة،
امل�س�ألة التي مل متكن �أونباي ذا الأ�سنان الكبرية من �أن يحلها ،بعد �أن �سافر �إىل مركز املنطقة مرات عديدة،
�ش��ا ًمتا اجلمي��ع دون ا�س��تثناء حت��ى نف��خ بطونه��م ،وك��م م��رة ع��اد خ��ايل الوفا���ض ،كان��ت بالن�س��بة لكاراب��اال �أم� ًرا
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تاف ًه��ا! فم��ن ال�صع��ب علي��ه �أن يرب��ط ب�ين كلمتني ،لدرج��ة �أن قمي�صه تبلل من هذا العم��ل ،...وكل هذا ،بالطبع،
ب�س��بب الق��وة العجيب��ة لتل��ك الع�ش��بة اخل�ض��راء ،الرقيق��ة مث��ل �إب��رة ،الت��ي كان��ت تت��دىل م��ن فم ال�س��لحفاة ،لي���س
عب ًثا قال الأ�سالف! لي���س عب ًثا ،النعمة مل�س��ت �أخ ًريا �أونباي ،على الأرجح �س��يطري قلبه من الفرح ،عندما يقوم
كاراباال قري ًبا بت�س��ليمه وثيقة الإذن يف يده� ،س��ي�ضحك فج�أة ،ورمبا� ،س��يقول�" :آه� ،أيها امل�س��كني ،تبني �أنك �أنت
� ً
أي�ضا ت�س��تطيع �أن تفعل �ش��ي ًئا".
فلي�ضحك ،لي�ضحك امل�سكني �أونباي...
عندم��ا دخ��ل كاراب��اال املن��زل ،مل يك��ن هن��اك �ص��وت يف الغرفة املظلمة ،على ال�س��دة ،بعد �أن و�ضع و�س��ادتني على
كال اجلانبني ،كان �أونباي م�ستلق ًيا ،كل �سكان املنزل الآخرين م�شوا على رءو�س الأ�صابع ،ب�صمت ،كما لو �أنهم
لي�س��وا بكائن��ات حي��ة ،و�إمن��ا �أ�ش��باح بال��كاد ملحوظ��ة ،يف عين��ي �أونب��اي الواه��ن واملرتع���ش ،ال��ذي بال��كاد احت�س��ى
ال�ش��اي ،ملعت ابت�س��امة ماكرة� ،أ�ش��ار �إىل مكان فارغ بجواره" :تعال �إىل ال�س��دة" ،ما �إن ثنى كاراباال ركبتيه و�أراد
�أن يقول �ش��ي ًئا ،حتى ابت�س��م �أونباي وقال:
ميكنك عدم التكلم� ،أنا �أعرف كل �شيء م�سب ًقا ،تناول بع�ض ال�شاي � ًأول.
بع��د ذل��ك ،ح��رك �ش��اربه ،وب��د�أ ه��و ي�ش��رب ال�ش��اي ،مل ي�س��تطع كاراب��اال ابتالع��ه ،ومل مي�� ِ�ش �ش��يء يف حلق��ه ،كان
يت��وق �إىل نق��ل اخلرب �إليه.
قل��ب �أونب��اي الك�أ���س ،وبع��د �أن رف��ع بطانية ال�س��اتان امللون��ة على كتفيه ،انزلقت ثانية ،ث��م �أخذها مرة �أخرى ،ثم
متاما:
�س�أله ب�صوت هادئ ً
كيف كانت رحلتك؟ كيف هم امل�سئولون ،و�أمهم ،على قيد احلياة ،وب�صحة جيدة؟
نعم ،يبدو �أنهم �أ�صحاء.
رمبا ا�ستقبلوك ب�أذرع مفتوحة؟
احلمد هلل...
ح�س ًنا ،نعم� ،...أنا �أعرفهم.
مل�س نا�سيباي ظفر �إبهام �أونباي ،مل�س �أنفه ،فا�ستدار عائدً ا.
ماذا قال كلب �صيد الل�ص ذو ال�سن املعدين؟
ات�ضح �أنه جهز الأوراق نيابة عنك.
ملع��ت ابت�س��امة �س��اخرة يف عين��ي �أونب��اي عل��ى الفور ،لك��ن على نهايتي احلاجبني امللتويني ال تزال ترتع���ش ده�ش��ة
مرتابة.
وهل كنت املدير الغندور؟
كنت.
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 ماذا؟ تذمر طوال الوقت ،مثل النعجة التي ال ت�ستطيع �أن تلد؟ال على الإطالق ،ح َّل كل �شيء على الفور.
الآن �أونب��اي ،بع��د �أن ق� ّوم نف�س��ه ،ح� َّدق في��ه بنظ��رة خارق��ة ،كم��ا ل��و كان يري��د �أن ي�ص��رخ بغ�ض��ب" :مل��اذا ته��رج
معي؟
وماذا قال الرجل ال�ضخم مع اجلدعة؟ م�سح فمك بالق�ش اجلاف؟
يف امل�ستودع ،كما تبني ،كان هناك ثالث �سيارات ،وقال �إن واحدة منها مت �أخذها ،وهذه الورقة.
فت��ح �أونب��اي الورق��ة بعناي��ة� ،أخ��رج نظارت��ه م��ن حت��ت الو�س��ادة ،وق��ر�أ بت�� ٍأن واهتمام ،وقلب الورقة هك��ذا وهكذا،
هز بر�أ�س��ه� ،ش��خر ،و�أخ ًريا ظهرت ابت�سامة على �شفتيه.
انظ��ر كي��ف تل��ك�أ اجل�ش��عون الذي��ن ظل��وا يت�أ�س��فون يف �أن يعط��وا حت��ى �صب��اح الي��وم� ،أ�صبحوا �أ�س��خياء ،فقط كان
عليك الذهاب!
�ش��عر كارب��اال وك�أن حم� ًلا ثقي� ًلا ق��د �أزي��ح م��ن عل��ى كتفيه� ،أ�صب��ح ي�ش��عر باالرتي��اح ،خرج��ت حب��ات الع��رق عل��ى
جبهت��ه العري�ض��ة ،وم��ا �أن ه� ّ�م باحلدي��ث ع��ن �أع�ش��اب ال�س��لحفاة ،حت��ى الح��ظ ب��أن وج��ه �أونب��اي �ش��حب ،وب��د�أ يف
االنتف��اخ ،والت��ورم ،واالحم��رار وك�أن نب��ات القرا���ص �أحرق��ه ،فتوق��ف.
مل يكن لأي من �أهل البيت عالقة بالنب�أ ال�سار الذي �أح�ضره،كانوا كلهم يلهثون ،وينظرون �إىل ال�سدة.
فج��أة �أم�س��ك �أونب��اي بجانب��ه ،وك�أن �س��كي ًنا طعنت��ه ،ب��د�أ بب��طء يف االتكاء على الو�س��ادة امللون��ة وراء ظهره ،وبدا
وجهه وك�أنه ملوث بزجاج �أزرق بارد ،بعد فرتة ،قال ب�صوت �ضعيف:
ح�س ًنا� ،شك ًرا لك ،اذهب الآن �إىل منزلك.
نه���ض كاراب��اال م��ن مكان��ه ،و�ض��ع التيماك ،و�أخذ ال�س��وط ،وعندما اقرتب من العتبة ،نظ��ر �إىل الوراء ،كان لدى
�أونباي املظهر الأزرق الباهت نف�سه ،على اجلانب الأمين من فمه ،بدا ك�أن ابت�سامة ثقيلة ملتوية علقت.
عندما خرج كاراباال ،و�ضع يده يف جيب ال�صدر ملعرفة ما �إذا كانت ع�ش��بة ال�س�لاحف يف مكانها ،عندها تذكر
و�صفة الدواء� ،أخذ ح�صانه واجته ببطء �إىل �أطراف القرية ،رمبا� ،صحيح �أن الطريق يف الظالم يبدو ً
طويل،
عموما ،يبدو الآن بعيدً ا جدً ا.
املنزل ،الذي كان يف متناول اليد ً
�سار كاراباال وهو ي�شعر بالندم لأنه ن�سي من ال َع َجلة �شراء الدواء لزوجته.
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y yتخ��رج ف��ي جامع��ة الفاراب��ي الوطني��ة الكازاخي��ة ،وف��ي الفت��رة
 1989 - 1985عمل مدي ًرا لفرع كازاخ�ستان بال�صندوق الأدبي
لالتحاد ال�س��وفيتي.
�y yأكاديم��ي ف��ي �أكاديمي��ة العل��وم التربوي��ة واالجتماعي��ة
برو�س��يا.
y yف��ي الفت��رة  1995 - 1991عم��ل مدي � ًرا للمرك��ز الجمه��وري
للفن��ون ال�ش��عبية والثقاف��ة ،وبي��ن عام��ي � 1996-1997أ�صب��ح
عام��ا ل��دار ن�ش��ر "قاين��ار".
مدي� ًرا ً
y yق��ام بالتدري���س ف��ي �أكاديمي��ة جورجين��وف للفن��ون ،كم��ا ق��ام
بت�ألي��ف العدي��د م��ن الروايات والق�ص���ص الق�صيرة التي �صدرت
ف��ي كت��ب مث��ل�" :صب��اح الخي��ر" ع��ام " ،1966ن��وع الم�صي��ر"،
"ربي��ع الثامن��ة والثمان��ون"" ،الن�س��ور ال ترت��اح �أب��دً ا" ،وق�ص��ة
"الطري��ق الجبل��ي" ع��ام  ،1971رواي��ة "الحي��اة الثاني��ة"" ،الخزين��ة"" ،ال تطف��ئ ن��ار القل��ب"" ،الي��وم الثام��ن م��ن الأ�س��بوع"،
والرواي��ة الملحمي��ة "الق��رن الع�ش��رين" الت��ي �أع��ادت خل��ق ال�ص��ور الأدبي��ة للتنويريي��ن ال��كازاخ ف��ي الق��رن الع�ش��رين.
 y yفي عام � 2002صدرت المجموعة الكاملة لأعماله في مجلد واحد بمو�سكو.
y yفي عام � 2018صدرت بمدينة �ألماتي المجموعة الكاملة لأعماله في  12مجلدً ا.
y yت��م عر���ض م�س��رحيته "الإع�ص��ار" عل��ى م�س��رح مخت��ار �أوي��زوف الأكاديم��ي بكازاخ�س��تان ،وكذل��ك عل��ى خ�ش��بة العدي��د م��ن
الم�س��ارح الأخ��رى ف��ي �أتي��راو و�س��يمي و�أقاليم �أخرى.
y yفاز بجائزة "القلم الذهبي" الأدبية من جمهورية قيرغز�ستان.
y yحاز على جائزة الدولة في جمهورية كازاخ�ستان ،وهو �شخ�صية مرموقة بالبالد.
y yح�صل على جائزة "ميخائيل �شوالخاف" الدولية.
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على قارعة الطريق

1
�ام احل� ُّر اخلان��قُ ف��وق املدين��ة دخا ًن��ا يل��ف كل م��ا ي�صادف��ه يف طريق��ه� ،س� َّد الأن��ف ،و�أح� َ
�رق ال�ص��در ،و�أج�ب َره
ح� َ
عل��ى �أن يرتع���ش ،وح��ال بين��ه وب�ين اله��واء ال�ض��روري املنع���ش ،فم��ع كل ر�ش��ف ٍة جدي��د ٍة ال يجل��ب اله��واء احلي��اة،
�هر ،ا�صف� َّرت قب��ل �أوانها �أوراق الأ�ش��جار حتت وط�أة ال�شم���س احلارقة،
ب��ل احل��رارة ،ال ن�س��يم ،وال مط��ر ،من��ذ �ش� ٍ
ت�ش��ققت الأر���ض ،وج َّف��ت ،حت��ى �إنه��ا حت��ت الأ�ش��جار ب��دت ميت ًة ،مل يقاوم الإ�س��فلت� ،إذ كانت قدم��اه مق َّيدتني يف
امل�ستنقع الإ�سفلتي ،املدينة اجلميلة عند �سفح �آالتاو ،بد�أت تغطيها طبقة من الغبار الرمادي الكثيف ،فقط يف
هب من اجلبال ن�س��يم منع�� ٌ�ش بالكاد ُي�ش��عر به،
ال�صباح الباكر َّ
من��ذ ال�صب��اح ،وقب��ل �أن تب��د�أ الكتم��ة العني��دة� ،أ�س��رع �آيدي��ن كعادته �إىل ك�ش��ك بيع ال�صحف ،فمنذ عدة �س��نوات
يبد�أ يومه مع قراءة ال�صحف ،رغم كرب �سنها ،كانت البائعة الرو�سية ال�شقراء املتقاعدة تتميز بحدة الذاكرة،
�إىل درج��ة �أنه��ا كان��ت تع��رف حت��ى ال�صح��ف التي ي�ش�تريها ،ومن غري �أن يبتعد عن الك�ش��ك ،ب��د�أ �آيدين يت�صفح
ال�صحف ،وفج�أة �س��مع �صوتًا هاد ًئا م�ألو ًفا مع َّبحة خا�صة:
�آيدين!
التفت ب�سرع ٍة ،ومل ي�صدق عينيه،
�آيدين� ،ألي�س كذلك؟� ،أمل تعرفني؟
ب�ش��كل ملتب�� ٍ�س ق��ال الرج��ل الأ�س��مر ،املتو�س��ط القام��ة ذو البط��ن الك��روي ،وب�ش��كل ماك��ر ح� ّد َق بعين�ين �ضيقت�ين
فاح�صت�ين يف �آيدي��ن،
ملاذا مل �أعرف؟ غفور!
�آيدين الذي �أ�سعده اللقاء جدً ا ،م َّد يده ،وبحرارة عانق �صديقه،
�نوات ،وظه��رت فج��أة هك��ذا ،ب�ش��كل غ�ير متوق��ع! لف��ت ال�ص��وت الهائ��ج لغف��ور
مل �أك��ن �أتوق��ع ،لق��د اختفي��ت ل�س� ٍ
انتب��اه املارة،
�أ�شار �آيدين �إىل بناءٍ من خم�سة طوابق ينت�صب يف القرب ،وقال:
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قيرطلا ةعراق ىلع

ملاذا نقف هنا؟ لنذهب اىل منزيل؟
�أدرك غف��ور عل��ى الف��ور �أن �آيدي��ن يعي���ش مبف��رده ،كان��ت ال�ش��قة نظيف��ة ،ب��ل نظيف��ة ج��دً ا ،لكنه��ا ال ت�ش��ع برائح��ة
�أنثى ،وال ب�أجواء الدفء الأ�سري ،فمن اجلدران البالية التي كانت قد ُطليت يف وقت ما باللون الأزرق ،والبوفيه
الفارغ ،والفرا���ش املرتب الذي ي�ش��به �أَ ِ�س� َّرة اجلنود ،كانت ُت�ش ُّم رائحة العزوبية.
 �آ�سف� ،أين رميجان و�آيبار؟ ملاذا �أنت وحدك؟وابني،
 فقدتُ زوجتي ّ�صمت يقطعه �آيدين ب�صعوبة ،وهو يحاول �أن يحب�س دموعه،
ي�سود للحظات ٌ
 قب��ل �أرب��ع �س��نوات ،ح��ادث �س��يارة ،كان �آيب��ار ورميج��ان م�س��افرين �إىل �ش��يمكنت ،ويف مم��ر ك��ورداي انقلب��تاحلافل��ة ،وت��ويف كالهما،
مل تدعه الغ�صة يف حلقه ينهي كالمه،
مل�س غفور يد �صديقه ً
قائل:
ومنذ ذلك احلني و�أنت وحيدٌ؟ مل تتزوج؟
مل �أرغ��ب يف ال��زواج� ،أن��ت تع��رف ك��م �أحبب��ت رميج��ان وكي��ف تزوجته��ا ،رمبا تتذك��ر! كان هناك عت��اب يف �صوت
�آيدي��ن ،لق��د كنت �أنت و�صيف زفافنا؟
بالطبع �أذكر! �أذكر الوالئم ال�ضخمة مبنا�سبة والدة �آيبار وبداية حياته املدر�سية،
�آيب��ار م��ات عل��ى الف��ور ،يف ح�ين توفي��ت رميج��ان يف م�ست�ش��في منطق��ة غيوغيف��كا؛ حي��ث �أُح�ض��رت بع��د وق��وع
احل��ادث ،قب��ل �أن تغل��ق عينيه��ا �إىل الأب��د ،كان��ت �آخ��ر كلماته��ا“ :ك��م �س��يكون الأم��ر �صع ًب��ا عل��ى �آيدي��ن ،لق��د كان
�ي يف كل �ش��يءٍ "،
يعتم��د عل� َّ
�صمت��ا ،وب��رد ال�ش��اي من��ذ ف�ترة ،لك��ن غف��ور ال��ذي كان م��ن حمب��ي ال�ش��اي املخ ّم��ر وال�س��اخن ويطل��ب دائ ًم��ا �ص َّبه
حتى ال�ش��فة� ،ش��رب ال�ش��اي باردًا من ك�أ�� ٍ�س كبرية متظاه ًرا بالر�ضى،
نعم ،وماذا عن العمل؟ هل ما زلت تعمل يف املكان ذاته؟
ال ،وقعت حتت طائلة تقليل العمالة،
كيف ذلك؟ َمنْ ؟ َمنْ ؟ كان من الواجب �أال تقع �أنت حتت تلك الطائلة!
قال غفور با�ستياء،
�آيدين �أوم�أ بر�أ�سه بهدوء ً
قائل:
�أتظن؟
عملت يف م��كان واحد فقط ،لديك خربة
�أن��ت تخرج��ت يف املعه��د وح�صل��ت عل��ى الدبل��وم الأحم��ر ،وطوال الوقت َ
متاما ،ال ،مهما قلت ،فلديك ر�أ���س ذهبي� ،أذكر �أنه يف ظل ال�س��لطة ال�س��وفيتية
عمل كافية ،نحن م�س��ألة �أخرى ً
�صحيحا؟ وهل يوجد يف كازاخ�س��تان الكثري
�اركت يف م�ؤمتر املخرتعني لعموم االحتاد يف مو�س��كو� ،ألي���س هذا
�ش� َ
ً
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من املهند�س�ين املوهوبني �أمثالك؟
بقي �أولئك الذين جاءوا فيما بعد ،يف حني غادرنا نحن،
متاما،
بدا �آيدين هاد ًئا ً
هذا ظلم ،هل ما زلت بعيدً ا عن التقاعد؟
�أخ�شى من �أنني لن �أ�ستطيع االنتظار حتى التقاعد،
قال �آيدين بهدوء،
 النا���س العارف��ون يقول��ون �إن��ه عن��د ح�س��اب املعا���ش التقاع��دي؛ ت�ؤخ��ذ روات��ب �س��نوات العم��ل اخلم���س الأخ�يرة،عاما،
و�أن��ا من��ذ عام�ين �أجل���س ب�لا عمل ،وحت��ى التقاعد ال يزال هناك اثنا ع�ش��ر ً
�إذن ال بد لك من �أن تبد�أ ب�أي عمل دون اختيار املن�صب،
وج ّردتُ من هذا العمل،
وهل الآن هو وقت اختيار املن�صب؟! م�ؤخ ًرا عملت يف �أحد الأماكن بوا ًباُ ،
تلوح على وجهه ابت�سامة مريرة
أحد ما،
 ات�ضح �أن هذه الوظيفة كانت الزم ًة ل ٍال علي��ك! ال تقن��ط! ،ل��ن ن�تركك خ��ارج الرك� ِ�ب� ،إذا وج��دتُ ل��ك عم� ًلا ،ه��ل تواف��ق عل��ى االنتق��ال �إىل �أ�س��تانا؟
ميكن��ك تغي�ير ه��ذه ال�ش��قة ذات الغ��رف الث�لاث؟
ال �أ�ستطيع �أن �أترك رميجاين و�آيباري،
قاطع �آيدين �صديقه،
 �أخ�شى �أن يكون من ال�صعب �أن تفهمني ،لكن...�ضاق نف�س �آيدين،
خيم ال�صمت مرة �أخرى ،بد�أ غفور يتهي�أ للذهاب،
ف َّكر يف الأمر،
قال بغري �إحلاح،
كمالذ �أخري� ،س�أجل�أ �إىل مديري،
 �س�أبحث لك عن عمل يف �أ�ستانا،ٍ
�س�أفكر يف ذلك،
بود،
ابت�سم �آيدين ٍ
تعال �إىل �أ�ستانا� ،س�أكون م�ضيفك� ،إليك �أرقامي وعناويني،
�أوه،
�صاح �آيدين ً
قائل وهو يلقي نظرة على بطاقة �أعمال غفور،
 و ُلديك هاتف حممول � ًأي�ضا،
�أوه� ،أنا ل�س��ت بحاجة �إىل بطاقة العمل هذه ،وال �إىل الهاتف اخللوي ،لكنها رغبة مديري ،باملنا�س��بة ،ماذا عن
225

قيرطلا ةعراق ىلع

�أطروحة الدكتوراه؟ هل دافعت عنها؟
مل �أدافع،
ملاذا؟ لقد انتهيت منها منذ فرتة طويلة؟
�أنت تعرف� ،أنا ال �أحب �أيا من الألقاب وال�ضجيج هناك،
ابت�سم �آيدين،
متخ�ص�ص��ا� ،أن تطي��ح بالأكادميي�ين ع��ن
�أع��رف ،بالطب��ع ،لكنن��ي �س��معت م��ن كثريي��ن �أن��ه ب�إمكان��ك ،بو�صف��ك
ً
�دي ِعلم��ك؛ لقلب��ت العامل،
عرو�ش��هم ،ل��و كان ل� َّ
الآن لي�ست املعرفة ،و�إمنا املال هو الذي يحكم العامل،
نعم! للأ�سف� ،أنت على حق! ،ح�س ًنا� ،س�أذهب� ،سيقلق مديري،
كم �ستبقى يف �أملاتي؟
اليوم ،بالرحلة امل�س��ائية �س��نطري مع املدير �إىل مو�س��كو ،وهو �سي�س��افر �إىل اخلارج للراحة ،و�أنا �س��أجلب �س��يارة
اجليب اجلديدة �إىل �أ�ستانا.
مودعا.
ا�صطحب �آيدين غفور حتى حمطة احلافالت ً
كان ال�صب��ح ح��ا ًرا وال�س��ماء �صافي��ة ،لك��ن الطق���س يف �أملات��ي مث��ل م��زاج ام��ر�أة نزوي��ة ،ميك��ن �أن يتغ�ير ب�ش��كل
ج��ذري �أربع�ين م��رة يف ي��وم ق�ص�ير ،فج��أة حجب��ت ال�شم�� َ�س غيو ٌم داكنة ثقيلة �س��بحت من مكان ما ،لت�ش��ت ّد كتمة
اجلو ،وحتى الرياح التي هبت فج�أة من اجلنوب الغربي ،مل ُت ِزح الغبار عن الأ�سفلت ،و�أحرقت الوجوه ،يف حني
�ضرب��ت قط��رات املط��ر الدافئة الكثيف��ة الأر�ض ببطء.
وقف �آيدين ً
طويل وهو ُ
غارق يف التفكري ،من دون �أن يجد تف�س ًريا لهذا اجلو املتغري،

2
ه��ل م��ا َّ
عذب��ه ه��و اجل��وع� ،أم ه��ي الأف��كار الثقيل��ة مث��ل الغيوم ،الت��ي دون �أن تهد�أ حام��ت الواحدة تل��و الأخرى� ،أو
ر�صا�ص��ا على �صدره؟ �أم �إن اللقاء مع غفور فتح جروحه؟ مل ي�س��تطع معرفة
رمب��ا كتم��ة اجل��و جت�س��دت ،وجثم��ت
ً
ذلك ،ونام يف وقت مت�أخر من الليل" ،يا �إلهي ،متى �سيرتكني ال�شريط الأ�سود؟� ،أيعقل ،يا �إلهي� ،أال ترى كيف
دوما؟ �ساعدين ،يا اهلل!� ،،أعطني الدعم! �أتو�سل �إليك ،ال تغفل عني!
�أ�صبحتُ فري�س ًة للم�صاعب التي ت�سحقني ً
ف�أنا حاولت �أن �أفعل كل �شيء ح�سب و�صاياك!"
مع �صرير ال�س��رير اخل�ش��بي القدمي ،مل ي�س��تطع �أن يغفو ،وبقي يتقلب من جانب �إىل �آخر ،لينه�ض �أخ ًريا متع ًبا
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وحمط ًما.
م��ن الأ�ش��عة ال�س��اطعة لل�شم���س امل�ش��رقة املت�س��للة م��ن خ�لال فتح��ات ال�س��تائر القدمي��ة� ،أ�صب��ح اجل��و يف الغرف��ة
مرتنح��ا من
ال�صغ�يرة يف املن��زل اخلر�س��اين ح��ا ًرا ب�ش��كل ال يط��اق ،ل�س��بب م��ا حت��رك ب�صعوب��ة وقدم��اه تهت��زان،
ً
جانب �إىل �آخر ،فتح النافذة ،كان اجلو يف اخلارج �أكرث �س��خونة ،واندفع الهواء ال�س��اخن ب�س��عادة �إىل الداخل،
مالذ له من الأ�شعة املحرقة ،من جديد انقب�ض قلبه ،وغ َّب�شت عيناه ،الآن فقط تذكر �أنه
كما لو كان يبحث عن ٍ
مل ي�أكل منذ يومني ،ف َّكر يف املرق الذي و�ضعه جان ًبا للحاجة �إذا جاع ب�ش��دة" ،يبدو �أنه كان هناك �ش��يء �صالح
للأكل يف الثالجة" ،اعرتاه الأمل ،وو�صل �إىل املطبخ م�ستندً ا على اجلدران بيديه املرجتفتني ،فتح باب الثالجة
وت�س� َّمر يف مكانه ،جميع الرفوف كانت فارغة ،فقط يف الزاوية الحظ قطعة خبز وقد ًرا �صغ ًريا م�س��ودًّا مع بقع
بنية من االحرتاق� ،أكل بعد �أن �سخن ما بقي يف قاع القدر من احل�ساء امل�صنوع من العظام قبل �أ�سبوع ،و�أغلق
الثالجة" ،يجب غ�س��لها وتنظيفها� ،إذ ال توجد زبدة لكي �أحفظها فيها ،حتى وال كوب حليب لأ�ش��ربه مع ال�ش��اي،
هل �س��ي�أتي اليوم الذي ميكنني فيه �أن �أطهو مر ًقا من العظام؟ ،مل يتبق يف املنزل �ش��يء لأبيعه ،رمبا �سي�ش�تري
�أحد ما هذه الثالجة بثمن بخ�� ٍ�س!"
بعد �أن تناول ن�صف طبق احل�ساء و�شريحتني من اخلبز ،انتع�ش �آيدين ً
قليل ،تع َّرق ،الآن لو ي�شرب! مل يرغب
يف ا�س��تخدام م��ا تبق��ى م��ن ال�ش��اي املخ َّم��ر ،بع��د �أن غل��ى امل��اء مع ع�ش��ب �أم���س املجفف ،و�ش��رب �ش��اي الأع�ش��اب،
وليخف��ف م��ن م��رارة �ش��اي الأع�ش��اب املخ َّم��ر� ،أ�ض��اف �إلي��ه القلي��ل م��ن املل��ح ،لأن��ه من��ذ ف�ترة مل يك��ن لديه �س��كر،
فاكت�س��ب ال�ش��اي طعم �ش��راب اجللد املخمر.
عام��ا ،يق��ع عل��ى �أط��راف املدينة م��ن جهة الرياح ،عا���ش �آيدي��ن يف الطابق
احل��ي التا�س��ع ال��ذي بن��ي من��ذ �أربع�ين ً
العلوي من مبنى متهالك من خم�س��ة طوابق،
عندم��ا دخ��ل �إىل غرف��ة املعي�ش��ة ،لفت��ت انتباه��ه بقع��ة �س��وداء ،بحج��م زر ،عل��ى الأنب��وب الن��ازل م��ن ال�س��قف �إىل
نقط��ة التدفئ��ة ،الآن فق��ط تذك��ر �أن يف الربي��ع انثق��ب الأنب��وب وت�س��رب امل��اء من��ه ،مل���س البقع��ة و�أدرك �أن الفتحة
ُ�س� ّدت م��ن تلق��اء نف�س��ها م��ن الو�س��خ املت�ش��كل" ،اهلل �إىل جانب الفق��راء" ،خطر يف باله.
ا�س��تلقى �آيدي��ن عل��ى الأريك��ة ،وب��د�أ يفك��ر يف طع��ام الغد" ،ها هو اليوم قد جاء ،م��ا الذي ينتظرين غدً ا؟" ق�ضيت
�أم�س يف ال�سوق ال�سوداء ،من ال�صباح حتى امل�ساء ،بعد �أن قمت بعر�ض كتبي الأثرية القدمية وهي �آخر ما تبقى
م��ن ثروت��ي ،وح�صل��ت لقاءه��ا عل��ى ثالثمائ��ة "تنغي" فقط ،ع�ش��رة منه��ا دفعتها للتنقل ،وا�ش�تريت ال�صحف ،كم
ب�سعر �أقل بع�شر
يوما �ستكفي املائتان وال�سبعون املتبقية؟ النا�س غريبون جدً ا! ال ي�شرتون بالثمن احلقيقي ،بل ٍ
ً
مرات ،الكتب التي كانت يف االحتاد ال�س��وفييتي غري متوافرة ،وبيعت فقط من حتت الطاولة ،الأمل الأخري هو
دلي��ل طب��ي م��ن ثالث�ين جمل��دً ا� ،إذا ابت�س��م يل احل��ظ ،ميكنن��ي العي���ش لبع���ض الوقت عل��ى النقود التي �س��أح�صل
عليها" ،التليفزيون منذ فرتة طويلة ّ
معط ٌل ،ول�سوء احلظ املذياع �صمت � ً
أي�ضا! ،،الآن مباذا �س�أ�شرتي ال�صحف؟
�آيدين ،الذي �ش��عر بنف�س��ه مرتو ًكا يف جزيرة مهجورة ،بد�أ يعلم ب�آخر �أخبار العامل من جريانه.
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م��ع م��رور الوق��ت ،امل��اء الراك��د ال��ذي مي�ل�أ الربك��ة ،ي�صب��ح ع ِف ًن��ا ،وكذلك هو الإن�س��ان� ،إذا مل يتوا�ص��ل مع �أحد،
م��ع م��رور الوق��ت ي�صب��ح غ�ير نف�س��ه ،لأ�س��ابيع و�أ�ش��هر ب��دون �أن يتح��دث م��ع �أي روح حية� ،ش��عر �آيدي��ن �أنه يتحول
�إىل متوح� ٍ�د نف��و ٍر ومنغل� ٍ�ق وكئي� ٍ�ب ،حت��ى طبيعت��ه وعاداته بد�أت تتغري ،وكان نف�س��ه ي�ش��عر باال�ش��مئزاز من نف�س��ه،
�آيدي��ن اخلائ��ف ،ال��ذي كان ال�ش��عور بالوح��دة بالن�س��بة ل��ه �أب�ش��ع م��ن الفق��ر ،ب��د�أ يف التوا�ص��ل م��ع اجل�يران �أك�ثر،
ق��در الإم��كان ،لك��ن يف بع���ض الأحي��ان ح��دث �أن��ه مل يتح��دث م��ع �أي �ش��خ�ص ،لق��د ّول زم��ن "�أن��ت يل� ،أن��ا ل��ك"،
والنا�س ،فيما يبدو� ،أ�صبحوا �أكرث حذ ًرا يف اختيار الأولويات� ،إىل الآن اثنان فقط يتحدثان مع �آدين عن طيب
خاط��ر� ،أحدهم��ا عقي� ٌد متقاع��د يعي���ش مقاب��ل �ش��قته ،والآخ��ر هو مال��ك ال�ش��قة الأوىل ،وهو �صحف��ي� ،أ�صبح قبل
�أوان��ه عاط� ًلا عن العمل.
عندم��ا تراجع��ت احل��رارة ،وامت��د الظ��ل �إىل م�س��احات �أك�بر ،خ��رج �آيدي��ن �إىل الفن��اء ،لك��ن مل يكن هن��اك �أحد،
وب��دون �أن يع��رف م��اذا يفع��ل ،وبينم��ا كان يفك��ر بالفع��ل يف الع��ودة م��رة �أخ��رى ،ر�أى فج��أة �أح��د اجل�يران ،وه��و
�ش��اب ترتي ،يف ال�س��ابق كان هذا اجلار ي�س� ّلم ب�إمياءة من ر�أ�س��ه ،لكنه اليوم �س� َّلم ب�أدب خا�ص مادًا يده:
كيف حالك ،يا �صاح؟ مل �أ�شاهدك منذ فرتة طويلة ،هل �سافرت اىل مكان ما؟
�إىل �أين يل �أن �أذهب؟ �أجل�س يف املنزل...
و�أنا كنت �أبحث عنك...
ملاذا؟
فوجئ �آيدين...
عمل لك،
َ
قلت �إنك عاطل عن العمل� ،أردت م�ساعدتك وحتدثت مع الأ�صدقاء ب�ش�أن ٍ
ح ًقا؟
انتع�ش �آيدين،
مبكر،
توجد وظيفة ،وظيفة حقيقية! �صعبة ً
نوعا ما ،ولكن املرتب لي�س بقليل ،ابت�سم ٍ
قاطع �آيدن اجلار ب�سرعة:
رفيق جان� ،أي نوع من العمل؟ قل �أخ ًريا!
هل تقود ال�سيارة ب�شكل جيد؟ �صباح الغد انتظر هنا ،خذ معك رخ�صة القيادة وجواز ال�سفر ،و...
وبعد ذلك؟
�أراد �آيدن ب�سرعة معرفة ماهية العمل.
بع��د ذل��ك �س��أع ِّرفك عل��ى ال�ش��باب ،ه��م �س��تة �أخ��وة� ،س��وف تك��ون ال�س��ابع� ،ست�س��افرون �إىل الإم��ارات العربي��ة
املتحدة.
ملاذا؟
ذبل �صوت �آيدين ،لقد فهم �أنه يجب عليه ال�سفر �إىل اخلارج لأجل املال.
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ه��م رج��ال �أعم��ال ،يزاول��ون جت��ارة ال�س��يارات ،هن��اك �س��وف ي�ش�ترون كث�يرا م��ن ال�س��يارات� ،أن��ت فق��ط �س��تقود
�إح��دى ه��ذه ال�س��يارات معهم.
كم �ست�ستغرق ال�سفرة؟
كل �س��فرة ت�س��تغرق �س��بعة �أو ع�ش��رة �أي��ام ،كل ي��وم �س��يدفعون ل��ك مائ��ة دوالر� ،س��ي�أخذون عل��ى عاتقه��م تذك��رة
الط�يران وال�س��كن ،وحت��ى الطعام.
جميل! عمل رائع،
قال �آيدين ،كاد يقفز قلبه من �صدره من الفرح“ :اهلل مل يرتكني! مل يكن �أملي عب ًثا!!!”
�ضح حتى بال�صالة” ،لقد حاولت من �أجلك ووجدت هذا العمل.
 يقولون“ :من �أجل جارك ِّابت�سم رفيق بر�ضا.
�أوه ،رفيق جان ،لن �أن�سى �أبدً ا معروفك� ،شك ًرا لك يا عني العني،
“�شك ًرا” وحدها ال تكفي ،اغ�سلها جيدً ا عندما تعود،
فهم �آيدين التلميح و�ضحك ً
قائل:
بالطبع� ،سنغ�سل!
ح�س ًنا� ،أراك غدً ا،
ت�ل�ألأت عين��ا �آيدي��ن الزرق��اوان ب�س��عادة ،وت�ش��رب بالل��ون ال��وردي خ��داه عل��ى وجه��ه الأحم��ر املمتل��ئ ،وان�س��حب
ب�س��رعة" ،لقد �س� َّ�خر اهلل يل هذا اللقاء ،يا �إلهي ،هل هو حلم �أم حقيقة؟ فرك �آيدين عينيه ،وبعد �أن ت�أكد من
�أن ذل��ك مل يك��ن حل ًم��ا ،وق��ف لف�ترة طويلة �أم��ام الباب ،وا�س��تعاد وعيه تدريج ًيا.

3
بع��د حتمي��ل ال�س��يارات الت��ي مت �ش��را�ؤها يف دب��ي عل��ى منت العبارة ،قام��وا ب�إي�صالها �إىل �إي��ران ،يف اليوم التايل،
م��ع ب��رودة ال�صب��اح ،انطلق��وا ،جل���س �س��تة �س��ائقني خل��ف عج�لات �س��ت �س��يارات ،و�س��ارت ال�س��يارات عل��ى ط��ول
الطريق الأ�س��فلتي الأمل���س ،كان �آيدين �أحد ه�ؤالء ال�س��تة ،يف حني ا�س��تقر ال�ش��اب ال�س��ابع ،رئي�س��هم ،على املقعد
اخللفي لل�س��يارة الأمامية.
بع��د مغادرته��م املين��اء الإي��راين بن��در عبا���س ،توقف��وا لف�ترة ق�ص�يرة ،تناول��وا فيه��ا وجب��ة خفيف��ة عل��ى عجل ،يف
الغ��داء َّبي رئي�س��هم تكمل��ة الطريق ً
قائل:
بع��د قط��ع �أل��ف و�س��بعمائة كيلوم�تر� ،س��وف ن�ص��ل �إىل قري��ة �س�يراك على احل��دود الإيراني��ة مع تركمان�س��تان ،ثم
�س��ن�صل �إىل ح��دود �أوزبك�س��تان ع�بر مدينت��ي م��اري وت�ش��اردجو ،املحط��ة التالي��ة يف قري��ة ف��ارات يف �أوزبك�س��تان،
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بعده��ا �س��ت�أتي بخ��ارى ث��م ناف��وي ،و�أخ�ي ًرا كازاخ�س��تان الأم ،اجل��و حار ،والطريق �ش��اقة! ،لكننا ل��ن نتوقف حتى
�س�يراك ،فليخربين َمنْ يتعب منكم ،ال تخجلوا! �أنا �ش��خ�ص ًيا �س��أقود عنه ،و�أدعه ي�س�تريح ،هيا يا فر�س��ان� ،إىل
اخليول!”
بع��د ذل��ك ا�س��تقلوا ال�س��يارات وانطلق��واُ ،عه��دت �إىل �آيدي��ن قي��ادة �س��يارة "�أودي" عمره��ا عام��ان فق��ط ،م��ن
اخلارج تبدو نظيفة للغاية ،والقمرة نظيفة ،كما لو كانت قد خرجت للتو من امل�صنع ،واملحرك ال ت�شوبه �شائبة،
بالفع��ل ال�س��يارة اجلدي��دة مث��ل احل�صان اجليد.
عل��ى الرغ��م م��ن احل��رارة ،مل ي�ش��عر �آيدي��ن بالتع��ب ،على العك���س م��ن ذلك ،مبعنوي��ات عالية �ضغط على دوا�س��ة
الوق��ود ،كان��ت الأف��كار تندف��ع يف ر�أ�س��ه �أ�س��رع م��ن ال�س��يارة ،تخ َّي��ل الأوراق اخل�ض��ر الت��ي �س��يح�صل عليه��ا ف��ور
و�صول��ه �إىل �أملات��ي�" ،س��أتخل�ص م��ن اجل��وع املع� ِّ�ذب والفق��ر القام��ع" ،ح َّلق��ت �أحالمه نحو ال�س��ماء ،وقفز قلبه من
الفرح" ،ما �أروع الطبيعة! متنوعة للغاية! من اخل�ضرة اال�ستوائية �إىل ال�صحراء ال�صفراء! يف كل مكان جميلة،
ت�س� ُّر النظر! يا �إلهي� ،ش��ك ًرا لك على كل �ش��يء!"
للم��رة الأوىل خ�لال ال�س��نوات الأخ�يرة تتملك��ه الرغب��ة يف الغن��اء ،وه��و ي�س��بح بنظ��ره م�س��تمتعا بالأج��واء حول��ه،
غن��ى "خو�س��ني خ��ورالن ي�س��تاي" ،كان��ت رميج��ان حت��ب اال�س��تماع �إىل هذه الأغني��ة ،بالطبع ،هو لي���س مغ ّن ًيا ،لكن
�صوت��ه كان طي ًب��ا ،يف تل��ك ال�س��نوات الت��ي كان��ت فيه��ا رميج��ان ال ت��زال عل��ى قي��د احلي��اة ،غن��ى �أك�ثر م��ن م��رة يف
احلف�لات ،نع��م ،لق��د كان وق ًت��ا ممت ًع��ا ،خالل��ه ال تفك��ر �أب��دً ا يف الغ��د ،وال فيم��ا �س��ت�أكل �أو تلب���س ،عندم��ا كان��ت
رميج��ان و�آيب��ار عل��ى قي��د احلي��اة ،كان �آيدي��ن �أ�س��عد �إن�س��ان! لك��ن حيات��ه انق�س��مت �إىل م��ا قبل ،وما بع��د ،العامل
خادع! مل ترم�ش عينه ،حتى مرت هذه احلياة ب�سرعة ،وبدا جمرد وجود ،الآن القلب يت�أملُ ،ي�سحق حتت وط�أة
�ش��وق �إىل �س��عادة ل��ن تع��ود ،لكن اال�س��تمرار يف الوج��ود �ضروري،
و�صل��وا �إىل ف��ارات يف وق��ت مت�أخ��ر م��ن امل�س��اء ،ومكث��وا يف من��زل �أح��د الأوزب��ك ،قب��ل الذه��اب �إىل ال�س��رير،
جمعه��م الرئي���س ،وق��ال:
يا �شباب ،لقد تعبتم من الطريق ،بقي القليل ،الآن ا�سرتيحوا جيدً ا� ،س�أوقظكم يف ال�صباح.
نام �آيدين بعمق.
ح�ين ا�س��تيقظ يف ال�صب��اح ،اكت�ش��ف �أن��ه ال توج��د �س��يارات وال رف��اق طري��ق ،ب��د�أ ي�س��أل �صاح��ب البي��ت الذي كان
ينتح��ب ،كما ل��و كان يبكي على ميت:
�أوه ،ي��ا �إله��ي! ات�ض��ح �أنه��م حمتال��ون حقيقي��ون ،مل يقت�ص��ر الأم��ر عل��ى �أنه��م مل يدفع��وا يل ثم��ن طب��ق رز الأم���س
واملنامة ،بل �سرقوا مني ثوبني من القما�ش ،كنا نخيط من هذا القما�ش املالب�س ،وبهذا كنا نتدبر �أمورنا ،ماذا
�سنفعل الآن؟
�سيارة! هل لديك �سيارة؟
�شباب طيبون ،ال ميكن �أن يفعلوا ذلك!”
�س�أل �آيدين دون �أن ي�ستوعب �شي ًئا�“ :إنهم ٌ
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نعم ،توجد �سيارة ،لكن بال فائدة ،لن نتمكن من اللحاق بهم!،،
و�إذا متكنا من اللحاق بهم؟
“-ال ينبغي اال�ست�سالم ،يجب �أن نت�صرف”،
هذا م�ستحيل ،حتى لو حلقنا بهم ،لن نح�صل على �أي �شيء� ،سيقتلك كازاخيوك يف ال�سهوب،
وماذا �سنفعل الآن؟
ماذا نفعل؟ �سنح�صل على لقمة عي�شنا بطريقة ما ،و�أنت ماذا �ستفعل؟ عد �إىل وطنك ،ما دمت �سلي ًما،
كيف �س�أ�صل �إىل وطني �إذا كانت جيوبي فارغة؟
عمل م�ؤقت هنا ،واك�سب النقود من �أجل الطريق،
يف هذه احلالة ،ابحث عن ٍ
برعب فج�أة:
تذكر �آيدين ٍ
لي�س لدي وثائق ،الرئي�س �أخذ من اجلميع الوثائق كافة ،وقال �إنه من الأف�ضل االحتفاظ بها يف يد واحدة،
�ضعت �أيها ال�شاب،
لقد َ
متاما!
�أجل ،لقد �ضعتُ ً
قال هذه الكلمات ،حتى دون �أن يخو�ض يف معناها،
�امل! اخرتقه ،مزَّق روحه ،و�أحرق داخله،
�صدمته خ�س��ة الب�ش��ر واخليانة� ،ش��عر ب�أ ٍمل؛ �أ ٍمل حمرقٍ  ،ال نهاية له� ،ش� ٍ
فق��د عقل��ه تقري ًب��ا ،وجل���س ب�لا ح��راك لبع���ض الوق��ت� ،أظلم��ت عين��اه ،ومل ير �ش��ي ًئا حول��ه ،عندما يري��د القدر �أن
ي�ضرب؛ ف�إنه ي�ضرب ب�شرا�س��ة ،عندما ا�س��تعاد وعيه ،نظر حوله ،كان الرجل الأوزبكي العجوز قد م�ضى ،ب�أمل
�ضعي��ف� ،س��حب مقب���ض بواب��ة املن��زل ،حي��ث ن��ام ،مل تفت��ح البواب��ات� ،ضغ��ط عل��ى زر اجلر���س ،مل يج��ب �أحدٌ ،ال
يع��رف م��اذا يفعل ،م�ش��ى يف اجتاه املجهول.

4
و�ص��ل �آيدي��ن الهزي��ل بالكام��ل �إىل �أملات��ي ،م��رت ثالث��ة �أ�ش��هر ،وهن��ا �أم��ام ال�ش��قة؛ حي��ث عا���ش ل�س��نوات كث�يرة،
كان��ت هن��اك م�ش��كلة �أخ��رى يف انتظ��اره ،فق��د ا�س�ت ُِبدل الب��اب اخل�ش��بي ب�آخ��ر حدي��ديً ،
وبدل من القف��ل الواحد،
ُو ِ�ض��ع قف�لان ،مل يفه��م �آيدي��ن �ش��ي ًئا� ،ضغ��ط عل��ى ال��زر ،ففتحت البواب��ة احلديدية.
ع ّمن تبحث؟
�شاب منتفخ اخلدين مع �شعر �أ�شعث،
�س�أل ٌ
افتح الباب ،هذه �شقتي،
هل جننت؟ ،اخرج على الفور! و�إن مل تفعل� ،س�أت�صل بال�شرطة!
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�أغلقَ الباب الذي ا�صطدم ب�أنفه،
قلبه يدق بقوة ودمه يغلي ،انتقل �إىل جاره الترتي ،رفيق ،وا�شتكى �إليه من �أن غرباء ا�ستولوا على �شقته.
نعم،
قال رفيق بهدوء،
�خا�ص وب��د�أوا يف �إج��راء �إ�صالح��ات كب�يرة ،وا�س��تقروا م�ؤخ� ًرا� ،س��ألت م��اذا؟ وكي��ف؟
 بع��د مغادرت��ك ،ج��اء �أ�ش� ٌ�أجابوا“ :لقد ا�ش�ترينا هذه ال�ش��قة”،
ماذا �أفعل؟
اذهب �إىل ال�شرطة،
بن��ا ًء عل��ى ن�صيح��ة رفي��ق ،ذه��ب �آيدي��ن �إىل مرك��ز ال�ش��رطة ،ال�ش��رطي ال�ش��اب ال��ذي �أح�ض��ره �آيدي��ن �إىل هن��ا،
متاما ،ثم ذهب
بد�أ يف ا�س��تجواب ذاك الرجل البدين ذي الر�أ���س الكبري ،ل�س��وء احلظ ،كانت الوثائق �صحيح ًة ً
االثن��ان �إىل جمعي��ة مالك��ي ال�ش��قق ،وهن��اك مت الت�أك��د م��ن الوثائ��ق بالطريق��ة الالزم��ة� ،أك��دت ه��ذه الوثائ��ق �أن
�آيدي��ن ،م��ن خ�لال و�س��يط ،باع �ش��قته مقاب��ل  3000دوالر.
يا �شيخ� ،آ�سف ،ال �أ�ستطيع م�ساعدتك ب�شيء ،قال ال�شرطي ال�شاب وم�ضى يف �سبيل.
"عل��ى م��اكار امل�س��كني تنه��ال كل احلم��م"" ،امل�صائ��ب ال ت�أت��ي ُف��را َدى" ،هك��ذا اعتق��د �آيدي��ن ،العق��ل يرف���ض �أن
يفه��م" :م�س��تحي ٌل!!! ه��ل �س��أبقى يف ال�ش��ارع؟ م��ن �أن��ا الآن؟ ،ال يوج��د ح��د للإن�س��انية الب�ش��رية! وه��م �أال يخاف��ون
اهلل! ملاذا؟ ملاذا يحدث هذا يل �أنا حتديدً ا؟ لأي �سبب؟ �سبحانك يا اهلل! ملاذا تعاقبني هكذا؟ ما ال�سيئ الذي
�شخ�صا يف مثل هذه احلالة؟ ،هل �أنا مذنب ح ًقا ب�شيء ال ت�ساحمني عليه؟
فعلته لك؟ هل ميكنك ح ًقا �أن ترتك ً
مل��اذا؟ مل��اذا؟" م��ن الأف��كار الثقيل��ة دار ر�أ�س��ه ،و�أظلم��ت عين��اه ،ارتع��دت ركبت��اه ،ب�صعوب��ة ح��رك �س��اقيه حت��ى
و�صل �إىل املقعد ،وهبط عليه خائر القوي.
كانت ال�شم�س تغرب.

5
�عوب
من��ذ ال�صب��اح الباك��ر يتبع�ثرون يف اجتاه��ات خمتلف��ة ،ويتجمع��ون فق��ط يف امل�س��اء� ،أممي��ة كامل��ة ،ممثلو �ش� ٍ
خمتلف��ة ،كانت ه��ذه املجموعة متنوعة الألوان.
�إيف��ان ،ال��ذي كان دائ ًم��ا خمم��و ًرا ،ول��ه �أن��ف �ضخ��م� ،أحم��ر م��زرق ،ه��و الزعي��م الوا�ض��ح للتجم��ع الرو�س��ي ،ي��ده
اليمنى �ش��اخفات الترتي :بدينٌ � ،أعور بعينه الي�س��رى ،الأويغوري توختاخون متو�س��ط القامة ،ق�صريها ،تغطيه
�وب مزرق��ة ،ب��اك ك��وري ،ق�ص�ير بدي��ن ،يو ُلدا���ش الأوزبك��ي نحي� ٌ�ف ،ذو ع�ض�لات ،ثرث��ار ،الأوك��راين تيموفي��ي
حب� ٌ
ه��و الأط��ول� ،س��اقاه طويلت��ان ،وم��ن نحف��ه اكت�س��ب لق��ب "الهوائ��ي" ،معهم عا���ش يف وقت م��ا �أبي�ض الوج��ه �آيدين،
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م�ستودعا� ،إىل هنا �أح�ضر �شافخات
منزلهم احلايل هو قبو �صغري لأحد املباين يف احلي ،كان ي�ستخدم �ساب ًقا
ً
�أ�صدق��اءه الذي��ن كان��وا يبيت��ون عل��ى �أ�س��طح املب��اين �أو يف غرف ال�صرف ال�صح��ي حتت الأر�ض،
قال �إيفان ل�شافخات:
كلب ذو رائحة ،جتذب كل ما هب ودب! لوالك ،ما وجد ه�ؤالء الرعاع م�أوى،
تنخم �إيفان ب�صوت عال ،حتى طار الب�صاق على ر�أ�س �آيدين اجلال�س يف املقابل،
�صحي ٌح ما يقوله الأمري.
يو ُلدا�ش املعتاد على موافقة الزعيم �أكد قوله.
 وهل جتد رك ًنا �أف�ضل من هذا؟!ال يوجد بالن�سبة لنا عي�ش �أف�ضل،
ملاذا؟
لن يدعونا نعي�ش يف �أحوال �أح�سن،
نعم ،هذا �صحيح،
رجال الأعمال ينتقون،
كفي! اخر�س! �أيها الفا�شل!
قال �إيفان ،وقد �أ�صبح وجهه �أكرث قتامة من ال�سحابة.
فج�أة �صمت املجتمعون بعد �أن كانوا �صاخبني كخلية نحل.
ل��دى ه��ذه املجموع��ة ،الت��ي ي�س��ميها النا���س "امل�ش��ردين" ،قوان�ين غ�ير مكتوب��ة ،لإدراكه��م �أنه��م �س��يقعون يف
الوح��دة ،عا�ش��وا يف الآون��ة الأخ�يرة م ًع��ا ،يف ف�ترة م��ا بع��د الظه��ر يتجول��ون يف جمي��ع �أنح��اء املدين��ة الت��ي يبل��غ
ع��دد �س��كانها مليون��ا ون�ص��ف ملي��ون ن�س��مة ،ويف امل�س��اء يجتمع��ون يف ه��ذا القب��و ،هذا امل�أوى بالن�س��بة للم�ش��ردين
املت�س��كعني ،ال ينق���ص ع��ن ق�ص��ر خ��ان� ،إيق��اع حياته��م اليومي��ة مل ينك�س��ر الي��وم � ً
أي�ض��ا ،م��ع حل��ول امل�س��اء ،عن��د
الغ�س��ق ،ب��د�أوا الواح��د تل��و الآخ��ر يف الع��ودة �إىل هن��ا� ،إىل "منزله��م".
�إيه� ،آليك� ،أ�شعل �شمعة،
عال ،مم�س� ًكا �أنف��ه ب�أ�صابعه الق�صرية
هك��ذا �أم��ر توختاخ��ون ،الذي كان يجل���س �أ�س��فل الكازاخ� ،ضاح ًكا
ٍ
ب�صوت ٍ
البدينة.
ا�سمي لي�س �آليك ،ولكن �آيدين،
اخر���س! �أم��ك! الأم�ير ق��اد ٌم ،و�إذا مل يك��ن هن��اك �ض��وء ،ف�س��وف يريك �أين ي�ش�تّي �س��لطعون البحر! �س��وف تن�س��ى
ا�س��مك على الإطالق!
قال توختاخون مهددًا،
ما �إن �أ�شعل �آيدين ال�شمعة ،حتى دخل �إيفان ،وهو يفرك ب�سبابته �أنفه،
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كيف حالكم هنا ،يا �صقوري ،الكل جمتمعون؟
نعم ،اليوم مزاج الأمري جيد - ،ف ّكر �آيدين ،لديه عادة� :إذا متكن من �أن ي�شرب ،يبد�أ يف ت�سميتنا “�صقوري”،
ً
حمظوظا يف ال�ش��رب ،يبد�أ يف ال�صراخ ،وينادينا بـ”الكالب واخلنازير”.
و�إذا مل يكن
 الكل هنا،قال �شافخات ،وهو يلعق �شفتيه اجلافتني بل�سانه الطويل الذي ال يدخل �إىل فمه،
لام ح�صلت��م؟ ،ارم��وا كل �ش��يء يف الكي���س امل�ش�ترك يف الو�س��ط!  ،،لنجل���س!  ،،هوائ��ي ،ك�أن
 ح�س � ًنا ،ع� َ�ص ِّن��ع قناب��ل؟"
ال�صنب��ور هن��اك عط�لان�" ،أن��ت �س � َّباك "،ق��ال �إيف��ان ب�ص��وت ع� ٍ
�ال وب�س��خرية "ول�س� َ�ت ُم َ
 نعم ،عملت �سبا ًكا يف جمعية مالكي ال�شقق،ع َّدل تيموفيي جل�سته
 ال تخف! لن ينفجر!، ملاذا تركت عملك؟قرو�شا ،وحتى لي�س يف الوقت املحدد! ،لكني �أخذت ب�ضع عداداتَّ ،
 كانوا يدفعون ًوعطلتها ،نعم ،حاكموين،
و�أم�ضي��ت يف ال�س��جن �أرب��ع �س��نوات ،باع��ت زوجت��ي العاهرة املن��زل ،وارتبطت برجل ،وهرب��ت �إىل مدينة �أخرى،
وهكذا بد�أت رحلتي مع العذاب،
 و�أنا مل �أجد ًعمل يف تتار�ستان ،فجئت �إىل كازاخ�ستان ،قيل يل �إنني ميكن �أن �أك�سب هنا،
دعم �شافخات الكالم.
– ه��ل ت�صدق��ون� ،صحي� ٌح �أنن��ي متكن��ت يف ال�س��نة الأوىل م��ن اجللو���س خل��ف مق��ود "كام��از” ،وكن��ت �أنق��ل املعادن
غ�ير احلديدي��ة �إىل ال�ص�ين ،لك��ن رج��ال اجلم��ارك اللعين�ين حلب��وا كل �ش��يء ،وتبخ��ر كل �ش��يء كالغب��ار ،وفق��دت
عملي ووثائقي.
مب�شروع؟
كنت تود القيام
يعني َ
ٍ
انفجر باك �ضاح ًكا...
– �أن��ا � ً
أي�ض��ا كن��ت �أزاول الأعم��ال التجاري��ة ،حت��ى �إنن��ي رهن��ت بيت��ي ،احرتق��ت ال�صفق��ة ،وذه��ب بيت��ي هب��ا ًء!! �أو
بالأح��رى �إىل �أح��د املحتال�ين! و�أخ��ذ امر�أت��ي! نع��م! الن�س��اء جميعه��ن كلب��ات! امل��ال وحده م��ا يبحثن عنه!
�أكد يو ُلدا�ش ً
قائل:
هذه الكلمات جت�سد احلقيقة،
و�أ�شار ب�سبابته �إىل �آيدين،
 “ال تعتم��د عل��ى زوجت��ك وح�صان��ك� ”،أن��ا ع��دت م��ن �س��يبرييا ،لأج��د زوجت��ي م�س��تلقية مع ع�ش��يقها ،عاريني يفغرفة النوم.
وماذا بعد؟
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�س�أل تيموفيي ناث ًرا اللعاب،
ً
مهل� ،أيها الكب�ش ،ال تقاطعه،
هاجمه �شافخات،
رجل ميكن �أن يغفر مثل هذه الإهانة؟
 �أي ٍوا�صل يو ُلدا�ش،
 �أردت قتلهم��ا بال�س��كني ،لك��ن الكلب��ة ال�شر�س��ة هرب��ت ،واختب ��أت يف �ش��قة اجل�يران ،وقتل��تُ ذاك اللقي��ط،ع�ش��يقها ،ف�زُج ب��ي يف ال�س��جن،
وملاذا ذهبت �إىل �سيبرييا؟”
�س�أل باك،
�أوه ،مغفل ،كيف ميكنك �أن تفهم؟ �سافرت لبيع اخل�ضرة،
ما الذي ميكن �أن �أخفيه ،عانيت من الفودكا،
قال توختاخون.
 ال �أ�ستطيع العي�ش بدونها ،حبيبتي!،و�أنت �أيها الأمري؟
ابتلع تيموفيي ل�سانه،
ما بك ،هل ت�ستجوبني؟ تريد �أن تعرف الكثري!
�أكمل �إيفان:
�أيه��ا الأم�ير ،ل��دى ال��كازاخ ق��ول م�أث��ور�“ :إذا �أ�ش��فق اخل��ان عل��ى النا���س� ،س� ُيذبح اجلم��ال � ً
أي�ضا” ،قال �ش��اخفات
�ساحما لنف�سه باحلرية يف بع�ض الأحيان.
الذي كان م�ساعدً ا لإيفان،
ً
�إيفان الذي كان حتت ت�أثري الفودكا القوية� ،أحب كلمة "خان"،
�أمك! �إذا كنتم تريدون �أن تعرفوا ما مل �أخربكم به ،،،
قال وهو مي�سد �سطح �أنفه ب�إ�صبعيه،
 ف�أن��ا ملع��ون لث�لاث م��رات!!! مل �أر احلري��ة لق��رن!!! حيات��ي مث��ل م�ص�ير ه��ذا الأبل��ه ،الف��ودكا ه��ي �صديق��يوع��دوي.
بعد �أن عرفوا �أن "الأبله" هو لقب تاختاخون ،فهم الآخرون الآن ملاذا كان �إيفان يحميه،
ح�س ًنا ،يكفيكم هذا اليوم ،،ان�صراف!
قال �إيفان بغ�ضب.
�موعا كي��ف
عل��ى الف��ور �س��قط اجلمي��ع عل��ى الق���ش كخ��رق ،ب��دون �أن يخلع��وا مالب�س��هم ،و�س��رعان م��ا �أ�صب��ح م�س� ً
يوم��ا �آخ ًرا.
تناف���س املت�س��كعون امل�س��اكني بال�ش��خري فيم��ا بينه��م ،تارك�ين خل��ف ظهورهم ً
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كقريب م�سكني ملدة �شهرين �آخرين ،و�سط �أولئك الذين هم �أقوى منه ،كان عليه �أن
مكث �آيدين يف هذا الوكر
ٍ
يك��ون هاد ًئ��ا �أك�ثر م��ن امل��اء �أ�س��فل الع�ش��ب ،لك��ن رغ��م ذلك ،مل تتقبل��ه هذه املجموع��ة ،ومل يتمكن من �أن ي�س��تقر
هناك ،يف النهاية طردوه.
�إذا كان ق��د عان��ى قب��ل ذل��ك م��ن الع��ذاب ،فق��د حتول��ت حيات��ه الآن �إىل جحي��م ،ذات م��رة ع�ثر عل��ى حمفظ��ة،
متاما.
فتحه��ا بف��ارغ ال�ص�بر ومل ي�ص��دق عيني��ه عندم��ا �ش��اهد �أوراق��ا جدي��دة م��ن ذات اخلم�س��مائة ،جدي��دة ً
م��ن ال�س��عادة الت��ي �س��قطت عل��ى ر�أ�س��ه ،كاد �أن ي�ص��اب بال��دوار ،بع��د �أن ا�س��تعاد وعي��ه ،ع� َّد النق��ود ،وات�ضح �أنها
خم�س��ة �آالف تنغ��ي! مل ي��ر وجب��ة �س��اخنة من��ذ ف�ترة طويل��ة ،لذل��ك فق��د رك���ض �إىل املطع��م املقابل ،و�ش��عر بالفعل
مب��ذاق �ش��يء ممي��ز ،يف ه��ذا الوق��ت الحق��ه اثن��ان م��ن املت�ش��ردين كان��ا يحم�لان حقيبت�ين �صينيت�ين ملون�ين عل��ى
وقح��ا ذا عين�ين زرقاوي��ن ،وقال:
كتفيهم��ا ،اق�ترب من��ه �أحدهم��ا ،وكان ً
�إيه� ،أنت� ،أيها الكب�ش� ،أعطني النقود!
�أي نقود؟
قال �آيدين با�ضطراب،
لقد ر�أينا كيف وجدتَ املال على الطريق ،قال قاط ًعا الطريق على �آيدين،
رك���ض �آيدي��ن� ،س��رعان م��ا متك��ن البلطجي��ان م��ن الإم�س��اك ب��ه ،ق��اوم ب�شرا�س��ة ،لكن��ه مل يتمك��ن م��ن الإف�لات
منهم��ا ،كان��ت الق��وى غ�ير متكافئ��ة ،بع��د �أن خ��ارت قواه و�س��قط � ً
أر�ض��ا ،انهاال عليه بال�ضرب ،لك��ن �آيدين مل يدع
املحفظ��ة تفل��ت م��ن يدي��ه ،مل يتمك��ن قاطع��ا الطري��ق م��ن فت��ح �أ�صابعه ،وفج�أة �ش��عر ب�أ ٍمل �ش��ديد �أج�بره على فتح
يديه ،فقد قطعا �أ�صابعه ب�ش��فرة حادة ،وبعد �أن �أخذا املحفظة املليئة باملال ،اختفيا يف الزحمة ،ومل ي�أت �أح ٌد
لإنق��اذه! حت��ى مل يحاول �أح��د التدخل.
بع��د �أن غ�س��ل ي��ده م��ن الدم��اء يف قن��اة ال��ري� ،س��قط �آيدي��ن حت��ت �ش��جرة ح��ور عالي��ة يف الفن��اء ،يف ذل��ك الوق��ت
كان الظ�لام ق��د ح� َّل ،والنا���س خل��دوا للن��وم ،لك��ن �آيدي��ن مل ي�س��تطع الن��وم لف�ترة طويل��ة ،كل املح��ن والإهان��ات
الت��ي عان��ى منه��ا يف الأ�ش��هر الأخ�يرة ،م� َّرت �أم��ام عيني��ه ،تذك��ر كي��ف وق��ف م��ع العاطل�ين ع��ن العم��ل يف �ش��ارع
�س��يفولني قب��ل ان�ضمام��ه �إىل امل�ش��ردين ،وكي��ف ط��ردوه ،حني �أطلقوا خلف��ه كل ًبا ،والحقوه ب�صراخهم ،قبل �ش��هر
ع�ثر يف �صن��دوق القمام��ة عل��ى علب��ة م��ن الق�صدي��ر ،وكان م�س��رو ًرا بلقيت��ه كطف��ل �صغ�ير ،لك��ن ه��ذه ال�س��عادة مل
تدم ً
طويل ،ب�سرعة فتح العلبة املكتوب عليها "معجون حلم" ،وه َّد�أ قليال بطنه ،ولكن عقب ذلك كاد ميوت من
الت�سمم ،وما �أكرث ما ر�أى ،ذات مرة ،يف و�سط ليلة ممطرة رهيبة ،يقال فيها�" :إن املالك ال ي�سمح حتى للكلب
باخل��روج م��ن املن��زل"� ،أيقظ��ه �س��كارى عائ��دون م��ن زي��ارة ،وركل��وه ب�أقدامه��م.
�آه� ،أيها الوغد ،انه�ض وارحل،
قال كازاخ �أحول بدين ،مهددًا وهو يرفع �شعره املن�سدل على عينيه ،قبل �أن يقف فوق عنقه،
تو�سل �آيدين ً
قائل:
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�آغاتي ،دعني �أنام هنا حتى ال�صباح،
مل ي�أبه الكازاخ الأحول ،و�صرخ:
اغرب على الفور! �أغرب� ،أقول! �أنت تلوث املدخل!
عند خروجه� ،سمع كلمات امر�أة كانت مع الكازاخ الأحول:
م�شرد كريه الرائحة،
�أف ،يا له من ٍ
�أُغ ِلق الباب احلديدي ،فر�ش �آيدين املرجتف �صحيفة قذرة على الأر�ض بالقرب من املر�آب يف الفناء ونام.
يف ذل��ك الي��وم ،يف الغ��داء ،كان �آيدي��ن يفت���ش يف حاوي��ة القمام��ة ،يجم��ع الزجاج��ات� ،س��مع خلف��ه �ص��وت ام��ر�أة
م�أل��وف ،مل يج��ر�ؤ عل��ى النظ��ر مبا�ش��رة ،و�ألق��ى نظ��رة �س��ريعة من زاوية عينه ،واكت�ش��ف على الف��ور :هذه ناغيما
�صديقة رميجان ،در�س��تا م ًعا يف املعهد ،مل يتمكن �آيدين من رفع ر�أ�س��ه حتى ابتعدت ،وهكذا وقف ً
طويل ،مثل
نعام��ة تخفي ر�أ�س��ها يف الرمال،
كان��ت الرائح��ة الكريه��ة حلاوي��ة القمام��ة م�ألوف��ة ل��ه م��ن قب��ل ،لكن��ه �ش��عر الي��وم به��ا ب�ش��دة ،و�أ�صابت��ه حال��ة م��ن
الغثي��ان ،عندم��ا نظ��ر �إىل �س�ترته القدمي��ة و�س��رواله الق��ذر م��ع الثق��وب عل��ى ركبته ،وم� َّرر كفيه املت�ش��ققتني على
خده غري املحلوق؛ �شعر وك�أنه ٌ
وح�ش ُمطارد ،كل �شيء حوله حماط بالأعالم احلمراء ،وال يوجد طريق وال مكان
يرك�ض �إليه ،يف كل مكان نظرات �شريرة ،وفوهات بنادق تطري منها موجة من الر�صا�ص القاتل على الأهداف،
احتقر نف�س��ه ،ولعن م�صريه التعي���س� ،أراد �أن يبكي ،لكن مل تكن هناك دموع.

6
مر عام منذ �أن اكت�سب �آيدين و�ضع "بال م�أوى" ،و�أ�صبح مت�شردًا ،لكنه تذكر ذلك الآن فقط ،عندما جاء
اخلريف البارد ،يقولون" :الإن�سان يف ثالثة �أيام يعتاد على القرب" ،وهذا �صحيح ،ات�ضح �أنه اعتاد تدريج ًيا
على معي�شة الكلب ،التي بدت له يف البداية �صعب ًة للغاية ،حت َّمل اجلوع وكل �أنواع الإذالل ،لكنه مل يرغب يف
االنف�صال عن هذه احلياة اللعينة ،وعا�ش قدر ا�ستطاعته ،والآن بد�أت هذه احلياة تزعجه.
دموع��ا" ،م��ن يحت��اج يل
لإدراك��ه �أن احلي��اة القا�س��ية ل��ن ترحم��ه ،تع� َّ�ذب �أك�ثر ف�أك�ثر� ،آمل��ه قلب��ه ،وبك��ت روح��ه ً
يف ه��ذا الع��امل؟ �س��أرحل ،ول��ن يالح��ظ �أح��د ،رمبا �س��يكون الو�ض��ع على الأر�ض �أك�ثر نظافة ،و�أقل ات�س� ً
�اخا! ،لقد
أحد ،لكل ح�شرة جحرها اخلا�ص ،بيئتها،
حتولت �إىل
�شخ�ص عدمي الفائدة ،ال يحتاجه �أحد ،ومل يعط الدفء ل ٍ
ٍ
ذريته��ا� ،أم��ا �أن��ا ،فم��ا ال��ذي �س��أتركه يف ه��ذه احلي��اة؟ م��ا قيم��ة وج��ودي؟ ال قيم��ة! وه��ذا كل �ش��يء! يكف��ي جم��رد
الوج��ود! يكف��ي! يج��ب �أن �أغ��ادر م��ا دم��ت ال �أزال �إن�س��ا ًنا!!! كم ميكن حتمل هذه الأو�س��اخ وه��ذا الإذالل ،الأف�ضل
�أن �أموت ً
بدل من �أن �أحتمل كل هذا!!!" منذ هذا اليوم ف�صاعدً ا مل يرتك التفكري املهوو���س �آيدين" :متى وكيف
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�س��أموت؟" ،وبد�أت هذه الأفكار ت�س��يطر عليه.
يف ال�س��ابق ،خا�ص��ة يف ال�س��نوات الأوىل م��ن العي���ش م��ع رميج��ان ،كان �آيدي��ن خائ ًف��ا للغاي��ة م��ن امل��وت ،ومن��ذ �أن
فق��د رميج��ان و�آيب��ار ،ب��د�أ ينظ��ر بج��ر�أة �إىل امل��وت مبا�ش��رة ،وتوقف عن اخل��وف منه ،ويف الآون��ة الأخرية ،بد�أت
فك��رة "امل��وت �أف�ض��ل م��ن حي��اة الكل��ب اللعين��ة" ،تهيم��ن علي��ه كل ًي��ا ،م��ن ي��دري؟ رمبا حت��ت ت�أثري ه��ذا الفكرة كان
ي��رى رميج��ان يف املن��ام ،كم��ا يف ال�س��ابق ،يف �أيامه��م ال�س��عيدة :مت�ش��يا �إىل ميدي��و� ،أراد �آيدي��ن �أن يعان��ق ويقب��ل
رميج��ان ،لكنه��ا هرب��ت ،رك���ض �آيدي��ن وراءها� ،س��ارا يف املياه القذرة ،بعد مرور بع���ض الوقت ،جتاوزا كوكتوبي،
واقرتب��ا م��ن كين�س��اي ،وعن��د الو�ص��ول �إىل حاف��ة ال�ضري��ح� ،س��قطت رميج��ان� ،أراد �آيدي��ن �أن يرف��ع رميجان ،ويف
ذلك الوقت ا�س��تيقظ.
جرح��ا عمي ًقا بحجم
كان الأمل يف �س��اقه اليمن��ى ي��زداد �ش��دة ،رك���ض يف ال�ش��ارع ،عندم��ا نظ��ر ع��ن كث��ب ،ر�أى �أن ً
بي�ضة الدجاجة ظهر على ركبته اليمنى� ،أدرك �أن ً
جرذا ق�ضم قطعة من حلم �س��اقه.
ب�صعوب��ة م�ش��ى �آيدي��ن عل��ى �س��اقه املري�ض��ة ،وجل���س عل��ى مقع��د يف الفناء ،ال يع��رف ماذا يفعل ،وم��ن �أين ينتظر
امل�ساعدة ،نظر حوله ،ر�أى �صحيفة حتت قدميه ،بيده تناول ال�صحيفة على م�ض�ض ،كانت عبارة عن عدد من
"�أملاتي �أك�ش��امي" تاريخ اخلام���س من مايو من العام �ألفني ،بال اهتمام نظر �إىل �صفحتيها الأوليني ،ووقع نظره
على مقال ق�صري بعنوان "مت�شردون بال م�أوى" ،وبد�أ يقر�أ" :يف الوقت احلا�ضر �أ�صبح هناك كثري من امل�شردين
ب��دون م��أوى ،ب��دون و�س��ائل العي���ش والعم��ل ،لي���س كل ه��ؤالء الرج��ال الأقوي��اء مدمن��ي كح��ول �أو خم��درات ،ه��م
ا�س�تُبعدوا م��ن املجتم��ع ب�س��بب احلقائ��ق ال�صعب��ة للوج��ود االجتماع��ي ،ب�س��بب ع��دم توافر ال�س��كنُ ،يج�برون على
العي���ش يف الأقبي��ة ،وعل��ى �أ�س��طح املن��ازل حي��اة بائ�س��ة ،يفتق��ر جمتمعن��ا �إىل الرحم��ة والرعاي��ة االجتماعي��ة ملث��ل
ه��ؤالء النا���س ،وم��ع �أخ��ذ ه��ذا يف االعتب��ار ،تعه��د بروف�س��ور جامع��ة دميي��دوف يف يارو�س�لافل يف رو�س��يا في��ودور
زافيال��وف والدكت��ورة يف االقت�ص��اد يلين��ا �س��برييدونوفا بدرا�س��ة م�ش��كلة امل�ش��ردين ،ونتيج��ة لعملهم��ا ال��دءوب،
ُع�ثر عل��ى �أق��ارب  83يف املائ��ة ،و�آب��اء  27يف املائ��ة ،و�أخ��وة و�أخ��وات  64يف املائ��ة ،و�أطف��ال  54يف املائ��ة
م��ن امل�ش��ردين ،م��ن ذل��ك ن�س��تنتج �أن النا���س يفتق��رون �إىل ال ُنب��ل ،ووف ًق��ا مل��ا حددت��ه الدرا�س��ة ،ف��إن ل��دى الكث�ير
م��ن ه��ؤالء الأ�ش��خا�ص امل�ش��ردين م�س��تويات علي��ا م��ن التعلي��م ،وميكنه��م احل�ص��ول عل��ى وظيف��ة يف �أي��ة م�ؤ�س�س��ة
ك�س��ائقني� ،أو ميكانيكي�ين� ،أو حرفي��ي ت�صلي��ح �س��يارات و�آالت� ،أو موظف��ي ب� َّداالت� ،أو خ ّراطني� ،أو فنيي كهرباء،
�إنهم يرغبون يف �أن يعي�شوا مثل النا�س الطبيعيني ،ولكن ب�سبب عدم وجود �سكن ،مل يتم ت�سجيلهم يف �أي مكان،
وال�س��بب يف احلرم��ان م��ن ال�س��كن ه��و ال�س��جل اجلنائ��ي ،و َمب يعي�ش��ون؟  43يف املائ��ة منه��م يح�صل��ون عل��ى امل��ال
عن طريق ال�صدفة ،والباقون يجمعون الزجاجات واملعادن اخلردة واملواد اخلام ،ويف ال�صيف يبيعون الفواكه
واخل�ضروات امل�س��روقة ،ال يتلقى �س��وى ُخم���س املت�ش��ردين ً
معا�ش��ا تقاعد ًيا بحكم ال�س��ن �أو العجز ،دخلهم الذي
يح�صل��ون علي��ه ب�ش��ق الأنف���س ،يذه��ب عل��ى الطع��ام وامل�ش��روبات وال�س��جائر ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ك��م حتت��اج
الأدوي��ة واملالب���س وال�صاب��ون؟ م��ا ه��و جي��د �أن��ه تب�ين �أن امل�ش��ردين ينفق��ون  17باملائ��ة م��ن دخلهم عل��ى ال�صحف
238

واملج�لات! و�ش��ك ًرا لذلك!
و�ض��ع �آيدي��ن ال�صحيف��ة عل��ى املقع��د ،ونظ��ر حول��ه ،لق��د ح��ان ال�صب��اح من��ذ ف�ترة طويل��ة ،ولك��ن مل ي��ر �أح��دً ا يف
الفن��اء ،ك�أن �س��اقه مل ت�ؤمل��ه عندم��ا كان يق��ر�أ ال�صحيف��ة ،لك��ن الأمل ازداد الآن.
جل���س �آيدي��ن م�س��تغر ًقا يف التفك�ير لف�ترة م��ن الوق��ت ،ت�صل��ب وجه��ه� ،أخ��ذ م�ش� ً�طا م��ن جيب��هّ ،
وم�ش��ط �ش��عره
وحليت��ه املتدلي��ة عل��ى خ َّدي��ه ،نظ��ر حول��ه ،و�س��حب بح��زم �س��كي ًنا كان��ت يف جيب��ه ،ي��ده القوي��ة مل ُتخط��ئ ،ن�ص��ل
ال�سكني ال�صلب واحلاد والالمع يف �أ�شعة ال�شم�س التي ارتفعت لتوها ،اخرتق اجل�سد اللني ،بعد �أن �أغلق عينيه،
طع��ن �آيدين ب�ش��فرة ال�س��كني احل��ادة بطنه.
غط��ى �آيدي��ن �أح�ش��اءه بيدي��ه ،وب��د�أ يخب��و بب��طء ،كان��ت عين��اه ن�ص��ف مغلقت�ين ،وظه��ر زب� ٌد عل��ى �ش��فتيه ،يف تلك
اللحظ��ة ع��ادت ال�شم���س الت��ي كان��ت خمتبئ��ة خل��ف ال�س��حاب �إىل الظه��ور م��رة �أخ��رى ،و�أ�صب��ح كل �ش��يء م�ضي ًئا،
ذهب الأمل� ،أمام عني �آيدين ظهر �سراب المع من ال�ضباب ال�شفاف ،حامت بجعة بي�ضاء ،طارت �إىل هنا باكية
ن�صفه��ا الآخ��ر� ،أه��و حل��ن حزي��ن �أم �أنني� ،أم بكاء �صامت؟ �س��رعان ما حتولت هذه البجعة �إىل رميجان مرتدية
ثو ًبا �أبي�ض ً
طويل� ،أراد �آيدين �أن يعانق حبيبته وانحنى �إىل الأمام ،لكنه �سقط ،رفت بجناحيها فن�شرت برودة،
ابت�س��مت رميجان له ،ابت�س��امتها ال�س��احرة ملأته بفرح غري عادي ،و�س��عادة ال تو�صف ،وهدوء طال انتظاره ،كل
�أيام��ه وليالي��ه املظلم��ة التي جلبت الكثري من احلزن ،بقيت وراءه.
فج��أة نه���ض �آيدي��ن ومل���س رميج��ان �أخ�ي ًرا� ،أ�صب��ح ج�س��ده خفي ًف��ا ،وذاب ه��و يف الربي��ق ال�س��اطع لل�س��راب ،لك��ن
احلياة على الأر�ض ،التي مل يجد مكا ًنا لنف�س��ه فيها ،وبالتايل �أر�س��لته �إىل ال�س��ماء ،ا�س��تمرت كما لو �أن �ش��ي ًئا مل
يح��دث ،ت�أل��ق جماله��ا اخلادع ،و�أ�ش��رقت ال�شم���س ،وارتفع القمر ،وا�س��تبدل اللي ُل النها َر.
هموم ال نهاية لها.
تلك هي احلياة الق�صرية والعابرة مع ٍ
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مختار ماغاوين
(و ُلد عام )1940
y yكاتب وناقد �أدبي ويكتب في �أنواع مختلفة من الأدب.
 y yتخ��رج ع��ام  1962ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة بالجامع��ة الوطني��ة
الكازاخي��ة ،وح�ص��ل عل��ى الدرا�س��ات العلي��ا ف��ي الدرا�س��ات
الفل�س��فية ع��ام .1965
y yكان��ت �أول �أعمال��ه المن�ش��ورة ق�ص��ة ق�صي��رة بعن��وان“ :ف��ي
الم�س��اء” ُن�ش��رت بجري��دة “جو ُلدي��ز” ع��ام  ،1964وف��ي ع��ام
 1969خرج��ت للن��ور �أول مجموع��ة ق�ص�صي��ة ل��ه بعن��وان “رج��ل
الثل��ج” ،و�ص��درت �أول��ى روايات��ه ع��ام  1972بعن��وان“ :الب��رج
الرم��ادي”.
�y yص��درت ل��ه ف��ي ال�س��نوات الالحق��ة العدي��د م��ن الكت��ب مث��ل:
“الأ�س��رة”“ ،الك��وخ ال�ش��توي البعي��د”“ ،الحم��ام”“ ،م��وت
النمل��ة” ،و”فت��اة القبج��اق”.
�y yأل��ف رواي��ة تاريخي��ة بعن��وان “الوق��ت الع�صي��ب” ،و”ح��زن �ش��اكان” وغيره��ا م��ن الق�ص���ص والرواي��ات الت��ي �صنف��ت عل��ى
�أنها الأف�ضل في النثر الكازاخي المعا�صر.
�y yص��درت ل��ه مقال��ة متخ�ص�ص��ة بعن��وان�“ :ألح��ان �آل��ة القبي��ز” ع��ام  1968والتي ناق�ش��ت فيها �إبداع ال�ش��عراء ال��كازاخ خالل
فترة الخانية الكازاخية بين القرنين الخام�س ع�شر والثامن ع�شر الميالدي ،وقد �ألمحت هذه المقالة �إلى اهتمام الكاتب
بدرا�سة التاريخ والأدب الكازاخي.
�y yص��در ل��ه العدي��د م��ن المقتطف��ات مث��ل“ :الب�ص��ل”“ ،يقول��ون خم�س��ة ق��رون” ،وف��ي ع��ام � 1995ص��در كتاب��ه “�أبجدي��ة
التاري��خ الكازاخ��ي” ال��ذي ك�ش��ف العدي��د م��ن ال�صفحات من تاريخ كازاخ�س��تان.
 y yف��ي ع��ام  ،2002ت��م ن�ش��ر مجموع��ة م��ن �أعم��ال الكات��ب ف��ي ثالث��ة ع�ش��ر مجل��دً ا ،ف��ي وق��ت الح��ق ،عل��ى م��دى ع��دة �س��نوات
( ،)2017-2011ت��م ن�ش��ر درا�س��ة وثائقي��ة تاريخي��ة بعن��وان “جنكي��ز خ��ان” ف��ي �أربع��ة مجل��دات.
y yق��ام بترجم��ة �أعم��ال �سومر�س��ت م��وم ،وهن��ري هاغ��ارد ،ونيك��والي باجادين �إل��ى اللغة الكازاخي��ة ،كما تُرجم��ت �أعماله �إلى
عدة لغات �أجنبية.
y yحائز على جائزة “ �آباي” الحكومية من جمهورية كازاخ�ستان عام .1984
y yفاز بالجائزة الدولية لجمهورية تركيا على �إنجازاته في العالم التركي عام .1997
y yح�صل على جائزة “تارالن” الم�ستقلة عام .2002
y yح�صل على لقب فنان ال�شعب لجمهورية كازاخ�ستان.
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موت السلوقي

1
ق��رب النهاي��ة كان منه��ك ًا متام� ًا .وم��ع ذل��ك ،ملرت�ين ،يف البداي��ة عل��ى جانب ،ث��م على اجلانب الآخ��ر ،اقرتب من
الرابية �س��احب ًا على الأر�ض ج�س��ده امل�س��تنزف واملثقل بالأمل ،وم�ستن�ش��ق ًا من جديد يف كل مرة.
كان��ت الرابي��ة م�س��طحة ،حمفوف��ة م��ن اجلوان��ب برياح ال�س��هوب وم�س��حوق الثل��ج الأبي�ض الطازج الذي مل مي�س��ه
تهب منها وحدة م َّرة وحنني.
�أحد .بي�ضاء ،رابية �صامتةّ ....
يف ال�صي��ف ،عندم��ا كان الثل��ج ال ي��زال ه�ش� ًا ،كان��ت الرائح��ة خمتلف��ة هنا� .ش��يء م�أل��وف يف��وح يف تل��ك الرائح��ة
ب��دا ح��اد ًا عل��ى الأق��ل .يف ذل��ك الوق��ت كان ي�أت��ي �إىل هن��ا كث�ير ًا ،مندفع� ًا ب�أنف��ه يف الرتاب امل�صف� ّر املختلط معاحل�ص��ى ال�صغرية .كان��ت الرائح��ة الت��ي كان مييزها �ضعيفة ومبهمة .مل تكن من الروائح الطيبة .كذلك كانت
تفوح من الثعالب بعد يومني �أو ثالثة ،بعد �أن ي�سلخوا جلودها ،ويلقوا بها يف ال�سهوب ،بعيد ًا عن امل�ساكن .ت�سكعت
يف جيف الثعالب النتنة ديدان ومنل وذباب بدين ك�س��ول....
كان ت��ازي �ش��ديد احل�سا�س��ية ،جعلت��ه تل��ك الرائح��ة ي�ش��عر بالغثيان ،لكن��ه هن��ا ،عل��ى الرابي��ة� ،ش��عر ب�ش��يء
خمتلف ،فمع رائحة اللحم املتعفن  ،امتزجت رائحة �صاحبه ،التي يبدو �أنها مم�سكة بخيا�شيمه احل�سا�سة� .إنه
يرق��د يف ه��ذه الأر�ض! م��ن ال�صع��ب تخي��ل ذلك ،لكن الأمر كذلك� .إنه يعلم ،ر�أى كل �ش��يء بعينيه....
�ش��عر ال�س��لوقي باالرتياح� .صاحبه هنا ،يف القرب ....وهو على و�ش��ك �أن ي�س��تيقظ .رمبا ،غد ًا .كم �س�يرقد؟....
لكن القلق ح ّل مكان الأمل� ،أو الثقة تقريب ًا .فج�أة نه�ض وغادر؟ ويجل�س يف املنزل ،كما يف ال�سابق؟  ....مل يكن
عليه �أي �أثر للثلوج التي ت�ساقطت يف هذه الليلة .هذا يعني �أنه هنا.
�أجه��د ج�س��ده كل��ه ،ببيده ال�س��ليمة بد�أ ال�س��لوقي يج��رف الرابية عند القاعدة .حتت طبق��ة الثلج الرقيق ،ظهرت
(  (1

(  (1

تازي :كلب ال�صيد ،ال�سلوقي ،يف �آ�سيا الو�سطى.
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الأر�ض .غ�ير لين��ة ،رطب��ة ،تنبع��ث روح� ًا حي��ة� ،س��خية ودافئ��ة ،لكنه��ا مت�أ�صل��ة� ،صلب��ة ،كالت��ي تك��ون عن��د مدخ��ل
جح��ور احليوان��ات الفارغة .ت�صلب��ت وجتمدت و�أ�صبح��ت كاحلج��ر .مل تن��ل املخال��ب منها ،بل خد�ش��تها فقط.
توق��ف ال�س��لوقي ،جتم��د وه��و ينظ��ر�  إىل الرابي��ة املم��دودة .ب��اردة ،جامدة ،ت�ش��به جلم��ود ًا �أ�س��ود ًا غ��ارز ًا يف
الأر���ض ....ال ،ال ت�ش��بهه .هن��اك ،يف �أعماقه��ا ،يرق��د �صاحبه� .صاحب��ه يرق��د حت��ت ه��ذه الرابي��ة!
ح� ّول ر�أ�س��ه ،و�ألق��ى نظ��رة �إىل �أ�س��فل� ،إىل ال��وادي املك�س��ي بال�ش��جريات .عند بدايت��ه ،يف ال�ش��ق ال�ضي��ق ،ينب���ض
يف ال�صيف ُ
ع�شب طويل لدرجة �أنه بالكاد
نبع جليدي .عندها يغطي الع�شب الأخ�ضر قاع الوادي املمتدٌ ،
جدول ٍ
ُت��رى من��ه ظه��ور املهر .لك��ن الآن �أ�صبح الوادي ،واملكان الذي فوقه تقف القرية على املراعي ال�صيفية ،مغطيان
بالكام��ل بالثلج .فق��ط  يف جتوي��ف �صغ�ير حمم� ّ�ي من الرياح ،يظلم جدا ٌر مرتن� ٌح -كل ما تبقى من خميم قدمي.
مغطى ب�صوفه الق�صري
عندما ا�ستعدت القرية ذات مرة للرحيل ،حتت هذا اجلدار بقي م�ستلقي ًا حمل مري�ضً ،
املتناثر .بقي م�س��تلقي ًا ،ومل ي�س��تيقظ ،ولن ي�س��تيقظ �أبد ًا .لن يق�ضم الع�ش��ب الريان الفتي ،ولن ي�ش��رب من نبع
امل��اء ال�ص��ايف .هن��اك ،يف امل��كان ال��ذي كان يرق��د في��ه ،ال يل��وح الآن �إال العظام الرقيق��ة ال�صغرية التي مل ميهلها
الوقت لأن تتقوى ....كان ذلك مثل الربق ،مثل �ضربة �سوط� .س ٌر كان يف ال�سابق غام�ض ًاُ ،ك�شف لل�سلوقي .كان
فظيع� ًا �إىل درج��ة �أن �أذني��ه انت�صبت��ا ،وجتم��د حمدق� ًا يف اله�ضب��ة ب�لا ح��راك .فق��ط بع��د م��رور الوقت ال�لازم لق�ضم
عظم �ساق كبري ،ا�ستفاق ال�سلوقي وعاد �إىل وعيه .ولكن هنا ارتخت كل مفا�صله و�ضعفت ،ودخل ج�سمه �إىل رجفة
خفيفة ،جف حلقه ،ووقف �شعر الفراء على ظهره ،وجرت ق�شعريرة يف م�ؤخرة ر�أ�سه .جثم على قائمتيه اخللفيتني،
ورفع وجهه �إىل ال�سماء .فتح فكه من تلقاء نف�سه ،وخرج �صوت ثقيل مطو ٌل من حلقه� .صمت ال�سهوب اخرتقه العواء
الذي ارتفع فج�أة فوق الأر�ض .وكان هذا الأنني ،هذا البكاء املثري لل�ش��فقة عن الالرجعة ،رهيب ًا وال نهاية له....

2
رحب! وال�س��ماء �-إىل ح� ٍ�د ه��ي زرق��اء ،عالية! وال�شم���س! ....بالطب��ع ،حترت���س
ك��م ه��و م�ش��رق العامل! ك��م ه��و ٌ
م��ن النظ��ر �إليه��ا مبا�ش��رة ،عل��ى كل ح��ال ه��ي دافئ��ة ،ولطيف��ة! ...اجل��رو الأبي���ض ال��ذي كان جال�س� ًا حت��ت ج��دار
احلظرية ،يف ال�شم�س مل يقاوم ،ونبح من املتعة .املكان بالن�سبة له ٌ
جاف ولني ،فتحته حزمة من الق�ش مع قطع
م��ن روث اخلي��ول اجل��اف  ....ي��ا له��ا من نعمة!
يف الق��رب برك��ة مليئ��ة مبي��اه الثل��ج الذائب .برك��ة �صف��راء ،مي��اه �صف��راء  ....نه���ض اجل��رو ،اق�ترب ،ارت�ش��ف
بح��ذر  -م��رة� ،أخ��رى .طع��م امل��اء مال��ح ،مزع��ج ،ورائحته �ش��نيعة  -روث حيواناتَّ .
تن�ش��ق اجل��رو .ال ،ال ميك��ن
�ش��رب هذا املاء .لقد تعلم بالفعل �أن كل الأ�ش��ياء تنق�س��م �إىل �أ�ش��ياء ميكن �أكلها �أو �ش��ربها ،و�أ�ش��ياء �أخرى غري
منا�سبة لذلك ،و�أن الأ�شياء غري ال�صاحلة هي ،للأ�سف� ،أكرث بكثري .مع ذلك ،كان الكدر ق�صري ًا .قفز اجلرو
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عل��ى الثل��ج اله���ش .كان الثل��ج قامت� ًا ،تغط��ي قمت��ه القمام��ة والأو�س��اخ .غم���س كفي��ه بعم��ق في��ه ،فخ��رج امل��اء عل��ى
الفور ،وج��رى �إىل حف��ر الآث��ار ،الت��ي كان��ت حبيب��ات الثل��ج عن��د حوافها متلألئ��ة بتوهج .مل يكن بالإم��كان �أكلها،
ولكن  ميك��ن لعقه��ا .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه مل يكن له��ا �أي طعم� ،إال �أنها ب َّردت الل�س��ان .التفت اجلرو بعيد ًا .كان
�ش��بع ًا ،فقب��ل �إطالق��ه يف الفن��اء ،قدم��وا له احلليب حتى ال�ش��بع.
يف ه��ذه الأثن��اء ،امل��كان الق��دمي حت��ت ج��دار احلظ�يرة ال��ذي تدفئه ال�شم���س ،جنح��ت يف اال�س��تيالء عليه دجاجة
مر َّق�ش��ة م��ع عائلته��ا ال�صاخب��ة الت��ي تقرق��ر ،وتق�شق���ش ،وتن�ش��ر ف�ضالته��ا� .صي�صانها �صفراء �ش��عثة ،تندفع �إىل
هن��ا وهن��اك ،تت�ض��ارب ب�صخ� ٍ�ب عن��د قدم��ي �أمه��ا .يكف��ي �أن تعط��ي الدجاج��ة �إ�ش��ارة ،حت��ى تندف��ع ال�صي�ص��ان
مبجموع��ات �إىل الن��داء ،متج��اوزة ودافع��ة بع�ضه��ا البع���ض�" :أعطني!� أعطن��ي! يل ،يل!"
"حلظ��ة  -و�س��رب م��ن الكت��ل م��ن خمتل��ف الأجنا���س � -أمط��رت .ولك��ن م��رة �أخ��رى يت��م توزيعه��ا" :لق��د وجدته��ا،
وجدتها!"  -والفراخ ،متعرثة ،تندفع �إىل �أمها .من املثري م�شاهدتها ،م�ضحكة ،مل�شاهدة  ....واللعب معهم رمبا
�أك�ثر �إثارة لالهتمام ....
بع��د �أن �أرج��ع ذيل��ه الق�ص�ير� ،ص ّف��ر اجل��رو ،ودف��ن �ص��دره يف الثل��ج الرخ��و ،ينح��در م��ن ثل��وج .لك��ن الدج��اج على
الف��ور �أث��ار ناقو���س اخلط��ر" :احف��ظ نف�س��ك ،ومنتج��ع �صح��ي -قفز الدجاج ،الذي ي�س�ير يف جم��ازر� ،إىل املدقة،
حت��ت حمايته��ا .الدج��اج ي��زرع ع�س��كر ًيا �أجنح��ة" :كي��ت! كيت! قبال��ة ،جرو رديء! "وقال��ت انها تنرثت.
الكث�ير م��ن وقت��ك! � ...أخ��ذت اجل��رو فج��أة .بع���ض الدج��اج ال��ذي مت�س��ك ب��ه كان منق��ار �أ�س��ود ،لكن��ه اختف��ي يف
ذلك الوقت الري���ش يف مهب .ح�س��نا ،ح�س��نا  ....جرو ال يزال اتخذ اثنني �أو ثالثة خطوات غري حا�س��مة ،غرقت
على الأر�ض ،مع و�ضعت ،ثم ارتفع ومرة �أخرى وقفز .الدجاجة يف اال�ستجابة غ�ضبت ب�شكل جدي .يبدو �أنها مل
تع��د تعت��زم �أن حت�ص��ر نف�س��ها ب�ـ "كي��ت! كي��ت! " ،ومهرج  -للهجوم .يتم فقدان اجل��رو متاما ،ولكن ال متوقع ،من
روح التناق�ض ،رمبا ،تقدم .وارتفعت الدجاجة ،وتهدد ،مع �أجنحة مفلطح ،ملقابلته .يبدو �أنها كانت على و�شك
االندف��اع �إىل ج��رو  ....ولك��ن ب��دال م��ن ذل��ك ،حتول��ت املدق��ة فج��أة ذيلها �إليه��ا وببطء ،واحلفاظ عل��ى كرامتها،
انتقل��ت وراء احلظ�يرة ،له��ا "كي��ت! كي��ت! " .والدج��اج معه��ا ....
ج��رو ،بح��زن م��ن حقيق��ة �أن��ه مل يك��ن لدي��ه فر�ص��ة للتمت��ع ب��ه ،لي�أخ��ذ روح��ه ،يط��ارد ال�س��باق ،كم��ا حت��ول و�س��ار
وحده��ا عل��ى م�ش��ارف القرية.
مل يك��ن ل��دى الأر���ض وق��ت لتج��ف .يف املجوف��ة والنه��ر دين��ا بري��ق ودخ��ان يف ب��رك �أزرق ف��احت .يف غاب��ة �س��ميكة
م��ن ميدودي��د بق��ع بي�ض��اء م��ن الن��وم ها ،ولكن كل �ش��يء قد تغ�ير ،اتخذت بع�ض مظهر جدي��د ومذهل .يف الآونة
الأخ�يرة ،ب��دا كل �ش��يء قامت��ة وكئيب��ة هن��ا ،ولك��ن الآن ي�ض��يء بابت�س��امة وير�ض��ي التخيي��م ،يف عجل��ة م��ن امرن��ا
للح�ص��ول عل��ى ع�ص�ير ذهب��ي يف حال��ة �س��كر م��ن �أ�ش��عة ال�شم���س .اله��واء رائح��ة حل��وة وحيوية .من �أي��ن هو ،هذه
الرائح��ة احللوة؟
ا�ش��تعلت اجل��رو �أن��ه كان ين�ض��ح الع�ش��ب الق�ص�ير ،م��ع �س��اق رقيق��ة وقبعة رقيق ،وهو يدو���س .خ ّف���ض وجهه ود ّمر
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الع�ش��ب يف الأع�ش��اب .ي��كاد يك��ون م��ن املمك��ن تناول��ه ،ولك��ن م��ن اللطي��ف �أن ت�ش� ّمه  ....ومن حوله توجد �س��يقان
طرية ومر ّنة تخرج من اجلنب� .سرب من �أعماق اخل�صالت ،ولكل منها رائحة على طريقته اخلا�صة .كان من
دواع��ي �س��روري اخلا���ص �أن ج��رو ت�ش��م يف ال�س��هام م�ش��دود م��ن الع�ش��ب الري���ش تنم��و هن��ا بكرثة.
ا�س��تلقى ،ا�س��تعد ،انزع��ج وحل��م .كم��ا ل��و كان يق��ف �أم��ام كتك��وت �أ�صف��ر وي�ص��رخ ،ويدع��وه للعب .مثل ه��ذا الفرخ
ال�صغ�ير  ....بالطب��ع ،ه��و م��ن ينقب���ض اجلن�ين مب��رارة ،والآن كالهم��ا يندفع��ان واح��دا تل��و الآخ��ر .م��ا دج��اج
القدم�ين ،وم��ع ذل��ك! ع��دم اللح��اق ب��ه  ....ولك��ن ال يتخل��ف اجل��رو وراء ،يدير بعد الوعاء خل��ط -فقط الريح يف
�صاف��رات �أذني��ه .و�أخ�يرا -يتف��وق .الآن �س��وف مي�س��ك به��ا �-صغري ،رقيق .انه منا�س��ب ب�س��هولة يف الفم .بعد كل
�ش��يء ،الدج��اج ه��و فق��ط م��ا ه��و جي��د للطعام  ....ما اكت�ش��اف غري متوق��ع! نعم ،نعم ،الدجاج جي��د للطعام! ...
لكن فج�أة يتوقف اللون الأ�صفر عند اجلرو �أمام �أنفه مبا�ش��رة .خوف ،غري راغب يف العائد" .برررررر-يهرب
م��ن الدجاج- .
�أذه��ل ،يفت��ح اجل��رو عيني��ه .فوق��ه ع ّل��ق كل��ب �ضخ��م ،ه��زة �س��وداء .مي�س��ح اجل��رو �ش��فتيه وك�أن �ش��ي ًئا مل يح��دث،
مثق��ل ط��و ًال ،ممت��دً ا .ث��م �أخ��ذ �صو ًت��ا �ضعي ًف��ا وب��د�أ يف االرتف��اع .لك��ن الكلب الأ�س��ود ،متكئ ًا عليه ،رم��ى اجلرو �إىل
الأر���ض ،ث��م  ....مل يك��ن ل��دى اجل��رو وق��ت لفه��م �أي �ش��يء .ح��رق ج�س��ده مث��ل الله��ب ،و�ض��رب ال�ضب��اب الأحم��ر
والأخ�ض��ر يف عيني��ه ،ه��زت كل �ش��يء حوله��ا.
 يا ،كيت! كيت! اذهب!اندجم��ت ال�صرخ��ة اليائ�س��ة م��ع رك��وب اخلي��ل املتزاي��د .اختف��ت ال�ش��دة الت��ي �ضغط��ت عل��ى ج��رو عل��ى ال�ص��در.
�ش��عر باملال��ك ،ال��ذي و�ص��ل يف الوق��ت املح��دد كث�يرا ،ونه��م تذم��ر بح��زن ،بك��ى� .س��ارع املال��ك عل��ى عج��ل .والآن
التقط��ت يدي��ه ج��رو� ،أث�ير م��ن الأر���ض  ....ولك��ن هو كانت مل�س��ة هذه الأي��دي حذرة وحذرة ،كما ل��و �أن الرمح قد
ً
مرتع�ش��ا واخ�ترق طريق��ه .ب��د�أ اجل��رو ين��زف م��رة �أخ��رى ،يئ��ن ،كم��ا لو كان م��رة �أخ��رى يف فم كلب
دخ��ل ج�س� ًما
�أ�س��ود �ضخم.
ق��ام املال��ك بقي��ادة احل�ص��ان نح��و اجل��رو �إىل �ص��دره وحمل��ه �إىل املن��زل نف�س��ه ،ث��م عذب��ه لف�ترة طويل��ةً ،
ملطخ��ا
ب�ش��يء م�ؤملً��ا ج��دً ا للج��روح� .أخ�يرا� ،ضم��د اجلرو وو�ضعه على ال�س��رير احلديدي يف زاوية الغرفة ،مغطى ب�ش��بكة
على اجلانبني .هذه الأيدي نف�سها تغذي اجلرو الآن وتنقله �إىل الهواء النقي ثالث �أو �أربع مرات يف اليوم .بقية
الوقت ،يكمن اجلرو بال حراك يف ال�سرير .مل يكن هناك م�ساحة كافية للت�سلق وامل�شي ،وللتخطي على ال�شبكة
ل��ن يك��ون لدي��ك ما يكفي من القوة .نعم ،مل يرد ....
بع��د �أ�س��بوعني �أو ثالث��ة �أ�س��ابيع ،تلتئ��م اجل��روح املوج��ودة عل��ى ج�س��م اجل��رو .لك��ن قلب��ه عان��ى من ج��رح ال ميكن
�شفا�ؤه .بالطبع ،مل ُي َ
عط لفهم �أنه يوجد يف العامل الظلم والق�سوة والعنف ،و�إذا كان لديك �سوء حظ على ر�أ�سك
و�سوء حظك ،ف�إن �صوابك كله يف�شل يف حمايتك  ....يف حد ذاته ،ال ي�ستطيع �أن يفهمها .لكن من الآن ف�صاعدا
بني كل الكائنات احلية �أنت غري م�ألوف �سمع الريبة وحتى العداء ال�صريح.
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عندم��ا تع��ايف اجل��رو وع��اد �إىل حيات��ه اخلالي��ة م��ن اله��م ،ج��اء �صب��ي �إىل من��زل املال��ك توموب��وي ،مت �إلغ��ا�ؤه� .أن��ا
قفزت للتو من العربة و�أنا على الفور هرعت �إىل جرو .وقد تعلم بالفعل �أن يق�سم كل النا�س �إىل ق�سمني :املالك
 له��م ،باملنا�س��بة ،م��ن واندفع��ت ام��ر�أة مرتدي��ة مالب���س طويل��ة �أي�ض��ا ،م�ل�أ �صحنه��ا �إىل احلاف��ة كل ي��وم وتع��جباحلركة حول املنزل  -وعلى الغرباء والغرباء .ارتد اجلرو من ال�صبي ،وخب�أ وراء املالك .لكن املالك مل ينظر
�إىل اجل��رو ،لكن��ه �س��حب ال�صب��ي لنف�س��ه وقب�لات ،قبالت��ي  ....خ��رج م��ن احت�ضان��ه الق��وي ،ووا�ص��ل ال�صبي من
جديد �إىل اجلرو .كيف تكون؟ ومبجرد �أن �أظهر املالك مثل هذا الت�صرف �إىل ال�صبي ،ال يحق للجرو الهروب
من��ه .و�ص��اح املال��ك بنف�س��ه وه��و يهل��ل" :ال�ش�ين ،ال�ش�ين ،تع��ال �إلين��ا! "
كان��ت ي��دا ال�صب��ي ناعم��ة ودودة .ا�س��توىل �أوي عل��ى ج��رو ،ورفع��ه ،قائ�ل ًا" :كلب��ي ،كل��ب" ،ب��د�أت ب�ض��رب ر�أ�س��ي
وظه��ري ،ث��م وج��ه وجه��ه �إىل الوج��ه ،مت�ضخم��ة بالف��راء الأبي���ض ،و�س��حب �أنف��ه ،م�ش��موم .عل��ى الأم ،ق��اد �إىل
ال�ش��خ�ص الذي كان وقته للحلب ،مل ينتبه ،على الرغم من �أنه ال يزال من بعيد ،ر�ؤيته� ،صرخ�" :آديل! �آديلتاي!
�" ...ضغ��ط اجل��رو عل��ى �ص��دره ورك���ض �إىل املنزل.
يف ذل��ك الي��وم ،جتم��ع العدي��د م��ن النا���س هنا يف امل�س��اء .كان على مقربة من املائدة امل�س��تديرة املنخف�ضة حيث
وقفوا �س��رب من رودي جديدة ،وكانت تتناثر عينيه من ع�صري املكرر الأبي�ض .و�ضع عادل الي�ش�ين على ركبتيه
و�أغريه مع و�أحيانا مع ال�سكر .وحول العيد كان �صاخب ًا ،كان ال�ضيوف ال�سعداء حمادثة مبتهجة وهم يحت�سون
ال�شاي الأ�سمر الكثيف الداكن املليء بحليب الإبل.
 وق��ال عم��ر �أك�س��ال وه��و ينظ��ر �إىل ع��ادل بابت�س��امة" :لق��د ن�ش��أ خي��ول حقيق��ي" ،و�أ�ض��اف�" :س��نوات طويل��ة م��نال�صح��ة وال�س��عادة له!"
 ح�س��ن ًا ،ي��ا ماع��ز ،فرح� ًا ل��ك ب�أربع�ين يوم� ًا لالحتف��ال بهذا" ،التقط��ت" �إيزيجوك��ول " ،وهو البائع ال��ذي �أح�ضرعادل ".قال املعلمون �إن عادل هو الأف�ضل الذي انتهى من الدرجة الأوىل وانتهى من خم�سة وع�شرين �شخ�ص ًا.
وق��ال �إن��ه مت ح��ل امله��ام لل�صف�ين الث��اين والثال��ث ،وتعل��م جمي��ع الكت��ب املدر�س��ية ع��ن ظه��ر قل��ب .الآن ل��ن تزع��ج
نف�س��ك -ق��ل� ،أخ�بر حكاي��ة خرافي��ة � ....س��وف تقر�أ كل الكتب يف كتابك الأحم��ر يورت حتى اخلريف ....
 ذهب �إىل والده  ....وكما يقول املثل ،يتبع اتباع الأجداد وال�سهام �شحذ ب�شكل حاد .... و�أظ��ن �أن هن��ا ه��و رواي��ة كاى م��ى م��ن �شي�س��تينكي - ،زوج��ة �إ�س��نهول تلت�ص��ق مبحادث��ة عام��ة ،خريط��ة ع�لاوةعل��ى ذل��ك ،م�ل�أت فمه��ا بالكام��ل ،وم�ضغ��ه ،بالكاد حتدث كل احلرب " .ما ه��و ....ننظر �إىل كم يتم �إعداد روث
يف فناءه��ا � ....أوه ،وه��ي يف املزرع��ة� ،أوه و�أنها يف ....
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 ا�سكت ،الزوجة� ،ستقول عفريت ،ال تزعج ال�شيخ .... �أن��ت �ش��يحة الأن��ا يل قي��ادة؟ لق��د جئ��ت لك��م نع��م كغازيب��و � ....إي�س��ي يج��ب �أن �أعطيك �ش��راب ،اعتني بنف�س��كفكرة جيدة ....
حمرتما لال�ستماع.
�شخ�صا
 ا�سكت� ،أقول! امنح النا�سً
ً
 �إن الأ�س�لاف الذي��ن يتبع��ون ال�س��لف والأ�س��هم ق��د �ش��حذوا بح��دة " ،ك��رر عم��ر تعوي��ذة" �أكا�س��كال " ،بع��د �أنا�ستمر وقفة ".كان الأمري الراحل�" ،أبو" كاظا ،من الفر�سان .وكانت الكالب ال�سلوقية ممتازة .مثل �أن الثعلب،
مثل زوبعة ،جتاوز ،ولي�س الكالب ال�سلوقية ،ولكن الفهود .مهال ،والآخر لي�س كذلك كنت تعتقد حتى ترى ذلك
بنف�س��ك  ....الآن تريد جعل جميع املا�ش��ية عالية ال�س�لالة .حول املا�ش��ية ال نحكم  -رو�س��يا ،وكالب ال�صيد من
الكازاخ�س��تاين ويف الع�ص��ور القدمي��ة �س��وف �أنق��ى ال��دم .مام��اي ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،كان �س��لوق يدعى بي�س��كار.
عر�ض ابن �أحد الباي له خم�س��ة فر���س مع املهرات ،لكنه مل يتغري ،عنيد! كلب منذ ذلك احلني ودعا -بي�س��كار،
عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه كان ل��ه لقب��ه م��ن قب��ل .رم��ادي� ،أتذك��ر ،يف �ش��ريط مظل��م -جم��رد من��ر� .إذا قل��ت �إن غ��ول
مو�ض��وع ال�ص��در لي���س عل��ى ج��زء كام��ل متل���ص �-أن��ا �أكذب ،ولكن �إذا قل��ت ذلك بثالثة �أ�صابع ،فه��ذا �أمر م�ؤكد.
كان هذا هو ال�صدر العري�ض البارد العري�ض الذي مل ي�س��تلقي على بطنه ،با�س��تثناء اجلنب .الر�أ���س هو عظام
�ضخم��ة وجميل��ة .ال ميك��ن �أن يتطاب��ق �أي كل��ب م��ع ارتف��اع بي�س��نارا� .أن ت�ؤم��ن �أو ال ت�ص��دق ه��و عمل��ك ،وفقط بعد
كل �شيء بني النا�س و ُلدوا حكماء ،الذين ت�أتي ال�شهرة من حافة الهاوية �إىل حافة الهاوية� ،أو البطار ،الذين ال
يعرف اخلوف منهم ،مثل الب�شر الآخرين .اهلل عظيم! هنا ويف احليوانات هناك مثل ذلك مع االنتظار يختلف
ع��ن الزم�لاء .كان بي�س��كارا كل ًب��ا كه��ذا .كان��ت مع�س��كراتنا ال�ش��توية مع ماماي تقف يف مكان قري��ب ،لذلك ر�أيت
بعيني :يف ف�صل واحد� ،أخذ ب�شركار ثالثة ع�شر ذئب ًا .ح�سنا ،والأرانب الربية والثعالب -ولي�س هناك ح�ساب.
وغال ًبا ما ذهب هو و�أرغايل .ثم �أبقت ماماي الكلب ال�سلوقي الرمادي يف املنزل قائلة �إنها من بي�سكارا .عا�ش
ال�س��لوقي ل�ش��يخوخة وت��ويف يف الع��ام انته��ت احل��رب ،يف الربي��ع� .ش��عرت بامل��وت وغ��ادرت مل��كان غ�ير مع��روف .ال
عج��ب يقول��ون" :كل��ب جي��د ال يري��د �أن ي��رى ميت��ا"� .أح��زن مام��اي ب�ضع��ة �أي��ام� .س��يموت �ش��خ�ص �آخ��ر -ال يح��زن
�أقاربه كثريا .نعم ،واليمني قل ،على الرغم من �أنه لي���س بي�س��كار ،لكن ال�س��لوقي كان هو املطلوب .الآن ال يوجد
مثل هذا �أ�صيل� .أين يوجد النا�س جتد الوقت للحفاظ على الكلب ،كما ينبغي �أن يكون ،على امل�شي� ،أو للحفاظ
عل��ى طائر جارح ....
قال كازي " :هذا هو ما هو عليه .من الذي يجب �أن يرعى ما�شية الدولة ،يجز�س الق�ش؟ " ...ال�سعال ،الرجيج
من �أعماق �صدره ،ا�شتعلت �أنفا�سه ،كازا مل ينته من الأحكام.
 م��ن ينبغ��ي �أن ي�ش��رب الف��ودكا بع��د ذل��ك؟ " ...ا�ش��تعلت �إي�س��نجول بالت�س��جيل ،ووجهه��ا مل��يء بالتجاعي��د يفابت�س��امة جمعدة.
 �سكران �أف�ضل! �أبدا ،كما ترون ،الرواد قال �أي�سولو" :ال تكن رج ًال �صا ًحلا".
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�ال �إىل �إيجنغول" .ح�س��ن ًا ،هذا
 ح�س��نا ،م��ن اجلي��د �أن��ه ال يوج��د �ش��يطان عل��ى الطاول��ة هن��ا �أوم��أ عمر ب�صوت ع� ٍمل يجلب.
 كن��ت �أح�ض��ر� " ،إيجنغ��ول ابت�س��م ابت�س��امة عري�ض��ة "،ولك��ن كل واحد انتهى ،ولي���س هناك زجاج��ة يف القاعدة.املنطق��ة ال ي��زال متخلف��ا� ،أول يقول��ون �إنه��م يعي�ش��ون بالطريق��ة القدمية ،ويف الثقافة �أي�ض��ا ،املهر الأم تبد�أ ....
يف املا�ضي ،كان �صندوق واحد يكفي لقرارتنا طوال ف�صل ال�شتاء .با�ستثناء اثنني من يل ،نعم ،مل �أكن تقل�ص
قلي�لا .ح�س��ن ًا ،ويف ذل��ك اخلري��ف� ،أخ��ذت ثالثة �صناديق �صغ�يرة بي�ضاء وحمراء  -وكيف مل يحدث ذلك .حتى
كازي .عندما ذهبت �آخر مرة �إىل املنطقة ،متكنت من �ش��مها ،لعن .يف ذلك ال�صيف ،عندما جميع النا���س يف
يولي��و م��ن احل��ق ،ل��دي �أم��ل ل�ش��يخ واح��د  ....لذل��ك فه��و ال يقب��ل ر�ش��فة يف حياته ،قال� ،أنه �س��وف يفق��د قوته من
�صالتها.
 اهلل يغف��ر ل��ك ،متحدث� ًا ،اهلل -تنه��د عم��ر  -وبالن�س��بة لأولئ��ك الذي��ن ال ميتثل��ون لتعليماته ،ف�إن الف��ودكا �أي�ض ًا�شيء غري الئق.
 �أم� ،أك�س��ال ،مل جت��رب ذوقه��ا ،له��ذا تتح��دث هك��ذا .م��رة واح��دة ذاق��ت ف��ون كازي ،ور�أى �أن حيات��ه ال�س��ابقةب�أكملها قد طار من قبل .و�أ�ش��عر �أنني بحالة جيدة :هناك �ش��خ�ص ما يت�س��كع .بعد فرتة وجيزة� ،سي�ش��اهد اهلل
زوجت��ه بن�صف ليرت ....
 ح�س��نا ،بعي��دا ع��ن ال�س��يطرة  ....علي��ك فق��ط �أن تخد���ش ل�س��انك! كان الأم��ر كذل��ك ،ح��دث �أن �ش��ربت -م��اذاالآن؟
 �شرب ،يف كثري من الأحيان ،نتمنى لك التوفيق لك .... وق��ال بايري���ش نوري�لا زوج��ة عم��ر ،ذات الوج��ه املظل��م� ،إنهم��ا مت العث��ور عليهم��ا ،كم��ا كان احل��ال يف الأي��اماخل��وايل ب�ين الأطف��ال يف �س��ن ع��ام واح��د -الأكراد ،وكلهم ي�س��خرون من بع�ضهم البع�ض .ام��ر�أة تبلغ من العمر
يف كيم�ش��يك الأبي���ض .لق��د �أرادت تغي�ير املحادثة.
" عندما التقى كودا�س ،ف�إنه يحدث مبرح "،و�ضعت �آي�سولو يف.
جرو ،مبا يكفي ال�شباع وال�سكر ،كما لو املوافقة كلماتها.
 هذا ما ال�شيخوخة ،رئي�س �أومار � -أبد�أ حول بدوره �إىل �أخرى  ....ماذا �أفعل ال�سباقات كان يقول؟ حقيقة �أن من بني الكالب هناك �أولئك الذين ال ميكن مقارنة �شخ�ص حتى ،ركب ي�سينهود. نع��م ،تذك��رت  ....كال الوح���ش والرج��ل ي�ش��به �أ�س�لافهم .عل��ى �س��بيل املث��ال ،الرغبة يف ات�س��اع البولية الكالبعادل ال�ش��عر �إىل جده ،الأمري الراحل ....
" بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ف��إن مام��اي الق��دمي ،ال��ذي حتدث��ت عن��ه ،ل��دي ناغا�ش��ي" ،قال��ت وزارة اخلزان��ة�" :أخ��ذت
ه��ذا اجل��رو من��ه عندم��ا ذهب��ت �إىل باكانا���س يف ال�ش��تاء .انها فريدة من نوعها و ُلدت ،و�أم��ه ،لنكون �صادقني ،ال
تري��د �أن تعط��ي "ل��ه .كم��ا من��ا حفي��د ي�ص��ل ،واخلروج عل��ى البحث ،والكلب وق��ال انه يحتاج  ....لذل��ك �أنا بالقوة
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يف وجه��ه ،تقريب��ا بالق��وة ي�أخ��ذ :ه��ذا ،كم��ا يقول��ون ،وعلى ح�س��اب من �أربع�ين املاعز ،هذا هو الع��رف  ....وجرو
 ....يف ر�أيك ،ما هو ي�س��تحق؟
 ر�أيت الكثري من الكالب اجليدة ،لكنني مل �أحاول البحث عن نف�سي� .أي واحد منى هو خبري؟ على �أي حال ،مقارنة بنا� ،أنت �شخ�ص ذو خربة .عادل ،اخماد اجلرو  ....قل يل ،ال�شيخ ،كلمتك. م��اذا ميكنن��ي �أن �أق��ول  ....مفل���س -وه��ذا يعن��ي التحم��ل عل��ى الت��وايل .الرقب��ة ق�ص�يرة ،الوج��ه مرتف��ع �-إن��هيعن��ي م�س�نن ،ق��وي .ال�س��اقني اخللفيت�ين م��ع �س��اق القرف�ص��اء -عالم��ة م�ؤك��دة م��ن ال�س��رعة .ال �أعل��م ،ال الذئ��ب
�س��ي�أخذها ،ولك��ن تيماكام��ن ماك��ر �س��يعطينا كل �ش��يء ،عالم��ة كالم��ي ....
 نعم ،كل ما قلته �سوف يتحقق! �أول ما لك هو ماك! � -صاح كازي." لي�س من �أجل ال �شيء مل ال يريد ماماي �أن يتنازل معه" ،قال يزنزه .
بع��د م��رور بع���ض الوق��ت ،ظه��ر طب��ق باللح��م �أم��ام الطاول��ة ،وعل��ى ر�أ�س��ه ر�أ���س خ��روف دهن��ي م��ع �آذان متدلي��ة،
غلى �إىل �أ�س��فل حيث تعر�ضت عظام اجلمجمة .لكن عادل وجراده الأبي�ض ا�ست�س��لما بالفعل ،حيث كانا يقفان
عل��ى احلائ��ط ،خدعني �إىل اخلد.

4
�أيام �سعيدة وهادئة جاءت يف حياة ال�شينا ....
معاقبة الأب عادل:
 يحب �أن يتجول طليقا ،ف�إنه ال يجل���س يف املنزل وهو يبت�س��م .يف الآونة الأخرية ،كاد هذا اللقيط يقرتب منه.ل��و مل يك��ن يل ،ل��كان ق��د قت��ل متاع��ب نيج��و .ا�ضط��ررت لو�ض��ع ال�ش�ين يف �س��رير الطف��ل ،حي��ث كنت نام��ت قليال.
ع�ش��رون يوما حتى و�صل اىل قدميه .لذا انظر له.
مل ينف�ص��ل ع��ادل ع��ن ال�ش�ين .ثالث��ة من��ازل يف و�س��ط �س��هوب مهجورة  -هذه ه��ي القرية ب�أكمله��ا ؛ هنا الأطفال
ع��ادل ،ال ،وكان فق��ط متع��ة ،مل ذوب��ان الكت��ب  -ج��رو .يف الي��وم الأول م��ن ذل��ك و�ض��ع الثعل��ب عل��ى نهاي��ة ف�ترة
طويل��ة .ال�ش�ين ولك��ن لي���س به��ا ،م��ا هو كل �ش��يء "يت��م حتديد لدغة عليه و�س��لم -عادل يف الق�ضي��ة .خف�ض عادل
ط��رف ذيل��ه تقريب��ا �إىل �أنف��ه ،و�س��محت ل��ه بال�ش��م ،وامل�ضايق��ة ،ث��م فج��أة ،واقف��ا ال يزال ،ن�س��ج ،عق��د كوروك يف
يده املمدودة .هرع ال�شني وراء الذيل ،لكنه طار يف دائرة ،وبقي غري قابل للو�صول .هنا خف�ضت ،تزحف موجة
�س��هلة ،تقريب��ا مل���س ط��رف ج��رو وجوهه��ا ي�ضي��ف ال�ش�ين حركة ،لك��ن الذيل يرتفع .ج��رو يهرع يف دائ��رة ب�أق�صى
�س��رعة .الآن �س��يكون الكل��ب يف فم��ه!  ...ولك��ن الذي��ل بعي��د املن��ال تقل��ع م��رة �أخ��رى ويندف��ع يف االجت��اه املعاك���س.
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�أي�ضا جرو على تدور �إىل الوراء .خمالبه ثقيلة ،واجلرو يعمل ب�شكل �أبط�أ و�أبط�أ .لكن الذيل ،الذي يتدفق بلطف
ع�بر اله��واء ،ال يرتك��ه بعي��د ًا .رائح��ة غريب��ة ،ولك��ن لطيف��ة ،تبقى يف الهواء ،تث�ير اجلرو ،ت�ضخم �ش��علة العاطفة
غ�ير املفهوم��ة يف ال��روح .امت�صا���ص التخيي��م م��ع الأج��داد ال�صي��د العاطفة مرة �أخرى لتعزي��زه ،وبد�أت جرو مع
جن��ون �أك�بر حت��ى ت�صل يف ال�س��عي وراء ذيل الثعلب.
لك��ن الط��رف الرقي��ق يق��ع يف فم��ه! اجل��رو م��ع املتع��ة مي��زق والدم��وع ل��ه ،ي�س��حب ولك��ن الأر���ض ال�ش��رقية لف�ترة
طويلة ،الهدر ،تافه معها .وفج�أة ينزلق الذيل الأذكى من �أ�سنانه مرة �أخرى .جرو يتمادى يف يوم �أقود -ومرات
عديدة ....
من��زل كازا تق��ف يف م�أم��ن م��ن املوق��ع الري��اح ،عن��د �س��فح الت��ل �إىل �أعل��ى جدا مت�ضخمة مع الع�ش��ب ري�ش��ة مزرق
وامل��روج ،هي��ل ب�سال�س��ة يف الأرا�ض��ي املنخف�ض��ة ،عندم��ا ته��ب الري��اح ،والع�ش��ب الكثي��ف عل��ى يتمايل له��ا ،كما لو
املت��داول ح��د ذات��ه الأم��واج الك�س��لى .الياف��وخ ط��روب الت�س��رع عل��ى ط��ول الق��اع ت�ش��ريح احلالي��ة املنخف�ض��ة واد،
وعل��ى ط��ول ال�س��رير ل��ف ق�ص��ب ال�ش��باب ....
يف عادل الرئي�سية  -لدفع الفر�س لو�ضع نوح وقت احللب �أنها اجلروح بني طويل القامة ،وطلبه الغليان ع�صري
وحمطات الكهرباء .وجرو التي توم�ض بقعة بي�ضاء بني ينبع الأخ�ضر ،والإ�سراع الرئي�س الوحيد التخييم رحلة
اخلروج لعادل .يف طريق العودة ،هو مليء بنباح مرح ،يطارد الفر���س .وقالت �إنها القيح تاب بالفر���س ،ال�ش�ين
يتخلف متام ًا ،واخللط يف حي العدل يف.
 ومل��اذا مل تق��وم ب�س��حب وراء ه��ذا يف ح��د ذات��ه �شي�ش�ين غب��ي؟  -كي��ف غا�ض��ب كامي�لا - .تك��رار :ال ين الطبع��ةتعكري �صفو حلب فر���س ،وقالت انها يخ�س��ر من هذا احلليب.
لك��ن ع��ادل مل ينف�ص��ل ع��ن اجل��رو ،ومل يف��وت فر�ص��ة ق�ض��اء وق��ت ممت��ع م��ع الفر���س .فق��ط بع��د �أن فق��دت الأم
�صربه��ا� ،صدم��ت عدي��ل بع�صبي��ة جي��دة بكلم��ات" :انظ��روا � -صغ�ير ،لك��ن عني��د!"  -وع�ثر اجل��رو حت��ت ذراع��ه
بع�صا� ،أخذ الطفل ال�صغري نظرة �أقرب على تعليماته .جعل الأب طوقا منقو�ش��ا ب�ش��كل جميل ،والآن قاد عادل
اجلرو معه ،مما يعوق حما�سته القتالية .ومع ذلك ،وبعيدا عن العادة ،بد�أ اجلرو ،الذي كان بالكاد يرى الفر�س
الرم��ادي ،ينب��ح ،والفر���س� ،إم��ا �أن ير�ض��خ ل��ه� ،أو يرث��ى ل��ه ويخ�ش��ى �أن��ه لن ميزق��ه النباح املحموم ،ال��ذي ال يزال
ي�سري يف القرية .لذلك ،حدث ذلك بينما ح�شى كازي كتابه "هورغني" بالكتب� ،سيح�صل ،بعد �أن ق�ضى ن�صف
ي��وم ،عل��ى القري��ة الت��ي تركه��ا ل�صن��ع اخلب��ز ،وال يق��ل ع��ن ي��وم واح��د ي�س��افر القطعان املنت�ش��رة ح��ول جايالو- ،
ح��دث �أن��ه خ�لال ه��ذا الوق��ت ح�ص��ل كل من �آديل وال�ش�ين �أكرث من مرة �س��يارة �إ�س��عاف ملعاقبة كاميال.
وراء ه�ضب��ة ،عل��ى م�س��افة ،متت��د �سل�س��لة م��ن الت�لال ،تف�صله��ا مم��رات منخف�ض��ة .هن��ا يت��م جتعي��د ال�ضفائ��ر
ال�س��ميكة يف كل مكان .اللمعان يف غابة الق�صب الأ�صلي �-ش��فافة ونظيفة ،مع املاء اجلليدي .الأع�ش��اب الربية
يف امل��روج كب�يرة عالي��ة بحي��ث حماي��ة حم�ص��ول الأر�ض عل��ى جمل ....
كم��ا �صي��ف م��رت لو�س��ط ومتوهج��ة ال�س��ماء ،هطلت �ضيق ،ال�ضمور احلرارة ،ون�صائح من �أع�ش��ابنا �س��واء جتف
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وتتح��ول الأ�صف��ر ،ب��د�أت ع��ادل ملغ��ادرة �أثن��اء امل�ش��ي عل��ى �أبع��د و�أبعد م��ن املنزل يف التالل .وال�ش�ين الت��ي ال تزال
احل��دود كان واد الآن عل��ى �أجنح��ة ع��امل جدي��د وغ�ير مع��روف .العديد من الروائح املجهول��ة �أ�صابت �أنفه .وكان
م��ن بينه��ا الذع رائح��ة ،حت�ص��ل عل��ى تغطية يف ت��راب روث ،ورائحة التوابل من املروج الع�صري ،ورقيقة ،ورائحة
الدقيق الأحمر ،ق�صر املن�ش��أ ،الزهور الزرقاء ،ورائحة ال�صاحب خميط كامي الرتبة الع�ش��ب ،ورائحة املريرة
م��ن اخل�ش��ب املتعف��ن  ....ج��رو ،الت��ي حلق��ت يف ر�أ�س��ي م��ن الطبق��ات ح�صرية م�ش��بعة بالهواء ،وامل��رح النبح من
ب�لا �س��بب لق��د كان منت�ص��ر ًا ،يتدح��رج عل��ى الع�ش��ب ،ويقفز حول عادل ،يرك���ض ،ي�صرخ ،ذهاب� ًا و�إياب ًا ،مرتفع ًا
يف �س��عادته الكامل��ة .و�أبع��د م��ن القري��ة ،كلم��ا كان��ت هن��اك روائح من جمي��ع الكائنات احلية .هنا  -رائحة لو���ش
 ،هن��اك رائح��ة البق��ر ،عق��دت هن��اك رجل ،ح�س��نا ،رائحة �إذاعة �صوت ذيل رقي��ق ،الذي طار لكوروك  ....نعم،
نع��م ،كان ه��ذا الذي��ل هن��ا ،حي��ث الأر���ض حف��رت ،ث��م حتا�ش��ى حتمي��ل �ش��جريات �ش��ائكة وم�ش��ى م��كان ب��ارد �إىل
االمه��ات  ....ال�ش�ين يري��د الرت�ش��ح يف خط��اه ،ولك��ن ب�ص��وت وراء ع��ادل ،وطل��ب الع��ودة ،وانه بال�ض��رورة ا�ضطر
اىل الع��ودة اىل الوراء.
يف ب�س��اتني �صغ�يرة عل��ى �س��فوح الودي��ان ب��اردة وحت��ى مبلل��ة .الأر���ض هن��ا ه��ي �ش��مولية ،الع�ش��ب ناع��م ،حري��ري.
رائح��ة مث��ل ال��ورود الربي��ة ،ه��وب ،ولك��ن كل ه��ذه الروائ��ح حم�ش��وة برائحة الك�شم���ش الأ�س��ود .ع��ادل دون الكثري
م��ن املتاع��ب �إىل الأعل��ى مي�ل�أ دل��وه ال�صغ�ير بتوت كبري حتت فيلم �ضبابي رم��ادي .ثم ،والعثور على املكان الذي
يوج��د في��ه الع�ش��ب �أط��ول ،و�ضع��ت حتت لوت�ش��يف حتت ر�أ�س��ه بعقبة �س��ميكة .لذلك فهو يك��ذب على ظهره ،حتت
الفروع املتدلية زبيب الوجه جدا ،وال�سماء ،بني تنق�سم �إىل ثالث �شوكات �سواء تظهر هنا متقطعا ،ممزقة �إىل
الطبا�ش�ير كيي �أ�ش��رطة زرقاء .لكنها ما زالت جميلة نيماي ،و�أي�ضا  -لي���س بعيدا جدا ،فقط متد يدك لأعلى،
�أوراق ال�ش��جر  -وهنا هو ،يف �أ�صابعك جدا  ....التوت هي بالفعل كثرية جدا ،ولكن عندما تنظر من الأ�س��فل،
ميكن��ك ر�ؤيته��ا �أك�ثر م��ن ذل��ك .مل يعد لإخفاء الأوراق ،و�أنها حبات �س��وداء المعة ب�ش��كل وثي��ق التخييم هو ،1-1
يف كث�ير م��ن الأحي��ان ،يف كث�ير م��ن الأحي��ان .ع��ادل م��ع �س��اقه عل��ى الآخ��ر ،يلتق��ط بب��طء الت��وت حفنات و�إر�س��ال
م��ن املمك��ن يف الف��م .وهن��اك ،حي��ث ت�ص��ل الي��د ،ينته��ي الت��وت ،يتح��رك مرفقيه ،يغ�ير مكانه .ولكن �س��رعان ما
ي��أكل الت��وت لي���س حفن��ة ،وبتكا�س��ل يك�س��ر واح��دا تل��و الآخ��ر ،كم��ا لو عل��ى م�ض�ض م��رات �ضاغطة ال�ش��فاه ع�صري
احلام���ض .ث��م و�ض��ع يدي��ه حت��ت م�ؤخ��رة ر�أ�س��ه ،فهو يكذب لف�ترة طويلة دون �أن يتحرك ويبح��ث يف الهدف قتال
ال�س��ماء تتال�ش��ى عندما متر عليها الغيوم .اجلرو الأبي�ض ،الذي يق ّلد مالكه ،ي�س��طح نف�س��ه � ً
أي�ضا على الأر�ض،
ميي��ل �ص��دوره �ض��د الع�ش��ب الرط��ب .هن��ا ه��و ب��ارد ،وق��ال ان��ه ،م��ع ر�أ�س��ه عل��ى الكف��وف املم��دودة ،ل يف العامل ،ال
ينط��ق حفي��ف .ه��و قل��ق عل��ى �س��كب البعو���ض والبعو���ض .وبدونه��ا ،حت��ى احلل��و ه��ل ميك��ن �أن الن��وم الكث�ير لر�ؤي��ة
الأحالم ال�س��عيدة! ولكن بعد اال�س��تلقاء مع اجلرو ،ا�س�ترح يف الغبطة الكاملة ،عادل ،وك�أنه يتذكر �ش��يئا فج�أة،
يق��ول "ه��وب!" ويقف��ز .يه��ز ذيل��ه ،ج��رو يقف��ز وراءه والثاب��ت يف جمي��ع �أنح��اء ي�ش�ير .القف��ز ف��وق قط��رات الربي��ع
االمياء بني ا�سودت ،املتعفنة االخ�شاب الطافية وجذوع الذين �سقطوا ،وك�سر قبالة مع اثارة �ضجة خيوط عنيد
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م��ن القف��زات ،م��ن غاب��ة م�س��تمرة .يف الوع��ظ قائظ ،متجهم الوجه .ال�شم���س يف خبز الذخ�يرة ،حترق اجلبني.
عادل ربط لل �صيد ،حلق ،منديل ،وجنبا �إىل جنب مع �ش�ين منهم �أنها تعمل لتمرير .هنا هو ن�س��يم بارد .وراء
املم��ر  -القرية....
كان ال�ش��ينا يبل��غ م��ن العم��ر �س��تة �أ�ش��هر ،وق��د امت��د ،ومن��ا �أك�بر وب��د�أ يف الظه��ور وك�أن��ه كل��ب بال��غ .وبحل��ول ذل��ك
الوق��ت كان ق��د �أدرك �أن �ش��يني واجلم��ارك ل��ه ،ولي���س فق��ط عل��ى �أ�صحابه��ا ،ولك��ن ب�صف��ة عام��ة املخلوقات التي
تدب على اثنني ،وهناك العديد من النوع الذي ال ي�ستطيع �أن يف�سر .رانه �شي كل �أو تقريبا كل �شيء ،ما �أوو اجه
ب��دا ل��ه وا�ضح��ا ج��دا ومعق��ول .ولك��ن الآن ،كما� ،ش��يئا واحدا تلو الآخر فقط ال تن�س��جم مع �أول ال�صيد.
دعون��ا نق��ول نف���س احل�ص��ان .لديه��ا �أربع��ة �أرج��ل قوية �س��ريعة .ه��ي ال تتعرث �أبد ًا وال ت�س��قط مثل عادل .بالفر���س
 ولي���س رجل وراء ذلك لي���س يينت�س��ي .يف يوم من الأيام ،غ�ضب فر���س رمادي من �ش��يء ما ودعونا نركب كلتاالرجلني اخللفيتني ،بحيث مل ي�ستقر ال�سياج� ،سقط على الأر�ض .و�إذا قبل رجال ال�شرطة التي �أ�صيبت رجل ...
ما من �ش�أنه �أن يرتك له  ...ولكن على الرغم من كل هذا ،واحل�صان ال يرتك له؟ �إيه ،وقالت انها �سوف ت�أمر
�أي �ش��خ�ص  -كل هذا الزمن .نعم ،و عادل ال�صغري -وهذا من رئي�س��ها .كيف نفهم هذا؟
�أو ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،بق��رة .بطريق��ة م��ا كان��ت ال�ش�ين ت��دور بجان��ب عجوله��ا ،وفج��أة هزت مثل ج��رو مع هدير.
ال ي�ضرب جانبا ،ال تدع مبوقفهم� ،سيكون جلميع من وجهة له املحطمة .وماذا؟  ...البقرة �أي�ضا بخنوع يخدم
الرج��ل .و�ضع��ف اجلم��ل الق��دمي  -انه��ا م��ا الفزاعة  ،بل وحتى مع اثنني من احلدب  -انه بب�س��اطة تلتقط ال�س��لع
التي ع�شرة من مباراتني ولي�س حتت قوة ،و�أي�ضا ،يف اليوم يوما بعد ينفذ لرجل له �سنويا بوت .وتهدر ،ب�صراحة
ي�أتي طافوا ،وامل�سكني ،ولكن برييك �أن ال�شخ�ص يذهب �أبدا.
ح�س��نا ،والكل��ب الأ�س��ود ،والت��ي �أ�س��فرت ع��ن مقت��ل م��ا يق��رب م��ن وزن ن��وح  ...الأ�س��نان الأ�صلي�ين ،ان��ه تعمي��م
الو�صول �إىل اخلدمات �ش��خ�ص �أو؟ كن  -ال �أحد من قبله مل يحظ .ولكن بعد ذلك يتم �إخ�ضاعه للإن�س��ان� .إنه
متوا�ضع وبائ���س حتى -ال ُي�س��مح له ،مثل ال�ش�ين ،على �س��بيل املثال ،بدخول املنزل ،وال ُي�س��مح لهم بالذهاب �أبعد
من العتبة .وال�ش��يء الرئي�س��ي يف احلياة -الطعام -هو � ً
أي�ضا حتت رحمة هذين ال�س��اقني� .أنها ت�أكل كل احللوى
اللذي��ذة ،وي�أكل��ون كم��ا يحل��و ل��ك .وم��ع ذل��ك ،ال �ش�ين تن��اول مل الع��ادات ال تفتق��ر ،ولك��ن �إذا حكمن��ا م��ن خ�لال
الطريقة التي يختار الكلب الأ�سود من بيت �إىل بيت ،ا�ستن�شاق �شيء ،ال�شني النظر يف فريقه الغارقة ،يفهم �أن
احلقيق��ة لي�س��ت يف كث�ير م��ن الأحيان �أح�ضر �إىل م��لء كامل بطنه.
ي��وم بع��د ي��وم ن�ش��أت املزي��د واملزي��د م��ن الألغاز حولها .ي�س��تحق احلديد م��ا ال يقل عن �أربع ،والت��ي يف وقت واحد
ذهب �إىل القرية بع�ض النا���س! مل يتم ت�س��خري ح�صان وال جمل لها ،بل رك�ض من تلقاء نف�س��ه� ،إىل جانب جعل
هدي��ر ي�ش��به هدي��ر الرع��د البعي��د .م��رة �أخ��رى هب��ط طائر �ضخم يف ال�س��هوب .جنبا �إىل جنب م��ع القرية الذين
مثقلة اخليول ،وهرع �إىل الطيور وال�شني .ماذا ر�آه؟ احلديد العادي ،ال�ضوء على اللون .خرج من ال�شعب ،وقفت
قليال التحدث مع يخدع الأ�س��ماء امل�س��تعارة� ،ش��يء ما ،وعاد اىل الطيور احلديد .كان �صوتها مرعب ًا؛ بالإ�ضافة
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�إىل ذل��ك� ،أث��ار الط�ير ،ال��ذي كان يقل��ع ،عا�صف��ة كاملة� .إذا ال �-ش�ين وجنت ،بعد ذل��ك ،لأنه قبل اخليول تراجع
حتت الرياح الوح�شية من الرياح ومتكنت من اجلري جانبا ....
و كا�س��الز �أك�ثر غام�ض��ة قل��ت ل��ه الرج��ل ،وزي��ادة ال�ش�ين يعتق��دون يف و�س��عها .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،هناك املدى
اخلا�ص ،وبعد ذلك ال�شني توقفت متاما �أن نت�ساءل كل �شيء حي يف العامل بكل توا�ضع الرجل واعرتف هو نف�سه
كامل له ،التفوق غري امل�شروط ....
وكان كذل��ك .بع��د �آخ��ر ،غ��زوات بع��د الك�شم���ش ،ع��اد ه��و وع��ادل �إىل القري��ة .وتلت��ف بال��كاد كن��ت ال�ش��جريات،
الت��ي كان��ت مت�ضخم��ة م��ع منح��در لطي��ف ،ر�أوا �أمام��ه باردا�س��وك .يف خطوت�ين ،عل��ى م�س��افات �س��ري املنا�س��بة
الفر���س .نحي��ل ذل��ك ،نه��ب �إم��دادات الب��ذور والق���ش التي جمعتها الفئ��ران املجال ،بفارغ ال�صرب الوقت �س��خيف
الكفوف �أر�ض لينة .مواجهة يف حفرة وا�ستن�شاق ،الهدر اجل�شع .ثم يبد�أ العمل مرة �أخرى ،ويف كل مرة ي�صبح
ملتهبا �أكرث ،ي�شعر على الأرجح بالفري�سة  ....جتميد عادل من .مفاج�أة ،وا�صطياد تنهد �أكو وراء هذه البلدان
االحتالل .ح�س��نا ،يف ال�ش��ينا ،عند ر�ؤية العدو اللدود ،غرق القلب .هززت ذلك  -كل عظمة ،الدخان  -واختب�أ
حت��ت قدمي��ه ع��ادل ،وتبح��ث ع��ن واقي��ة ل��ك .ث��م تذك��رت ع��ادل �أن وال��ده �أخ�بره ع��ن ه��ذا ال�س��ارق الأ�س��ود ،الت��ي
مزقته��ا تقريب��ا �إىل �أ�ش�لاء بفع��ل �ش��ق ل��ه م��ن اللي��ل ،و كان جميل ال�ش�ين ،عندما كان ال ي��زال متاما لينكا ....
توغ��ل ،م�س��ك ي��ده عل��ى الأر���ض� .س��ماع �ش��و روه ،ان�س��حبت الكل��ب كمام��ة للخ��روج م��ن احلف��رة ،ولك��ن بع��د ف��وات
الأوان .يف �أق��رب وق��ت كم��ا كان الوق��ت لتحوي��ل ر�أ�س��ه �إىل اخلط��ر ،باعتبارها احل��ادة uvesi ،احلبيبات احلجر
�أ�صابته يف اجلانب� .صرخة يائ�سة ردد من النقر يف التالل ،والكلب انطلقت ،ت�شغيل ،تقو�س �سنام �آالم الظهر.
احلجارة الثانية� ،أ�صغر قليال من الأوىل ،تبعت بردا�سوك ،مل ت�ضرب ،وحتطمت يف مكان ما يف �أدغال املروج.
"لعن��ة! � - "...صف��ع ع��ادل فخذي��ه ب�إزع��اج .الآن فق��ط ال�ش�ين ،متام��ا �أعط��ى مث��ل ه��ذا التح��ول يف الأح��داث ج��اء
�أع��ذب .ث��م غ�ض��ب .ب��د�أ ب�ص��وت رقي��ق وه��رع بعد فرارداك الفاري��ن .فقط من خالل مرافقة ع��دوه القدمي وقال
م�س��افة كب�يرة ل��ه �س��وف توق��ف طاع��ة ع��ادل ،الذي��ن ايه هز له ،والت�س��ول ليعود .ووقتا طوي�لا ال ميكن �أن يتعايف،
على التعايف من ال�صدمة ،والذي �أعاد جميع الأفكار ال�سابقة له عن احلياة ،عن الوجود ،نقاط القوة وال�ضعف.
�إذا �آديل-الأ�صغ��ر ب�ين كتاب��ه ال�ش��هري يوم�ين تدب -التطوير التنظيم��ي بن ملثل ،ثم ما ميكن للبقية ...؟
"�أي��ن جئ��ت من��ه ،م��ن �أن��ا� ،أي��ن �أن��ا ذاه��ب؟  "...ال ،ب��ل ه��و عل��ى درج��ة م��ن التعقي��د ن��اي امل�س��ائل الفل�س��فية،
وبطبيع��ة احل��ال ،مل يو ُل��د يف �ش�ين الر�أ���س .ولك��ن بع��د احل��وادث الت��ي مت و�صفه��ا ،حر���ص ال�ش�ين عل��ى �أن يك��ون
هن��اك مال��ك لق��وى قوي��ة وقوي��ة .ي�أمره��م ،ميكن��ه �أن يفع��ل م��ا يري��د .ا�س��م ه��ذا ال�س��يد ه��و الرجل.
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كازي ،ال�س��عال الق��وي ،بال��كاد تفكي��ك اخلط��اف عل��ى الب��اب املت�ضخ��م .قف��ز ال�ش�ين قب��ل املال��ك وف��ور ًا خ��ارج.
ب��رزت و�أغم���ض عيني��ه� ،أعم��ى مذهل��ة �ض��وء �س��اطع .كل ح��ي ،ولك��ن �أم���س الق��ذرة الرم��ادي والبن��ي و"الي��وم مل
يتغ�ير :ب��اردة وبعي��دة ،نح��ن ،والفن��اء و�س��قف مظالت -اجلمي��ع " احتفالية الأبي�ض احلجاب .اتخذ ال�ش�ين ،وهو
يرجتف قلي ًال من الهواء النقي ،خطوتني �أو ثالث خطوات للأمام� .شيء حتت قيادته الكفوف ال�صورة .التفت
ل��ه بو�ض��وح ع��ن املطبوع��ة �آث��ار .وهن��ا املال��ك -يذه��ب �إىل ال�س��قيفة ،وخلف��ه توين ير�س��م ب�سل�س��لة م��ن العالمات.
لبع���ض الوق��ت وقف��ت ال�ش�ين ،يف ح�يرة م��ن الفت��ح اجلدي��د تي��ا ،ث��م اتب��ع مث��ال املالك ذه��ب �إىل احلظ�يرة .ومرة
�أخ��رى ر�أى �آث��ا ًرا ،ولكنه��ا ت�ش��به �آث��ا ًرا خا�ص��ة ب��ه� ،أ�صغ��ر فق��ط .ممرغ ،وقالت انها م�ش��موم  -وتب�ين من �أنهم قد
غ��ادروا باردا�س��وك .عل��ى م��ا يب��دو ،ط��ار هنا ،يبحث عن �ش��يء �صالح للأكل.
�ال م��ن الروائ��ح الغريب��ة ،ال�س��ميكة م��ن ال�صقي��ع ،حي��ث �ش��عر كل �ش��خ�ص ب��أنّ �ص��دره
كان اله��واء
وا�ضح��ا ،وخ� ٍ
ً
�س��كب بالقوة .اجتاحت الثلوج اجلافة والباردة ،رك�ض عدة مرات على طول الفناء .وزاخو غاية �أخرية الت�س��رع
يف ربي��ع  -ث��م لتمري��ر ،ال�ش��حم عل��ى اجلم��ل املنحن��ي ،و�أكرث من ذلك � -إىل م��رح يف هذا املجال� .إال �أن املخاوف
يف م��كان م��ا بالق��رب جت��ول ال�ش��اعر ع�ص�ير ،مينعه .اىل جانب ذلك� ،أرى �أن �صاحب جلب اكتناز وبربط �س��ياج
عل��ى اخل��ارج ،و�أع��اد خ��اط ان��ه ذاهب يف م��كان ما ،وتذهب ،ورمبا مع م��ا يكفي من انتحاره.
ج��رو ،ويف الآون��ة الأخ�يرة� ،أرج��ل طويل��ة ،ذي��ل ق�ص�ير� ،ضيق البطن ،وحتولت بالفعل �إىل ما يقرب من ال�س��لوقي
الكب��ار� .أ�صب��ح �أق��وى ،رن ،يف العظ��ام ،ون�س��ج ال�ص��در وا�س��عة� ،ش��د البط��ن .ر�أ�س��ه كب�ير جدا مقارنة مع اجل�س��م
ميكن �أن ت�صمد �أمام �أي اخلفايا التيارات :تاج عالية ،وذكية� ،آذان كبرية ،متو�سطة عري�ضة ،تتدىل الفر�سان
�شعر .الأ�سنان على التوايل ،والأبي�ض ،حيث ينبغي �أن يكون  -منذ فرتة طويلة ،و�أ�شار ،حيث � -أ�سنان ق�صرية
وقوية ،والتي ال �إراديا عندما يفتح فمه � -أ�س��نان طريقة ل لنا ،يبدو �أن نخر ،و�س��مكا عظم اجلمل.
من��ذ ع��اد �آدي��ل ملدر�س��ته اجل��رو رعه��ت كازي .دون �إعط��اء ال�س��لوقي ب��ول احل�س��اء ،والت��ي ميك��ن تثبيته��ا عل��ى
الده��ون ،كازي انتظ��ار �أول ت�س��اقط الثل��وج حديث��ا .ولك��ن ،للأ�س��ف ،ت�أج��ل اخلري��ف .م�ش��حونة الأمط��ار طويل��ة
الأمطار ،فجر رياح باردة الكئيب .ويف الوقت نف�سه� ،إذا كان الكلب ال جتلب مطاردة للذهاب العمر ،والع�ضالت
يف رقبته��ا بن��ك اخللي��ج ال��دويل تفق��د العظ��ام ،وتت�صلب ،ومن ثم مل يعد م��ن املمكن لها قب�ضة ذكيا كيم الكلب.
ه��ذا قل��ق ب�ش��كل خا���ص ح��ول كازي .وعندم��ا ،يف النهاي��ة� ،س��قط �أول ت�س��اقط للثل��وج ،كازي .رمي ط��وال الليل يف
ال�سرير ،ارتفع بظالم ،ا�ستقر على عجل بح�صانه ،ال�شني ال�سائل تغذية احل�ساء وذلك حمفوظ يف وقت ق�صري
املطلوب��ة احلليب ،غادر الفناء.
لل�صي��د ،اخت��ار منح��درات جاوورت��اغ .و�أي ن��وع م��ن العالم��ات مل �أراه هن��ا يف الثل��ج الط��ازج ال�ش�ين! كل م��ن
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الآث��ار الكب�يرة وال�صغ�يرة ،يف معظ��م الأحي��ان غ�ير م�أل��وف متام��ا م��ن الر�س��م والروائ��ح .ث��م تت�ش��ابك ،ث��م متتد
�إىل �سال�س��ل ،ث��م تتباع��د يف اجتاه��ات خمتلف��ة .كان عل��ى ا�س��تعداد للهروب على ط��ول كل درب� ،إال �أن الأمر من
املال��ك �أبقت��ه ،وتوا�ض��ع نف��اد �ص�بره .ولكن هنا يرمز الب�صمة على غرار الدبابري بالقرب من احلظرية باردا���س
�ش��خ�ص م��ا ،ولك��ن لي�س��ت كب�يرة ج��دا .ا�ست�ش��عر ب��ورزوي ذي��ل طوي��ل ورقي��ق ،ط��ارده يف ال�صي��ف  ....توج��ه �إىل
الأر�ض ،وركب الكلب على املنحدر ال�صخري .اودناكو مل املالك ال تتبع له ،من ناحية �أخرى ،خف�ض من لو���س،
دع��ا اىل ال��وراء .ث��م �أ�ش��ار �إىل العك���س مائ��ة رون��و وحت��ول يل� .أدرك ال�ش�ين �أن��ه كان عل��ى خط��أ� .س��رعان م��ا �س��ار
بثقة �أ�س��فل الدرب.
بالق��رب م��ن ه�ضب��ة ب�ين ت�لال منخف�ض��ة ،مت�ضخم��ة �ش��يه ن��ادرة ،وذي��ل رقي��ق تباط��أ فج��أة وذه��ب ت�ش��غيل خ��ط
متع��رج ،وتبح��ث ع��ن فري�س��ة ب�ين ح�ين يجلج��ل يف االدغال الثلوج .هنا وهناك التقينا م��رة واحدة  -الثقوب على
الف��أرة .الأر���ض الت��ي مل يك��ن لديه��ا وق��ت لتجميده��ا حت��ى امل��وت كان��ت خمتلط��ة م��ع ت�س��اقط الثل��وج .ذي��ل رقي��ق
حت��ت الني��م عل��ى الت��ل ،ث��م اجت��ه اىل جوف��اء وتهرب ف�ترة طويلة من جان��ب �إىل �آخر .الكلب ع��دمي اخلربة الذي
ه��و دائم��ا احل��ذر للحف��اظ عل��ى م�س��ار ،وع�ش��ر مرات عل��ى الأقل ،ورمبا وج��دت الدوائر ملكان واح��د ،يف املا�ضي.
تعبت من مطاردة ال �صعبة جدا� ،ألي�س كذلك جمرد غبي عيني -ودون �أي نتيجة  ....ولكن عندما �سيد تقريب
كن��ت غا�ضب��ة من��ه ،وقف��ز الإث��ارة م��ن ال�صي��د م��رة �أخ��رى يف ال�ش�ين ،وهو ي�س�ير على ط��ول الطري��ق ،والآن حتول
�إىل املنحدر .مبجرد �أن مرت فوق التل ،ما هو مبني �أدناه ،عند �س��فح التقى يف غابة الوح���ش ،وكوتو واحد وقتا
طوي�لا و�س��عت دون ج��دوى .والذي��ل ه��و يف الواق��ع حتول��ت �إىل �أن تك��ون طويل��ة ورقي��ق ،وكان �ش��يئا عل��ى الذه��اب
مظهر للكلب .لكن الوح���ش كان �أحمر اللون وبدا وك�أنه �ش��علة تهبها الرياح  ....كان من امل�س��تحيل بالن�س��بة لهم
�أال يعجبوا! �أحمر ،وال�س��اخنة ال�ش��اهدة الل�س��ان هو الثلج الأبي�ض  ....يف حلظة جمدت ال�ش�ين ،ولكن الثانية يف
وق��ت الح��ق ،الكف��وف قوي الثل��وج بالفعل لو الهات��ف االزدهار.
يت��م تقلي��ل امل�س��افة ب�س��رعة .و�صل��ت ال��روح املمي��زة للثعل��ب �إىل �أن��ف م��ن ال�س��لوقي� .ش��اهد ال�ش�ين بو�ض��وح �أم��ام
ظه��ر الوح���ش�" .أن��ا �س��ريع!  -معجب� ًا ب��وروزي -.ال�ش��باب �أوه� ،أن��ا �س��ريع" ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن ال�س��اقني الثعل��ب
ق�ص�يرة وعل��ى الذه��اب ،وقال��ت انه��ا اللح��وم املفرومة ،له��ذا كله كان يعمل حتى �أكرث! جم��رد �أنها ال ترتفع .كان
ال�ش�ين بالفع��ل عل��ى بلده��ا ،ولك��ن بع��د ذل��ك الحظ��ت �أن الفا�ص��ل الزمن��ي ب�ين �أي ب��د�أ يف الزي��ادة .والآن �س��حبت
فوك���س ع�بر �أي زيني���س ،ت��رك �ش��يئا ف�ش��يئا نح��و الت�لال .الأم��ر ي�س��تحق ذل��ك لت�أخ��ذ ف��وق منح��در �صخ��ري ،ومت
حفظه��ا �أنه��ا  ....ولك��ن للأ�س��ف جلبهته��ا تخط��و خي��ال مظل��م م��ن �صاح��ب الكل��ب .عل��ى م��ا يب��دو ق��رر �أن يقط��ع
طريقها ويقفز عرب الطريق� .سواء -كما قامت الأمة بتوتر كل قواها ،لكن الرجل الذي كان يجلو فوق ح�صانه
وي�صرخ يف �أعلى حنجرته ،متكن من قطع طريقها .حتول الوح���ش جانبا ورك�ض ب�ش��كل غري مبا�ش��ر .ا�س��تطعنا
الفوز مب�س��افة �صغرية .الآن ،وكان من امل�أمول �أن متقدما على املت�س��ابق ،و�س��وف تكون قادرة على الت�س��لل بعيدا
�أ�س��فل املنحدر �إىل وحدة دولية �آمنة مئة .وحقا ،وبعد فرتة من الوقت مت�س��ابق ،ارتفاعه على طول �س��فح التل،
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وب��د�أ يف االنخفا���ض وراء .مل يك��ن ب��ورزوي خط��را عل��ى الثعل��ب الآن .ويب��دو �أنه��ا عل��ى و�ش��ك التقلي��ب م��ن هن��اك
بالن�س��بة له��م لتك��ون يف متن��اول اليد ....
ولك��ن يف تل��ك اللحظ��ة �أم��ام وا�س��عة فت��ح الدي��ن .ور�أى الثعل��ب �أنها ارتكبت خط��أ قاتال .على ط��ول الك�آبة ،غطت
مبهج��ا
مرج��ا ً
الأر���ض بالع�ش��ب الطوي��ل ،جف��ت وقا�س��ية ،ر�ش��ي عليه��ا طبق��ة رقيق��ة م��ن الثل��ج .يف ال�صي��ف ،كان ً
�أخ�ض��ر هن��ا مل يك��ن يع��رف املنج��ل ،وكان الع�ش��ب اخل�ص��ب املت�ضخ��م يخف��ي احل�ص��ان �إىل الر�أ���س .الآن ،وه��ذا
امل��رج ،ذبل��ت وتال�ش��ت ،قب��ل و�ض��ع حاج��زا منيع��ا �إىل الثعلب مع �س��يقانه ق�صرية .مل تكن تع��رف �أي طريق �آخر،
هرع��ت �إىل اجل��وف مبا�ش��رة ،عل��ى منح��در ح��اد م��ن الع�ش��ب مل تكن �س��ميكة ج��دا .لكن �س��يقانها اجلافة وخزت
بطنها وخد�ش��ت بطنها ،ورك�ض الثعلب يت�س��لل ،و�ألقى ج�س��دها كله .لكن الكلب ،طويل ال�س��اقني ،ال�ش��اب ،املليء
بالقوة ،ال�سيقان اله�شة ال ميكن �أن يكون مبثابة عقبة ،ال تقل �سرعته ومن يطلع .امل�سافة التي الثعلب قد متكن
من الفوز ،واال�س��تفادة الق�صوى من �أربعة الكفوف ق�صارى جهدها تقل�ص ب�س��رعة�" .أنا �س��وف اللحاق!  -مرة
�أخ��رى تفرح��ون -.لي���س كث�يرا  ....و�أنا �س��وف تتفوق لها "!
كان الثعل��ب يف ال�صاب��ون ،ذيل��ه ملتوي��ة ب�لا ح��ول وال ق��وة! ه��و مل يدفع نف�س��ه ،مل ينتفخ يف الري��ح ،لكنه جر بعده،
بالإ�ضاف��ة �إىل كل �ش��يء ،مم��ا �أدى �إىل �إبط��اء رحلته��ا" .الآن!  -االحتف��ال رم��ح -.الآن �س��وف اال�س��تيالء عليها "،
تقرع �أ�سنانه ،قبل! لذيذ املذاق حلظة نهاية الذيل الناري احلمراء �ستكون يف فمه .ولكن بعد ذلك قطع منحدر
مع�شو�شب حاد �شيا ،الكفوف الثعلب م�ست بالأر�ض بقوة ،على نحو �سل�س ،وعلى �ضوء خطاب النوايا من الثلوج
التي يتم�س��ك بها هنا وهناك ،وال�س��هام كامي ري�ش��ة .جمع له م�ش��اركة قوة ،وا�س��تنفدت من خمالب ريك �صارخ
الرقبة اخلوف الثعلب اندفعت بالأمر امل�س��تحيل �أد .املوت ،التقليب الفم ،قفز ،ولكن �إىل متى؟  ...امل�س��افة بني
الثعل��ب والكل��ب لي�س��ت �أك�ثر م��ن ح�ص��ان املياه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،و�أنفق الكثري م��ن اجلهد على ذلك ،للتغلب
على منحدر حاد  ....الكفوف ،واملكت�سبة ،دون �سابق ب�سهولة بعيدا عن االر�ض .ولكن الرعب من املوت �إذا قاد
�إىل الأمام.
وراء الثل��وج قيا���س و�أعل��ى �صوت��ا مطح��ون منظم��ة ال�صحة العاملية النبوية اقرتاب الع��دو ثابتة ،وغري معلنة ،لوي
ال�ش��خري له��ذا الثعل��ب �س��معت بو�ض��وح فوف��ا ،الأ�س��نان ،ح��ادة وب�لا هوادة ،فقط على ا�س��تعداد لوهج يف ج�س��دها
العطاء .عرق عينيها� ،ضحكة �ضباب بني حولها .ال �أمل يف �أن ينقذها ذلك من اخلطر ،ولكن فقط من العادة،
غريز ًيا ،رفع الثعلب ذيله -ون�ش�أ على طريق الكلب ،العقبة الأخرية والدفاع الوحيد .كان �ساذج لودي ال�سلوقي!
حت��ى الآن ،كان يط��ارد الثعل��ب ال عل��ى الإط�لاق م��ن �أج��ل اال�س��تيالء عليها ومتزيقها يف النادي� .ش��يء ممتع كان
بالن�سبة له هذا هو امل�ضايقة التداخل ،واال�ستيالء على �أ�سنانك قليال ،للفة على الثلج ،للعب املناف�سني .عندما
�أزه��ر الذي��ل الأحم��ر �أم��ام عيني��ه� ،أخذه��ا م��ن �أج��ل لعب��ة جدي��دة ،والآن كان ي�س��عى �إىل اال�س��تيالء عل��ى الذي��ل.
لك��ن الذي��ل كان يه��ز م��ن جان��ب �إىل �آخ��ر ومل يع��ط .فق��ط رفرف��ة يف كمامة ج��دا  -وعلى الفور االندف��اع جانبية.
ال�س��لوقي كمام��ة ب��دوره ،ا�س��تهداف املخيم��ات ،عل��ى و�ش��ك انتزاع -وارتف��ع الذيل ،وقال انه ط��ار .الكلب من قبل
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اجلمود يندفع ب�سرعة ،واحليوان املاكرة مرة �أخرى جانبا ،على م�سافة .الكلب يف حرارة �سكا حتى بالن�سبة له،
يط��ارد تقريب��ا يف �أعق��اب .لك��ن الله��ب الأحم��ر يتوه��ج يف مكان ما �إىل الي�س��ار ،ومن ث��م �إىل اليمني ،ومرة �أخرى
�إىل الي�س��ار -مي�س��ك ال�س��لوقي املعكرون��ة باله��واء الف��ارغ ،ويلت��ف ر�أ�س��ه وي��رى �أن الثعل��ب ق��د ف��از مب�س��افة من��ه ال
ميك��ن التغل��ب عليها بثالث قفزات جيدة.
ا�س��تنفدت ال�ش�ين م��ن ه��ذه املط��اردة .الثعل��ب ،كم��ا ارتف��ع بتله��ف عل��ى منحدر حاد ،حت��ول فجائي��ة �إىل غابة من
امل��روج ،رك���ض ح��ول دائرته��م ،متام��ا م��ن موت��ا ال��كالب ال�س��لوقية ،ورك���ض قب��ل خ��ط ،ال ت��زال تنت�ش��ر يف اله��واء
وذيل��ه الرائ��ع خبي��ث .حلظ��ة �أخ��رى ،واختفت من عينيها ،وتخطي ال�س��رج ال�ضي��ق بني املتاخمة.
توق��ف ال�ش�ين كان �ص��دره ينفج��ر ،ت�ضخ��م ل�س��انه ومل ي�صل��ح يف فم��ه .كان��ت �أق��دام ،غرب��اء� ،ش��قيني ،ت��دور يف
ر�أ�س��ي� .سل�س��لة ي�ص��ل ه��ارب �آث��ار �ش��مال �ش��رق ف��روع الأدغ��ال والت�لال بالثل��ج  -جميع متايلت ،طرح��ت يف مكان
ما  ....ولكن فج�أة بد�أت ال�س��لوقي ،على الرغم من �أنه ال يعتقد نف�س��ه يف اللحظات الأوىل .نف���س الثعلب ،الذي
كان عل��ى م��ا يب��دو يف النهاي��ة عل��ى �أن يخ�س��ر برز م�ش��هد ،م��ن احلافة والآن ب�أق�صى �س��رعة هرعت اىل مقابلته.
يج��ب �أن يك��ون حي��وان ماك��ر ي�ش��تبه يف ان الكل��ب ،ومط��اردة م��ن بع��ده حت��ى فق��ط "كوك�-أ�س��يك  "،وه��ذا ه��و
الأخ�ض��ر ،ف�إن��ه مل يبل��غ الن�ض��ج وغ�ير ق��ادرة عل��ى اتخ��اذ ق��رار عزم الدوران هو لتمزيق وال�س��عي .نع��م ،كان هذا
الثعلب ال تتوقع  ....تخطي ال�سرج ،وقالت انها اندفعت �إىل اجلانب ،ومكتب املفت�ش العام باي التل على منحدر
�صخري ،والذي مل يرتك مو�س امل�سارات .حتى انها ت�أمل يف �إرباك �سيئة كلبها .لكن مكرها انتهى :العدو ،الذي
متكن��وا م��ن خداعه برباعة ،وجد نف�س��ه عل��ى غري املتوقع �أمامها ،وجها لوجه.
يف كل مكان� ،ش��عر الثعلب �أنها �س��قطت يف خمالب املوت .ويف حالة من الي�أ���س� ،ألقت بنف�س��ها مرة �أخرى ،لكن
ال�شني ،التي كان لديها وقت لأخذ ق�سط من الراحة ،تنف�ست �أنفا�سها ،وقب�ضت عليها يف قفزتني .الذيل الزحف
عل��ى الأر���ض كان بالفع��ل يف فم��ه .حت��ول الثعل��ب ،ب��ت ال�س��لوقي يف وجه��ه .والكلب ،الذي مل يكن يعتقد �أن ت�س��بب
�ض��ررا ف��روي الوح���ش ك��و غا�ضب��ا عندم��ا غرق��ت �أ�س��نان ح��ادة يف ذل��ك .الثعلب ،بع��د �أن حرر نف�س��ه ،انطلق مرة
�أخ��رى للف��رار ،و�أي��ن كان ميك��ن �أن ينق��ذ م��ن الهيكل املعلق فوقها! القفزة -والكلب مرة �أخرى ا�س��تحوذت عليه،
ت�ش��بث الفخ��ذ� ،ضرب��ت الأر���ض ،ثم �ضغطت الأنياب ،م��رارا وتكرارا ،فقط التقطت الأ�ضالع ....
املال��ك و�ص��ل .القف��ز �إىل �أ�س��فل م��ن ف��وق ح�صان��ه ،وق��ال انه رك���ض للكلب ،والثعل��ب عناء هامدة" :هي��ا ،ال مالك
الأر�ض ! ،مبا فيه الكفاية" ،وانتزع من بني فكي ال�سلوقي فري�سة ،مع رفع ذيل الثعلب و�ضرب ر�أ�سه على الأر�ض.
 ال�صيد �سعيد لك وللذرية ....انه كلب.مل يدرك ال�ش�ين ،بطبيعة احلال ،ما الذي يكمن وراء كلمات ال�س��يد ،لكنه �أم�س��ك بال�ش��يء الرئي�س��ي� :إنه ممنت
له ،وهو �سعيد للغاية.
هك��ذا تعل��م ال�س��لوقي الع��راك .ل��ه ج��اء �إىل حي��اة مليئ��ة بالن�ض��ال وبراع��ة الرباع��ة ،مع��ارك دموي��ة وانت�ص��ارات
ثابتة.
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6
�س��رعان م��ا انت�ش��ر �صي��ت ال�س��لوقي يف جمي��ع �أنح��اء الب�لاد .ورج��ل ن��ادر ب�ين �أولئ��ك الذي��ن يعي�ش��ون يف الق��رى
املج��اورة مل يزي��ن ر�أ�س��ه بتوم��اك الثعل��ب اجلدي��د ه��ذا ال�ش��تاء .كان اجلمي��ع �س��عداء و�أ�ش��اد ال�ش�ين .خ�صو�ص��ا
�سرطان البحر القدمي" .الآن �أنا ال  ،كما كان من قبل ،يف اخلراف كربي  -كان يقول -.الآن دافئة بالن�سبة يل،
وجمي��ع ع��ادل ،ال��ذي ت��درب كل��ب ،ولك��ن �س��وف تزده��ر له ذرية ،ولكن لي���س ترجم له خم�س��ة ،دع��ه يكون النظري
الأول كث�ي ًرا م��ا ك��رر ه��ذه الكلم��ات عندم��ا ذه��ب �إىل منزل كازا ل�س��ماع �آخر الأخبار عن حيوان��ه الأليف .الرعاة
واحلرا���س م��ن املناط��ق ال�ش��توية املحيط��ة �إم��ا �أن يلتف��وا عل��ى كازا� ،أو �أر�س��لوا حتياته��م م��ن خالل الر�س��ول ،لكن
بطريق��ة م��ا ح�ص��ل اجلمي��ع عل��ى ثعلب .وكان البق��ايل ،مدير املزرعة ،حتى اثنني ح�صل��ت معهم معهم :و�ضعهم
�أحدهم يف القرية ،والآخر -عندما ذهبت �إىل حكومة املزرعة اجلماعية �أو �إىل املقاطعة .وبقي فقط �إي�سيجول
البائع دون ثعلب" .دعونا �أوال �ش��مال �ش��رق النا���س يف ح�س��اباتهم  -يزعم �س��كا قاعة كازي  -.نعم ،وال�سماح لهم
ال يخدع وال وا���ش!"
م��رة واح��دة ،بع��د وق��ت ق�ص�ير م��ن �أول عملي��ة �صي��د ،غ��ادر كازي القري��ة م��ع بي��كاايل ،ال��ذي �س��ارع �إىل مرك��ز
املقاطع��ة م��ع تقري��ر �س��نوي .ع��ادوا املن��زل يف غ�ض��ون �أ�س��بوعني .يف م�س��اء ي��وم قب��ل �س��كان �أربع و�س��ائل التحقق،
ب�ش��كل جماع��ي ،مزرع��ة مان��ور املركزي��ة ،كولألي���س يف ق�ض��اء  .عل��ى النقي���ض م��ن املعت��اد ،يف منت�ص��ف املائ��دة
امل�ستديرة ا�صطف ثالث زجاجات من �سائل وا�ضح .ولكنه مل يكن دا�سرتاخان البهجة �صاغية نيا ،منها ال�ضوء
والف��رح مت�ل�أ املن��زل بع��د و�ص��ول ع��ادل .معظ��م الوقت حتدث عمر ،والباق��ي -والده البقايل ،ال��ذي ،على الرغم
من حقيقة �أنه كان �أقل من ثالثني ،انتفخ يف بطنه وخدوده الدهنية كانت م�شدود ومراوغة ،مثل �أحمر تراجعت
�س��يك ،اي�س��زول ،يف كل كلم��ة -انه��م جميع��ا �س��كب بج��د امل��اء ال�ش��فاف يف �أنف�س��هم .حت��ى �أن كامي�لا وزوج��ة
بي��كايل ذاقته��ا م��رة واح��دة .الحظ��ت النودلز كيف �أن كل من الأنثى الأخرى والعبو���س امللتوي .لي���س كثريا ،على
الأرجح ،لذيذ �ش��فاف جديد املاء الذي هو املر  ....ولكن �صاحب لها رف�ض .و�صب ال�ضيوف ،و�أقنعوا بال�ش��رب
�إىل القاع ،ومل ين�س��وا نف�س��ه .ال�س��عال ،مع ال�س��توما -ومن ثم مفاج�أة يف ك�أ���س الفم .ثم ت�صرف لغريب متاما:
ال�ضي��وف مل تق�س��يم ،ولك��ن انحن��ى �ض��د �س��ادة و�س��قطت نائما ،وال�ش��خري .ال يبدو الأمر كذل��ك  ....ال ،ال .حدث
�ش��يء ل��ه ،كا كاي��ا تغيري يف احلياة.
غال ًبا ما كان كازي يطارد ال�صيد ،خا�صة �إذا �س��قط امل�س��حوق ،الذي يرتك فيه الوح���ش �آثا ًرا جديدة ومتميزة.
ال�سماح لهم ال�شني بحثا عن فري�سة� ،إذا كانت هناك يف ذلك الوقت ،كما يطلق عليه الكازاخ" ،ال�سونار طويلة"،
وعندم��ا توق��ف الثل��ج يف منت�ص��ف اللي��ل� ،أو "ال�س��ونار الدم��وي" عندم��ا نازل��ة حت��ى ال�صب��اح� ،أو "ق�ص�يرة جديل��ة
ال�سونار" عندما تنرث يوم �صغرية ليال ونهارا و :حلم ل غو ك�صفحة يف كتاب مفتوح ،والعني من ذوي اخلربة عن
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الق��راءة ،ومن��ذ مت��ى وعق��د الوح���ش و�إىل �أي م��دى ميك��ن �أن تذهب .و�أحيا ًنا ،دون انتظار الطق���س ،اعتمد كازي
بالكامل على الكلب ،على رائحته ،وخفة دمه و�سرعته .وال عجب :حتى يف �سا �أيام �سيئ احلظ ،عادوا كر ال يقل
ع��ن اثن�ين م��ن الطي��ور .ال�ش�ين �أ�صب��ح ج�س��ده �أقوى ،وكان ج�س��مه مر ًن��ا ،وكانت ع�ضالت��ه ممتلئة ،للغرباء �ش��كله
وحجم��ه امل�س��توحى م��ن اخل��وف الطوع��ي .وم��ع ذل��ك ،يف قريت��ه ،وق��ال ان��ه دي��ر ت�ش��بث ب��دال ا�س��تحياء ،وتذك��ر،
رمبا ،من �س�ترا ها قد حلقت به يف هذه الأماكن يف وقت واحد ،يف فم الكلب الأ�س��ود ....
لكن دى امل�س��اء عندما ي�س��عل با�س��تمرار كازي ،و�ش��رب القليل من املاء املر ،وانبطحت وجل�أ �إىل العرق ،ال�ش�ين
خ��ارج الب��اب وقف��ت يف املدخ��ل كم��ا بال�سال�س��ل :يف كان �س��احة باردا�س��وك .وكان ح��ذرا م��ن املعت��اد ولك��ن تظه��ر
يف عامل ال�ش�ين و ،يف الوقت الراهن رو�ش��يل احلظر وبالتفتي���ش ب�ش��غف من خالل كومة من القمامة .كما الحظ
وجود ال�س��لوقي .وقفت بردا�س��ك ن�صفه وحتولت �إليه فقط ور�أ�س��ه ،ابت�س��م ابت�س��امة عري�ضة وغر���س .ومع ذلك،
كان ي�س��مع ال�ش�ين يف هدي��ر ل��ه اخل��وف �أك�ثر م��ن التهدي��دات .تفاج��أ بع���ض ال�ش��يء ،وطم�أن من هذا ،ال�ش�ين بدا
�أق��رب �إىل مالحظ��ة فيه��ا من��ذ وق��ت طوي��ل ال ن��رى .يب��دو �أن��ه �أ�صب��ح �أ�صغ��ر وكان رث ،مث�ير لل�ش��فقة يف املظه��ر.
عل��ى م��ا يب��دو ،ق��ارن � ً
أي�ض��ا قوت��ه وق��وة كلب��ه و�أدرك �أن املعرك��ة مل تع��ده ب�ش��يء جيد .تذم��ر مكتوم��ا ،التفت الذيل
ونيويورك �أ�س��لوب كعب نحو منزله .الغ�ضب غ�س��لت فج�أة على ال�س��لوقي .يف عدد قليل من قفزات تتفوق الكلب
الأ�س��ود بنف���س الطريق��ة كم��ا ل��و ق��ذف� ،أم�س��ك ب��ه� ،أ�س��نانه يف الفخ��ذ ،وانتق��د عل��ى الأر���ض وانحنى ج�س��ده على
القم��ة .ولك��ن الكل��ب حت��ول عل��ى املزي��د من الثعالب .عواء تدمى القلب ،وقال انه بت يف ال�س��لوقي الذي موجودا،
وفقط عندما �أغلقت الأنياب احلادة على رقبته ،وتوقفت املقاومة .يبدو خن�س خنقا يف حلقه ،خمالب الت�شنجي
الوخ��ز وتنظيف الأر�ض.
ال��دم غم��ر عيني��ه ال�س��لوقي .ر�ؤي��ة �ش��يء �أمام��ه ،وا�ص��ل خنق ب��ارداك .غري متوقع فق��ط متناظرة ت�س��بب ت�أثري له
�أن ين��زل .حلظ��ة ال�ش�ين يعتق��د �أن ري��دج ق��د ت�ص��دع ،وان�ش��طرت اىل ن�صفني -بكل ما �أوتي م��ن قوة ركل التمهيد
له �إي�سنجول مزورة .ثم عاد يف املرة الثانية .تهرب ال�شني� .إطالق �سراح �ضحيته� ،أطلق النار عليه �إىل اجلانب،
ولكن مل يرك�ض -وتوقف عك�س ذلك� ،أ�سنانه.
 كازي ،الذي جاء �ضجيج امل�شاحنات كلب� ،أنت �سكو�ش بها وخرج هرعت �إىل اي�سنجول... مهال ،ملاذا ت�ضرب كلبي؟ �صاح.�أنا �أ�ضرب؟  ...نعم� ،س�أحميها!
 اجللد؟  ...نعم �أنت  ....من �أنت؟" �آه ،م��ا زل��ت ال تع��رف؟  "...ابت�س��م ابت�س��امة �إي��ززول" .ح�س��نا� ،س��وف جت��د"� .س��وف �أجعل��ك تع��رف اذه��ب بع��د
اب��ن �أخيك.
" �أن��ت ال تهت��م باب��ن �أخت��ي" ،ق��ال كازي ،فج��أة ته��د�أ" ،و�أن��ت ال تهددين" .النا���س يقولون� :س��وف ينحني احلقيقة،
لكن��ك ل��ن تك�س��رها� .س��فكت ال��دم .يعل��م اجلمي��ع ذلك .هن��ا!  -وكازي ،وهي منحنية قليال �أك�ثر ،ت�صفق ال�صفر
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كفه ولكن �ساق خ�شبية.
 �آه ،حمام��ة ،لق��د ر�أين��ا مث��ل ه��ذا �أني��ق! املالئك��ة م��ع �أجنح��ة ،وفق��ط!  -ارتف��ع �ص��وت �إي�س��نجول وترتع��د .و�أبع��دمن ذلك ،و�أكرث اتخاذها �ش��يء ،ك�س��ر يف البكاء - .هل تعتقد �أن كل �أعمى ،واليقظة  NOSTAفقدت؟ لي���س كل
�ش��يء! و ُلدينا عيون و�آذان!  ...هل تقوم بجمع �أي كتب يف يورت ريد لديك؟ و؟  ...كا كيي ،كتب احلديث؟ ...
 كيف هو  -ماذا؟ تلك التي هي من االحتاد ال�سوفيتي االفراج عنهم. كان��وا خون��ة لإنت��اج ،مث��ل اخلا���ص! كل م��ا علي��ك الت��وت ال�صف��ر � ....أعتق��د �أنن��ي ال �أع��رف كا كي��ي ا�س��تغرقالكتاب الذي ال�صيف �إي�سنجان ابن طالب؟  ...كل الأملانية نعم الأمريكية .وماذا تكتب لكتابنا؟ الكتب القدمية،
القدمية! عنها ،وكتب يف ال�صحف! حلرقها على فرتة طويلة من قبل ،وكنت الكنز .رمبا جتيب  -ملاذا؟ هل �أنت
�صامت؟ ح�س� ًنا ،حافظ على هدوئك .ولكن ال�ش��رفاء عدم التزام ال�صمت! ...
 �أغلق فمك القذرة ،خملوق وقح! � -أم�سك كازي �إي�سنجول من البوابة.كانوا حماطني باجلريان من جميع اجلهات.
 ل��ذا �أيه��ا الأ�صدق��اء الأع��زاء ! نظ��رة!  -ق��ال �إي�س��ن ي��ول ،رف��ع م�س��توى الي��د -.انظ��ر � ....صاح��ب كل��ب كلب��يللقت��ال والآن يري��د �أن يقتلن��ي .ك��ن �ش��اهد ًا ي��ا ليام��ي! ...
 حثالة!  -تعامل مع كازي من خالل �أ�سنان مثبتة �-أو عليك فع ًال �أن ت�صنع وج ًها!وحاول��ت ،يف حماول��ة � -....إي�س��نجول دون جه��د حت��ررت م��ن البواب��ة وفت��ح �أ�صابع��ه بح��دة ال�صف��ر كازي .ينظر
�إىل عدوه ،الذي ا�س��تقر ب�ش��كل خفي يف الثلج� ،ألقى- :رجل خممور هو بائ���س!  -وال�ضحك يف اال�ش��مئزاز ،م�ش��ى
بعيدا.
بقي��ت ال�ش��ينا كلم��ات غ�ير مفهوم��ة تنط��ق �أثن��اء الف�ضيح��ة .ولك��ن كان م��ن الوا�ض��ح �أن �س��بب ال�ش��جار ال�س��فري
عا���ش معركته مع باردا�س��وك .عندما �أم�س��ك كازي �إي�س��ن يول خلف البوابة ،يف ال�س��لوقي على نهاية حتى الفراء
على النوم مل يكن كذلك ،لكان قد هرع مل�س��اعدة �صاحب ال�س��لطة الفل�س��طينية ،لن مينعه جاء لل�ش��عب الإنقاذ.
ومع ذلك ال�ش�ين �ش��ك يف �أن ي�س��ود املالك على ال�ضعفاء واهية  .لكنه حدث ب�ش��كل خمتلف ....
ع��ادة ال تعل��ق ال�ش�ين �أهمي��ة عل��ى كيفية ارتباط الأ�ش��خا�ص ببع�ضه��م البع�ض� .صحيح ،بدواف��ع خمتلفة .كاميال،
على �سبيل املثال ،ت�ستفيد من حقيقة �أنها كانت �أكرب من عادل ،وكثريا ما �سخرت منه ب�شكل خا�ص ،وبعد ذلك
كان ال�صب��ي يغ��ادر لدف��ع الفر���س� ،أو الذه��اب �إىل امل��اء .وم��رة واحدة ،عندما كاميال املط��اردة خ�صو�صا عادل،
رك���ض كازي �إىل التمهي��د له��ا ،والت��ي �ستا���س يف الوق��ت �أوم��أ مع قدميه  ....ولكن كل هذا مل يعط ال�ش��عرية تقدر
ني��ا .لك��ن املعرك��ة ،و�س��بب ال��ذي كان مقتنع��ا الب��ورون زوغو �أن النا���س ،مث��ل جميع الكائنات احلية ،وتنق�س��م �إىل
الق��وي وال�ضعي��ف  ....وم��ع ذل��ك ،مل تنخف���ض اح�ترام املال��ك ال�ش�ين� .إدراك �أن��ه يف حلظ��ة �صعب��ة ،ه��و م�س��تعد
للتو�س��ط له ،دون االعتماد على رئي�س��ه اخلا�ص هبوب على العدو� ،أحب ال�ش�ين �أكرث منه....
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باردا�س��وك بال��كاد جن��ا م��ن امل��وت ،والآن تقريبي��ة التعاق��د مل يج��ر�ؤ عل��ى كازي املن��زل .عندم��ا ر�أى ال�ش�ين م��ن
بعي��د ،اختب��أ ب�س��رعة� .أم��ا بالن�س��بة للغ��ازي� ،أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه هزم يف ا�ش��تباك م��ع �إي�س��ينجول ،واحدة ل
ح�ضور هذا البائع ب�أي حال من الأحوال خجولة .كل يومني �أو ثالثة �أيام ،وذهب �إىل املتجر� ،أخرج جيبه قطعة
م��ن ال��ورق و�س��لم �إي�س��ينجول وح�ض��ن ه��د�أ من �ضربة ر�أ���س زجاجة مليئة �ش��رب القليل م��ن املاء املر ....
ال�س��لوقي ير�ض��وا عندم��ا توج��ه �إىل �صاح��ب كان يف اجلان��ب الآخ��ر ،حي��ث كان هن��اك بائ��ع املن��زل املج��اور �إىل
املخ��زن .باردا�س��وك ،واال�ست�ش��عار نهجه��ا ،خ�س��ر ل اجلحي��م .رك���ض �إىل القاع��ة ،وق��ال ان��ه قف��ز وم��رة �أخ��رى
ومبا�شرة ،وعندما اختفي ال�شكوك املا�ضية ،قبل تكرمي للخروج من الفناء .كازي ،ومع ذلك ،ال تبدو لإي�سينجول
اىل داخ��ل املن��زل ،وق��ال ان��ه فت��ح الب��اب ال�ضي��ق حم�لات �صغ�يرة ،حيث اثنني منه��م مل يتحول ،وبع��د ذلك ،على
عتب��ة فج��ر ي��ده يف جيبه ....
كان الطري��ق �إىل اجلان��ب الآخ��ر م��ن ال�س��لوقي لت��ذوق واخل��ايل م��ن جدي��د -ال .كلف��ه قلي�لا بعي��دا ع��ن املن��زل
بيعه��ا �إدارة �أم��ن النق��ل ،بع��د يع��رج عل��ى عج��ل امل�ضي��ف ،و�ش��ريط قف��ز عل��ى كوم��ة ال�س��ماد الفا�س��د اندلع��ت بع��د
�أج�ش مع الغ�ضب ،ينبح" :يخاف؟ ح�سنا ،هذا هو نف�سه! ترك قبالة بينما كنت على ما يرام! "�سيتوقف ال�شني،
ننظ��ر �إىل ال��وراء -الكل��ب الأ�س��ود �س��وف ي�س��كت عل��ى الف��ور .حت��ى يف البواب��ة �س��وف ي�س��جل ،والذيل بني �س��اقيه.
ولك��ن مبج��رد �أن ي�س�ير ال�س��لوقي وراء ال�س��يد ،م��رة �أخ��رى لنف�س��ه .يف البداي��ة ،ف�إن��ه �أغ�ض��ب ال�ش�ين ولك��ن نري��د
الت�س��رع ،لتعلي��م جب��ان املتغطر���س جي��د �س��رعان م��ا توقف��ت ع��ن دف��ع له الهب��وط املان��ع� .آخر ال���ش باالنزعاج .يف
الوطن ،و�ضرب �صاحب كف اجلزء ال�س��فلي من زجاجة من احلرا���س كا الفلني ،تدفقت �إىل �أ�س��نانها مع زجاج
الأوجه وال�ش��راب يف جرعة واحدة .بعد ذلك� ،ش��عرت ال�ش�ين �ش��يء يف ذلك من يل  ....ال ،ف�إنه ال ي�ضر الكلب،
وكامل ال ترومان غال -قالت الراق�صات بالفعل بهدوء الظالل ،و�س��ار يف جميع �أنحاء املنزل  ....احلجامة يد
رئي���س املال��ك جل�س��ت لف�ترة طويل��ة دون �أن تتح��رك .لك��ن مهم��ا ب��دا وك�أن��ه ودي��ع ،كان ال�ش�ين يخاف من��ه يف مثل
هذه اللحظات.
جمي��ع املن��ازل يف القري��ة يف القري��ة ،تق��ع بج��وار املزرع��ة .يف املتجر� ،س��يقدم للمقيمني ال�ش��اي وال�س��كر وخمتلف
�أن��واع الطع��ام واملالب���س ط��وال الي��وم ،و�س��يظهر ثالث��ة �أو �أربع��ة عم�لاء .لك��ن �إي�س��ينجول بدق��ة كن��ت �أجل���س وراء
الع��داد م��ن الوق��ت املخ�ص���ص -م��ن العا�ش��رة �صباحا حتى ال�ساد�س��ة م�س��اء .يقرع على احل�س��ابات� ،ش��يء مهم،
يروي ،يفك ،و�صالت .غري �أنه يف ا�سرتاحة الغداء �ساعة ي�سمح لنف�سه ذوبان بقية االحد .لكن �إذا ،على �سبيل
املث��ال ،الرع��اة ي�أت��ون م��ن ف�ص��ول ال�ش��تاء البعي��دة يف ي��وم عطل��ة ،ث��م اطل��ب ع��دم ال�س��ؤال ،ول��ن يزي��ل القف��ل م��ن
الب��اب" . .متج��ر خمتوم��ة ،ولي���س لديه��م احل��ق يف انته��اك الدول��ة �أي �أوام��ر  -م��ن ان��ه بجفاف� - .أن��ا ،عزيزتي،
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�دي ر�أ���س واح��د عل��ى كتف��ي " .ويبق��ى �إم��ا الع��ودة� ،أو االنتظار حتى الغد .اعتاد النا���س الذين رعى املا�ش��ية على
ل� ّ
مدار ال�س��نة ،دون معرفة عطلة نهاية الأ�س��بوع ،على مثل هذا العالج .مل يحدث لهم �أبدا �أن ي�س��تاء �أو ي�ش��تكي.
وبينما كان هناك حديث عن �أن �إي�سينجول تبيع ال�سلع على الرعاية في�شني الأ�سعار ،وحتى خداع امل�شرتين بدا
يف ذل��ك م��ن خ�لال الأ�صاب��ع �أي�ض��ا .مث��ل ،هن��ا ،يف ال�س��هوب غل��و �ش��ي،وهذا املح��ل �ش��كر ،و �إي�س��ينجول  -خم�س��ة
ع�ش��ر فل�س��ا واحدا  -ال م�ش��كلة � ....ش��ج �صخرة روح ال�س��هوب ،ال ت�س��تخدم لإ�ضاعة الوقت يف تفاهات ،واتخاذ
ال�شتائم!
بطريق��ة م��ا ع��اد كازي �إىل املن��زل دون زجاج��ة م�ألوف��ة .انته��ت املري��رة امل��اء ،و�أود �أن ال يعتق��د ،لكن��ه �إي�س��ن ي��ول
�أراه املرب��ع الف��ارغ .م��اذا ميكن��ك �أن تفع��ل كازي ،يع��رج �أك�ثر م��ن املعت��اد ،مقي��دا اىل املن��زل .كان املال��ك قامت��ة،
ولك��ن ال�ش�ين كان مرح��ا .الطح��ن لبع��د عا�صف��ة ثلجي��ة ،وق��ال انه كان يعم��ل يف دوائر منظمة ال�صح��ة العاملية لو
ا�س��ت�ضافة مرت�ين �أو ث�لاث م��رات يف الثل��ج .زرع��ت احلب��وب النادرة من ال�س��ماء .لذلك ،يف امل�س��اء �س��وف الثلج،
وغ��دا �أنها لن جتل���س يف املنزل.
بدا كازي لتخمني ما كان ي�أمل يف ال�سلوقي .قاد ح�صانه �إىل الربيع �إىل الربيع ،ثم ربطها ب�سياج من ال�صوف،
وحم��ل ذراع��ا م��ن الت�بن املج��وف .وان��ا ذاه��ب اىل احلظائ��ر ،يف حني �أجريت من �أجل �س��رج م��ع ملحقاتها .وتول
كو عندما ال�شمو���س الأرجواين والأحمر �ضعيفة من خالل الغيوم املنخف�ضة ،واختفي يف الأفق� ،إدخالها ال�ش�ين
املنزل.
كان��ت الغرف��ة ال�ش��فق .رم��ى كازي والأحذي��ة ،و�آخ��ر رف��ع عن��د املدخ��ل� ،إزال��ة �أطق��م الأ�س��نان ل��ه ،كالع��ادة ،ي�ش��ق
حتت ال�س��رير .وو�ضع �أمام املوقد ،و�س��ادة على ر�أ���س �س��ورماكي ،على بطانية مطوية يف ن�صف .يقع الكلب عند
�أق��دام املال��ك .ناف��ذة ه��و ط��وف �أن��ه ت�أخر ظ�لام الليل ،والزحف اىل داخل املنزل م��ن خالل الزجاج .فقط وهج
الن��ار ،م��ع اث��ارة �ضج��ة و�ش��ي الغن��اء �آكل��ة روث حت��ت موق��د م��ن احلدي��د الزه��ر ،وايل عل��ى اجل��دران وال�س��قف
املنخف���ض .ري��اح عا�صف��ة تنف��خ يف الأنابي��ب ،يف بع���ض الأحي��ان ق��اد الن�يران يف الداخ��ل ،و�أنه هو �أن��ت تغلب على
الأل�س��نة احلادة ب�س��بب �صمام الفرن .ثم للحظة كانت الإ�ضاءة م�ضاءة وب�صورة حادة .بور زوي ر�أى مالك ،ال
ت��زال قامت��ة ،وال�صم��ت نيويورك تقع� ،ش��ارب عي��ون الزاوية توق.
روث يف ف��رن ح��رق تدريجي��ا ،وحت��ول يف ي��وم �س��حب الفح��م الرم��اد رم��ادي ،الظ�لام ح��وايل مئ��ة �س��مكا .فق��ط
موق��د حدي��د ملته��ب حت��ت غالي��ة كازان ت�أل��ق عاب���س �إط�لاع احلم��ى القرمزي��ة .اللح��وم املطبوخة مرجل ال�ش�ين
مدغ��دغ اخليا�ش��يم ملواكب��ة رائح��ة حل��وم اخلي��ل ،وال�س��ذج احلل��و جذب��ه ر�أ�س��ها  ....ولك��ن وقف��ت �صاح��ب فج��أة،
والقفز على �ساق واحدة ،اختب�أ يف الغرفة املجاورة .عاد مع دومربا يف يديه� .إعادة يجل�س بجانب املوقد ،وجل�س
وكان �صامت��ا  -وب��د�أ بالع��زف غريب��ة ،ي�س��مع الهيدروكلوريك ال�ش�ين يزال حلن.
�ض��رب �أ�صابع��ه ال�سال�س��ل ،كم��ا انه��ا كان��ت ح��ذرة لك��ن مل���س بال��كاد ،عد له��م .رك�ض �صرخ��ة الرعب ،ل�س��بب ما،
يف الكل��ب م��ن خ�لال اجل�س��م .حزي��ن ،غري��ب ،لي�س��ت وا�ضح��ة ،ولي���س �صحيح��ا ال��روح  -واحل��زن كما ل��و كان يف
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انتظار �ش��يء ما .قدم ال�ش�ين امل�س��لك مع الع�ش��ب الأخ�ضر املتداول ،و�أعلى التالل ،وال�سهوب ال�صفراء املحروقة
يف ال�شم���س .و�إذا كان��ت ت�ش��ق طريقه��ا �إىل �صاح��ب م��رج ،ث��م تدحرج��ت ري��دج النهائي��ة حم��دودة ،بع��د الت�لال،
والت�س��رع يف النيوجني ال�س��هوب وا�س��عة� .ضربات باردة من ال�س��ماء الزرقاء ال�س��اطعة ،خبب احل�صان ب�سال�س��ة
ومرحة .جتعيد ال�شعر الناعم نباح الغزل من حتت حافر وعلى الفور تبدد ،كما لو حلت يف الهواء .ال يوجد رقم
يف �أعق��اب الوحو���ش الربي��ة يف كل م��كان .لكنه��م جمي ًع��ا يذهب��ون مبا�ش��رة وم�س��تقيمة ،وال يهتم��ون به��ا .كم عدد
الروائ��ح! يق��ود ال�ش�ين �أنف��ه ،ومي�س��ك برائح��ة زهور احلقل ،ورائحة ال�ش��يح ،وع�ش��ب الري���ش ،ورائح��ة املخلوقات
امل�ألوف��ة وغ�ير امل�ألوف��ة .هرع��ت من �أ�س��فل حتت ال�ش��جرية يف اخلوف ،وهناك ،حتت ج��ذع بني اللون من املروج،
ترب��ى الثعل��ب  ....ولك��ن الإث��ارة ال�صي��د املتع�ثرة يف ال�س��لوقي� :أنه��ا تندف��ع �إىل الثعل��ب ،ال متزق  ،ال خنق� ،س��حق
عل��ى الأر���ض .ال .واح��د للموح��د  -هب��وب الغر���ض ك��وم القب�ض على له املتحدة واحدة احلل��م النهائي  ....ما هو
ه��ذا ال�ش��عور ،م��ا ه��و احلل��م  -ال�ش�ين نف�س��ه ال يع��رف .يت��م ا�س��تبدال املم��رات والت�لال م��رارا وتك��رارا م��ن خالل
مم��رات وت�لال جدي��دة ،ال�س��هوب ال�صف��راء ال يوج��د لدي��ه حافة  ....وي�س��عون ،مع املال��ك� ،إىل امل�ضي قدما ....
وفج��أة  -انته��ت النهاي��ة .غ�ير ق��ادر عل��ى التق��اط �أنفا�س��ه ،ذه��ب املال��ك ،وخن��ق يف ال�س��عال .ك�س��ر �أغني��ة دون��غ
ب��و ال  ....توغل��ت الب��اب وحتي��ط به��ا فات��رة �س��حابة ظه��ر كاميال .يبدو �أنها م��رت ،وترتب املا�ش��ية لي ًال ،ومل يكن
ل��دى الب��اب حت��ى وق��ت لإغالقه��ا ،كم��ا �س��مع تذمرها .عقد كازي ال�س��عال يف �صدره ،والتنف���س م��ع �صفري ،و�أغلق
فم��ه مغلق��ا .كامي�لا ال ي��زال التذم��ر� ،أقلع��ت عل��ى رداء امل��دى ،جل���س عل��ى جوه��ر النقطة ،يد مم��دودة �إىل لوحة
املزاري��ب م��ع قلي��ل م��ن الف��رح ،ثم �أ�ش��عل م�صب��اح الهيدروكلوريك حتت انتقل �إىل مائدة م�س��تديرة كازا ،تنت�ش��ر
على مفر�ش املائدة .امل�صباح الذي �أدخله على الطاولة �أقرب �إىل الباب ،وهو نف�سه� ،أخذ الأمل بد�أ احلذاء ،مع
الطب��ق ن�ص��ف امل�ضل��ع وامل�صف��اة ،يف �إخراج اللح��م من املرجل.
املال��ك ،واحل�ص��ان لقط��ع اللح��وم� ،ألق��ى وزارة الدهني��ة ال�س��لوقي ال�صح��ة العظ��ام .جن��ت من��ه قطع��ة من اللحم
 بحج��م كام�يرا الأطف��ال .كامي�لا طع��ن م�س��تنكف .حت��ى الآن� ،صم��ت كازي� ،صق��ل فق��رة �أمام زوجت��ه ،مغطاةباللح��م عل��ى �إ�صب��ع جي��د .كامي�لا ،وم��ع ذل��ك ،ال �أوت�س��ي ني�لا ه��ذا ث��م ه��ز بغ�ض��ب ع��ن �ش��يء .مل يت��م �إغ�لاق لها
�صغ�ير ،ك�ش��تبان والف��م وردي��ة ،يوني��و ن��اي التالمي��ذ الرائعة يبدو تثري لطي��ف بارز وجه مظلم��ة .النظر اليها من
وجهة نظري زاوية والبورون زوي قد ال تكون قادرة على التمتع الكامل� .شيء م�شموم رائحته منه ،خو ًفا من ريح
باردة تلم���س القائد ر�أ�س��ه  ....هد�أ قليال فقط عندما تلفظ كاميال قليال وتوفيت .بد�أ املالك وزوجته يف تناول
الطع��ام ،ولك��ن كالهم��ا كانا قلقني .ا�ش��تعلت ال�ش�ين على الطاير عظ��ام �ألقيت له ....
�إيه ،حتى ذلك الوقت غري ال�سعيد ،تذكر� ،سوف تبدو ال�شينا حت�سد عليه ....
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يف ال�صب��اح الت��ايل ،يف وق��ت مبك��ر م��ن اجل��رح ،عندم��ا غ��ادرت �أخ��ذ غف��وة قبل الفج��ر ،نه�ضوا م��ع املالك ،وبدا
بال��كاد يف ال�ش��رق ،انطلق��وا .ت�س��اقط الثل��وج لف�ترة وجي��زة را اللي��ل ،فج��ر الري��اح يف املناط��ق املنخف�ض��ة ،والآن
على خلفية طويلة الأمد ،والق�ش��رة املظلمة التي تغطي جميع ال�س��هوب نهاية �إىل نهاية ،وقال انه بلغ بقع بي�ضاء
مي��ل .ب��دا املت��ك�أ ووا�ض��ح ،كم��ا ل��و �صنع من بقع قذرة .من قبل الفج��ر منظمة ال�صحة العاملية الباردة روح �أ�صبح
من ال�صعب وحادة كما �شفرة ال�صلب .ومثل نهر جليدي يف يوم عا�صف ،الغيبوبة يف ال�صمت الثقيل لل�سهوب،
مل يكن هناك �سهوب مع كتل من التالل القرف�صاء ،التالل املتك�سرة من التالل ،ومل يكن هناك �شيء حول ذلك
كان ير�ض��ي الع�ين ،با�س��تثناء ال�ش��جريات الن��ادرة م��ن امل��روج هن��ا وهن��اك .ولكن �إم��ا من الربد� ،أو من م�ش��اجرة
املعارك الدموية ،ف�إن ج�س��م ال�س��لوقي ب�أكمله ،مبجرد مغادرتهم املنزل ،اخرتقت ق�ش��عريرة طفيفة.
�أول ترك��ت وراءه��ا .ج��اء ال�ش�ين تدريجي � ًا �إىل ر�ش��ده ،و�أ�صب��ح رحلت��ه �أك�ثر حيوي��ة و�أ�س��رع .انتق��ل يح��دق دي
امل�ضيفة ،على م�س��افة ال�س��و ،والتهرب �إىل اليمني و�إىل الي�س��ار ،الزور �إىل نظرة عابرة حولها� .أدرك كازي �أنها
مل تكن مهمة �س��هلة يف مثل هذا اليوم ملهاجمة الثعلب والقب�ض عليه ،ولكنها مع ذلك كانت ت�أمل ً
حظا �س��عيدً ا.
ً
حمظوظ��ا ،والق�ضي��ة ،كم��ا يقول��ون� ،س��ت�ضيف �إىل �س��رج ال�س��رج ....
رمب��ا يك��ون احل��ظ
وراء ،وف�ص��ل م��ن الأف��ق من��ذ ف�ترة طويل��ة ،مث��ل الكت��ان الت��ي تلقي بظاللها ،ظه��رت ال�شم���س .وكان دائرة كبرية
و ل��وي� ،أثبت��ت مبثاب��ة الغط��اء ،والأحم��ر كم��ا حدي��د ملته��ب يف الن��ار� .ش��عاعها ،ميت��د يف كل االجتاه��ات ،ولي���س
مع الدفء بدا ،وال�س��ماء والأر�ض ،و�أ�ضاف الربد .ومع ذلك فقد تغري العامل .امليت ،تنف���س ال�صعداء ال�س��هوب
حتج��رت وعل��ى قي��د احلي��اة� .إذا كان جان��ب الظ��ل م��ن الت�لال املغط��اة بالثل��ج ال ي��زال مظلم��ا ،ين��ذر بال�س��وء ،ثم
ب��د�أت ال�شم���س للع��ب ،توم���ض م��ع الربي��ق ال��وردي ال��وردي .ح�س��نا ،حي��ث الثل��وج املرتاكم��ة ق��د انخف���ض يف اليوم
ال�س��ابق ،البوتا�س��يوم الف�ضة النقية.
ويف وق��ت الح��ق ،عندم��ا الظ�لال القامت��ة ه��ي مدة �أق�صر و�أ�ش��رقت ،كما لو ذاب يف �س��مك ال�س��لور الأرنب الثلوج
اندفعت �إىل الأمام .كان الطريق بعيد ًا عنه ،ولكن الكفوف كانت بالفعل الغمغمة املتوا�صلة لفرتة طويلة ،وعلى
الرغم من الأرنب ،ح�سا���س اخلطر ،ثم اندفعت املنحدر ،واندفع الكلب خلفه .بالوترية التي �أخذها ،وا�س��تغرق
وقتا طويال للح�صول على �أقرب �إىل زي ت�ش��و .كازي ،مما دفع اكتناز ،وال �ش��ك� ،أن جمرد �ش��مال �ش��رق واحللق
الأرنب ،ر�شها على قرمزي الدم الثلج ،والتقاط الذبيحة من رجليه اخللفيتني البي�ضاء �إىل مقعده .رمبا ال�شني
يت�ص��ور ال�ش��يء نف�س��ه  ....ولك��ن خ�لاف ذل��ك .الأرن��ب� ،س��مع وراءه �أزم��ة متنامي��ة م��ن الثل��ج ،ط��ار مث��ل �س��هم.
و�ضعت ال�شني خلداع ت�سا ،ولكن مل تقل امل�سافة بينهما .كل واحد منكما �سكوت�ش على ممهدة يف م�ساحة ال�شقة
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من اله�ضبة .ولكن بغ�ض النظر عن كيف �صدمت الرياح له ،وكان الثلج ال يزال هنا .هري ثم كان واقفا ،والكلب
يف ذلك ف�ش��ل بني احلني والآخر .ر�أى ال�ش�ين :الأرنب ببطء ولكن بثبات االبتعاد عنه ....
وق��ال ان��ه يف حيات��ه ال�صي��د اجلائ��ر كم��ا الثعال��ب والأران��ب الربي��ة ،والت��ي يت��م تعلمه��ا جي��دا :حيوان��ات خمتلف��ة
 وخم�س��ة لي�س��ت ق��ادرة عل��ى ال�صي��ام ت�ش��غيل لع��وب فق��دت ،ولك��ن لأن يف نهاي��ة املط��اف وق��ررت كل �ش��يء لي���سفق��ط م��ن خ�لال وثيق��ة �أو بعي��د ب��د�أ مط��اردة امل�س��افة .ه��ذا الأرن��ب الأبي���ض طوي��ل الق��دم ،وال��ذي ب��د�أ بالفعل يف
التال�ش��ي م��ن ذيل��ه  -كان ذيل��ه �أغم��ق ب�ش��كل ملح��وظ م��ن ج�س��مه  -وق��د ب��رز بو�ض��وح ب�ين زمالئ��ه .ث��م جتم��ع يف
حفن��ة ،ث��م انت�ش��ر عل��ى الأر���ض  -و�س��ار حت��ى ال ت�س��تطيع �أي روح حي��ة �أن ت�س��تمر .لكن فخر الكل��ب ،الذي مل يكن
يع��رف الهزمي��ة ،مل يك��ن ليعط��ي ال�ش��ينا معرف��ة نف�س��ه ك�ش��خ�ص مه��زوم .اي��ن هن��اك! عاج�لا �أم �آج�لا ،و�أدرك
�أن��ه ومنح��رف ،تيتو���س ،القن��اة اله�ضمي��ة  ....وحاول لب�سال�س��ة ،والدم من �ش��يطان �أعطى الأ�س�لاف العددي له
احلما���س� ،س��عى فق��ط �أال يغي��ب عن الأفق م��ن الأرنب.
�صع��ود �صع��ود ودي��ل لدي��ل  ....م��ن �ش��دة تي��و على مل ي�صب قدميه ،ولكن ال تعطي ال�ش�ين .و�أخريا ،عندما �ش��مال
�ش��رق مت�ضخم��ة و�ش��غل له��م املنخف�ض��ة م�س��احيق الثل��وج وب��د�أت م��رة �أخرى لت�س��لق �أعلى التل ،ال�ش�ين احظت �أن
الأرنب من كل �ش��يء على م�س��افة ال�س��و .واجلري لي���س حاذق كما كان من قبل .و�آذانه الطويلة تتدىل مع التعب
 ....الكلب املتوترة ،جمعت قوته الأخرية ،وهرع �إىل الأمام .لكن الأرنب ،املحموم باخلوف ،قفز �أو ًال �إىل املمر.
قفز  -وذهب ري �إىل حيث ال�شجريات ال�سوداء من كانت ا�سوداد .الكلب تان جلد فقط مع �أ�سنانه عندما ر�أى
الغو���ص الأبي���ض الغو���ص يف الغ�ش��اء .ق��ام ب��ورزوي باجلل��د ع�بر الف��روع املجم��دة ،وبالكاد متكن م��ن خو�ضها .يف
ه��ذه الأثن��اء ،ه��رب الأرن��ب الر�ش��يق �أخ�ي ًرا من��ه واختف��ي دون �أن ي�ترك �أث��ر ًا .متام��ا  -لأن داخل غاب��ة كاراغان،
الت��ي امت��دت عل��ى ط��ول املنح��در كم��ا الع�ين ميك��ن �أن ن��رى ،كان تعي�ين جمموع��ة م��ن م�س��ارات �أرن��ب ،مت�ش��ابكة،
املتعرج ،املتقاطعة  ،لنجد بينهم احلقيقية الوحيدة مل يكن ممكنا .ال�شني ،والل�سان �شنقا ،يلهث ،فقدت ولكن
حث��ت عل��ى جان��ب واح��د ،ث��م م��ن جه��ة �أخرى� ،أدرك �أنه فقد منذ فرتة طويل��ة ذو �أذنني ،وتعود اىل الوراء.
ق��اد كازي ،يف معط��ف م��ن الف��رو م��ع �أق�لام حتل��ق يف الري��ح ،ح�صا ًن��ا حمرت ًق��ا عل��ى ط��ول طري��ق ال�ش�ين .ر�ؤي��ة
ال��كالب ال�س��لوقية ،وق��ال ان��ه قف��ز م��ن ال�س��رج ،برعون��ة يف اله��واء ك��وي .ب��ادئ ذي ب��دء ،نظ��ر بعناي��ة يف الكل��ب،
وفح���ص كمام��ة ،والف��م ،والتنف���س ال�ص��در متحم���س .مل تالح��ظ فل��و تر�� ّ�ش بال��دم عل��ى �ص��وف �أبي���ض .كيف كان
ذلك؟  ...مل يكن منزعج كثريا كما فوجئت .حتى الآن ،كان كازي يعتقد �أنه لن يكون هناك وح�ش يفتقده كلبه.
ولع��ل امل�ش��كلة ه��ي يف ل�ص��ق ،م��ع تغطي��ة احل��ايل الثلوج وك�س��ر حتت وط�أة ال�س��لوقي ....
املو�س��م ،عندم��ا ا�صطي��اد حار���س ،ق��د م��رت بالفع��ل .ولك��ن وفق��ا للإ�ش��ارات ،الت��ي يعتق��د فيه��ا �أحد الأ�ش��خا�ص،
من ال يفعل ذلك� ،إذا اجتمع �أحدهم يف طريق اخلروج من املنزل ،فينبغي بالت�أكيد مطارده .خالف ذلك ،ف�إن
مطاردة ذلك اليوم �سوف تكون ناجحة ،ويف اليوم التايل ال يكاد ي�أتي �أي �شيء ي�ستحق العناء  ....ح�سنا ،ملاذا
تهت��م؟ فح���ص كازي الكف��وف الكل��ب .كان��ت �س��ليمة ،فق��ط الكل��ب بدا وعيناه بدت ب�ش��كل خاط��ئ ،ب�صراحة .انه
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عرق وغارق يف الرقبة واجلانبني ،وحتت الن�ضوج .يف بع�ض الأماكن ،وال�صوف املعهد الوطني للإح�صاء يرتب
علي��ه .كان كازي ينف���ض ع��ن معط��ف الف��رو م��ن جل��ود التن��ورة ،وينرثه على الثلج ويلف الكل��ب .ثم �أخذ من مكان
م��ا قطع��ة الأ�صف��ر من الدهون الأغنام وو�ضع فم الكلب.
عندم��ا ح��ان الوق��ت م��ا يكف��ي حلل��ب واح��دة مثقل��ة ح�صان��ه وحول��ه يف اجت��اه القري��ة .م��ا دي خط��وط الط��ول،
وا�ضط��ررت اىل �أن تت�صال��ح م��ع حقيق��ة �أن الي��وم �أنه��م لي�س��وا حمظوظ�ين  ....ولك��ن ال�ش�ين الفك��ر الوا�ضح على
خالف ذلك .القوات التي ا�ستعادها ،كان لديه وقت للراحة .بورزوي على كوم ذهب �إىل الأمام وجتوب ،وحتول
�إىل اليم�ين و�إىل الي�س��ار ،والبح��ث بدق��ة درب .وم��ع ذل��ك ،م��ن دون �ش��ارب .وهك��ذا ،انتقلوا لف�ترة طويلة قبل �أن
ي�صل��وا �إىل اله�ضب��ة الوا�س��عة .الأغن��ام ترع��ى هن��ا .ق�ش��رة �صلب��ة م��ن ال�صقي��ع هن��ا وهن��اك ح��ول بع���ض ال�ش��يء
خمال��ب ح��ادة ،املراوغ��ة الثل��وج احلبيبي��ة ن الأرا�ض��ي وال�ضحلة اجلليد كوي .غرقت ،و�إطعام ال�شم���س والأغنام
الظالم الكريات .يف مكان ما وايل ،انحنت حتت الريح ،متناثرة� ،ش��فرة توقف من الع�ش��ب ،والناجني من غزو
العدي��د من قطعان.
و-ال�س��لوقي املراع��ي يب��دو متام��ا �أن يك��ون فق��دت الأم��ل يف العث��ور عل��ى �أي �أث��ر ،مل�س��ت عل��ى الف��ور وج��ود رائح��ة.
كانت الرائحة طازجة ،الوح�ش ،على ما يبدو ،مرت للتو هنا .ثور ال�شني على الفور ،وا�ستن�شق و�سقط على الفور
على درب .العادية الكلب درب الدبابري الثلوج ،خففت حوافر الغنم .لكن الرائحة  ....ال ،بالطبع لي�س هذا هو
متحم�سا .غ�ضب الأخري
الأرنب .ولي�س ثعلب .طباعة كبرية جدً ا  ....هذا هو العدو .نعم ،العدو  ....كان الكلب
ً
يرتب��ط م��ع فق��دان الأرن��ب خت��م م��رة �أخرى خنزير يف ذلك .من طرف الأذن�ين �إىل الذيل ،رك�ض هزة حادة من
خ�لال ج�س��م ال�ش�ين ،وقف��ت الف��رو عل��ى الظه��ر عن��د النهاي��ة .وقد وقف��ت قليال ،كما ل��و كان تهدئة نف�س��ه ،دفعت
ال�سلوقي �إىل الأمام.
كان الع��دو  -وال�ش�ين ،الل��ذان مل يعرف��ان م��ن ه��و ،ق��د ظ��ن �أنهم��ا كان��ا ع��دو  -بع��د ال�س��رب ال��ذي انت�ش��ر ع�بر
املراع��ي .كان ال�ش�ين ي�ص��رخ ،ولي���س عل��ى عج��ل حت��ى ال يخ�س��ر درب��ه .عندم��ا و�صل��ت اىل املمر ،ظه��رت كيلومرت
واح��د ون�ص��ف مرق���ش ،احلدي��د ع�ش��ر بق��ع بي�ض��اء منت�ش��رة ب�ش��كل غري مبا�ش��ر �ش��اقة القطيع .هنا ،عل��ى امتداد
الأغن��ام ب�ين تي��م م��كان م��ا �ش��جريات من املروج وقفت بالفعل يف الثلج �إذابة .وكان ينظ��ر �إليه باعتباره الراعي،
اال�ش�تراكية عل��ى املنح��در الآخ��ر م��ن املل��ل م�س��ليا م��ن حقيق��ة �أن جمم��وع كوم��ة م��ن احلج��ارة .كان ح�صان��ه ،مع
�س��اقيه املت�ش��ابكة ،يقر���ص يف اجل��زء ال�س��فلي م��ن الأع�ش��اب يف الع��ام املا�ض��ي ....
فج��أة� ،أم��ام م��ن ال�ش�ين الحظ��ت تزاي��د �ش��عار الكل��ب الرم��ادي� .س��وف تتوق��ف وراء بع���ض احلاف��ة �أو الرابي��ة.
كم��ا ل��و �أن دف��ن  ....املعنوي��ات قف��زت يف نب��اح ال�س��لوقي  -وه��و �ش��ديد ،ب�ش��دة  -ال�صم��ت اجلليدي��ة قطع .مرتني
�أو ث�لاث م��رات �أعط��ى ال�ش�ين �صو ًت��ا ،و -مل يح��دث ه��ذا �أب��دً ا -توالت على طول املنحدر .يف م��كان ما وراءه جاء
حت��ت امل�ضي��ف ال�صراخ.
توقف��ت فج��أة رم��ادي ،بال��كاد �ش��عرت باخلط��ر ،ث��م حتول��ت يف اجت��اه الت�لال العالي��ة .ف�إن��ه رمب��ا اخلل��ط لي���س
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فق��ط حمرج��ا ،م��ن ال�صع��ب الراك���ض امل�س��ار ،كل��ب ،مفل���س ،كب�يرة -يف كث�ير من الأحي��ان ونظروا حولهم يا���س
يف وجهها ،وقال انه ال ميكن �أن ي�ساعد على �إبطاء املدى .مل ينجح يف الذهاب بعيدا ،الكلب القب�ض عليه وراء
التمري��رة الأوىل� .ص��وت جل��د كل��ب ،وال�ش�ين ،يح���س �أن الع��دو يخ��اف من��ه ،والتج��اوز الرم��ادي ،م��ن خ�لال ق��وة
الع��ادة ،مث��ل الثعل��ب ،وق��ال ان��ه غ��رق �أ�س��نانه يف الفخ��ذ .و�أردت رميه��ا يف اله��واء واقتحاميها بقوة عل��ى الأر�ض.
لك��ن ج��راي كان كث�ير لي��ا ال�ش�ين مم��ا كان متوقع��ا .وكان ج�س��ده قو ًيا وقو ًي��ا ،و�أعطى على الفور ال�ش��ينا نقطة �أنه
مل يك��ن م��ن ال�س��هل �أن ينحن��ي حتت��ه .فق��ط احلم��ار ل��ه رف��ت �إىل انت��زع ال�ش�ين ج�س��د الذئ��ب ب�أ�س��نانه .ويف نف���س
اللحظ��ة نق��رت الأني��اب احل��ادة عل��ى �أذين ال�ش�ين .لك��ن ج��راي مل ح�س��اب ،ال��دوران يف امل��كان ،وو�ص��ل م��ا يقرب
جدا �أن من �ش��أنه �أن اال�س��تيالء على الكالب ال�س��لوقية يف وجهه .عندما مرة �أخرى ،مع احلرب احمرت العيون،
و�ضرب الكلب ،وام�ض ابت�سامة و�أ�سنان بي�ضاء طويلة ،وكان ال�شني .ابتالع الرمادي الهواء الفارغ ،ولكن متكن
م��ن بعق��ب م��ن مي��ل احلدي��د يف ال�س��لوقي .كان هن��اك هت��اف  -ه��ذا �ص��اح من قب��ل احل�صان الراك���ض من كازا.
غراي ،تاركا وراءه درب من الدم ،بد�أ يف اجلري .هرع ال�ش�ين بعده ،غا�ضب من حقيقة �أنه ال ي�س��تطيع هزمية
و�ض��رب الذئ��ب يف قت��ال .لك��ن يف ه��ذه امل��رة مل يك��ن الع��دو م��ن ال�ضعي��ف ،فه��م بالفع��ل .و�أدركت �أنه لي���س هناك
�س��وى �س��رعة ومراوغ��ة ني���س �س��اعدته عل��ى البق��اء �س��املني .ومع ذلك ،مل يك��ن لديه خوف ،ولك��ن املرتفع� ،أعطته
املرارة القوة وال�ش��جاعة.
بع��د �أن ق�ضم��ت ال�س��لوقي ق�ش��عريرة امل��وت حت��ى امل��وت ،ب��د�أ يف البح��ث ع��ن املع��ارك .مل يك��ن هن��اك راح��ة م��ن
ال�ش��ينا لل��كالب الت��ي رافق��ت �أ�صحابه��ا الذي��ن ج��اءوا �إىل القري��ة م��ن من��ازل ال�ش��تاء املحيط��ة� .س��ريع ،ر�ش��يق،
حاذق ،كما يليق بكلب من �ساللته� ،ساد ال�شني على كالب احلرا�سة التي مل تكن �أقل �ش�أنا منه يف القوة .حدث
وبوروزي جرب �أنيابهم .ولكن من �أي قتال ،خرج يف نهاية املطاف منت�صرا .ومع دبابات مرة واحدة على الأقل
لزي��ارة �ضحيت��ه �أك�ثر نيك��و نظ��م التوزي��ع العاملية ال غامر للنظ��ر يف القرية.
تذك��ر ال�ش�ين �أن االنت�ص��ارات ال�س��ابقة عل��ى املراقب��ات الأ�ش��عث ق��ررت تطبي��ق تقني��ة جمرب��ة وخمت�برة .ويرتتب
دوف ،اال�س��تيالء عل��ى حلظ��ة ،واال�س��تيالء عل��ى الذئ��ب �أ�س��فل الأذن �أو احلل��ق .الذئ��ب ،م�ست�ش��عرا �أن��ه ال ميك��ن
�أن ينق��ذ ع��ن طري��ق اجل��ري ،مل يع��د ي�أم��ل يف قدمي��ه .لق��د ر�أى �أن الفر�ص��ة الوحي��دة للبق��اء ه��ي ال�س��يطرة عل��ى
الع��دو يف معرك��ة دامي��ة � .أحرق��ت عين��اه بن��ار قامتة ال ترحم .الذئب والكلب ،وم�ش��اهدة �أدن��ى حركة من بع�ضها
البع�ض ،وتعمل جنبا �إىل جنب تقريبا� ،أنوف مل���س تقريبا ،ومئات من رايا���س اغتنام اللحظة املنا�س��بة للهجوم.
كان��وا متقدم�ين عل��ى كازي ،ال��ذي تبعه��م .وقف��ت وانتظ��رت :ان��ه توقف فج��أة على التوايل واملادة ه��رع فج�أة �إىل
�آ�ش��ينو ،م��ن خ�لال الق�ص��ور الذات��ي وا�ص��ل التح��رك �إىل الأم��ام .وه��ذا يك��ون جم��رد الت�أك��د م��ن املن ني���س انقاذ
ال�س��لوقي  -الذئب زيارتها �إىل اال�س��تيالء عليه يف جانب ،وكنت امل�س��يل للدموع قطعة من اللحم بني ال�ضلوع ،ن
عن وفقط حول .اجلرح الدم  ....ال�ش�ين ،ومع ذلك ،مل تالحظ ذلك يف خ�ضم املعركة .وبدا له هو �أن النريان
حم��روق اجلان��ب ،ولك��ن اختف��ي ه��ذا ال�ش��عور عل��ى الفور ،واحل��ل هو يف حالة م��ن الغ�ضب الع��ارم� ،إىل ثريا تدور
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رحاه��ا الآن يف حيات��ه كل الوريد.
ومع ذلك مل يت�سرعوا يف الذئب .الذئب ،مع كل نف�س قامتة ،النار ال ترحم يف عينيه ،رمح يف الكلب ،والإجهاد
م��ن املجم��دة ،ب�لا ح��راك .ومل ي�صن��ع �أح��د وال الآخ��ر �صوتًا  -مل ي�س��مع �أي نباح �أو هدير .جنا فقط من التنف���س
ال�سريع من فم الذئب والأ�سنان النقر عليها ،واال�ستيالء على الهواء.
انتظ��ر ال�ش�ين .كان كافي��ا بالن�س��بة ل��ه للقب���ض عل��ى الذئ��ب يف التح��رك اخلط��أ الوحي��د م��ن �أج��ل �إنه��اء املعرك��ة
برمي��ة �س��احقة .كل �ش��يء تق��رره التعر���ض ....
وانتظ��ر ل��ه .الذئ��ب ،واعت�برت �أن��ه م��ن الكث�ير الكل��ب �أودي��ت يف الواق��ع ،فق��د ت��ورب التا�س��ع واحل��ذر .رع�ش��ة ....
ولكن ال�شني تهرب مبهارة والإخالل ب�أحكام يف كتابه الأحمر هرعت اىل الذئب .ا�ستهدف احللق .لكن �أح�صيت
التخييم -ت�ش��بث عنق �س��ميكة كبرية .لكنه التم�س��ك القتلى .دخلت �أ�س��نانه يف ج�س��م الذئب .حاول الذئب �أي�ضا
لال�ستيالء على الكتف الكلب ،ولكن �أ�سنان فقط يف �سودرا هل رفرف من اجللد مغطاة ال�شعر على نحو �سل�س.
ال�ش�ين ح��ول توا�ص��ل حف��ر �أعم��ق الأني��اب ،تعتزم حتويل رقبة الذئب وي�ش��ق الوح���ش على الأر���ض .ومع ذلك ،فهو
لي�س حتت �-أعطيت .وكانت الرقبة الع�ضلية قوية ،ويبدو �أن الأنياب قد منت فيه وت�صلبت .ولكن ال�شني �شعرت
لف�ترة طويل��ة الذئ��ب يف و�ض��ع ميكنه��ا من عقد �ش��مال �ش��رق ،وبعن��ف راي احل�صول حتاول ق��رب فكيه .لكنها لن
تتخل��ى ا�س�تراحة  ....فج��أة جئ��ت وراء احلواف��ر اخلي��ول وامل�ضي��ف �صوت .الذئب ي�س�تريح يف الأر�ض بكل جروح
الكفوف ،و�ضعف قليال ،انتقل ،وال�شني ،وال�شعور ولكن دفعة من الطاقة ،وحتول الوح�ش رقبته يف حلظة� .سقط
الذئ��ب ،خد���ش يف اله��واء .وم��ع ذل��ك مل ي�ست�س��لم ،وح��اول النهو���ض ،ودف��ع ال�س��لوقي م��ن نف�س��ه ،وحلق��ت كتل من
الثل��ج املم��زوج بالأر�ض من حتت �أقدامه .
لك��ن يف ه��ذا الوق��ت ،الغم��غ �إىل نف�س��ه بالي��ود "�أن��ف اهلل" �أو �ش��يء م��ن ه��ذا القبي��ل ،ف�إن��ه �س��رعان م��ا انزل��ق م��ن
احل�ص��ان �أك�ثر م��ن القف��ز م��ن كازي  .تع�ثر و�س��قط عل��ى امل��دى ،انت��زع �س��كني �صي��د وا�س��عة م��ن �س�لالته وخف�ض
الذئب ع�بر البطن.
وا�ضط��ررت �إىل و�ض��ع نهاي��ة للقب�ض��ة يف ال�س��لوقي يف الف��م ،بحي��ث يت��م فت��ح الفك�ين ،التي �س��ويت بالأر�ض  .على
اجلانب ال�ش�ين وكان هناك جرح ،كانت كبرية جدا ،ولكن لي���س خطريا جديد :على حواف من اجللد قد مزق،
ان�س��حبت خ�صلة من اللحوم  ....تلتئم .واجلروح املوجودة على ال�صدر ،على �ش��فرات الكتف  -لذا ،اخلدو���ش
الب�س��يطة� ،ست�ش��في يف خم�س��ة �أو �س��تة �أي��ام .كان كازي �س��عيدً ا لأن��ه جن��ح يف �إيق��اف ال��دم ال��ذي كان ين��زف م��ن
ج�سم الكلب.
ويف الواق��ع ،انتع���ش ال�ش�ين قريب��ا .وم��ع ذل��ك ،والدكت��ور عل��ى �إىل جانب��ه ،و�أخ�يرا كان��ت حج��م ك��ف ،من��ذ ف�ترة
طويل��ة ،ولك��ن ندب��ة مت�ضخم��ة  ....ولك��ن ق�ض��اء ،ال��ذي نظ��ام تقيي��م الأداء ال�صي��د الري��اح الب��اردة ،خرج��وا �إىل
�سريره.
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9
ب��د�أ ذوب��ان الثل��وج يف ال�صح��راء لتك��ون خ�ض��راء ،وال�س��ماء ،والكلم��ات ولك��ن حترك��ت بعي��دا يف عم��ق وات�س��اع.
نزل��ت �أ�س��رة كازي بالعرب��ة القدمي��ة املجفف��ة ي��ورت �ش��عر� ،إىل ثري��ا من��ذ ف�ترة طويلة املخزنة يف ال�س��قيفة ،وكان
يعل��ق عل��ى �سل�س��لة م��ن الإب��ل م��ع نف���س الأمتع��ة وتوجه��ت نح��و عل��ى الق���ش .بوا�س��طة وي��ورت الأحم��ر انتقل��ت حتت
�سلطة زوجته �إي�سيجول -لدغ �أي�سولو .كازي ال يخل لو .ي�شعر ب�أن املر�ض يتغلب ،ف�ضل �أن يعي�ش حياة هادئة ،ال
�أن يلع��ب خج�لا وي�ش��رب كومي���س ط��ازج من ح�صان��ه اخلا�ص.
�إن �صن��ع ّ
الق�ش��ة ه��و م��ا ي�س��مى بخم���س �أو �س��ت ي��ورات ،حي��ث يعي���ش مرب��ي املا�ش��ية ،الذين ا�ضط��روا �إىل حت�ضري
الت�بن والعل��ف للقطي��ع اجلماع��ي .ومت توزي��ع الأغنام ،التي يرعونها ب�أنف�س��هم ،يف ال�صيف على قطعان جماورة.
ولذلك ،كل حد ذاتها اثنني �أو ثالثة كالب الي�س��ار املحروم ب�صفة م�ؤقتة من املعتاد الكثري من الطبقات .وكان
العدي��د منه��م �س��احة ب�س��يط كوب��ي يل ،ولك��ن كان��ت هن��اك �أي�ض��ا ن��ادرة ن�ص��ف �س�لالة .ىل بعد وتب�ين ان معارفه
ال�ش�ين ،ولي���س جم��رد احل�ص��ول عل��ى توبي��خ من��ه ،م��ع بقي��ة  -يف نف���س الرتتي��ب  -والآن اجتم��ع علي��ه .امل�ضيف�ين
غالبا ما ي�شفع للع�ض من قبل على دبابة وجاء �إىل م�شاجرة ،ولكن لي�س لف�ضيحة �إ�ساءة معاملة من هذا القبيل
ولكن مثل ما حدث يف ال�شتاء بني كازا و�إزنزول .الكالب  -و ُلديهم كالب� ،سواء ب�سببها �إهانة بع�ضهم البع�ض
 ...وبعد كل ت�سويتها على  ،مرة واحدة يف امل�ساء تعميق �سومر كاه على و�سرعة عالية يف �أربع ،التي انتقلت من
تلقاء نف�س��ه� ،إىل قرية توالت ثالثة غرباء يف الأفق ال�ش�ين يرتدون مالب���س غريبة جدا ،ودون ت�أخري يا���س فرتة
طويلة ،وا�س��تغرق معهم كازي .ال�ش�ين ،ومع ذلك ،لي���س يف �إعطاء قيمة لهذا احلدث .وكان يف مقتبل العمر ،يف
ن�ضج امل�سام عندما افرتقنا �أمامه لأول مرة لي�س غري م�ستك�شفة والتي �أدت �إىل عامل امل�شاعر ،والتي ت�صل �إىل
ذلك الوقت انه لي���س لديه فكرة .وال�س��بب كله ل ال الكلبة  -ن�صف �س�لالة يدعى �أو�ش��ار .من الوقت الذي دخلت
فيه �ش��بق ،تبعها كل الذكور يف �أعقابهم.
وذل��ك عندم��ا مع��ارك دامي��ة يغل��ي!  ...ال�ش�ين وراء وغالب��ا م��ا ت�ترك وحده��ا ،ولي���س �أن��ه جم��رد ح��دث �أن يق��ف
�ض��د حزم��ة كامل��ة م��ن ال��كالب الغا�ضب��ة! خ�صالت ال�صوف حلقت ،و�إال ،وحجم من العمر �س��نة واحدة ،حرموا
ال��كالب �أ�ش��عث م��ن الأذن ،ف��ر �آخ��رون م��ن �أر���ض املعرك��ة ،والنزي��ف ،ولك��ن �أي�ض��ا ال�ش�ين طويلة ثم لع��ق اجلروح
العميق��ة .وم��ع ذل��ك ،بع��د التغل��ب عل��ى املناف�س�ين ،بق��ي املالك الوحيد لأو�ش��ار اجلميل��ة .الكالب الأخ��رى ،نظرة
عابرة كما �أنها ممتعة ،فقط حتلق يف امل�سافة ،دون املخاطرة ملنعها .لكنه مل يغني ال�سلوقي لال�ستمتاع الكامل
باالحتف��ال ،كم��ا ه��و احل��ال م��ع الالعب�ين الآخري��ن ج��اء ع��ادل يف العطل��ة ال�صيفية .و�أول �ش��يء فعله كان م�ش��تتًا
بع�صا الكالب الأخرى ،و�أخذ ال�ش��يب من الياقة .يف �أدى �إىل يورت وربطها �إىل العتبة على الر�س��ن ال�ش��عر .بور
زوي ،على الرغم من �أن ظهور جمموعة �سعيدة �صغرية ،ولكن مثل هذا العمل ال ميكن �أن يوافق .ومع ذلك ،ف�إن
268

�أيا من احلزينة مل ينبح �أو ال يهد�أ ال تلم�س عادل� .أفرج عن الكلب فقط عندما هد�أت كل م�شاعر الكلب يف القرية.
تغ�ير ع��ادل بع��دة ط��رق .وبطبيع��ة احل��ال ،فق��د ك�بر �س��نه على مدار ال�س��نة ،فدفع��ت انفجارات��ه �إىل جبهته ،لكن
ال�شيء الرئي�سي هو �أنه �أ�صبح �أكرث جدية بالن�سبة لعمره .وقال بع�ض ال�شيء يف جميع �أنحاء حماكمة ل تذهب
�إىل الكب��ار .اللع��ب م��ع الأطف��ال م��ن القري��ة لي���س يف الآخري��ن جذبت .كان هناك حوايل  12كتا ًبا �س��مي ًكا ورفي ًعا
يف اليورت ،و�أخذها عادل ،كل منها بدوره .على واحد نف�سه وال جزء  -وقر�أت عن نف�سي ،ن ب�صوت عال معك
التعب�يرات .وعندم��ا يليه��ا ي��ورت ب�ص��وت وا�ض��ح ع��دي ت�أرجح باب مفت��وح على م�صراعيه م��ن �ضربة خفيفة من
موظفي��ه ،وكان ي��ورت ج��زء عم��ر الق��دمي ،الذي انتقل مع كازي عل��ى واخللفية �إلخ بالوكالة هو جديلة.
كانت تقع على املرجع مزق ،مد�سو�سة حتته قدماه ،واال�ستماع �إىل الطفل و�س�أل:
 �أي نوع من الأبطال تقر�أ -ما هو ا�سمه؟ �ألبامي�س. ذكي ،حمامة  ....وحيد ويقول اهلل -الالئحة العامة .هو �أي�ضا ،كان الوحيد مع والده و�أمه ،مثلك .مل يحرتقيف الن��ار ،ومل يغ��رق يف امل��اء ،ومل ي�أخ��ذ �س��هما ومل يقط��ع �س��يفه ،و�س��ار لوح��ده �ض��د الآالف م��ن اجلن��ود ،لأن��ه كان
�ش��جاعا� ،ش��جاعا ،مل يك��ن يع��رف اخل��وف .مل يع��د هن��اك مث��ل ه�ؤالء الباتر بع��د الآن ،لقد مروا  ....ولي���س هناك
�خ�صا ق��وة ،قوة ،وه��ي متنح جناحي��ه ،وتعطي قلب
ق��وة يف الإن�س��ان .لك��ن هن��اك معرف��ة ،كت��ب حكيم��ة  -تعط��ي �ش� ً
الأ�سد ،وت�ضيء جن ًما يف ال�صدر .تعلم ،حمامة� .سوف يبت�سم لك القدر  -ت�صبح جيغيت حقيقية ،رجل جدير .
ا�ستعد لهذا اليوم واحر�ص على عدم املجيء �إليه ب�أي �شيء .تعلم� .سوف تتعلم �أي�ضا � -سوف حتقق كل ما تريد.
وكالهما �صامتان ،يفكران� .أخريا يقول عمر:
 والآن� ،آديلجان  ،احرتام الرجل العجوز ،اقر�أ ....يحدث كل يوم تقريبا.
يف بع���ض الأحي��ان ي�أخ��ذ ع��ادل ،ويف ال�صي��ف املا�ض��ي ،ال�ش�ين ومع��ه ويرتك��ه بعي��د ًا ع��ن القري��ة .لك��ن ال�ص��ورة
القفز فوق احلفر العداد وال�شجريات ،ولي�س التلويح ال�صف�صاف هو يف حالة فرار ،ي�صرخ يف ب�أعلى �صوته ،ال
ي�ستمع �إىل �أ�صداء التي ترجع ب�صوت يعك�س التالل ،ولي�س الكذب والريا�ضية ،يف الع�شب اخل�صبة .يرى بع�ض
التل فوق  -ت�سلق على ذلك ،يجل�س على حجر ويجل�س يف �صمت تبحث يف طريق متعرج ،مهد بوا�سطة عجالت
ال�س��هوب وعرة ر تختفي يف الأفق .ن�س��يم ثابت يهب ،يتحرك بانفجار ق�صري على جبينه .يف مثل هذه الأوقات،
النعي��م ال�ش�ين ،ونعل��ق الدي��ر ومن��زل م��ع ع��ادل ،عل��ى بع���ض احلج��ارة املغط��اة الطحلب ،ا�س��تبدال ،مث��ل ال�صبي
ال�صغري ،التنف���س يف ال�صدر ،ال�س��هوب ،ورفع درجة حرارة ظهرك يف ال�شم���س.
يف الوق��ت ال��ذي ب��د�أوا في��ه تذوي��ب �أط��راف الع�ش��ب ،ع��اد كازي �إىل القري��ة بع��د ظه��ر �أح��د الأي��ام ،م��ع بي��كايل،
الذي كان يغادر �إىل مركز املقاطعة .قراءة العادل عمر العمر الكتاب وخرج للتو وما �إىل ذلك املكان يف ق�صيدة
عن عري-تارغ لي���س عندما باتري والت�ش��ويه ،و�ألقيت �س��ورو يف تقع يف جبال بولغار� ....س��ماع �أ�صوات �س��وء ت�شيك
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نف��د خيم��ة .الأب ،ال��ذي كان ق��د ترج��ل للت��و ،وعانقه ،وعادل بكى ،ودفن وجهه يف الآباء كال ال�صدر.
يف امل�س��اء ،جتم��ع القري��ة ب�أكمله��ا يف الي��ورت .وكان اجلميع مبتهج�ين ،وخا�صة عمر .قاد كيم بجد للحفاظ على
درج��ة ،الئق��ة احلكم��ة م��و احلي��اة .ولك��ن مبجرد دخ��ول �ضيف جديد �إىل اخليمة ،التف��ت �إىل كازا وب�صوت عال،
حتى يتمكن اجلميع من �سماع ما يلي:
 االنحن��اء �صحي��ح ،نع��م ق ك�س��ر  ....ال ،لي���س يف حكاي��ة باطل��ة لن��ا ه��ذه الكلم��ات � ...إذا كن��ت �آمن��ة و�س��ليمةيف الوط��ن ،وح�صل��ت عل��ى التخل���ص م��ن وي�لات ،لذل��ك لي���س هن��اك عدال��ة يف �أوروبا الو�س��طى وال�ش��رقية! تلك.
ميكن �أن يرى� ،س��مع اهلل عادل ووالدته .هو اخلالق ،وجميع رحماء على كل �ش��يء!  -وو�ضعت عمر على مقطوع
�ش��فة خم�ضر ،ثم مرة �أخرى �أنه �أخرج ،وتذكر يف نف���س امل�صاعب القدمية التي �س��قطت ح�صة تعميم الو�صول
�إىل اخلدم��ات لل�ش��عب ،وكل �ش��يء لي���س طوي�لا احل��رب الرهيب��ة ،وم��رة �أخرى �ش��كر اهلل على حقيق��ة �أن كل هذه
امل�ش��اكل هي وراءنا.
ح�س��نا ،وق��ال غ��ازي �أك�ثر قلي�ل ًا ...ت�س��قيف �إىل ع��ادل ال�ضغ��ط عل��ى �ص��دره ،القوية فقط �ش��عره ،تك��درت ب�إعادة
تنمية على جبهته ال�صيف .يف بع�ض الأحيان بد�أ كازا يف خنق ال�س��عال ،وبعد ذلك �أ�صبح من امل�ؤمل النظر �إليه
 ....لقد تغري كث ًريا يف مظهره ،وانحنى عليه ،وحتول �ش��اح ًبا .واترك ال�ش��ارب اال�س��ود .ذهبوا �إليه ،ولكن يبدو
�أنه��م �أك��دوا �أكرث على رقة الوجه.
مل يتع��ايف كازي م��ن مر�ضه��م بع��د عودت��ه .عندم��ا القري��ة ،وتغي�ير موق��ف لل�س��يارات ،وانتق��ل اىل �س��وق-بوالك
 جيل��ي  ،تط��رق خده��ا عل��ى حبيب��ي ،ال��ذي مل يك��ن مقدرا �أن يرتفع كان .ت��ويف يف منت�صف الليل .يف تلك الأيامم��ن �س��وق-بوالك هط��ول االمط��ار ،توق��ف العم��ل يف جم��ال جمي��ع البالغ�ين لنا كن��ا يف املنزل .بالق��رب من موقف
لل�س��يارات ،وال��ذي يق��ع يف التخيي��م القري��ة ،عل��ى ر�أ���س تل��ة منح��درة بلط��ف ،و�أق��ل بقلي��ل م��ن ذوي القرب��ى كا
النا�ش��ئة ع��ن اخلان��ق ،نق��وم بحف��ر عم��ق الق�بر يف النم��و الب�ش��ري .كما هو معت��اد ،ال ت�أخري لفرتة طويل��ة احتفلوا
للمتويف ،ويف اليوم التايل عند الفجر خيانة اجل�سد امليت على الأر�ض .مل يكن هناك �شخ�ص ال يبكي .يف عمر
القدمي��ة ،اندل��ع �ص��وت يرجت��ف عندم��ا ق��ر�أ �ص�لاة القدا���س .فق��ط ع��ادل وق��ف ال��كالم� ،ش��احب و .عندم��ا ينزل
اجل�س��د ملفوف� ًا يف ال�س��افان الأبي���ض يف الق�بر ،ت�صب��ح عين��اه رطب��ة .وعندم��ا دفع��ه ال�ش��يوخ ،ح�ص��د حفن��ة م��ن
الأر���ض ال�س��وداء الرطب��ة ،و�ألق��ى به��ا يف الق�بر ،وم��ن دون انتظ��ار انتهاء اجلن��ازة ،غادر.
مزعج��ا بالن�س��بة �إىل
عندم��ا مل ي�س��تيقظ �صاحب��ه يف فرا�ش��ه يف امل�س��اء ،مل ي�س��تيقظ يف ال�صب��اح ،مل يك��ن الأم��ر
ً
ال�شني .وعندما مت اقتياده ودفنه يف الأر�ض ،مل يكن ال�شني ي�شعر بالقلق ب�شكل خا�ص .هل هناك �أي �شيء غري
مفه��وم يف حي��اة الإن�س��ان؟ �س��وف ين��ام املال��ك جي��د ًا وي�س��تيقظ ،وي�س��تيقظ من الن��وم ،ويعود �إىل املن��زل .بعد كل
�ش��يء ،قب��ل �أن يغ��ادر ،غ��ادر دائم��ا ،لكن��ه ع��اد دائم��ا .وه��ذه امل��رة مل يذه��ب بعي��دا عل��ى الإطالق .انه��ا تقع خلف
الطريق .ولي���س ني��ا االرتفاع غدا ....
وم��ع ذل��ك ،كلم��ا كان الكل��ب ال�س��لوقي ال ي��زال لدي��ه ركام كب�ير ،كلم��ا ازداد االكتئ��اب لروح��ه� .ش��يء غام���ض ق��د
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جعله ي�س��تمر .ما هو ذلك على غرار اخلوف -ماذا لو الودائع املالك لفرتة طويلة ،فارغ فج�أة ،من دون �أي من
املن��زل ،كم��ا ح��دث يف ال�صي��ف ،عندم��ا خ�س��ر بق��در ثالث��ة �أ�ش��هر  ....تذك��ر طن من الوقت ال�ش�ين �ش��عر م نظام
الت�ش��غيل وحيدا ،التخلي عنها .وعندما غادر عمر ،خم�س��ة �أطفال �أو �س��تة �أطفال على طرف الثور ،الذين كانوا
يحكمون املدر�سة ،غادروا القرية ،تبعهم ال�سلوقي .مهما حاول عادل �إجباره ،ف�إن الكلب مل يقف .وعندها فقط
ع��اد ،عندم��ا ال�صف�صاف م��ع عربة� ،أطلقت حجر يف وجهه.
�ش��عر ال�ش�ين بالإهان��ة ،و�أ�س��اء دون �أي �ش��عور بالذن��ب � ....ش��عر بذل��ك .لك��ن ،بالطب��ع ،كان من ال�صع��ب الو�صول
�إليه ليفهم �أن عادل ،الذي كان يغادر يف �أرباع هزّة من عالء ال ،كان ال�ش��خ�ص الوحيد يف العامل.

10
ال ي��زال كازي ي�س��قط عل��ى قم��ة الهب��وط .ين��ام دون اال�س��تيقاظ .دون حماول��ة النظ��ر �إليه��ا م��رة واح��دة .يف
هذه الأثناء ،كانت الأوراق تتال�ش��ى ،وال�س��ماء �أ�صبحت قامتة ،وقرية جمل���س ال�ش��يوخ املتناثرة  -النا���س غادروا
لأرا�ضيهم ال�ش��توية .كما عادت كاميال وال���ش �إىل مزرعتهما | .وبينما كان كازا يكمن يف الأر�ض ،ظل م�س��تلقيا
بالق��رب من املع�س��كر القدمي.
كان الف��راغ يف املن��زل ،يف كل م��ن غرف��ه الث�لاث .كن��ت �أرغ��ب يف اله��رب دون النظ��ر �إىل ال��وراء ،م��ن غري��ب
ه��ذا الف��راغ .ولك��ن يف ال�س��هوب كان قامت��ا .االمط��ار .وم��ع ذل��ك ،ال ميك��ن �أن يطلق عليه املطر .ل��ذا ،ف�إنه يزعج
ويهتز من ال�صباح �إىل امل�س��اء� ،أبدا ملدة دقيقة .حتى لو �صب املطر �أ�س��فل ،رمبا� ،أو يف ال�س��ماء  ،ومن ثم ر�ش��ها
مع قطرات �صغرية ،وامل�س��افة ب�أكملها امل�س��تمر املن ت�ش��ديد  .-و�س��يتوقف املطر لفرتة من الوقت  -الرياح تهب،
ال�س��خام ،وثق��ب يف العظام ....
اجلو بارد انه حزين
و�إىل جان��ب ،واجل��وع� ،إذا كان��ت احلقيق��ة ه��ي �أن �أق��ول .ال�ش�ين ه��و الآن كام��ل ،كم��ا فعل��ت .يف بع���ض الأحي��ان،
تن�س��ى كامي�لا م��ا �إذا كان موج��ودًا يف الع��امل �أم ال .م��رة واح��دة ،عندم��ا ال�س��لوقي لتذك�ير نف�س��ي ،و�أن��ا �أ�صبح��ت
يف ح�يرة يف بلده��ا ال�س��اقني ،وقال��ت انه��ا حت��ى ركل ل��ه ،وه��و الأم��ر ال��ذي مل ي�س��بق �أن ح��دث م��ن قب��ل .ط��ردت،
ابتع��دت عن��ي ،كم��ا ل��و �أن بع���ض املت�س��ولني  ....ح�س��نا ،مل تع��د تزعجه��ا ال�ش�ين .و�ضعت و ،كرة لولبي��ة يف الزاوية
خلف املوقد ،وطرح يف م�ضيف االنتظار .حاملا فتح الباب كما فورا من براثن ر�أ�سه ،ولكن �إىل بيت غريب يدخل
جب�ين الق��رن� .س��وف ت�س��مع �أ�ص��وات الذك��ور خارج �-س��وف يقفز ال�ش�ين ،يدف��ع الباب مفتوحا ،يط�ير خارجا �إىل
الفن��اء  ....لكن��ك ال ت�س��تطيع ر�ؤي��ة امل�ضي��ف ب�ين النا���س يتحدث��ون.
كنت �صبو ًرا ،لكن مل �أمتكن من التعاي���ش معها ،اعتاد ال�ش�ين على مثل هذه احلياة .كان الأمل الوحيد بالن�س��بة
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له هو �أن املالك �سيعود.
م��رة واح��دة عن��د الغ�س��ق دخل��ت بي��ت اي��ززول .كامي�لا ،و�إعطاء ولك��ن حكيمة ،قامتة ،م�ش��رقا .يف قازان ،بول���س
ال�س��عرات احلراري��ة ،و اللح��وم املطبوخ��ة� .إي�س��ينجول ،عب��ور العتب��ة ،ق��ال �ش��يئا ،ي�ضح��ك ،وك�أن �ش��يئا مل يحدث
كان يقع على اجلبل .كاميال على عجل تعيني الطاولة وبد�أ لك يفر�ض على طبق حلم ال�ض�أن .توىل �إي�س��ينجول
ب�س��بب الأخ��دود مرحب��ا زجاج��ة بامل��اء وا�ضح��ا �أن و�ضع��ت عل��ى مفر���ش املائدة .عندم��ا �ضحك ،له البث��ور الوجه
التجاعي��د ،انكما���ش �صغ��ر يف ع��دد قلي��ل .بال��كاد قب��ل �إي�سي�ش��كول كان هن��اك �صح��ن املنتهي��ة واليت��ه م��ع البخ��ار
احللو ،لأنه يف البداية �ألقى كومة كاملة من العظام �أمام ال�شني .نعم ال  -الدماغ ،مع قطع اللحم ال قطع ب�سكني!
لأول مرة منذ ع ،كما عاد من جايالو ،ميكن �أن يكون را�ضيا مبا فيه الكفاية الكلب .واختفت اجلرمية ال�شريرة
التي عا�شت يف قلب ال�شني ،واختفت ،و�أعرب عن امتنانه لل�ضيف على لطفه .الطعام لذيذ ،و�شغل فارغة قف�ص
االتهام ال�ش�ين اجل�س��م كله ا�س�ترخاء والهدوء ،قانع ،وبد�أ الغفوة .بدا جفنيه عالقة معا� ،س��قطت نائما.
وم��ن غ�ير املع��روف ك��م ه��و ين��ام قب��ل �أن ي�س��تيقظ يبت�س��م م��ن �أن�ين غريب .مل يت��م �إطف��اء امل�صباح .ال يت��م �إزالة
اجلدول .الطبق مع بع�ض اللحوم ال يزال قائما يف �صفوف اجلدول ،والقادمة -زجاجة مهجورة .ال�شني وا�ضح
وا ب��د�أت تغ��رق يف �س��بات ،ولك��ن �س��معت نف���س الأ�ص��وات .لق��د فه��م -ه��ذا �ص��وت كامي�لا .ج��اء �أن�ين م��ن الغرف��ة
املج��اورة .يب��دو �أن �أحده��م اال�س��تحمام حت��ى ام��ر�أة ،وقال��ت انه��ا الإختناق��ات  ....حلم ذه��ب يف حلظة ،والكلب
قف��ز الرعاي��ة ال�صحي��ة الأولي��ة ع�بر الطاول��ة ،هرع��ت لنجدة .على �ضوء م�صباح ي�س��قط من خ�لال باب مفتوح،
ر�أى �أن �إي��ززول ق��د �س��حق كامي�لا حت��ت �س��ريره .ه��رع ب��ورزوي �إليه� ،س��حب البطاني��ة .بعد ذل��ك الأنياب احلادة
ذهب��ت لثت��ي يف احلم��ار الده��ون عاري��ة.
�ص��دى �صرخ��ة يائ�س��ة م��ن خ�لال املن��زل .قف��ز كالهم��ا م��ن ال�س��رير يف االرتب��اك الرهي��ب .ولك��ن عندم��ا والكلب
�إعادة ري على �إي�س��ينجول ،كاميال ،يف برتقايل ،بدال من امل�س��اعدة ،هاجم ال�س��لطة الفل�س��طينية نف�س��ها ال�شني.
واحلم��ر كاه له��ا يف حلظ��ة مل يك��ن هن��اك �ش��يء ،والكل��ب ،واله��در ،مع عي��ون حمتقن بالدم ،ويعتقد �أن ين�س��حب.
و�أخري ًا� ،أم�سك كاميال بع�صا من كازا ،وهو يقف عادة على �سريره بجوار ال�سرير ،وركل كلبه يف ال�شارع .للمرة
الأوىل يف حيات��ه ،كان ال�ش�ين يق�ض��ي اللي��ل يف الفن��اء ،ولي���س يف منزل��ه ،حت��ت ال�س��قف ،يف احل��ر ....
من��ذ ذل��ك الي��وم ،عا���ش ال�ش�ين بطريق��ة �س��يئة للغاي��ة .كان �س��لطانيته فارغ��ة با�س��تمرار .وكان جلع��ل القي��ام م��ع
جوعا مل يكن ُينظف ،مثل بار
القمام��ة مي��ل املك��ب و�أحيان��ا يج��وع مل��دة يوم�ين �أو ثالثة �أيام .لكن يف الأي��ام الأكرث ً
دا�سوكو ،من منزل �إىل �آخر ،ومل ي�شم �أي �شيء �صالح للأكل يف الوحل البقعي .من الأف�ضل البحث عن الفئران
حت��ى ال مت��وت م��ن اجل��وع .م��رة واحدة بالقرب م��ن القرية كان حمظوظا حتى القب�ض على الأرنب.
كان �أ�صع��ب بكث�ير حتم��ل الطق���س ال�س��يئ يف اخلري��ف .بح��ث ب��ورزوي ع��ن م�لاذ ،حف��ر وق���ش ،مكد���س يف كوم��ة
خل��ف احلظ�يرة .لكنه��ا حت�س��نت كث�يرا الكل��ب ،ال��ذي ن�ش��أ يف �أربع��ة ج��دران .خا�ص��ة يف ال�صب��اح ،عندم��ا كان
الع�شب الذي يبي�ض من حواف ال�صقيع والرياح الثاقبة ينفجر �أكرث ،كان ال�سلوقي ،الذي ال يعرف �أين يذهبون،
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يرجت��ف م��ن ج�س��ده كل��ه .ح�س��نا ،يف املط��ر كان ل��ه ،و�ضي��ق جدا .ال�ش�ين �ش��ارب عل��ى قيد احلياة حت��ت جدار من
ال�س��قيفة اجت��اه الري��ح وهك��ذا التق��ى الفج��ر .ال �أح��اول �أن ال �أن�ين �أي��ا كان ذل��ك لديك لفتح الباب ،م��ع العلم �أنها
ال ت��زال مل تلني.
�ش��خ�ص واح��د فق��ط يف قري��ة العط��ف �إىل ال��كالب ال�س��لوقية .ق��دمي ج��راد البح��ر ،قال مرة ان الكلب لكن ي�ش��عر
اخلارج ،حتت �سماء مفتوحة ،جاء ال�شني ال�سيد وحمل �إىل منزله .وتوىل قيادة وقهر جيد ميت له� .أمل عمر �أن
ينام ال�س��لوقي معه ،لكنه مل يكن هناك .يبدو �أن الكلب ينتظر فقط فتح الباب حتى يت�س��رب �إىل ال�ش��ارع .ومن
ث��م الع��ودة �إىل موقع��ه الأ�صل��ي� ،إىل  saاجلن��ة.
لي���س فق��ط م��رة واح��دة �أو ن ا�س��ت�أنفت الربي��د اثن�ين م��ن عم��ر حماوالت��ه ،ولك��ن م��ع خ��زان ولي���س وقع��وا يف كب��ار
ال�س��ن .تناول الطعام  -ومرة �أخرى  .كيف ميكن ذلك  -فج�أة �س��يعود �س��يد؟  ...كان ال�ش�ين الآن على ا�س��تعداد
لع��دم الرج��وع �إلي��ه خط��وة واح��دة .ارك���ض خلف��ه �أينم��ا ذهب .فقط �إذا مل تخ�س��ر مرة �أخ��رى  ....لكن املالك مل
يظه��ر .احل��االت الأيائ��ل ،و�أحيان��ا بع��د يوم ،و�أحيانا يومني �أو ثالثة �أيام ،وبع��د منت�صف الليل �أو الظالم ،هناك
من هو احلذر ولكن ا�س��تغاللها يف جزء الإطار ،وفتحت كاميال .لأول مرة ،ال�س��لوقي ،واثق من �أن الرجل الذي
ظه��ر يف مث��ل ه��ذه ال�س��اعة يف وق��ت غ�ير منا�س��ب ه��و �س��يده ،قفز عل��ى الفور ورك���ض �إليه ،لكن��ه ر�أى فقط جمرد
االن��زالق يف املن��زل �إي�س��ينجول .قريب��ا ،ال ب�ص��وت ع��ال يط��رق يف الناف��ذة والب��اب اخللف��ي ال�صل��ب �صري��ر ا�ش�ين
املعتاد .بقي يف حيه ومل يتحرك .الروح اىل �إي�سينجول انه مل ي�ضع يزال ،وال�شعور ب�أن تدخله غري منا�سب هنا،
والكل��ب ،لطي��ف م��ن الطبيع��ة ،رعت لها حتى جميء ا�س��تياء عميقا يف الداخل.
م��رة واح��دة يف منت�ص��ف اللي��ل� ،س��قط الثل��ج يف رقائ��ق .ليل��ة كن��ت �أعطي��ت ه��ادئ وكان �أك�ثر دفئ��ا م��ن املعت��اد.
�أم�ض��ى الكل��ب الراح��ل ن�صفه��ا م�س��تيقظا ،ودف��ن نف�س��ه يف الق���ش .وفت��ح عينيه ،فق��ط عندما الآية مع �ش��يء .كل
�ش��يء كان �أبي���ض� ،أبي���ض .يف اله��واء النظي��ف ال�ش��فاف ،كان��ت اخلط��وط العري�ض��ة للت�لال وا�ضح��ة ب�ش��كل مث�ير
للده�ش��ة ،كم��ا ل��و �أنه��ا تراجع��ت ط��وال اللي��ل م��ن القري��ة �إىل م�س��افة بعي��دة .و�ص��ل ب��ورزوي خ��ارج ،ومتهي��د عل��ى
ه��ز اجل�س��م و�صاخب��ة .ث��م ،والتنف���س بعم��ق واله��واء النق��ي ه���ش ،والقف��ز ن��ا يل م��رة واح��دة ،مرت�ين � ....ش��يء
ا�س��تيقظ طويلة ت�صل فيه ،وم�ش��اكل لكني �أردت �أن �أح�ضن نف�س��ي� ،أح�ضن �ش��خ�ص ًا ما  ....رك�ض حول الفناء.
جاء �شخ�ص �إىل املنزل ولي�س على الفور ،ولكن بعد حني خرج� .آثار التي �أدت �إىل الباب ،متكنت من و�ضع على
الثلج .نف�س��ها التي امتدت من الفناء ،من مطبوعة ب�ش��كل وا�ضح ،وحتى �أمناط على باطن حذائه كانت مرئية.
ه��ذا ه��و �إي�س��ينجول .وم��ن املال��ك ،عل��ى ما يب��دو ،ال يوجد حت��ى الآن �أخبار ....
وقف��ت ال�ش�ين هن��اك ،وتبح��ث يف مالم��ح �أعط��ى لين��وي ري��دج م��ن الت�لال ،ث��م عل��ى م�ض���ض ،كم��ا ل��و كان �ض��د
رغبت��ه ،بوت�يرة بطيئ��ة �س��ار م��ن القرية .على م�ش��ارف ت�أخري يتجمعون مرة �أخرى وقفت .وح�س��مت بالفعل ،دون
النظ��ر حوله��ا ،مبا�ش��رة يف اجتاه �س��وق-بوالك.
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وانخف���ض �س��طح الثل��وج خ�لال اللي��ل كان الفرق��ة التالي��ة جمموع��ات م��ن احليوان��ات .هن��ا ،كل �ش��يء عل��ى م��ر�أى
وم�سمع .الذي كان ،متى� ،أين طريقه  -ال�شني مع حارة تبدو وا�ضحة .هنا على ثالثة �أرجل ق�صر ذوبان عناق.
اختفت �آثار لها يف مكان قريب ،حتت �شجرية ،املروج� ،إىل اخلطوة من خالل مرة �أخرى ع�شرة �أو خم�سة ع�شر
يف الثل��ج  ....ويف الواق��ع ،انه��م عل��ى ح��ق هن��اك .تل��ك يف اب��ن عر���س حتول��ت ال�صحي��ح .لكنه��ا ال حتت��اج ال�ش�ين
 .aاحليوان��ات ال�صغ�يرة ،م��ا ه��و �س��عرها؟  ...ح�س��نا ،والأث��ر ال��ذي يذه��ب �إىل اعرتا���ض ه��و النم���س .و�إن كان��ت
�صغ�يرة ،وقوي��ة ومتحرك��ة ،واليائ�س��ة  -العاطف��ة! �أح��ب �س��يده .ه��ل فال��و ،يذهب��ون عل��ى درب م��ن الثعل��ب ،وتلبية
النم���س  -ال حتول��ت ل��ه .لك��ن الآن ال�ش�ين يف عجل��ة م��ن �أمره��ا .يف وق��ت م��ا يف وق��ت الح��ق ،جنب��ا �إىل جن��ب
م��ع املال��ك� ،س��يكون هن��اك فر�ص��ة للذه��اب �إىل النم���س  ......عل��ى الأرج��ح ،رك�ض��ت بخفة ،ولوح بذيله��ا ،رقيق،
لع��وب  ....م��رت �أي�ض��ا ،ولي���س هن��اك حاج��ة ملالحقتها .وهذا الثعلب .ح�س��نا ،باركه اهلل ،دع��ه يقفز .تكنولوجيا
املعلومات مرة �أخرى الثعلب .درب جديد ،رك�ض م�ؤخرا .على درب من ال�سهل تخمني  -ذكر� .أوه ،والآن تزحف
يف م��كان م��ا يف الثل��ج ،متلألئ��ة يف ال�شم���س يف لغ��ة حم��راء ،ن��اري  ....يف م��كان م��ا قري��ب ،واح��د �أو اثن�ين م��ن
الت�لال تف�ص��ل بينهما� .إنه لأمر م�ؤ�س��ف!
لكن ال ،الروح مل ت�س��تطع الوقوف .ال�س��ماح ال�ش�ين فقط على درب ،ارتفع جمرد قمة الأوىل وذهب يف امل�س��افة،
لدفن احلافة ،ر�أيت �أن يزي �إدارة �أمن النقل يتجول حقا بني ال�شجريات يف الوادي.
هرع الكلب على الفور نحوها ،وقطع قطر ًيا منحد ًرا لطي ًفا .وقبل الثعلب ،وا�ش��تعلت على حني غرة ،واال�س��تماع
�إىل �سرقة وخرجوا �إىل عقبيه ،وكان ال�شني منها على م�سافة �ألقيت ا�سو .مل يدعها تذهب بعيدا و�سحقت حتت
قيادته.
لك��ن �إليك��م م��ا ه��و غري��ب .مل يك��ن الكل��ب لدي��ه نف���س الإث��ارة .مل��اذا مط��اردة ثعل��ب؟ مل��اذا ا�ش��تعلت له��ا -مل��ن؟ ما
ه��ي احلاج��ة لقت��ل احلرائ��ق؟ مل يك��ن يع��رف .بال حراك ،ممدود بالكامل ،الثعلب يكم��ن �أمامه .قطرة من الدم
انزلق��ت م��ن �أنفه��ا �إىل الثل��ج .ب��دا ب��ورزوي ح��ول � -س��واء احليوان��ات الأليف��ة واح��د بوب��ل �س�س��ت؟ ال .ال اح��د على
الرغ��م م��ن �أن م��اذا يعن��ي �أي �ش��خ�ص؟ وم��اذا ع��ن امل�ضي��ف؟ بع��د كل �ش��يء ،ه��و �ش��يء قريب جدا  ....وال�ش�ين ،
وتذكر ما �سجن ال�صفر املنزل ،ال تبدو حتى يف �أكرث من فرائ�سها و ت�سابق مرح يقفز طويال -بوالق .كان يعرف
�أق�ص��ر الط��رق .وبقي��ت لتتح��رك ،تتح��رك �ضيقة جوف��اء ،حافز حاد ،مت�ضخمة مع الكلباروز والأذن ال�ش��ائكة.
�إذا كن��ت يف ال�س��لوقي جوف��اء يب��دو �أن �ش��خ�ص م��ا م��ع مئ��ات رون يراقب��ه .ع��اد ال�ش�ين �إىل ال��وراء ،لكن��ه مل ي��ر
�أح��دً ا .ور�أت �ش��يء ين��ذر باخلط��ر .،دون توق��ف �أبع��د ،رك���ض �إىل الأم��ام .لك��ن ال�ش��عور غ�ير ال�س��ار ،والقل��ق ج��اء
م��رة �أخ��رى .ال�ش�ين ارجت��ف يف كل م��كان ،نظ��ر حول��ه بع�صبي��ة .ال ،ال �ش��يء كان ميك��ن �أن نبه��ت انتب��اه  ....وم��ع
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مثل مالك الغام�ض الذي لي�س وا�ضحا ،قوة خارقة للطبيعة ت�شديد مي�سك له الباردة ،وقب�ضة وح�شية احلجم.
�أنها متتد �سواء ال�شني من جميع اجلهات  -وقا�سية ،وغري مرئية  ....بور زويت�سارع وترية .حفز بالفعل مغطاة
ال�شجريات ،من قبل زادي ،ونحن الآن يجب �أن ترتفع �إىل م�ستوى بني التالل ،وهناك بالفعل قريب من امل�ضيف
 ....وفج��أة ال�ش�ين ل��ل �إج��راءات عل��ى �أر���ض الواقع ،فاج�أ على حني غرة .مبا�ش��رة على عك���س ذلك ،متوكئا على
�صخرة رمادية� ،شخ�ص كان واقفا� .شخ�ص ،غام�ض ،مع بقعة بدال من الزيزفون ،وخطوط ج�سمه كانت �أي�ضا
غري وا�ضحة وغري م�ؤكدة .ولكن كان كازي  -على ر�أ�س الثعلب توماك� ،ألقيت معطف النم�س على كتفيه .يبدو
�أن��ه ينظ��ر �إىل ال�ش��ينا ويبت�س��م .ويدع��و لنف�س��ه  -دون كلم��ة واح��دة �أو �ص��وت ،ولك��ن ال�ش��ينا تفه��م كل �ش��يء ....
هرعت نباح بهيجة من فم الكلب ،ال�س��لوقي ،بعد �أن تغلبت على الف�ضاء بقفزة واحدة وقفزت �إىل املالك .لكن
�ش��يئا ت�ش��ابك .وقد اختفي كازي .و�أن ي�س��اء فهمها نوح �ضغط ال�ش�ين من جميع اجلهات نقطة الإنطالق وح�ش��ية
مقاع��د الب��دالء ،وغرق��ت فج��أة �أ�س��نانها يف بل��ده اجلبهة اليمنى ال بو ،يف امل��كان الذي ينمو الزند.
�شخ�ص ما من الرعاة الذين ا�ستمروا حتى الطق�س البارد يف رمبا و�ضع ً
فخا على ذئب ،وقد ن�سيت ذلك ....

12
ا�س��توىل ال�ش�ين عل��ى االرتب��اك� .ألق��ى بي�أ���س  -مل يت��م �إط�لاق �س��راح امللزم��ة احلدي��د ،ولي���س غ�ير من��دل .م��رة
�أخ��رى  -ولك��ن �س��حبت الوحي��د للخ��روج م��ن حت��ت والعت��اد احلدي��د الثل��وج امل�ضم��ون �إىل اعرتا���ض �أط��وال ن��وح
�سل�س��لة احلدي��د .ع��بء ثقي��ل �س��حب خمل��ب ل��ه ل��زمي ل��و ال�س��لوقي ،حتطم��ت الت�س�تر عل��ى امل��د واجل��زر احلج��ارة
الثلوج .الزند مت�صدع ،وك�س��ر تعريف .الدم هرعت �إىل عيني ال�ش�ين ،وقال انه جل���س وكي �إىل اعرتا�ض .فوالذ
رم��ادي� ،ص��د�أ قلي�ل ًا م��ع �ص��د�أ ،يق�ض��م حتت �أ�س��نانه .ولكن كانت �أنياب عاجزة ،ف�إنها مل تكن فتح نف�س��ها املفيد
الفك  ....ال�س��لوقي يف موجة من ع�ض معدن وريدى .و�س��رعان ما غطت الفخ ،والثلج مع تطور .مل يقم النائب
ب�إغالق��ه  -عل��ى العك���س م��ن ذل��ك� ،أغلق��وا كما لو كان��وا �أكرث �إحكاما .من الإرهاق ،طرقت ال�س��لوقي التخييم يف
الثل��ج .وهك��ذا ا�س��تلقى لف�ترة طويل��ة ،دون �س��ماع �أي �ش��يء ،ال يرى.
و�أخريا فتح عينيه .اخلوف واالرتباك ال�س��ابق تركوه .الآن وقال انه يتطلع يف فخ ،والت�ش��بث ب�إحكام �إىل خملب
له ،باعتباره واحدا �إيف املخلوقات اخلطرة اليدين .مدخل هذا الفخ نف�سه  -فقط قدمية ،وك�سر  -وي�ضعونها
يف الفناء .هذا هتف الكلب ،الأمل امللهم.
بع��د �أن و�ص��ل �إىل ر�ش��ده ،عان��ى ال�ش�ين ،بالإ�ضاف��ة �إىل الأمل ،م��ن اجل��وع ال�ش��ديد .يف الأي��ام الأخ�يرة مل ي�س��قط
قلي�لا .و يعتق��د م��ن الثعل��ب ا�ش��تعلت ،وعل��ى الرغ��م �أبدا يف حياتي مل اللحوم الثعلب كان �آ�س��ف الآن �أنه ال التهمت
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فرائ�س��ها ،ال يح�صل��ون عل��ى م��ا يكف��ي منه��ا .ع��ن طري��ق اخلط��أ ،وعين��اه ان��زالق الأ�صف��ار لك��ن بق��ع م��ن ال��دم م��ع
الق�ش��رة املجفف��ة عل��ى الثل��ج .لي���س فق��ط بج��وار الف��خ ،بل حتى على بع��د خطوتني �أو ثالث خطوات ،كان كل �ش��يء
موج��ودًا يف ال��دم .ث��م ،ورف��ع ال�ش�ين ،ب��د�أ البتالع ال��دم االكرم البارد .دقائق قليلة والثل��ج مل يكن هناك النا�صعة.
اجلوع تويف للتو اىل ا�س��فل ،مبلد ،وال�س��لوقي ي�ش��عر رمح �أكرث تفا�ؤال� .أدرك �أن نف�س��ك من الغدد احلكومية براثن
�أنه مل يخرج ،واخلروج ما يف و�سعها فقط الرئي�سي .واخلروج ،فقط للح�صول عليه .فقط للح�صول على ....
حتول��ت عجل��ة ترو���س تعل��ق عل��ى الف��خ كحم��ل �إىل ثقيل��ة ب�ش��كل ال ي�ص��دق� .أعطي��ت ال�ش�ين م��ع �صعوب��ة رهيب��ة يف
كل خط��وة .يف��رك العظ��ام املك�س��ورة مع��ا ومطح��ون .كان م��ن املمك��ن �أن تك��ون كل الب�س��اطة ممكن��ة� ،إذا كان��ت
القدم ،التي مت تثبيتها بقدم �ساق� ،ستبقى يف الأ�سنان احلديدية .لكنها دعت الربيد تريد امل�شاركة مع اجل�سم
وراح��ة بق��وة عل��ى الأوت��ار قوي��ة والف�أرة زاك .يف كل خطوة ،عندما يقع ال�ش�ين عل��ى خملب الأمامي الأمين� ،أمام
ال�س��لوقي ملت��ف احلم��راء وم�ض��ات اخل�ض��راء ،وغ��رق يف �ضب��اب رم��ادي .وم��ع ذل��ك ،فري�ش��وك بع��د فري�ش��وك،
تقدم ال�شني �إىل الأمام .من ال�صعب الربيع جره ذلك ت�شبث احلجارة ،ثم ح�صلت على مت�سك يف االدغال .يف
هذا دقيقة ال�ش�ين �أنه يبدو �أنه مل يكن لبناء من ركلة .ولكن ،ب�أمر من العذاب ،ا�س��تمر يف طريقه .مرة واحدة
الف��ودكا الت�شوي���ش ب�ين ج��ذوع ،ال ميك��ن �أن يطل��ق �س��راحه .يف الوق��ت ال��ذي ا�س��تغرقه ل��ب الباط��ل ن��اي حم��اوالت
ملواكبة اللحوم مرجل  ....وكل ال�س��لوقي  -تفكر يف �س��حب العجلة �إىل حد ما حت�صل عليه ،واخلروج من غابة.
وبع��د �أن تعلم��ت م��ن التجرب��ة ،لدي��ه مائ��ة واد حيث مل يتم �أي ال�ش��جريات �أو ال�صخور.
لك��ن الف��خ �أ�صب��ح �أثق��ل م��ع كل خط��وة .كا كي��م وال حت��ى ب��دا امل��كان ال��ذي الكل��ب بروكلو���س طريقه��م ،وفق��ا ليج��ري
با�ستمرار اكت�شاف غري متوقع الإعدادية الثلوج ال�سل�س غدرا البديهية .كان الأمر �أكرث �صعوبة يف ال�صعود �إىل قمة
الت��ل حي��ث يكم��ن املال��ك� .س��ابقا تغلب��ت الكالب ال�س��لوقية يف القفزات قليلة هذا عالية ،ولك��ن الآن يبدو �أنها منت،
وحتولت �إىل جبل حاد .واحد جيد ال�شيء  -وخملب مت�سك هذه املرة ،فقد �أ�صبح .وال ت�ؤذي ،ح�سا�سة التعلق ،بال
حياة .جمع بقية قوته ،جر ال�سلوقي على .كانت ال�شم�س ت�سقط عندما و�صل �أخ ًريا �إىل التل العزيزة....

13
طوي��ل القنف��ذ ال�س��لوقي .مع��وي م��ع ف�ترات راح��ة ق�ص�يرة ،م��ع ال�ش��كاوى تنه��د .حت��ى يع��وي �أروا خ�س��ارته - ،م��ع
طويل��ة ،انفج��ار ت��أوه ال��روح� .ص��دى م��ن جريان��ه م��ن القري��ة  .مل يك��ن كافي� ًا للتعوي���ش ،ولي���س ملحاول��ة �إعط��اء
ال�ش�ين عندما مت الك�ش��ف عن �أب�ش��ع �أ�س��راره له  ....رجل ،رب كل احلياة على الأر�ض ،يتنف���س احلياة �إىل حديد
غ�ير ع��اري وت�ش��بيهه بح�ص��ان �س��ريع ،الآن طائ��ر ،يرتف��ع ف��وق �صق��ر ؛ رج��ل  -القاه��ر وكل الرحي��م � -أب مي��وت
ج��دا ! مث��ل حم��ل �صغ�ير �أو ف��أر حق��ل! هن��ا عل��ى �أي الكث�ير م��ن الأي��ام والليايل ملقاة على قمة تلة��� ،س يف .ولي���س
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هن��اك واح��د يف الع��امل كل��ه م��ن �ش��أنه �أن ي�س��اعد ال�ش�ين تنته��ي  ،ملمح��ا اىل قري��ة عل��ى قيد احلياة �س��اعات ....
وداعا لل�ضوء الأبي�ض ،مع الأر�ض والأر�ض
عوى ال�سلوقي ،بكى امل�ضيف .عوي ،ي�شعر بالفعل قرب موته .عويلً ،
ال�س��ماوية ....
ح��دث امل��وت حت��ى يف وق��ت �أق��رب مم��ا نعتقد ،ولي���س كاي كما كان يتوقع .الذئب اجلائع مع ثالثة ا�ش��بال ،حلقت
لفرتة طويلة بالقرب من �أر�ض ف�صل ال�شتاء ،والتنف�س يف رائحة الدخان ،وال�سكن ،والطعام املغذي ،واال�ستماع
اىل ت��وق �س��وبا ع��واء ،وهرع��ت عل��ى الف��ور للت�صوي��ت .العواء يف لب���س فيها �أدى بها �إىل الهدف .حتى من م�س��افة
بعيدة ،واختيار م�أوى� ،أدركت �أنه مل يكن هناك �أ�شخا�ص يف مكان قريب ،و�أنه كان هناك كلب وحيد �أمامها يف
ال�سهوب .اخلوف ،كما لو �أن ال�ضحية نف�سها زحف بهم �إىل �أيدي ،ال ي�ؤدي هروبهم منو املتاعب ،كل �أربعة من
م�ؤامرة حافة ال�صمت ،الزحف ،وحتيط التل على جميع اجلوانب الأربعة وفقط �إىل ذلك احلني ،مع حرق النار
مع عيون اجلياع ،وك�شف يف ابت�سامة املفرت�سة بي�ضاء ،و�أ�سنان طويلة ،كانت على ال�سلوقي.
يف ذلك اليوم ،وح�صة ال���ش �أون �س��قط الكثري من املتاعب ،وقالت كاي �س��ر رهيب ،ال تتخلى عن الأمل ،وك�ش��ف
له ،وكان بال�ضجر ذلك من الأمل واملعاناة التي ال �شيء الده�شة ويخاف من �أي �شيء .لقد خ�سر وجوده لنف�سه،
بكل معنى الكلمة .لكنه كان ال يزال على قيد احلياة ،واحلياة لديها قوانينها اخلا�صة .وال�س��لوقي مل ي�ست�س��لم،
ال م�ؤطرة رئي�س �صاغرين م�صري ينتظر القاتل القدم �ضربة ....
انته��ى الهج��وم الأول م��ن الذئ��اب ،ال��ذي يعت�بر الفري�س��ة �س��هلة وحي��دا ،عبث��ا .فق��ط ثور امل��دارة ،مفتعلة ،رع�ش��ة
الورك�ين ال�ش�ين .الأني��اب ال�س��لوقي الأحادي��ث مه��ددا ،م��ع �س��رعة ال�برق ميل��ك �س��واء يف اله��واء ،وع��دم ال�س��ماح
لل�ش��باب �إىل احليوانات املفرت�س��ة حتى تلم���س ج�س��ده .تراجعت الذئاب ،ولكن �س��ارعت على الفور �إىل فري�ستهم
م��ع غ�ضب مزدوج.
كان وح��ده �-أربع��ة منه��م .وكان مربوط��ا يف حرك��ة ف��خ -كان �ش��يئا ملن��ع هج��وم كل��ب ،ردم الف��اي هج��وم غا�ضب.
كان��ت املوازي��ن غ�ير متكافئ��ة .مل تع��د ال�ش��ابة ،الت��ي قاتل��ت يف معارك �ضارية ،ت�ش��ك يف �أنها �ست�ش��رب الكثري من
الدم احلار وتتناول اللحم الطازج .احلذر تركتها .كل �ش��يء ممزوج ،اندجمت يف واحد �صفري غا�ضب ،ت�ش��قق
الكتلة ،يلوحون يف �سحابة من غبار الثلج .كان الذئاب ال�سلوقي يف القاع .ولكن ،توق ًعا للحظة التي كانت متزق
فيه��ا الذئ��اب ،مزقه��ا ،مع حركة مراوغة متكن من متزيق بطن الذئب.
والدت��ه كان��ت ت��دور ب�شرا�س��ة يف الثل��ج ،يف حماول��ة للح�ص��ول على عقد من نف�س��ك لت�ص��ل �إىل اجلانب البطن مع
ملقاة ال�ش��جاعة ،الحظت الذئاب ال�ش��ابة فقط عندما يتم االنتهاء من ذلك مع الكالب ال�س��لوقية وق�ضم عظام
على عجل .مل يكن الكلب منه ًكا للغاية ،ومل ُتلأ بطون فارغة .على العك�س من ذلك ،املعذبة جوعهم فقط �أويف
ال�شهية .ورمبا الذئاب �شهدت الدم يتدفق من اجلروح الرهيبة� ،سواء على الفور هرعت للذئب.
ومل مي���ض وق��ت طوي��ل ،وم��ن ذئب��ة ،كوتو ال�س��ماء �أجنبت له��م ،مر�ضع حليبها ورعاية قوي��ة احلكومية وال يرحم،
مل يكن �سوى غي�ض من الذيل الق�صري و�أربعة �صالبة ،وباطن ال�صعبة.
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يف اجل��زء العل��وي م��ن قط��ع ب�ش��كل غري مبا�ش��ر ،مثل تلة قلن�س��وة يق��ف فوق �أحد الوديان العميق��ة ،التالل الوعرة
العالمة ،و�س��كب الباردة منخف�ضة الرتابية هيئة الت�صنيع الع�س��كري .عندما تقرتب �إحدى القرى القريبة من
�أح��د ال�س��جون اخل�ض��راء ،يت�أرجحالإك�س��اكال ،ال��ذي يرتك��ز عل��ى �ص��ورة قاطع��ة وقوي��ة ،عل��ى املراه��ق عل��ى ه��ذه
الربط��ة ويق��ر�أ �ص�لاة ب�ص��وت خاف��ت .ت��ل النخيل اخلمي���س �س��حق املتويف .ويف تل��ك الأيام التي يق��ع فيها ال�صبي
بعيدً ا عن والدته ،ي�أتي �إىل هنا ويجل�س وحيدة لفرتة طويلة ،ب�صمت ،و�أحيا ًنا ينغم�س بج�سده كله .هذا التل -
م��و جي�لا كازي ،ول��و ق��دم واح��دة ،ولكن ال�س�ير على هذه الأر�ض .واملراه��ق هو ابنه عادل.
هن��ا ،يف الق�بر ،مت �إلق��اء دم��اء كل��ب ال��كالب ال�س��لوقي يدع��ى ال�ش�ين� .صحي��ح ،ال �أح��د يع��رف ع��ن ذل��ك .كل م��ا
تبقى من الكالب ال�سلوقية  -وتيماكي الثعلب على ر�ؤو�سهم احلكومية الرجال .لكنهم ابتعدوا منذ زمن طويل.
مت ا�س��تبدالها بقبع��ات ب�س��يطة ،رخي�ص��ة  ....بع��د كل �ش��يء ،كان ال�ش�ين الكل��ب الأ�صي��ل الأخ�ير يف ه��ذه الأجزاء
من البالد.
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بيكسلطان نورجيكييف
(و ُلد عام )1941
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة
ع��ام  ،1965ون�ش��رت �أول��ى مقاالت��ه بعن��وان "الح��ب المذن��ب"
بمجل��ة "جو ُلدي��ز" ع��ام  ،1968وف��ي ع��ام � 1972ص��در �أول
كت��اب جام��ع لق�ص�ص��ه تح��ت عن��وان" :متفك� ًرا ف��ي المقطوع��ات
المو�س��يقية الكازاخي��ة".
y yبع��د ذل��ك �ص��درت ل��ه العدي��د م��ن الأعم��ال الأخ��رى مث��ل:
"الحي��اة الت��ي م�ض��ت ف��ي االنتظ��ار"" ،ح��ب واح��د فق��ط" ،و"�س��ر
الم��ر�أة المجهول��ة" ،كم��ا ق��ام بكتاب��ة العدي��د م��ن الرواي��ات مث��ل
"�أ�س��ف واح��د� ،أم��ل واح��د"" ،عندم��ا يق��ف الع��دو عل��ى البوابات"،
"الأزواج" ،و"ي��ا له��ذا العال��م الم��ادي".
y yكان الح��ب والم�ش��اعر الروحي��ة بي��ن الرج��ل والم��ر�أة �أح��د
المو�ضوع��ات الرئي�س��ية الت��ي تناوله��ا ف��ي �إبداع��ه ،وم��ن خ�لال
ال�شغف والحب الذي ال ين�ضب نجح في �أن يعك�س فرحة الحياة وم�أ�سوية الأقدار بدقة وحرفيه �شديدة ،وقد انبهر الجمهور
الأدب��ي ب�أعمال��ه و�أطلق��وا علي��ه لق��ب "موبا�س��ان الكازاخ��ي" و"مغن��ي الح��ب".
y yوم��ن بي��ن المو�ضوع��ات المف�ضل��ة ل��دى الكات��ب :التاريخ الكازاخي القديم ،والتاريخ القومي؛ حيث انعك���س هذا المو�ضوع في
العديد من �أعماله ومن بينها مقالته التاريخية "القرية المحاطة بالأنهار" التي �صدرت عام .1982
y yبعد ذلك بد�أت تن�ش��ر �أعماله المهمة ب�ش��كل منظم ودوري في ال�صحافة الحكومية ،وقد كر���س هذه الأعمال للتاريخ القديم
والحديث لل�شعب الكازاخي ،واللحظات الحرجة التي عا�شها وكذلك ال�صفحات ال�ساطعة في هذا التاريخ.
y yف��ي ع��ام  2002خ��رج للن��ور كتاب��ه "الق��وة المبه��رة للف��ن" ،وق��د جم��ع ف��ي ه��ذا الكت��اب العدي��د م��ن المق��االت التعريفي��ة ع��ن
ال�ش��خ�صيات الفنية الكبرى وال�ش��هيرة �أمثال كوليا���ش باي�س��يتوفا ،وجمال عوماروفا ،وموكان توليبايف ،وداني���ش راكي�ش��يف
وغيرهم.
 y yف��ي ع��ام � 2003ص��در كتاب��ه الثان��ي تح��ت عن��وان" :خواط��ر الفك��ر" ا�ش��تمل عل��ى مق��االت مكر�س��ة للمغنيي��ن والعازفي��ن
ال�ش��هيرين� ،أمثال� :أ�س��يت نايمانبايف ،و�س��ارة تا�س��تان بيكيزي ،وتوريباي ،وكذلك مقاالت عن �أ�ش��هر خانات الكازاخ �أمثال
قابانباي��و ،وباجينباي��و و�أجينتاي��و.
y yفي عام � 2016صدرت المجموعة الكاملة لأعماله ومقاالته في  15مجلدً ا.
ُyُ yرجمت �أعماله �إلى اللغات الرو�سية ،والإنجليزية والتركية.
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قالوا يف السابق "ماتت امرأة -حتطم املقبض لدى السوط".
بغــض النظــر عــن صاحــب هــذا القــول ،إال أنــه مــن الواضــح أنــه قيــل يف الوقــت الــذي كانــت ال تــزال فيــه
للســوط قيمــة .هــل الســوط بــدون مقبــض ميثــل سـ ً
ـوطا بالنســبة الرجــل الــذي يركــب علــى احلصــان ويــزاول
تربيةاملواشــي؟!

ً
سوطابدون مقبض.
لهذا السبب فإن األعزب الذي يعيش بدون زوجة ،مياثل
كايران(  (1الــذي دفــن للتــو زوجتــه ،ف َّكــر بهــذه الطريقــة ،وأدرك عمــق هــذه الكلمات.لكــن بــدا لكايــران أن
زوجتــه لــم تدفــن اليــوم ،بــل منــذ زمــن طويــل ،قبــل ســبعة عشــر عام ـاً( . (2

عندم��ا عم��ل كاي��ران يف احلفري��ات الأثري��ة� ،أق��ام يف حمافظ��ة كاراغان��دا لأك�ثر م��ن �ش��هرين .افتقد ب�ش��دة ابنه
الأك�بر "ماك�س��ات" ،وابن��ه الأ�صغ��ر "م��ورات" ،وابنت��ه "�أورمي" الت��ي كان��ت يف التا�س��عة م��ن عمره��ا ،وزوجت��ه
عام��ا؟!
"�أو ُلدير ".وكي��ف ال يفتق��د رج��ل يف �س��ن احلادي��ة والأربع�ين حمبوبت��ه ذات الثماني��ة وثالث�ين ً
نعم ،عالوة على ذلك ،فقد هيمنت الربودة الآركية اخلالية من الثلوج التي جاءت يف �أكتوبر.
بعناد �إىل �أملاتي دون �أن يلتفت خلفه.
اهلل يعلم ،لو كان �أ�صغر �س ًنا ،لأ�سرع ٍ
متمر�س��ا ،لكن��ه متق��دم يف العم��ر .رمب��ا من زواجه امل�س��تمر ل�س��نوات عديدة ،ت�آل��ف يف برود مع
كان املدي��ر رج� ًلا
ً
(  (3

(  (4

(  (5

(   (1يرتجم ا�سم كايران على �أنه تربة رملية �صلبة يف القاع ،وعلى �ضفاف نهر �أو بحرية ،وكذلك� :صغري� ،ضحل.
(   (2بالإ�ضافة �إىل اخلط الذي مت بنا�ؤه هنا ،تن�ش�أ �أفكار �أكرث عمق ًا ،مبنية على الرحمة واملغفرة والتفكري العقالين احلديث والت�سامح وما �إىل ذلك ،الأمر
الذي ال ميثل خروج ًا عن العقائد الثابتة.
( �   (3أو ُلدير  -ا�سم �أنثوي ،يعني �أنيقة ،رقيقة ،مغرية ،بالإ�ضافة �إىل ال�شيء الناعم والرقيق وما �إىل ذلك.
(   (4الآركية  -يق�صد بها �ساري�-آركية (�ساري�-آركا) ،مناطق و�سط و�شمال كازاخ�ستان.
(   (5من املمكن �أي�ض ًا النظر يف �سلوك الأبطال لي�س فقط من اجلانب القومي ،ولكن �أي�ض ًا من وجهات النظر االجتماعية والف�سيولوجية واملعي�شية-
الدنيوية وغريها ،عندما يظهر الظرف الذي يكمن وراءه الفكرة "كلي ًا وقريب ًا" ،والعديد من ال�ضحايا ال يبنونه من هذه امل�أ�ساة املعقدة� ،أو يو�صلونه �إىل طريق
م�سدود.
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التح��والت الأ�س��رية املفاجئ��ة ،ومل يفك��ر يف كث�ير م��ن الأحي��ان يف زوجته و�أطفاله .على م��ا يبدو ،مل يفتقده ممثل
كاي��روان .وم��ع ذل��ك ،فه��و �ش��خ�ص عف��وي وم��رن ،يف�ض��ل املوائ��د املرح��ة ودور ال�ضي��ف املح��اط مب��ودة واهتم��ام
عميق�ين .عندم��ا كان يتواج��د يف ج��و داف��ئ ،كان ي�ش��عر وك�أن��ه �س��مكة يف ماء،ميك��ن �أن مي��زح ويغني ب�ش��كل جيد.
ولأن��ه كان م��ن جانا�-آرك��ي نف�س��ها ،كان لدي��ه �أ�صدق��اء و�أق��ارب يف كل قري��ة.
ع��ادة عندم��ا كان يعل��ن�" :إذن ،ي��ا �ش��بابي� ،س��نكون الي��وم �ضيو ًف��ا يف من��زل رائ��ع �آخ��ر  ،”....مل يك��ن مفتو ًن��ا
بالأم�س��ية نف�س��ها ،و�إمن��ا ب�ش��يء �آخ��ر� ،أن يك��ون خلف��ه تابع��وه الثالث��ة .كان كاي��ران �أك�بر �أولئ��ك الثالث��ة ،فحف��ارو
الأر���ض ه��م م��ن ط�لاب جامع��ة كاراغان��دا ،وم��ن بينه��م واح��د �أو اثن�ين م��ن ال�س��كان املحلي�ين.
عندم��ا خرج��وا م��ن جلوده��م لي�س��تكملوا يف غ�ض��ون ع�ش��رة �أي��ام مهم��ة الع��ام اجل��اري ،ج َّرهم املدير م��رة �أخرى
�إىل معارف له �آخرين .ات�ضح �أن عميد الأ�س��رة هو من نف���س عمر رئي�س��هم ،وعالوة على ذلك ي�ش��بهه يف امليول
والطباع.
مغطى بالق�صب
كان املن��زل ال��ذي يق��ع �إىل جان��ب مب��اين املزرع��ة امللحقة ،على واحدة من قنوات نهر �ساري�س��وً ،
وال�صف�صاف.
على مقربة من الطريق الرئي�س��ي ا�س��تقبلهم �أبناء املالك الأربعة ،وكنائنه � ً
أي�ضا الأربعة ،وابنته ال�ش��ابة بحفاوة
كبرية.
خ�لال ف�ترة اخل�صخ�ص��ة ال�ش��املة يف الب�لاد ،متكن��وا م��ن احل�صول لأنف�س��هم على ح�صة د�س��مة .وبع��د �أن �أوكل
�إىل �أح��د �أبنائ��ه بقطي��ع م��ن الأغن��ام ،و�إىل الث��اين بقطي��ع م��ن اخلي��ول ،و�إىل الثال��ث بقطي��ع م��ن الأبق��ار ،وع�ين
رئي�س��ا عليه��م ،هيم��ن الأب م��ع �أبنائ��ه الأربع��ة عل��ى املنطق��ة ب�أكمله��ا ب�أيديه��م :يخف��ف عنه��ا  -هي على
�أكربه��م ً
راحة يده ،يع�صرها -هي يف قب�ضته.يف ال�صيف ،كما يف ال�ش��تاء،تدفق الكومي���س والعريان يف تيار متوا�صل.
الح��ظ كاي��ران �أن الأ�س��رة الودودة بنت جنته��ا ب�أيديها.
عل��ى الرغ��م م��ن �إعج��اب كاي��ران ال�ش��ديد مبهاراته��م العريق��ة يف تربية احليوان��ات�،إال �أن �أكرث ما �أده�ش��ه هو �أن
الأبن��اء الأربع��ة ،والكنائ��ن الأرب��ع ،واالبن��ة الوحي��دة متتعواجميعهم ب�أ�ص��وات طبيعية ،وغ ّنوا ب�ش��كل رائع ،فما �إن
ُيعل��ن ع��ن �أغني��ة خا�ص��ة ،حت��ى يب��د�أ �أك�بر الأبناء بدندنتها.ي��ا �إلهي ،حلنه��ا ،طولها ،فكرتها-كل �ش��يء فيها كان
متناغ ًما ،ومل تخد���ش ال�س��مع اخلبري.
أغان م�ش��ابهة للأغنية ،كانوا م�س��تعدين لالنفج��ار من التفاخر ،وعندما
عندم��ا كان امللحن��ون الآخ��رون ي�ؤلف��ون � ٍ
يجتمع��ون ،ي�ش��هد اهلل� ،إما�س��يز ّرقون عيني��ك� ،أو �س � ُيخْ رجون روح��ك .ووف ًق��ا للع��ادة� ،إذا م��ا �أُبع��د �ش��خ�ص م��ا
فج��أة ،ف�إنه��م يقول��ون�" :إنه��م �ش��عب ماه��ر ،م��ن غالظ��ة غنائ��ه" �-أيق��ظ في��ه انع��دام االرتي��اب�".آه ،لق��د غم��رين
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(  (7

(  (6
(  (7

جانا�-آركي � -إقليم جانا�-آركي يف حمافظة كاراغاند.
ً
كومي�س � -شراب هام ل�شعوب �سهوب �آ�سيا الو�سطى ،وهو �أحد منتجات الألبان املخمرة ،ي�صنع غالبا من حليب الفر�س.
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الهاوي � ً
أي�ضا!" -كان يعتقد .بعد اال�ستماع �إىل الفار�س-اخل ّيال ،ب�شكل ال �إرادي كان ال بد من �أن يعرتف بالهفوة
الت��ي ق��ام به��ا ،ولأول م��رة ،وب��دون م��رارة ،يل��وم نف�س��ه�" :آه ،ي��ا لن��ا م��ن �ش��عب ،ال نق� ّدر مواهبن��ا اخلا�ص��ة!"
مل ي�ش��عر كاي��ران يف �أي م��ن الزي��ارات به��ذه الدرج��ة م��ن البهجة وع��دم التكلف ،رمبا يف ح��رارة الإثارة ،ومبا �أن
�صاحب البيت غ َّنى �أغنية،فقد غنى كايران للجمع املمنون �أي�ض ًا.
بعد �أخوانها الأكرب �س��ن ًا وزوجاتهم ،غ َّنت كارليغا���ش �أغنيتني � ً
أي�ضا� .إحدى الأغنيتني كانت على �ش��فاه اجلميع،
يف حني الأخرى ،املليئة بال�شوق واحلزن ،بدت لكايران غري معروفة.
م��ن يع��رف �أي ن��وع م��ن احل��زن �أرادت �إخب��اره الفت��اة الت��ي مل تت��زوج بع��د عل��ى الرغ��م م��ن بلوغها �س��ن اخلام�س��ة
والع�شرين .بدا كما لو �أنها من خالل الأغنية ،كانت حتاول التلميح �إىل �شيء ما .يف نهاية الغناء جالت بنظرها
واحد من احل�ضور ،كما لو كانت ترغب يف معرفة ما �إذا كانوا قد فهموا �شي ًئا� ،أو
خل�سة على اجلميع ،وعلى كل ٍ
رمبا كانت ت�ستف�سر عن انطباعاتهم عنها؟
�أي� ًا كان الأم��ر ،فل��م ي��رد عل��ى خاط��ر كاي��ران �أي�ض� ًا حقيق��ة �أن ل��دى ه��ذه الفت��اة نوع م��ن الك�آبة.لك��ن� ،أي نوع من
فار�سا يحبها حتى اجلنون؛ �أم �أنها
الك�آبة" :رمبا ،لأنها ُخدعت يف �شبابها من قبل �شخ�ص ما؛ رمبا لأنها مل تلتق ً
�أحبته وهو مل يحبها� ،أم -"....يقوده خياله ،بني احلني والآخر� ،إىل حدود غري معروفة .
املن��زل وا�س��ع ،وم�س��تلزمات الن��وم تكف��ي للجمي��ع وتزي��د" �-ص��اح �صاح��ب البي��ت حم� ً
�اول �إقناعهم بق�ض��اء ليلتهم
هناك.
يف نهاية املطاف باتوا .ومبا �أنهم ح�سموا �أمرهم ،فمن جديد كويرداك و�شاي مغلي مع احللويات.
اقتن�ص كايران اللحظة ،وعند خروجه �إىل الفناء،ارتطم �أنفه ب�أنف كارليغا�ش التي كانت تعد ال�ساماور .
� ٍأف� ،آ�سف يا عزيزي! مل �أر يف الظالم- ،قال مم�سدً ا على كتفها.
ال ب�أ�س ،يا �آغا ! وحتى لو كنت متعمدً ا ،ال ب�أ�س- ،قالت كارليغا�ش �ضاحكة.
ال �أيته��ا الرقيق��ة! ال ميك��ن للم��رء بع��د ال�ض��وء ال�س��اطع �أن ي��رى عل��ى الف��ور ،حت��ى تعت��اد عيناه� .أج��ل ،و�أن ت�ضرب
برف�س��تك �أختًا مغنية نادرة ،مثلك ،هل ح ًقا �س��ئمت من العي���ش؟
و�أنت نف�سك ،يا �آغا ،ات�ضح �أنك ُم َغ ٍن!
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متع�صب ،لكن لديه احلق يف التطلع نحو �أخالق نقية ومبادئ را�سخة .يف الوقت نف�سه ،لكل �شخ�ص احلق يف ارتكاب اخلط�أ ،لكل �شخ�ص
(   (8البطل
ٌ
حربة االختيار �أو اخليار �شخ�صي .وعلى �أي حال ،يجب �أن تكون حلياة الإن�سان وحدها قيمة ال تزول .عالوة على ذلك ،لي�س لأحد احلق ،من �أجل "�أخالقه
ال�شخ�صية العالية"� ،أن "ي�سحق" ُع مر �شخ�ص �آخر ،لكنه يف الوقت نف�سه يدمر عمره �أي�ض ًا مربر ًا �أو خمتبئ ًا خلف "حب الأطفال" .احلب احلقيقي يعني
ال�سماحة التي مل يتم العثور عليها خالل الأعوام الـ  17التالية� .أيعقل؟ نوع من الق�سوة القهرية التي تقود الأخالق االجتماعية املتذبذب النا�س حولها ،هل
هي مقبولة للطبيعة الب�شرية واهلل؟ املو�ضوع وا�سع ،واحلقيقة ،كما يقولون ،تعتمد على وجهة نظر  ....لذلك ،كان للبطل خياره.
(   (9ترتك ت�سمية "�شي ّكان جان/ذهبت الروح" انطباع ت�صويرية وعدم اكتمال الفعل .وال ينا�سبها �أي بديل مبا�شر غري تركيب "خروج الروح."....
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كويرداك �-أكلة �شعبية من املعالق الطازج املقلي بال�سمن :رئات ،كبد ،قلوب ،كالوي .تع ُّد عادة لل�ضيوف �أو عند ذبح املا�شية.
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�سماور -وعاء معدين ي�ستخدم لغلي املاء وحت�ضري ال�شاي ،ي�ستخدم يف رو�سيا و�أوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى وبع�ض بلدان ال�شرق الأو�سط.
 �آغا � -صيغة االح رتام يف خماطبة ال�شخ�ص الأكرب �سن ًا من الرجال.
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حورـــــلا توم

ال-ا ،ه��ذا �أن��ا فق��ط م��ن �أج��ل دع��م اجلل�س��ة احللوة ....لي���س للدعم ،ولكن م��ن �أج��ل االحرتام....اعتربي ذلك.
بهدف عدم �إف�ساد الل َّمة .يف بع�ض الأحيان ،بهذه الطريقة ،ميكنك ذبح نف�سك يف نار الت�ضحية .و ،ال تت�سرعي
يف ال�ضحك ،يجب �أن ُيفهم على �أنه تقدي�س للجمهور.
ال-ا ،ي��ا �آغ��ا� ،أن��ا ال �أ�ضح��ك عل��ى الإط�لاق! كثري من النا���س ي�ؤدون الأغاين فقط بحباله��م ال�صوتية ،و�أنت تغني
لدي القدرة على �أن �أميز ال�شخ�ص الذي يغني من القلب ويتكلم من القلب عن باقي النا�س.
من القلبَّ .
قلت من املجامالت ،ف�أنا �أعلم جيدً ا �أنني بعيد عن املغني كل البعد.
مهما ِ
ليت��ك تعل��م� ،أن��ك خمط��ئ ج��دً ا .الأغ��اين ال ت�ؤ َّل��ف فق��ط لك��ي ي�ؤديه��ا املغن��ون .احلقيق��ة �أن الأغني��ة الناجح��ة
تت�شكل وف ًقا لذوق م�ستمعيها .ولذلك ،ف�إن امل�ستمع وحده هو من يفهم الأغنية ح ًقا ،ويقدرها بعمق� .أنت ،وف ًقا
متقدم��ا جد ًا.
لكلمات��ك ،تب��دو يل م�س��تمع ًا
ً
من جديد ،يا كارليغا�ش ،ت�سخرين مني .بدون �أي "جد ًا" ،لو تقولني بب�ساطة "م�ستمع".
ح�س ًنا ،لتكن بب�ساطة م�ستم ًعا .ومع ذلك ،ف�أنت م�ستمع لديه ت�صو ٌر عن الأغنية ،وعن الفن� .ألي�س كذلك؟
م��ن ف�ضل��ك ،ي��ا كارليغا�شيت�ش��كا  ،ال تق��ويل هك��ذا! �أن��ا كاجلمي��ع ،ال �أختل��ف ب�ش��يء ممي��ز عن الآخري��ن .مهما
قل��ت ،ال ت�ضعين��ي ،م��ن ف�ضلك ،يف و�ضع حمرج.
تب�ين �أن��ك �ش��خ�ص غري��ب الأط��وار! لأول م��رة �أرى كازاخي� ًا ال يقب��ل املدي��ح .باملنا�س��بة ،ه��ذه ال�صف��ة تنا�س��بك.
امله��م �أنه��ا لي�س��ت م�صطنع��ة ،ب��ل ه��ي فطري��ة .بالفع��ل ،فك��رت مب��اذا ه��ذا الرج��ل جذبن��ي عل��ى الف��ور ،هك��ذا ه��و الأم��ر
�إذن....
كارليغا�ش ،هل قررت مرة �أخرى ال�سخرية مني؟
لي�س هناك �أي �سخرية ،يا �آغا!
لقد بد�أت بالفعل باحرتامك .ملاذا مل � َ
أرك من قبل ،حب�ست نف�سك يف �صخب املدينة و�ضو�ضائها؟
تركا الفناء �سويا وابتعدا عن حرارة املوقد ،وال�سماور الربكاين.
تب�ين �أن كارليغا���ش مل تك��ن فت��اة �صريح��ة فح�س��ب ،ب��ل و�أي�ض� ًا منفتح��ة و�ش��جاعة :فه��ي ال تخف��ي �أفكارها؛ ت�س��أل
مبا�ش��رة ما تريد �أن ت�س��أل عنه؛ عازمة وواثقة بنف�س��ها ،بدون توا�ضع خمادع كما يحدث.
عب ًث��ا �أن��ه ر�أى فت��اة طويل��ة وم�ش��رقة والنه��ار يف نهايت��ه ،فت��ارة ال�ض��وء اخلاف��ت لنج��وم ال�س��ماء ،وت��ارة �أخ��رى
انعكا���س ملع��ان عل��ى �آخ��ر ،ولك��ن عندم��ا كان يق��ع ب�ص��ره عل��ى ج�س��مها املم�ش��وق ،انده���ش كاي��ران م��ن �أن منطقة
�صدرها الأبي�ض الثلجي ُ�س� ّلط ال�ضوء عليها ب�ش��كل خا�ص .يف هذه اللحظة ،دعا نف�س��ه �إىل كبح �ش��هوتها ،تذ ّكر
�أو ُلدي��ر ،ف�صدره��ا �أي�ض� ًا �أبي���ض ب�ش��كل ممي��ز ،حت��ى م��ع العتم��ة ،يوا�صل بيا�ضه و�س��حره.
�آغ��ا ،م��ا ال��ذي تفك��ر في��ه؟ يبدو �أنك تفتقدعائلتك؟ الغياب عن البيت لفرتة طوية هو للزوجة معاناة ،وللأطفال
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كارليغا�شيت�شكا � -صيغة التحبب من ا�سم كارليغا�ش.
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عذاب.
�أج��ل ،تظه��ر مث��ل ه��ذه ال�صعوب��ات .ب�ش��كل خا���ص �أفتق��د ابنت��ي ،يف نوفم�بر �س��تبلغ التا�س��عة� .أب��د�أ بالتفك�ير به��ا،
ف�أ�ش��عر برائح��ة �ش��عرها تق�ترب م��ن �أنف��ي� .أ�س��مع �صيحاتها"�أب��ي ،ي��ا �أب��ي!" وك�أنه��ا بالق��رب من��ي .و�ش��قيان � ً
أي�ضا
وال��داي.مل � ُألهم��ا يف �ش��يءٍ حت��ى ال يك�بران ثرثارين.ل��دى العام��ة تعب�ير منا�س��ب":واحد م��ن �أ�س��ماء ال�ش��خ�ص
اجليد�-ش��رير! وواحدم��ن �أ�س��ماء ال�ش��خ�ص التاف��ه -ثرث��ار!"
مل �أ�سمع به ،وحتى �أنني مل �أكن �أعرف .وفهمه على الفور لي�س بالأمر ال�سهل.
عندم��ا �س��معت ذل��ك لأول م��رة ،مل �أفه��م �أن��ا � ً
�خ�صا �ش��ري ًرا� ،أي خبي ًث��ا،
أي�ض��ا ً
متام��ا كي��ف ميك��ن �أن " ُي ْن َ�س��ب �ش� ً
�إىل اجليدي��ن" .ف ّك��رت ،وتب�ين �أن ال�ش��خ�ص املو�سو���س واللح��وح ين�س��به كث�يرون �إىل ن��وع اخلبي��ث .باخت�ص��ار ،هو
يع��رف ويطال��ب بال�ش��يء ال��ذي ال يرغ��ب الآخ��رون حتى التفكري فيه .و�أي�ض ًا الرخوي -هو معروف �أنه �ش��خ�ص ال
قيم��ة ل��ه ،غ�ير ق��ادر عل��ى الوقوف بني العدال��ة والنذالة� .أترين �أي فل�س��فة لدى العامة؟
�أن��ت ،ي��ا �آغ��ا ،ال ت�ش��به الكازاخ��ي ال��ذي ن�ش��أ يف املدين��ة .كازاخيو املدين��ة ال يجيدون ،حتى بلغتهم الأم ،املناق�ش��ة
على هذا النحو.
ح�س��ن ًا ،ال داعي لإهانة الكازاخي املتمدن بدون ق�صد! لنفر�ض ،على الرغم من �أنني نف�س��ي �أعي���ش يف املدينة،
لكنن��ي بروح��ي �أح ّل��ق يوم ًي��ا يف الق��رى والبل��دات .يف القري��ة ل��دي �أب يتج��اوز عم��ره ال�س��بعني ،و�أم ف��وق ال�س��تني.
عقل ًي��ا �أن��ا دائم��ا معهم��ا ،ولكن ل�س��وء حظ��ي ،نادر ًا ما �أزورهما .ويف كل مرة ،عندما يغمرين ال�ش��وق لهما� ،أعانق
�أطف��ايل ،وبذل��ك �أطفئ��ه ،حت��ى ول��و لف�ترة� .أخدع نف�س��ي بهذه الطريق��ة� .أحيا ًنا �أدخل يف فرح��ة ال ت�صدق عندما
�أراق��ب �صخ��ب ابن� َّ�ي .ل��و يقلب��ان البي��ت كل��ه ر�أ�س� ًا عل��ى عقب -لن �أقول �ش��ي ًئا .نقول �ش��ي ًئا ،وهنا �ش��يء �آخر ،ولكن
الأطف��ال ه��م ال�س��عادة احلقيقي��ة للإن�س��ان ،وكل م��ا عداه��م هو عاب��ر .حب الأطفال هو واحد من �أعمق امل�ش��اعر
الأبدي��ة التي ال تفرت.
يف ه��ذه احلال��ة� ،أيه��ا الأغا�ش��كا املح�ترم،يف �أي فن��اء خلف��ي حتتف��ظ بح��ب زوجت��ك الت��ي �أهدت��ك ه ��ؤالء
الأطف��ال ؟
كي��ف ذل��ك ،يف �أي فن��اء خلف��ي؟ �س��تبقى يف مكانه��ا� .ألي���س ح��ب الأطف��ال وح��ب �أمه��م �ش��عورين متكامل�ين وغ�ير
مت�ضاربني؟
�إذا ما �س�ألتك �شي ًئا ما لن تغ�ضب؟
لن �أغ�ضب.
�أنت دائ ًما تتحدث عن الأطفال ،ومل تقل �أي كلمة عن زوجتك� ،أال تفتقدها؟
مل��اذا ال �أفتقده��ا؟ لك��ن عقلي��ة ال�س��هوب الت�س��مح للكازاخ��ي باحلدي��ث م��ن �س��اعة �إىل �س��اعة ح��ول زوجت��ه م��ع
( (  (1

( ( �   (1آغا�شكا  -من "�آغا" � -صيغة اح رتام مت�صنعة باللغة الرو�سية .قارن "بابا�شكا�/أبي"" ،براتي�شكا�/أخي"
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الغرباء .مرة �أخرى ،يف �ش��عور ال�ش��وق �إىل الأطفال هناك بالت�أكيد معنى خفي يفهمه اجلميع عن وجود زوجة.
�أنت ،يا �آغا ،ت�ش��رح �أ�ش��ياء ب�س��يطة ،كما يبدو يل ،بلغة علمية .لذلك ،من امل�س��تحيل التحدث �إليك بدون النظر
�إىل الوراء� .سيخاف املرء با�ستمرار �أن يقول �شيئ ًا زائد ًا فيقع يف احل�صار.
حتدثت بحذر.
كارليغا�ش ،مل �أحلظ �أبدً ا �أنك
ِ
�خ�صّ � ،
أف�ض��ل ع��دم كتم��ان �أف��كاري ،وع��دم �إخف��اء �أحا�سي�س��ي .ولك��ن ،رمب��ا ،ب�س��بب االح�ترام� ،أو
�أن��ا عموم� ًا �ش� ٌ
رمبا حتت ت�أثري �أ�سلوبك يف التعبري عن �أفكارك بدقة وب�شكل ملمو�س� ،أجد نف�سي معك جمربة على �أن �أح�سب
لك ح�س��ا ًبا ،وب�ش��كل عام ،التكيف وفقك يف احلديث.
متكنت مني� ،آه؟! حتى �أنني مل �أكن �أتخيل �أنك تتمتعني بكل هذه الكاريزما.
ح�س ًنا ،لقد
ِ
علي �شخ�ص ًيا
رمبا فيك قوة خفية ت�ؤثر ّ
وهل هذا حقيقي؟
�إذا مل يكن كذلك ،كيف ميكن �أن تف�سر هذا؟
كارليغا�ش ،ك�أنك ت�سخرين مني!
لي�س منك ،يا �آغا� ،أنا �أ�سخر من نف�سي.
وكيف يفهم ذلك لو �سمحت؟
لن تفهمه وال ب�أي �شكل!
هل هكذا تتكيفني معي ،وحت�سبني يل ح�سا ًبا؟
�شخ�صا �سيئ ًا ،وو�ضيع ًا.
هكذا .هكذا ،يا �آغا .وهل هذا قليل؟ �أنا الآن فقط بد�أت �أدرك كم �أنا ما زلت
ً
تتلفظ��ي! م��ا ب��ك؟ مل��اذا تقول�ين ذل��ك؟ لرنج��ع� ،أف�ض��ل� ،إىل البي��ت .ق��د يب��د�ؤون بالبح��ث
ُك ِّف��ي ،ي��ا كارليغا���ش ،ال ِ
عنا.
�إن كانوا �سيبحثون ،فعنك على الأغلب .ال �أحد �سيبحث عني.
يف تل��ك اللحظ��ة وم���ض يف ذه��ن كاي��ران بع���ض ال�ش��ك" .كف��ي- ،متت��م لتهدئ��ة نف�س��ه م��ن الداخ��ل� - .إنه��ا تعل��م
�دي �أ�س��رة و�أطف��ال ،وم��ن غ�ير املرج��ح �أن مت�ض��ي �إىل مث��ل ذل��ك� .أو � ....أو�أنها عرفت رج�ل ًا من قبل؟" .بعد
�أن ل� َّ
�أن خج��ل م��ن �أف��كاره اخلا�ص��ة ،وحت��ت جن��ح الظالم ،نظر كايران بلمحة �إىل كارليغا���ش ،كما لو �أنه ا�ست�ش��عر �أن
الفت��اة كانت تنظر �إليه.
كنت تتحدثني ب�شكل جيد.
تغريت بع�ض ال�شيء؟ للتو ِ
كارليغا�ش ،لقد ِ
والدي و�أ�ش��قائي� ،إال �أن
لقد تعبتُ  ،يا �آغا .على الرغم من �أنني �أعي���ش و�س��ط �أكرث من ع�ش��رين �ش��خ�ص ًا ،بجوار ّ
�اب م��ن ذراع��يُ .ح ِرمت من حب
متام��ا .حت��ى �س��ن اخلام�س��ة والع�ش��رين ،مل ي�أخ��ذين �أي �ش� ٍ
الوح��دة ا�س��تنفدتني ً
الفتيات الأول ،وال حب ال�شخ�ص البالغ� .ضع يدك على قلبك وقل يل ،هل هذه حياة ،يا �آغا؟
أنت؟
مل يعرتف لك �أحد �إىل الآن ،رمبا الذنب يف ذلك يقع عليك � ِ
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ال� ،أنا ل�ست متعجرفة .مل �أقابل وال حتى �شاب عادي يحبني ويقع يف حبي .على �سبيل املثال ،لو �ألتقي ب�شخ�ص
مثلك� ،س�أق ّدر ذلك على الفور .للأ�سف ،ولكن مل �أ�صادف ذلك ال�شخ�ص يف طريقي .من يدري ،ورمبا الآن لن
نلتقي �أي�ض ًا.
ال تقويل هذا ،يا كارليغا�ش .احلياة كلها �أمامك.
ي��ا �آغ��ا ،ال يلي��ق الك��ذب علي��ك .احلي��اة �أمام��ي ال ميك��ن �أن تك��ون بالطريق��ة التي �أريدها� .أخ�ش��ى �أنن��ي يف النهاية
�س��أُجرب على ربط حياتي ب�ش��خ�ص ماتت زوجته� ،أو مع مطلق.
لكن هذه هي حياة � ً
أي�ضا� .أف�ضل من ال �شيء.
ل��و �أين فت�ش��ت ع��ن �ش��يء �أف�ض��ل م��ن ال �ش��يء ،لكن��ت ق��د وج��دت مث��ل ه��ذا الأف�ض��ل من��ذ وق��ت طوي��ل .لك��ن لي���س
مبق��دوري �أن �أحط��م ه��ذا الطب��ع العربي��د! مل��اذا ال تفه��م ذل��ك؟ �أم �أن��ك ال تري��د �أن تفه��م؟
الطبع العربيد يقول اذهبي فقط �إىل احلبيب .ما هو ال�شيء غري املفهوم هنا؟
لذل��ك فه��و طب��ع عربي��د ،لأن��ه لي���س ب��دون نذال��ة ،كي��ف ميكنن��ي �أن �أك��ون� ،إن �أعجب��ت بذل��ك ال��ذي لدي��ه زوج��ة
و�أوالد؟ ق��ل يل ب�صراح��ة ،افرت���ض ل��و �أين �أحببت��ك ،ه��ل ميك��ن �أن تتخل��ى ع��ن عائلت��ك وتتزوجن��ي؟
بالطبع ،لن �أتزوجك.
ملاذا؟
لأنن��ي تزوج��ت بزوجت��ي ع��ن ح��ب ،وه��ي بدوره��ا تزوجتن��ي ع��ن ح��ب .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،نح��ن كالن��ا نح��ب
�أطفالنا .وبالإ�ضافة �إىل م�ش��اعر احلب ال�س��ابقة لدينا ،حبنا لأطفالنا ،ويف الوقت احلا�ضر ،منت هذه امل�ش��اعر
ب�ش��كل ال ي�صدق.
وماذا عن الر�أي القائل �إن الزوجني يربدان جتاه بع�ضهما البع�ض بالتدريج؟
ولكن عام ًا بعد عام ،ميكن �أن ت�صبح امل�شاعر �أقوى �أي�ض ًا .كنت قد قلتُ �إنها زادت لدينا بف�ضل الأطفال.
�إذن ،يكذبون حني يقولون �إنها تربد مع مرور الوقت؟
من يدري ،احلياة ال تعطي مقايي�س �صارمة ،ميكننا �أن نتوقع منها هذا وذاك على حد �سواء....
"�إذا ما نظرنا من وجهة نظر علمية" تريد �أن تقول؟
بينم��ا كانكاي��ران يرتي��ث لع��دم فهم��ه كي��ف ي��رد على املك��ر الب َّناتي ،ا�س��تدارت كارليغا���ش ،ودون �أن تنطق بكلمة،
م�شت باجتاه املنزل .ملاذا هكذا ت�صرفت ،هي وحدها تعرف .قبل �أن تغ�ضب من كايران ،بالطبع ،كان يجب �أن
تكون هناك رابطة وثيقة وقدمية بينهما .مل يكن مثل ذلك�.إذن ،ما هذه املزحة؟ ومع ذلك ،فقد ع ّذب الإحراج
متام��ا خط��أه .رف��ع عيناه ب�ش��كل عف��وي �إىل ال�س��ماء املر�صعة
احلا�ص��ل كاي��ران ،و�ش��عر بنف�س��ه مذن ًب��ا ،ومل ي��درك ً
بالنج��وم الراق�ص��ة ،رف��رف برمو�ش��ه وغم��ز به��دوء ،كم��ا ل��و كان يق��ول ب�صم��ت له��ا "كي��ف ميكنن��ا �أن نع��رف".
� ....إىل �أملاتي عاد كايران يف منت�صف �شهر �أكتوبر.
يف ال�صب��اح ،عندم��ا ن��زل م��ن القط��ار ،ويف عجل��ة م��ن �أم��ره عندم��ا و�ص��ل �إىل املن��زل ،متت��م فج ��أة�" :أوه ،ي��ا
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للتعا�س��ة!  "...فق��د تذك��ر �أن��ه عن��د مغادرت��ه ،مل ي�أخ��ذ مفتاح الباب معه .مل يفكر ب�ش��كل م�س��بق �أن��ه عند و�صوله،
�س��يكون الأطف��ال ق��د ذهب��وا �إىل املدر�س��ة ،وزوجت��ه �إىل العم��ل.
نظ��ر �إىل �أق��رب متج��ر ،وات�ص��ل ب�أو ُلدي��ر يف العم��ل ،وقي��ل ل��ه "لق��د طلب��ت �إذ ًن��ا للخ��روج الي��وم"" .عل��ى الرغم من
�أنن��ي مل �أخربه��ا ،لك��ن يب��دو �أنه��ا ،بع��د �أن عرف��ت ي��وم و�ص��ويل ،حر�ص��ت عل��ى التح�ض�ير" -ف َّك��ر ،وغم��ر ال��دفء
روح��ه ،ويف م�ش��اعره اجليا�ش��ة �س��رى ارتخ��اء طي��ب .ت��رك حقيبة الأمتع��ة اليدوية لدى اجل�يران ،واعتقد �أنه من
ال�ص��واب �أن ينتظ��ر ل��دى �صديق��ه ديغ��دار الذي كان منزل��ه قري ًبا.
"ه��ل ه��و يف املن��زل� ،أم �أن��ه لي���س هن��اك ،رمب��ا يتوج��ب االت�ص��ال به ومعرف��ة ذلك"-توقف للحظة ،وم��ن ثم تو�صل
�إىل خال�صة�":آي ،هنا ،لي���س بعيدً ا� ،إن مل يكن هناك ،ف�س��أعود ،وعندها تكون �أو ُلدير قد و�صلت".
من��ذ �أن ح�صل��ت الب�لاد عل��ى ا�س��تقاللها ،زاول ديغ��دار البي��ع وال�ش��راء يف ال�س��وق ال�س��وداء ،وفت��ح �ش��بكة م��ن
املتاج��ر واملح�لات التجاري��ة يف زواي��ا خمتلف��ة م��ن املدين��ة ،ف�أ�صب��ح رج��ل �أعم��ال .خط��رت لكاي��ران فك��رة جم��ع
املدخ��رات ،وبع��د الت�ش��اور م��ع ال�صدي��ق ،فت��ح نقط��ة جتارية خا�صة به .لذلك ،فقد ف َّكر يف مناق�ش��ة هذه امل�س��ألة
�أي�ض� ًا خ�لال اللقاء.
لدى اقرتابه من باب ديغدار ،وما �إن �ضغط على زر اجلر���س ،حتى اهتز يف اجلانب الآخر �ش��يء ما ،ووقع على
الأر���ض .م��ن الوا�ض��ح �أن �ش��خ�ص ًا م��ا يف ال�ش��قة ،لك��ن �أح��د ًا مل يفت��ح الب��اب� .ضغ��ط م��رة �أخ��رى عل��ى اجلر���س،
وهذه املرة لفرتة �أطول .ن�ش��ب �صخب م�س��موع بالكاد بالقرب من الباب.
عال .وبطرف �أذنه �سمع هم�س امر�أة تقول":ال تفتح!"
ديغدار ،هذا �أنا- ،قال ب�صوت ٍ
كاي��ران! � -س��مع �ص��وت ديغ��دار ال��ذي اق�ترب من الداخل� - .آ�س��ف! يف املنزل �ش��خ�ص غريب .مت��ى و�صلت؟ �أوه،
كم �أ�شعر بالإحراج منك .لكن �أعتقد �أنك �ستتفهم.
�إي��ه ،ح�س� ًنا ،ال علي��ك! و�صل��ت بالقط��ار يف ال�صب��اح .ن�س��يت �أن �أح�ض��ر املفت��اح� .أو ُلدي��ر لي�س��ت يف العم��ل ،وال يف
املن��زل .هي��ا ،ه��ي عل��ى و�ش��ك الق��دوم� .أن��ت � ً
أي�ض��ا ال ت�ؤاخ��ذين!
يف اللحظ��ة الت��ي ا�س��تدار به��ا ليذه��ب ،ب��دا ل��ه م��رة �أخرى هم���س تل��ك املر�أة .بدا �أنه �س��مع هذا ال�ص��وت يف مكان
هم�س��ا م�ألو ًف��ا .ن��زل م��ن الطاب��ق الثالث ،وعندما ع� َّرج �إىل الثاين ط َّن��ت �أذناه ،وغطى
م��ا .مل يك��ن �صو ًت��ا ،و�إمن��ا ً
ظه��ره الع��رق :فهذا الهم���س ي�ش��به هم���س �أو ُلدير! ال �ش��ك ،هم�س��ها! ....ارجتف��ت �أ�صابعه ،وانحن��ت ركبتاه ،وكاد
ي�س��قط يف مكانه .كيف يخرج �إىل ال�ش��ارع ،ال يذكر .عندما التفت للنظر �إىل النافذة يف الطابق الثالث ،توقف
فج��أة :فه� َ�م ،ق��د ينظ��ران �إليه".ل��و �أنه��ا لي�س��ت �أو ُلدي��ر! ل��و �أنه��ا لي�س��ت هي!" -دعا يف نف�س��ه دون �أن يع��رف ملاذا.
بع��د ذل��ك اندف��ع م��رة �أخ��رى باجت��اه املدخل�"،س��أحطم ب��اب الزندي��ق امللع��ون ،و�س��أخزيه �أم��ام كل اجل�يران!"،
راودت��ه الفك��رة ،لكن��ه قم��ع نف�س��ه م��رة �أخ��رى "عنده��ا ل��ن ي�صاب باخل��زي هو ،بل �أن��ت ....على الأغلب لي�س��تهي ،بل هما ال ي�ستطيعان الت�صرف هكذا؟! ....افرت�ض �أن �أو ُلدير جال�سة الآن يف املنزل وتنتظر� .س�أذهب �إىل
بيت��ي" - .ح�س��م �أم��ره.
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م��ع ه��ذا التفك�ير ،ودون �أن يتح��ول �إىل �أي م��كان ،ه��رع �إىل املن��زل .ذهب وراء زاوية البن��اء املقابل ونظر" .رمبا،
عندما غادرتُ � ،شاهداين من خالل النافذة .لو كانت تلك �أو ُلدير ،لهربت على الفور �إىل ال�شارع .ملاذا �أم�ضيت
حيات��ي نه ًب��ا لل�ش��كوك ؟ ،ا�س��مح يل ،دون �أن �أبتع��د� ،أن �أ�س��تو�ضح كل �ش��يء"  -ق��رر ،وبع��د �أن اق�ترب م��ن البن��اء
املقاب��ل ،اختب��أ وراء الزاوي��ة الأمامي��ة ،حيث بدا مدخل ديغدار ُيرى جيد ًا.
بع��د اثنت��ي ع�ش��رة دقيق��ة بال�ضب��ط ،خرج��ت م��ن املدخ��ل هام��ة ديغ��دار .ل��دى خروج��ه التف��ت بوجه��ه نح��و نافذة
�خ�صا ما �أعطى من هناك �إ�ش��ارة ،حتول ديغدار فج�أة ،وذهب يف �أعقابه �إىل املبنى
الطابق الثالث .يبدو �أن �ش� ً
املقاب��ل .حقيق��ة �أن ه��ذه ه��ي خط��وة ا�س��تطالعية ،و�أن ه��ذا مل يع��د عالم��ة جي��دة� ،ش��عر به��ا كاي��ران بداخل��ه.
ج� َّ�ف حلق��ه ،وزادت الرع�ش��ة يف ج�س��ده ،ومتال��ك نف�س��ه ب�صعوب��ة .مب��اذا كان ي�سرت�ش��د :بغ�ض� ٍ�ب� ،أم بحكم� ٍة�،أم
�بان�،أم مبك� ٍ�ر-مل ي��درك ،ولك��ن� ،أ ًي��ا كان ،حتت ت�أثري �ش��يء من هذا القبيل ،وحت��ى ال تالحظه عيناديغدار،
بح�س� ٍ
انتق��ل كاي��ران �إىل املدخ��ل الأخريم��ن املبن��ى املجاور.
بع��د ب�ض��ع دقائ��ق ،ع��اد ديغ��دار وه��و ينظ��ر حول��ه .اختب�أ يف مدخل املبن��ى الذي يقع فيه منزل��ه ،وراقب لفرتة من
الوقت .تعززت افرتا�ضات كايران �أكرث و�أكرث ،وغدا مقتنع ًا �أن ديغدار كان يتعقبه هو حتديد ًا .ودون �أن يالحظ
�أي �شيء يثري الريبة� ،صعد �إىل �شقته ،حيث اختفي ج�سمه امل�سود.
بع��د ذل��ك ،عندم��ا اندفع��ت �أو ُلدي��ر كطلق��ة م��ن املدخ��ل ،وق��ف كاي��ران يف مكان��ه ك�صن��م ب�لا ح��راك .وبوقوف��ه
هكذا ،مل ي�ستطع �إغالق فمه املفتوح ،وال االنتقال من النقطة امليتة .الفكان م�شدودان ،واجل�سم مل يطع ،وخو ًفا
م��ن �أن ي�س��قط،مل يتمك��ن م��ن �أن يخط��و ول��و خطوة.ه��ي ،مل تذه��ب مبا�ش��رة مب�س��ار ديغ��دار وكاي��ران ،بل حتولت
و�س��ارعت نح��و البن��اء ال��ذي كان كاي��ران يختب��ئ فيه.كايران املغ�شو���ش �أكرث باخلداع الأنث��وي ،خرج من املدخل،
ووق��ف بعر�ض الطريق.
�صرخت و�سقطت على الفور.�آ�آ�آه!
ْ
�أراد �أن يلق��ي يف وجهه��ا �أق��ذر كلم��ة عل��ى وج��ه الأر���ض ،لك��ن نكاي��ة ،مل ت��أت ه��ذه الكلم��ة عل��ى ل�س��انه .وب��د ًال م��ن
ذل��ك ،نظ��ر �إليه��ا نظ��رة احتق��ار ،ب�ص��ق يف وجهه��ا ،ودون �أن ي�س��تدير ،وا�ص��ل �س�يره.
�ض��رب وركل ب��اب �ش��قة ديغ��دار يف الطاب��ق الثال��ث ،و�ص��رخ ب��كل م��رارة وغ�ض��ب�" :أخ��رج� ،أيه��ا الوغ��د� ،س��أقتلك!
وغ��د! خائ��ن!" .-وفق��ط عندم��ا انزع��ج اجلريان ب�صراخه،مهددين بــ"ا�س��تدعاء ال�ش��رطة" ،خ��رج مرغم ًا بالكاد
يجر رجليه.
افرت���ض يف عقل��ه �أن �أو ُلدي��ر و�صل��ت �إىل املن��زل .وكي��ف الآن �س��يجتاز عتب��ة البي��ت املوج��ودة في��ه؟ ب��أي عين�ين
�س��ينظر؟ م��اذا �س��يقول للأطف��ال ،م��اذا �س��يقول لزوجت��ه اخلائن��ة؟ �ألي���س االنتح��ار �أ�س��هل علي��ه م��ن دخ��ول ه��ذا
البي��ت؟ يقول��ون "الكل��ب اجلي��د ال يحت�ض��ر عل��ى امل�ل�أ"� ،ألي���س ه��و �أ�س��و�أ م��ن الكل��ب؟!
كم��ا ل��و كان��ت بانتظ��اره حف��رة �س��وداء فاغ��رة فاه��ا ،م�س��تعدة البتالع��ه كل��ه ،مل ي�س��تطع حت��ى حتري��ك قدم��ه يف
ً
متثاقل خارج املدينة" .كيف يل �أن �أكون؟ ماذا بو�سعي �أن �أفعل الآن؟
اجتاه املنزل .ا�ستدار �إىل الغرب ،وم�شى
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�س��أل نف�س��هً ،مغتاظ��ا ومها ًن��ا حت��ى �أعم��اق روح��ه .بالطب��ع ،ح��اول �أن يه��د�أ ،وي�س��تعيد عقل��ه توازنه ،وال ي�ست�س��لم
مل�ش��اعره ،ولكن الأفكار اخل�سي�س��ة تطفح ،ت�س��حقه" :يبدو �أنهما اعتادا اللقاء يف �ش��قة ديغدار؟!
يف الطري��ق �إىل الط��رف الغرب��ي ل�ش��ارع �آباي��كان هن��اك مطع��م �صغ�ير ،ذه��ب �إلي��ه� ،ش��رب زجاج��ة كامل��ة م��ن
الفودكا .نقر مرتني وثالث مرات بال�ش��وكة على ال�صحن ،وقفت الوجبة اخلفيفة يف حلقه .مل ترتك ال الفودكا
وال الوجبة اخلفيفة �أي انطباع �أبد ًا ،وبدت غريبة :ال يف الر�أ�س ،وال يف ال�ساقني ،ال ثم ٌل ،وال �شب ٌع .وك�أن من كان
ي�ش��رب وي��أكل لي���س ه��و ،و�إمن��ا �ش��رفه املنته��ك ،وحنق��ه املث��ار ،وغ�ضب��ه الرهيب.
دون �أن ي�س��تخدم و�س��ائل النقل ،ذهب �س�ير ًا على الأقدام�" .إىل �أين �أذهب؟ �إىل �أين �أندفع؟  -دارت يف ر�أ�س��ه.
"رمب��ا� ،إىل اجلحي��م ،والتخل���ص م��ن كل �ش��يء دفع��ة واح��دة ،و�أ�ش��نق نف�س��ي يف م��كان م��ا؟!" "ه��ل ه��و الط�لاق؟
عنده��ا ،م��اذا ع��ن �أمه��اري؟ بدونه��م ،يف النهاي��ة� ،س��وف �أعذب نف�س��ي! بدونه��م� ،أي حياة �س��تكون حياتي؟"
"ي��ا �أمه��اري! ي��ا �أمه��اري! وه��ل �أن��ا طلبتكم من اهلل من �أجل هذا؟ بدونكم حياتي لي�س��ت بحي��اة! كيف ميكنني �أن
�أق��ول لك��م احلقيق��ة ،احلقيق��ة الرهيبة ،و�أ�ش� ّهر ب�أمكم؟ و�إن مل �أخربكم ،كيف� ،إذن� ،س�أف�س��ر؟"اجلرمية املميتة
ه��ي م��وت ال��روح" ،كي��ف ميكنن��ي الآن م�ش��اركة الفرا���ش معه��ا؟ و�إن مل �أ�ش��اركها ،فم��ا حاجتي ملثل ه��ذه الزوجة؟
لي���س فق��ط �أن �أك��ون معه��ا ،ب��ل �أ�صبح��ت �أ�ش��عر بالغثيان من مظهرها ،ومن ج�س��دها ،وحتى من َن َف�س��ها ....ماذا
ع�س��اي �أن �أفع��ل� ،أن��ا البائ���س :كي��ف �أك��ون معك��م ،كي��ف �أك��ون معه��ا ،كيف �أكون مع نف�س��ي؛ ما العم��ل ،كيف يل �أن
�أوا�صل العي���ش بعد ذلك؟"....
مل يع��رف كاي��ران �إىل �أي��ن حتمل��ه قدم��اه ،و�إىل �أي �أزق��ة ت�أخ��ذه- ،م�ش��ى وم�ش��ى ،ي��ذرف الدم��وع كطف��ل �صغ�ير.
بالتن��اوب م��ع الدم��وع ،ت�س��ربت م��ن �ص��دره م��رارة و�صف��راء ،ت��ذوب ،وخط��وة وراء خط��وة ،كم��ا ل��و كان��ت ت�ضعفه.
نظ��ر حول��ه� ،أدرك �أن��ه كان ال يزال ي�س�ير على �ش��ارع �آب��اي مرة �أخرى.
ولك��ن �إىل �أي��ن يذه��ب بع��د ذل��ك ،و�إىل م��ن يذه��ب ،ولأي �س��بب يذه��ب ،وب��أي ح��ق؟  -مل تك��ن لدي��ه �إجابات .ويف
�ص��دره م��ا زال��ت احلي��اة توم���ض ب�ش��كل خافت .اللعنة! ب�إمكانه �أن يتخلى عن كل �ش��يء ،ولكن ماذا عن الأطفال،
عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��م منف�صل��ون م��ن حي��ث امل�ضم��ون اجل�س��دي� ،إال �أنه��م روح واح��دة؟ خيان��ة وال ت��رى �أطفال��ك
ب�س��بب زوجة فا�س��دة؟ برتكها للبيت لن تنال العقوبة هي ،بل هو من �س��يعاقب؟!وهل هذا عد ٌل؟
طامل��ا �أن��ه �أحبه��ا حق� ًا ،يب��دو �أن��ه �أخط�أ عندما �ص َّدق �أنها حتبه � ً
أي�ضا� .س��عادته الوحي��دة الآن هي الأطفال .لكنها
�أمه��م .الطف��ل ال��ذي فق��د �أم��ه ه��و يتيم حقيقي ،فهو ميكن �أن يجعل بيده من �أطفاله �أيتام ًا! اللعنة على مثل هذا
الأب! �إذا كان الأم��ر كذل��ك ،فه��ذا يعن��ي االندف��اع �إىل �أح�ض��ان ه��ذه اخلائنة ؟ لو �أنن��ي مل �أ َر ومل �أعرف ،ما كنت
لأ�شك ب�شيء -لكن الأمر خمتلف� ،أن �أرى ب�أم عيني و�أتراجع؟....
� ...أين فيه الرجل� ،أين فيه الإن�سان ،يف هذه احلالة؟
يف ح��رارة ال�ش��هوة العمي��اء ،كاملجن��ون ،كان يق��ول له��ا يف بع���ض الأحي��ان" :ي��ا حبيبت��ي!"  -الآن ال ميكن��ه �أن يق��ول
هذه الكلمة لها� .إىل القرب ،لقد تبني �أنها لي�ست حبيبة�".آ ٍه! يا روحي!"  -متتمت بها ،وهي �شبه غائبة عن الوعي.
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الآن ،ينه��ار كل �ش��يء ،ال�س��عادة الت��ي غمرت��ه ح�ين كان��ت تق��ول ل��ه ذل��ك يف لقاءاتهم��ا احلميمي��ة ،كان��ت وهم� ًا
كلماته��ا طف��ح �ش��هوة رخي�ص��ة ،تلق��ي به��ا لل�ش��خ�ص ال��ذي ميلكه��ا؛ لي���س هن��اك م��ا ي�ضم��ن �أنه��ا مل تق��ل ذل��ك ل��ه
�أي�ض ًا...
ميور داخله بالغ�ضب ،باحلرية:
عقوب��ة اخليان��ة يج��ب �أن تك��ون واح��دة ،الط�لاق .وه��ذا يعن��ي تدم�ير ال�س��عادة الوهميةالت��ي بنيته��ا بنف�س��ك.ولكن ،هل �سيكون الأطفال ل"�أبو"ين مطلقني �سعداء؟من غري املرجح �أن يكونوا.فقط عندما يعي�شون ويكربون،
ميكن �أن يعودوا �إىل ر�شدهم.يف الوقت نف�سه� ،إن ال�صفح عن خيانة الزوجة من �أجل الأطفال،يعادل االعرتاف
باخليانة كقانون للحياة.وال ميكن اعتبارها خط�أ ،لأن اخلط�أ ميكن �أن يقرتفه املرء ،عندما يكون عليه يف وقت
املح��ن اختي��ار واح��د م��ن العدي��د م��ن الطرق املت�ش��ابكة .وبالطب��ع مل تقع �أو ُلدير يف مثل هذه احلالة� .س�ترغب يف
احل�صول على الطالق ،لأنها م�ش��مئزة ،هذه رغبتها ،لتقرر بنف�س��ها� .أجل ،ولتخرب هي نف�س��ها الأطفال عن كل
�شيء.
جتول يف ال�ش��وارع جيئة وذها ًبا حتى وقت مت�أخر من الليل ،وتعب للغاية� .أُنهكت �س��اقاه ،وبد�أ ر�أ�س��ه يطن .حتى
الأف��كار املتناث��رة يف فو�ض��ى ،وا�ض��ح �أنه��ا تعب��ت�" .س��تكون� ،أم ل��ن تكون! قال يف حلظة وهو ي�ص ّر على �أ�س��نانه- :
"�أق�س��م ب��روح الأج��داد� :س ��أم�ضي �إىل ذل��ك م��ن �أج��ل الأطف��ال!"
بع��د �أن ر�س��خ ه��ذا اخلي��ار يف تفك�يره ،اق�ترب م��ن منزل��ه .ت��ردد قلي� ًلا عن��د الب��اب ،كبح جم��اح هيجان��ه .م َّد يده
جديد
�إىل اجلر���س مرت�ين ،وخف�ضه��ا يف املرت�ين� .أخ�ير ًا ،وبعد �أن ا�س��تجمع �ش��جاعته� ،ضغط عل��ى الزر.نقر من ٍ
من�صتًا" .بابا!" � -س��مع �صوت ابنه البكر ،تبعه �صوت الطائرين ال�صغريين -ابنه الأ�صغر وابنته .قاوم كايران
دموعه املندفعة ،وارتبك ،ومل يتمكن من التحديد بو�ضوح يف �أي جهة يقع الباب ،وال يف �أي جهة يقف هو نف�سه.
�س��طع �ض��وء مبه��ر ،خ�شخ�ش��ة فت��ح الب��اب ،وذراع االب��ن الأك�بر يل��ف رقبت��ه عل��ى الف��ور ،وال�صخ��ب الرن��ان البنت��ه
ال�صغرية التي مل ي�س��اعدها طولها الذي فردته بالكامل على احت�ضانه� .س��ار خطوة ،تعرث ب�ش��يء ما ،ات�ضح �أنه
كان حقيب��ة الي��د الت��ي مل يع��رف �إن كان اجل��ار ق��د �أح�ضرها� ،أم �أن الأطفال �أنف�س��هم ذهبوا لإح�ضارها .ال�ش��يء
الرئي�س��ي �أن الأطف��ال عرف��وا ع��ن عودت��ه .مل تنم الفراخ ،انتظروا ب�ص�بر و�صوله .يا �أعزائي!
�أبع��د بلط��ف ابني��ه اللذي��ن كان��ا ي�ش��عران ب�ش��وق كب�ير �إليه ،ف�أحاط��ا به من اجلانب�ين ،وق َّرب ابنته ذات ال�س��نوات
الت�س��ع ،وق َّبلها ،وبينما كان ي�ش��م رائحتها ،تدفقت الدموع على خديه ،وت�س��اقطت على �ش��عرها.
هام�سا وهويقربها بلطف �إىل �صدره - .يا ع�صفورتي!
�أورميتايكاتي !  -قال ً
�أبي ،ملاذا تبكي؟ �-س�ألت االبنة وهي مت�سح وجهه بيدها- .هل �أغ�ضبك �أحد؟
ال ،يا نوري! فقط لأنني ا�شتقت �إليكم.
( (  (1
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�سوف ا�ستلقي بجانب والدي!،قال االبن البكر ما�سكات.
ً
متدخل.
و�أنا� ،صرخ موراتيك
عال.
ال� ،أنا يا �أبتي!،انزعجت �أورميو ،تذمرت ب�صوت ٍ
لأن ال�سرير الواحد ال يت�سع للأربعة ،فر�شوا على الأر�ض بطانية �سميكة ،وبد�أوا برتتيبها.
�س�أ�ستلقي �إىل اليمني من �أبي� ،صاحت �أورمي.
�إذن� ،أنا �إىل ي�ساره -قال موراتيك.
ح�سن ًا ،فليكن ،و�أنا �س�أنام من الطرف- ،قال ماك�سات مظهر ًا وعي ًا.
ا�س��تقروا يف �أماكنهم� ،إال �أن كايران مل ي�س��تطع حتى ال�صباح �إغالق عينيه .لأول مرة يف منزله ،ينام منف� ً
صال
عن زوجته.
يف الي��وم الت��ايل ،ولي���س م��ن دون ح�س��اب ،بع��د �أن ع��اد �إىل البي��ت يف وق��ت الحق ،مل يعرف ال ال�ش��اي وال الع�ش��اء،
�ش��م وم�س��د عل��ى ر�ؤو���س �أطفال��ه النائم�ين ،وذه��ب �إىل غرفة الن��وم .تبعته �أو ُلدير� .إال �أنه مل يب��د �أي اهتمام ،ومل
ينظر �إليها.
افر�ش��ي يل ب�ش��كل منف�ص��ل هن��ا- ،ق��ال م�ش�ير ًا �إىل الأر���ض بالق��رب م��ن اجل��دار .دع��ي الأطف��ال ال يعرف��ون وال
ي�ش��عرون ب�أنن��ا نن��ام منف�صل�ين .ه��ذا هو طلب��ي الأخري منك.
وعلي��ه ،ا�س��تمر �س��لوكهما ه��ذا مل��دة �أ�س��بوع .مل تواجه��ه �أو ُلدي��ر ،وفعل��ت م��ا قي��ل ،رمب��ا مفرت�ض��ة �أن��ه يف النهاي��ة
�س��وف يرتد عن �س��لوكياته هذه ،.ح�س��ب عادته ال�س��ابقة ،رجع �إىل البيت من العمل ،وتناول الغداء مع الأطفال،
و�س��ألهم يف درو�س��هم ،و�أر�ش��دهم ،ومل ُيظهر �أي �ش��يء .وعندما ا�س��تمر على هذه هذه احلالة ملدة �ش��هر �أو �أكرث،
�أظه��رت �أو ُلديرطبيعتهاالأنثوية:
وماذا بعد ،هل �ستت�صرف على هذا املنوال حتى نهاية القرن؟
م��ن الآن ف�صاع��د ًا ،ل��ن �أعي���ش م��ن �أج��ل نف�س��ي ،و�إمنامن �أجل �أطفايل .ح�س� ًنا ،و�أنت� ،إن كن��ت بحاجة �إىل حياة
�أخرى وزوج �أف�ضل ،ميكنك الذهاب للبحث ،الطريق مفتوحة لك ،و�أنت حرة! من الآن ف�صاعد ًا ال �أحتاج �إليك،
وال �إىل �أي امر�أة �أخرى- ،قال ب�صوت نزيه ومنخف�ض.
جم��دت �أو ُلدي��ر يف مكانه��ا مذعن��ة .مل تك��ن خائف��ة م��ن كلم��ات كاي��ران ،و�إمن��ا من نربت��ه التي بدت له��ا مليئة �إما
بربودة ق ٍرب قا�س��ية �أو جليدية جل�س��د ميت� ،أو ب�ش��كل عام ،برهبة ي�صعب تف�س�يرها.
( (  (1
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بع��د تخرج��ه م��ن كلي��ة التاري��خ وزواج��ه يف ال�س��نة الأخ�يرة ،وح�صول��ه عل��ى وظيف��ة يف معه��د الآث��ار واالثنولوجي��ا
والتاري��خ يف �أملات��ي ،كان كاي��ران يف غاي��ة ال�س��رور لأن��ه متك��ن م��ن الإم�س��اك بعرف"احل�ص��ان املح��دب" ال��ذي
�س��يطعم �أ�س��رته ب�ش��كل �أكيد.
كان��ت خطيبت��ه �أو ُلدي��ر ال ت��زال طالب��ة يف ذل��ك الوق��ت .ا�س��ت�أجر معها"زاوي��ة" يف حي "كومبوت" ،كما كان ي�س��ميه
النا���س .احلي امل�ؤقت الذي ا�س��تقرا فيه� ،أزقة
�ضيق��ة ومظلم��ة ،تذك��ر بالقري��ة �أك�ثر م��ن املدين��ة .وب�س��بب خوفه��ا م��ن امل�ش��ي لي�ل ًا ،حاول��ت �أو ُلدي��ر بع��د غ��روب
ال�شم���س ع��دم الذه��اب �إىل �أي م��كان .مل تذه��ب �إىل �س��ينما ،وال حت��ى �إىل م�س��رح ،مل تذه��ب ه��ي ،ومل ت��دع
لكاي��ران يذه��ب ٌ.
قالت له ممازحة:
�أنت كل م�سرحي ،وم�سرحك� ،أنا فقط!".لف وال دوران ،وذكر ال�ش��يء ،على الرغم من اال�س��هاب� ،أرجع كايران ذلك
كان هذا �أ�س��لوبها يف التوا�صل بدون ٍ
�إىل تكالي��ف الرتبي��ة والتعلي��م باللغ��ة الرو�س��ية ،وبالت��ايل ،مل يع��ر ه��ذه ال�صف��ة �أي اهتم��ام .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك،
كان��ت حقيق��ة احلي��اة � ً
أي�ض��ا قريب��ة م��ن ذل��ك� .أو ُلدي��ر املرح��ة والرقيق��ة مل ت��دع كاي��ران اللع��وب والنحي��ف يخ��رج
م��ن ح�ضنه��ا .لك��ن كاي��ران � ً
أي�ض��ا مل يك��ن يرغب ح ًقا يف التحرر .بدا وك�أنه لن يكون للحلم ال�س��عيد نهاية �أو حد.
ونتيجة لذلك ،يف هذا الكوخ ظهر �إىل العامل كل من ماك�سات ومورات .فقط عندما و ُلدت �أو ُلدير ابنتها�أويرمي،
ق��ام املعه��د عل��ى الفور بتخ�صي�ص �ش��قة لهم من ثالث غرف.
كان��ت تل��ك ه��ي الف�ترة الت��ي ي�س��ميها العام��ة ممازح�ين بف�ترة الوالئ��م ال�ش��املة .بعد ف�ترة ق�صرية داف��ع كايران
ع��ن �أطروحت��ه لني��ل لق��ب دكت��ور مر�ش��ح .وبانغما�س��ه يف العل��م ،وبع��د تعي�ين معلم��ه مدي� ًرا للتنقي��ب ،قب��ل دعوته،
مو�ضوع��ا ينا�س��ب �أطروح��ة الأ�س��تاذية يف امل�س��تقبل .يف البداي��ة �س��ار كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام ،ولك��ن بع��د
و�أخ��ذ
ً
انهيار االحتاد ال�س��وفييتي ،بد�أ الن�س��يج املوحد للعلوم بالت�صدع ،وظهرت العيوب هنا وهناك ،حتى جاءالف�صل
الكامل .الراتب � ً
أي�ضا ُمنح يف بع�ض الأحيان ،ومل ُينح يف �أحيان �أخرى .لي�س من دون جهد ،بعد �أن �أكمل كتابة
�أطروح��ة الأ�س��تاذية ،ا�س��تعد للدف��اع عنه��ا يف ربي��ع الع��ام املقب��ل ،وللأ�س��ف ،فعل��ة �أو ُلدي��ر قو�ض��ت ب�ش��كل ملحوظ
حما�س��ته .وم��ع ذل��ك ،بع��د �أن ا�س��تجمع ق��واه ،ح��اول عدم �إظهار م�ش��اكله .وهذا ما ح�ص��ل لدرجة ما.
داف��ع ع��ن �أطروح��ة الأ�س��تاذية ،وخ�لال �ش��هر واح��د مت ت�أكي��د اللق��ب يف جان��ا�-آركا ،م��ع بداي��ة ف�ص��ل ال�صي��ف،
و�أُر�س��ل كاي��ران بالفع��ل كرئي���س للبعثة.
يف ه��ذه ال�س��فرة دعت��ه كارليغا���ش �ش��خ�ص ًيا للزي��ارة .مل يك��ن االهتم��ام واالحرتام�أقل �ش��أ ًنا مما كان��ا عليه العام
املا�ضي.
كالم ال�ش��ابة اجلميل��ة و�أفكاره��ا مل تتغ�ير عل��ى الإط�لاق .وم��ع ذل��ك� ،أخ��ذ كاي��ران عل��ى نف�س��ه عه��د ًا ال رجع��ة
في��ه�":إن كن��ت م��ن �أج��ل الأطف��ال ق��ادر ًا عل��ى �إخف��اء ت�ص��رف �أو ُلدي��ر احلق�ير ع��ن النا���س ،فه��ل م��ن املعق��ول �أن
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�أخفي عن كارليغا�ش م�شاعري احلقيقية؟ �س�أقوم برتبية الأوالد ،دون �أن �أبعدهم عن �أمهم ،كما لو �أن �شي ًئا مل
يح��دث� ،س��أوا�صل قيام��ي بواجب��ي ال"�أب��و"ي" -ق��رر ،و�أم�س��ك بلج��ام احلري��ة ،و�ش��رع بالتنفي��ذ.
يب��دو �أن لدي��ك �س� ٌر م��ا ،ال ي�س��تطيع �ش��خ�ص غري��ب مالحظت��ه� .أخ�برين� ،أن��ت ل�س��ت مري�ض� ًا؟ -قالت �أورليغا���ش
ب�صراح��ة ،بع��د تناولهما ال�ش��اي ،واخل��روج يف نزهة على الأقدام.
قررت؟
وكيف ِ
�إن��زع نف�س��ك م��ن مكان��ك ،تب��دو وك�أن هن��اك �ش��يئ ًا يلتهم��ك .بع��د �أن كن��ت ت�ضح��ك مب��رح ،فج��أة� ،ش��ردت عيناك
بعيدً ا.
ما بك؟ وهل قمت مبراقبة كل ذلك يف �صمت؟
بالطبع!
من �أجل ماذا؟
ومل��اذا املراقب��ة؟ رمب��ا وقع��ت يف حب��ك! �أن��ا معجب��ة ب��ك .ولكن��ك بالطب��ع حت��ب �أطفال��ك ،ولي���س �أنا .كم��ا يبدو من
كالم��ك �أن��ك حت��ب زوجت��ك� ،أن��ت حت��اول �أن تخدعن��ي .م��ا تقول��ه غ�ير �صحي��ح� ،أرى ذل��ك م��ن خ�لال ت�صرفاتك
و�سلوكك .افرت�ض �أنك حتبها ،ولكن زوجتك ،رمبا ،ال حتبك� .أنت تعرف ذلك� .أنت تعرف ،لهذا ال�سبب مت�ضي
حياتك نهب ًا لهواج���س وح�ش��ية .منذ ذلك احلني ،ال تريد �أن ترتك الأطفال� .أعتقد ذلك � ....س��احمني �إن كنت
خمطئ��ة ،وتدخل��ت فيم��ا اليعنين��ي ،وم���ض يف ر�أ�س��ه فج��أة خاطر �أن يك�ش��ف لها احلقيقة كامل��ة ،لكنه رف�ض على
الف��ور مث��ل ه��ذه الفك��رة ،فقد بدا له �أن الت�ش��هري بالزوجة مياثل الت�ش��هري بالذات.
زوجتي تعاين من م�شاكل �صحية ،لذلك �أ�شعر بالقلق! قال منتقي ًا عذر ًا �أكرث معقولية.
قالت كارليغا�ش ،كما لو كانت حتدث نف�سها:
هكذا الأمر �إذن! �أوه ،هذه احلياة التي ال ترحم ،ت�ؤذي اجلميع ببالءٍ ما ،مهما كان!
 ....بع��د عودت��ه �إىل �أملات��ي �أي�ض� ًا يف اخلري��ف الب��ارد ،جع��ل م��ن العودة �إىل املنزل يف وق��ت مت�أخر كل يوم قاعدة
�بح .يف البداي��ة متلك��ه الرع��ب ،وفك��ر �أن��ه من
ل��ه .وم��ع م��رور الوق��ت ب��د�أ ينظ��ر �إلي��ه زوجت��ه كطي��ف من��زيل� ،أو �ش� ٍ
اجليد يف يوم� ،أو يف �آخر� ،أن مينع نقاط �ضعفه جتاه �أو ُلددير .وبالتدريج تو ُلد فيه �ش��عور باال�ش��مئزاز ال يعرف
الكل��ل ،ومع��ه تزاي��دت خ�ش��يته م��ن �إظه��ار كراهيت��ه امل�ؤمل��ة لأو ُلدي��ر ب�ش��كل غ�ير مق�صود �أم��ام الأطف��ال .ويبدو �أن
�أو ُلدي��ر �ش��عرت ب��كل ه��ذا ،ويف ي��وم م��ن الأي��ام ،مل تفر���ش ال فرا�ش��ها وال فرا�ش��ه ،جل�س��ت وظهره��ا باجتاهه ،كما
ل��و كان��ت يف احتج��اج �صام��ت .هرع كايران ليفر���ش الفرا���ش بنف�س��ه ،قفزت و�س��حبت البطانية من يديه.
كفي!� ،صرخت بعد �أن ا�ستدارت-لن �أحتمل �سخريتك!
لن حتتملي؟! ال �أحد يجربك على القيام بذلك .تف�ضلي اذهبي �إىل حيث ت�شائني!
ملاذا يجب �أن اذهب �أنا؟ اذهب �أنت!
�إذن ،نادي على الأوالد� .أخربيهم دون حتفظ مبا حدث ،وليقرروا هم من منا يجب �أن يغادر.
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�أي �شرير �أنت ،هاه؟!
بع��د �أن ع� َّبرت بنف���س الطريق��ة ،فر�ش��ت �أو ُلدي��ر فر�ش��اها وفرا���ش كايران��دون �أن تق��ول �أي �ش��يء �أك�ثر .ويب��دو �أن
كل الآم��ال يف كاي��ران حتطم��ت م��ن ذل��ك الي��وم .تكيف��ت متام� ًا مع القيام ب��كل الواجبات املنزلية دون �أ�س��ئلة .يف
حاالت �أخرى� ،س��مح كايران لنف�س��ه بتبادل الكلمات مع �أو ُلدير ،دون النظر �إىل عينيها ،ودون مالحظة التعبري
عل��ى وجهه��ا .فقط مع الأطفال حت��دث بحب ،ودللهم.
بع��د ع�ش��ر �س��نوات ،ت��زوج ابنهم��ا الأك�بر ماك�س��ات بع��د �أن بل��غ الرابع��ة والع�ش��رين .وعل��ى م��ا يب��دو ،عل��ى �أم��ل �أن
ه��ذا الظ��رف �س��يجلب حلياته��م بع���ض التن��وع ،اجته��دت �أو ُلدير يف اال�س��تعدادات حلف��ل الزفاف .وكم��ا لو �أنه مل
يك��ن بينه��م �أدن��ى �إغف��ال ،بقي��ت حيوية ،توهجت بالفرح ،حتدثت كثري ًا ،ويف ح�ضور النا���س توجهت �إليه و�س��ألت
ع��ن �أ�ش��ياء خمتلف��ة .ولك��ن مبجرد انتهاء مرا�س��م الزفاف ،عادت العالق��ة الباردة من جديد.
بعد عامني ،ظهر �أول حفيد.
كان واحدً ا من �أ�سماء �آبالي  ،الذي منحه �إياه بي تويل ،لذلك ليكن مانكني!�-أعلن كايران.
تب�ين �أن��ه مل يك��ن ل��دى الأن�س��باء والأق��ارب �أي اعرتا���ض .ابته��ج كاي��ران ك�أي �إن�س��ان �س��عيد .يف الوقت نف�س��ه ،هل
كان �س��عيدً ا ح ًقا؟ �أم �أنه تظاهر بذلك ؟ ،مل ي�س��تطع �أحد التحديد ،ال �أو ُلدير ،وال الأطفال ،وال حتى هو نف�س��ه.
مل يرغ��ب كاي��ران ،يف الواق��ع ،يف التفك�ير يف الأم��ر .مل تك��ن هن��اك �صيغ��ة �أخ��رى يف ر�أ�س��ه �إال "�س��عادة الأطفال-
�سعادتي!"
بينم��ا كان��وا يعي�ش��ون ويتزين��ون ،ت��زوج ابنهم��ا الث��اين م��ورات ح�ين �أ�صب��ح يف اخلام�س��ة والع�ش��رين م��ن عم��ره.
الأ�س��رار العائلي��ة للزوج�ين الذي��ن ينق�لان القو���س م��ن زف��اف �إىل زف��اف ،م��ن م��رح �إىل م��رح ،مل ي�س��تطع
مالحظته��ا حت��ى الأن�س��باء .مل ت�س��تدع احلي��اة املريح��ة ظاهر ًي��ا ل��دى الغرب��اء �أي ريبة.لك��ن كاي��ران ،ب� ً
�دل من �أن
يل�ين ،م��ن �س��نة �إىل �أخ��رى �أ�صب��ح بروح��ه �أق�س��ى ،م�ش��ب ًها �إياه��ا بالقلع��ة احلجري��ة القوي��ة.
ذات يوم� ،س�ألت ابنته ،وهي طالبة ،وهي تنظر �إىل والدها:
�أبي ،هل تعاين من �أمل ما ي�ؤملك؟ �أو رمبا تواجه �صعوبات يف العمل؟
ال يا ابنتي .كل �شيء على ما يرام.
ل�س��ت مت�أكدة يا �أبتي .يف بع�ض الأحيان ال ت�س��معني ،كما لو كنت تفكر يف �ش��يء ما غري مفهوم .على الرغم من
�أنك جتل�س بجانبي� ،إال �أن �أفكارك بعيدة ،كما لو كانت حتلق يف مكان �آخر.
رمب��ا ،ي��ا �أورميت��اي  ،رغب��ت حتدي��د ًا يف �أن �أ�س��مع كي��ف تقلق�ين ب�ش��أن وال��دك .ت��زوج و ُل��داي ،و�أن��ت �أ�صبح��ت
( (  (1

( (  (1

( (  (1

( ( �   (1آبالي �-آبالي خان� ،أو خان �آبالي-ا�سم �أحد خانات الكازاخ ،الذي �شارك بفعالية وقاد ن�ضال التحرير الوطني �ضد الزونغار الغزاة (القرن ال�سابع
ع�شر-الثامن ع�شر) .جامع الأرا�ضي والأجزاء (جتمعات قبلية برئا�سة خان) الكازاخية.
( (  (1

بي تويل (تويل بي)  -ا�سم �أحد الق�ضاة ال�شعبيني ال�شهريين الثالثة (الق�ضاة املتحكمني بامل�صائر)

( ( �   (1أورميتاي � -صيغة الت�صغري والتحبب من ا�سم �أورمي (اخلميلة الفتية ،الت�شابك� ،ضفرية البنت)� ،أ�ضيفت �إليه الالحقة "تاي" .تعني "مهرتي"� ،أي
عزيزتي ،حبيبتي وما �إىل ذلك.
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هموما ومتاعب .مع هذا� ،إنه ه ٌم عذب� ،ستفهمينه عندما يقع على ح�صتك� .أنا
عرو�سا ،لذلك فقد �أ�ضفتم يل ً
ً
�ش��خ�ص �س��عيد :لدي ابنة مثلك،و�أبناء مثل ماك�س��ات ومورات� ،ألي���س كذلك؟
وزوجة مثل �أمي!
�أجل ،يا ابنتي....
التفتت نحو �أمها و�صاحت:
�أمي ،اجل�سي ،من ف�ضلك .ا�سمعي� .أال تودين �أن ت�سمعي كم هو "�أبو"نا حمظوظ؟
الآن.
متتمت �أو ُلدير منفجرة يف البكاء .تابعها كايران ،بينما قالت �أورمي وهي تتنهد يف �أ�سى.
ماما انفجرت بالبكاء.
وا�ستطردت يف ت�أثر:
و�أنا �أي�ض ًا �أريد �أن �أبكي ،يا �أبي” .نحن بحق �س��عداء :كلنا� ،أنا ،وما�س��كات ،ومورات ،لأن لدينا مثل هذا الأب،ومث��ل ه��ذه الأم! انح ِن��ي ،ي��ا �أب��ي ،دعني �أقبلك على ذلك� .أوه ،ح�س� ًنا ،ي��ا للهول! الآن �أبي �أي�ض ًا انفجر يف البكاء.
ب�س��ببكما �أ�صبح��ت عين��اي مبتلت�ين .لك��ن الب��كاء م��ن ال�س��عادة ،نع��م ،هو �أي�ضا �س��عادة� ،ألي���س كذلك؟ ق��ل يا �أبي،
�ألي�س كذلك؟
�إن��ه كذل��ك ،ي��ا عزيزت��ي! حت��ى ال تنقط��ع �س��عادتك ه��ذه�" ،أب��و"ك امل�س��كني م�س��تعد للتخل��ي ع��ن حيات��ه ،ي��ا حبيبتي
أنت!
� ِ
�إن كان هناك ثمة �شخ�ص فهم معنى الكلمات املنطوقة ،فهو �أو ُلدير التي رجعت من املطبخ ،يف حني مل تتمكن
�أورمي معرفة �سبب دموعها املتدفقة.
�س��ارت احلي��اة كاملعت��اد .يف الع��ام الت��ايل ،ز َّوج كاي��ران و�أو ُلدي��ر ابنتهم��ا �أورمي الت��ي كان��ت قد بلغ��ت لتوها الثالثة
والع�ش��رين .بع��د �أن وزع��ا "و ُلديهم��ا يف ع�ش��يهما ،وابنتهمابعي��دً ا" ،بل��غ كاي��ران اخلام�س��ة واخلم�س�ين ،و�أو ُلدي��ر
الثانية واخلم�س�ين.
يف الي��وم الت��ايل بع��د وداع ابنته��ا ،ارتف��ع ال�ضغ��ط ل��دى �أو ُلدي��ر ،ومت نقله��ا �إىل امل�ست�ش��في .وم��ع ذل��ك ،مل يزره��ا
كاي��ران ق��ط� ،إذ م ّث��ل ال�س�ير خلفها بالن�س��بة له كف ًرا �أمام احلقيقة املت�ش��كلة.
من��ذ ذل��ك احل�ين� ،أ�صب��ح مر���ض �أو ُلدير يظهر ب�ش��كل متزاي��د .يف الفرتة الأوىل �أ�صابها املر�ض مرة كل �ش��هرين
�أو ثالثة ،بعد ذلك ارتفع �إىل �ساقيها .فيما بعدبد�أت متر�ض كل �أ�سبوع .ونتيجة لذلك ،ويف �ضوء تدهور حالتها،
انتق��ل م��ورات وزوجت��ه �إىل والدي��ه للإقام��ة الدائم��ة� ،إال �أن �أو ُلدير مل تتعايف من ذلك� .إذ �أ�صبح املر�ض يف العام
املا�ض��ي �أك�ثر توات��ر ًا ،فمن��ذ بداي��ة ه��ذا الع��ام ظه��رت م��ن وق��ت لآخ��ر �صعوب��ات يف ال��كالم ،وتوق��ف الل�س��ان ع��ن
اال�ستجابة .يف �أواخر نوفمرب �أدخلت امل�ست�شفي من جديد .وقد تكون قد رغبت يف التحدث مع زوجها ،فطلبت
من ابنتها باكية لكي ي�أتي ً
حال"--- .هيا!” ،قالت االبنة ،وجذبت �أباها من يده .ومبا �أن االبنة نف�سها هي من
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�س��تقوده �إىل �أمها ،مل ي�س��تطع �أن يرف�ض.
كان��ت �أو ُلدي��ر م�س��تلقية عل��ى جانبه��ا يف غرف��ة منف�صل��ة .ب�إمي��اءة� ،أفهم��ت ابنته��ا �أنه��ا تري��د �أن يبقي��ا وحدهم��ا.
ث��م دع��ت كايران �إىل اجللو���س بقربها.
�أ�أ نننن��ت عاااااقبتــ��ني بقـ���سوة- ،حتدث��ت ب�صعوب��ة ودموعه��ا ت�ص��ب� .شكــ��رر ًا لأنــ��ك لــ��م تخـــ�بر الأوالد ....
التخـــ�برهم بع��د موت��ي� ،ستكــ��ون روح��ي مطــمئــ��نة.
ل��ن �أخربه��م .لك��ن م��ا يج��ب علي��ك معرفت��ه ه��و �أن��ك عاقبتين��ي �أي�ض� ًا ،و�أن��ا ،ب�س��ببك ،مل �أع���ش مل��دة �س��بعة ع�ش��ر
عام� ًا �إال يف دور رب �أ�س��رة لدي��ه �أطف��ال� ،إال �أن��ه مل يك��ن هن��اك زوج��ة يل.
نــنعم  ....ولكن ....
تذكري� ،أنك ارتكبت بنف�سك اخلطيئة ،وعبء العقاب حتملناه م ًعا .من �أجل �أطفايل .لذلك ال تلوميني!
ال  ....هزَّت �أو ُلددير ر�أ�سها بجنون .حركت ذقنهابت�شنج ،و�أغلقت �أجفانها ب�إحكام.
�أي ًا كانت الفرتة التي جل�س��ها كايران بانتظار �أن تفتح عينيها طويلة �أم ق�صرية ،ف�إنها مل تفتحها .انتظر لفرتة
طويلة ،ثم نه�ض من مكانه وخرج من اجلناح.
بعد يومني ،يف  27فرباير  ،2011فارقت روح �أو ُلدير الدنيا.
يقول��ون �إن��ه حت��ى قب��ل ع�صرن��ا ،ت��ويف و ُل��دا جدن��ا الأك�بر �آري���س  ،كان ا�س��م �أحدهم��ا "�آك " ،والآخ��ر
"ب��ان " ،وب��إرادة الق��در القا�س��ي مات��ا م��ن الربد يف ال�س��فوح الدنيا جلب��ل خان-تينغري الع��ايل .ومنذ ذلك
احلني ي�س��مى هذا ال�ش��هر بـ"الأخوين"� ،أي "�آك-بان ".وهل ب�س��بب ذلك يرتبط بهذا ال�ش��هر معنى �آخر ،يعني
النهاي��ة� ،أو اخلامتة.به��ذا ال�ش��هر ينته��ي ال�ش��تاء .وحي��اة �أو ُلدي��ر انته��ت يف ه��ذا ال�ش��هر� .س��يحدد الزم��ن م��ا �إذا
كان امل��وت يح��ل عقدة احلي��اة املنحلة.
( (  (2
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 �آري�س  -الدعم القوي ،الهيكل العظمي ل�شيء ما� ،أو ل�شخ�ص ما.

( (  (2

 �آك  -الأبي�ض ،النبيل.

( (  (2

بان  -الراعي ،احلامي.

( (  (2

خان-تينغري  -قمة يف جبال �ألتاو.

( (  (2

 �آك-بان-ا�سم �شهر فرباير.
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صوفي سماتايف
(و ُلد عام )1941
 y yكات��ب نث��ر وم�س��رحي ،ويعتب��ر واح��دً ا م��ن �أنج��ح و�ألم��ع ممثل��ي
الأدب والف��ن الكازاخ��ي.
y yالتح��ق ع��ام  1959بكلي��ة فق��ه اللغ��ة بالجامع��ة الوطني��ة
الكازاخي��ة ،وبع��د ع��ام واح��د انتق��ل للدرا�س��ة بمعه��د مو�س��كو
لل�صل��ب وال�س��بائك وتخ��رج في��ه بنجاح ع��ام  1965في تخ�ص�ص
الهند�س��ة التعديني��ة.
y yبد�أ م�س��اره الإبداعي من خالل ال�ش��عر ،ون�ش��رت �أول �أ�ش��عاره في
كت��اب "�أ�ض��واء �أ�س��تانا" ،ول��ه العدي��د م��ن الأعم��ال النثري��ة مث��ل:
ثالثي��ة "وطن��ي الأ�صل��ي" ،ورواي��ات "الف�س��تان الأبي���ض"" ،البداية
الأبدية"�" ،إذا لم نكن عبيدً ا ،فماذا نكون؟!"" ،الممر الأول"" ،يا
لهذا ال�ش��باب!" وغيرها من الأعمال.
y yق��ام بكتاب��ة بع���ض الأعم��ال للأوب��را وم��ن بينه��ا�" :س��ر الع��ذراء"،
"جامب��ول" ،و"الع��زاب" .وم��ن بي��ن م�س��رحياته" :م��ن �أن��ت؟"" ،المزح��ة اللعين��ة"" ،نجمت��ي العالي��ة"" ،الم�صائ��ر"" ،المهد
الذهب��ي"�"" ،آه ي��ا �س��هوبي� ،آه ي��ا ملج��أي"" ،االنتق��ام عل��ى الطريق��ة الكازاخي��ة"" ،االفتخ��ار عل��ى الطريق��ة الكازاخي��ة"،
"التاك�س��ي الأزرق"�" ،صخ��ب الزف��اف"" ،الآم��ال وال�ش��كوك" وغيره��ا.
y yكتب �سيناريوهات بع�ض الأفالم ال�سينمائية مثل" :التي ت�شبه القمر"" ،نجمة بيرجان الأخيرة".
 y yترج��م �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة �أعم��ال ويلي��ام �شك�س��بير ،وفالديمي��ر كارولين��كا ،وف�س��يفالود �إ�س��فانوف ،وفالديمي��ر
�س��الوخين ،و�أندري��ه لوب��ان ،وبافل��و زاجريبلن��ي ،والري�س��ا عبدولين��ا و�إم��ري داب��وزي وغيره��م الكثيري��ن.
مجلدا.
y yفي عام � 2008صدرت �أعماله كاملة في �سبعة ع�شر ً
y yح�صل على جائزة "�أال�ش" الأدبية الدولية عام .2002
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كم كانت حزينة هذه الأغنية!
�ضباب مزر ٌق قا ٌمت ،نظرت ب�شكل �أعمى �أمامها ،فارجتفت رمو�شها النحا�سية
يف مثل هذه اللحظات ه َّز عينيها
ٌ
ال�ضاربة �إىل احلمرة ،وعندها بدا �أن الرطوبة التي حتجب النظر املغب�ش املتجمد ،كانت على و�شك �أن تن�سكب،
�إال �أن �أح��دً ا مل ي� َر دموعه��ا؛ فالفت��اة امل�ش��ردة ،ر َّث��ة الثي��اب ،الت��ي �أث��ار �صوته��ا املرجت��ف الق�ش��عريرة يف �أرواحن��ا
متاما �إليها ،ومل ت�سمح لنا بالتحرك.
ال�صبيانية� ،أخ�ضعتنا ً
�إيه ،لو نفهم ولو كلمة واحدة من �أغنيتها!
حاولن��ا يف ارتب��اك �أن نن�ض��م �إىل الغن��اء ،انتقين��ا م��ا ه��و قري��ب من حيث اللف��ظ من �أغانين��ا الكازاخية الأ�صيلة،
�إال �أن��ه ب�س��بب ع��دم التناغ��م لذن��ا بال�صم��ت ،ترجتف قلوبنا ً
خجل من �أ�صواتنا اجل�ش��ة واملتقطعة من االرتباك،
واللح��ن الغري��ب ،املنم��ق وغ�ير امل�أل��وف ل�ل�أذن ،وال��ذي نق��ل �إىل ال�س��ماء امللب��دة بالغي��وم اللف��ظ ال�س��احر للغ��ة
الأجنبي��ة� ،س��حرنا و�أ َّث��ر ب�ش��كل م��ؤمل فين��ا ،وح� َّدث القلب النقي عن �ش��يء قريب ،عزي��ز ومفهوم.
ما زلت ال �أ�ستطيع فهم هذه املعجزة...
كان��ت الفت��اة ت�أت��ي دائ ًم��ا م��ن اجلان��ب الآخ��ر لل�س��اقية ،تخو���ض يف املي��اه اجلليدي��ة ،وب�ش��كل رهي��ب تد���س قدميها
احلافيت�ين الأرجوانيت�ين م��ن ال�برد يف التي��ار اجللي��دي املظل��م ،ومت�س��ك يدهاباحلاف��ة املتهالك��ة ،وعندم��ا تط��أ
قدماها ال�ش��اطئ الثلجي ،تنظر �إلينا بحذر ،وتدنو بخوف ،مرتع�ش��ة ومرتابة ،والآن ،بعد �س��نوات كثرية� ،أراها
يف ذاكرت��ي م��ن خ�لال تل��ك املي��اه املظلمة ،ت�س�ير على الثل��ج الأبي�ض ،متجه��ة نحوي...

كان ذل��ك يف �أواخ��ر خري��ف ع��ام ثماني��ة و�أربعني....وه��ل كن��ا نح��ن ال�صبي��ة ن�ش��عر بالتع��ب ،م��ن الرك���ض م��ع
ال�صراخ وال�ضو�ضاء بني بيوت القرية! منذالفجر الباهت ،حتى بعد غروب ال�شم���س ،دون حلظة واحدة نلتقط
فيه��ا �أنفا�س��نا م��ن ه��ذا الع��دو امل�س��تمر ،متنا�س�ين يف بع���ض الأحيان �أن من�س��ح �أنوفن��ا ب�أكمام �س�تراتنا امل�ألوفة،
التقينا بها يف تلك الفرتة من طفولتنا ،الر�شيقة وال�شرهة لكل ما هو ممتع.
299

ينغألا

�أذكر جيدً ا ذلك ال�صباح الذي بد�أ مع �صرخات مبتهجة ،انهيار ثلجي جتاوز النوافذ على طول �شارعنا،
�آلكاي(  ! (1لقد هطل الثلج! هورا!
يا له من هطول! ثلج! ثلج!
الثل��ج الأول ،املط��ر الأول ،الع�ش��ب الأول ،دائ ًم��ا ويف كل م��كان يف��رح به الأطفال ال�صغار ،وهذا الفرح ال�صاخب،
وف ًق��ا لقوان�ين الع��امل النق��ي للطفول��ة ،ال ح��دود ل��ه ،بغ���ض النظ��ر عن املكان الذي يعي���ش فيه النا���س ،ه��ذا الفرح
�دود للزم��ن ،ولي���س هن��اك بالن�س��بة له ح��دود �إقليمية �أو غريها من التي اخرتعها النا���س يف �أوقات
ال يع�ترف بح� ٍ
خمتلفة ولأ�س��باب خمتلفة.
ينطلقون بكعوب �سوداء ،ويندفعون خارج العتبة ،وها هو الثلج القطني الأول!،
من �أعماق ال�س��ماء ال�س��دميية الرمادية تهبط الفرا�ش��ات البي�ضاء هائمة ،مت�أرجحة ،م�صابة بالدوران ،ترفع
كف��ك مب�س� ً
�وطا �إىل الأعل��ى ،تهب��ط بثق��ة على كفك ،وتذوب عندما تالم�س��ه ،ميكن��ك �أن تنحني وتلتقط الثلج من
الأر�ض وت�ضغطه بقوة يف قب�ضتك وت�ضحك من الفرح ،وترفع باجتاه ال�سماء وجهك احلار ،وتفتح فمك وا�س ًعا،
ي�س��تويل الربد على خديك وجبهتك ،وال ي�ش��عر طرف ل�س��انك �إال برطوبة عدمية النكهة ،طازجة ،ت�س��اقط الثلج
هو عيد الطفولة!
عندم��ا كن��ا نرم��ي بع�ضن��ا ً
بع�ض��ا بك��رات الثل��ج ،كن��ا نن�س��ى كل �ش��يء يف الدني��ا ،لأن يف الع��امل كل��ه مل يتملكن��ا �إال
ف��رح واح��د ،ال يو�ص��ف ،هاب��ط من ال�س��ماء...ثلج! ثلج! ثلج!
فج�أة ،وب�ش��كل غري متوقع دغدغت �آذاننا كلمات �أغنية� ،...صوتٌ مليء بال�ش��وق� ،صوتٌ طفو ٌ
يل رقي ٌق طاف من
وخفت،
وحزنَ َ ،
بعيد ،لكنه كان مميزً ا وحقيق ًيا ،ومل يتوقف اللحن غري امل�ألوف ،بل اكت�سب قوتهِ ،
ا�س��تمرت بالت�س��اقط بغ��زارة ندف��ات الثل��ج املذهل��ة ،لكنن��ا يف تل��ك اللحظ��ة مل ن��ره ،توق��ف اللع��ب ،نظرن��ا بقل� ٍ�ق
بع�ضن��ا �إىل بع���ض ،تريثن��ا لدقيق��ة ،وهرعن��ا بكام��ل �س��رعتنا �إىل امل��كان ال��ذي ج��اءت من��ه الأغني��ة ،رك�ضن��ا عل��ى
�أق��دام م��ن القل��ق �أن يفوتن��ا �ش��يء مه��م ،خفن��ا من �أن يتوق��ف اللحن ،خفنا من �أن يذه��ب ،و�أن يغيب عنا ً
طويل،
خفن��ا ب�ش��دة م��ن �أال نلح��ق!
وه��ا نح��ن نحي��ط به��ذه الفت��اة الغريب��ة م��ن جمي��ع اجله��ات ،يف ح�ين وقف��ت هي يف جمود ت��ام ،على كتفه��ا حقيبة
�س��فر ،ط��رف ثوبه��ا ال��رث مم��زق ،كان��ت تق��ف حافي��ة القدم�ين ،الأم��ر ال��ذي مل يفاجئن��ا على الإط�لاق ،يف ذلك
الوقت مل تتالم���س كعوبنا القوية مع �أي �ش��يء �س��وى الأر�ض ،متوهجة من ال�شم���س� ،أو مازالت مغطاة بال�صقيع
الأول� ،أو مر�شو�ش��ة بالثل��ج ،كذل��ك مل تده�ش��نا مالب�س��ها ،يف �س��نوات م��ا بع��د احل��رب مل نرت� ِ�د مالب���س �أف�ض��ل.
لك��ن الأغني��ة !...يف رع�ش��ة ال�ص��وت احلزي��ن ال��ذي يج��ري ت�ضف�يره فج��أة م��ع �إيق��اع م�أل��وف للقل��ب ،والكلم��ات
الغريب��ة عل��ى الأذن ،ت�ض��يء �آالمن��ا الت��ي مل نك��ن نعرفها من قبل� ،إال �أننا نخمنها بحد�س��نا� ،آنذاك ر�أيت نظرتها
(  (1

 �آلكاي� :صرخة االبتهاج باللغة الكازاخية.
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الغام�ض��ة الت��ي كان��ت ته��ز الرطوب��ةُ ،
وذهل��تُ م��ن حقيق��ة �أن ال��روح الطفولي��ة املعذب��ة ،تب��دو كم��ا ل��و �أنه��ا �س��عت
لتن�س��كب م��ن ه��ذه العي��ون املتوت��رة واملفتوح��ة عل��ى م�صراعيه��ا ،ومل ت�س��تطع ،لذل��ك كاب��دت َ
وغ َّن��ت ه��ذه الأغنية
الرائعة ،عندما تباط�أ اللحن ً
قليل ،بدا �أن الظل كان يدور على وجه الفتاة ال�شاحب ،ولكن ها هي الأغنية تبد�أ
بالتحلي��ق م��ن جدي��د ،وع��اد وج��ه املغنية غري املغ�س��ول �إىل الوراء و�أ�ش� َ
�رق.
و�سما اللحن �إىل الرنني الأنقى ،وانقطع ،كما لو ُقطع ب�سكني.
مت��ت مقاطع��ة الأغني��ة م��ن قب��ل تليوك��ور؛ الفتوة ،تليوكور �ش��جاعنا وزعيمن��ا ،مل نلحظ كيف انحن��ى ،وكيف جمع
الثلج بكفيه ،ر�أينا فقط كيف وم�ضت كرة الثلج القوية التي �أطلقها على م�ؤخرة ر�أ�س الفتاة.
انقطع��ت الأغني��ة غ�ير املكتمل��ة كم��ا ل��و �أن الفت��اة فعل��ت ذل��ك م��ن تلقاء نف�س��ها ،مل حترك الفت��اة �س��اك ًنا ،التفتنا
بتجهم �إىل زعيمنا ،خف�ض تليوكور ر�أ�سه ،وخب�أ يديه وراء ظهره ،لكننا انتظرنا
يف احلال �إىل تليوكور ،ونظرنا
ٍ
التف�س�ير ،هي � ً
أي�ضا وقفت و�س��طنا ،بال حراك� ،ش��احبة برمو�ش��ها ال�ضاربة �إىل احلمرة ،املرتع�ش��ة.
يف تلك اللحظة رفع تليوكور ر�أ�سه وابت�سم �ساخ ًرا.،
�أنا �أعرفها!
قال و�صمت،
ودوما يعرف كل �شيء ،وتع َّمد عدم الت�سرع يف الإف�صاح عما كان يعرفه.
كان هذا التليوكور �أكربناً ،
هذه الفتاة �أملانية!
�صرخ �أخ ًريا،
ر�أيتها بالأم�س...لدى �أندريه ،يف منزلهم� ،إنها هي!
كن��ا نع��رف جي��دً ا م��ن ه��و "الأمل��اين" ،م�س� ٌخ بع�ين واح��دة ،م��ع �أني��اب ملتوي��ة" ،الأمل��اين" يعن��ي احل��رب" ،الأمل��اين"
يعن��ي امل��وت� ،إن��ه ذل��ك النحي��ب اليوم��ي ،والن��وح ،واحل��داد التي ن�ش��أنا فيه ،الوجه ال�ش��احب للفت��اة ذات اخلدين
الغائرين ،مع �ش��عرها الباهت املتديل على �صدغيها� ،أ�صبح يف حلظة ي�ش��به قناع ن�س� ٍ�ل عجيب.
انظر ،انك�شفت!
تكلمنا من بني �أ�سناننا،
أنت �إذن،
....هذه � ِالتزمت الفتاة ال�صمت،
نظرن��ا بع�ضن��ا �إىل بع���ض ،وفه��م بع�ضن��ا بع�ض��ا عل��ى الف��ور :كان هن��اك الكث�ير م��ن الثل��ج يف احلف��رة الت��ي تقع يف
القرب؛ ثلج يكفي حلرب ب�أكملها ،حرب مع هذه الأملانية ،هرعنا �إىل احلفرة ،ويف �أ�صداغنا كان يدوي بحما�س
ال�شيء ذاته�" :أملانية"!"�أملانية"!"�أملانية"!
ثلج! ثلج فوق الكاحلني! ثلج �إىل ما يقرب من الركبة.
 ...لك��ن مل��اذا ال ته��رب؟ انزلق��ت حقيب��ة ال�س��فر م��ن كتفه��ا ،الفت��اة واقف��ة ،وعل��ى الثل��ج الأبي���ض الباه��ر ،حتم� ُّر
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قدماه��ا احلافيت��ان كبقعت�ين حا ّدت�ين ،م��ن الدم.
فج�أة ل َّوح زعيمنا ،تليوكورنا ال�شجاع ،بيده ،وقال بخمول:
هيا! ...عليها!
وكان هو �أول من خرج من احلفرة.
عال ،تلك
يف اللحظة نف�س��ها ابت�س��مت الفتاة ،هزَّت ر�أ�س��ها ،رفعت ذ�ؤابتها املجعدة عن جبهتها ،وغ َّنت ب�صوت ٍ
الأغنية نف�سها ،لكن �صوتها فقط �أ�صبح �أعلى ،و�شوقها غري امل�ألوف �أكرث رقة ،وحزنها �أكرث �شفافية وب�ساطة.
وقفنا على حافة احلفرة و�أفواهنا مفتوحة ،وكانت الفتاة معنا مرة �أخرى :مل نعد نتذكر املا�ضي.
نظ��رت باندف� ٍ�اع �إىل اليم�ين ،فوق��ع نظ��ري عل��ى تليوك��ور ال��ذي وق��ف بالق��رب ب�صم��ت ،كان وجهه رط ًب��ا من الثلج
املت�ساقط ،ويف تلك اللحظة بالذات فهمت ،هذا لي�س الثلج ،ارجتفت ذقني ،و�شعرت ب�أن دموعي على و�شك �أن
تتدفق ،مل �أكن �أذكر والد تليوكور الذي قتل يف ال�س��نة الأوىل من احلرب ،ومل �أد ِر ملاذا �أبكي؛ من ال�ش��فقة على
تليوك��ور؛ �أم م��ن ال�ش��فقة عل��ى نف�س��ي؛ �أم م��ن �أغني��ة ه��ذه الفتاة امل�ش��ردة ،لكن��ي بعد �أن متالكت ب�صعوبة نف�س��ي،
�ضربت قب�ضته وجنتي.
�س��حبت تليوكور من ك ّم ِه ،ويف اللحظة نف�س��ها
ْ
خفت ال�ضوء ،تال�شى ،دار ر�أ�سي� ،سقطت.
عندما رفعت كفي عن وجهي امللتهب ،ر�أيت �أنه ال يوجد �أحد بجانبي غري الفتاة.
وقف��ت الفت��اة قريب� ًة ج��دً ا ،وابت�س��مت يف وجه��ي الآن ،خف�ض��ت ر�أ�س��ي الثقي��ل ،وفهم��ت ،وجهه��ا ال�ش��احب وال��ذي
ك�س��اه ال�برد القار���س بالزرق��ة جتل��ى وجتل��ى �أمام عيني ،وابت�س��م ب�ش��كل غام�ض يف وجهي.
لق��د تركن��ي اجلمي��ع ،ترك��وين م��ع الأملاني��ة ،مل �أب� ِ�ك ،وابت�س��مت ه��ي ،كم��ا ل��و �أن م��ا ح��دث يل مل يك��ن ب�س��ببها،
م�ضح� ٌ�ك ،بالطب��ع ،م�ضح� ٌ�ك بالن�س��بة له��ا ،للأملاني��ة...
يف حماول��ة من��ي لتهدئ��ة رع�ش��تي ،نه�ض��ت ب�صعوب��ة ،و�ضرب��ت ب��كل قوت��ي وجهه��ا ال�صغ�ير ،ب��دا �أن ي��دي �ضرب��ت
حج� ًرا ،يف اللحظ��ة نف�س��ها ،بق��ي م��ا ر�أيت��ه �إىل الأب��د يف ذاكرت��ي ،نزل��ت الدم��اء م��ن �أن��ف الطفل��ة ،يف عينيه��ا
املت�س��عتني ب�لا �إح�سا���س ،مل يك��ن هن��اك ال خ��وف ،وال ا�س��تياء ،و�إمن��ا فق��ط ذه��و ٌل ،ذه��و ٌل �أبل��ه.
�أنفه��ا الغ��ارق يف ال��دم ،وفمه��ا امللت��وي كمثلث ،كل هذا مل يكن �ش��ي ًئا مقارن��ة بعينيها اللتني مل يكن فيهما �أي �أمل،
�أدرك��ت �أن��ه م��ع مث��ل هاتني العينني ال ميكن لأي �ش��خ�ص �أن يغن��ي� ،أبدً ا! �أبدً ا!
اهتز كتفاي من ال�صراخ الهائج العايل.
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يف ذل��ك الي��وم ارتفع��ت درج��ة حرارت��ي؛ رق��دت ،ت�ش��بث املر���ض ب��ي ب�إح��كام ،ق�ضي��ت معظم ال�ش��تاء يف الفرا���ش،
�شخ�صا �شري ًرا
قرر الكبار والأ�صغر �س ًنا� ،أنني م�صاب بالربد� ،إال �أن الطاعنني يف ال�سن كان لهم قرار �آخر� ،أن ً
�أ�صابني بالعني.
متام��ا ،مل ي��زرين �أق��راين ،فق��ط م��ن وق��ت لآخ��ر ت��واردت الأ�ص��وات
عن��د املغي��ب كان��ت الغرف��ة املنخف�ض��ة هادئ��ة ً
ال�ضعيف��ة ل�ل�أوالد والت��ي بال��كاد ميكن متييزها ،وال�صرخات املجنونة لأ�صدقائي املتزجلني على التلة اجلليدية.
ما زلت �إىل اليوم �أ�شعر بال�سعادة لأنني يف ذلك ال�شتاء علمت �أن �أمي راوية حكايات رائعة ،ففي امل�ساء بعد �أن
زرب و�إطعام ،تدخل الفحم يف الفرن ،وت�ضع القدر احلديدي على املوقد ،وتبت�س��م
تنهي عملها مع املا�ش��ية من ٍ
يف وجهي ،ثم ت�سارع وجتل�س على فرا�شي ،وقبل �أن تبد�أ حكاية جديدة ،ت�شد دائ ًما منديلها الأبي�ض على م�ؤخرة
ر�أ�سها ،حتى الآن �أذكر هذه احلركة العزيزة على قلبي ،و�صوتها الأحادي النغم واملنخف�ض واملحبب.
بالطب��ع ،عنده��ا حتدي��دً ا �أمتط��ي اجلم��ل الره��وان جيلماي��ا(   (2جن ًب��ا م��ع الرحال��ة العج��وز �أ�س��ان كايغ��ي( ، (3
حي��ث ُ
جن��وب م ًع��ا جمي��ع البل��دان؛ باحث�ين ومفت�ش�ين ع��ن الأر���ض املوع��ودة ...و�أحيا ًن��ا كن��ت �أذه��ب لل�صي��د م��ع
كوالمريج�ين(   (4نف�س��ه ال��ذي مل يع��رف اخلط ��أ.
كذل��ك كان��ت عن��د �أم��ي حكاي��ة خيالي��ة غريب��ة ع��ن ب��كاء ماري��ا اليتيم��ة ،عرف��ت فيه��ا م��ا مل ت�س��تطع �أم��ي الطيب��ة
معرفته :عرفت كيف يدوي نحيب تلك املاريا املجهولة ،عرفت كيف يدوي يف اللغة غري امل�ألوفة لهذه الفتاة رثة
الثي��اب ،وه��ذا النحي��ب ه��و �أغني��ة� ،أغنية لن ي�س��معها �أحد وال يف �أي مكان.
لكنن��ي انتظرته��ا ،و�أن�ص��تُ ب�ش��غف �إىل �أ�ص��وات الأطف��ال الت��ي ي�صع��ب متييزه��ا خ��ارج الناف��ذة� ،س��معت ه��ذه
الأغني��ة يف املن��ام ،و�أحيا ًن��ا ر�أي��ت يف املن��ام عين� ّ�ي تل��ك الفتاة امل�ش��ردة ،فا�س��تيقظت مرعو ًب��ا ،ونظرت يف الظالم
�أمام��ي ،خائ ًف��ا م��ن �أن �أطب��ق جفن��ي ،ف��أرى م��ن جدي��د نظرته��ا الالمبالي��ة ،املنده�ش��ة واخلالية م��ن الأمل.
على الرغم من �أنني �أن�صت �إليه� ،إال �أن هذا اللحن مل يعد ي�صدح يف �ش��ارعنا ،والفتاة اليتيمة مل تعرب عتبتنا،
ومل تظهر بجانبي.
ب� ً
�ارب ،وق��دم �إلين��ا ج�يران ،وجاءتن��ا ممر�ض��ة القري��ة ال�ش��ابة الت��ي كان��ت
�دل منه��ا ج��اء �إلين��ا �آخ��رون ،زارن��ا �أق� ُ
تفح�صن��ي � ًأول ،ث��م تخ�بر �أم��ي بهم�� ٍ�س واث� ٍ�ق ب�ش��يءٍ م��ا ،يف ح�ين كان��ت �أم��ي ت�س��مع وته��ز بر�أ�س��ها ب�ص�ب ٍر متنه��د ًة
متاما عن القدوم ،ا�س��تلقيت على ال�س��رير ذي
ب�إذع��ان ،لك��ن املمر�ض��ة �أ�صبح��ت ت�أت��ي �إلينا �أقل ف�أقل ،ثم توقفت ً
ال�صري��ر ،وط��وال الي��وم نظ��رت م��ن الناف��ذة امللغ��اة ب�صلي��ب.
م��ن خ�لال الناف��ذة املنحني��ة الت��ي مل ت�ص َّل��ح من��ذ زم��ن ،واملعتم��ة م��ن الرطوب��ة امل�س��تقرة عل��ى زجاجه��ا ،فج��أة
اجلمال معروف ب�سرعتهُ ،يذك ُر على نطاق وا�سع يف الأ�ساطري واحلكايات ال�شعبية الكازاخية.
(   (2جيلمايا :نوع من ِ
( �   (3أ�سان كايغي (القرن الرابع ع�شر�-ستينيات القرن اخلام�س ع�شر) – �شاعر وفيل�سوف و�شخ�صية �أ�سطوريةُ .لق َّب بـ"كايغي" وتعني "احلزين" ب�سبب
�أفكاره وت�أمالته الدائمة.
(  (4

كوالمريجني� :صياد ماهر يف الأ�ساطري الكازاخية.
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هن��اك ،يف ال�ش��ارع ،قري��ب ج��دً ا� ،س��معت الأغني��ة ،نه�ض��ت ،يف البداي��ة ح��اول ال�ص��وت الرقيق �أن يهدئ رع�ش��ته،
ث��م تغل��ب عليها ،و�صدح عال ًي��ا و�صاف ًيا.
�أ ّبا-ا-ا! � -صرخت ب�شوق�- ،أ ّبا-ا-ا!
لكن �أمي مل تكن يف املنزل.
�اقي
ال �أع��رف كي��ف متكن��ت م��ن الإم�س��اك بظه��ر ال�س��رير ،ب�أعمدت��ه املعدنية ال�ضخم��ة ،حتركت ب�صعوبة على �س� ّ
ً
وملتقط��ا لأنفا�س��ي ،وب��د�أت يف البح��ث ع��ن املالب���س� ،أدخل��ت قدم� ّ�ي احلافيتني يف ح��ذاء �أبي
املنحنيت�ين ،متع�ث ًرا
املبط��ن باملط��اط ،واجته��ت ب�ش��كل خاط��ئ نح��و الب��اب ،لقد �أعم��اين �ضوء النه��ار� ،أغلقت عيني لتخفي��ف ال ُّدوار،
وقمت بخطوة متغل ًبا على الوهن ،مل �أ�سقط ،وها هي الأغنية ،بقوة ال ميكن مقاومتها ،ت�سحبني ،ت�سحبني �إىل
الأمام ،درتُ حول زاوية املنزل ،ور�أيت ال�صورة نف�سها كما يف ال�سابق ،ر�أيت املغنية النحيفة ال�صغرية يف دائرة
�أقراين.
عندم��ا لهث��ت �س��اح ًبا ب�صعوب��ة احل��ذاء الثقي��ل ،واقرتب��ت منه��ا ع��ن كث��ب ،انكم�ش��ت الفت��اة ،و�س��كتت ،ب�أ�صابع��ي
املرتع�ش��ة �أم�س��كت بيده��ا ،نظ��رت متجهم��ة ،ودفعتن��ي بق��وة يف �صدري ،ف�س��قطت على ظهري ،بوثب� ٍة واحدة قفز
تيليوك��ور نحو الفت��اة ،لكنني �صرخت برعب:
ال تلـ-ـم-ـ�سها! ال تلـ-ـم-ـ�سها!
بالكاد �سمعت �صرختي،
نظ��رتُ يف وج��وه رفاق��ي الذي��ن جتمه��روا ورفع��وين م��ن الأر���ض ،و�ضحك��تُ  ،ك��م �ش��عرت باالرتي��اح عنده��ا! لق��د
دفعتني! ومل �أعد مذن ًبا جتاهها! كانت هي التي �أنقذتني من الذنب الذي التهمني� ،أ�شعر بال�ضعف من ال�ضحك
املتهور ،ومن �شم�س ما قبل الربيع ،ومن الرياح التع�سفية ،مل يعد ب�إمكاين الوقوف ،لكن �أقراين مي�سكونني بقوة
م��ن حتت ذراعي ،و�أنا بالكاد �أنطق:
غ ّني! دعها تغني...
خف�ض��ت الفت��اة ر�أ�س��ها ،وه��ا ه��ي �ش��فاهها ترجتف ،وتندفع الأغنية ببطء ،وتنت�ش��ر يف كل الأرج��اء ،وفج�أة ر�أيت
كي��ف �أم�س��كت ي��دان رجوليت��ان قويت��ان بالفت��اة ،ورفعتاه��ا �إىل ال�س��ماء ،يف خميلت��ي املري�ض��ة ظه��ر بو�ض��وح غ�ير
عادي وجه �أنثوي غري م�ألوف ،يرقب الفتاة بحب و�شفقة الأمُ ،فتحت يل بالدٌمل تكن م�ألوفة يل ،ومل �أزرها قط،
والأغنية وا�صلت فعلها ال�سحري بي ،وحملتني �إىل مناطق بعيدة ،بعيدة مل �أرها من قبل...
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كانت دائ ًما ت�أتي من اجلانب الآخر لل�ساقية ،وكنا نالحظ من بعيد ج�سمها النحيل ،ونهرع للقائها،
من��ذ ذل��ك الي��وم ب��د�أت �صحت��ي بالتح�س��ن ،وان�ضمم��ت ب�س��رعة �إىل �ألع��اب الأوالد املرح��ة واملليئ��ة بال�ضو�ض��اء
وال�ص��راخ.
قرر الكبار �أن ج�س��دي قد تغلب على املر�ض ،و�ش��كر كبار ال�س��ن اهلل تعاىل على رحمته ،ور�أوا يف ذلك قدر اهلل،
أحد ،غريي ،عرف عن القوة اجلبارة للعفو التي �أنقذتني من هذا املر�ض.
ولكن ال � َ
وج��اء ال�صي��ف املب��ارك ،وبغ�ير ح��دٍّ �أ�ش��رقت ال�س��ماء بذهبيتها و�س��ماويتها ،وو�س��ط فرحنا ال��ذي ال يعرف الكلل،
يف مرك��زه ،ت�س��تحق الذك��ر الفت��اة املغني��ة ال�صغ�يرة املبت�س��مة �إمي��ا ،كن��ا ق��د عرفن��ا �أن والده��ا ال�ش��يوعي الأمل��اين
قتل ب�ش��كل بطويل يف معركة �س��تالينغراد ،و�أمها جتمدت يف ال�س��هوب يف �أوائل ربيع عام �س��تة و�أربعني وهي تنقذ
متاما �أنه يف الأيام امل�أ�ساوية وال�صعبة غال ًبا
قطي ًعا من الأغنام يف عا�صفة ثلجية عنيفة ،ورمبا كان من الوا�ضح ً
ما تنفتح الأيادي الب�ش��رية املتلطفة.
يف القري��ة اعت��ادوا عل��ى �إمي��ا ال�صغ�يرة� ،أرى �أي��ادي القروي�ين ال�س��مراء مت�س��د �ش��عرها الأ�ش��قر ،و�أرى �أي��ادي
قلب
الأمهات الغريبات تغ�سل ر�أ�سها ،و�أرى � َ
أيادي تناولها قطعة خبز ،ون�صف حفنة من احلبوب ،مع كل نب�ضة ٍ
�أعي �أكرث �أنني حتى �آخر نف�س مدين لأبناء قريتي؛ فهم بالب�ساطة الربيئة حلياتهم اليومية� ،سيمثلون يل ً
مثال
�أبد ًي��ا عل��ى اللط��ف والرحم��ة.
مل نتذكر َق ُّط ُيتم �إميا؛ فهي بالن�س��بة لنا مل تكن خمتلفة عن غريها من الأوالد الذين ن�ش��أوا بعد احلرب بدون
حنان �آبائهم ،كان للكثري من �أقراين مثل هذا الن�صيب...
مل تع��د �إمي��ا الفت��اة الوحي��دة الت��ي ال م��أوى له��ا ،وك�أنه��ا م�ش��ردة حملته��ا ع�بر ال�س��هوب ري��اح ُيتم م��ا بعد احلرب،
ع��ادت احلي��اة �إىل وجهه��ا ،واختف��ت من��ه الظ�لال احل��ادة ،وب��د�أ الت�أل��ق يلع��ب يف عينيه��ا ،والآن �أ�صبحن��ا ن�س��مع
�ضحكتها الرنانة والرخيمة ،لقد �أ�صبحت بالفعل قادرة ،ومن دون ت�شويه للكلمات ،على غناء الأغاين الكازاخية،
و�أ�صبح��ت �أنا وتليوكور �أعز �أ�صدقائها.
ذات م��رة كن��ا -ال�ش��لة كله��ا -م�س��تلقني عل��ى ال�ضف��ة ال�س��اخنة لنه��ر كارا�س��و ،معر�ضني لل�شم���س �أج�س��ادنا البنية
النحا�س��ية من احلمام ال�شم�س��ي الطويل ،وكزين تليوكور بكعبه احلايف يف جانبي:
هيه! انظر ،والدك قادم.
قف��زت واندفع��ت جار ًي��ا ،طاو ًي��ا �أثن��اء �س�يري �س��روايل الطوي��ل ال�س��اقني :وال��دي �س��ائق قاط��رة ،و�أحيا ًن��ا يغ��ادر
لرح�لات مل��دة يوم�ين �أو ثالث��ة �أي��ام ،وخ�لال ذل��ك الوق��ت �أفتق��ده كث�ي ًرا ،وها �أنا �ألقي بنف�س��ي على رقبته ،و�أد���س
متنف�س��ا ب�ش��غف الرائح��ة القوي��ة والرائع��ة للفح��م وزي��ت الوق��ود املع�شع���ش يف ثيابه.
املوح��دة،
�أنف��ي يف �س�ترته ّ
ً
لطخت �أنفك...
ني ،انظر ،لقد
َ
كفي يا ُب ّ
وال��دي يق��ول دائ ًم��ا ه��ذه الكلم��ات يل ،بينما يغم���س وجهه يف خ�صالت �ش��عري ،ينظر �إىل وجه��ي ،عيناه البنيتان
ت�ضحكان� ،إال �أنه يقول بحزم:
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جتري طوال اليوم ،هل ن�سيت؟ �أفرت�ض �أنك �ستذهب يف اخلريف �إىل املدر�سة،
�أذكر! �أذكر! �إىل املدر�سة!
تن�س،
هكذا ا�ستمر ،ال َ
وي�س��حب �أب��ي م��ن جيب��ه قلم��ي ر�صا���ص مده�ش�ين� ،أزرق�ين م��ن ط��رف� ،أحمري��ن م��ن الط��رف الآخ��ر ،و�أعط��اين
�إياهم��ا كم��ا ل��و كان يق� ّدم يل كل ث��روات الع��امل! حت��ى قل��م الر�صا���ص الب�س��يط كان م��ن ال�صع��ب �ش��را�ؤه يف تل��ك
الف�ترة ،جنن��ت م��ن ال�س��عادة ،قف��زت ع��دة م��رات يف مكاين.
ح�س ًنا ،اذهب ب�سرعة...
دفعني �أبي يف ظهري ،وهو ي�ستطرد قائال:
 �أ�سرع ،ا�ستحم!�أوم��أت بر�أ�س��ي لأب��ي ،وهرع��ت �إىل رفاق��ي و�أن��ا �أ�ش��عر كي��ف كان يتبعن��ي بنظ��ره مبت�س� ًما ،لكن مل يكن ل��دي القوة
رئتي:
لاللتف��اف ،و�صرخ��ت و�أنا �أرك�ض بكامل قوة ّ
هنا! هنا! قلما ر�صا�ص� ،ص�-ص! �أحمران� ،أزرقان! مل َّونان!
كل ه��ذا الوق��ت مل ين��زل الأوالد عيونه��م عن��ا ،وعندم��ا رك�ض��ت ،مل ُيب� ِ�د �أي منه��م �أدن��ى �س��عادة ،ا�س��تدار بع�ضهم
�إىل اجلانب الآخر ،ومل ينظروا �إىل �أقالمي؛ �أقالم الر�صا�ص املده�شة ،يف حني نه�ض الآخرون ،لكن لي�س على
الفور ،واقرتبوا بك�سل ،كما لو كانوا يفعلون على م�ض�ض.
وح��ده تليوك��ور م� َّد ي��ده ،ومل���س بح��ذر النهاي��ة احلمراء لقلم الر�صا���ص ،وقال ب�صوت غري طبيعي ،ك�ش��خ�ص بالغ
بعد �أن �سعل:
ح�س ًنا ،الآن تع َّلم جيدً ا...
التف� ُّ�ت �إىل �إمي��ا ،مل تنظ��ر يف اجتاه��ي عل��ى االط�لاق ،كان �ش��عرها الأ�ش��قر متناث� ًرا عل��ى كتفيه��ا ،ودون �أن ترف��ع
خ�صالت��ه ع��ن جبهته��ا ،ظل��ت حت ّدق يف ظهر �أبي الذي �س��ار مغاد ًرا ،وبقيت �صامتة.
عنده��ا فق��ط ب��دا يل �أنن��ي فهم��ت �صمته��م الغري��ب ،ميكن��ك �أن تن�س��ى ُيت��م الآخ��ر ،وميكن��ك �أال تالحظ��ه ،ولك��ن
هناك الكثري من الأ�س��باب يف العامل من �ش��أنها �أال ت�س��مح للأيتام �أنف�س��هم بن�س��يان حرمانهم.
ذهلت من تخميني ،ولعدم معرفتي مبا ينبغي فعله� ،سحبت �إميا بخجل من كتفها.
هل �ستتعلم؟
مبال...
�س�ألت ،وهي تنظر �إيل ب�شكل غري ٍ
أنت �سوف تتعلمني! �سوف نتعلم جمي ًعا! قري ًبا �سنذهب �إىل املدر�سة� ،سنجل�س م ًعا ،ح�س ًنا؟
نعم! �سوف �أتعلم! و� ِ
لي�س لدي ورقة و�أقالم ر�صا�ص!
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قالت بال مباالة ،وا�ستدارت.
خذي! واح ٌد لك! وواح ٌد يل ،خذي يا �إميا!
�أم�س��كت �إمي��ا بقل��م الر�صا���ص يف يده��ا غ�ير م�صدق��ة عينيه��ا ،وه��زت ر�أ�س��ها ،و�ضحك��ت به��دوء ،غ َّن��ت تل��ك
الأغني��ة ،ولك��ن ب�س��رعة وب�ش��كل ه��زيل ،واختنق��ت فج��أة فتوقف��ت ،ورفع��ت وجهها �إىل ال�س��ماء مبت�س��مة ،يف عمق
�ام عال ًي��ا فوقن��ا طائ��ر �أبي���ض� ،صغ�ير ج��دً ا ،بال��كاد ميك��ن ر�ؤيت��ه يف الأع��ايل...
�ام وح� َ
الزورد ال�س��ماء ح� َ
يف امل�س��اء ،عندم��ا تفرقن��ا �إىل املن��زل ،اقرتب��ت من��ي �إمي��ا بحي��اء ،ونظ��رت �إىل اجلان��ب ،وو�ضعت قل��م الر�صا�ص
نف�سه يف يدي.
ملاذا؟
مل �أفهم،
وقفت دون �أن ت�ستدير ،و�أخ ًريا قالت:
ليبقَ لديك� ،سوف �آخذه الح ًقا؛ �أخ�شى �أن ي�ضيع،
ح�س ًنا! �س�أخبئهما م ًعا ،قلمك وقلمي� ،سوف �أعتني بهما!،
خبئهما،
قالت بدون �أن ت�ستدير.

م َّرت ع�شرة �أيام...
يف ال�صباح الباكر ،عندما و�ضعت طاولة م�س��تديرة يف و�س��ط الغرفة الأمامية ،وجل�س��ت عائلتنا ب�أكملها ل�ش��رب
ال�شاي ،فتح الباب بقوة� ،أوم�أ يل تليوكور اله ًثا ،واختفي على الفور يف املمر ،و�ضعت البياال التي كنت قد حملتها
�إىل فمي ،وقفزت وراءه ،مل �أر قط تليوكور حائ ًرا كما كان.
�إميا �ستغادر...
�إىل �أين؟
يقولون �إنه و�صلت �إىل املدينة م-م-م....
تلعثم تليوكور وهو ينطق ب�صعوبة الكلمة الرو�سية ،كو-مي�سيا(  ، (5ها هي،
مل �أفهم �شي ًئا...
�سي�أخذون �إميا �إىل دار الأيتام،
(  (5

كومي�سيا :كلمة رو�سية تعني "جلنة".
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ينغألا

الآن ؟!
متتم��ت دون �أن �أحت��رك م��ن م��كاين ،عندم��ا و�صل��ت �أخ�ي ًرا �إىل املن��زل ً
عج��ل البطاني��ات
راك�ض��ا ،وبع�ثرت عل��ى َ
واملالب���س والو�س��ائد ،مل يك��ن قل��م الر�صا���ص هن��اك ،بحث��ت حت��ت ال�س��رير ،عل��ى الطاول��ة ،تنقل��تُ م��ن زاوية �إىل
زاوي��ة ،دون ج��دوى.
بني؟ ماذا حدث؟
ما الذي تبحث عنه يا ّ
هل ميكنك �شرح ما حدث؟
والدي!
�أوه ،مل �أمتكن من نطق ولو كلمة ردًا على ّ
و�أخ ًريا �أم�سكت بقلم الر�صا�ص يف يدي ،وهرعت ب�سرعة �إىل ال�شارع بدون �أن �أغلق الباب خلفي،
رك�ضن��ا �إىل املحط��ة ،كان��ت عل��ى بع��د كيلوم�تر واح��د فق��ط م��ن قريتن��ا ،لك��ن امل�س��افة كان��ت طويلة للغاي��ة يف تلك
الدقائق!
حبل ،وعلى ما يبدو ،من ال�شفقة يتوقف ،وينتظرين:
لدى �صديقي �ساقان طويلتان ،يندفع �إىل الأمام بطول ٍ
�أ�سرع!
ي�صرخ:
نحن ال نت�سابق� ،أ�سرع! �إيه ،لقد ت�أخرنا.مل تعد �ساقاي تطيعانني� ،أختنقُ من اجلري ،والعرق املالح يكت�سح عيني مبوجة حارة.
فج��أة ،م��ن بعي��د ،عل��ى خلفي��ة ال�س��فح الأح��دب للجب��ل ،ظه��ر قط��ار ،عرباته التي تلم��ع مبرح يف �شم���س ال�صباح،
كانت تقرتب �أكرث ف�أكرث ،قطارات الركاب ال تتوقف يف حمطتنا �أكرث من دقيقتني ،يف هاتني الدقيقتني� ،أدركت
تقا�س �أحيا ًنا باللحظات.
�أن حياة الإن�سان ُ
بال��كاد توق��ف القط��ار ،حت��ى انطل��ق بجانبن��ا ت��ار ًكا يف حمطتن��ا دفق��ات م��ن دخ��ان قاطرت��ه الأ�س��ود،مل �أمتك��ن
م��ن الو�ص��ول ،وقع��ت يف عج��ز مبنت�ص��ف الطري��قً ،
قدمي طني ال�س��هوب النا�صع� ،أ�س��مع ال�صوت
خاد�ش��ا ب�أظافر ّ
احلائر واملوا�سي للمثابر تليوكور ،ويدوي هذا ال�صوت يف �أذ ّ
ين �صدىً متكر ًرا� ،أ�سمع ال�صرخة النافذة للقطار،
و َن َف�س��ي املتقطع ،يف حلظة ما حتدث معجزة� ،أ�س��مع �أغنية �إميا ،ت�صدح بداخلي ك�ش��وقٍ �إىل حلم مل يكتب له �أن
يتحق��ق �أب��دً ا ،و�صداه��ا اخلي��ايل �س��ي�صدح يف حيات��ي لف�ترة طويل��ة ،طويلة ،لكني لن �أ�س��مع �أغني��ة �إميا بعد الآن،
طرف،
�س�أجل���س خل��ف طاول��ة الكتاب��ة ،ويف كل م��رة �أفت��ح ال��درج ،و�أنظ��ر طوي� ًلا �إىل قل��م الر�صا���ص الأحم��ر م��ن ٍ
والأزرق م��ن الط��رف الآخ��ر ،القل��م ال��ذي مل �أخ��ط ب��ه ل�س��نوات كث�يرة ول��و �س��ط ًرا� ،إن��ه قل��م �إمي��ا ،ويف كل م��رة
�س��أفكر يف ال�ش��يء ذات��ه :ه��ل �س��أمتكن يف ي��وم م��ن الأي��ام م��ن ت�أليف �أغنية من وح��ي طفولتي ،ميكن �أن �أكر�س��ها
للمغني��ة ال�صغرية �إميا؟
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تولين أبديكولي
(و ُلد عام )1942
y yكات��ب نث��ر �ش��هير ف��ي كازاخ�س��تان ،تخ��رج ف��ي كلي��ة الفاراب��ي
الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  .1965وب��د�أ حيات��ه المهني��ة موظ ًف��ا
بجري��دة "�أوالن" ،ث��م مجل��ة "جالي��ن".
y yعم��ل بع��د ذل��ك بجري��دة "الأدب الكازاخ��ي" الحكومي��ة ابت��د ًءا
رئي�س��ا
م��ن رئي���س ق�س��م ث��م نائ ًب��ا لرئي���س التحري��ر حت��ى �أ�صب��ح ً
لتحري��ر الجري��دة ،وف��ي الفت��رة  1990 - 1979كان م�س �� ًؤول
كبي ًرا باللجنة المركزية للحزب ال�شيوعي في كازاخ�ستان ،ومنذ
ع��ام  1993وحت��ى التقاع��د عم��ل بمن�ص��ب كبي��ر ب��إدارة الرئي���س
الكازاخي.
y yم��ن �أه��م �أعمال��ه" :الأف��ق" ع��ام �" ،1969أوراق الخري��ف" ع��ام
" ،1971الحقيق��ة" ع��ام " ،1974الحقيق��ة الخفي��ة" ع��ام ،1979
"االعت��دال" ع��ام �" ،1985ص��راع العق��ل" ع��ام .2002
y yترجم �إلى اللغة الكازاخية �أحد الن�صو�ص من الأ�ساطير اليونانية القديمة بعنوان "رجال هيال�س".
y yالتزم الكاتب باالتجاه الواقعي في الفن؛ لذلك ا�ستخدم �أ�ساليب الحداثة وما بعد الحداثة بحرفية.
y yح�صل على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام .2004
y yح�صل على جائزة "كافكا" الدولية.
 y yح�صل على جائزة " نادي القلم الكازاخي" عام .2003
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حرب العقل المشتعلة
"أكون أو ال أكون ...هذا هو السؤال.
هل ينبغي أن حتتمل وصمة القدر
أم تقاومه ...تنهض ،تتسلح ،تنتصر
أو تُقتل ،ومتوت ،وتغفو؟
وإدراك أنك بهذا تكسر سلسلة آالم القلب
وآالف املصاعب املتأصلة يف جسدك!
أليس هذا هو املأرب الذي يصبو إليه اجلميع؟
املوت ،النوم ،الرقاد؟
ورؤية أحالم؟" (مناجاة هاملت  -وليام شكسبير)

"يجب عليك �أن ت�صنع اخلري من ال�شر ،لأنه لي�س هناك �شيء �آخر ت�ستطيع �أن ت�صنعه منه"( ،روبرت بن وارن).
دف�تر اليومي��ات �أعط��اين �إي��اه طبي��ب من معاريف ،باملنا�س��بة� ،صاح��ب اليوميات كان من مع��اريف القدامى � ً
أي�ضا،
ح ًق��ا ،مهم��ا كان عاملن��ا الدني��وي وا�س� ًعا؛ ف�إن كل امل�س��ارات في��ه تتقاطع.
يف �ش��باننا نعي���ش كم��ا ل��و كن��ا يف ب��ازار �صاخ� ٍ�ب ومزدح� ٍ�م ،والأ�صدق��اء والرف��اق ال يع� ّدون وال يح�ص��ون� ،صدي��ق
�صديق��ك ي�صب��ح �صديق��ك ،ث��م يختف��ي يف م��كان م��ا ،يف دوام��ة ال�ش��باب املحموم��ة ،تتال�ش��ى م��ن الذاك��رة وجو ٌه،
وتظه��ر �أخ��رى جديدة.
تذك��رت ه��ذا ال�ش��خ�ص ال��ذي جمعن��ا مع��ه لفرتة ق�صرية �صخب احلياة املبهج ،يف الذاكرة يظهر �ش��خ�ص عظمي
�ش��احب ...طوي��ل القام��ة ...نحي� ٌل ،ال ...ن��وع م��ن الرقة "الذكية" لبنية اجل�س��م ،ويب��دو �أن الطبيعة التي كان يتمتع
بها ،كانت مطابقة ملظهره� ،إذ كان يحم ُّر ً
قليل مت�أث ًرا ب�أية مالحظة بريئة �أو مزحة عفوية من �أ�صدقائه،
ً
مف�ضل التزام ال�صمت ،وعدم الدخول يف النقا�شات
يف جمموعات ال�شباب ،خالل املوائد ،كان يجل�س جان ًبا،
ال�صاخب��ة ،وكان اجلمي��ع يعاملون��ه بطريق��ة خا�ص��ة ،بطريقة بالغة الرقة حماولني عدم م�س��ه ،كما لو كان �ضي ًفا
�شخ�صا لي�س من هذا العامل.
�أجنب ًيا� ،أو ً
مل يهمن��ي �آن��ذاك عل��ى الإط�لاق ،ومل تخل��ف بع���ض الأحادي��ث العر�ضي��ة عل��ى الطاول��ة امل�ش�تركة �أي �ش��يء يف
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ةلعتشملا لقعلا برح

�خ�صا لطي ًف��ا ،رقي ًق��ا ،رفي��ع الثقاف��ة ،م��ن عائل��ة متعلم��ة عل��ى م��ا يب��دو.
ذاكرت��ي ،با�س��تثناء ال�ش��عور ب�أن��ه كان �ش� ً
هو نف�سه مل يدخل يف احلديث ،و�إذا مل ُيجذب �إليه ،ميكنه ل�ساعات اجللو�س ب�صمت جان ًبا.
بع��د م��رور �س��نوات عدي��دة بق��ي انطباع��ي ع��ن اللق��اءات م��ع ه��ذا ال�ش��خ�ص كم��ا لو �أنن��ا �س��افرنا م ًعا على �س��فينة
واح��دة لبع���ض الوق��ت ،و�أجربن��ا عل��ى التوا�ص��ل باح�ترام ،لكنن��ا مل نب��ذل �أي حم��اوالت متبادل��ة للتق��ارب ،انته��ت
الرحل��ة ،وبعده��ا مل ُيتَح لن��ا �أن نلتقي ثانية.
الآن �أق��ر�أ اليومي��ات الت��ي تتك��ون م��ن العدي��د م��ن الدفات��ر ،وال �أ�س��تطيع ب��أي �ش��كل� ،أن �أتخي��ل �أن��ه ه��و م�ؤلفه��ا،
م��ن امل�س��تحيل وف ًق��ا للمدون��ات �أن ت�ش��كل ول��و ت�صو ًرا ع��ن حياته اخلا�صة� ،أو عن تعاقب الأيام الب�ش��رية ،املفرحة
واحلزين��ة ،اليومي��ات تع�بر ح�صر ًي��ا ع��ن الأفكار وامل�ش��اعر املعق��دة ل�صاحبها.
ر�سم حدود مبهمة مل�صريه.
فقط يف الدفرت الأخري ُت ُ
هناك مت و�صف بع�ض �أحداث احلياة مبزيد من التف�صيل ،ومت نقل "املرا�سالت" كاملة �إىل �صفحات اليوميات.
�خ�ص م��ا ،و�س��تجذب
يب��دو �أن كات��ب املالحظ��ات كان ال ي��زال يفرت���ض �أنه��ا �س��تقع يف وق��ت م��ن الأوق��ات يف ي��د �ش� ٍ
متام��ا ،مل��اذا يث��ق الإن�س��ان يف الورق��ة �ش��هاد ًة عل��ى وحدت��ه الرهيبة عل��ى الأر�ض،
روح �أخ��رى ،ه��ذا طبيع��ي ً
انتب��اه ٍ
�خ�ص �آخ ٌر يف العامل ملحنه العاطفية؟
�ألي���س لكي ي�س��تجيب على الأقل �ش� ٌ
و�أن��ا �أفرت���ض �أنن��ي �س ��أقابل ه��ذه الرغب��ة اخلفي��ة للم�ؤل��ف ،وذل��ك م��ن خ�لال تقدمي��ي للق��ارئ اجل��زء الأخ�ير
لليوميات ،الذي هو يف ر�أيي اجلزء الرئي�سي ،جت�سدت فيه �أكرث الأحالم �إ�شرا ًقا للروح اال�ستثنائية التي �أ�سرها
امل�ص�ير امل�أ�س��اوي لأولئ��ك الذي��ن يبحث��ون ع��ن احلقيق��ة يف ه��ذه احلي��اة ،ويج��دون �أنف�س��هم �أم��ام متناق�ضاته��ا
القامت��ة الت��ي ال ميك��ن التغل��ب عليها.
على الأرجح لن يكون من املنا�سب ذكر ا�سم �صاحب املذكرات.
�س��وف نفرت���ض �أن��ه واح� ٌد م��ن كثريي��ن م��ن معا�صرينا املجهول�ين ،واح ٌد من �أولئ��ك الذين يعي�ش��ون بالقرب منا،
ومل يت��م تخمين��ه يف جوهره الداخلي اخلا�ص.

1

 13مارس
يب��دو �أن �ش��ي ًئا م��ا يف حيات��ي ق��د تغ�ير ،لك��ن م��ا ه��و بال�ضبط� ،أنا نف�س��ي ما زل��ت ال �أعرف ،وهذا يث�ير قلقي ،رمبا
بد�أ ذلك منذ وقت طويل ،لكنني مل �أ�شعر به �إال الآن ،ال �أعرف� ،أو �أن �أع�صابي قد تعبت كث ًريا ،ال يوجد ترتيب
لأفكاري� ،أن�سى ما كنت �أفكر به لتوي ...
يف اليومي��ات هن��اك مدون��ات بتاري��خ  3مار���س ،يف ح�ين تغيب��ت ل�س��بب م��ا مدون��ات الأي��ام التالي��ة 4 ،و 5و6
مار���س ،فق��ط م��ن  7مار���س ت�س��تمر م��رة �أخ��رى ،حت��ى ل��و قتلتن��ي ،ف�إنن��ي ال �أتذك��ر ما فعلت��ه يف الأي��ام التي مرت،
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ع��ن �إخفاق��ات الذاك��رة �س��معت م��ن قب��ل ،ولك��ن َمب يرتبط ذل��ك؟ ال �أعرف.
ه��ذا م��ا يح��دث :كلم��ا متت��د احلي��اة �أط��ول ،ي��زداد ع��دد الأ�ش��خا�ص واللق��اءات والأح��داث الت��ي تغي��ب يف غياه��ب
الن�سيان ،تغادر �إىل الأبد ،كما لو �أنها مل تكن ،وحتى ما كنت تعطيه ذات يوم �أهمية كبرية ،ي�سقط يف الن�سيان،
ب��ل وتن�س��ى �أ�س��ماء �أ�ش��خا�ص كان��وا مقرب�ين يف الطفولة وال�ش��باب ،ال �أ�س��تطيع تذك��ر �صداقة قدمي��ة ،الأمور تبدو
�ضبابية ،كما يف الأحالم ،ميكنك بر�ؤيتك الداخلية املتعبة متييز الوجوه املت�آكلة لأولئك الذين مرت معهم �أيام
عدي��دة م��ن احلي��اة� ،أو الدرا�س��ة� ،أو العم��ل ،وح ًقا حياتنا مثل امل��اء الذي يختفي يف الرمال بدون �أي �أثر.
ولك��ن ،فج ��أة ،م��ن �أعم��اق الذاك��رة ،يظه��ر �ش��ي ٌء �صغ�ير� ،ش��يء غ�ير مه��م ،مل تك��ن تع��ره �أي �أهمي��ة ،يب��دو �أن
الذاك��رة الب�ش��رية تعي���ش وف��ق قوانينه��ا اخلا�ص��ة به��ا ،و ُلديه��ا نظ��ام قي� ٍ�م خا���ص به��ا.
ت�س��أل الطبي��ب ع��ن �س��بب �إخفاق��ات الذاك��رة ه��ذه ،يجيب��ك ب�أنه��ا ب�س��بب الإجه��اد ،ميكن��ك اعتبارالأم��ر كذل��ك،
و�س��يكون الطبي��ب ُم ًّق��ا� ،إجه��اد احلي��اة ،وه��ل هذا غري معقول؟ يف الواق��ع يوجد هناك ما ُيجهد ،يف هذا العامل
يتوج��ب علي��ك �أن تخت�بر وت��درك كل �ش��يءٍ ؛ ال�ض��روري وغ�ير ال�ض��روري عل��ى الإطالق ،ال�س��ار والقبيح ،الب�س��يط
لدرج��ة البدائي��ة ،والغام���ض لدرج��ة الإزع��اج ،تفك��ر يف كل ه��ذا ،وتتوه كم�س��افر وجد نف�س��ه عل��ى مفرتق الطرق،
�أ�س��رار احلياة غري مفهومة ،وملن ت�ش��كو من الوداعة الكبرية للعامل؟ وممن ت�س��تاء؟ من اهلل؟ من الإن�س��ان؟
عطاي��ا اهلل جلي��ة؛ فم��ن ناحي��ة �أوىل ،ه��و خل��ق الع��امل والنا���س في��ه ،ونبهه��م �إىل الإح�س��ان والإمي��ان واخل�ير،
م��اذا نحت��اج �أك�ثر؟ ولك��ن ،م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،كي��ف ال ميكن �أن تتعاطف مع ال�ش��خ�ص الذي يت�ص��رف ب�أمر اهلل،
والعواق��ب يرتقبه��ا هو وحده؟
اخلري وال�شر �-أوه� ،إنهما جمادالن بارعان! من غري املحتمل �أن تتمكن من تغيري اعتقاد � ٍأي من ممثليهما يف �أي �شيء.
كل واح��د ين�بري للت�س��لح مبختل��ف احلج��ج ،و�أعم��ق الرباه�ين ،وكل واح��د يبن��ي كوخ��ه ال�صغ�ير داخ��ل بي��ت اهلل
الرائ��ع ،وي�س��تقر في��ه ب�ش��كل مري��ح ،معل ًنا جنته اخلا�ص��ة يف الكوخ.
ولكن كيف لرجل حم�ش��ور يف كوخ �صغري �أن ينت�صب بطوله الكامل ،حم�ش��ور ومظلوم؟ �أ�ش��عر ب�إهانتي املتوا�صلة
التي ال �أعرف لها �أ�سبا ًبا وال ت�سميات� ،إهانة كوخية �صغرية وحقرية!
وحت��ت وط��أة ه��ذا اال�ضطه��اد ال��ذي فر�ض��ه عل� َّ�ي املج��ادالن البارع��ان ،اخلري وال�ش��ر ،تنغلق �أمامي روع��ة الدنيا:
لهو �ضوء ال�شم���س ،جمال الطبيعة ،الت�ش��رب الفواح للأع�ش��اب يف هواء الربيع.
وج��ع الر�أ���س يطف��ئ هي��اج القل��ب ،االنغما���س يف الع��امل الكوخ��ي لل��ذكاء العقي��م يحرمن��ي م��ن بقايا ال�س��عادة ،ما
حاجت��ي بكل هذا؟
"هل عاملنا الفاين هو للمفكرين �سجنٌ "....؟
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 15مارس
يقول��ون �إن الإن�س��ان يعت��اد حت��ى عل��ى اجلحي��م يف غ�ض��ون ثالث��ة �أي��ام ،رمب��ا يك��ون ذل��ك كذل��ك ،ويف الواق��ع� ،إن
التع��ود عل��ى ع��ذاب احلي��اة ه��و بب�س��اطة �ضروري ،و�إال كيف العي���ش يف هذا العامل؟ لكن ه��ل التعود على املع�صية
والك��ذب والظلم والق�س��وة ،نعم ٌة بالن�س��بة لنا؟
اهتمام��ا حلقيق��ة �أن ال�صحف اليومية تن�ش��ر عن رجا�س��ات وح�ش��ية يرتكبها �أنا���س فقدوا
يب��دو �أنن��ا مل نع��د ن��ويل
ً
املظه��ر الإن�س��اين ،فتع ّفن��ت نفو�س��هم ،وتف�س��خوا وه��م عل��ى قي��د احلياة ،ولكن م��ا يخيفني �أكرث هو �أنهم يعي�ش��ون
�إىل جان��ب �أنا�� ٍ�س �آخري��ن دون �أن ي�ش��عروا ب��أي ا�ش��مئزاز� ،أيعق��ل �أن يك��ون ذل��ك ب�س��بب التع��ود؟ �أم �أن ذلك مياثل
المعقولي��ة الفتي��ان اليافع�ين ،الذي��ن م��ن �أج��ل املتع��ة املرعب��ة ،يدنون ويلم�س��ون اجلثة الب�ش��رية ،ليثبت��وا لبع�ضهم
البع���ض جر�أته��م ،ال يفق��ه مدن�س��و املقد�س��ات اليافع��ون ماذا يفعلون� ،ألذل��ك هم �أبرياء؟
لقد توقفت منذ فرتة طويلة عن قراءة ال�صحف� ،إن ت�صفحت �أ ًيا منها ،هناك بو�ضوح�:شخ�ص اغت�صب وقتل والدته.
�آخ ُر اغت�صب وقتل ابنته.
تلك قتلت طفلها الوليد ،و�ألقته يف البالوعة.
مليونرية تزوجت من ابنها.
مهوو�س قتل النا�س ،و�أكل حلمهم.
رج ٌل تزوج ر�سم ًيا من رجل.
حانوتي يجامع املوتى.
تلك هي �شئوننا يف جميع �أنحاء العامل ،يف جميع �أطراف �أر�ضنا الأم املكتظة بالب�شر.
كل ه��ذا يجعلن��ي �أتقي��أ ،كم��ا ل��و �أنن��ي ابتلع��ت جيف��ة ،م��ن اال�ش��مئزاز يتجم��د ال��دم يف عروق��ي ،كما ل��و �أنني وقعت
يف حف��رة مرحا���ض عموم��ي ،ولي���س هناك �إمكانية لالغت�س��ال من القرف!
�أما املواطنون امل�س��املون ،الذين هم بجانبي ،فك�أنهم ال يالحظون �ش��ي ًئا ،يعي�ش��ون بهدوء ،كما لو كانوا ُمك ّر�س�ين
ملعرف��ة فل�س��فية رفيع��ة ،ميتلك��ون حج� ًرا فل�س��ف ًيا يح� ّول كل هذا القرف �إىل خبز يوم��ي ،والذين يتمتعون باحلكمة
اخلفية ،م�س��تعدون لإ�ضفاء ال�ش��رعية على كل هذه القذارة العاملية.
أ�ضاح ب�شرية ،ومل يكن لدى �أتباع التنني
معروفة هي احلكايات القدمية عن التنني الذي طالب من وقت لآخر ب� ٍ
�أي مف��ر ،فاخت��اروا �أجم��ل فت��اة ،حت��ى ير�ض��ى الوح���ش ،و�أطعم��وه �إياها ،وبذلك ك�س��بوا لأنف�س��هم ال�س�لام والأمن
لبع�ض الوقت ،يبدو �أن الوح�ش العاملي ما زال �إىل اليوم يهيمن على الب�شرية ،ويهزها بحروب دموية ،و�أعا�صري
وزالزل هائلة ،وير�س��ل �أوبئة �أمرا�ض رهيبة ،وطاعو ًنا جائ ًعا ،جام ًعا من اجلن���س الب�ش��ري �ضريبته القا�س��ية ،ولكن،
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كما لو مل يكن را�ض ًيا بكل هذا ،يطالب التنني العاملي ب�أن تتم الت�ضحية له بالروحانية الب�شرية ذاتها.
كان بلزاك حم ًقا عندما الحظ �أنه "ال �شيء يتم على الأر�ض بالكامل ،مثل تعا�سة الإن�سان".
نع��م ،فال�صح��ف تتح��دث ب��كل �س��رور ع��ن الك��وارث النووي��ة والبيئي��ة والف�ضائي��ة الو�ش��يكة ،وتنب��ئ حت��ى ب�إمكانية
ح��دوث طوف��ان عامل��ي جدي��د ،وكل ه��ذا ال يت��م تقدمي��ه عل��ى �ش��كل �أنب��اء مث�يرة رخي�ص��ة ،و�إمن��ا كتوقع��ات علمي��ة
موثوق��ة ،وكقاع��دة عام��ة ،ال يت��م حتدي��د التوقيت الدقيق للكارثة العاملية� ،إذن ،ما حاجتنا �إىل كل هذه التنب�ؤات
الت��ي حترمنا الهدوء؟
متاما �أن نفرت�ض �أن ال�شم���س تتال�ش��ى يف وقت ما ،واحلياة الب�ش��رية على الأر�ض �س��وف تختفي
بالطبع ،ميكننا ً
وك�أنه��ا مل تك��ن ق��ط ،والتفك�ير الب�ش��ري الرفي��ع ،ولي��د اخلليق��ة الرائ��ع� ،س��وف يغ��رق يف غياهب الن�س��يان ،وي�أخذ
مع��ه �إىل فو�ض��ى الع��دم �أفراح��ه و�آالم��ه ،والأم��ل والي�أ���س ،وكل م��ا من��ح و�صب��غ الك��ون بالأخ�لاق العقالني��ة ،ولكن
كيف الت�صالح مع حقيقة �أن ما ُجمع ب�آالف ال�سنني من االنتظار القلق ،قطرة وراء قطرة ،من الطيبة الب�شرية
والرحمة والتعاطف مع �آالم الآخرين واحلب والت�ضحية بالنف�س� ،سوف يختفي يف ظالم الفو�ضى البدائية؟ هل
�س��يذهب كل هذا يف فراغ الف�ضاء البارد؟
بي��د �أن��ه ،مهم��ا اح�ترت يف ذل��ك ،ل��ن يتغ�ير �ش��يء يف الع��امل ،وال�صح��ف عب ًث��ا تتملم��ل نا�ش��رة ع��ن ال�ش��يء نف�س��ه،
كل �ش��يء عن ال�ش��يء نف�سه...
اهلل وحده يعلم كيف �س��تكون نهاية الب�ش��رية ،ومتى ت�أتي ،ولأي �س��بب �س��تحدث ،رمبا �س��تتكرر بالفعل ق�صة نوح،
و�س��يكون هن��اك طوف��ان عامل��ي ،ورمب��ا ل��ن يتك��رر �ش��ي ٌء من هذا القبيل� ،س��يهبط �ش��يء �آخر ،و�س��تبد�أ احلياة مرة
عال.
�أخرى من بكترييا �صغرية ،ومرة �أخرى �س��يحتاج الأمر ملليارات ال�س��نني حتى يظهر �إن�س��ان ٍ
بعقل ٍ
م��ع ذل��ك� ،إذا كان مق� ّد ٌر عل��ى ه��ذا الع��امل �أن مي��وت ،و�أن��ه يعي���ش �أيام��ه الأخ�يرة� ،أوه ،فك��م �أود اخل��روج من��ه
ع�بر ن��ار كارث��ة كوني��ة� ،أو منق� ً
ً
حمتفظا يف روحي على الأق��ل ببقايا الكرامة
�ول بانح��دا ٍر �ضخ� ٍ�م ملوجة ماء ،ولك��ن
الإن�س��انية العالي��ة واحرتام��ي لنف�س��ي ،و�أال �أك��ون ممح� ًوا م��ن عل��ى وج��ه الأر���ض ،كبزّاقة عدمية اجل��دوى ،مقيتة
بيولوج ًي��ا ،تخل�ص��ت م��ن نف�س��ها م��ن الداخل ،مد َّمرة ،ومتف�س��خة م��ن الت�صعدات النتن��ة لذنوبها.

3

 25مارس
يقول��ون �إن �أمرا���ض اجل�س��م م��ن الطع��ام ال�س��يئ ،وم��ن الأف��كار القامتة� ،إنه��ا علة الروح ،رمب��ا كان الأمر كذلك،
ٌ
عال ،م�أواي جناح �صغري من غرفة واحدة،
�أ ًيا كان ،لكنني لليوم ال�س��ابع يف امل�ست�ش��في،
حماط ب�س��ياج �إ�س��منتي ٍ
امللج�أ لكثريين وكثريين �أقاموا فيه من قبل ،يبدو ب�س� ً
�يطا للغاية ،وب�صراحة �ش��ديدة ،كمالب�س��ي الر�س��مية التي
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ٌ
حماط ب�س��ور املبنى ال�ش��اهق متع��دد الطوابق ،وفق��ط �إىل اليمني ،يف نهاية
كن��ت �أرتديه��ا ،املنظ��ر الكام��ل للدني��ا
ه��ذا املبن��ى ،و�أم��ام نهاي��ة املبن��ى الت��ايل ،بخ� ٍ�ط �ضي��ق ت�ض��يء قطع��ة �صغ�يرة م��ن ال�س��ماء الالنهائي��ة ،وهن��اك،
بعي��دً ا ج��دً ا ،ميك��ن للمرء �أن مييز ر�أ���س القمة اجلبلية.
كنت قد �أق�س��مت ،حتى ال �أزعج روحي ب�أيام و ّلت دون رجعة� ،أن �أن�س��ى اليوميات ،و�أال �أم�س��ك القلم بيدي ،لكن
نوعا م��ا ،ال ميكن تف�س�يرها ،جعلتني �أجل�أ
الي��وم مل �أ�س��تطع التحم��ل ،وهن��اك �س��بب خا���ص لذل��ك ،حادث��ة غريبة ً
�إىل مالحظات��ي من جديد.
يف ال�صب��اح ،عندم��ا تهي ��أت لتن��اول ال��دواء ،م��ددت ي��دي �إىل ك��وب امل��اء عل��ى من�ض��دة ال�س��رير ،وفج ��أة ر�أي��ت
ورقة مطوية يف �أربع طيات ،لن �أن�س��ى �أبدً ا هذه اللحظة ...ورقة من الورق امل�صفر الرخي�ص ،عليها نق�� ٌ�ش غري
مقروء ،يف خط اليد هناك ثمة �شيء م�ألوف ،كما لو كان يعود �إىل �شخ�ص �أعرفه ،لكن مل �أعد �أتذكر من هو...
�وف غ�ير مفه��وم ،كم��ا لو كنت �أخ�ش��ى وجود عبوة نا�س��فة ،قمت بفتح الورق��ة ،وبد�أت �أقر�أ:
م��ع خ� ٍ
"�صديق��ي الغري��ب! � ًأول ،اع��ذرين! لق��د ق��ر�أت يوميات��ك دون علمك ،ولكن قراءة ذل��ك �أجربتني ال �إراد ًيا �أن �أُقبل
عل��ى كتاب��ة ه��ذه الر�س��الة ،لق��د �أجربتني حرف ًيا ،دفعتني �إىل الت�أمل العمي��ق� ،إىل حوار داخلي معك ،مرة �أخرى
�أرجو �أن تعذرين ،لأنني جتر�أت على الدخول �إىل �أوراقك دون �إذن منك.
�وف مبخاط��ر بالغ��ة ،وه��و م��ا ي�س��مى بلغ��ة
امله��م! لي���س م��ن ال�صع��ب فه��م �أن��ك عزم��تَ ب�ش��جاعة االنخ��راط يف عم��ل حمف� ٍ
امل�ش��ككني "البحث عن معنى احلياة" ،ملاذا "بلغة امل�ش��ككني"؟ لأن الأمر هو يف الواقع خطر جدًا ،وجاحدٌ ،ومي�ؤو�� ٌ�س منه...
م��ع ذل��ك ،ال �أري��د �أن �أداهم��ك باحل��زن ،ب��ل عل��ى العك���س� ،أمتن��ى لك كل خ�ير ،والأهم رحل ًة �آمن� ًة يف عامل الروح
الرحب؛ حيث تنتظرك اختبارات بالغة ال�صعوبة.
ً
حظا �سعيدً ا يا �صديقي ال�شجاع!
�صراع��ا �أبد ًي��ا ب�ين اخلري وال�ش��ر ،ال ري��ب فيه على
يف ر�أي��ي� ،إن ال��ر�أي الثاب��ت القائ��ل ب��أن احلي��اة الب�ش��رية متث��ل
ً
الإط�لاق ،عل��ى الأق��ل لأن��ه م��ن امل�س��تحيل ف�ص��ل هذي��ن اجلذري��ن بع�ضهم��ا ع��ن بع���ض� ،أو توزيعهم��ا عل��ى جوانب
خمتلفة ،بنف���س القدر من ا�س��تحالة فرز ح�ش��ود ال�ش��ارع ،والك�ش��ف عن "اجليد" ،و"ال�س��يئ"� ،إن مثل هذه الفكرة
فيم��ا يتعل��ق بالإن�س��ان ،تب��دو غ�ير �صحيح��ة عل��ى الإط�لاق ،ب��ل �س��اذجة ،بالن�س��بة للأع��داء الإن�س��ان وغ�دٌ� ،أما يف
�ال وال يق��در بثم��ن ،وبالن�س��بة للأ�صدقاء �ش��خ�ص و�س��ي ٌم ،و�أكرث النا���س طيبة� ،إذن،
عي��ون زوجت��ه املحب��ة ،فه��و غ� ٍ
�أين احلقيقة؟ وحتى احلب والكراهية جتاه الإن�سان ،هما انتقائيان ،ولي�سا وف ًقا لعالمات مدى قربه من اخلري
�أو ال�ش��ر� ،أي �أنن��ا يف الإن�س��ان ال نقب��ل اجلي��د وح��ده فق��ط ،وال ننف��ي في��ه كل م��ا هو �س��يئ فقط ،هن��اك الكثري من
الأمثلة ،ف"اجلي ُد" ي�صاحب "ال�س� َ
متاما ،يكونان
�يئ" ،والعك���س بالعك���س ،كما �أن �ش��خ�صني حمرتمني وفا�ضلني ً
عل��ى خ�لاف م��ع بع�ضهم��ا البع���ض ،ه��ذا يعن��ي �أن احلياة لي�س��ت فقط مواجهة بني اخلري وال�ش��ر ،و�إمنا هي � ً
أي�ضا
ت�صادم اخلري مع اخلري ،وال�ش��ر مع ال�ش��ر؛ ولذلك ،نحن م�ضطرون لالعرتاف ب�أن اخلري وال�ش��ر هما من حيث
ُ
متام��ا بالن�س��بة للأ�ش��خا�ص املختلف�ين ،وم��ع ذل��ك� ،إن ه��ذا ه��و جمرد
اجلوه��ر م�ش��روطان ،وذاتي��ان ،وخمتلف��ان ً
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ج��زء �ضئيل من امل�ش��كلة الت��ي قمتُ بطرحها.
ال�ش��يء الأك�ثر �أهمي��ة والأك�ثر �إث��ارة لالهتم��ام ه��و �أن اخل�ير وال�ش��ر املعروف�ين ،هما مث��ل تو�أم �س��يامي ،متحدين
فيم��ا بينهم��ا ب�ش��كل ال ينف�ص��م ،وال ميك��ن لأحدهم��ا �أن يوج��د ب��دون الآخ��ر.
هن��اك ،كم��ا تعل��م ،يف الفل�س��فة ال�صيني��ة مفهوم��ا ال�ين واليان��غ ،البدايتان البي�ضاء وال�س��وداء ،ال�س��ماء والأر�ض،
الأعل��ى والأدن��ى ،وهن��اك مفه��وم املع��اودة الدوري��ة ،عندم��ا ،مب��رور الوق��ت ،يتح��ول �أحدهم��ا �إىل الآخ��ر� ،إزاء
دوران هذه التحوالت �إىل املعاك���س يقف العامل ،و�إذا ما قمنا بتحويل هذه الفل�س��فة �إىل �سل�س��لة حياتنا الب�ش��رية
ال�صغ�يرة ،ف�إنن��ا نح�صل عل��ى ما يلي.
يع��د امل��اء �أ�سا���س احلي��اة ،فم��ن �أج��ل ري احلدائ��ق ،وري احلق��ول واملراع��ي يبن��ي النا���س ال�س��دود ،وي�ش��يدون
اخلزان��ات ليجمع��وا امل��اء ال�س��تخدامه ملنفع��ة �أنف�س��هم ،ويف ه��ذه احلالة يتجل��ى املاء كبداية يان��غ الإبداعية ،لكن
امل��اء نف�س��ه يف وق��ت الفي�ض��ان الربيع��ي للأنه��ار ،يه��دم ال�س��دود ،ويزي��ل البيوت ،ويدمر كل �ش��يء حي يف طريقه:
نف�س احلدائق واحلقول ،واحليوانات الربية الأليفة ،والنا�س ،وهنا بالفعل ،بعد الو�صول �إىل اللحظة احلرجة،
يتح��ول ه��ذا احل��دث الطبيع��ي الط��ارئ �إىل ق��وة مد ّمرة ،م��ن خالل نوعية معاك�س��ة؛ ين.
لك��ن تدريج ًي��ا ينح�س��ر الفي�ض��ان الهائ��ج ،ويهد�أ ،وتعود الأنهار ثانية �إىل �ضفافها ال�س��ابقة ،وي�صبح املاء املتموج
نعمة للنا�س ،ومع ذلك ،من ال�ضروري �أن ننتظر الربيع املقبل ،عندما قد تتحول القوة يانغ �إىل البداية الكارثية؛
ين ،وهكذا ،من �سنة �إىل �أخرى يف دورة الزمن التي ال نهاية لها ،والطارئة الطبيعية نف�سها التي تظهر �إما خ ًريا
و�إما �ش ًرا بالن�سبة للحياة ،هي نف�سها ،املاء ،هي كلها املاء نف�سه!
�أي ا�س��تنتاج ينبغي �أن يكون من ذلك؟ �ألي���س من نف���س املادة يتكون خرينا و�ش��رنا اللذان يبدوان خمتلفني ،وهل
أوان خمتلف��ة؟ وم��ا مدى �ضرورة ه��ذا؟ ف َّكر كما يجب يف ذلك.
م��ن املمك��ن ف�صلهم��ا يف � ٍ
�صديق��ي الغري��ب! �أال يب��دو �أن��ه م��ازال بو�س��عنا �أن نتح��دث مع��ك ع��ن الكث�ير؟ اح�س��ب ر�س��التي ه��ذه ه��ي جم��رد
بداي��ة للحدي��ث� ،س��يكون طي ًب��ا ومفي��دً ا ج��دً ا �أن نتق��ارب ونتقا�س��م �أعمق ما لدين��ا ،نفتح روحين��ا لبع�ضنا البع�ض!
ولي�صب��ح لدين��ا يف ه��ذه احلي��اة الكئيبة �س��ر خفي.
قرر �أن تكتب يل �إجابة� ،ضع ر�سالتك يف الدرج ال�سفلي للطاولة املوجود يف الردهة.
نظريك املجهول".
قر�أت مرة �أخرى الر�سالة من البداية �إىل النهاية ،متفاج ًئا وم�ضطر ًبا ً
قليل ،ال �أدري من؟ ماذا ؟
بارد اخرتق قلبي خوف معني ،هل هم يراقبونني؟ �ش��خ�ص ما ب�ش��كل غري ر�س��مي يقر�أ مذكراتي؟ كيف و�صلت
وكتيار ٍ
الر�س��الة �إ َّ
�خ�صا ما جاء �إىل هنا يف غيابي! ولكن �إن كنت
يل يف اجلناح؟ �إذ مل ي�أتني �س��وى املمر�ضة! هذا يعني �أن �ش� ً
مه ًما لهذا الـ "�شخ�ص ما" ،فلماذا هذاالتعقب؟ ميكن �أن ي�أتي ويتعرف عالنية ،ال ،ثمة �أ�سرار ،ر�سالة غام�ضة.
بقل� ٍ�ق �أجت��ول يف �أرج��اء اجلن��اح ،وال �أ�ش��عر برجل� ّ�ي حتت��ي ،كم��ا ل��و كن��ت �أ�س��بح يف اله��واء ،كم��ا يف احلل��م ،لك��ن
به��دوء! به��دوء ،ف ِّك��ر يف كل �ش��يء ،ف ِّك��ر مل ًي��ا ،فليك��ن الأم��ر كذلك� ،أن��ت ال تعرف �أبدً ا �أي النزوات لدى النا���س،317
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وال تن���س �أن��ك يف م�ست�ش��في للأمرا���ض النف�س��ية ،هن��اك م��ا يكف��ي م��ن غريب��ي الأطوار...
بعد �أن ه ّد�أت نف�سي بهذه الطريقة ،قررت �أال �أعري �أهمية كبرية ملا جرى ،ال ي�ستحق القلق...
يف ال�س��اعة  11:00ذهب��ت �إىل ح�ص��ة تدري��ب التحفي��ز الذات��ي ،ق َّدم��ت احل�ص��ة فت��اة �ش��ابة بي�ضاء الوج��ه مل �أرها
نوعا ما ،وتبت�سم يف
من قبل ،لطيفة جدً ا ،عندما تتحدث ،تلتوي �شفتها العليا من الزوايا يف ك�شرة لطيفة ،جادة ً
نف�س الوقت� ،أ�سنانها ل�ؤل�ؤية ،نظرتها ُم�ش َّع ٌة وم�شرقة ،كما لو �أنك ت�ستحم ب�أ�شعتها ،عندما تبقي عينيها عليك.
لق��د ا�س�ترخيتم ،لق��د متلكك��م �ش��عور النعي��م اللطي��ف ،كم��ا ل��و كنت��م ق��د غرقت��م يف ن��وم خفي��ف� ،أنت��م تغرقون يف
النوم ،تغرقون يف النوم -قالت هذه ال�شفاه اجلادة املبت�سمة ،ثم �شرعت يف ت�شغيل املو�سيقى ،يف البداية هادئة،
م��ن بعي��د ،لتعل��و �أك�ثر ف�أك�ثر ،وتتزاي��د ،كم��ا لو كانت �أجنبي��ةُ ،مدِّ رة ،وحتملك �إىل حدود �أخ��رى؛ حيث ال يوجد
م��كان مل�ش��اعرنا الب�ش��رية املقلق��ة ،وعنده��ا فق��ط تب��د�أ يف ال�ش��عور ،وتتح��رر م��ن كل ه�شا�ش��ة الوج��ود ه��ذه� ،ش��ي ٌء
كالالنهاي��ة ،كالالحمدودية ،كاحلرية...
جال�س على �ضفة لينة ومتقلبة لبحرية الزوردية ،وفوقك ي�ستدير قو�س قزح متعدد الألوان ،وا�سع ،خلفك ،حمت�ض ًنا
وها �أنت ٌ
الروائح العطرة للأع�شاب الطازجة ،ميتد �سهل �أخ�ضر وجايلياو(   (1مزه ٌر ،و�أنفا�س اخل�ضرة الدافئة تدغدغ �أنفك.
قريب
من بعيد �ش��خ�ص ما قادم نحوك ،يلوح بذراعيه فوق ر�أ�س��ه مناد ًيا ،يقرتب جالب ال�س��عادة �إليك ،وها هو ٌ
متاما ،ميكنك مل�سه بيدك...
جدً ا ،بقربك ً
الآن ا�ستيقظوا،
يباغتنا �صوت ،كما لو كان يت�سرب من خالل خرطوم مطاطي طويل.
 لقد ا�س��تيقظتم! �أنتم مفعمون باحليوية؛ لقد �أ�صبحت �أج�س��امكم خفيفة ،كالهواء ،وامتلأت ع�ضالتكم بقوةمتينة ،و�أعينكم مليئة بالربيق� ،أنتم م�س��تعدون للتحليق ...ا�س��تيقظوا! ا�س��تيقظوا ب�س��رعة!
عل��ى م�ض���ض �أفت��ح عين� َّ�ي� ،أتث��اءب و�أمتط��ى ،و�أرى �أمامي الطبيبة النف�س��ية بعيون مبت�س��مة ،تنظ��ر �إ ّ
يل كما تنظر
�إىل طفل �صغري ،يبدو �أنها على ا�ستعداد لتم�سد ر�أ�سي.
جيد جدً ا!
تق��ول ببهج��ة ،وغ�ير مفه��وم بالن�س��بة يل �إن كان��ت ت�ش��يد بن��ا ،نح��ن الذين مننا يف اجلل�س��ة� ،أو بنف�س��ها ،هي التي
�أنه��ت ح�صة تدريب التحفيز الذاتي بنجاح.
يف البداي��ة �ش��عرت بع��دم االرتي��اح ،ك�إن�س��ان يربك��ه ال�ش��عور م��ن �أن بع���ض الأ�س��رار احلميم��ة لروح��ه �أ�صبح��ت متاح��ة
ل�ش��خ�ص غريب ،حتى �أنني بد�أت �أنظر حويل ببطء ،نظرت �إىل جرياين ب�ش��كل مريب ،ولكن بعد ذلك هد�أت ،اجلميع،
مثل��ي ،كان��وا يخرج��ون م��ن الغ�ش��ية ،يتثاءب��ون ويتمط��ون ،كان مظهره��م ً
م�شو�ش��ا بع���ض ال�ش��يء ،ه��ذا يعن��ي �أنن��ي مل �أك��ن
�تراخ �إىل اجلناح.
الوحي��د يف ه��ذا الو�ض��ع ،ح�س� ًنا� ...أخي� ًرا ،بع��د �أن ع��دت �إىل وعي��ي ،نه�ض��ت من الكر�س��ي وت�س��للت ب ٍ
(  (1

جايلياو :املرعى ال�صيفي على جبال �آ�سيا الو�سطى والقوقاز والقرم.
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مزعجا� ،أم�ش��ي يف ممر مظلم ،امل�صابيح غري م�ضاءة ،الطريق
مناما
�أ�ش��عر ب�ش��يء غري ُم ٍ
ر�ض ،يف الليل ر�أيت ً
ً
ممرت���س ب�ش��تى الق��اذورات� ،صنادي��ق ،و�أ�ش��ياء حديدي��ة ب��ارزة� ،أنتق��ل باللم���س ،يب��دو �أنن��ي م�س��ر ٌع �إىل مكان ما،
�أحاول �أن �أذهب ب�س��رعة ،وفج�أة �ش��يء حا ٌد هوى على رقبتي ،بالكاد متكنت من مالحظته ،كان ميكن �أن يكون
مو�ضوعا يف مقب�ض معل ًقا على احلائط ،يبدو �أنني مل �أ�شعر ب�أي �أمل ،لكنني الحظت �أن ر�أ�سي بد�أ يتدىل
خنج ًرا
ً
آخر ،و�أم�س��كته تلقائ ًيا بيدي ،ات�ضح �أن رقبتي كانت مقطوعة بالكامل تقري ًبا ،وال مي�س��ك ر�أ�س��ي
من ٍ
جانب �إىل � ٍ
�سوى �شريط من اجللد ،كان ال�شعور مث ًريا لال�شمئزاز.
ً
�ضاغط��ا بي��دي الأوىل عل��ى ر�أ�س��ي م��ن قمته ،وباليد الأخرى �أتلم���س اجلدار مثل
ا�ضط��ررت للم�ض��ي �إىل الأم��ام،
رج��ل �أعم��ى ،م��ن ال�ض��روري �أن �أ�س�ير بح��ذر �ش��ديد ،حت��ى ال �أتع�ثر ب�ش��يء ما عن غري ق�صد ،و�إال ف�س��وف ي�س��قط
علي
الر�أ���س م��ن كتف� َّ�ي ويتدح��رج يف الظ�لام ،وج� ِّرب �أن جت��ده بعد ذلك ،واملمر ميتد �إىل م��ا ال نهاية� ،أهو مق َّد ٌر ّ
�أن �أجت��ول �إىل الأب��د ويف مث��ل ه��ذا الو�ض��ع؟ م�صيب��ة!
لكنن��ي �أخ��رج يف نهاي��ة املط��اف �إىل م��كانٍ رح��ب ،يب��دو وك�أنه بهو فندق� ،س��قفه مرتفع ،وم�ضيء ،ملي ٌء بالنا���س،
متام��ا ،وو�ضعت��ه عل��ى الكر�س��ي
جل�س��ت بعناي��ة عل��ى الكر�س��ي ،واتخ��ذت ق��راري ،بحرك��ة خفيف��ة قطع��ت ر�أ�س��ي ً
املجاور ،املارة يرمقونني يف ذهول ،تتملكني حرية �شديدة� ،ألتقط جريدة ،و�أغطي بها ر�أ�سي ب�سرعة".يا له من
ع��ار! � -أف ّك��ر - ،كي��ف يل �أن �أتخل���ص الآن؟ �أي��ن �أخف��ي ه��ذا الر�أ���س؟"
يب��دو �أنن��ي كن��ت م�ضط� ًرا لأن �أ�س��رع �إىل م��كان م��ا ،والآن م��ا العم��ل؟ ب��دون ر�أ���س � ،...أرفع بح��ذ ٍر حافة اجلريدة
و�أنظر و�أراه! �إنه موجود يف مكانه ،يجب �أن �أتخل�ص منه ب�س��رعة ،وهكذا �أتعذب و�أنا جال���س يف مكاين� ،إىل �أن
�أ�ستيقظ.
بقي��ت م�س��تلق ًيا لبع���ض الوق��ت ،يتملكن��ي الرع��ب ،قلب��ي يخف��ق بجن��ون� ،أخ�ي ًرا� ،أب��د�أ باال�س��تيعاب ،و�أفكر:كي��ف
ومو�ضوعا جان ًبا؟ بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كنت �أفكر عندها ب�ش��يء ما،
مقطوعا
متكنت من �أن �أرى ر�أ�س��ي �إذا كان
ً
ً
مباذا نظرت ،ب�أي ر�أ�� ٍ�س كنت �أفكر؟ عبثٌ كامل ،لكن كل �ش��يء حدث ب�ش��كل وا�ضح ،وبدقة! �أذكر كل �إح�سا���س.
بعد ذلك  ،لفرتة طويلة ،مل �أ�س��تطع النوم� ،ش��فقُ اجلناح ،و�ضوء ال�ش��ارع الباهت عرب النافذة ،امتزجا لي�ش��كال
ً
متاما ،بار ٌد والذعٌ،
يف املكان
جامح ،لكن ،من خالل حجاب ال�ضوء امليت ،زحف تيار حقيقي ً
حملول ً
لزجا ٍ
جلزع ٍ
خفي يف مكمني املر�ضي املغلق ب�إحكام...
باح ًثا عن ٍ
�شق ٍ
مزعج��ا ،كذباب��ة م�ضج��رة ال ميك��ن طرده��ا ،م��ا �أن �أغل��ق عين� ّ�ي ،حت��ى يظه��ر فيهما الر�أ���س امللقى
كان الكابو���س ً
عل��ى الكر�س��ي م��ع قطع اللحم الأحم��ر يف مكان الرقبة املقطوعة.
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ً
متوح�ش��ا
م��ا ال��ذي ميك��ن �أن يك��ون �أ�ش��د رع ًب��ا م��ن �أن يب��د�أ ال�ش��خ�ص باخلوف من نف�س��ه؟ ي�صبح عاملك الداخلي
ومبه ًم��ا ،مث��ل غاب��ة �ش��بحية� ،أ�ضع��ت طريق��ك فيه��ا ،يتمل��كك رع��ب م�س��عور من �أنك لن تخ��رج منها �أب��دً ا ،وفج�أة
ت�ش��عر ب�أنك مل تعد موجودًا ،و�أن من كان تائ ًها يف �أدغال الغابة الكثيفة ،هو �ش��خ�ص �آخ ٌر ،لقد �أ�صبحت غري ًبا
عن نف�سك.
وبذهول م�ش��وب باخلجل تنظ��ر �إىل العامل اخلارجي ،وبغ�ض
وذات م� ّرة ،تخ��رج كف��أ ٍر مذع��ور ،م��ن ثنايا روحك،
ٍ
النظ��ر ع��ن كيفي��ة ظه��ور فظاع��ة حياتن��ا للوهل��ة الأوىل� ،إال �أن ثم��ة �ش��ي ًئا فيه��ا� ،ش��يء بالن�س��بة لن��ا يبع��ث عل��ى
الراح��ة ،انظ��ر! ه��ذه ال�شم���س! وهن��ا ح�ش��ود م��ن النا���س ،مثل��ي ،ن�س�ير يف كل االجتاه��ات ،جن��ري �إىل م��كان م��ا،
ترافقن��ا مو�س��يقى احلي��اة ،تع��دد �أ�ص��وات ه��ذا الع��امل الوحي��د بالن�س��بة لن��ا ،الع��امل الذي تع��م فيه جمي��ع رغباتنا
وم�ش��اعرنا و�آمالن��ا ،وبالتدري��ج يع��ود �إلي��ك ال�ش��عور الطبيع��ي للحي��اة ،ويب��دو بالفع��ل �أن فيه��ا ثم��ة ه��دف ،وبداي��ة
معقول��ة ،وتعلي��ل ل��كل �أحداثها.
والآن مهمت��ي الأوىل ه��ي العث��ور عل��ى ذل��ك ال�ش��خ�ص ،ال��ذي كت��ب يل الر�س��الة الغريب��ة ،يجب �إيقاف ه��ذه اللعبة
يف الأحجي��ة اخليالي��ة ،مل��اذا يحتاج �إىل ابتكار مثل هذه الأحجية؟
كجا�سو���س يف مع�س��كر الع��دو� ،أت�س��لل �إىل باح��ة امل�ست�ش��في ،و�أتفح���ص بعناي��ة كل م��ن يقابلن��ي� ،أن��ا مت�أكد من �أنه
يكفيني �أن �أنظر يف عينيه ،لأنني �س��أعرفه يف احلال.
يج��ب �أن �أق��ول �إن��ه �أثن��اء بحث��ي ع��ن نظ�يري الغام���ض ،اكت�ش��فت الآت��ي :نح��ن نعي���ش احلي��اة ،نتعامل معها ب�ش��كل
�س��طحي جدً ا ،وال نعرف �س��وى القليل عن النا���س ،ما �أن بد�أت بالنظر يف �س��احة م�ست�ش��فانا� ،إىل املجانني الذين
كن��ت �أراه��م كل ي��وم ،اكت�ش��فت �أنه��م م��ن �أن��واع كث�يرة خمتلف��ة! ولك��ن ب��دوا يل يف ال�س��ابق متماثل�ين ،له��م نف�س��ه
الوجه.
ه��ذا الأ�ش��قر ذو ال�ش��عر اخلفي��ف ،ال��ذي كان يب��دو يل يف ال�س��ابق �صام ًت��ا متجه ًم��ا ،ات�ض��ح يف الواق��ع �أن��ه مول� ٌع
عظي��م باحلدي��ث ع��ن �أ�صل��ه ،عندم��ا تعرف��ت علي��ه ،قب��ل �أن ُيع ِّرف بنف�س��ه ويذكر ا�س��مه� ،أم�س��كني م��ن كمي وبد�أ
ُيطرين ب�أ�س��ماء �أجداده ،ويتباهى مب�آثرهم العظيمة ،وي�س��هب يف احلديث عن �أن �أحدهم ذهب يف زمانه �إىل
القي�ص��ر الرو�س��ي نف�س��ه ،و�آخ��ر �أ�صب��ح عاملً��ا ب��ار ًزا.
لقد �أ�ضجرين فعل ًيا برثثرته! كاد �أن يجلب يل انهيا ًرا ع�صب ًيا.
وهذا البدين الأ�صلع ،الذي مي�ش��ط بعناية البقايا الهزيلة من �ش��عره ،من اجلانب �إىل تاج ر�أ�س��ه الأ�صلع ،يف كل
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لق��اء يق�ترب من��ي مه��ددًا ،ويندف��ع دائ ًم��ا بخطب��ة ع�صماء�" :إيه ،ي��ا �أخي� ،أال تعلم من �أنا؟ يف ه��ذا البلد ال يوجد
كازاخي ال يعرفني ،من �أين �أنت؟"
ٌ
كان هن��اك غري��ب �أط��وا ٍر �آخ��ر� ،إال ه��ذه احلال��ة ،ه��ي يف غاي��ة ال�صعوبة ،قال �إنه ي�س��وع امل�س��يح ،نزل من ال�س��ماء
ليقي��م النظ��ام عل��ى الأر���ض ،لك��ن الأ�ش��رار ،بع��د �أن ارتعب��وا� ،أخف��وه يف امل�ست�ش��في ،واملدب��ر له��ذه اجلرمي��ة ه��و
منظم��ة الأمم املتح��دة الت��ي ال تري��د �أن تفق��د نفوذها يف العامل ،ب�ش��كل عام ،م�س��كني ،حم��ل هرا ًء ً
مفرطا ومث ًريا
لل�شفقة.
م��ع ذل��ك ،ف��وق بيتن��ا حتول��ت �شم���س الربي��ع لت�صب��ح �أك�ثر �إ�ش��را ًقا ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه يف بع���ض الأحي��ان كانت
ته��ب ري��اح رطب��ة تتغلغ��ل �إىل العظ��ام ،ويف الظ��ل كان��ت ال�برودة القا�س��ية م��ا زال��ت مهيمن��ة.
�اب طوي��ل ال�ش��عر،
ذات م��رة ،قب��ل الغ��داء ،ح��دث ع��راك يف الفن��اء ،فق��د هج��م رج��ل ملت� ٍ�ح ق��وي البني��ة عل��ى �ش� ٍ
ولكم��ه بقب�ضتي��ه القا�س��يتني ،ب�صعوب��ة مت تفريقهم��ا� ،ش��رح ال�ش��هود �س��بب القت��ال النا�ش��ب بط��رق خمتلف��ة.
رواي��ة املمر�ض��ة :م��ا �أغ�ض��ب امللتح��ي الطوي��ل القام��ة �أنه عندما كان كبري �أطباء امل�ست�ش��في يعرب ال�س��احة ،توقف
و�صافح ذا ال�شعر الطويل ،انتظر الرجل امللتحي حتى يذهب للطبيب ،ثم هاجم املري�ض ال�شاب ،وه َّدر مهددًا:
"ملاذا �صافحك ،ومل ي�صافحني؟"
عندم��ا تنظ��ر �إىل ذل��ك كل��ه طوي� ًلا ،ف�إن��ك تفك��ر ب�ش��كل عف��وي :مب��اذا تختل��ف احلي��اة هن��اك وراء ال�س��ياج
اخلر�ساين عن حياتنا ،يف �ساحة م�ست�شفي الأمرا�ض العقلية هذه؟ رمبا ،ال اختالف ،نف�س الغرور ،والكربياء،
والغ�يرة ،والتع�ص��ب.
جال�س��ا على كر�س��ي
بع��د الغ��داء ذهب��ت �إىل الطبي��ب املعال��ج للمعاين��ة ،كان رج� ًلا �صغ�ي ًرا يرتدي نظارات طبيةً ،
حول بعين�ين مت�أملتني،
�تلق ،ينظ��ر م��ن خ�لال زج��اج نظارته م��ع ٍ
مبا�ش��رة ،م�س��تقي ًما كم�س��مار مط��روق ،ر�أ�س��ه م�س� ٍ
وك�أن �ش��ي ًئا ما ي�ؤمله ،لكنه ي�س��أل كل �ش��يء عن احلالة ،يبدو �أنه اخت�صا�صي جيد ،قام بقيا���س ال�ضغط ،وا�س��تمع
�ئم كل
�إىل القل��ب ،والرئت�ين ،ث��م حت��دث ع��ن "احلي��اة"� ،س��ألني م��اذا كن��ت �أفع��ل قب��ل امل�ست�ش��في ،ب��دا يل �أن��ه �س� َ
�ش��يء ،ويبح��ث ع��ن حم��اور منا�س��ب ،حتدثن��ا حت��ى ع��ن جمي��ع تفا�صي��ل احلي��اة يف امل�ست�ش��في ،وع��ن �أنه��م �أغلقوا
الليل��ة املا�ضي��ة املاء ال�س��اخن ،و�أن الطق���س متقلب...
فيم��ا بع��د ،انتق��ل احلدي��ث �إىل املو�ض��وع الطب��ي بدق��ة ،ق��ر�أ حما�ضرة كاملة عن علم النف���س املر�ض��ي ،حيث ر َّكز
ب�ش��كل خا�ص على انف�صام ال�ش��خ�صية ،و�أورد ً
مثال ،يعي���ش �ش��خ�ص ،رجل عائلة لطيف ،عامل جيد ،لكن ذلك
خ�لال الي��وم ،ويف اللي��ل ،بع��د الثاني��ة ع�ش��رة ،يتح��ول �إىل مهوو���س خط��ر ،يقت��ل النا���س ،ويغت�ص��ب الن�س��اء ،مث��ال
�آخر:كان هناك طيار م�ش��هور ،وهو �ش��خ�ص حمرتم ،كان على مدى �س��نوات عديدة يغري الفتيات ،ويغت�صبهن،
متلب�س��ا بع��د ارتكاب��ه واح��دة م��ن جرائمه ،وم��ن كان لي�ش��ك يف �أن ً
رجل من
ث��م يخنقه��ن ،مت �إلق��اء القب���ض علي��ه ً
هذه املهنة النخبوية ،قائد طائرة ،ميكنه �أن يعي���ش حياة �س��رية �أخرى� ،ش��ائنة ،ومليئة ب�أ�ش��د اجلرائم فظاعة.
متاما يفاجئنا داخل ال�ش��خ�ص ال��ذي نعرفه ،بالطبع
مث��ل ه��ذه الأمثل��ة ال تع��د وال حت�ص��ى� ،ش��خ�ص ث� ٍ
�ان خمتل��ف ً
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مر�ض عميق يف نف�س��يته.
مظهر من مظاهر ٍ
هذا االختالف لي���س �س��وى ٍ
لكنن��ي �ش��خ�ص ًيا �أمي��ل �إىل االعتق��اد ب�أن��ه يف الوق��ت احلا�ض��ر ،عندم��ا يختلط الطبيعي وغ�ير الطبيعي �إىل درجة
متاما حتديد احلدود بني املر�ض وال�صحة.
ال ميكن التمييز بينهما ،فهذا يعني �أنه من امل�ستحيل ً
واملذه��ل �أن��ه ل��و و ُل��د طف��ل ب�س��تة �أ�صاب��ع ،فه��ذا يع��د ً
مر�ض��ا� ،أم��ا عندم��ا يخ��ون امل��رء حمبوب��ه ال��ذي يرتب��ط مع��ه
بعالقة ع�شق ملتهبة� ،أو قرابة دم� ،أو �صداقة ال ي�سمون هذا بعر�ض مر�ضي ،و�إمنا ممار�سة حياة يومية ،يت�ضح
�أنن��ا اعتدن��ا عل��ى ه��ذا اله��راء ،و�إال �أي مر�ض ميكن �أن يكون �أ�س��و�أ من خيان��ة قيمنا الأخالقية؟
الو�ضع الأخالقي اليوم� :أنانية م�س��عورة� ،أنانية حيوانية ،ق�س��وة وح�ش��ية ،ح�س� ٌد �ش��يطاين ،تباهي وتفاخر �أقوياء
هذا العامل� ،ألي�س هذا ً
مر�ضا؟
�خ�صا ي��ود التخل���ص م��ن عيوب��ه ،حت��ى �إن كان عدده��ا �أك�ثر م��ن �ش��عر ر�أ�س��ه؟ �أوق��ف
ه��ل �س��ت�صادف الي��وم �ش� ً
يف ال�ش��ارع مائ��ة �ش��خ�ص عل��ى الأق��ل ،وحت��دث م��ع كل واح� ٍ�د منهم ،كلهم �س��يقدمون �أنف�س��هم عل��ى �أنهم مالئكة،
جميعه��م يتعر�ض��ون للإهان��ة� ،أو ُيخْ َدع��ون� ،أو ُي ْ�ض َطه��دون بوح�ش��ية� ،إذن م��ن ه��م م�ضطهدوه��م ،و�أي��ن ه��م؟
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الي��وم رم��وا م��رة �أخ��رى ر�س��الة ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ي �أق�س��مت بع��دم النظ��ر �إىل ال��درج ال�س��فلي للطاول��ة الت��ي كان��ت
يف املم��ر ،لكنن��ي مل �أمتال��ك نف�س��ي ،وم��ددت ي��دي �إىل هن��اك و ،...رمب��ا �أنا واح� ٌد من �أولئك الذين ي�س��عون بعناد �إىل
�اح وح�ش��ي من��ذ ال�صب��اح �إىل هن��اك ،يف البداي��ة قاوم��ت ،ولك��ن عن��د الظه��ر
هالكه��م ،ثم��ة �ش��ي ٍء مته��ور دفعن��ي ب�إحل� ٍ
هرعت �إىل املمر� ،إىل الطاولة ،وها �أنا �أقف ،كلي ٌ
مثبط كحيوان ن�صف خمنوق وقع يف حبل م�شنقة ،يف يدي ر�سالة.
ب�صراحة� ،أنا ٌ
خائف جدً ا من هذه الر�سائل ،فهي بالن�سبة يل كدعوة ملنازلة مميتة ،و�أنا ال �أريد �أي منازلة.
لو مل تكن هذه الر�س��الة الأخرية ،لو كان هناك على الأقل فرتة راحة �صغرية يف املعركة مع تلك القوة ال�س��وداء
علي التغلب عليها ،كنت �أرغب يف هذا اال�س�تراحة ،لأكت�س��ب قوة روحية
التي �أواجهها با�س��تمرار ،والتي ي�صعب ّ
للمواجهة ،لكن العدو غري املرئي قام بهجومه الغادر ،ها هي ،الر�سالة الثانية...
"نظ�يري الغري��ب! مل �أ�س��تطع انتظ��ار �إجابت��ك؛ لذل��ك كن��ت م�ضط� ًرا لأن �أكت��ب ر�س��التي ه��ذه ،م��رة �أخ��رى �أعتذر
وا�ضح��ا يل �أن��ك متحي��ز� ،إذا ج��از التعب�ير ،ف�أن��ت ت�ؤم��ن
ع��ن جر�أت��ي لق��راءة مذكرات��ك دون علم��ك ،منه��ا �ص��ار
ً
فق��ط باخل�ير الب�ش��ري ،وال ت�ؤم��ن بال�ش��ر ،ويف ر�أي��ي� ،س��يكون من ال�ص��واب ومن املن�صف الإميان ب��الأول ،كما يف
الث��اين� ،أال ت��رى �أن عاملن��ا ي�س��تند �إىل هات�ين الدعامت�ين؟ �إذا مت �س��حب عرب��ة احلي��اة م��ن عمودي��ن ،ف�أحدهم��ا
�س��يكون بالت�أكي��د ال�ش��ر ،لك��ن لي���س لدي��ه ،كم��ا تعتق��د ،جوه��ر �ض��ار ح�ص� ًرا ،ال يجل��ب للنا���س �س��وى املتاع��ب ،خذ
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امل��وت ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،ي�صنفون��ه ،م��ن دون �أدن��ى �ش��ك ،على �أنه �ش��ر مطلق ،لك��ن ف ّكر يا �صديقي ،ما �س��تكون
ق�صف حي��اة الأوغاد واملجرمني والطغاة
حياتن��ا �إذا مل يك��ن هن��اك م��وت ،ل��و مل ميت امل�س��نون واملر�ضى ،ولو مل ُت َ
الرهيبني الذين يهددون بالب�ؤ�س الب�شرية جمعاء؟  ،...تخيل معي �أي جحيم فظيع كان ميكن �أن ي�ستوطن على
الأر�ض!فق��ط بوج��ود امل��وت ،وبف�ض��ل فعالي��ة املوت ،ي�س��تمر دوران "املحرك الأبدي" للحي��اة ،ويتوا�صل جتديدها.
و�أخ�ي ًرا� ،إذا مل يك��ن ل��دى النا���س الإرادة للقت��ل ،فكي��ف يحم��ون �أنف�س��هم م��ن احليوان��ات املفرت�س��ة املتعط�ش��ة
للدماء؟ فنحن نخاف �سم الثعبان القاتل ،ولكن ما �أكرث العقاقري املنقذة ل�صحتنا من الوهن واملر�ض م�صنوعة
من �س��م الثعبان نف�س��ه؟ � ًإذا� ،أخربين الآن :هل �س��م الثعبان "جيد" �أم "�س��يئ"؟
ال ينبغ��ي ،ي��ا �صديق��ي� ،أن نع ّل��ق عل��ى �أي �ش��يء واح��د ًة فقط من هذه ال ُّرقع� ،س��يكون هذا خط�أ وغب��ا ًء� ،إننا نتعمد
�إ�ضفاء �صفة اخلري �أو ال�شر فقط يف حال �إذا كانت هذه الظاهرة �أو تلك يف العامل حتمل فائدة �أو �ضر ًرا عندما
تالم�سنا بو�ضوح ،ف�إن ا�ستبعدنا م�صلحتنا الذاتية ،ال يوجد  ،ال هذا ،وال ذاك يا �صديقي.
الآن لنتح��دث ع��ن الك��ذب واخل��داع ،الك��ذب لي���س �ش��ر ًفا بالن�س��بة للأ�ش��خا�ص املحرتم�ين ،نعل� ُ�م ذل��ك ،ولك��ن
ل��و كان ب�إمكان��ه ،الك��ذب� ،أن يتكل��م ،ل�س��معنا الآت��ي�" :إي��ه ،ي��ا �أعزائ��ي! �ألي���س بف�ضل��ي م��ا زلت��م �أحي��اء و�أ�صح��اء،
وت�ش��عرون ب�أنف�س��كم به��ذا املق��دار م��ن الثق��ة الذاتي��ة ؟ ل��و �أنك��م قلت��م دائ ًما احل��ق ،واحلق وحده ،لق�ض��م بع�ضكم
من��ذ زم��ن حناج��ر بع���ض! ك��م م��رة �أُن ِق��ذمت بف�ضل��ي �أنا وح��دي ،وكم م��رة �س�تُن َقذون � ً
أي�ضا بف�ضل��ي! ال ميكنكم �أن
يوم��ا ب��دوين!"
تعي�ش��وا ً
خ�صي�صا لك ق�صة �سمعتها من �أحد معاريف.
�س�أروي
ً
ر َّكب��ت �إح��دى الن�س��اء الذكي��ات وغ�ير ال�ش��نيعات لزوجه��ا قرن�ين ،لكن �س��وء احلظ ،انتق��ل �إىل امل�س��كينة بالعدوى
مر�ض تنا�سلي ،لن نبتعد كث ًريا بالتفا�صيل والأخالق املبتذلة ،فقط نقول �إن حقائق اخليانة الزوجية يف ع�صرنا
�أ�صبحت عادية للغاية ،ورمبا ،لو �س��ارت هذه الإن�س��انة اخلائنة يف �أب�س��ط الطرق املعتادة� ،أي لو �أنها �أخفت كل
�شيء عن اجلميع ،وخ�ضعت �س ًرا للعالج املنا�سب ،ل�شفيت وانتهت الق�صة ب�سالم.
والي��وم �أ�صب��ح مث��ل ه��ذا املخ��رج م��ن هذا الو�ضع احل�سا���س �س��هل املنال ،و�س��هل التنفي��ذ ،ومع ذلك ،ف�إن ال�س��يدة
الت��ي عان��ت ب��أ ٍمل م��ن موقفه��ا ،وجدت نف�س��ها غري جدي��رة بزوجها الذي ف�ضحته ،وقامت ب�ش��نق نف�س��ها ،ونتيجة
لذل��ك ُت��رك زوجه��ا وطفله��ا ب��دون زوج��ة و�أم ،هذا ما حدث ،يا عزيزي ...الزوج املخدوع حزن ب�ش��دة.
لك��ن لنت�أم��ل م��ا ح��دث  ،اخلط��أ ال�ش��نيع ال��ذي ارتكبت��ه الزوج��ة الراحل��ة الت��ي ع� ّدت زوجه��ا ال�ش��خ�ص الأنق��ى يف
الع��امل ،وال��ذي كان م��ن امل�س��تحيل التكف�ير ع��ن ذنبه��ا جتاه��ه ،وال خي��ار �أمامها لها �س��وى �أن ت�ش��نق نف�س��ها ،لكن
ال��زوج �أحبه��ا ب�ص��دق ح ًب��ا كب�ي ًرا ،وكان ق��اد ًرا عل��ى �أن ي�صف��ح ع��ن كل م��ا فعلت��ه ،ولأنه كان يعرف �أن��ه قد ارتكب
منوذج��ا للنقاء.
بع���ض اخلطاي��ا ،مل يك��ن ب�إمكانه ح�س��بان نف�س��ه
ً
م��ا ال��ذي �أمي��ل �إلي��ه؟ كان مبق��دوره العي���ش ب�س��عادة م��ع كل ه��ذه الإزعاج��ات اليومي��ة ،م��ع العي��وب العادي��ة دون
ال�س��عي عل��ى الإط�لاق �إىل قم��م النقاء واحل�ش��مة.
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الآن ل��ن يعي��د ال�س��عادة ال�س��ابقة ،ي��ا ل��ه م��ن �ضي��اع! ي��ا ل��ه م��ن �إجح��اف! �إنه��ا تدم��ر الع��امل ،وت�ش��ل احلي��اة عل��ى
�سام معني ،ال ميكن �أن يوجد يف طبيعة الأ�شياء.
الأر�ض ،ما الذي �سنحققه من خالل ت�سميم وعينا بفكرة نقاء ٍ
تلك كانت هي الق�صة ،يا �صديقي الغريب ،هل �أعجبتك؟
من �أجل بلوغ ال�سعادة ،يجب على الإن�سان � ًأول �أن يفهم بدقة من هو ،وماذا هو.
قدي�س��ا عل��ى الإط�لاق،
وبغ���ض النظ��ر ع��ن م��دى ع��دم ارتياح��ه� ،س��يكون علي��ه �أن يع�ترف ،وب�ش��جاعة� ،أن��ه لي���س ً
ب��ل ه��و �إن�س��ان وب�ش��ر ع��ادي ،مول��ود يف اخلطيئ��ة ،وم��ن َث� َّ�م ،منذ البداية هو مل� ٌ
�وث بالذنوب بعم��ق� ،إذا مل يعرتف
ب�إذع��ان ب��كل ه��ذا ،ل��ن ي�س��لم �أح��د م��ن الآالم العقيمة والغبية واليائ�س��ة للتعذي��ب الذاتي الروحي.
الآن� ،أفك��ر يف ذل��ك ،و�أن��ا �أحل��م ب�أنن��ي بحاج��ة فق��ط مل��د ي��دي �إىل الأم��ام ،حي��ث يط�ير طائ��ر ال�س��عادة ،وي�صف��ق
عال� ،سوف يهبط على هذا الكف ،من ال�ضروري فقط �أن تكون خال ًيا من حتيزات النقاء والعفة الربيئة.
بجناحيه ب�صوت ٍ
ح�س� ًنا� ،أمتن��ى م��ن كل �أعماق��ي �أن ت�صغ��ي �إىل كلمات��ي ،وليح��ط طائ��ر ال�س��عادة يف يدي��ك ،و�أبق��ى متمن ًي��ا ل��ك
اخل�ير و�أمتن��ى ب�ش��دة �أن ت��رد بر�س��الة.
زميلك املجهول".
�أذكر عندما قر�أت ال�س��طور الأخرية من الر�س��الة ،كانت الورقة تهتز يف يدي املرتع�ش��تني".بهدوء! بهدوء �أكرث"،
�أم��رت نف�س��ي ،لك��ن عا�صف��ة امل�ش��اعر ال�س��اخطة مل ت�س��مح يل باله��دوء ،الأف��كار امل�شو�ش��ة ،كم��ا ل��و كان��ت ً
وحو�ش��ا
يف حال��ة ذع��ر عن��د وق��وع زل��زال ،رك�ض��ت يف كل االجتاه��ات ،ومل �أمتكن من الرتكيز على �أي �ش��يء واحد ،ولكن،
يف النهاي��ة ،متكن��ت م��ن التعام��ل م��ع نف�س��ي ،فخ َّف��ت حدة اال�ضطراب يف ر�أ�س��ي تدريج ًيا ،حاول��ت �أن �أفكر بوعي
يف حمتوى الر�سالة.
متاما،
علي ً
�إال �أن ظ��ل اخل��وف الغام���ض يرف��رف عل��ى قلب��ي مث��ل غيمة مرعدة ،يبدو �أن �ش� ً
�خ�صا ما قد ا�س��تحوذ ّ
ويقتحم روحي ذاتها ،ماذا يريد�أن ي�سخر مني؟ �أو �أنه يخطط ل�شيء ما  ،قامت ،و�شرير.
�س��رعان م��ا ه��د�أت ،وب��د�أت �أتعم��ق �أك�ثر يف حمت��وى ر�س��الة الغري��ب التالي��ة ،وهن��ا متل��ك روح��ي ارتب��اك جدي��د،
احلقيق��ة ه��ي �أن ال�ش��يء الكث�ير م��ن الر�س��الة مل يح��رم م��ن الق��درة عل��ى الإقن��اع ،بي��د �أن التهدي��د يرتب���ص هن��ا
حتدي��دً ا ،اندف��ع وح���ش ال�ش��ك �إىل روح��ي ،متنك� ًرا يف مظه��ر املذع��ن ،ال��ذي يعم��ل م��ن خالل��ه كمذي��ع للحقيق��ة،
لك��ن ه��ذا لي���س احلقيق��ة� ،إن��ه ك��ذب ،مغط� ً�ى بغط��اء احلقيق��ة ،وهن��ا يكم��ن اخلط��ر الكب�ير ،الوغ��د الأك�ثر ته��و ًرا
ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي يري��د �أن يظه��ر يف �ش��كل العا�ش��ق الودي��ع للحقيق��ة ،التغل��ب عليه هو الأ�صع��ب ،ومع ذلك ،من
الوا�ض��ح بالن�س��بة يل �أن��ه اخت��ار االجت��اه الرئي�س��ي لنف�س��ه ب�ش��كل خاط��ئ� ،إذا كان الكائ��ن املطل��وب موج��ودًا يف
ال�شرق ،ف�إن ال�شخ�ص املتجه غر ًبا ،بغ�ض النظر عما يظهره من اخلفة والدهاء واملثابرة ،لن يجد ذلك الكائن
�أب��دً ا ،وم��ن �أج��ل العث��ور علي��ه ،يحت��اج �إىل تغي�ير االجتاه.
بالطب��ع� ،أعل��م � ً
أي�ض��ا �أن كل واح��د ب�إمكان��ه �أن يك��ون جي��دً ا و�س��ي ًئا يف �ش��خ�ص واح��د ،ولك��ن ه��ذا ال ميث��ل عل��ى
الإط�لاق دلي� ًلا عل��ى ع��دم الف�ص��ل ب�ين اخل�ير وال�ش��ر ،هاتان البدايت��ان يجب علين��ا التمييز بينهم��ا ،وهما دائ ًما
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يتعار�ض��ان يف عاملن��ا الرائ��ع والعني��ف.
�إذا كان احل�ص��ان �أبق ًع��ا ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،ذا لون�ين ،الأبي���ض والأ�س��ود ،ه��ل ي�س��تبعد مفه��وم "�أبق��ع" املعن��ى
امل�س��تقل ملفهوم��ي "�أبي���ض" و"�أ�س��ود"؟ بالطب��ع ،ال.
بب�ساطة يف لون حيوان واحد يجتمع اثنان من الألوان املختلفة ،كذلك الأمر مع اخلري وال�شر ،كيفما مزجتهما،
ف�إنهما لن يتمكنا يف �أي جمموعة من االن�صهار يف مفهوم واحد غري قابل للتجزئة.
كذل��ك يف الر�س��الة �أف��كار �أخ��رى ماك��رة وجذاب��ة ،وه��ي �أف��كار غريب��ة ،ال لأنه��ا حتت��وي عل��ى حقيق��ة عميق��ة ،ب��ل
لتناق�ضاته��ا اخلفي��ة الالذع��ة .
يف حرب العقل امل�شتعلة من �أجل فهم احلقيقة ،ال يوجد مكان للرباعة والزخرفة ،كم هي قا�سية ووح�شية هذه
احل��رب ،لكنه��ا �ضروري��ة م��ن �أج��ل الو�ص��ول للحقيق��ة املج��ردة ،العاري��ة ،ب��دون زخرف��ة ،واجلم��ال لي���س للحرب،
فه��و ي�ش��تت الذه��ن ع��ن احلقيق��ة ،وه��و ،يف جوه��ره ،مع� ٍ�اد له��ا� ،ش��خ�ص و�س��ي ٌم ،لكن��ه غب� ُ�ي ،زوجة جميل��ة ،لكنها
مرتد مالب���س اجلمال ،وكم من الأفكار
كذب ٍ
غ�ير خمل�ص��ة ،كلم��ات جميل��ة ،لكنه��ا خمادعة ،...كم مرة هزمنا ٌ
تافه ،ت�ضلل النا���س (2 (.
كدليل ٍ
املف�صلة ب�ش��كل �أنيقٍ ،
املخادعة ّ
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 1أبريل
مل يع��د ل��دي ق��وى ،تتملكن��ي �ش��كوك ال نهاي��ة له��ا ،كل ي��وم �أبن��ي تخمين��ات :م��ن ،مل��اذا ،كي��ف� ،أي��ن يختب��ئ؟ تخلق
الال �إجابة �ش��عور الي�أ�س.
ي��ا ل��ه م��ن �ش��خ�ص حق�ير ،ه��ذا "النظ�ير املجه��ول ،" ،يزح��ف يف كل م��كان ،يتج�س���س عل� ّ�ي ،يب��دو يل �أن��ه عندم��ا
�أق��ر�أ ر�س��ائله يتابعن��ي م��ن خ�لال ثق��ب غ�ير مرئي� ،إن��ه على دراية تامة بي ،كما لو �أنه يق��ر�أ �أفكاري ،حتى التي ال
�أ�س��تطيع �أن �أعر�ضه��ا يف مالحظاتي.
لق��د ب��ردت قلي� ًلا رغبت��ي يف القب���ض علي��ه وف�ضح��ه� ،أن حت��اول �أن تتف��وق بالده��اء عل��ى من هو �أكرث ده��ا ًء وذكا ًء
متاما ،رمبا هو الآن يف مكان ما يف القرب ،من املمكن جدً ا �أن يكون على ات�صال وثيق،
منك ،هو مزحة جوفاء ً
�أو حت��ى تواط��ؤ ،م��ع املمر�ض��ة والعام�لات ،وحت��ى م��ع الطبي��ب املعال��ج ،هو يعرف كل �ش��يء عن كل �ش��يء ،هو غري
�ود يف �أي م��كان ،وه��و موج��ود يف كل مكان ،ال ،لن �أ�س��تطيع التغلب عليه.
موج� ٍ
�ال و�أن��ا ال �أفك��ر �إال في��ه ،ج��اءين يف املن��ام اللي��ة املا�ضي��ة ،و�أظهر نف�س��ه �أخ ًريا ،بال�ضبط يف مالب���س
مت��ر �أي��ام ولي� ٍ
إجراما من �أية جرمية
(   (2مالحظة :جوتفريد بن" :هيغيل ،داروين ،نيت�شه -ه�ؤالء هم من غدوا ال�سبب الفعلي لهالك الكثري من النا�س .الكلمات �أ�شد � ً
قتل .خلف الأفكار ي�صفي ح�سابهم �أبطا ٌل وح�شود".
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امل�ست�ش��في ،كمالب�س��ي ،يقف وظهره يل ويقول:
ح�س ًنا ،وها نحن قد التقينا.
�أجل ،التقينا.
كررت كلماته ،كما لو كنت �أ�ستهزئ به.
�أري��د �أن �أرى وجه��ه ،ولك��ن ال �أمتك��ن وال ب��أي �ش��كل ،ال ي��زال وجه��ه �إىل اجل��دار� ،أتظاه��ر ب��أن ال �ش��يء يده�ش��ني،
�أنتظ��ر �س� ًرا �أن��ه �س��وف ي�س��تدير ،ه��و ل��ن يحتم��ل ،وبع��د انتظ��ار اال�س�تراحة� ،س��وف يخط��و نح��وي ،بي��د �أن��ه يق��ف
ك�صن� ٍ�م ،اليتحرك.
ح�س ًنا ،يكفي! توقف عن لعب الغمي�ضة! -لقد نفذ �صربي ،ومددت يدي لأديره من الكتف.
لكن ما هذا؟ توقفت يدي ،كما لو �أنها ُربطت �إىل ج�سمي� ،أبذل جهدً ا ال ي�صدق ،ال نتيجة!
هن��ا �س��قط ثق��ل الك��ون عل��ى �ص��دري ،وبد�أ يخنقن��ي ،بد�أت �أئن ،وا�س��تيقظت على الفور ،غمر كامل ج�س��مي عرق
بارد ،كابو�س داهمني يف الليل املظلم.
كن��ت �أرغ��ب يف �إع��ادة احلل��م� ،أنظ��ر م��رة �أخ��رى يف عيني��ه� ،أح��اول تذك��ر عل��ى الأقل بع���ض ال�س��مات املميزة على
وج��ه "نظ�يري الغري��ب" ،ولك��ن كل ذل��ك عب ًث��ا ،ا�س��تلقيت على ال�س��رير ،و�أغلقت عين��ي ب�إحكام ،ومل �أر �ش��ي ًئا �أكرث
من ذلك.
وماذا لو ر�أيته؟ �أيعقل يف اليوم التايل ،عندما �ألتقي ب�ش��خ�ص ما يف ال�س��احة ،كنت �س�أم�س��ك بالرجل من �س�ترة
امل�ست�ش��في الت��ي يرتديه��ا ،و�أ�ص��رخ منت�ص� ًرا�":آ�-آ! هذا �أنت َمن ر�أيت��ه يف املنام؟ هل كان �أنت؟ ال تنكر!"
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�هوب غ�ير م�ألوفة".م��ا العم��ل؟"  -ل��ن �أفك��ر يف ذل��ك ،ال �أ�س��تطيع
�أن��ا مث��ل �صي��اد ،خ�لال تعقب��ه للوح���ش ،ت��اه يف �س� ٍ
النوم يف الليل ،امل�أزق ي�س��وقني �إىل االكتئاب ،يف ال�صباح ا�س��تيقظ وكل ج�س��مي حمطم ،ويف ر�أ�س��ي طنني �س��يء،
ال ميكن لذلك �أن ي�ستمر� ،أنا ٌ
متاما ،على ا�ستعداد لال�ست�سالم ،لكن كيف؟ و�إىل من؟
مثبط ً
ح��رب الأع�ص��اب الطويل��ة ه��ذه لي�س��ت يل� ،أخ�ي ًرا ال �أحتم��ل ،و�أق��رر كتاب��ة ر�س��الة" ،نظري��ا لغري��ب!" البداي��ة ه��ي
نف�س��ها كم��ا يف ر�س��ائله� -.أج��ر�ؤ عل��ى ا�س��تح�ضار الأم��ل يف �أن ت�س��احمني لأنن��ي مل �أرد عل��ى ر�س��ائلك عل��ى الف��ور،
لك��ن الق�ص��ة كله��ا يف �أن الأ�س��ئلة الت��ي تثريه��ا معروف��ة يل من��ذ ف�ترة طويل��ة ،وق��د �أجبت عليها لنف�س��ي منذ فرتة
طويل��ة � ً
أي�ض��ا ،ل��ذا ب��دا يل �أن��ه ال �ض��رورة للدخ��ول يف مناق�ش��ة مع��ك ،اع��ذرين� ،أن��ا ل�س��ت م��ن حمب��ي املناق�ش��ات
و�ضوحا ،وعالوة على ذلك ،يتوافق العديد من �أفكاري مع
لدي ب�ش��أن �أمر ما �أكرث الأفكار
ال�س��اخنة� ،إذا كانت ّ
ً
�أفكارك.
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متام��ا ،فكث�ير م��ن مواقف��ك االبتدائي��ة
وم��ع ذل��ك ،اكت�ش��فت يف وق��ت الح��ق �أن الأم��ور لي�س��ت عل��ى ه��ذا النح��و ً
تختلف اختال ًفا كب ًريا عن مواقفي ،بالطبع ،ال يهم هذا كث ًريا ،لأنه من ال�سذاجة االعتقاد ب�أنه يف عاملنا املكتظ
بالنا���س ،يجب على اجلميع التفكري والت�صرف بنف���س الطريقة ،لكن يف الوقت نف�س��ه ،من امل�س��تحيل �أن جنل���س
مكت��ويف الأي��دي عندم��ا ينتهك��ون معتقدات��ك ب�ش��كل غ�ير ر�س��مي ،ويحاول��ون ف�ضحها �أو ت�ش��ويهها ،ول��ذا قررت �أن
�أجيبك.
احلي��اة ه��ي عب��ارة ع��ن �ص��راع� ،آ�س��ف عل��ى التفاه��ة ،يف البداي��ة ،يف ه��ذا ال�ص��راع �ش��اركت الب�ش��رية ،وكل ما هو
حي على الأر�ض ،ج�س��د ًيا وبدن ًيا فقط ،م�س��تخدمة قوتها الع�ضلية ،ولكن فيما بعد اخرتعوا كل �أنواع الأ�س��لحة،
ّ
جناح��ا ،ب�ش��كل جماع��ي ،الآن ،يف يومن��ا ه��ذا ،ب��د�أت ُتنف��ذ ح��رب
وب��د�أوا يف تدم�ير بع�ضه��م البع���ض ب�ش��كل �أك�ثر ً
العقول ،وقد ا�ش��تعلت يف جميع �أنحاء الأر�ض ،يف كل حدود الب�ش��رية� ،إنها احلرب الأ�ش��د خطورة! على نتائجها
يعتم��د �إن كان��ت الب�ش��رية �س��تحتفظ ببدايته��ا اخل� ّيرة� ،أم �أنه��ا �ستخ�س��رها بهزميته��ا م��ن روح ال�ش��ر� ،إذا حدث��ت
ه��ذه الأخ�يرة ،وح��ل ع�ص��ر االنهيار العاملي للروحاني��ة ،فلن ينجو �أحد.
ر
ه��ذه احل��رب ،املحلي��ة- ،واح��د �ض��د واحد-يب��دو �أن��ك �أعلنته��ا �ض��دي" ،نظ�يري الغري��ب" املح�ترم"! و�أن��ا جمب� ٌ
على قب��ول التحدي.
متام��ا مث��ل �إمي��اين يف اخل�ير ،من��اورة ماك��رة ،من
لننتق��ل الآن �إىل املح��دد� ،أن��ت تدع��وين �إىل الإمي��ان يف ال�ش��رً ،
خالل �إقناعي باالعرتاف بوجود ال�ش��ر� ،أنت تقودين �إىل الإميان به� ،إال �أن احلقيقة تكمن ،يا عزيزي ،يف �أنني
بالفع��ل �أع�ترف بوج��ود ال�ش��ر الب�ش��ري ،لك��ن بداخل��ي �إمي��ان يف اخل�ير! الإميان ه��و تف�ضيل ،واختي��ار ،وان�صهار
روحي مع ما تراه قيمة �أ�سمى ،قال دو�ستويف�سكي" :حيث ال يوجد الإميان ،ال يوجد اخلري"� ،إذن ماذا يعني هذا،
�إميانك بال�ش��ر ،الذي تدعونني �إليه؟ ما الذي تريده؟�أن �أ�صبح م�ؤم ًنا يف ال�ش��ر؟ هل تريدين �أن �أمتنى انت�صاره
على اخلري ،ولي�س العك�س؟
هن��ا �أن��ت تك��رر وب�إحل��اح فك��رة ع��دم و�ض��ع رقعة "جيد" �أو "�س��يئ" على �أي �ش��يء يف العامل ،وتق��ود ،يف الواقع� ،إىل
ع��دم ف�ص��ل اخل�ير ع��ن ال�ش��ر ،لك��ن �إذا مل يتعل��م الإن�س��ان ف�ص��ل �أحدهم��ا عن الآخ��ر ،مباذا �س��يكون خمتل ًفا عن
احليوان؟ ومفهوم الإن�س��انية نف�س��ه� ،ألي���س هو نتيجة لهذه امليزة الب�ش��رية :القدرة على متييز اخلري من ال�ش��ر؟
وقوانني الإن�سانية� ،ألي�ست هي نتيجة لهذه املهارة؟ فهي ،الإن�سانية ،متثل القانون الأ�سا�سي للعالقات بني الب�شر
يف جميع الأوقات و ُلدى جميع ال�شعوب ،يا عزيزي املرا�سل! بدون هذا القانون الأ�سا�سي للوجود ،من امل�ستحيل
تنظيم حياة املجتمع الب�ش��ري ،وحياة الفرد� ،صحيح �أن هناك الكثري منا ينتهكون هذا القانون بوقاحة وب�ش��كل
علني ،ولكن يجب �أن ن�ش��كر اهلل لأن عاملنا ال يقوم على مثل ه�ؤالء النا���س.
ال �أ�س��تطيع االع�تراف بنج��اح فل�س��فة امل��وت الت��ي تتبناه��ا� ،إذا كان احلدي��ث ي��دور ع��ن امل��وت الطبيع��ي ،م�ص�ير
الإن�س��ان عن��د نهاي��ة احلي��اة الت��ي منح��ه �إياه��ا اهلل ،كتن��ازل ع��ن امل��كان يف الوج��ود للجي��ل الت��ايل ،ف��إن الب�ش��رية
تعلم��ت من��ذ زم��ن طوي��ل �أن تتفاع��ل بتفه��م مع هذا "ال�ش��ر".
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ولك��ن هن��اك م��وت لي���س كه��ذا عل��ى الإط�لاق ،م��وت ي�س��لب ب�لا رحم��ة م��ن �ش��خ�ص م��ا حمبوب��ه الوحي��د ،وا�ض ًع��ا
ح��دً ا حليات��ه يف منت�ص��ف الطري��ق ،وبالن�س��بة ملج��رم �أو مهوو�� ٍ�س م��ا ،ف�إن��ه يعطي��ه لل�س��خرية والع��ذاب واله�لاك
ليتحول �إىل �ضحية بريئة ،وبالن�س��بة للطاغية الدموي وزمرته الفا�س��دة ،يف �س��بيل انت�صارهم والن�ش��وة املجنونة
ل�س��لطتهم ،يرم��ي امل��وت يف الق�بر الأخ��وي للتاري��خ الآالف والآالف م��ن النا���س املذبوح�ين ق�س� ًرا.
وكل ه��ذا التن��وع للم��وت الظ��امل ،ال يتنا�س��ب م��ع دفاع��ك الفك��ري ع��ن امل��وت ،ال��ذي يه��دف فق��ط �إىل �ش��يء
واحد�:إلق��اء ال�ش��ك عل��ى مفه��وم اخل�ير ،وحت��ى �أن اله��دف البعي��د امل��دى ه��و قت��ل ه��ذا املفه��وم ذات��ه.
ً
متناق�ض��ا ،نع��م ،فف��ي تاري��خ الب�ش��رية كان هن��اك �أزمن��ة ،فيه��ا عا���ش النا���س يف
�إن ر�أي��ك ح��ول الك��ذب يب��دو
الك��ذب ،و�صم��دوا بف�ضل��ه ،رمب��ا والآن � ً
أي�ض��ا هن��اك ع��دد غ�ير قلي��ل م��ن �أمث��ال ه��ؤالء النا���س.
لك��ن ه��ذا لي���س لأن الك��ذب يتمت��ع بج��دارة معين��ة� ،إمن��ا لأن املجتم��ع نف�س��ه مبن� ٌ�ي عل��ى الك��ذب ،ول��و كان ه��ذا
جمتم ًع��ا ع� ً
�ادل مبن ًي��ا عل��ى احلقيق��ة ،النك�ش��ف �أمر ال�س��يد الك��ذب ،و ُف ِ�ضح على الفور ،ولن يج��ر�ؤ على الت�صرف
�تبد ،كم��ا ت�صفه.
عل��ى نح��و متغطر���س وم�س� ٍ
ق�ص��ة فاجع��ة للم��ر�أة الت��ي �ش��نقت نف�س��ها لأنه��ا خان��ت زوجه��ا املح�ترم
يف نهاي��ة الر�س��الة الأخ�يرة �أوردتَ ّ
واملخل���ص واملح��ب له��ا� ،أم��ا ه��و فل��م يكن مال ًكا ،واملر�أة امل�س��كينة كانت �ضحية خليالها :فه��ي كانت ت�ؤمن بوجود
نقاء �أخالقي ،لكنني �س��أقبل هذا املثال كحيلة �سف�س��طائية حاذقة ،كلعبة عقل لعينة� ،إذ ميكنك �إيراد بقدر ما
ت�ش��اء من الأمثلة ،حيث بعد خيانة الزوجة املحبوبة� ،ش��نق �أزواج �أنف�س��هم ،لذا ،ف�إن ا�س��تنتاجك الذي يزعم �أن
�س��بب كل امل�صائ��ب ه��و النق��اء الأخالق��ي ال��ذي ال يوج��د يف الطبيع��ة ،ال ميتل��ك �أي �أ�سا�� ٍ�س.
م��ن اخلط��أ �أن نفرت���ض �أن تنا�س��ب ق��وى اخل�ير وال�ش��ر متكاف��ئ ،و�أن��ه ،كم��ا يقول��ون ،نحت��اج فق��ط �إىل حماول��ة
احلف��اظ عل��ى ه��ذا الت��وازن ،وعنده��ا �س��يكون كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام ،ال �ش��يء من ه��ذا القبيل! ال ميك��ن �أبدً ا �أن
يك��ون هن��اك ت��وازن ب�ين ال�ش��ر واخل�ير ،فبم��ا �أن اخلري هو انتقائي ،فهو لي���س ح ًرا يف الو�س��ائل ،قال رجل حكيم:
"هن��اك ط��رق كث�يرة لفع��ل ال�ش��ر ،وطريق��ة ع��دم فعل ال�ش��ر ه��ي واحدة ،جمرد عدم فعل ال�ش��ر" ،وهذا كل �ش��يء،
ح��اول �أن تفع��ل اخل�ير ،و�س��ينتج ال�س��يئ م��ن تلقاء نف�س��ه ،دون �أي جهد منك.
و�أخ�ي ًرا� ،أن��ا بعي��د ع��ن التفك�ير يف �إثب��ات �ش��يء ل��ك� ،أو حت��ى �أك�ثر م��ن ذل��ك ،يف تعليم��ك وتوجيه��ك �إىل الطري��ق
ال�صحي��ح ،وكل م��ا �س��بق ذك��ره يف ر�س��التي كان فق��ط ك�إجاب��ات يف اجل��دل ال��ذي ُفر���ض عل��ي بالق��وة ،يف نظرت��ك
للع��امل ،هن��اك �ش��يء ي�س��يء �إىل روح��ي ب�ش��دة ،وي��ؤذي �أف�ض��ل م�ش��اعري ،وم��ن ال�صعب للغاية بالن�س��بة يل جمرد
تب��ادل الآراء مع��ك ،و�أن��ا ال �أري��د �أي تق��ارب �أو عالق��ات �صداق��ة ،لذل��ك� ،أن�صح��ك ب��أن جت��د �ش��ري ًكا فكر ًي��ا �آخ��ر
منا�س� ًبا ل��ك ،و�أرجو �أن ترتكني و�ش��أين.
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مل �أ�س��تطع حت��ى �أن �أتخي��ل �أن "نظ�يري الغري��ب" �س��ينخر يف روح��ي به��ذا العم��ق؛ لي� ًلا ونها ًرا ال �أفك��ر �إال فيه ،كما
ل��و كان حبي ًب��ا� ،أ�ش��عر بوج��وده عل��ى م��دار الي��وم يف كام��ل ب��دين ،يف كل �أع�صاب��ي ،و�أحيا ًن��ا يب��دو يل �أنن��ي �أ�س��مع
�صوت قلبه القريب� ،أ�ش��عر ب َنف���س غريب يلفح م�ؤخرة ر�أ�س��ي.
واحد من املتنزهني يف ال�س��احة ،ولكن يف هذه املتابعة �أنا �أهدر الوقت بال جدوى ،كل ليلة
�أ�س��تمر يف متابعة كل ٍ
�أق�ضيها يف �أرق ،ويف ال�صباح �أ�ستيقظ ن�صف ميت.
ويف الليل��ة املا�ضي��ة �س��معت �ص��وت ُخط��ى ،يب��دو �أنه��ا كان��ت يف املم��ر ،لك��ن ال�ش��يء الغري��ب ،بع��د �أن اقرتب� ْ�ت م��ن
باب غرفتي ،مل تبتعد ،و�إمنا خ ّبطت وخ ّبطت يف مكانها ،نه�ضتُ من ال�سرير ،وخرجت بحذر �إىل املمر ،مل يكن
هناك �أحد ،الآن بد�أت �أ�سمع اخلطوات خارج النافذة ،يف ال�شارع ،و�ضعت �أنفي على الزجاج ،لكنني مل �أحلظ
�أحدً ا يف اخلارج ،كان ال�شارع الذي يلوح به �ضوء خافت ً
فارغا ،ولكن ما �أن ابتعدتُ عن النافذة ،حتى بد�أ �صوت
اخلط��وات م��ن جدي��د ،يف بع���ض الأحيان كانت ُتطم���س ب�س��بب هدير �س��يارة ت�س�ير يف ال�ش��ارع ،لك��ن عندما تبتعد
�موعا ،ويب��د�أ قلب��ي مي��وت به��دوء من
�إىل م�س��افة ،م��ن جدي��د ي�صب��ح خط��ى القدم�ين احلذرت�ين ل�ش��خ�ص م��ا م�س� ً
اخلوف املجهول الغام�ض ،هل �أنا ً
فعل �أ�سمع �أم ال �أ�سمع؟ -ف َّكرت بحزن كبري ،واق ًفا وحيدً ا يف ممر امل�ست�شفي
الطوي��ل و�ش��به املعت��م� ،أ�س��مع �أم ال �أ�س��مع؟ �أعي���ش ،ال �أعي���ش؟ وفق��ط قلب��ي امل�س��كني م��ع كل �إقن��اع احلي��اة ي��دق يف
�ص��دري ال�ضعي��ف ،رغب��ت يف اخل��روج �إىل ال�ش��ارع ب�س��رعة� ،إىل اله��واء النق��ي ،حتت ال�س��ماء املر�صع��ة بالنجوم،
لك��ن "�أب��و"اب الأق�س��ام يف كل طاب��ق كان��ت مغلق��ة بقوة يف الليل ،وكانت املفاتي��ح عند الطبيب املناوب.
ع��دت �إىل اجلن��اح ،وا�س��تلقيت عل��ى ال�س��رير م��رة �أخ��رى ،وم��ا �إن غف��وت �أخ�ي ًرا ،و�أن��ا املنه��ك ب�ش��كل رهيب ،حتى
ب��د�أت اخلط��وات الغام�ضة يف االقرتاب ،فا�س��تيقظت على الفور.
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ا�س��تيقظت يف ال�صب��اح م��ع قل��ق غام���ض ،كم��ا ل��و �أنن��ي �أ�ضعت �أم� ًرا بالغ الأهمية بالن�س��بة يل� ،أو ت�أخ��رت �إما عن
طائرة �أو عن قطار� ،أول ما ر�أيته عندما رفع ر�أ�سي عن الو�سادة ،كان ثمة ر�سالة على طاولة ال�سرير ،وقع قلبي،
كان اخل��وف ،كن�يران م�ش��ئومة ،ي�س��ري ع�بر �أوعي��ة ج�س��دي ،وينت�ش��ر يف روح��ي امله َّدم��ة ُمطل ًق��ا دخان��ه ال�لاذع،
بح��ركات حمموم��ة فتح��ت الورق��ة ،كن��ت �أرغ��ب يف الت�أك��د �إن كان خط اليد نف�س��ه ،نعم� ،إنه نف�س��ه ،عندما بد�أت
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بالقراءة ،وجدت نف�س��ي �أنني� ،إىل جانب �ش��عوري باخلوف� ،أ�ش��عر بالف�ضول جتاه حمتوى الر�س��الة.
"عزيزي الغريب! �شك ًرا ً
جزيل لك على الرد ،مرة �أخرى اقتنعت ب�أنك �شخ�ص �صاحب معتقدات �إن�سانية تقليدية.
لكن حياتنا ت�شبه �سو ًقا �ضخ ًما ال حدود له ،ميكن لكل �شخ�ص �أن يعرث فيه على كل ما يحتاج �إليه ،وفقط بهذه
نافع بالن�س��بة لك؟وهنا
احلاج��ة ُت��دد احتياجات��ه ،ه��ل �س��بق ل��ك �أن ا�ش�تريت �ش��ي ًئا غري �ض��روري �إطال ًقا وغ�ير ٍ
تكم��ن املكي��دة الرئي�س��ية ،وافقن��ي ال��ر�أي� :إن مل يك��ن هن��اك حاجة �إىل تغيري ال�ش��رائع والأف��كار القدمية ،فلماذا
ال�س��عي �إىل �ش��يء جديد؟ لكنك لن تنكر �أن �أي تطور وتقدم هو م�س��تحيل بدون ابتكار؟
ب�إلق��اء نظ��رة عل��ى تاري��خ ح�ضارتن��ا ال��ذي ميك��ن ت�ص��وره ،م��ن امل�س��تحيل التو�صل �إىل ا�س��تنتاج مفاده �أن الب�ش��رية كانت يف
وقت ما �س��عيدة ،اخل�صائ�ص الرئي�س��ية لهذا التاريخ هي حروب ال نهاية لها ،وجماعات ،و�أوبئة رهيبة ،وكوارث طبيعية،
وفقر ب�ش��ري ،وعنف� ،إىل كل هذا �أ�ضيفت يف �أيامنا كوارث حم�ضة من �صنع الإن�س��ان :ت�س��ميم املياه والرتبة والهواء.
لك��ن دعن��ا نبتع��د ع��ن التعميم��ات العاملي��ة ،وننتق��ل �إىل م�ص�ير الف��رد ،لن�أخ��ذ عل��ى الأق��ل �أنف�س��نا� ،أن��ا و�أن��ت ،هل
نحن �س��عيدان؟ �أنا �ش��خ�ص ًيا ال �أجر�ؤ على ت�أكيد ذلك ،كيف ميكنني �أن �أكون �س��عيدً ا و�أنا �أرى الكثري من العنف
والظلم وعدم القدرة على مقاومة كل هذا ،لكن لنرتك الدوافع ال�شخ�صية ونفكر :كم من القرون ونحن ن�ؤمن
باخل�ير والعدال��ة ،وم��ع ذل��ك ،نح��ن مقتنع��ون دائ ًم��ا ب��أن عقيدتن��ا ،عندم��ا تواج��ه احلي��اة احلقيقي��ة ،تتفت��ت �إىل
قط��ع �صغ�يرة مث��ل لعب��ة فخاري��ة؟ يف كل الأح��وال ،بغب��اء وبته��ور نتم�س��ك بقناعاتن��ا القدمي��ة ،يقول��ون �إن الأعمى
يتم�س��ك بي�أ���س ب��كل م��ا يق��ع يف يديه ،رمبا نكون نحن عميا ًن��ا ،وعمانا روحي...
نح��ن بحاج��ة �إىل الإمي��ان ،ونح��ن ن�ؤم��ن بالق��وة اخلفي��ة للن��ار وامل��اء ...مل يب��ق عن�ص��ر مل نعب��ده ،وك��م كان ل��دى
الب�شرية من الآلهة! و�أنبياء! وقادة وخطباء عظام! �أمنوا بهم جميعهم ،وماذا بعد؟ هل �أ�صبح م�صرينا احلزين
م��ع ذل��ك �س� ً
�هل؟ � ِآمن��وا بانت�ص��ار اخل�ير ،الإن�س��انيون ينا�ش��دوننا ،ك��م قر ًن��ا وه��م يخدعونن��ا؟ رمب��ا بق��در م��ا ه��و
مفهوم النزعة الإن�سانية موجود ،االنت�صار هذا ال ي�أتي ،يا للتعا�سة! متى �إذن ،يف �أي قرن� ،سيحتفل بفوزه هذا
اخل�ير املحك��وم بالنج��اح؟ وف��ق جمي��ع االحتماالت� ،أب��دً ا ،و�أنت تعرف � ً
أي�ضا يا �صديق��ي :لدينا رغبات ال تتحقق،
متاما:مل��اذا ه��ذا م�س��تحيل؟ نع��م ،لأن الب�ش��رية تاه��ت من��ذ زم��ن
مهم��ا �أردن��ا نح��ن ذل��ك ،هن��اك �س��ؤال منطق��ي ً
يف ف�ضائها الفكري ،وعلى نحو خاطئ ،مت بناء معابد اخلري وال�ش��ر لدينا مع انتهاكات لقوانني البناء ،والآن ال
متاما ،من ال�صفحة البي�ضاء،
يتبقى �س��وى �ش��يء واحد ،حمو كل هذا القدمي من على وجه الأر�ض ،ومن جديد ً
بن��اء �أف��كار جديدة حول الإن�س��انية وال�ضمري والعدالة.
قال نيت�شه ذات مرة" :ت�أتي �أعظم الع�صور عندما تكون لدينا ال�شجاعة لإعادة ت�سمية كل �شرورنا ب�أف�ضل ما لدينا".
ال متكننا ال�صور النمطية للأيام املا�ضية والعادات والأفكار من النظر �إىل وجه احلقيقة.
العديد من الأ�س��ماء معروفة ،ومتت �إدانة �أ�صحابها و�إعدامهم يف وقت من الأوقات عن طريق احلرق� ،أو ال�ش��نق،
�أو و�صمه��م بالع��ار ،ونفيه��م �إىل �أرا� ٍ��ض �أجنبي��ة ،وم��ن ث��م مت االع�تراف ب�أنه��م عباق��رة وعمالق��ة الب�ش��رية ،حتى �إن
بع�ضه��م �أدرج��وا يف قائم��ة القدي�س�ين ،ك��م م��ن �أعم��ال الفنان�ين والك ّت��اب يف البل��دان الأك�ثر حت�ض� ًرا ،مت �إعالنه��ا
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غ�ير �أخالقي��ة ،ومقو�ض��ة لأ�س���س املجتم��ع القائ��م ،وفيم��ا بع��د ،ومع ظهور �أجي��ال جديدة ،مت االع�تراف بها ك�أف�ضل
�ات للثقاف��ة الإن�س��انية ،كل ه��ذا ينب��ع م��ن حقيق��ة �أنن��ا نق��ع يف �أ�س� ِ�ر التحي��ز واملحافظ��ة ،مبج��رد �أن نتخل���ص
�إبداع� ٍ
منهما� ،سي�شع وعينا فو ًرا بومي�ض الذكاء العايل ،و�سيفتح �أمامنا مدى احلياة اجلديدة ،املرئي واجللي والوا�ضح.
وعلي��ه ،ف��إن وعين��ا بحاج��ة �إىل التح��رر ،احلري��ة الروحية مطلوبة ،ال ينبغي �أن يكون هناك �أي عقبة يف طريقها،
فقط احلرية الروحية غري املحدودة ميكن �أن جتلب للإن�سان ال�سعادة احلقيقية!
م��ع خال���ص التقدي��ر" ...زميل��ك الغري��ب" ،كل ب��ذرة م��ن اخل�ير �أو ال�ش��ر تن�ش��أ عل��ى الأر���ض يف البداي��ة ككلم��ة ،ث��م
تنمو بالأفعال التي حتتوي على طاقة الإميان� ،أما بالن�سبة للفكرة التي تتخلل ر�سالة "الغريب" ،فهي قابلة للمقارنة،
رمبا ...مع قنبلة نووية ت�س��قط على عامل روحانيتنا ،ماذا �س��تكون عواقب انفجار و�إ�ش��عاع هذه القنبلة ،اهلل �أعلم.
مل �أمتك��ن م��ن التفك�ير به��دوء �أك�ثر� ،أع�صاب��ي م�ش��دودة ،ك�سال�س��ل ُ�ش � َّدت �أك�ثر م��ن طاقته��ا ،عل��ى و�ش��ك �أن
تنفجر� ،إخفا ٌق جدي ٌد قاد ٌم ،مل �أعد �أ�س��يطر على نف�س��ي ،قفزت �إىل املمر و�أنا �أ�صرخ :نعم ،ما هذا! اللعنة! من
ي�س��مح ل��ه بالدخ��ول �إىل اجلن��اح؟ وب�أي حق؟!
جاءت املمر�ضة م�سرعة على �صراخي.
�إىل �أي��ن تنظري��ن؟ مل��اذا و�ضع��وك هن��ا؟ �-صرختُ بفظاظة يف وجهها ،دون �أن �أمتكن من كبح نف�س��ي- ،من هو؟
وملاذا ت�سمحون للغرباء بالدخول �إىل جناحي؟
ب��د�أت املمر�ض��ة ب��كل م��ا ت�س��تطيع تهدئت��ي� ،س��ألت عم��ا ح��دث ،كان كل كياين يرجتف من الغ�ضب ،مل �أ�س��تطع �أن �أ�ش��رح
لها بو�ضوح ما �شكواي ،فقط ل َّوحت بالر�سالة �أمام �أنفها ،مكر ًرا بال نهاية" :هاك ...هذا! �أي �إثباتات �أخرى حتتاجني؟"
يف النهاية بد�أت تفهم �شي ًئا ما.
مل ي�أت �أحد �إليك �أثناء مناوبتي- ،قالت وهي تنظر �إيل متفاجئة.
كيف مل ي� ِأت؟ لي�س فقط �أتى! من �أين جاءت هذه؟ � -صرخت و�أنا �ألوح بالر�سالة.
�إذن ،ح�س� ًنا- ،قالت املمر�ضة يف حماولة لإر�ضائي ،وك�أنها توافق على �ش��يء معي- ،يجب �أن تهد�أ � ًأول ،اح�صل
على ق�سط من الراحة ،ثم �سنو�ضح ذلك كله.
قادتني املمر�ضة �إىل اجلناح ،و�أعطتني قر�ص دواء ون�صحتني قائلة:
الي��وم ،م��ن الأف�ض��ل �أال تخ��رج �إىل النزه��ة ،ويف امل�س��اء� ،إذا كان هن��اك �ش��يء �س��يزعجك ،اطل��ب م��ن الطبي��ب
املن��اوب �أن يعطي��ك حقن��ة قب��ل الن��وم ،اتفقنا؟
قلت بنربة �أكرث هدو ًء مم�س ًكا ب�شكل ودي بيد املمر�ضة:
اعذرين��ي! كن��ت غا�ض ًب��ا� ،صرخ��ت يف وجه��ك ،لك��ن �صدقين��ي ،كل ه��ذا يح��دث يف الواق��ع� ،أن��ا ل�س��ت يف هذي��ان،
�أ�ش��عر وك�أنني وح���ش مطارد ،ا�س��تلمت م�ؤخ ًرا ر�س��ائل من �ش��خ�ص جمهول ،وهو يلعب لعبة الغمي�ضة معي:يلقي
الر�س��الة ،لكنه ال يعلن عن نف�س��ه ،هاك ،انظري ،هذه هي ر�س��الته الأخرية ،منذ زمن �أريد �أن �أم�س��ك به ،ولكن
مل �أوف��ق ،وه��ذا يخرجني عن طوري.
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يبدو �أن كلماتي قد تركت لديها االنطباع املطلوب ،نظرت �إيل باهتمام ،وف َّكرت ،و�س�ألت الح ًقا:
متى وجدت هذه الر�سالة؟
للتو.
للت��و؟ � -صاح��ت املمر�ض��ة يف خ��وف� - ،أن��ت تعل��م� ،أن��ا �أعم��ل هن��ا من��ذ زم��ن ق�ص�ير؛ مل �أفه��م كل �ش��يء بع��د...
لكنن��ي �س��أ�ضع يف االعتب��ار �ش��كواك ،لك��ن علي��ك الآن �أن ت�س��تلقي ،وت�س�تريح.
�أ�سرعت نحو املخرج ،و�أغلقت الباب وراءها بهدوء.
�أما �أنا ،فلوقت طويل مل �أ�ستطع �أن �أهد�أ ،قبيل ال�ساعة احلادية ع�شرة ذهبت �إىل ح�صة تدريب التحفيز الذاتي،
بي��د �أن القل��ق املطب��ق كان يتملكن��ي ،بحيث مل ت�س��تطع ال�ش��فتان اللطيفتان والأ�س��نان الل�ؤل�ؤية للطبيبة ال�ش��ابة ،وال
تعاويذها املنومة التي تدعو �إىل النعيم الروحي ،وال املو�سيقى الهادئة ،من �إخراجي من حالة االكتئاب.
ويف امل�ساء جل�ست لأكتب ر�سالة.
"الغري��ب املوق��ر! من��ذ وق��ت طوي��ل ونح��ن نلع��ب الغمي�ض��ة ،نتناق���ش دون �أن ن��رى بع�ض ًن��ا البع���ض ،نقف��ز ب�ش��كل غ�ير
مت�سق من مو�ضوع �إىل �آخر ،جنمع يف كومة واحدة كل ما نعرفه لغر�ض وحيد ،هو �إثبات �سداد ر�أينا ،و�إذا مل نحدد
مع��امل مناق�ش��اتنا ،وال ن�ض��ع قواع��د ل�س��لوكها ال�صحي��ح ،ف�أنت و�أنا يهددنا خطر اجل��دال بدون جدوى لبقية حياتنا.
مث� ًلا� ،أن��ت ت�ؤك��د �أن امل�س��ار ال��ذي قطعت��ه الب�ش��رية ه��و وه��م م�أ�س��اوي ،لأن النج��م اله��ادي ال��ذي يدع��و �إىل
الف�ضيل��ة ،مت اختي��اره يف الأ�ص��ل ب�ش��كل غ�ير �صحي��ح ،وم��ن هن��ا ،كم��ا يقول��ون ،مت ت�ش��ويه مفاهي��م اخلري وال�ش��ر،
واحلب والكراهية ،وال�ش��رف وعدم ال�ش��رف ،والأولويات مت حتديدها ب�ش��كل تع�س��في ،ما النتيجة؟ هل ينبغي �أن
نتخلى عن ُم ُثلنا العليا وتطلعاتنا الروحية؟ بطبيعة احلال� ،أنت ال تتحدث ب�صراحة ،وال ت�ستخدم كلمة "رف�ض"،
ولك��ن كل م��ا لدي��ك يف�ض��ي �إىل ذلك.
لك��ن النا���س وج��دوا �أنف�س��هم غ�ير �س��عداء يف عامله��م اخلا���ص ،لي���س لأنه��م واظب��وا عل��ى االلت��زام ب��كل القوان�ين
متام��ا ،لأنه��م انتهكوه��ا ،غ�ير �س��عداء لي���س لأن معاب��د ال��روح بني��ت عل��ى ح�س��ابات غ�ير
الأخالقي��ة ،ب��ل العك���س ً
�صحيح��ة ،ب��ل لأنن��ا �أنف�س��نا دن�س��ناها ،ومل نحتف��ظ به��ا يف النق��اء املطل��وب.
ي�س��عى �إىل احلري��ة كل كائ��ن ح��ي يف الع��امل ،والإن�س��ان � ً
أي�ض��ا ،وم��ن يج��ادل يف ذل��ك؟ احلري��ة ،وف��ق ر�أي��ك ،ه��ي
اخلال���ص م��ن كل قي��د ،افع��ل م��ا �ش��ئت ،ال ينبغ��ي لأح��د �أن يعيق��ك ،لك��ن �أال ينبغ��ي على الإح�سا���س بالواجب جتاه
الآخري��ن ،والرحم��ة ،والأمان��ة ،وال�ضم�ير �أن حت� ّد م��ن �أفعالن��ا ،وتكبحه��ا يف �إط��ار القان��ون الأخالق��ي؟ �أن��ت ت��ود
�أن تقنعن��ي ب��أن احلري��ة ال تع�ترف ب��أي �إط��ار ،حت��ى ال�ش��رف والكرام��ة ،هك��ذا ينت��ج �أن الأفع��ال الب�ش��رية الت��ي ال
تعرتف باحلدود ،وكل انتهاك للقانون ،واحتيال ،ودعارة ،و�سلب وما �إىل ذلك ،لي�ست �سوى مظهر للحرية غري
املح��دودة ،وف ًق��ا له��ذا املنط��ق ،ف��إن القيا�ص��رة الروم��ان ن�يرون وكاليج��وال وغريهما ،الذين �س��محوا لأنف�س��هم
ب��كل الأعم��ال ال�ش��ائنة م��ن ف�س��ق ،وق�س��وة �ش��ديدة ،ودموي��ة ،و�صفاق��ة ،وخيان��ة خبيث��ة� ،س��يعتربون �أكرث النا���س
حرية يف تاريخ الب�ش��رية ،مل يعرتفوا ب�أي قيود �أدبية و�أخالقية :فقد تعاي�ش��وا مع �أمهاتهم ،و�أح�ضروا خيولهم
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املف�ضل��ة �إىل جمل���س ال�ش��يوخ ،وم��ا �ش��ابه ذل��ك ،ولك��ن هناك قول م�أث��ور :لدى الكلب املالك ،و ُل��دى الذئب رب،
عاجل �أم � ً
العدل موجود على اجلميع ،جميع الذين جتاوزوا حدود ما ي�سمح به اهلل� ،سوف يتم تقدميهم ً
آجل
�أم��ام حمكمة التاريخ.
رمب��ا �أن الدي��ن حتدي��دً ا ه��و ال��ذي �أنق��ذ الب�ش��رية م��ن الفو�ض��ى الكارثي��ة ،والتف��كك الروح��ي ،و�إذا مل يتمك��ن م��ن
هزمي��ة �إبلي���س و�إغ��راءات ال�ش��يطان ب�ش��كل نهائ��ي� ،إال �أن��ه عل��ى الأق��ل مت الك�ش��ف ع��ن ال�ش��يطان و�إدانته ،اخلوف
م��ن اهلل ف�ص��ل الإن�س��ان ع��ن احلي��وان ،ه��ل تواف��ق عل��ى هذا؟ وجمامع��ة الرجل لبنات��ه ح َّرمها على النا���س قانون
ال�ش��ريعة ،ولي���س قانون احلرية التع�س��فية الالحمدودة.
ولك��ن ل��و �أنن��ا ،كم��ا ت��رى �أن��ت ،ف�صلن��ا احلري��ة ع��ن احلي��اة احلقيقي��ة ،وعبدناه��ا ك�صن��م ،فم��ن املمك��ن ج��دً ا �أن
نع��ود �إىل تل��ك الباخو�س��ية املجنونة.
كل �ش��هوة خ�سي�س��ة ،وج�ش��ع حي��واين للرذيل��ة ،وق�س��وة ،ونذال��ة ،وجح��ود وخيان��ة حمبو�س��ة يف زنازي��ن الوعين��ا،
وحمرو�س��ة هن��اك ،ومدان��ة بالقان��ون الأخالق��ي ،كل ه��ذا احل�ش��د الأ�س��ود لل��روح ال�ش��ريرة يندف��ع �إىل احلري��ة،
وينتظر ال�ساعة التي ن�ضعف فيها ،ونفقد الثقة يف �أنف�سنا ،ونهدر احرتا�سنا ،و�إذا حدث هذا ،فما �أكرث الوحو�ش
الرهيب��ة ،والقتل��ة والل�صو���ص املتعاقب�ين الذي��ن �س��نطلقهم من زنازين عاملن��ا الداخلي!
عندم��ا ت��رى يف ال�ش��ارع ام��ر�أة جميل��ة ،تن�ش��ط رغبات��ك �أم��ام جاذبيته��ا ،ميكن��ك فه��م ذل��ك ،فالإن�س��ان لي���س
مال ًكا ،لكن القليل من رباطة اجل�أ�ش! رمبا هي زوجة خمل�صة لرجل حمرتم مثلك ،و�أم مهتمة ب�أطفال ُلطفاء،
ك�أوالدك ،وه��ل ه��ذا الت�ص��ور ع��ن امل��ر�أة يتوافق مع ميولك الفا�س��قة؟ هنا يجب علي��ك ،من خالل �إظهار احلزم،
�أن تعط��ي لنف�س��ك �أم� ًرا" :توق��ف!" ،مب��ا �أن احلري��ة تتمث��ل يف �إمكاني��ة القي��ام ب��كل �ش��يءٍ ال يجل��ب ال�ض��رر للآخر،
ف�إن��ك � ًإذا مل ت�س��تطع التوق��ف� ،س��تجد نف�س��ك بب�س��اطة عبدً ا لغرائ��زك احليوانية.
عندم��ا �س��ئل �س��قراط العظي��م" :م��ا ه��و الف��رق بين��ك وبني امللوك؟" �أج��اب�" :إنهم عبي��د لأهوائهم ،و�أنا �س��يدها"،
�سقراط هو ح ٌر �أكرث مبائة من ه�ؤالء امللوك العبيد.
�إن جوه��ر احلي��اة يتك��ون م��ن حقائ��ق ب�س��يطة ،وم�صيبتن��ا �أنن��ا ال نتقب��ل ه��ذه الب�س��اطة ،نح��ن ،من تلقاء �أنف�س��نا،
نحب �أن نختار �أكرث امل�سارات تعقيدً ا ،ون�صنع عليها خمتلف امل�آثر غري املعقولة وغري ال�ضرورية ونتغلب على �أي
�صعوبات ،لنقل ً
مثل ،من ال يعرف كم هي �ضارة عادة التدخني.
مي��وت �أنا���س ب�س��بب �س��رطان الرئ��ة �أك�ثر م��ن �أمرا���ض ال�ش��يخوخة الطبيعي��ة ،ب�س��بب غبائن��ا �أو رذائلن��ا �أو
عاداتنا ال�س��يئة.
وهك��ذا ،م��ن �أج��ل التغل��ب عل��ى ال�س��رطان ،تنف��ق ال��دول �أم� ً
�وال طائل��ة ،وتعم��ل ال�صناع��ة العاملي��ة عل��ى مكافح��ة
الأورام ،يف ح�ين �أن امل�ش��كلة يف غاي��ة الب�س��اطة ،ح�س� ًنا ،التدخ�ين �ض��ار وخط�ير ،لذل��ك �أقل��ع ع��ن التدخني!لك��ن
ال! م�ش��كلة تافهة ،ميكن حلها بجهد ب�س��يط من الإرادة ،تتحول بالن�س��بة للب�ش��رية �إىل امل�ش��كلة امل�س��تع�صية رقم
واحد!ولك��ن �ألي���س ه��ذا �ش��ني ًعا؟ ح�ش��رة �صغ�يرة �أم��ام �أعينن��ا تتح��ول �إىل وح���ش �ضخ��م مروع!("ي�صن��ع النا���س
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املعان��اة الك�برى لأنف�س��هم لأنه��م يتجاهل��ون احلقائ��ق الب�س��يطة" -كلم��ات حبيبك نيت�ش��ه ، ).رمب��ا تعتقد �أن حلل
هذه امل�ش��كلة ،يجب عليك �إدخال التدخني الإلزامي ال�ش��امل مبوجب القانون ،وهذا انطال ًقا من منطق وجدلية
ا�س��تنتاجاتك عن اخليار احلر للإن�س��ان ،يجب �أن يتخلى عن �أي حماولة ملحاربة عادته ال�س��يئة ،لأن ذلك يبدو
عن ًف��ا �ض��د الإرادة احل��رة ملحب��ي التب��غ� ،إن��ك ،به��ذا ال�ش��كل ،ت�س��عى �س� ًرا �إىل �أم� ٍ�ر واح� ٍ�د�-أن يبق��ى الإن�س��ان عبدً ا
لرغبات��ه ،مث ًريا لل�ش��فقة.
احلرية هي داخل الإن�سان ،يف وعيه.
مهم��ا كان ع��دد احلري��ات املعلن��ة املقدم��ة للإن�س��ان"من اخل��ارج" ،ف�إن��ه يف ح��ال كان ن� ً
�ذل ومتزل ًف��ا ،ف��إن جمي��ع
وا�ضح��ا ب��آذان مقطوعة ،و�س��يبقى كذل��ك �إىل الأبد.
احلري��ات ال فائ��دة له��ا ،حي��ث �أن��ه يف الأ�ص��ل كان عب��دً ا ً
"ما احلرية؟ هي ال�ضمري النقي!"-قالها احلكيم بريياندر الكورينثي الذي عا�ش قبل �سبعة قرون من امليالد،
ِاعرتف ،بالفعل قول رائع! هذا يعني �أن احلرية تتحقق فقط من خالل الكمال الروحي! �أمام مثل هذه احلرية
يجب �أن نرفع القبعة ،وننحني حتى الأر�ض.
عندم��ا تط��رح �أن��ت م��ن دون خب��ث �س�� ًؤال :يف �أي ع�ص��ر �س��ي�أتي انت�ص��ار اخل�ير؟ �س��يكون م��ن الغب��اء وال�س��ذاجة
افرتا���ض �أن��ه يعن��ي الق�ض��اء الت��ام عل��ى ال�ش��ر عل��ى الأر���ض ،انت�ص��ار اخل�ير هن��اك ،حيث يدرك النا���س ،وب�ش��كل
را�س��خ� ،ض��رورة فع��ل اخلري ب�ش��كل دائم.
م��ن ال�ض��روري �أن نع� ّرف بو�ض��وح م��ا ه��و االنت�ص��ار والهزمي��ة يف ه��ذا الن�ض��ال الباق��ي واملتوا�ص��ل ،ع��ن ه��ذا مل
نتح��دث �أن��ا و�أن��ت حتى الآن.
يف الوع��ي امل�أل��وف يج��ري ت�ص��ور الن�ص��ر على �أن��ه �ضربة املالكم القوية واملوفقة الت��ي وجهها �إىل خ�صمه �ضربة
قا�ضي��ة� ،أو براع��ة قاط��ع الطري��ق م��ن فيل��م مث�ير ،متك��ن م��ن اال�س��تيالء عل��ى ال�س�لاح � ًأول ،و�إط�لاق الن��ار عل��ى
ع��دوه� ،أي ،القتل��ى يعت�برون مهزوم�ين ،وم��ع ذل��ك ،ف��إن هزمي��ة ي�س��وع امل�س��يح ،الذي قت��ل على يد �أعدائه بق�س��وة
ال ت�ص��دق ،مل متث��ل االنت�ص��ار الأعظ��م للب�ش��رية؟ نع��م ،هن��اك خ�س��ائر يف ه��ذه احلي��اة ،ه��ي �أغل��ى م��ن الن�ص��ر.
ما الذي ميكن �أن يكون �أ�س��مى من م�أثرة ع�صفورة �ش��عثاء ،يف حماولة منها حلماية فراخها ،تدفع بنف�س��ها �إىل
فم ثعبان �ضخم؟ �ألي�س موتها �أعظم انت�صار ،وهي ت�ستحق �إعجابنا؟
ما "امل�أثرة"؟ ما "ال�شجاعة"؟
�أيعق��ل �أن الأ�ش��خا�ص الأك�ثر وح�ش��ية ،والقادري��ن عل��ى �إراق��ة الدماء ،نعرتف بهم �ش��جعا ًنا ،ونعت�بر قدرتهم على
القتل مبثابة م�أثرة؟ �آباي كذلك ع َّلق ب�س��خط" :ملاذا يعترب كل ه�ؤالء الأ�ش��رار امل�ؤذين �ش��جعانا يائ�س�ين؟ "�أيعقل
�أن الو�ض��ع كذل��ك؟  -م��اذا تبق��ى لأولئ��ك القادري��ن على امل�أثرة الروحية؟على �س��بيل املثال� ،ألي���س االنت�صار على
ال��ذات مماث� ًلا للقي��ام مب�أثرة؟ف�أك�ثر الأ�س��ود رع ًب��ا غري قاد ٍر على �أن يكرر م�أث��رة الع�صفورة ال�صغرية التي كان
لديها احلزم لأن تلقي بنف�سها عمدً ا على �أقوى و�أخطر عدو ،رمبا ال�شيء الذي لي�س مبقدور الإن�سان فعله ،لكنه
يفعله بعد كل �شيء ،ميكن ت�سميته م�أثرة.
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تق��وم اعتبارات��ك عل��ى حقيق��ة �أن ُمث��ل اخل�ير ال تن�س��جم م��ع عي��وب النا���س ،وال تتوافق م��ع الواقع الأر�ضي نف�س��ه،
حيث ال يوجد ثمة ما هو مثايل باملطلق� ،أتفق يف الأمر الأخري معك ،لأن النق�ص يف العامل هو الدافع لتطويره،
وا�ستمرارية احلياة تخ�ضع لقوانني التطور امل�ستمر ،نعم ،كذلك هو الأمر ،لو�أن �شي ًئا قد بلغ الكمال التام ،ف�إن
م��ن �ش��أنه �أن ي�س��قط م��ن ال�سل�س��لة غ�ير املنتهي��ة للنم��و ،ويفق��د قدرت��ه على احلي��اة ،فها هم الفنان��ون ،من خالل
�سعيهم لبلوغ الكمال يف �إبداعهم ،يدركون بو�ضوح �أنه غري قابل للبلوغ ،ومع ذلك ،بف�ضل النزعة اجلاحمة �إىل
ذل��ك ،متكن��وا من �إبداع �أعمال فنية رائعة.
فق��ط م��ن خ�لال �س��عيها لإيج��اد طريق��ة لع�لاج الأمرا���ض الأك�ثر فظاع��ة ،والتوج��ه �إىل مهاجم��ة �أك�ثر احل�ص��ون
منعة ،وحتملها للهزائم التي ت�ستحقها االنت�صارات العظيمة ،وو�ضعها لأهداف الكمال الروحي �صعبة التحقق،
الب�ش��رية قادرة على تو�س��يع �آفاق قدراتها.
وم��ن َث� َّ�م ،ف��إن التناق���ض ب�ين ع��دم تطاب��ق املث��ل العلي��ا ال�س��امية م��ع الواق��ع الدنيوي ،هو لي���س عي ًبا فيه��ا ،بل على
العك���س ،هو ميزة لها.
لق��د وهبن��ا اخلال��ق جمي ًع��ا م�ش��اعر طيب��ة ،وهيئ��ة جي��دة ،وظرو ًف��ا ممت��ازة للحي��اة ،حت��ى نتمكن من حت�س�ين هذا
الع��امل ،لكنن��ا مل نتمك��ن م��ن ا�س��تخدام عطاي��ا اهلل اجلي��دة ه��ذه ،الآنً ،
وبدل من �أن نبحث عن �أ�س��باب الأخطاء
يف افتقادن��ا املخ��زي ل�ل�إرادة ،و�ضعفن��ا ،وع��دم ثباتن��ا ،نح��اول تدم�ير م��ا �صنعت��ه روح و�ضمري الإن�س��ان ،نريد �أن
ندم��ر روحاني��ة الب�ش��ر ب�أكمله��ا.
�إن قوان�ين الوج��ود الب�ش��ري و�ضعه��ا النا���س �أنف�س��هم ،وم��ن َث� َّ�م ،ف��إن تنفيذها يعتم��د عليهم �أنف�س��هم� ،صحيح
�أن قوان�ين الطبيع��ة �أك�ثر ق�س��وة بكث�ير م��ن قوان�ين الإن�س��ان ،وكث�ير منها ينتهك مبا�ش��رة م�ش��اعرنا ال�س��امية،
والقوان�ين املقد�س��ة ،والأخ�لاق ،م��ع ذل��ك ،ه��ذا ال يعن��ي �أنن��ا ،ولكونن��ا ج��ز ًءا م��ن الطبيع��ة ،يج��ب �أن نخ�ض��ع
للقوان�ين الوح�ش��ية للوجود.
ال توج��د فيه��ا ،وال ميك��ن �أن تك��ون� ،أي معاي�ير �أخالقي��ة ،مث��ل الت�ضحي��ة الذاتي��ة يف �س��بيل اهلل ،ويف �س��بيل مث��ل
احل��ب العلي��ا ،ال يوج��د ،وال ميك��ن �أن يوج��د ،طم��وح للتطه��ر الروح��ي م��ن خالل املعان��اة ،ميكن لت�صور القدا�س��ة
�أن يك��ون ل��دى الإن�س��ان وح��ده ،وال يوج��د عن��د غ�يره م��ن املخلوق��ات الدنيوي��ة ،و�إذا كان الأم��ر كذل��ك ،فلم��اذا
يج��ب علين��ا� ،أن��ا و�أن��ت� ،أن ن�ؤك��د �أن قوان�ين الطبيعة هي فوق القوانني الب�ش��رية ،و�أنها وحده��ا حقيقية ،و�أن هذه
الروحاني��ة موجه��ة م��ن اهلل فق��ط لتعري��ة ف�س��ادنا اليائ���س وحتديده؟
وعنده��ا يت�ض��ح �أنن��ا نتخل��ى ع��ن املب��ادئ الأخالقي��ة ،ونطي��ع غرائ��ز احليوان��ات ،وباتباعن��ا للطبيع��ة ن�برر كل
عيوبنا ،و ُنخ�ضع الأخالق نف�سها للت�شكيك ،ونعترب �أنه يجب ت�صويبها ،ولكن لي�س روحينا� ،أنا و�أنت ،املذنبتني.
بذل��ك ،ف�إنن��ا ن�ض��ع� ،أن��ا و�أن��ت ،ترتي ًب��ا جديدً ا للقيم :ما كان يعترب �س��ي ًئا ،ي�صبح الآن جيدً ا ،قتل �ش��خ�ص هو �أمر
طبيعي جدً ا ،لأنه يتوافق مع قانون الطبيعة ،الذي مبوجبه ال تخ�ضع �أي جرمية قتل لأية حمكمة.
وهن��ا �أمامن��ا حري��ة غ�ير حم��دودة! افع��ل م��ا ت�ش��اء ،كل الأغ�لال الأخالقي��ة �أ�س��قطت� ،إذا كن��ت ترغ��ب ،انغم���س
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يف الفج��ور ،ب��ع زوجت��ك ،تاج��ر ب�ضم�يرك ،ا�س��خر م��ن كل الأنقي��اء والأبري��اء ،اكذب وغ���ش ،فكل ه��ذا من طبيعة
الأ�ش��ياء ،ويعت�بر ح ًق��ا طبيع ًي��ا للجمي��ع� ،أن��ت مث��ل ال�س��ارق الهارب م��ن ال�س��جن �إىل احلرية :اذبح� ،أقتل ،ا�س��رق،
(ه��ذا ،عل��ى م��ا يب��دو ،ه��و "طري �س��عادتك" ال��ذي ينزل على ي��دك املمدودة!)
�أوه ،ال ،يا نظريي الغريب! قواعد احلياة العظيمة مل ن�ضعها نحن� ،أنت و�أنا ،مل ينتهكها الأقوياء ،بل ال�ضعفاء،
وهي ال تطاق بالن�سبة للآخرين ،ولي�س للأولني.
�أوه ،باملنا�س��بة ،جمي��ع الأبط��ال امل�ضطهدي��ن� ،أحرق��وا على املواقد� ،ش��نقوا كملحدين ،والأولي��اء والأنبياء ُحكموا
باملوت لي�س من قبل النا�س ،و�إمنا من قبل ال�سلطة.
وداعا".
النا�س �أنقذوهم من الن�سيان ،واحتفظوا ب�أ�سماء ال�شهداء يف ذاكرتهم �إىل الأبدً ...
بع��د �أن �أخفي��ت الر�س��الة يف امل��كان املح��دد ،ع��دت �إىل اجلن��اح ،وحت��ت انطب��اع ر�س��التي ،ا�س��تلقيت طوي� ًلا
دون �أن �أغف��و.
ب��د�أت �أتذك��ر الر�س��الة الأوىل للغري��ب ،الت��ي تتح��دث ع��ن معاين "ال�ين" و"اليانغ" ،املفهومني الرئي�س��يني للفل�س��فة
ال�صينية ،انتقال النوع الأول من الظاهرتني �إىل الثاين ،والعك���س بالعك���س ،وحدة املكونني املت�ضادين ،كل هذا
وا�ضح��ا يل ،ولك��ن مل��اذا ينبغ��ي �أن تندم��ج هات��ان البدايت��ان ،وت�ش��كالن �ش��ي ًئا واح��دً ا ،ويج��ب �أن تفق��د كل
يب��دو
ً
منهما قيمتها امل�ستقلة؟ ملاذا بال�ضرورة يجب �أن يختلط الأبي�ض مع الأ�سود ،املفيد مع ال�ضار ،اخلري مع ال�شر؟
بع��د �إبع��اد لعب��ة العق��ل املاك��رة ،ال ميك��ن للم��رء �أن يطل��ق ت�س��مية الن��ار عل��ى �أ�ش��ياءٍ م��ن نف���س الرتتي��ب ،مث� ًلا ،يف
املوق��د لطه��ي الطع��ام ،والله��ب املدم��ر للحري��ق التي يحرتق فيه كامل اخلري الب�ش��ري املكت�س��ب ،عل��ى الرغم من
�أن��ه يف ه��ذه احلال��ة ،ويف احلال��ة الأخ��رى ،تن�ش��ط عملي��ة الإح��راق ،ال ،ه��ذه ظواه��ر خمتلف��ة ،على الرغ��م من �أن
العن�ص��ر الأ�سا�س��ي امل�ش�ترك ه��و الن��ار ،ولكن من هو امل�س��تفيد من و�ضع �أ�ش��ياء خمتلف��ة يف مقالة واحدة؟
وه��ذا مرب��ح ،اللعن��ة عليه��م ،جلمي��ع �أن��واع الوحو���ش الأخالقي��ة ،املخنث�ين الروحي�ين ،الربمائي��ات الأخالقي��ة
الزلقة ،امل�ستعدين لالنحراف ،ويف �آن واحد خدمة ال�سيدين :الكذب واحلقيقة� ،أوه ،م�سوخ هذا العامل ينظرون
دائ ًم��ا �إىل احلي��اة بعي��ون قا�س��ية؛ فه��م ي��ودون �أن ينتقموا من العامل كله ب�س��بب قبحهم.
و�أن��ا �أج��د ه��ذه اخل�صائ���ص يف مرا�س��لتي ال�س��رية ،مثل��ه مث��ل متع�ص��ب �إرهاب��ي ،ال يرح��م ،ي�ض��ع اخل��ط ليفج��ر
املعب��د الروح��ي امل�ش�ترك لعم��وم الب�ش��رية ،ال��ذي م��ن �أج��ل ت�ش��ييده ُب��ذل الكث�ير من اجله��ود الأخالقي��ة ،يريد �أن
ُت َد ّمر نتائج �آالف ال�سنني من العمل الب�شري يف حلظة ،الأمر الذي بعده �سيتعني علينا� ،سواء كنا نريد ذلك �أم
ال� ،أن نع��ود �إىل الوج��ود الوح�ش��ي اخل��ايل م��ن الروحاني��ة ،يج��ب مقاوم��ة الإره��اب الروح��ي.
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 8أبريل
ال�ش��عور بالوح��دة ،م��ا ه��و؟ ومل��اذا ه��و؟ �أعتقد �أنه م��ن املمكن حت ّمل جميع �أعباء احلي��اة ،ميكن حت ّمل �أي افرتاء،
حتى والعنف ،لكن حت ّمل الوحدة الدائمة يتجاوز قوة �أي �شخ�ص.
�س��معت �أن االنتح��ار ينت�ش��ر يف كث�ير م��ن الأحي��ان يف �أك�ثر ال��دول ازده��ا ًرا ،ولي���س يف البل��دان ذات امل�س��توى
املعي�ش��ي املنخف���ض� ،أ�س��باب االنتح��ار متباين��ة للغاي��ة ،ميكن �أن ميثلها مر�ض ع�ض��ال� ،أو حب غري موفق� ،أو حلم
َّ
حمط��م ،لك��ن ال�س��بب الرئي�س��ي ه��و ال�ش��عور بالوحدة.
بالطبع ،لي���س كل �ش��خ�ص مري�ض مي�ؤو���س منه يقرر �أن ينهي حياته منتح ًرا� ،إذا كان �إىل جانبه �أنا���س مقربون
يحبهم ،ف�إنه من امل�ستبعد �أن يخطر بباله �أن ينهي حياته ،ولكن �إذا ما �أ�صابك حزن ،ولي�س لديك من ت�شاركه
به ،ف�إن ال�شعور بالوحدة �سيغدو �سيدك ،ومن الآن ف�صاعدً ا ،هو ،كاحلبيب ،ي�ستحوذ على كل انتباهك ،يرافقك
يف كل �أركان وج��ودك املعت��م ،ال�ش��عور بالوح��دة ه��و �ش��قيقك الت��و�أم ،الت��و�أم ،ال�ش��عور بالوح��دة ه��و م�ص�يرك ،يف
النهاي��ة� ،أن��ت مت�س��ك ب��ه م��ن معطف��ه وتتبع��ه بخنوع �إىل النهاي��ة ،وتذهب �إىل بلد �ضبابي م��ن العامل الآخر.
اكت�ش��ف العلم��اء م��ا ي�س��مى ب�ـ "الثق��وب ال�س��وداء" خل��ف املج��رات البعي��دة ،تبتل��ع كل م��ا يق�ترب منه��ا ،حت��ى
الن��ور ،ب�ش��كل ال رجع��ة في��ه ،ال�ش��عور بالوح��دة ه��و ثق��ب �أ�س��ود ،يبتلع ب�ش��كل ال رجعة فيه كل �ض��وء روحك ،وكل
ق��واك ،وكل م�ش��اعر الف��رح يف حيات��ك ،الطاق��ة الروحية التي يلتهمها �ش��عورك بالوحدة ،كانت تكفيك للقيام
بالكثري م��ن امل�آثر.
لق��د ح� َّل ب��ي � ً
أي�ض��ا ه��ذا ال�ش��عور ،ه��و قري��ب من��ي للغاي��ة� ،أ�ش��عر بلم�س��ه بقلب��ي ال��ذي �أ�صب��ح فج��أة ي�ش��عر ب��الأمل
وال�ضي��ق واالنزع��اج.
و�أن��ا �أج��ري برع� ٍ�ب� ،أفت���ش ع��ن ُم��اور� ،أوق��ف املمر�ض��ات والعامالت يف املم��ر ،و�أقبل على �س��ؤالهن عن حياتهن
ومعي�شتهن ،وا�ستمع �إىل �أجوبتهن ،كما لو كنت مهت ًما جدً ا بكل هذا ،و�أنا يف نف�سي �أدعو لو يتحدثن معي لأطول
ف�ترة ممكن��ة ،وكث�يرات منه��ن ينظ��رن �إ ّ
يل ،ويفتح��ن �أعينه��ن وا�س� ًعا ،معتق��دات �أنني ل�س��ت يف وعي��ي ،يف حني ال
يقم��ن �أخري��ات ب�إر�ضائ��ي بالإجاب��ة ،ويبت�س��من ب�س��خرية ،ويتابع��ن طريقه��ن.
�رعا �إىل هن��اك ،حي��ث �س��أرى م��ن جدي��د الطبيب��ة
انتظ��رت� ،أخ�ي ًرا ،ح�ص��ة تدري��ب التحفي��ز الذات��ي� ،أج��ري م�س� ً
اللطيف��ة ب�ش��فتيها الطفوليت�ين املتنا�س��قتني ،امل�س��تعدتني دائ ًم��ا للزقزق��ة مب��ا ه��و م�ش��جع ،جل�س��ت عل��ى الكر�س��ي،
ولكن يف روحي ال�شيء نف�سه ،طوال اجلل�سة تظاهرت ب�أين كنت نائ ًما ،جل�ست مغلق العينني ،مل �أفتحهما ،حتى
عندم��ا انته��ي كل �ش��يء� ،أخ�ي ًرا تظاه��رت ب�أنن��ي ا�س��تيقظت- ،واو ،ي��ا للمعج��زة! ر�أي��ت �أمام��ي الطبيب��ة ترمقن��ي
بنظ��رة فاح�ص��ة �صامت��ة ،م��ع ابت�س��امة لطيف��ة عل��ى وجهها!كانت عيناها طيبتني ،و�ضو�ؤهما امل�ش��ع �أ�ش��اع الدفء
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يف روح��ي للحظ��ة ،ك��م ه��و قلي� ٌل م��ا يحت��اج �إليه الإن�س��ان! نظ��رة طيبة واح��دة ،ميكنها �أن جتعلك �س��عيدً ا تقري ًبا.
م��ع ذل��ك� ،أربكن��ي قوله��ا" :لكن��ك مل تن��م؟" ،كن��ت عل��ى يق�ين م��ن �أنن��ي ا�س��تطعت �إقن��اع اجلمي��ع ب�أنن��ي غ��ارق يف
ن��وم عمي��ق ،قالته��ا بلهج��ة ودي��ة مرح��ة ،واختف��ي حرجي على الفور� ،آخ� ،أنا ل�س��ت بحاجة �إىل �أي �ش��يء ،فقط �أن
ينظ��روا �إ ّ
يل مبثل ه��ذه النظرة اللطيفة.
متاما:
فج�أة �أخذت يدي ،و�س�ألت �س� ًؤال غري متوقع ً
هل ب�إمكانك �أن تعطيني الأفكار التي تعذبك؟
ومرة �أخرى وقعت يف االرتباك.
كيف ذلك� ،أعطيك؟ ب�أية طريقة؟
تع� َّرق كف��ي م��ن اال�ضط��راب ،ح��ررت ي��دي بلط��ف ،كان��ت الطبيب��ة ال�ش��ابة ال ت��زال تنظ��ر �إيل ب��و ّد ،وك�أنه��ا تق��ول:
"ح�س��نا ،ما بك ،اهد�أ ،ف�أنا مل �أقل �ش��ي ًئا ميكنه �أن ي�س��يء �إليك" ،عيناها ،اللتان ال قاع لهما كالبحر ،املتلألئتان
كال�س��هوب ال�صباحي��ة� ،صبت��ا ال��دفء ال�س��عيد يف قلب��ي الب��ارد ،تل��ك العين��ان هد�أت��اين� ،أراحت��اين� ،س� ّكنتاين.
"�أعت��ذر �إذا �أزعجت��ك ب��أي �ش��يء- ،قال��ت عيناه��ا الرقيقت��ان - ،مل �أك��ن �أود فع��ل م��ا ي�ؤمل��ك� ،أن��ا فق��ط �أردت �أن
�أخف��ف معانات��ك ،روح الإن�س��ان ال ميك��ن �أن ت�س��اعدها �إال روح �إن�س��ان �آخ��ر ،انظ��ر ،انظ��ر يف عين��ي� ،إنهم��ا ال
تكذب��ان ،ال تق��والن �إال احلقيق��ة".
"�أن� ِ�ت دافئ��ة ،ن�س��يم ال��دفء الناع��م يه� ّ�ب من��ك�- ،أجب��تُ ً � ،
أي�ض��ا بع�ين واح��دة فق��ط - ،لق��د الحظ��ت ذل��ك م��ن
امل��رة الأوىل ،لكنن��ي مل �أفه��م حينه��ا �إىل م��ن كان دف��ؤك موج ًه��ا ،بدا يل �أنه �إىل ال �أح��د ،والآن �أنت تتوجهني �إ َّ
يل
حتديدً ا ،و�أنا �أجيبك ،نعم� ،أفكاري تعذبني ،لكنها كثرية ،هناك الكثري جدً ا جدً ا من الأفكار القلقة ،و�أنا �أخاف
أعطيك �إياها� ،أخ�ش��ى �أن �أ�س��بب لك �ضر ًرا ال ميكن �إ�صالحه� ،س��يكون من الأف�ضل لك �أن تظل �أفكاري هذه
�أن � ِ
حمجوب��ة عنك دائما.
 �إنقاذك من الأفكار امل�ؤملة هو �سعادة بالن�سبة يل.عال.
بدا يل فج�أة �أنها لفظت العبارة الأخرية ب�صوت ٍ
ماذا؟ � -س�ألتُ رغبةمني يف الت�أكد من �صحت ما �سمعت.
�إنقاذك من الأفكار امل�ؤملة هو �سعادة بالن�سبة يل- ،كررت بهدوء.
احل��وار الداخل��ي ال�صام��ت حت��ول �إىل خارج��ي م�س��موع ،وهذا مل ينا�س��بني ،كان احلديث بالنظ��رات �أكرث �صد ًقا
وو�ضوحا بالن�سبة يل ،غال ًبا ما تبدو الكلمة املنطوقة غام�ضة وغري مفهومةّ ،
ف�ضلت التحدث بالعيون.
ً
أعطيك �أفكا ًرا ت�ضطهدين ،يعني بالن�سبة يل �أن �أ�سلمك م�صريي".
"�أن � ِ
عال ملثل هذه الكلمات الت��ي ال تقال �إال مرة واحدة
وا�صل��ت احلدي��ث ال�صام��ت ،متخي� ًلا بو�ض��وح �أن ق��ول ب�ص��وت ٍ
يف العمر ،كان �سيمثل بالن�سبة يل م�شكلة �أكرث �صعوبة".
"�أنا على ا�ستعداد لتويل ...كل �شيء"�- ،أجابت عيناها املليئتان بالإ�صرار.
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عال.
كان قلبي يخفق ب�صوت ٍ
عال مرة �أخرى.
ح ًقا؟  -مل �أالحظ كيف حتدثت ب�صوت ٍ
ح ًقا- ،قالت بهدوء وحزم.
تي��ا ٌر ق��وي م��ن امل�ش��اعر الواهب��ة للحي��اة ،كمي��اه حتط��م ال�س��د ،اندف��ع �إىل عامل��ي الروح��ي ن�ص��ف اجل��اف ،وه��ذه
ال�صح��راء البائ�س��ة يف حلظ��ة حتول��ت �إىل واح��ة مزه��رة مغم��ورة باخل�ض��رة ،نع��م ،هن��اك يف الع��امل تل��ك الق��وة
�ال! ال يتطل��ب الأم��ر �س��وى القلي��ل م��ن احل��ظ ملقابلته��ا
العظيم��ة الت��ي ترف��ع الإن�س��ان ،ومت�ل�أ حيات��ه مبغ��زىً ع� ٍ
والإق�لاع...
�رت �إىل �أ�س��فل
لام ،وب�ش��يء م��ن احل��زن ،وب�لا حيل��ة نظ� ْ
بكف��ي اجلاف��ة وامللتهب��ة �أم�س��كت بلط��ف يده��ا ،با�ست�س� ٍ
خمف�ض��ة عينيه��ا ،وبحرك��ة واهن��ة حاول��ت �أن حت��رر نف�س��ها ،لكن��ي حافظ��ت عليه��ا ،لأن قلب��ي كان مفع ًم��ا بالثقة،
وروح��ي حمت�ش��دة ب�ش��جاعة وق��وة مل ي�س��بق له��ا مثي��ل� ،ش��عرت يف نف�س��ي بانت�صار و�ش��يك.
لك��ن ه��ذا ،بالطب��ع ،ه��و خف� ٌة وا�ضحة ،فقبل دقيق��ة واحدة فقط �أنا ،البطة العرجاءَّ ،
املعذب كلي ب�س��بب الوحدة
العاملية ،مت تخلي�صي من اخلوف الرهيب �أمامها ،من قبل هذه الفتاة اللطيفة ،والآن ،بعد �أن اكت�س��بت قوىً مل
ي�سبق لها مثيل� ،أريد �أن �أوجهها �ضد حم�سنتي العزيزة.
قربته��ا �إىل نف�س��ي ،الرائح��ة العط��رة لعطوره��ا فاح��ت عل� ّ�ي ،كفاه��ا الرطبت��ان ارتع�ش��تا قلي� ًلا ،و ،ي��ا �إله��ي ،كلم��ا
كانت ترجتف �أكرث ،كانت تنطلق يف داخلي ،بثقة �أكرب وعدوانية �أكرث ،رغبة �ش��ريرة ،مثل �س��مكة قر���ش ت�ست�ش��م
ا�ستبد ْلت ،و�أخ ًريا ي�صل الأمر �إىل وعيي :نعم� ،أنا ،كلي نف�سي،
رائحة الدم� ،أنا ال �أفهم نف�سي ،كما لو كنت قد ِ
لك��ن يف جوه��ري احلي��واين البه��ي ،ووح���ش غرائ��زي ا�س��تفاد م��ن اللحظ��ة املوفق��ة ،وزح��ف خ��ارج ظلم��ة ال�س��جن
العميق��ة لالوعي اخلا�ص بي.
ال! ال! –قلت مذعو ًرا�- ،أبدً ا! م�ستحيل!
بع��د �أن ان�ش��غلت كث�ي ًرا م��ع وح�ش��ي� ،أرجعت��ه �أخ�ي ًرا �إىل الزنزان��ة م��رة �أخ��رى ،ورفع��ت ر�أ�س��ي ب�صعوب��ة م��ع تنف���س
ال�صع��داء ،ور�أي��ت ...ر�أي��ت وجهه��ا الفتي حائ ًرا ومت��وردًا من االحمرار.
هذا لي�س لك ،هذا حديثي لنف�سي- ،بررتُ للطبيبة كما لو كنت ً
طفل ،غار ًزا �إ�صبعي يف �صدري ال�ضعيف.
�مت بخج��ل ،والفج��ر ال��وردي عل��ى وج��ه الإن�س��ان ال�ص��ايف ه��و عالم��ة �أكي��دة عل��ى النق��اء الروح��ي والرق��ة،
ابت�س� ْ
من النا�س الذين مل ين�سوا بعد كيف يحم ّرون ،ميكننا �أن نتوقع �أنهم قد ُوهبوا ً
جمال داخل ًيا ،وميتلكون �ضم ًريا
�أ�صي� ًلا ،وممنوح��ون حب احلقيقة...
جل�س��ت عل��ى الكر�س��ي بج��واري ،و�أرادت �أن تق��ول �ش��ي ًئا� ،إال �أنن��ي غطي��ت بعناي��ة فمه��ا بي��دي ،الم�س��ت �ش��فتيها
الناعمت�ين املذهلت�ين ك ّفي.
ال داعي لقول �أي �ش��يء! ...ه�سـ�-سـ���-س- ،هم�س��تُ ً
قائل - ،بعد مناجاة روحينا-ال داعي لقول �أي �ش��يء ...كل
�شيء �سيكون زائدً ا ".ولي�ست هناك حاجة �إىل �أي كلمات.
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�ال ،وكم��ا ل��و كان��ت قد و�ضعت النقطة الأخرية حلديثنا ال�صام��ت احلميم ،نظرت �إ َّ
يل بلطف
�ضحك��ت ب�ص��وت ع� ٍ
كبري ور ّقة بالغة �-أوه ،بهذه العيون امل�ش ّعة! ومرة �أخرى بدا يل �أن يف روحي واحة فاتنة مزهرة بخ�ضرة ن�ضرة.
يف بع�ض الأحيان يكون الواقع مثل �أكرث احلكايات �سح ًرا.
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�أنا �س��عي ٌد ك�ش��خ�ص كان منذ فرتة طويلة موجودًا يف غرفة مظلمة وخانقة ،وفج�أة خرج �إىل �ضوء ال�شم���س� ،إىل
م�ساحات حيا ٍة ن�شطة ،مزدحمة بالنا�س.
يب��دو �أن الفك��رة الف�ضولي��ة الت��ي يح��اول �صاح��ب الر�س��ائل املجهول��ة ب�أي و�س��يلة تتبعه��ا ،بد�أت تدريج ًي��ا ترتكني،
وغ�ير ال�ش��اب النحي��ل� ،صاح��ب النا�صي��ة الطويل��ة ال��ذي وقع��ت عين��اي علي��ه ،وال��ذي ح��اول دائ ًم��ا �أن يختب��ئ يف
اجلن��اح عندم��ا ي��راين ،مل �أك��ن �أ�ش��ك يف �أي م��ن املر�ضى.
و� ً
أي�ض��ا ه��ذا الزمي��ل ،كم��ا علم��ت من��ذ وق��ت قري��ب ،عانى رها ًبا ن��اد ًرا ،من النظرة املبا�ش��رة �إلي��ه ،وكان يختبئ،
لي���س مني فقط ،من اجلميع .
م��ع ذل��ك ...م� َّر بع���ض الوق��ت ،وب��د�أت الأف��كار ع��ن "القري��ن املجه��ول" تع��اودين م��رة �أخ��رى ،وب��د�أت �أفك��ر يف
خط��ط جدي��دة ،ويف كيفي��ة اكت�شافه�".س��أذهب ...ق��د يق��ع فج��أة الي��وم حتدي��دً ا- ...مع هذه الفك��رة خرجت �إىل
النزه��ة يف ال�س��احة ،لب�ضع��ة �أي��ام مل �أخ��رج �إىل هن��ا ،خالل هذا الوقت ،كما تب�ين ،كانت هناك بع�ض التغيريات
يف ت�شكيلة جمهور �ساحتنا ،مل يكن موجودًا الرجل امللتحي ال�ضخم ،هاوي العراك ،وال خ�صمه الأ�شعث الذي،
ب�لا ح��ول وال ق��وة� ،س��مح لنف�س��ه �أن ُي َ�ض��رب عل��ى رقبت��ه ،واختف��ي الرثثار الأحمر الذي كان ي�س��رد جميع �أ�س�لافه
جال�س��ا عل��ى املقع��د الركن��ي ،يع� ُ�ظ
امل�ش��هورين ،م��ن الأ�ش��خا�ص القدام��ى امل�ألوف�ين مل يك��ن هن��اك �إال "ي�س��وع"ً ،
نف�س��ه به��دوءٍ وبعم� ٍ�ق ب�ش��يءٍ م��ا� ،أم��ا الباق��ون فق��د كان��وا م��ن الن��زالء اجل��دد ،معظمه��م يف�ض��ل امل�ش��ي عل��ى ط��ول
امل�س��ارات ب�ش��كل حزي��ن ،دون التوا�ص��ل م��ع �أي �ش��خ�ص؛ كل حماوالت��ي للتوا�ص��ل معه��م ب��اءت بالف�ش��ل؛ و�س��رعان
م��ا �ش��عرت باحل��رج؛ لأنن��ي �أنظ��ر �إىل امل�س��اكني يف وجهه��م ،وك�أين �أح��اول اتهامه��م يف نذالة ما.
وعب ًثا ،بعد �أن جتولت يف امل�ساء ،تعبت كث ًريا وعدت �إىل جناحي ،هويت على �سريري ،وغفوت.

340

13

 13أبريل
دائم يف الر�أ���س ،يت�أج��ج وينخر يف الدماغ ،ال
متلكتن��ي المب��االة ب��كل �ش��يء ،يف كل الأي��ام الأخ�يرة عاني��ت من �أمل ٍ
�أ�ستطيع حتى العمل يف يومياتي.
والنظ�ير الغري��ب كم��ا ل��و كان��ت الأر���ض ق��د ان�ش��قت وابتلعت��ه ،ل��و �أن��ه �أر�س��ل خ ًربا ع��ن نف�س��ه ،فهو �ألقى يف ر�أ�س��ي
�أفكاره اخلبيثة ،واختفي ،ال �أ�شعر بالقلق لو مات ،حتى وال يهمني �إن كان ال يزال على قيد احلياة� ،إال �أن الأفكار
ال�شريرة التي �أعطاين �إياها ،ال تعطي راحة لروحي.
ال�صح��راء تق�ترب م��ن الأرا�ض��ي اخل�صب��ة ،جتتاحه��ا بالرم��ال ،م��ع ه��ذا التو�س��ع العامل��ي لل�ش��ر ،ت�ضي��ق ب�ش��كل
متزاي��د واح��ة الأخ�لاق الب�ش��رية.
كلم��ا �أ�صبح��ت الأعم��ال الفني��ة والكت��ب والأف�لام �أك�ثر فظاظ��ة وف�س� ًقا ،ازدادت الأم��وال يف �س��وق الت�صري��ف،
�إنهم ال ي�س��تمعون �إىل بيتهوفن �أكرث ،ولكن مثل النمل على الع�س��ل ،يرك�ض الع�ش��اق �إىل املو�س��يقى الأكرث فظاظة
و�صخ ًب��ا وبدائي��ة ،لعق��ود م��ن الزم��ن ال ي�س��تطيع خمر ٌج كبري العثور على الو�س��ائل الالزم��ة لإنتاج فيلم جديد ،يف
ح�ين �أن حمت� ً�ال ُي�س� ِّرب امل��واد الإباحي��ة ،غ��ار ٌق يف الذه��ب ،ويدخ��ل �ضم��ن النخب��ة الثقافي��ة العاملي��ة ،م��اذا يعن��ي
ه��ذا؟ �أن الفج��ور ه��و ال�س��لعة الف�ضل��ى يف ع�صرن��ا� ،إذا قام��ت جنم��ة �س��ينمائية م�ش��هورة يف بل��د متق��دم للغاي��ة
بالتق��اط �ص��ور عاري��ة للمج�لات ،وتعر���ض مقابل��ة ت�ش��ارك فيها الق��ارئ بعدد هزات اجلماع الت��ي ميكن �أن ت�صل
�إليها يف اجلماع اجلن�سي ،و�أن برملان ذلك البلد يق ُّر قانو ًنا ي�سمح بزواج املثليني ،ويق َّدم كل هذا على �أنه �إجنا ٌز
للدميقراطي��ة ،ه��ل ميكنن��ا احلدي��ث ع��ن انت�ص��ار اخلري على ال�ش��ر؟ بالأحرى لدينا هن��ا هزمية للخري.
لك��ن الأخ�لاق يف ع�ص��ر انح��دار الإمرباطوري��ات ال تعت�بر جت�س��يدً ا لقوان�ين احلي��اة لكل الب�ش��رية ،ه��ذه القوانني
حتتوي على منطق ريا�ضي مت�أ�صل يف خلق احلياة ،يف حني ال يوجد يف الف�س��ق الكلي للحداثة مثل هذا املنطق،
متاما كمدمن خمدرات �أدرك عدم قابليته لل�شفاء،
ال يوجد فيه �سوى املوت وامليل املبا�شر نحو التدمري الذاتيً ،
�أو مدم��ن كح��ول خمم��ور ينهي��ان حياتيهم��ا منتحري��ن ،ال ميك��ن للب�ش��رية التخل���ص م��ن التفكك الروح��ي �إال على
ح�س��اب االنتح��ار العامل��ي� ،إذا تعر���ض اخل�ير يف الواق��ع للهزمي��ة يف احلرب من �أجل ال��روح والعقل ،ف�إنه ال ميكن
�أن تك��ون هن��اك توقعات �أخرى عن عواقبه.
نعم ،نعم ،لي���س من ال�س��هل تدمري الب�ش��رية احلديثة بعوامل خارجية ،من امل�س��تبعد �أن يكون �س��بب موتها كارثة
نووية� ،أو كويكب ينزل من ال�سماء ،الب�شرية �سوف متوت نتيجة لفجورها.
لك��ن يج��ب �أن يك��ون هن��اك �س��بب رئي�س��ي لالنح�لال الروح��ي ال�ش��امل ،ب�لا �ش��ك يتمث��ل ه��ذا ال�س��بب يف مر���ض
الأنانية ،يف "الأنا" القادرة على كل �ش��يء ،والتي ال تقهر ،واجلاحمة ،ولكن هل يرى الإن�س��ان �أنه من ال�ضروري
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�ام ق��ادر عل��ى التغل��ب عل��ى نف�س��ه؟
كب��ح جم��اح "�أن��ا ُه" الوح�ش��ية؟هل هن��اك بالفع��ل م��ن ه��و �س� ٍ
لن�أخ��ذ الفه��د املفرت���س مث��اال؛ فه��و ي�أخ��ذ قطع��ة م��ن اللح��م م��ن جرائ��ه ،يخطفه��ا مبا�ش��رة م��ن �أفواهه��م ،ولك��ن
لي���س لأن��ه يظه��ر �أناني��ة حيواني��ة ،كم��ا اعتق��د علم��اء الأحي��اء يف البداية ،و�إمنا ب�س��بب احلاج��ة �إىل حمايتهم من
املوت� ،إذ قد متوت اجلراء اجل�شعة من الإفراط يف الأكل ،اهتمت الطبيعة بكيفية �إنقاذ احليوانات من الأنانية
واجل�ش��ع� ،أم��ا فيم��ا يتعل��ق الإن�س��ان بذكائ��ه الع��ايل ،فيب��دو �أن��ه مل ُي َف َّك��ر يف ذل��ك ،للأ�س��ف ،النا���س يف كل �ش��يء
ي�ش��بهون جراء الفهد ،ولكن ال �أحد ي�س��تطيع �أن ينقذهم من اجل�ش��ع الكارثي ،با�س��تثناء �أنف�س��هم ...على �س��بيل
املث��ال ،ع��ن طري��ق توحي��د "الأن��ا" املنف�صل��ة يف "نحن" �ش��املة ،رف���ض مبد�أ "يل"� ،أعتقد �أن ال�س��لطة يجب �أن تعود
يل ،كما يعتقد احلاكم -ال ،يل ،يعتقد املطالب بال�سلطة- ،وتبد�أ احلرب الداخلية يف البالد ،الأ�سر تتفتت لأن
الأزواج ال يرغب��ون يف االعتن��اء ببع�ضه��م البع���ض ،وال يفك��ر كل �ش��خ�ص �إال يف نف�س��ه ،هناك ،حيث ت�س��ود "الأنا"،
تغيب "نحن" ،ال ميكن �أن يكون هناك حب ،وال �أخوة ،وال وفاق جيد" ،الأنا" دائ ًما غري �أخالقية� ،إنها ذاتٌ عدمية
ال�ضمري ،و�أولئك الذين يعي�شون حتت �سلطتها هم دائ ًما غري �سعداء ،رغم �أنهم يف بع�ض الأحيان ،من اخلارج،
يبدون يف غاية ال�س��عادة ،ال ميكن لـ "�أنا" �أن تنت�صر على بقية العامل ،و�س��تهزم.
"احلياة هي دائ ًما غرق ال�سفينة"- ،قال خو�سيه �أورتيغا �أي غا�سيت.
غرق ال�سفينة؟ ...مثل هذا حدث يف � 14أبريل  ،1912غرقت تايتانيك ،اجلميع يعرف ذلك.
بع��د ارتطامه��ا بجب��ل جلي��دي �ضخ��م� ،س��رعان م��ا و�صل��ت ال�س��فينة الفاخ��رة الت��ي مت بنا�ؤه��ا م�ؤخ� ًرا� ،إىل الق��اع،
قبل ذلك كان �أكرث من �ألفي �شخ�ص من الأغنى والأ�سعد يف رعب ما قبل املوت على �سطح ال�سفينة ،كيف ميكن
�إنق��اذ "الأن��ا"؟ -ف ّك��ر كل واح��د منه��م ،كل واح��د م��ن ه��ؤالء فق��د عق��دة "الأن��ا" م��ن اخل��وف.
وع��د املليون�يرات ب�أم��وال غ�ير حم��دودة مقاب��ل م��كان يف قارب جناة ،لك��ن القبطان �أمر بو�ضع الأطفال والن�س��اء
فق��ط يف ق��وارب النج��اة � ًأول ،ومت كل �ش��يء كم��ا �أم��ر ،وبع��د م�س��اعدة �أولئ��ك الذي��ن ينبغي �أن ُين َق��ذوا ،بقي طاقم
ال�س��فينة بقيادة القبطان و�ألف وخم�س��مائة م�س��افر على منت ال�س��فينة الغارقة ،عزفت �أورك�س�ترا ال�س��فينة حتى
اللحظ��ة الأخ�يرة ،كان املو�س��يقيون يف املي��اه بعم��ق حت��ى الركب��ة ،وهك��ذا مات��وا ،وه��م ي��رددون الن�ش��يد املجي��د ل�ـ
"نح��ن" املنت�ص��رة ،الت��ي ط��ارت على �أجنح��ة اخللود فوق �أعم��اق املحيط البارد.
لقي قبطان ال�سفينة حتفه مع الطاقم وجميع الركاب املنكوبني.
ه��ذا م��ا ح��دث يف �س��اعة الكارث��ة الك�برى ومواجه��ة امل��وت الو�ش��يك ،وح��دة "الأن��ا" ال�صغ�يرة املث�يرة لل�ش��فقة يف
"نح��ن" الكبرية واخلالدة.
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دخل��ت يف بي��ت العنكب��وت ه��ذا ،فعقل��ي �س��لي ٌم وذاكرت��ي جي��دة ،و�أب��دو وك�أنن��ي ب��د�أت �أعت��اد على وج��ودي يف و�ضع
عدم اليقني ،وعندما اكت�ش��فت ر�س��الة دورية �أخرى يف الدرج� ،أخرجتها دون �أي خوف يف روحي ،فتحت املغلف
وبد�أت يف القراءة ،كما لو كانت ر�سالة من �صديق قدمي.
"�صديق��ي العزي��ز! لف�ترة م��ن الوق��ت مل �أمتك��ن م��ن الكتاب��ة ل��ك لأنني كن��ت ً
مري�ضا للغاية" ،ابت�س��مت ابت�س��امة ال
�إرادي��ة :ك�أن��ه ت��و�أم يل ،مري���ض يف نف���س الوق��ت مع��ي".
�أ�س��عدتني ر�س��التك الأخ�يرة ،رغ��م �أنن��ي ،كم��ا تفه��م ،ال �أتف��ق معك يف كل �ش��يء� ،أنت جتعل معن��ى اخلري مطل ًقا،
عل��ى الرغ��م م��ن �أن مفه��وم املطل��ق ال ينطب��ق �إال عل��ى اهلل ،وبع��د ذل��ك� ،أي قان��ون ال يتواف��ق م��ع حقيق��ة الأ�ش��ياء،
غري قابل للتنفيذ ،وقوانني اخلري ،وف ًقا لر�أيك ،غري قابلة للتطبيق ،ومن َث َّم فهي قوانني ُو ِلدت ميتة ،و�إذا كانت
قوان�ين اخل�ير غ�ير قابل��ة للتنفي��ذ ،ف�إنه��ا �إذن ال ت��ؤدي �إال �إىل �إث��ارة املجتم��ع ،وتعمي��ق التناق�ض��ات في��ه ،وت�س��بب
ل��دى النا���س حز ًن��ا عل��ى الرغب��ات غ�ير املحققة ،وعدم الر�ضا ع��ن احلياة ،واالرتباك والقلق ،والتناف���س الذي ال
معنى له فيما بينهم� ،إن التغلب على كل هذه الأمور ال�س��لبية لن ي�س��اعده �إال �إىل التو�صل حلل و�س��ط بني اخلري
وال�ش��ر ،واالع�تراف ب��الأول والآخ��ر كبدايت�ين متكافئتني و�ضروريتني للن�ش��اط احليوي للب�ش��رية ،ومفهوما اخلري
وال�ش��ر ،بح��رف كب�ير ،الل��ذان ت�ش��كال يف الع�ص��ور القدمي��ة ،مل يع��ودا حيوي�ين الي��وم ،وب� ً
�دل م��ن هذي��ن الأثري��ن
املقد�س�ين ،الفل�س��فيني والنمطي�ين الأولي�ين ،يج��ب �أن ن�س��تخدم مفاهي��م الق��وة ال�س��لبية والإيجابي��ة ،الت��ي ال تق��ل
�ضرورة بالن�سبة للحياة ،مثل ال�شحنات مع رمزي "موجب" و"�سالب" يف الكهرباء ،فقط عندما نق ّر بتكاف�ؤ هاتني
القوتني� ،س��وف يتوقف عاملنا عن االنق�س��ام �إىل ق�س��مني خمتلفني ،و�إىل مع�س��كرين ال ميكن التوفيق بينهما.
بوق��ت طوي��ل قبلن��ا� ،أن��ا و�أن��ت ي��ا �صديق��ي ،كان هن��اك �أ�ش��خا�ص �أذكي��اء ح��ددوا ب�ش��كل �صحي��ح املحت��وى
الداخل��ي لل�ش��ر.
ال�ش��اعر الفرن�س��ي �ش��ارل بودل�ير �أن�ش��ده يف الكت��اب ال��ذي حم��ل عن��وان "�أزه��ار ال�ش��ر" ،وكت��ب الكات��ب الياب��اين
ريونو�س��كي �أكوتاغ��اوا" :احلي��اة الب�ش��رية ال ت�س��تحق �س��ط ًرا واح��دً ا م��ن بودل�ير" ،ول��و �أ�صبحن��ا جميعن��ا مبث��ل هذه
ال�صراح��ة واالت�س��اق يف ا�س��تنتاجاتنا ،لتغ�ير املفه��وم العامل��ي "للنزع��ة الإن�س��انية" ب�ش��كل كب�ير ،وحت��رك نح��و
حمت��وى دميقراط��ي حقيق��ي...
ه��ل تذك��ر لوح��ة بيكا�س��و "مينوت��ور يف احللب��ة"؟ و�س��ط حلب��ة م�صارع��ة الث�يران يع��وي مينوت��ور اجلري��ح كالذئ��ب،
ويرف��ع وجه��ه �إىل ال�س��ماء ،وهن��اك �ش��خ�ص م��ن وراء درع احلاج��ز مي��د يده �إليه "من الوا�ض��ح �أنه مل يرهبه حتى
الآن املفهوم املتعارف عليه ب�ش��كل عام عن �ش� ّر ال�ش��اب" ،مي�س��ح الوح���ش على ر�أ���س الثور ،ويظهر جتاهه ال�شفقة
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والرحمة ،وهذا ال�شاب يقف �أقرب بخطوة من احل�شد اجلامح من املتفرجني� ،إىل املثل العليا للخري احلقيقي.
ي�س��تنتج م��ن ذل��ك �أن��ه م��ن دون تق�س��يم النا���س �إىل خريي��ن و�ش��ريرين ،ف��إن التعاط��ف ممك��ن مع اجلميع ،ولي���س
فق��ط مع القريبني.
�إن املثلي�ين جن�س� ًيا الذي��ن حتتقره��م ،والذي��ن ال تعده��م ب�ش� ًرا ،ه��م رغ��م كل �ش��يء يبق��ون ب�ش� ًرا ،والقوانني التي
تكتب بالن�س��بة لهم ال يتم اتخاذها من قبل برملانات الدول الدميقراطية فح�س��ب ،بل من خالل احلياة نف�س��ها،
"�أعتق��د �أن��ك ق��د الحظ��ت بالفع��ل �أنن��ي �أق��ر�أ مدوناتك اجلديدة يف اليوميات ،ف�أنت يف ال�س��ابق كنت تخفي دفاتر
املالحظ��ات ،خو ًف��ا م��ن �أن ينظ��روا فيه��ا دون ق�ص��د ،ولكنن��ي الآن �أرى �أن اليومي��ات مو�ضوع��ة ب�ش��كل مك�ش��وف،
وحت��ى �إنه��ا مفتوح��ة ،لذل��ك مل �أ�س��تطع املقاوم��ة م��رة �أخ��رى ،وقر�أته��ا� ،آ�س��ف� ،أرى �أن ر�س��ائلي �أعي��دت كتابته��ا
هن��اك ،والآن ب�إم��كاين الق��ول ب�ش��جاعة �إن ه��ذه ه��ي مذكراتنا امل�ش�تركة� ،ألي���س كذل��ك يا عزيزي؟"
وب�صف��ة عام��ة� ،ألي���س م��ن امل�ضح��ك �أن تعاملن��ي م��ع نوع م��ن االحتقار املثري لال�ش��مئزاز؟ ولكن ،كم��ا الطبيب ،ال
ينبغي �أن يكون �شديد احل�سا�سية جتاه املر�ضى ،ف�إن �أتباع الف�ضيلة احلما�سيني ال ينبغي لهم �أن يزيحوا �أنوفهم
عن �شوائب الفجور الكريهة� ،أال تظن �أنه من غري الالئق بالن�سبة لأمثالك من الأخالقيني واملدافعني عن اخلري
والأخالق� ،إظهار اال�شمئزاز؟
دعن��ا ال نن�س��ى ي��ا �صديق��ي �أن��ه م��ن ب�ين النا���س العباق��رة الذين عملوا بجد ملجد الب�ش��رية ،كان هن��اك الكثري من
املثليني اجلن�سيني.
�أوه� ،سيكون من اجليد لنا �أن نلتقي يف النهاية!
يف انتظار ر�سائل حتمل �إجابات.
�صديقك الغريب
اهلل وحده يعلم ما الذي يريد �أن ي�صل �إليه هذا التعي�س مني.
بعد �أن رجعت �إىل اجلناح ،وا�ستجمعت �أفكاري ،كتبت ب�سرعة ردًا على ر�سالته.
"الغريب املحرتم! هناك م�ش��اعر ومفاهيم تتطلب فيما يتعلق بها نقا ًء غري ملوث� ،إنه احلب وال�ش��رف والعدالة
وال�ضم�ير ،يج��ب �أن تبق��ى يف ال�ش��كل النق��ي ،احلي��اة ال ميكن �أن ت�س�ير بن�صف وف��اء ون�صف غدر ،و�أمانة متتزج
باخلداع ،وحب مع قطعة من اخليانة� ،إما نعم ،و�إما ال� ،إن مبد�أ اخلري ال ميكن �أن يكون قاعدة للحياة اليومية،
مع �إمكان �أن يتحول كل �شيء �إىل العك�س ،ح�سب الظروف.
واملثل الأعلى للخري هو النجم الهادي ،الذي ال ي�ش�ير �إىل املكان الذي ينبغي الو�صول �إليه ،و�إمنا يعطي االجتاه
الذي يجب اتباعه ،لذلك ال ينبغي يف �أخطاء �إن�سان على الأر�ض �أن يذهب �إىل �إلقاء اللوم على النجم الهادي يف
ال�س��ماء ،م��ن �أج��ل حت�س�ين احلي��اة ،لي���س هناك حاج��ة لتغيري املثل العليا ،ب��ل من ال�ضروري �أن ن�صحح �أنف�س��نا،
�إن مراجعة قوانني اخلري وال�شر لي�ست �إال يف متناول الآثمني والأ�شرار ،فقط هذا ميكن �أن ينقذهم من و�صمة
الع��ار املخزي��ة عل��ى جباهه��م" ،ميكن��ك تربي��ر ،ال ميكن��ك معاقبة ،ولكن �س� ِّ�م ال�ش��ر �ش� ًرا"- ،قال دو�ستويف�س��كي-
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وهل هو خمطئ؟
ال �أج��ادل يف �أن��ه ينبغ��ي �أن نح��ب كل النا���س ،ال �أن نق�س��مهم �إىل جديري��ن وغ�ير جديري��ن ،لك��ن مينوت��ور ال��ذي
م�س��د ر�أ���س ال�ش��ر و�ش��عر بالأ�س��ف عليه ،ولي���س
ذكرته ،ال ميثل رمز ال�ش��ر نف�س��ه ،والرجل الذي �أ�ش��فق عليه ،هل َّ
ر�أ���س املخل��وق� ،ضحي��ة ال�ش��ر نف�س��ه ،ال��ذي يع��اين واملحت�ض��ر؟ رمب��ا املعن��ى احلقيق��ي للوح��ة يف ه��ذا الأخري ،مثل
متاما� ،أنت ،يف املنطق اخلا�ص بك ،تريد �أن متحو اخلط الفا�صل
هذا احلب لكل ما هو
ٍ
حي-فان�-أمر مفهوم ً
مري�ض مي�ؤو���س منه ،ال تعني �ش��فقة على املر�ض نف�س��ه ،هنا ال�شفقة على من
بني اخلري وال�ش��ر ،ال�ش��فقة ب�إن�س��ان ٍ
ميوت من هذا املر�ض ،قال املهامتا غاندي":ال�صراع ال ينبغي �أن يكون مع املخطئ ،و�إمنا مع اخلطيئة" ،الذين
ال يتجنب��ون اخلطيئ��ة ،ل��ن يحاربوه��ا �أب��دً ا.
ُتع��د ال�س��رقة ل��دى كل ال�ش��عوب ع��ا ًرا وجرمي��ة� ،إال �أنه��ا بالن�س��بة ل�ش��خ�ص اعت��اد عل��ى ال�س��رقة ال متث��ل ع��ا ًرا عل��ى
ً
خمجل ،الفظيع
الإط�لاق ،وبالن�س��بة للم��ر�أة الت��ي ذاق��ت ح�لاوة خيانة زوجه��ا ،ال ميثل ذلك خطيئة ،وال فج��و ًرا
بالن�س��بة له��ا لي���س اخلطيئة ،و�إمنا �إم��كان اتهامها يف الزنا.
وال�س��كر ،والإدمان على املخ��درات ،والفجور ،اعت��دت عليه ،ثم كل
نع��م ،كل ه��ذا يتوق��ف عل��ى الع��ادة ،التدخ�ينُّ ،
�شيء �سوف ي�سري ب�سال�سة ،يكفي �أن يتخطى املرء ال�ضمري مرة ،لن يكون بعدها ثمة ما هو خمجل بالن�سبة له،
فقد �أ�صبح حتت �س��ماء �أخرى ،يف بلد �آخر ،هناك ،حيث كل �ش��يء �أ�صبح ممك ًنا ،وال يندم �إال على �أنه مل يفعل
كل ه��ذا قب��ل ذل��ك بكث�ير.
�إن جت��اوز ال�ضم�ير �أ�س��هل مائ��ة م��رة م��ن ع��دم القي��ام بذل��ك ،هن��ا يتطل��ب الأم��ر الكث�ير م��ن اجله��ود ،جم��رد
�إط�لاق العن��ان للغري��زة احليواني��ة ،وم��ن �أج��ل الإحجام هناك حاج��ة لإرادة وقوة الأخالق ،لكن الأخالق لي�س��ت
ً
منزل ً
قا�س،
فارغا مهجو ًرا ،ميكنك الدخول �إليه بدون �إذن يف �أي وقت ،ال ،بل هي ،على الأ�صح ،دي ٌر ذو ميثاق ٍ
ال ُيقب��ل في��ه �إال ال�ش��خ�ص ال��ذي يتق َّي��د بتوا�ض� ٍ�ع وح�س��ن ني��ة به��ذا امليث��اق ،وم��ن امل�س��تحيل �أن يدخ��ل �إىل هن��اك
�شخ�ص يعتقد �أنه ال يوجد �شيء رهيب يف �أنه جتاوز عتبة ال�ضمري ملرة واحدة فقط ،ال يعرف �أنه بفعله لذلك،
فق��د �ضم�يره �إىل الأبد.
�أن��ت تق��ول �إن��ه ال يج��ب �أن �أك��ون �ش��ديد احل�سا�س��ية ،ه��ل تق��ول ذل��ك يل؟�إن ذل��ك غ�ير الئ��ق ،وم��اذا بالن�س��بة ل��ك
أي�ض��ا ؟ ي��ا عزي��زي ،ال�ش��عور باال�ش��مئزاز ه��و فئ��ة م��ن الأخالقي��ات ،به��ذا املعن��ى ،قد يك��ون الطبيب � ً
� ً
أي�ضا �ش��ديد
احل�سا�س��ية ،م��ن يع��رف النظاف��ة ال ميك��ن �إال �أن ي�ش��عر باال�ش��مئزاز م��ن الق��ذارة� ،أود كث�ي ًرا �أن �أمتن��ى �أن جت� ّرب
يوما ما.
هذا ال�ش��عور ً
غري ُبك.
هل كتبت الإجابة ب�شكل �صحيح �أم ال؟ قررت قراءة الر�سالة الأخرية للغريب مرة �أخرى.
وهن��ا الحظ��ت �أن فكرت��ه الرئي�س��ية غاب��ت ع��ن ذهن��ي ،ال�ش��ذوذ اجلن�س��ي ،يف ر�أي��ه ،ل��ه احل��ق يف الوج��ود ،لأن��ه
�إن�س��اين بالكام��ل ،وال ميك��ن احتق��اره.
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“�إيه� ،سيكون من الرائع بالن�سبة لنا �أن نلتقي يف النهاية!" -لفتت نظري ،انتظر  ،...انتظر ،...وفج�أة �ساورين
�ش��كوك جاء من �أي مكان� ،أحرقني كتيار يف تخمني رهيب :نعم ،هذا ال�ش��قي –�ألي���س �ش� ً
�اذا جن�س� ًيا بحد ذاته؟!
� ًإذا كل �ش��يء �أ�صبح وا�ضحا ،ات�ضح �أن كل حججه البارعة ال تهدف �إال �إىل تربير ميله الدينء ،هذا هو ال�س��بب
يف �أنه يحتاج �إىل خلط اخلري وال�شر يف مقالة واحدة ،ويثبت ب�إ�صرار �أن القذارة لي�ست قذارة.
تذك��رت بع���ض ر�س��ائله ال�س��ابقة ،هن��ا� ،أن تنف��ق ه��ذا الك��م م��ن الق��وة العقلي��ة لتربي��ر الرذيل��ة ،ب��دا تخمين��ي غري
بجد جمندً ا �أدمغتي لإجابته كما يجب! يا له من عار  ،...نذل! كم
متوقع كل ًيا بالن�سبة يل� ،أما �أنا ،فقد حاولت ٍ
ين اهتمام��ه! �أ�صابن��ي الغثي��ان من��ه!مل ي�س��بق يل �أن �ش��عرت مبث��ل جنا�س��ة ال��روح هذه ،ح�س� ًنا ،ح�س� ًنا ،هل
ه��و مه� ٌ
تري��د مقابلت��ي؟ هي��ا� ،أن��ا ال �أمان��ع� ،س�ترى �أي وح�� ٍ�ش �أيقظ��ت يف داخلي ب�إهاناتك ،لي���س لدي ما �أخ�ش��اه� ،أنت من
يج��ب �أن يخاف� ،أيها ال�ش��قي!
وعندها كتبت يف نهاية ر�سالتي�" :أنتظرك غدً ا ال�ساعة  20.30يف منطقة اخلدمات يف القبو".
�أخذت الر�سالة �إىل املكان املحدد.
تلتق به وجها لوجه.
الآن �س�أنتظر املقابلة بفارغ ال�صرب� ،أريد �أن �أراه ،لأنه ال يوجد �أخطر من عد ٍو جمهول ،مل ِ
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 20أبريل
و�ص��ف يل الطبي��ب املعال��ج حق ًن��ا ح��ا ّرة ،واملمر�ض��ة الت��ي ب��د�أت يف �إعطائ��ي تل��ك احلق��ن كان��ت ثرث��ارة ،ك��ررت
مبا�ش��رة يف �أذين" :ك��ن �صب��و ًرا ،ال تخ��ف م��ن �أي �ش��يء ،فق��ط �ست�ش��عر بالقلي��ل من احلرارة ،...الآن �ست�س��ري يف
جميع �أنحاء ج�سمك موجة �ساخنة� ،...إنها لي�ست خميفة � ،...سوف مت ّر ب�سرعة  ،...الآن ،الآن  ،...الآن "....
متام��ا ،متلك��ت كام��ل ج�س��مي الق�ش��عريرة ،وقف��ز ال�ضغ��ط ،وهاجمن��ي فج��أة
مل تطمئن��ي عباراته��ا ،ب��ل �أخافتن��ي ً
اختن��اق �ش��ديد ،ا�ضطرب��ت ،وقف��زت من على الكر�س��ي ،و�س��قطت مرة �أخرى.
�أمـ-و ،...-ت!"-ب�صوت خافت قلت خمتن ًقا ،ومل �أعرف �صوتي.
م��ن اخل��وف هرب��ت املمر�ض��ة ب�صم��ت م��ن غرف��ة الع�لاج ،تاكتن��ي وح��دي ،لكنه��ا �س��رعان م��ا عادت مع ام��ر�أة يف
مقاعد م�صفوف��ة بع�ضها بجانب بع�ض،
ث��وب �أبي���ض ،زرعت��ا يف ج�س��دي حقنت�ين ،ثم و�ضعت��اين على
ٍ
بع��د ن�ص��ف �س��اعة فق��ط ب��د�أت �أ�س�ترد وعي��ي� ،ش��عرت بحيوي��ة �أك�بر ،حت��ى �أنن��ي حاول��ت امل��زاح م��ع املر�أت�ين،
و�أخربتهم��ا ك��م كن��ت خائ ًف��ا م��ن كلم��ات املمر�ض��ة ،وكي��ف �أخفتها بدوري بالإغم��اء املفاجئ ،لك��ن املمر�ضتني
مل ت�صدق��ا مطل ًق��ا حالت��ي املرح��ة ،ومل ي�س��تجنب ملزاح��ي� ،أخذتاين �إىل اجلناح� ،إىل فرا�ش��ي ك��ي �أنام دون �أن
�أتناول ع�شائي.
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زارين الطبي��ب ،ذات الطبي��ب ال�صل��ب كم�س��مار مط��روق ،وال��ذي يرت��دي نظ��ارة طبي��ة ،بع��د �أن ج���س نب�ض��ي،
وبكفه اللزجة ،كما لو كان ي�صنع يل ً
ف�ضل عظي ًما ،مل�س جبهتي ،ثم نه�ض وخرج ب�صمت ،وك�أنه بكامل مظهره
يقول:كنت �أعرف كل �ش��يء م�س��ب ًقا ،هكذا ينبغي �أن يكون ،وكل �ش��يء �س��يكون كما توقعت.
منام��ا ،مبن��ى �ضخ��م م��ع �س��قوف عالي��ة ،في��ه ح�ش��د م��ن النا���س ،اجلمي��ع
بع��د الغ��داء متكن��ت م��ن الن��وم ،ور�أي��ت ً
يقف��ون يف طاب��ور ،وينبغ��ي عل� ّ�ي الوق��وف يف الطاب��ور ،لكنن��ي ال �أ�س��تطيع �أن �أج��د نهايت��ه ،ا�ضط��ررت �إىل اخل��روج
�إىل ال�ش��ارع ،وم��ن هن��اك ر�أي��ت ك��م كان الطاب��ور �ضخ ًما ،ميتد �إىل مكان ما خ��ارج حدود املدينة ،ورغبة مني يف
ر�ؤية �أين نهايته ،ت�سلقت �إىل على ناطحة �سحاب ،ومن على �سطحها� ،شعرت ب�صدمة هائلة يرجت حتت وط�أتها
�أعمق �أعماق روحي ،و�أنا �أرى �أن ال�سل�س��لة ال�س��وداء للطابور متتد �إىل احلافة ال�ضبابية للأر�ض ،وتغيب ما وراء
الأف��ق ،ب�ش��عور الت��وق ال�ش��ديد والثق��ل عل��ى قلب��ي ،نزل��ت �إىل الأ�س��فل ،و�س��ألت �أحدهم" :كي��ف يل �أن �أقف يف هذا
الطاب��ور؟"رد عل� ّ�ي ال�ش��خ�ص قائ� ًلا" :م��ا �أن��ت ي��ا عزي��زي! �إىل الآن مل ي�ص��ل �أح� ٌد �إىل النهاي��ة ،و�س��يرتك كث�يرون
مكانهم يف الطابور لأحفادهم و�أبناء �أحفادهم" ،كان الرجل م�س ًنا ،يجل�س القرف�صاء ،بدا يل وجهه م�ألو ًفا ،ال
�أ�س��تطيع �أن �أتذكر �أين التقيت به.
ا�ستطرد ب�صوت ناعم ودود:
ا�سمع يا �أخي ،اترك كل �شيء وتعال معي.�أ�س�ير وراءه م��ن خ�لال احل�ش��د ،انتق��ل �إىل منطق��ة مكات��ب ،يب��دو �أن الطاب��ور ينق�س��م هن��اك �إىل تي��ارات � ،إىل
مكاتب خمتلفة".مكاين هنا ،قال الرجل - ،اجل���س وانتظر" ،خرج هو� ،أجل���س على الكر�س��ي ،ويغمر روحي فرح
علي الوق��وف يف هذا الطابور م��دى احلياة! وهنا خطر بب��ايل :ما الذي
النج��اح غ�ير املتوق��ع ،ي��ا �إله��ي ،ل��ن يك��ون ّ
�أحتاج��ه هن��اك ،يف املكت��ب؟ ح�س� ًنا� ،س��أدخل �إىل هن��اك ،ثم ماذا؟ حول ماذا �سي�س��ألونني؟ �أج��ل ،ف�أنا يف الواقع
حمرج��ا ...وهن��ا ر�أيت الفتة على ب��اب املكتب الذي كان
ال �أع��رف حت��ى مل��اذا وقف��ت يف ه��ذا الطاب��ور ،كان الأم��ر
ً
عل��ي �أن �أدخل��ه ،وق��ر�أت عليه��ا كنيت��ي" ،ي��ا عزيزت��ي ،ه��ذا �أن��ا!"  -قل��ت لل�س��كرترية م�ش�ي ًرا �إىل الالفت��ة" ،وم��اذا
ع�س��اي �أن �أفعل؟" �أجابت ال�س��كرترية بح ّد ٍة خفي ٍة يف �صوتها�"- ،إذا كان ذاك هو �أنت� ،إذن اذهب �إىل نف�س��ك!"
�أق��ف حائ� ًرا �أم��ام الب��اب� ،س��معت �أ�صوات الت�ش��جيع من اخللف" :كن جري ًئا� ،أيها ال�ش��اب! �أدخ� ْ
�ل �أ ًيا كان هناك!"
لكنن��ي �أ�س��مع �ش��ي ًئا �آخ��ر" :ك��ن ح��ذرا! ال ت�� ِؤذ نف�س��ك!"و�أخ ًريا ،ق��ررت �أن �أدخ��ل ...ي��ا اهلل! للقائ��ي ...يخ��رج م��ن
�وف تراجع��ت �إىل اخلل��ف ،يخط��و نحوي،
�احب ،غا�ض� ٌ�ب ،بخ� ٍ
خل��ف الطاول��ة� ...أخ��رج �أن��ا نف�س��ي ،ك ّل��ي متوت��ر� ،ش� ٌ
�أ�صب��ح قري ًب��ا ج��دً ا� ،أ�ش��عر ب�أنفا�س��ه تلفحن��ي ،مي��د ي��ده ،يده قا�س��ية وباردة كيد رج��ل ميت� ،أ�صرخ و�أ�س��تيقظ من
�صراخي.
�أول م��ا ر�أيت��ه عندم��ا �أ�س��تيقظ كان وج��ه املمر�ض��ة الت��ي كان��ت تقف بجانب �س��ريري ،ات�ضح �أنها توقظني مل�س��تني
بيديها ،وكفها باردة لأنها ،على ما يبدو ،كانت قد غ�سلت للتو يديها حتت �صنبور املاء البارد.
بحرج – ،لقد �أخفتك� ،أح�ضرت لك بع�ض ال�شاي ،تناوله قبل �أن يربد.
�آ�سفة- ،قالت ٍ
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�شك ًرا لك- ،قلتُ دون �أن �أفرج عن يديها الباردة.
ك��م ه��و رائ� ٌع �أن ت�س��تيقظ بع��د كابو���س ،وجت��د نف�س��ك م��ن جدي��د يف الع��امل احلقيق��ي ،حي��ث كل �ش��يء يف غاي��ة
الو�ض��وح :ج��اءت املمر�ض��ة ،وجلب��ت ال�ش��اي عل��ى �صيني��ة.
بحل��ول امل�س��اء �أ�صب��ح اجل��و �س��ي ًئا ،وب��د�أ املط��ر يهط��ل يف اخل��ارج ،فج��أة هب��ت عا�صف��ة �ش��ديدة ،ب��د�أت بالق��ذف
والتمزي��ق يف جمي��ع �أنح��اء �س��احة امل�ست�ش��في ،يف ح�ين جل�س��ت �أن��ا يف ذل��ك الوق��ت يف اجلن��اح قل ًق��ا ،منتظ � ًرا
ال�س��اعة املح��ددة للق��اء.
مل �أمل���س طع��ام الع�ش��اء ،حاول��ت �إجب��ار نف�س��ي عل��ى الأكل ،لكنن��ي مل �أجن��ح� ،س��رت يف اجلن��اح ال�صغ�ير ذها ًب��ا
و�إيا ًبا ،ثم خرجت �إىل املمر الطويل ،خرجت ،جتولت يف �س��احة امل�ست�ش��في ،كانت الأمطار قد توقفت منذ فرتة
طويل��ة ،والآن ع�صف��ت ري��اح مرتب��ة م�س��تعرة ،مل يك��ن هن��اك �أحد ،م�ش��يت وحدي ،وهم�س��ت لنف�س��ي ً
قائل" :هيا،
ا�س��تجمع قواك! ارفع ر�أ�س��ك �أعلى!"
ال �أع��رف ك��م م��ن الوق��ت م� ّر ،لكنن��ي متكن��ت ب�ش��كل تدريج��ي م��ن ترتي��ب م�ش��اعري ،وتعزي��ز ثقت��ي ،و�س��رعان ما
�أ�صبحت م�س��تعدً ا ب�ش��كل كامل للقاء.
يف ال�س��اعة  20:30نزل��ت �إىل قب��و اخلدم��ات ،ولك��ن ل�س��وء احل��ظ ،يف ذل��ك الق�س��م ال��ذي حتف��ظ في��ه ال ُفر���ش
واملالب���س والأث��اث و�أ�ش��ياء �أخ��رى م��ن م�س��تلزمات امل�ست�ش��في ،مل يك��ن يعم��ل ال�ض��وء� ،إم��ا لأنه��م �أطف��أوه� ،أو لأن
امل�صابي��ح حمروق��ة ،ظ�لام دام���س ،يج��ب �أن يك��ون هن��اك كر�س��ي ق��دمي يف م��كان م��ا ،ولك��ن ه��ل �س��تجده يف مث��ل
ه��ذا الظ�لام ،كان اختي��ار م��كان اللق��اء غ�ير موف��ق� ،أو رمب��ا كان هو من �أطف�أ ال�ضوء ب�ش��كل متعم��د ،تبادرت �إىل
ذهني �ش��كوك.
فج��أة ب��دا يل �أنن��ي �أ�س��مع حفي��ف خط��وات �ش��خ�ص م��ا ،جمدت يف م��كاين ،نعم ،هذا هو! بع��د �أن �ضغطت ظهري
�إىل اجل��دار ،حاول��ت �أذن��اي حتدي��د اجت��اه الأ�ص��وات ،وه��ا �أنا �أ�س��معها الآن �س��مع من اجلانب الآخ��ر ،مرة �أخرى
يعربد غريبي!بالطبع ،هو يعربد ،بد�أت الأ�صوات ُت�س��مع الآن من جميع اجلهات! خ�شخ�ش� ٌة� ،ش��جا ٌر ،طر ٌق.
ً
حماول �إعطاء �صوتي قد ًرا من الهدوء واحلزم قدر الإمكان:
هنا ،نفد �صربي ،فتحدثت
ح�س ًنا ،هذا يكفي� ،أنا �أعرف كل �شيء� ،أنت هنا.
بدا �صوتي يف �صمت القبو عال ًيا ب�شكل خميف.
�أنت رغبت باللقاء ،وها �أنا...
�أردت �أن �أقول "جئت" ،لكنني مل �أ�ستطع،
لدي ما يكفي من النف�س ،وبعد �أن ا�ستجمعت كامل قواي قلت:
مل يكن َّ
 ...جئت!
مل �أتخي��ل �أن �صوت��ي �س��يبدو عال ًي��ا له��ذه الدرج��ة ،م��ع هدي��ر �ص��دى حجري يف فراغ خر�س��اين� ،أنا نف�س��ي انتابني
رع� ُ�ب من��ه ،ث��م ح� َّل �صم��ت القب��ور ،وكان �أ�س��و�أ م��ن ال�ص��راخ بكث�ير ،وعنده��ا فتح��ت ذراع� ّ�ي وا�س��عتني ،وم�ش��يت
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متح�س�س��ا يف الظ�لام الدام���س عل��ى ط��ول املم��ر ،مل� َع �ش��ي ٌء م��ا �أمامي عندما ا�س��تدرت بعد الزاوي��ة ،وفج�أة وم�ض
ً
حويل خيا ٌل �شبحي ...ودوت �صرخة وح�شية ال �إرادية مني ،و�أنا �أل ّوح و�أ�ضرب بقب�ضتي يف هذا اخليال� ،سقطت
�صلب وه�� ٍ�ش ،فدوى رنني زجاج مك�س��ور...
يدي على �ش��يء ٍ
عراك م��ع خيايل يف
وه��ا �أن��ا �أجل���س جاث ًم��ا يف ظ�لام دام���س يف قب��و امل�ست�ش��في� ،أن��ا �ضائ��ع� ،أن��ا تعي���س ،دخل��ت يف ٍ
امل��ر�آة ...انهم��رت م��ن عين��ي دم��و ٌع غري مرئية للعامل ،يا �إلهي! مل��اذا كل هذا العذاب؟ ما ذنبي؟
ذراعي ت�ؤملني ب�ش��دة ،يبدو �أنني قد جرحتها ،نه�ضت ب�صعوبة� ،س��رت نحو املخرج ،حتت قدمي �ش��ظايا الزجاج
مرتنح��ا ومرتط ًم��ا باجل��دار ،و�صل��ت بطريق��ة �أو ب�أخ��رى �إىل جناح��ي ،ومبج��رد دخ��ويل �إىل هن��اك،
املطح��ون،
ً
هرع��ت خلف��ي املمر�ض��ة ،على ما يبدو ،كان��ت تنتظر عودتي.
يا للفظاعة! ما الذي حدث معك؟
يف اخلارج ...كل �ش��يء رطب هناك ...انزلقت و�س��قطت�- ،أجبت ب�ش��كل غري وا�ضح ،وكان �صوتي غري م�ألوف،
غري ًبا.
�شاحب! �س�أذهب ال�ستدعاء الطبيب.
�شاحب،
نعم ،وجهك
ٌ
ٌ
ال -...قل��ت ب�صعوب��ة ،لق��د تعب��ت لدرج��ة �أن��ه ب��دا �أن ق��واي الأخ�يرة تغ��ادرين - ،ال ي�س��تحق الأم��ر ا�س��تدعاء
نف�س��ا عمي ًق��ا لأجم��ع �ش��تات نف�س��ي وقل��ت� :ضم��دي ي��دي ،...
الطبي��ب�- ...أخ��ذت ً
خرج��ت املمر�ض��ة م��ن اجلن��اح راك�ض��ة ،و�س��رعان م��ا ظه��رت م��رة �أخ��رى ب�صحب��ة الطبي��ب املن��اوب ،يف الوق��ت
ال��ذي كان��ت في��ه تغ�س��ل اجل��روح ،وت�ضم��د ي��دي ،وتقي���س ال�ضغ��ط ،وت�س��تمع �إىل قلب��ي ،وتط��رح بع�ض الأ�س��ئلة ،مل
�أعرهما انتباهً ا ،كنت �صامتًا ،لأن روحي كانت بال نهاية بعيدة عن كل هذه ال�ضجة ،يبدو �أن الطبيب و�صف يل
حقن��ة عل��ى الف��ور ،ون�ص��ح بفع��ل �ش��يء �آخر مع��ي� ،صفعتني املمر�ضة عل��ى الأرداف وغرزت الإب��رة هناك ،لكنني
كن��ت �أنظ��ر �إىل كل �أفعاله��م م��ن خ�لال عي��ون �ش��خ�ص بعيد ،كما لو �أن م��ا كان يحدث مل يكن يهمني.
مبج��رد �أن غ��ادروا اجلن��اح ،غف��وت عل��ى الف��ور ،وا�س��تيقظت يف ال�س��اعة الثاني��ة ع�ش��رة ً
صريا،
ليل ،كان الن��وم ق� ً
لكنه كان عمي ًقا بال حدود ،بعد �أن ا�ستيقظت ،مل �أ�ستوعب على الفور �أين كنت ،لكن تدريج ًيا عدت �إىل وعيي،
وبد�أت �أ�ستوعب مرة �أخرى.
�أ�س��تعيد كاف��ة الأح��داث الأخ�يرة يف الذاك��رة ،كان��ت الفك��رة الأوىل الت��ي تب��ادرت �إىل ذهني ه��ي" :لكن مع ذلك،
مل��اذا مل ي�� ِأت ه��و �إىل اللق��اء املق��رر؟" ،لك��ن – باملنا�س��بة -ه��ل ا�س��تلم ه��و ر�س��التي الأخ�يرة؟ ح�ين الح ال�س��ؤال يف
ر�أ�س��ي فج�أة ،قفزت من ال�س��رير ،واندفعت كر�صا�صة �إىل املمر ،رك�ضت �إىل الطاولة� ،أدخلت يدي �إىل الدرج،
�شعرت بوجود قطعة مطوية من الورق ...الأمر كذلك �إذن!كانت ر�سالتي! هذا يعني �أنها مل ت�صل �إليه ،ل�سبب ما
مل يتمكن من �أخذها ،قلبي يخفق بقوة� ،سقطت على كر�سي كان بجانبي� ،إذن هذا هو الأمر" ...مل ي�ستلمها،...
مل ي�س��تلمها"- ،متتم��ت لنف�س��ي ب�ص��وت منخف���ض ،الآن كل �ش��يء وا�ض��ح ،و�أن��ا كل��ي �أُنهك��ت ،كم��ا ل��و كن��ت ذل��ك
املجن��ون ال��ذي �صارع طاحونة الهواء...
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 21أبريل
الي��وم ،خ�لال فح�ص��ي لت�ص��ريف �أم���س م��ن جمي��ع اجله��ات ،وج��دت في��ه ع��ددًا م��ن التناق�ض��اتً � ،أول ،ه��ل م��ن
املعق��ول �أن��ك ،ودون �أن تتلق��ى م��ن ال�ش��خ�ص املوافق��ة ،ت�س��رع بته��و ٍر �إىل امل��كان الذي حددت��ه �أنت؟�إنه �أمر حمرج
بالن�س��بة يل ،لكنن��ي يف احلقيق��ة مل �أفك��ر يف ذل��ك.
ثان ًي��ا ،مل �أكل��ف نف�س��ي عن��اء معرف��ة م��ن �أي��ن ج��اء الغري��ب ،ه��ل ه��و م��ن ه��ذا امل�ست�ش��في؟ �أو رمب��ا لي���س م��ن
امل�ست�ش��في عل��ى الإط�لاق ،و�إمن��ا م��ن م��كان �آخر؟�ألي���س م��ن الغب��اء �إذن حتدي��د م��كان اللق��اء يف قب��و امل�ست�ش��في
البال��غ ال�صعوب��ة؟ عل��ى م��ا يب��دو لأنن��ي ب�إ�ص��رار ح�ش��وت ر�أ�س��ي بفكرة كث ًريا �أن��ه هو املتمل�ص العارف بكل �ش��يء،
واملوج��ود يف كل م��كان ،و�أن تواج��ده يف �أي م��كان ،ويف �أي وق��ت ،مل يك��ن ميث��ل م�ش��كلة بالن�س��بة ل��ه.
عموم��ا �إىل مث��ل ه��ذا اللق��اء؟ وم��ا ه��ي ال�صل��ة املبا�ش��رة بني ه��ذا اللقاء وح��رب العقول التي
ثال ًث��ا ،مل��اذا احتج��ت ً
اندلع��ت بينن��ا ؟ م��ع �أن��ه ،من يدري ...فاجلانب النف�س��ي للمنازلة مه ٌم � ً
أي�ضا.
ط��وال ه��ذا الوق��ت كان��ت قواع��د اللعب��ة ميليه��ا ه��و ح�ص � ًرا ،و�أن��ا فق��ط تبعت��ه دون ت�أف��ف ،التوا�ص��ل يف �ش��كل
مرا�س�لات ،واملخب��أ يف املم��ر ،والغ��زو لعامل��ي الداخل��ي ،والقل��ق وال�صدم��ة العاطفي��ة التي داهمتن��ي ،كل هذا كان
مببادرة منه ،لقد حان الوقت بالن�سبة يل لأنتقل �إىل الهجوم امل�ضاد ،و�أ�ضع �شروطي ،و�أجربه على تنفيذها...
يف ال�س��اعة  12ظه� ًرا يف غرف��ة الطبي��ب ،كالع��ادة ،جل���س ب��د ًءا �صام ًت��ا ،يدر�س��ني بالنظ��ر �إيل ،بادلت��ه النظ��رات
بدوري �صامتا � ،أخ ًريا �س��أل:
كي��ف ت�ش��عر بنف�س��ك؟ ،قاله��ا بنف���س الطريق��ة الت��ي تتلق��ى به��ا "مرح ًب��ا" ر�س��مية ،الأم��ر ال��ذي مل �أج��د مع��ه م��ا
يدع��وين للإجاب��ة علي��ه�" :ش��ك ًرا� ،أ�ش��عر �أنن��ي بخ�ير".
مل �أرد على الطبيب الذي كان يجل�س �أمامي مبا�شرة دون حركة ،كما لو �أنه قد ُث ّبت مب�سما ٍر يف الكر�سي.
بعد وقت قليل قال:
اذهب ،وا�سرتح.
يعني �أن اللقاء انتهى ،نه�ضت وعدت �إىل اجلناح �أخرجت ر�سائل الغريب وقر�أتها بالرتتيب مرة �أخرى،
كما لو �أن حياة كاملة قد مرت بني �أول و�آخر ر�سالة من ر�سائله.
�أ�ش��عر �أن بع���ض التغي�يرات العميق��ة ق��د حدث��ت يل خ�لال ه��ذه الف�ترة ،ال ،احلدي��ث ال ي��دور ع��ن �آرائ��ي ،فه��ي م��ا
زالت كما هي ،لكن نو ٌع من احلزن الثقيل وال�ش��ديد ينخر َّيف با�س��تمرار ،قبل هذه الر�س��ائل مل �أ�ش��ك قط يف �أن
ج��ذور الق��وى املظلم��ة املعادي��ة للخري تغو���ص يف كل هذا العمق.
التطلع��ات الب�ش��رية موجه��ة بطريق�ين ،الطري��ق الأدن��ى -دني��وي ،م��ادي ،م�س��تهلك ،في��ه ي�س�ير ح�ش�دٌ ،والطري��ق
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الأ�س��مى -روح��اين� ،أخالق��ي ،ال ي�س��تطيع بلوغه �إال قليل��ون ،خمتارون.
لكننا �أطلقنا الآن يف كل مكان دعاية مفتوحة للقيم الدنيوية ،يبدو �أننا نقبل حقيقة �أن وقت احل�شد قد حان.
واالهتمام��ات الدنيوي��ة مبني��ة عل��ى الأف��راح واملت��ع والبهج��ة اليومي��ة ،الر�ض��ا ه��و مث��ل اخلم��ر :م��ن يرف���ض ت��ذوق
اخلم��ر اجلي��د واللذي��ذ والعط��ري؟!� ،إن��ه يرف��ع امل��زاج ،ويعط��ي �ش��عو ًرا بال��دفء وال�ض��وء.
"و�أي �ش��يء �آخ��ر ه��و �ض��روري يف ه��ذه احلي��اة الق�ص�يرة الت��ي تعطى ملرة واح��دة فقط؟" -يف بع���ض الأحيان تبدو
ه��ذه الفك��رة �ش��رعية وطبيعي��ة ،ولك��ن اخلم��ر احلل��و نف�س��ه حمف��وف بالكث�ير م��ن التهدي��دات والأخط��ار اخلفي��ة،
�يوعا يف امل�ص�ير البائ���س للذي��ن �أ�صبح��وا �س� ّكريين م��ن اخلم��ر ،املتع��ة بال ح��دود والقي��ود ت�ؤدي
يتمث��ل �أكرثه��ا �ش� ً
عاج� ًلا �أم �آج� ًلا �إىل �إدم��ان الكح��ول الروح��اين والفج��ور الأخالق��ي ،هك��ذا � ً
أي�ضا هم الرفاق الآخ��رون لـ"الكيف"
املته��ور ،تعط���ش للك�س��ب ،وامل�ش��ي �إىل ال�س��لطة عل��ى الر�ؤو���س واجلث��ث ،والزن��ا ،والبغ��اء ،و"ح��رق من��زل اجل�يران
�اعا ،من املح��زن �أن الكثري من
م��ن �أج��ل طه��ي عج��ة"-كل ه��ذا ه��و �أك�ثر معار�ض �ص��ور االنحطاط الأخالقي ات�س� ً
النا�س ال يالحظون انت�شار هذا ال�شر� ،أو ال يرغبون يف �أن يالحظوا ،ال توجد حتى رغبة يف املقاومة ،ناهيك عن
ال�صراع الن�ش��ط ،لذلك ،ال يزال العدو اخلطري غري م�س��مى ،مل يتم حتديد لونه ،ومل يتم حتديد مكان وجوده.
�إن احلياة املجنونة واجل�ش��عة والثملة ت�س��حق ب�أنانيتها ال�ضمري الأ�سا�س��ي ،ال تعرف حدودًا ال يف الطعام ،وال يف
النوم ،وال يف الرغبة ،وال يف احل�سد!�أجل� ،إنها حياة جمنونة! ال ميكن ت�سميتها بغري ذلك.
جت��اوز معا�ص��ري الغري��ب جمي��ع ه��ذه احل��دود الت��ي ميك��ن ت�صوره��ا ،والت��ي ال ميك��ن ت�صوره��ا ،ع��دم الإمي��ان
باخلري ،وعدم االكرتاث به؛ �صيغة خمففة من ت�شجيع ال�شر؛ مع هذا ميكن للمرء �أن يعي�ش بطريقة �أو ب�أخرى،
وبطريق��ة �أو ب�أخ��رى �أن يع�ثر عل��ى لغ��ة م�ش�تركة ،الرتوي��ج العلن��ي لل�ش��ر� ،أن تك��ون �ش��ري ًكا ل��ه ه��و �ش��كل �أك�ثر حدة
م��ن الع��داء ،و�إم��كان الت�صال��ح مع��ه ه��ي �صفر ،لكن غريبي ال يدعم ال�ش��ر فح�س��ب ،بل وي�ش��جعه وين�ش��طه ب�ش��كل
فع��ال ،ويعب��دهُّ � ،أي حت��دٍّ وتهدي� ٍ�د ميكن �أن يك��ون �أكرث خطورة؟!
يتباه��ى �أن��ه يق��ر�أ دائ ًم��ا لبودل�ير ال��ذي تغن��ى بال�ش��ر وامل��وت والق��وى املظلم��ة ،ولك��ن مهم��ا كان عبقر ًي��ا القائ��ل �إن
احلياة الب�شرية ال ت�ستحق �سط ًرا واحدً ا من بودلري ،ف�إنه من امل�ستحيل االتفاق معه ،باملنا�سبة ،مل �أقر�أ لبودلري
نف�س��ه ،على الرغم من �أنني �صادفت يف ال�س��ابق �آراء خمتلفة حول �أعماله.
بع��د الغ��داء� ،أثن��اء خروج��ي للنزه��ة ،عرج��ت عل��ى املكتب��ة� ،إىل غرف��ة وا�س��عة مليئ��ة ب�أرف��ف الكت��ب م��ن الأر�ضي��ة
�إىل ال�س��قف ،تط��ل بنوافذه��ا عل��ى اجله��ة امل�شم�س��ة ،لذل��ك كان��ت ح��ا ّرة ب�ش��كل خا���ص ،خانق��ة ،وزاد عل��ى ذل��ك
رائح��ة الورني���ش والط�لاء الت��ي كان��ت تف��وح منه��ا ،عل��ى م��ا يب��دو كانوا يقوم��ون ب�إ�صالح��ات يف الغرف��ة املجاورة،
�أمينة املكتبة الكورية ،املرهقة من االختناق ،بدت حادة ،وحتدثت �إىل الزوار وك�أنها م�شحونة بالغ�ضب جتاههم
ل�س��بب ما ،ومل ترغب حتى يف النظر جتاههم ،وكانت جتيب على جميع الأ�س��ئلة على م�ض�ض ،وبلهجة �س��اخطة
للغاي��ة ،جل�س��ت عل��ى طاول��ة عليه��ا ملف��ات ال�صح��ف ،ت�صفحته��ا ،فح�ص��ت ال�ص��ور وق��ر�أت العناوي��ن فقط ،حتى
م��ن خالله��ا وحده��ا ميك��ن فه��م �أن الدول��ة تزده��ر ،و�أن جناح��ات كب�يرة ق��د حتقق��ت يف ...و�أن هن��اك �صعوب��ات
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م�ؤقت��ة ...وم��ن اخل��ارج يذك��رون �أن ...مل �أك��ن حت��ى �أنظ��ر �إىل الإعالن��ات م��ع الأخب��ار املث�يرة؛ كن��ت �أخ�ش��ى �أن
ي�صيبن��ي الغثي��ان منه��ا ،ك��م م��ن الدناءة م��ن الدناءة تطف��ح منها عادة.
هل توجد لديكم جمموعة ق�صائد بودلري؟ �س�ألت �أمينة املكتبة راف ًعا ر�أ�سي فوق ال�صحف.
�ألقت املر�أة الكورية ال�سمينة ،بعد �أن توقفت ملدة ثانية واحدة فقط ،بالإجابة مثل �إن�سان �آيل:
موجودة ،لكنها لي�ست يف متناول اليد الآن.
ثم د�ست يدها يف درج بطاقات الكتب ،وقالت:
لقد انتهت فرتة الإعادة ،الكتاب موجود يف اجلناح العا�شر.
قالت بهدوء ،كما لو �أنها كانت تتحدث �إىل نف�سها.
يف �أي مكان ؟ �-س�ألت متلعث ًما.
يف العا�شر.
�أجابت وهي ترمقني بده�شة.
كيف هذا؟
اختنقتُ من الذهول،
 العا�شر ...هو جناحي! �أنا وحدي هناك ،و�أنا مل �آخذ مثل هذا الكتاب� ،أنا مل �أره حتى!انظر بنف�سك ،انظر ،ر�شقتني بنظرة غا�ضبة وهي تلوح بالبطاقة ،اقر�أ� ،إذا كنت ال ت�صدق.
هرع��ت �إىل طاولته��ا ،و�أم�س��كت بالبطاق��ة وتفح�صته��ا بعناي��ة ،لك��ن ال �أ�س��تطيع ر�ؤي��ة �أي �ش��يء" ،م��ا ه��ذا؟ ه��ذا
م�ستحيل ،ال ميكن �أن يكون وال ب�أي �شكل من الأ�شكال -متتمت لنف�سي- ،ال �أرى �أي �شيء ...ال ميكن �أن يكون...
"وهنا بد�أت �أفهم :امل�شكلة احلقيقية قد ح ّلت ،حلت بي امل�صيبة.
ما بك؟ � -أ�سمع �صوتًا م�ضطر ًبا - ،هل ت�شعر بال�سوء؟ �س�أت�صل بالطبيب الآن ،اجل�س وال تتحرك...
َمل ال �أحترك؟ وماذا �سيحدث لو حتركت؟
رفعت ر�أ�س��ي ،تطلعت حويل ،النا���س يتجمعون� ،أميز و�س��طهم ممر�ضتي ،ت�س��أل�" :أال ت�ش��عر بدوران يف الر�أ���س؟
"�أال ي�ؤملك قلبك؟" ال �أ�س��تطيع الإجابة عن �أي �ش��يء ،با�س��تثناء "ال ...ال" ،لأنني يف الواقع ال �أ�ش��عر ب�أي �ش��يء.
�س��ندتني املمر�ض��ة م��ن كتف��ي ،و�أخذتن��ي �إىل اجلن��اح ،وو�ضعتن��ي يف الفرا���ش ،ج��اء الطبي��ب املن��اوب ،وب��د�أ
ي�ستف�س��ر عم��ا ح��دث� ،أن��ا عل��ى نح��و م��ا ،عل��ى م�ض���ض ،وبكلم��ات متخبط��ة ،و�صم��ت طوي��ل ،ب��د�أت ب�إخب��اره.
مل �آخذ �أنا هذا الكتاب� ،أق�سم حتى مل �أره بعيني.
�صحت ب�شيء من ال�صالبة ،كما لو �أنني كنت �أثبت براءتي من ذلك ،ليعود كل �شيء �إىل مكانه.
ب��دا الطبي��ب وك�أن��ه �ص��ار يفه��م �ش��ي ًئا م��ا ،ب��د�أ ب�إعط��اء الأوام��ر للممر�ض��ة ،ث��م خ��رج ب�س��رعة� ،أعطتن��ي املمر�ضة
ال��دواء ،وب��د�أت �أه��د�أ ،لك��ن الرع�ش��ة املزعج��ة اخلفيفة وا�صلت هزّها جل�س��دي ،لكن فقط بعد الع�ش��اء ،الذي مل
�أمل�س��ه� ،أُعطيت حقن��ة ،وغفوت كقتيل.
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يب��دو �أن��ه َتق��رر ع��دم �إيقاظي ،وا�س��تيقظت فقط وقت الغداء ،عندما �أح�ض��روا الطعام �إىل اجلناح ،ا�صطحبتني
املمر�ضة �إىل الطبيب ،و�سرتُ مذع ًنا خلفها ،كان يجل�س وحيدً ا يف ذات املظهر ،وبدا كما لو �أنه مل يكن لديه ما
يفعله �سوى اللقاء بي ،جل�ست ً
طويل �أمامه ،يف حني كان هو ينقر ب�أ�صابعه على الطاولة �صامتًا.
�أريد �أن �أحتدث معك بجدية ،هذا طب ًعا �إن كنت �أنت م�ستعدً ا للحديث.
قال �أخ ًريا بتجهم ،كما لو كان ي�ستعد لإبالغي بدنو �أجلي.
�س�ألت بارتباك:
ماذا يجب علي �أن �أفعل كي �أكون م�ستعدً ا؟
يبدو �أنه مل يتوقع �س�ؤايل ،خف�ض عينيه ،وف ّكر ،ويف النهاية قال:
�إذن� ،ستبد�أ احلديث �أنت� ،أخربين ،هل لديك َّثم ما تخربين به؟
نظر �إ َّ
يل من فوق نظارته مرتق ًبا �إجابتي ،فقلت:
هناك حديث! منذ �أن دخلت �إىل م�ؤ�س�ستكم ،و�أنا �أتلقى ر�سائل من �شخ�ص جمهول.
علي��ك فق��ط �أال تقل��ق ،و�أخ�برين ب��كل �ش��يء من��ذ البداي��ة ،وال تتعجل ،هل تري��د �أن تدخن؟  -ابت�س��م للمرة الأوىل
ح�سبما �أذكر ،و�أح�ضر يل علبة �سجائر.
هززت ر�أ�سي وقلت:
�ش��ك ًرا� ،أن��ا ال �أدخ��ن ...وهك��ذا ،حاول��ت جاه��دً ا معرف��ة �صاح��ب الر�س��ائل املجهولة ،لكن دون ج��دوى� ،إنه يختبئ
وقح��ا لدرج��ة �أن��ه �ص��ار يرميه��ا مبا�ش��رة يف اجلن��اح ،لك��ن امل�ش��كلة لي�س��ت يف ذلك ،و�إمنا يف �ش��يء
من��ي ،و�أ�صب��ح ً
�آخ��ر� ،إن��ه خط�ير للغاي��ة ب�أف��كاره املد ّم��رة ،مث��ل �إرهاب��ي م�س��لح بعب��وة نا�س��فة ،ه��ذه الأف��كار ،مث��ل الأوبئة ،تنت�ش��ر
متاما
ب�سرعة كبرية ،لأن مبادئ حياتهم ال ت�ستند �إىل امل�سئولية الأخالقية ،بل �إىل �أكرث الغرائز خ�سة ،وتتوافق ً
مع غرائز القطيع ،فالوباء القادر على �إهالك حياة املاليني من النا���س ،يبد�أ يف ج�س��م �ش��خ�ص واحد بعينه ،ال
�أح��د ي�س��تطيع �أن ي�ضم��ن �أن ه��ذا الع���ش امللت��وي يف ر�أ���س واح��د ،لن ي�ؤدي �إىل م�أ�س��اة الب�ش��رية جمع��اء غدً ا ،لهذا
ال�س��بب كان عل� ّ�ي �أن �ألتق��ي ب��ه حت ًم��ا ،ويف مواجه��ة ُ�س� ّمه يوج��د ل��دي تري��اق جي��د ،لكن��ه يتجن��ب االجتم��اع مع��ي،
الأكرث وح�شية هو �أنه يف واحدة من ر�سائله يقول �إنه يقر�أ جمموعة من الق�صائد لل�شاعر الفرن�سي بودلري الذي
كان ي�س��مى مبغني ال�ش��ر ،بالأم���س �س��ألت يف املكتبة ،وهناك �أخربوين �أن الكتاب موجود للقراءة يف اجلناح رقم
ع�ش��رة ،لك��ن "ع�ش��رة" ه��ي رق��م جناحي! و�أنا مل �آخذ �أي كت��اب من هذا القبيل...
نف�سا وهو يتطلع �إ َّ
ىل كي �أوا�صل فا�ستطردت :
مرة �أخرى ا�ضطربت،
ُّ
و�سكت للحظات� ،أخذ ً
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  ...ه��ذا م��ا �أود قول��ه ،مهم��ا كان ذك ًي��ا وجري ًئ��ا ،ف��إن كل ه��ذه احلي��ل ال ميك��ن ل�ش��خ�ص �أن يق��وم به��ا مبف��رده،بدون م�ساعدة.
رفعت ر�أ�سي لكي �أنظر يف عيني الطبيب ،و�س�ألت :
قل يل ،يا دكتور ،هل هو على �صلة بك ب�أي �شكل من الأ�شكال؟"خيم على املكتب �صمت مميت� ،أخف�ض الطبيب ر�أ�سه ،وح ّدق يف �سطح الطاولة ،ونقر ب�أ�صابعه برفق عليها.
على �صلة،
�أجاب باخت�صار.
قفزت من الكر�سي ،مل �أمتكن من قول �شيء ،وك�أن ل�ساين قد اختفي ،ت�شابكت الأفكار يف ر�أ�سي ،وكل ما فعلته
�أنني كنت �أفتح فمي ،و�أغلقه ب�صمت،
لك��ن ه��ذا الطبي��ب القرنفل��ي ال��ذي يرت��دي نظ��ارة طبي��ة ابت�س��م ب�ش��كل غام���ض ،وطل��ب من��ي اجللو���س ،امتثل��ت
ب�ش��كل ال �إرادي ،لكنن��ي مل �أرف��ع عين��ي عن��ه ،ق��ال به��دوء:
لق��د عرف��ت كل م��ا يح��دث ل��ك من��ذ ف�ترة طويل��ة ،ا�س��تمع �إيل الآن بعناي��ة� ،س��أبد�أ م��ن بعي��د ،يف الط��ب جم��ال
ً
غمو�ضا ،وما مت اكت�شافه ب�ش�أنه قليل ،لذلك ،يف جمالنا قد تكون هناك �صوفية �أكرث
النف�س الب�شرية هو الأكرث
من العلم احلقيقي ،خذ ً
مثل ظاهرة انف�صام ال�شخ�صية� ،أخربتك ذات مرة عن هذا ،العلم ال يزال بعيدً ا عن
فه��م كل �ش��يء فيه��ا ،ل�س��بب م��ا وك�أن��ه يظه��ر يف نف���س ال�ش��خ�ص �ش��خ�صان متناق�ض��ان فيم��ا بينهما.
نظرة فاح�صة حا ّدة �صوبها نحوي من خالل النظارات  ،مفعمة بالت�سا�ؤل -:هل �أفهم �أم ال....
ا�ستطرد :
 ...وه��ذه بع���ض الأمثل��ة ،مت تو�صيفه��ا من��ذ ف�ترة طويل��ة يف تاريخ الطب النف�س��ي ،يف �أوائل عام  1887و�صل رجل
م�س��ن �إىل مدينة نوري�س��تاون الأمريكية ،ق َّدم نف�س��ه للجميع حتت لقب براون ،داوم على الكني�س��ة بانتظام ،من
وق��ت لآخ��ر كان ي�س��افر �إىل فيالدلفي��ا م��ن �أج��ل جلب وبيع ب�ضائع ،كان يعم��ل يف التجارة ،رجل مفتوح وحمبوب،
�س��رعان ما اكت�س��ب ال�س��يد براون ثقة واحرتام �س��كان املدينة ،ولكن يف �أحد الأيام ،يف  14مار���س� ،س��مع �س��كان
املدين��ة من��ه �أن��ه مل يك��ن ب��راون بائ��ع القرطا�س��ية ،و�إمن��ا ه��و �ش��خ�ص �آخ��ر؛ الق���س ب�يرن ،وه��و كاه��ن م��ن مدين��ة
غرين ،وتو�س��ل �إىل اجلميع لكي ي�صدقوه؛ الأمر الذي جعل �س��كان البلدة الريفية حمرجني للغاية ،هم بالت�أكيد
مل ي�صدق��وه ،لك��ن �س��رعان م��ا و�صل��ت �إىل نوري�س��تاون زوج��ة ب�يرن الت��ي كان��ت تبح��ث ع��ن زوجه��ا امل�س��كني الذي
اختف��ي دون �أث��ر ،وال��ذي ات�ض��ح �أن��ه الكاه��ن ،و�أخذت��ه �إىل البي��ت ،له��ذه الق�ص��ة تتم��ة ،لكنه��ا بالن�س��بة لن��ا غ�ير
مهم��ة كث�ي ًرا ،امله��م �أن مثل ذلك يحدث للإن�س��ان.
خا�ص��ا يف دائ��رة خمتاري��ن ،وا�ص��ل
�أ�ش��عل الطبي��ب �س��يجارة ،ث��م انحن��ى عل��ى الكر�س��ي ،وبهيئ��ة رج��ل يب��دي ر�أ ًي��ا ً
حديث��ه بر�صانة:
عل��ى الأرج��ح اجل��ذور االجتماعي��ة له��ذه الظواه��ر خمفي��ة بعمق كبري ،فعل��ى الرغم من حقيقة �أن الطب ين�س��بها
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ع��ادة �إىل فئ��ة الأمرا���ض� ،إال �أن �أ�ش��ياء مماثل��ة ميك��ن مالحظته��ا يف �س��لوك �ش��خ�ص يتمت��ع ب�صح��ة جي��دة ،بع��د
ارت��كاب خط��أ �أو ت�ص��رف غ�ير الئ��ق ،وخال ًف��ا للطبيع��ة ،يدي��ن ال�ش��خ�ص نف�س��ه ،ويك��ون م�س��تعدً ا للتوب��ة�" :أغ��واين
ال�ش��يطان"" ،خدعن��ي ال�ش��يطان"" ،الق��وة ال�ش��ريرة تغلب��ت" ...وه��ذا يف الواق��ع ن��وع م��ن نق��ل ال�س��لطة م�ؤق ًت��ا م��ن
يدي��ك �إىل ي��دي "الأن��ا" الثاني��ة ،وللحقيق��ة نح��ن جميعن��ا ،دون ا�س��تثناء� ،أف��راد منف�صم��ون ،التغي�يرات يف "الأنا"
وا�ضحا لنا �أنه ينبغي علين��ا �أن نقول "نعم"،
حت��دث ،م��ع ذل��ك ،يف كل خط��وة ،مث� ًلا ،نح��ن نق��ول "ال" عندما يك��ون ً
نق��ول "�أح��ب" الرا�س��خة لتل��ك الت��ي نكرهه��ا يف الواقع ،نحن ندعم املبادرة امل�ش��بوهة لل�س��لطة العلي��ا التي ال ن�ؤمن
�أنف�س��نا ب�أمانته��ا� ،ألي���س كل ه��ذا دلي� ًلا عل��ى انف�صامن��ا؟ �أو �ش��خ�ص متوا�ض��ع وحمب��وب ،بع��د �أن ي�صب��ح غن ًي��ا �أو
متاماً :
فظا ،متعجر ًفا ،ولكنه جتاه من هم �أعلى منه يتحول مرة �أخرى �إىل
ي�صل �إىل ال�س��لطة ،ي�صبح خمتل ًفا ً
هادئٍ وخجول� ،س� ِّ�م ذلك ازدواجية ال�ش��خ�صية �أو انف�صام ال�ش��خ�صية ،لن يتغري جوهر هذه امل�س��ألة.
هن��ا اكت�س��ب وج��ه الطبي��ب مالم��ح املت�ش��امخ ،نف�ض رماد ال�س��يجارة ،ث��م نظر �إيل ،كما لو �أن��ه تذكر �أين موجود،
ووا�صل:
ت َْذ ُكر "بعد الرق�صة" لليو تول�ستوي؟ حول ذلك الكولونيل الذي ملع يف امل�ساء يف الرق�ص ك�أ�شجع فار�س� ،ساح ًرا
جميع ال�سيدات ب�أ�ساليبه الرائعة ،ويف �صباح اليوم التايل ،على �أر�ض امليدان حيث جرى �إعدام اجلندي ،جتلى
كوح�ش متعط�ش للدماء ،كجالد �شر�س� ،ألي�س هذا ً
مثال على انف�صام ال�شخ�صية؟
هنا مل �أحتمل فقاطعت الطبيبً ،
قائل:
ح�س ًنا� ،أنا �أتفق مع كل �أفكارك ،ولكن ماذا حيال "حالتنا" ،و�أي عالقة لكل ذلك بق�ضيتي؟
فق��ط ال تعتق��د �أنن��ي �أطل��ت حديث��ي م��ن �أج��ل املتع��ة ،لي���س كذل��ك ،الغري��ب ال��ذي حتدثت مع��ه لأكرث من �ش��هر ،ال
يختب��ئ يف �أي م��كان ،ه��و يف داخلك ،هو �أنت نف�س��ك.
ماذا يعني هذا؟
متاما حلديث الطبيب.
ت�ساءلت مع ًربا عن عدم فهمي ً
�خ�صا �آخ��ر-
ليك��ن بعلم��ك �أن��ك م��ع ف�ترة فا�صل��ة م��ن ثالث��ة �أي��ام ،و�أحيا ًن��ا �أربع��ة ،ت�س��تيقظ يف ال�صب��اح �ش� ً
انفتاح��ا،
خ�صم��ك" ،الغري��ب" الغام���ض ،باملقارن��ة مع��ك ،ال��ذي يجل���س �أمام��ي الآن ه��و تو�أم��ك� ،ش��خ�ص �أك�ثر
ً
و�أكرث اجتماعية؛ �أدرك منذ فرتة طويلة احلالة التي هو موجود فيها ،ويعرف ت�شخي�صه ،وقراره املرا�سلة معك،
اتخ��ذه � ً
أي�ض��ا ب�ش��كل م�س��تقل ،و�أن��ت ال تتذك��ر نف�س��ك ال�س��ابق� ،أن��ت كتبت كل هذه الر�س��ائل لنف�س��ك ،ومل نخربك
متام��ا ،لذل��كّ ،
ف�ضلنا ط��وال هذا
ؤو�س��ا من��ه ً
ب��أي �ش��يء؛ خ�ش��ية م��ن �أن ن�ؤذي��ك ب�ش��كل نهائ��ي؛ وي�صب��ح الع�لاج مي� ً
الوقت عدم التدخل ،واكتفينا مبراقبتك دون �أن تالحظ ذلك ،الآن و�صل كل �شيء �إىل احلافة ،وال يوجد مكان
للرتاج��ع ،فق��ط م��ن ميكن��ه �أن ي�س��اعدنا ،ه��و �أنت؛ عقل��ك ،و�إرادتك.
اجت��اح الرع��ب قلب��ي طوفا ًن��ا يطي��ح ب��كل �ش��يء ،كم��ا لو كان كل �ش��يء قد �س��حق باحلجارةُ ،
وغمر بالطني� ،أنا�ش��د
نف�س��ي �أال �أنه��ار بالكام��ل ،وم��ع ذل��ك ،مبج��رد �أن �صدمتن��ي الفك��رة ب��أن ه��ذه الأف��كار املدم��رة كان��ت يف داخل��ي،
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مل �أ�س��تطع التحم��ل �أك�ثر ،كن��ت �أعل��م ب�أنن��ي فق��دت الوع��ي ،عندم��ا ا�س��تيقظت ،داهمتن��ي رائح��ة احلق��ن ال�لاذع
واحل��ارق ،كان��وا ي�ضع��ون الن�ش��ادر حت��ت �أنف��ي.
افتح النافذة.
ي�أمرين الطبيب الذي �صفع وجنتي بكفه...
�أخ ًيا عدت �إىل وعيي� ،أخذتني املمر�ضة �إىل جناح الأم ،كل ما حدث كان بعد ذلك كحلم غام�ض،
ظه��ر الطبي��ب� ،أخ�برين ك��م كان م��ن ال�صع��ب علي��ه �أن يخ�برين ع��ن ت�ش��خي�صي! ع��ن اللحظ��ة احلرج��ة الت��ي
متاما
اجتزته��ا ،وع��ن حقيق��ة �أن��ه �أراد ا�س��تخدام الع�لاج بالتن��ومي املغناطي�س��ي ،وهك��ذا دواليك ،لكنن��ي مل �أفهم ً
كلماته ،كما لو �أنه قالها ل�شخ�ص �آخر ،فقط يف اللحظة ،عندما بد�أ ي�صف فيها بع�ض �سمات غريبي ،عن �أنه،
كقاع��دة عام��ة ،ي�س��تيقظ يف ال�صب��اح ،ب��د�أت مرة �أخ��رى يف االختناق.
متى ...هل �سيظهر الآن؟
�س�ألت و�أنا �أحب�س �أنفا�سي.
اليوم ،على ما يبدو ،اليوم الرابع.
قال راف ًعا عينيه بحزن� - ،أجل ،الرابع ،يت�ضح �أنه �صباح الغد.
�ش��عرت برع��ب �ش��ديد ...يج��ب �أن �أع��وي� ،أن �أ�ص��رخ للع��امل كل��ه�" :آ�-آ�-آ�-آ�-آ!" ،ولك��ن ال يوج��د نف���س ،فال�صرخ��ة
ال تخرج ،يف ر�أ�س��ي ال ي�س��تقيم �أن غدً ا هنا يف هذا املكان ،يف هذا ال�س��رير ،ل�س��ت �أنا من �سي�س��تيقظ ،بل �ش��خ�ص
ما �آخ ُر ،وق ٌح و�أكرث اجتماعية مني" ،نظريي الغريب" املقرف" ،ال ،هذا غري ممكن.
يف الليل ،بعد انتهاء اجلل�سة ،جاءت طبيبتي اجلميلة ،خبرية التحفيز الذاتي� ،إىل جناحي.
تب�ين �أن��ه كان لديه��ا مناوب��ة ليلي��ة ،ل��و �أنه��ا ج��اءت يف وق��ت �آخر ،لكنت ق��د فرحت ب�صدق� ،أم��ا الآن فلم يبق لدي
ال قوة وال رغبة ،لكني الحظت �أنها لي�ست هي ،لي�ست كعادتها ،مل تكن تلك الفتاة احلنونة والرقيقة وال�ساحرة
ال�سابقة ،و�إمنا بدت يل امر�أة م�سنة ،ذات نظرة �صارمة غريبة ،وقالت كما لو كانت ت�شعر بالذنب:
نحن جميعنا نعرف ما الذي يحدث لك ،ومن �أجل درا�سة حالتك بالكامل ،كان علي �أن � َّأطلع على يومياتك...
ومن هم "نحن جميعنا"؟
�س�ألتُ بحذر.
اجلميع ،بالطبع ،من يعملون هنا ،فاجلميع يجب �أن يكونوا مطلعني على الأمر.
قالت مربرة.
ٌ
م�ضحك  ،مراقبة ت�شنجات �أرنب التجارب.
تخيلت ُكم هو
�أنا �أتعاطف ب�صدق معك ،ما حدث لك هو م�صيبة كبرية.
وا�صلت ب�صوت حزين:
ولك��ن يج��ب �أن �أع�ترف ب��أن االط�لاع عل��ى يوميات��ك غ��دا واح��دً ا من �أك�ثر الأحداث �إ�ش��را ًقا و�أهمي��ة يف حياتي؛356

من��ذ زم��ن طوي��ل د ُِّم��ر كل م��ا ه��و خ�ير ونبي��ل على وج��ه الأر�ض� ،إنه مث��ل �أنقا�ض ق�صر قدمي ،على و�ش��ك االنهيار
عل��ى الأر���ض ،وفق��ط بف�ض��ل النا���س ،م��ن �أمثال��ك ،ورمب��ا بف�ضل��ك �أن��ت الوحي��د يف ه��ذا الع��امل ،جنح��ت يف ر�ؤي��ة
جم��ال ونب��ل عاملن��ا الروح��ي ،موثوقي��ة الإن�س��ان النقي� ،ص َّدقتك� ،أنت رجل مقد���س ،للأ�س��ف ،يف ه��ذا العامل تعد
القدا�سة بالفعل حالة �شاذة ،كما هو احلال عندما تو ُلد الطفرات بر�أ�سني ،لكن هذا غري عادل! قد�سية الإن�سان
قبحا ،هي بالت�أكيد �أكرث طبيعية من ظهور امل�س��وخ.
لي�س��ت ً
مل �أ�سمع كلماتها ب�شكل خا�ص ،ظللت �أفكر يف ذلك احلديث ال�صامت بيننا منذ فرتة طويلة.
�أن��ا معج��ب ب��ك ،ولك��ن لي���س ب��ك احلالية ،و�إمنا بك ال�س��ابقة ،ال�ش��بيهة بحورية بي�ضاء الأ�س��نان- ،قلت مع بع�ض
اال�س��تياء ،لق��د جئ� ِ�ت بحديث��ك ال�صام��ت لتنقذين��ي يف اللحظة احلرج��ة ،و�أنقذتني ،الآن �أنت ذكي��ة جدً ا ،مثقفة
وعملي��ة ،و�أن��ا بالن�س��بة ل��ك جم��رد مو�ض��وع ذو �أهمي��ة علمية� ،أنت ت�س��ببت ب�أذى يل؛ �أنت ل�س��ت هي ،هي الآن غري
موجودة...
لكنها يف داخلي! هنا! هم�ست ب�شدة م�شرية بيدها �إىل قلبها.
م��رة �أخ��رى �أردت �أن �أحت��دث معه��ا ب�لا كالم ،مث��ل امل��رة الأخ�يرة ،وبعين��ي طرح��ت عليها �س�� ًؤال" :متى �س��أراك؟
تلك ،العزيزة ،الرقيقة ،التي ال تقدر بثمن بالن�س��بة يل؟"
مل تفهم "�س�ؤايل" ،كما لو �أنها ن�سيت �إىل الأبد كيفية فهم لغتنا امل�شرتكة.
�صرخت ب�صمت�" :س�أفتقدها �إىل الأبد!"
"مل ت�سمع" هي.
مع قلب ثقيل ،نك�ست ر�أ�سي حز ًنا ،و�صمتت.
كلنا ذئاب �ضارية ،فج�أة و�صل �إيل �صوتها الأج�ش الذي ال ي�صعب متييزه،
نح��ن م�س��تذئبون ،ومل يحف��ظ �أح��د من��ا يف نف�س��ه النق��اء املالئك��ي الأ�صل��ي والنزاه��ة ،مث��ل فاو�س��ت ،بعنا �ش��رفنا
وعفتن��ا لل�ش��يطان ،وفق��ط م��ن وق��ت لآخ��ر ي��دوي يف �أرواحن��ا الب��كاء امل� ّر لنقائن��ا الطف��ويل ،ويح��دث �أنن��ا حتى يف
بع�ض الأحيان نتوق �إليه ،ولكن مع �أمل يف قلوبنا يجب �أن نعرتف �أنه ال مكان له يف هذه احلياة الفا�سدة القذرة.
يا �إلهي...
�أجل ...يا عزيزي...
جفلت عندما الحظت كيف اهتز �صوتها ،ورفعت ر�أ�سي ،ور�أيت الدموع تتدحرج على خديها.
�أوه ،يا �إلهي!
كل �شيء من حويل �أ�صبح غائ ًما ،كما لو كان مغطى بحجاب من املطر.
نه�ضت من مقعدها ،ووقفت يف ارتباك ،ثم رك�ضت خارجة من اجلناح.
ً
متخبط��ا يف �أرج��اء اجلن��اح ال�ضي��ق ،ومل �أج��د
م��ع مغادرته��ا ج��اءت �أك�ثر اللحظ��ات �صعوب��ة بالن�س��بة يل؛ م�ش��يت
عيني
مكا ًنا لنف�س��ي؛ يف املر�آة املعلقة عند الباب ،ر�أيت وجهي البائ���س ،لفرتة طويلة مل �أنظر �إىل نف�س��ي ،حتت ّ
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ةلعتشملا لقعلا برح

�خ�صا �آخر يقف على
املنتفخت�ين �أكيا���س ثقيل��ة ،وب�ين حاجب� ّ�ي تدل��ت جتاعي��د قامتة ،فج��أة ارتعبت ،بدا يل �أن �ش� ً
اجلانب الآخر وينظر �إيل ،انكم�ش قلبي يف كتلة ،ليباغتني �أمل حاد ،ال حدود له ...يتقزم العامل �إىل نقطة بالغة
يف ال�صغر� ،أ�س��رعت بقلب املر�آة على احلائط.
خفت من �إطفاء ال�ضوء ،هكذا بدا يل �أنه مبجرد �أن يحل الظالم� ،س��يظهر �ش��خ�ص ما ويتمتم�" :أوه! الآن حان
دوري ...ان�صرف من هنا!"
�شخ�صا خمتل ًفا".
"غدا �سوف ت�ستيقظ
ً
�أعتق��د �أن الطبي��ب ق��ال يل ذل��ك يف ال�صب��اح ،ه��ذا يعن��ي �أنن��ي لن �أكون هنا ،ويف ج�س��دي �س��وف يك��ون هناك من
ي�ش��وهني ويهينن��ي ب�لا ح��دود".ال! ال! �أب��دا! � -أك��رر م��ع امل��رارة� - ،أبدً ا!"
نف�سا عمي ًقا وهد�أت ً
قليل� ،أخذت ليفة ومن�شفة نظيفة و�صابو ًنا ،وذهبت �إىل احلمام ،يف نهاية املمر.
�سحبت ً
هك��ذا ينبغ��ي �أن يك��ون كل �ش��يء ،بب�س��اطة ،بب�س��اطة وو�ض��وح� ،صاب��ون ،من�ش��فة ،ليف��ة ،يج��ب تنظي��ف احلم��ام
�إىل درج��ة اللمع��ان النا�ص��ع ،وم��لء حو���ض اال�س��تحمام بامل��اء ال�س��اخن� ،س��اخن ق��در الإم��كان ،ع��دت �إىل اجلناح
و�أخذت �شفرة حالقة ،فتحتها ،بب�ساطة وو�ضوح ،ال يوجد ندم وال غ�ضب وال �إهانة يف روحي ،هناك �شيء واحد
يف عقلي :الإ�سراع با�ستكمال ال�شيء الذي خططت له ،يا لها من ب�ساطة رائعة! �أجل�س يف احلمام ،و�أقطع وريد
مع�صمي برفق ،وبعد ذلك الأمر �س��وف ت�س�ير الأمور ب�ش��كل �أ�س��هل ،جيد �أن املاء حار ،وكلما ازداد حرارة ،كان
الأمر �أف�ضل ،لن �أ�شعر بالأمل على الإطالق ،دون �أن �أح�س �سيغمرين نعا�س تدريجي ،ب�سال�سة �أغادر ال�شاطئ،
�أ�س��بح �إىل م��كان م��ا يف املجه��ول ،فق��ط يج��ب �أن �أغلق عيني ب�إحكام �أكرث ،حت��ى ال �أرى الدم ،و�أحتمل ً
قليل.
ملطخ
وبع��د ذل��ك و�أن��ت ،ي��ا �أخ��ي املق� َّدر ،ي��ا من ف َّك��رت بتلطيخ العامل كله بالطني� ،س��وف تتحول �أنت نف�س��ك �إىل ٍ
بالدم الأحمر القاين ،وت�سقط يف ذلك العامل الذي �سرتقد فيه ب�شكل مريح �أكرث ،و�ستنام ،وتنام ،ولن ت�ستيقظ
أبـ ًدا إلــى األبــد ،مــاذا إذن ،كان علـ ّـي أن أضــع يــدي علــى مصيــرك الــذي ،كمــا يقولــون،
لــن تفلــت منــه.

"

لدي حلم مقدس:
لو مرة بالطوفان العاملي
يندفع اخليرإلى أرضنا،
سأقذف بكل الشر يف العالم
ذراعي
ويف
ّ
سآخذه معي إلى القبر.
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 ...سأكون سعي ًدا
إن غدوت ضحية مغمورة
بعد أن أحمل ذنب الرذائل البشرية،
بروح مبتهجة
أنقذ العالم من ثقل اخلطايا.
إلي تعاساتكم،
هيا ،احملوا َّ
ويف حقيبتي الكريهة،
ح ِّملوا قذارتكم الشريرة!
وحني تهلك كلها
معي؛
سأكون سعي ًدا
لو أموت حتى اليوم!
أرسلوني إلى رحلتي األخيرة- ،
وال تبحثوا ،أيها الناس ،عن الشر يف العالم أكثر.
عيشوا بدونه!
وفقط ال تدقوا أب ًدا
على تابوتي الضيق مع الشر .

"

هكــذا تنتهــي اليوميــات بواحــدة مــن أكثــر قصائــد الشــاعر الشــهير موكوغالــي مكاتاييــف
حز ًنــا ...أنــا ال أعــرف املصيــر الالحــق لهــذا الرجــل املســالم وغيــر املتهــاون ،الــذي أصبــح
النقــاء األخالقــي بالنســبة لــه مراد ًفــا هلل ،إذا جنــا بأعجوبــة ،وبقــي علــى قيــد احليــاة،
ـي هــذا
أمتنــى لــه الســعادة مــن كل قلبــي ،وأمتنــى أال يفقــد أب ـ ًدا إميانــه باخليــر ،وليحـ َ
املوهيــكان األخيــر ،الــذي يحــاول إنقــاذ الشــعاع اخلافــت لألمــل البشــري يف خــاص
روحــه ،وإذا لــم يعــد بــن األحيــاء ،فليرقــد مبشــيئة اهلل يف ســام!
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كاجيغالي موخانبيتكالييف
(و ُلد عام )1942
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة التابع��ة للجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة
عام  ،1965و�صدرت �أولى ق�ص�صه الق�صيرة تحت عنوان" :الجد
جوك��ي" ون�ش��رت ع��ام  1964بجري��دة "جا���س �أال���ش".
y yف��ي ال�س��نوات الالحق��ة �ص��در له العدي��د من الكت��ب الأخرى مثل:
"الليال��ي النجمي��ة"" ،ال�ص��دى"�" ،أي��ن �أن��ت �أيه��ا الح��ب؟!"،
و"النافذة المك�س��ورة".
�y yإل��ى جان��ب الجي��ل الآخ��ر م��ن الأدب��اء ال��ذي دخل��وا الأدب ف��ي
�أوائ��ل ال�س��تينيات �أمث��ال :دوالت �إي�س��ابيكوف ،و تولي��ن ابدي��ك،
وبي��ك �س��لطان نورجي��ك ،ومخت��ار �ش��اخاناف� ،أدخ��ل كاجيغال��ي
�ش� ً
�كل جدي��دً ا ولغ��ة جدي��دة في الأدب الكازاخي م��ن خالل �إثارة
الرغب��ة ف��ي التفكي��ر ب�ش��كل جدي��د و�إيق��اع جدي��د؛ لذل��ك ف ��إن
الق�ص���ص الت��ي �ألفه��ا كاجيغال��ي ،تتمي��ز بالقيمة الفني��ة العالية،
وق��د �أ�صبح��ت م��ادة لأبح��اث النق��اد الأدبيي��ن.
y yف��ي ع��ام  2012خرج��ت للن��ور الرواي��ة التاريخي��ة "الأوق��ات ال�صعب��ة" وه��ي �أح��د �أه��م �أعمال��ه عل��ى الإط�لاق وق��د �أل��ف
عام��ا.
كاجيغال��ي ه��ذه الرواي��ة عل��ى م��دار ً 20
y yفي عام � 2016صدرت مختارات �أعماله في �أربعة مجلدات ،كما �صدرت مقاالته الأدبية والنقدية في كتب �أخرى.
ُy yترجمت �أعمال الكاتب �إلى اللغات الرو�سية والأوكرانية والأوزبكية والتركمانية.
y yترج��م �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة مخت��ارات م��ن �أعم��ال ج��ي دي موبا�س��ان ،وبرو�س��بير ميريم��ي ،ولي��ف تول�س��توي ،و�سومر�س��ت
موي��م ،و�أكوتاجافا ريونو�س��كي.
y yح�صل على جائزة الدولة من كازاخ�ستان عام  ،2014وجائزة "نادي القلم" في كازاخ�ستان عام .2017
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األصدقاء القدامى

مت ا�س��تدعاء املدي��ر ال�ش��اب ملوق��ع البن��اء النائ��ي ال�ضخ��م ن��ور اخل��ان �إىل دي��وان الثق��ة بالعا�صم��ة ،كان��ت ه��ذه
زيارت��ه الأوىل �إىل املدين��ة الت��ي تخ��رج فيه��ا يف اجلامع��ة ،ط��ار نور اخلان يف وقت مت�أخر من امل�س��اء ،وا�س��تقر يف
غرفة منف�صلة من فندق جديد ،يف ال�صباح �أنهى ب�سرعة �أعماله ،وعاد �إىل غرفته ،ح�س ًنا ،وماذا �س�أفعل الآن؟
�أخ��ذ يبح��ث ع��ن �إجاب��ة ل�س��ؤاله ،وه��و يق��ف يف منت�ص��ف الغرف��ة الوا�س��عة.
“ممم ...نعمـ-ـ�مـ-م!-متتم وعيناه مثبتتان على مر�آة احلائط يف الفندق ،دنا �أكرث من املر�آة ،وحرك �ش��فتيه،
وعيني��ه ،وخدي��ه ،وعق��د حاجبي��ه ،وق��ام بالتك�ش�ير ،وم��ع ذل��ك ،ومهم��ا ح��اول ،ف��إن التعب�ير عل��ى وجه��ه مل يتغ�ير
تقري ًب��ا ،با�س��تثناء �أن عيني��ه البنيت�ين الوا�س��عتني �أ�صبحت��ا �أك�ثر بهج��ة" ،انظ��ر ،ي��ا �صديق��ي ،يف كلتيهم��ا� ،إنه��ا
لي�س��ت �إين�س��ك املغ�ب َّرة - ،ردد ب�إحل��اح"- :مهم��ا �س��يقول �س��كان العا�صم��ة�" :أوه ،م��ن ه��ذا � ً
أي�ضا الذي ج��اء �إلينا؟
م��ا ب��ه كل��ه يف ُخ��رقٍ كعج��ل �أ�ض��اع �صاحب��ه!" ...ابت�س��م عل��ى دعابت��ه ،ل��و يظه��ر الآن يف الغرف��ة �أي م��ن �أ�صدقائ��ه
القدام��ى الذي��ن ا�ش��تاق �إليه��م كث�ي ًرا ! ...م��ا ال��ذي يفرحك؟ �-س��أل نور اخل��ان ب�صرامة انعك�س��ت على وجهه يف
امل��ر�آة ،ال��ذي بدا متعبا.
ق� ّوم كتفي��ه العري�ض�ين ،و�س��حب �س�ترة م��ن القما���ش ،وعلقه��ا يف خزان��ة املالب���س ،ح��ل ربط��ة العن��ق ،ورف��ع كم��ي
قمي�ص��ه النايل��ون الأبي���ض ،ث��م توج��ه �إىل احلم��ام ،فت��ح ال�صناب�ير و�س��مح بتدفق امل��اء الدافئ.
م��ا �إن خل��ع مالب�س��ه ،حت��ى رن جر���س الهات��ف ال��ذي كان يهت��ز ،كم��ا ل��و �أن��ه كان خائ ًفا من منظر الرج��ل العاري.
بقفزة واحد �أ�صبح نور اخلان عند اجلهاز ،و�أم�س��ك بال�س��ماعة.
مرح ًبا ! -قال ب�صوت �أعلى ً
قليل من الالزم.
هل هذه الغرفة رقم 213؟
نعم.213 ،
مرح ًبا يا يوريك! – ُ�سم َع يف ال�سماعة �صوت �أنثوي لطيف.
"هممم!"ف َّك��ر ن��ور اخل��ان" :بالت�أكي��د ،يف الع��امل ،هن��اك �ش��خ�ص �آخ��ر لدي��ه ال�ص��وت اجله��وري الغليظ نف�س��ه كما
ل��دي ،يب��دو �أن امل��ر�أة التي تت�صل بالهات��ف ال متيز الأ�صوات جيدً ا".
�ألو ،هل ت�سمعني؟ قلت لك" :مرح ًبا !"  -قالت الفتاة مرة �أخرى.
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مادقلا ءاقدصألا

كنت بحاجة �إىل نوريك ،فهو يهاتف ،ويوريك لي�س هنا ،ال يقيم هنا.
يا �أختي� ،إن ِ
ح ًقا ؟ معقول؟ ومن �أنت؟
و�أي �أهمية لذلك؟
له �أهمية ،ولذلك �أنا �أ�س�أل.
�أوه! يت�ضح ...ح�س ًنا� ،إن كنتُ �ضرور ًيا جلميلة مثلك� ،أنا �سعيد.
كيف عرفت �أنني جميلة؟ انتبه لكيال يخيب ظنك! � -ضحكت املحاورة بر ّقة-هل �أنت وحيد ح ًقا؟
واح ٌد وحيدٌ! مثل �سلفنا �آدم ،يا عزيزتي.
رمب��ا �أن��ك ت�ش��عر باملل��ل يف انتظ��ار ح��واء؟! – �ضحك��ت الفت��اة -باملنا�س��بة� ،أن��ا �أم��زح� ،أ�ضاف��ت عل��ى عج��ل :ه��ل
ت�س��مح يل بالت�أك��د م��ن ع��دم وجود يوري �س��يليزنيف؟
ومتى تريدين �أن ت�أتي؟
�أنا ل�ست بعيدة ،يف الطابق ال�سفلي يف اللوبي.
�أوه-هو-هو-ه��و! نع��م� ،أن��ا فق��ط كن��ت عل��ى و�ش��ك �أن �أ�س��تحم ،وه��ا �أن��ا �أق��ف عار ًي��ا� ،أفك��ر باملنا�س��بة ل��و �أن �أحدً ا
يف��رك يل ظهري؟
يبدو �أنك ت�شعر بامللل .هل ميكنني االت�صال بعد ن�صف �ساعة؟
ملاذا؟ �أنا بب�ساطة واخت�صار ...لوى نور اخلان �أ�صابعه يف الهواء ،ل�ست خار ًقا ،رمبا ،عادي!
املجنون ال يعرتف قط ب�أنه جمنون- ،قاطعته الفتاة- .طلبت منك الإجابة ب�إجابة �أكرث حتديدً ا.
بتحديد �أكرث يا �أختي� ،أ�سمع كيف تفي�ض املياه يف احلمام! عذ ًرا !  -ع ّلق نور اخلان ال�سماعة.
ممم نعم!
ٍ
“بداي��ة جي��دة لدي��ك� ،أيه��ا الرفي��ق املديـ��ر" -ق��ال لنف�س��ه � -إذا م��ا وا�صل��ت بالتح��رك به��ذه الوترية ،رمب��ا ،قري ًبا
�ست�سعى لكي يبقوك يف العا�صمة� ،ألي�س كذلك؟ ح�س ًنا ،الآن ارك�ض! �ستغرق احلمام ،وفرا�ش النزيل الذي يقيم
يف الطابق الأدنى �سيتحول �إىل حفا�ضات مبللة!
و�ص��ل احلم��ام بقفزت�ين ،وفت��ح الب��اب ،احلم��د هلل جن��ح ،ل��و �أنه ت�أخر قلي� ًلا ...و�ضع نور اخلان ي��ده �إىل الكوع يف
امل��اء الداف��ئ و�س��حب ال�س��دادة -يولكي-بالك��ي(  - ! (1هت��ف بالرو�س��ية�- ،أنت �ضحي��ة ،وهراء!
مغطى بكامله بال�صابون ،وغنى بهدوء ،ب�سرور:
 ...بعد ب�ضع دقائق ،جل�س يف املغط�س
ً
مااااء ،مااااء
يف كل مكان مااء...
ً
منتع�ش��ا ومفع ًما باحليوية ،ارتدى بذلته الر�س��مية ،وربط ربطة العنق،
بعد �أن ا�س��تحم� ،ش��عر نور اخلان بنف�س��ه
وفح���ص نف�س��ه بدق��ة يف امل��ر�آة �إن كان هن��اك �أي �ش��يء يف مالب�س��ه م��ن �ش��أنه �أن يف�س��د مظه��ره ،كل �ش��يء كان
(  (1

يولكي-بالكي :اللعنة.
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طبيع ًيا ،واملالب�س على ما يرام ،وبدا را�ض ًيا عن نف�سه� .إن الأرغاماك(   (2ال�شاب ،عندما مير يف القرية ،يحدث
� ً
أي�ض��ا �أن��ه ينظ��ر بط��رف عين��ه ،وي�س�ير بحذرٍ ،ولكن بعد �أن يت�أكد �أن كل �ش��يء على ما ي��رام� ،إنه ي�صنع االنطباع
ال�صحيح ،ي�س��تقيم بفخر ،وي�صبح �أني ًقا وهاد ًئا.
ح�س� ًنا ،لق��د عدون��ا كث�ي ًرا يف الأر���ض ،والآن طامل��ا �أنه��م م ي�س��رجوك ،ل��ن ي�ض� ّرك �أن تغ��ذي نف�س��ك بال�ش��وفان!
مازحا.
ق��ال نور اخل��ان ًمل يرغ��ب ح ًق��ا يف �أن يذه��ب �إىل املطع��م وح��ده ،وللحظ��ة �ش��عر بالأ�س��ف قلي� ًلا على نف�س��ه" ،مل��اذا ال �أت�صل به�ؤالء
املاكري��ن؟ لك��ن ه��ل ه��م يف املن��زل �أم ال؟� ،أرج��ح �أنه��م مل يرجع��وا بع��د م��ن العم��ل ،وه��ذه الفت��اة مل تت�ص��ل ثاني ًة،
لي���س عب ًث��ا �أن دون جوانن��ا كان يق��ول :عندم��ا ت�ترك الفري�س��ة م��ن يدي��ك ،ف�إن��ك �س�تُعاقب ال حمال��ة "...نظ��ر ن��ور
اخلان �إىل الهاتف ال�صامت ب�ش��يء من الأ�س��ف ،و�س��ار ذها ًبا و�إيا ًبا يف الغرفة ،وخرج.
أي�ض��ا ،بع��د �أن طل��ب الكث�ير م��ن املقب�لاتّ ،
يف الوح��دة مل يرغ��ب ب��الأكل � ً
قطعه��ا بال�ش��وكة بخم��ول يف الأطب��اق،
ودفعها جان ًبا ،قال يف نف�سه وهو ينظر حوله" :ولتعا�سة احلظ لي�س هناك � ٌّأي من معاريف ،وهل ت�صادف �أعداءك
عندما تتوق ب�ش��دة لتلتقي بهم؟ ح�س� ًنا ،انتظروين! غدً ا لن تفلتوا! �س�أحا�س��بكم!".
�أ�شار بيده للنادلة.
مائة غرام �أخرى!
ال ي��ا ع��م� ،س��يوبخوننا م��ن �أج��ل ذل��ك .نظ��رت الفت��اة بعناي��ة يف عيني��ه ،كم��ا ل��و كان��ت تدر���س كي��ف �أث��رت الك�أ���س
ال�سابقة.
مل �أفهم �أي �شيء- ،قال نور اخلان مبرح- .حتى مل �أ�شعر مبذاقه.
ح�س ًنا� ،س�أح�ضر الآن .فقط– ...وو�ضعت �سبابتها على �شفتيها.
مفهوم!  -هز نور اخلان ر�أ�سه.
قل��ب الك�أ���س ،ودف��ع احل�س��اب ،و�أه��دى النادلة حل��وى "لنب الع�صفور" للطفها ،و�أخذ مع��ه علبة �أخرى من احللوى
�إىل غرفته.
داعي! �س�أريكم! -قال لنف�سه وهو ي�صعد الدرج�" .س�أربيكم!"
"ليكن� ،أنتم ال تريدون �أن تلتقوا معي؟ ح�س ًنا ،ال َ
بينما كان ي�أخذ املفتاح من املناوبة ،خطرت بباله فكرة.
هذه لك ،يا �آباي(  - ! (3قال نور اخلان ،وو�ضع علبة احللوى ،طاولة ،تقبليها من �أحد عمالئك الذين حتر�صني
على راحتهم طوال اليوم...
�شخ�صا ما...
�أوه ،يا عزيزي ،ملاذا هذا؟ فمن واجبنا تهيئةكافة الظروف لراحتك ،ولو �أن
ً
خ��ذي ،خ��ذي! -ق��ال ن��ور اخل��ان بع��د �أن �ش��عر ب�أن��ه م��ن الوا�ض��ح �أن امل��ر�أة تري��د �أن تقب��ل هدي��ة -الآن ال �أ�س��تطيع
(  (2
(  (3

 �أرغاماك� :ساللة خا�صة من خيول ال�سباق القبائل الترتية والرتكية وامل�سلمة ،تتم ّيز بتنا�سقها ،و�سرعتها ،و�سهولة حركتها.
�آباي� :صيغة اح رتام ملخاطبة املر�أة.
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�أن �أعي��د احللوى.
نعم� ،إنه مربك بالن�سبة يل ،كما لو كنت �أنا من رتب �إقامتك يف الفندق...
ال ب�أ�س! خا�صة لأنك �أعجبتني.
�شك ًرا ! ال �أعرف كيف �أ�شكرك...
م�شى نور اخلان ب�ضع خطوات ثم التفت فو ًرا �إىل املناوبة.
باملنا�سبة� ،آباي ،هل ميكنك �أن تخربيني من كان يقيم قبلي يف الغرفة 213؟ �س�أل ب�شكل غري مبال.
بد�أت املر�أة بالتفتي�ش يف الأوراق.
�إذن ....يف � 213أق��ام تريليكب��اي مو�س��اكالوف ،م��ن ال�س��ابع ع�ش��ر حت��ى الراب��ع والع�ش��رين� ،أي حت��ى ه��ذا الي��وم.
ميكنك �أن ترى بنف�س��ك- ،دفعت له بال�س��جل.
نور اخلان كان م�ص ّد ًقا بدون �إثباتات �أخرى ،لكنه بدافع اللباقة تظاهر ب�أنه يدر�س ال�سجل بعناية.
"مهما جرى ،لنقل لو �أن تريليكباي هذا حتول �إىل تريينتي ،لكنه ال ميكن له �أن يتحول �إىل يورا".

عل��ى �صفح��ة دف�تر املالحظ��ات الأحم��ر مل يكن �س��وى ثالثة �أ�س��ماء فق��ط (و�ضعت �إىل جانبه��ا الألقاب) ،وثالثة
عناوين وثالثة �أرقام هاتف ،مهما كتب نور اخلان يف ال�صفحات الأخرى ،ف�إنه ال يلم�س هذه ال�صفحة ،الألقاب
الأخرى غري منا�س��بة هنا� ،س��يكون خيانة لأف�ضل �أ�صدقائه ،لو �أنه �أ�ضاع �أ�س��ماءهم و�س��ط البقية� ،س��وف ي�ش��عر
نور اخلان ك�أنه رجل �ضائع ن�س��ي �أغلى �أوقات حياته و�أكرثها روعة ،ال ،ال ميكن فعل ذلك!
خلع �سرتته على عجل ،وق َّرب الهاتف ،وجل�س ،كر�سي.
"من الذي �س�أبد�أ به؟"
مل��دة �أرب��ع �س��نوات عا�ش��وا يف كام��ل الوئ��ام وال�صداق��ة ،وبع��د ذل��ك فق��ط ،يف ال�س��نة اخلام�س��ة" ،مت َّرد" بيي�س��يك،
كان �أول م��ن ي َّت��م غرفته��م ،وغ��ادر واح� ٌد م��ن الأ�س� ّرة الأربع��ة" ،طلب��ت ي��ده زميل��ة الدرا�س��ة كولياي�ش��ا" ،كم��ا كن��ا
نق��ول ممازح�ين عنده��ا ،رمب��ا يج��ب �أن �أت�ص��ل به � ًأول ،نعم ،رمبا" ،مهما قلنا ،ف�إن كولياي�ش��ا هي زميلتنا ،ونحن
�أنف�سنا كاف�أناها".
"كوليمبيتوف بيي�س��يك (دي �أرتانيان) " ...قر�أ نور اخلان ب�صوت عال،الهاتف- ...بقلق �ضرب الأرقام ال�س��تة،
كان قر�ص اجلهاز يهمهم ب�صمت ،وفج�أة قفز قلبه يف �صدره.
�ألو! مرحبا؟ هذا منزل كوليمبيتوف؟
ه��ذا �أن� ِ�ت ي��ا كولياي�ش��ا؟مرح ًبا ،مرح ًب��ا ،ي��ا كنتن��ا الغالية! -تذكر نور اخل��ان فج�أة ق�صة �س��معها م�ؤخ ًرا ،و�أثارت
�إعجابه ال�شديد ،ولذلك قرر �أن ميزح ً
قليل.
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كولياي�شا-من هذا؟
مرح ًبا ! –�أجابت
َ
ً
بدل من الرد ،ق�صفها بكومة من الأ�سئلة التي ال معنى لها.
ح�س � ًنا ،كي��ف ح��ال �أطفال��ك ،ه��ل كل �ش��يء عل��ى ي��رام يف املن��زل! كي��ف يعي���ش الزوج��ان العج��وزان؟ ب�صح��ة
ورف��اه؟...
كل �شيء على ما يرام .لكنني ال �أ�ستطيع متييز �صوتك - ...من الوا�ضح �أن كولياي�شا كانت م�ضطربة.
ه��ل جمي��ع �أقارب��ك هن��ا بخ�ير و�صح��ة جي��دة؟ ه��ل ير�س��لون �إلي��ك �أخباره��م با�س��تمرار؟ كي��ف يب��دو العم��ل؟ كيف
حال �أ�صدقائ��ك ورفاقك؟...
جي��د ،جي��د! ع��ذ ًرا ،م��ا زل��ت ال �أفه��م م��ن يت�ص��ل؟ م��ن ف�ضل��ك �أن تق��ول ا�س��مك! – ُ�س��مع بع���ض التوت��ر يف �صوته��ا،
وب��دا وك�أنها ته ُّم ب�إغالق ال�س��ماعة.
متاما �أن �أعرف بنف�سي! نعم� ،أنا قريبك ،لقد جئت للتو �إليكم� ،إىل العا�صمة! هنا� ،أود ت�سجيل
�إيه ،لقد ن�سيت ً
ابن��ي للدرا�س��ة ،ليتعل��م يف املرك��ز ،وه��ل يح�ص��ل امل��رء لدينا يف املحافظ��ة على تعليم حقيقي؟ لق��د نزلت للتو من
القط��ار ،ي��ا عزيزتي!نعمـ-ـ�مـ-م ...تل��ك ه��ي الأح��وال! بالطب��ع �أخذن��ا عنوان��ك يف القري��ة ،ولكنن��ا ن�ش� ُّ�ك يف �أنن��ا
�س��نتمكن م��ن �إيج��اد البي��ت ال��ذي تعي�ش��ون في��ه ،رمبا �س��ن�ضيع! رمبا الأف�ض��ل �أن ننتظركم يف حمط��ة القطارات،
ت�أت��ون وت�أخذون��ا �إىل عندكم� ،آه؟ و�إال �س��ن�ضيع هنا...
ال�ش��يء ،عل��ى الط��رف الآخ��ر �س��وى ال�صم��ت؛ يب��دو �أن كولياي�ش��ا ال تع��رف م��اذا تق��ول ،يب��دو �أنه��ا تتح��دث بهدوء
م��ع �ش��خ�ص ما ،وا�ضعة يده��ا .ميكروفون.
�ألي��و! �ألي��و! � -ص��رخ ن��ور اخل��ان يف ال�س��ماعة ،وه��و ال يزال يغري �صوته ً
قليل �-أخربيني ،يا عزيزتي ،هل بيي�س��يك
يف املنزل؟ هل ميكنك دعوته �إىل الهاتف؟
الآن- ،قال��ت امل��ر�أة بلط��ف وعل��ى عج��ل�ُ ،س��مِ ع ن��وع م��ن احلفي��ف ،ومن خالل��ه وبو�ضوح جاء �ص��وت منزعج :خذ،
تكلم �أنت! الآن لن يعطونا راحة! �س��ينهال كامل القطيع!
�ضح��ك ن��ور اخل��ان ،كان يتخي��ل بو�ض��وح الوج��ه الأ�س��مر والنحي��ل لكولياي�ش��ا الت��ي عندم��ا ت�ش��عر بارتب��اك ،تعق��د
حاجبيه��ا ،وهنا �س��مع �ص��وت �صديقه.
مرحبا! �إين �أ�سمعك!
عن��د �س��ماعها النغم��ات الأوىل له��ذا ال�ص��وت القري��ب ،مل ي�س��تطع ن��ور اخل��ان ال�ص�بر ،ف�ص��رخ كم��ا ل��و كان يف
عر�ض :
ٍ
يحيا دي �أرتانيان!
على ما يبدو �أن بيي�سيك مل يتوقع ذلك ،فوقع يف احلرية.
�آرتـ-تيـ-ليـ-ـري�ست؟-م َّدها يف ده�شة وفرح- ،مرح ًبا ! من �أين ظهرت؟ �أين �أنت؟
�أنا هنا ،يف فندق "�أملا�-آتا" .هنا مبهمة...
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كيف ميكن يل �أن �أفهم ذلك؟ حتى مل تت�صل� ...إذن� ،أنت يف الفندق؟
انتظر ،انتظر! اعتقدنا �أن �أبناء العا�صمة هم مثا ٌل لنا ب�إقامتهم يف فندق ،ويبدو �أن لديك ر�أ ًيا مغاي ًرا،
بريوقراط��ي! حماف��ظ!! �آه؟ يف البداي��ة ،تع��رف ،يحلق��ون يف ال�س��ماء ،ث��م يه��وون �إىل الأر���ض ،دون �أن يالحظ��وا
ه��م ذل��ك ،مل��اذا ال تري��دون الوق��وف عل��ى �أقدامكم عل��ى �أر�ضية �صلبة؟! ال ميكنكم ذلك� ،ألي���س كذلك؟
ها-ها-ها!يكف��ي ،ا�ست�س��لمت! �أرف��ع كل �أط��رايف الأربع��ة! مذ-ن� ٌ�ب! ما دمتم ترغبون باحل�ص��ول ،فدية! دائ ًما يف
خدمتكم ،يا �سيدي!
ال ،هذا الأمر � ّأجله� .أفهمت �أنه ال ميكنك الهروب منا؟ لذلك- ...بيي�س��يك هم���س ب�صوت منخف�ض مع �ش��خ�ص
يق��ف بالق��رب من��ه ...-لذل��ك ،تع��ال �إىل منزلن��ا � ًأول! و�إال �س��وف تن��ال فع� ًلا! ه��ذه كولياي�ش��ا تق��ول� :س��أريه! ه��ل
ت�سمع؟
�آو ،كي��ف يفه��م ه��ذا؟ �ألي���س هن��اك ع��رف ق��دمي� :إذا و�ص��ل �صب��ي عم��ره �س��ت �س��نوات م��ن بعي��د ،ف�إن��ه يج��ب على
الرج��ل العج��وز ال�س��تيني �أن ي�أتي وي�س� ّلم عليه؟
�إال �أن بيي�سيك ،على الأرجح مل ي�سمع الكلمات الأخرية ،فكولياي�شا على ما يبدو خطفت ال�سماعة منه.
�أوه� ،أنت �أيها الأحمق ،ملاذا عوجت وجهك �أمامي؟
وهل نحن �أذنبنا يف �شيء ما �أمام اهلل ،يا بايبي�شي(  (4؟  -اعرت�ض نور اخلان بهدوء ،و�ضحك.
ح�س ًنا ،انتظرين! و�ستنال! كيف حالك ،كيف العائلة ،والأوالد؟
بخري وب�صحة جيدة ،و�أنتم؟
احلمد هلل اجلميع بخري .ملاذا توا�صل �أالعيبك وال ت�أتي �إلينا؟
�آي� ،أخ�ش��ى �أن �أقل��ق هدوءك��م! و�إال ،ف�أن��ت نف�س��ك تعرف�ين� ،س��ينهال هن��ا كام��ل القطي��ع�- ...ضح��ك ن��ور اخل��ان
م��رة �أخرى ليغيظ كولياي�ش��ا.
�أوي ،ي��ا ل��ك م��ن �أحم��ق! الآن �س��وف تل�ص��ق ب��ي ه��ذه الكلمات كعالم��ة ،يف املدينة ال يوجد حلـ-ـ��م� ،أتفهم؟ لذلك
خف��تُ  :مب��اذا �س��نكرم النا���س الغرب��اء� ،أنت��م الذي��ن تعي�ش��ون بالق��رب م��ن الق��رى ،حمظوظ��ون ،كي��ف ميكنكم �أن
ت�س��توعبوا �س��كان املدين��ة امل�س��اكني! ب�ش��كل ع��ام الرج��ال ال يفك��رون يف �أي �ش��يء ع��ن تدب�ير املن��زل ،وه��ا �أن��ت ،ي��ا
عزي��زي ،ه��ل لدي��ك �أدن��ى ت�صور عن املوق��د وال ِقدر؟
جوعا ،لكنهم يوا�صلون دعوته!...
 ...يعني ،لو �أتيت الآن ،ال يوجد ما تقدمينه يل؟ يريدون �أن ميوت ال�ضيف ً
�تبد ،تذك��رت عل��ى م��ا يب��دو عادتها القدمية بقي��ادة الع��زاب�- :إن مل �أط ُه
�إي��ه� ،أن��ت! – قال��ت كولياي�ش��ا ب�ش��كل م�س� ٍ
ل��ك حل ًم��ا ،ل��ن ت�أت��ي؟ انظ��روا �إلي��ه! �س��أ�صب ل��ك ال�ش��اي الأ�س��ود ،و�أق��دم قطع��ة من اخلبز الأ�س��ود ،و�س��وف تفهم
مل��اذا� ،أيعق��ل �أن��ك ن�س��يت كيف كنا نعي���ش �أيام الدرا�س��ة؟!ج ّرب �أال تنظر!
(  (4

بايبي�شي :م�صطلح للزوجة الأوىل لدى الكازاخ والقريغيز.
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�أوه! �أوه! �أوه! وثالث��ة "�أوه" �أخ��رى! و�أخ�ي ًرا عرف��ت كولياي�ش��ا �أي��ام زم��ان ،خان�ش��انا(   (5الرهيبة الت��ي ت�صون املوقد
ووال��د �أبنائه��ا ونحن-زمالءه��ا الط�لاب امل�س��اكني! ال ،بالفع��ل ركبتاي ترتعدان من اخل��وف ،ال ميكنني النهو�ض
مذنب� ،ألف اعتذار! عاقبيني كما ت�شائني .ولكن �ألي�س الوقت مت�أخ ًرا الآن للقدوم �إليكم ،يا موالتي
من مكاين! ٌ
خان�ش��ا الغا�ضب��ة؟ وم��اذا ل��و �أنك��م �أنت��م ت�أتون يف ال�صباح �إ َّ
يل؟ كم��ا يقولون ،تتذوقون هدايا القرية ...باملنا�س��بة
�إن كنت��م ال ترغب��ون� ،س��ننزل �إىل مطع��م الك��رم "مطع��م اخلب��ز واملل��ح" ،ح�س� ًنا ؟
ت�أخ��رت كولياي�ش��ا يف ال��رد ،وحتدث��ت به��دوء م��ع زوجه��ا ،التق��ط بيي�س��يك ال�س��ماعة م��رة �أخ��رى ،وق��ال ب�ص��وت
نوعا ما:
مذن� ٍ�ب ً
ي��ا �أرتيلريي�س��ت(  ، (6م��اذا ب��ك؟! �أال ت�س��تطيع الق��دوم �إلين��ا؟�أم �إنك تفك��ر بالنوم؟ �أتعرف ،كن��ا لن�أتي نحن �إليك،
�إال �أنه ال يوجد من ن�ضع الأطفال لديه.
ال ،ال ،ال تقلق��وا ،والوق��ت مت�أخ��ر الآن ،الأف�ض��ل يف ال�صب��اح :خ��ذ زوجت��ك م��ن يده��ا وط��ر نح��وي! والآن �س��أخرب
دون-ج��وان وت�س��يبلييونوك(   (7بوجودي- ،ق��ال نور اخلان.
هممم ...هذا �صحيح ح ًقا ...ليكن ،وات�صل بريغازي وكانات� ،ألي�س كذلك؟
نعم! �أفكر يف جمعكم كلكم ،ومتابعتكم ب�شكل �صارم.
�إذن ...يف ال�صباح؟ ما الوقت املنا�سب بالن�سبة لك لكي ن�أتي؟ باملنا�سبة ،ما هو رقم الغرفة التي تنزل فيها؟
�صباح��ا! ب�صراح��ة ال �أ�س��تطيع حتم��ل ر�ؤيتك��م �أكرث
رق��م � ،213أن�صحك��م ب��أال ت�أت��وا بع��د ال�س��اعة احلادي��ة ع�ش��رة ً
من هذا ،هل ت�س��مع؟!
عموما �سرنى...
ح�س ًنا ! ً
ليلة �سعيدة!
عموما �س�نرى - "...ماذا يعني كل
و�ض��ع ن��ور اخل��ان �س��ماعة الهات��ف ،وفج��أة تذكر الكلمات الأخرية لبيي�س��يكً " ،
هذا؟ رمبا يجب �أن �أعيد االت�صال لأ�ستو�ضح ماذا �أراد بذلك �أن يقول؟ وهل ي�ستحق كل هذا العناء؟ فقط رمبا
ارتبك يف هذا الإ�سهاب ،و�سقطت هذه العبارة العر�ضية من ل�سانه ،ال ،لي�س هناك حاجة لإزعاج �شخ�ص بهذه
التفاهات- ،ه ّد�أ نف�سه ،وقرر االت�صال بريغازي.
ه��ل تب��ددت املوج��ة الت��ي رفعته��ا م�ش��اعر املحبب��ة جتاه الأ�صدقاء القدامى� ،أم �إنه بب�س��اطة تع��ب من التحدث مع
بيي�سيك؟ ولكن فج�أة �شعر ب�أنه ال ي�صلح �أن ي�صدر �ضجة و�صخ ًبا باالت�صال ،كما لو �أن �سنوات البعد مل ت�ضف
�شي ًئا �إىل عقل اجليغيت.
تذك��ر � ً
أي�ض��ا �أن يرغ��ازي يف ال�س��نة اخلام�س��ة ذه��ب �إىل قريت��ه ،وقبل الدفاع عن �أطروح��ة الدبلوم ،تزوج ،ومل ير
(  (5

خان�شا :زوجة اخلان.
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 �أرتيلريي�ست :جندي املدفعية ،رامي املدفعية ،قاذف املدفعية.
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ت�سيبليونوك :كتكوت� ،صو�ص ،فرخ.
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نور اخلان زوجته( .باملنا�سبة كانت كولياي�شا ويرغازي ينتميان لقرية واحدة ،وعالوة على ذلك تزوج يرغازي
من �شقيقة كولياي�شا) .يف هذا الوقت ال ميكنك التحدث ب�شكل جيد ،و�إال ف�إن هذه الأخت غري املعروفة �ستكون
انطباعا �سي ًئا عنه.
ً
بالطب��ع ،كان ه��و ودون ج��وان ين��االن بع�ضهم��ا م��ن بع���ض يف امل��زاح ،وبع��د ذل��ك يب��د�أ كالهم��ا يف �إح��داث �إث��ارة،
و�س��يكون م��ن ال�صع��ب علي��ه -ن��ور اخل��ان� -أن يق��اوم عدم امل�ضي �إىل املغامرات ال�س��ابقة ل�صديق��ه الذي كان قد
منح��ه لقب��ه امل�س��تعار .باملنا�س��بة� ،أي ن��وع م��ن املغامرات هناك� ،أكرث من �أنهم كان��وا يلقبون يرغازي بدون جوان
على �س��بيل الدعابة.
لكن من امل�ستبعد �أن تكون زوجته را�ضية عن هذا اللقب .ومن َث َّم ،رمبا لي�س من املجدي يف ح�ضورها ت�ضخيم
ال�صديق بهذه الطريقة� ....أدرك نور اخلان كل هذا يف وقته ،ويف الوقت نف�سه كان يدير قر�ص الهاتف.
رنني طويل ....و�أخ ًريا انتع�شت ال�سماعة� ،صوت ك�سول ،كما لو كان � ّ
أج�ش بت�أثري النوم� ،أجابه:
�ألو؟
هل هذه �شقة �أويزبيكوف؟ -بارتباك �س�أل نور اخلان؛ بدا له �أن الرقم كان خاط ًئا.
نعم.
يرغازي؟
�أ�سمعك.
�إيه ،لتذهب! �أم �إن مغامراتك َج َل َد َ
تك �أخ ًريا �إىل درجة �أن �صوتك ذهب؟ �أو رمبا �إنك نفخت نف�سك؟
�آ�-آ! كنت غار ًقا يف نومي ...من هذا؟
واحد كازاخ ب�سيط ،و�صل للتو �إىل العا�صمة من الريف� ،ألي�س لديك علم بهذا؟
�أرتيلريي�ست؟! �أحييك� ،أحييك! حمدً ا هلل� ،سالمة! �آو� ،أي رياح حملتك �إلينا؟
عابرة� ،أيها العجوز ،عابرة ،كيف حالك؟
ح�س ًنا ...و�أنت؟
كذلك ...هنا ،موظفو ديوان الثقةدعوين لثالثة �أو �أربعة �أيام!
ً
مهل ،عن �أي ثقة تتحدث؟ هل غريت عملك� ،أم ماذا؟
تلقيت للتو موعدً ا من ديوان الثقة يف �صناعة البناء.
م�بروك ،تهانين��ا! �إذن ،الرئي���س الط��ازج اجلدي��د؟ مل��اذا ال تق��ول ،ف��ور ذل��ك ،اخلج��ل مينع��ك؟ �آه ،ل��ن تخ��دع!
�أن��ت خائ��ف م��ن �إي��ذاء �ش��رف رفاق��ك الذي��ن لن يخرجوا وال ب�أي �ش��كل من اللقب الفخري "املهند���س ال�س��وفييتي
الب�س��يط"� ،آه ،ي��ا خبيث �أنت!
�إي��ه� ،ش��يطان ،عب ًث��ا �أن��ا� ،،أرج��ح ،خيب��ت �أمل��ك ،ح�س� ًنا ،انتظرين! و�أين ه��ي زوجتك؟ �أعطني لأ�س��لم عليها ،على
الأقل.
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ت�سرتيح .هل �أدعوها �أم ماذا؟ �إذن �أنا ذاهب...
انتظ��ر! ه��ل ترق��دون ف��ور غي��اب ال�شم���س؟ الأمر لديك��م يف العا�صمة خمتلف عما لدينا ،ينت�ش��ر ال�ضوء يف النهار
والليل� ،ألي�س كذلك؟
�أن��ت تق��ول :العا�صم��ة ،العا�صم��ة ...نع��م ،لدين��ا هنا يف النهار تتعب من اجلري ،يف امل�س��اء من�ش��ي ونتعرث ،ن�س��ينا
الهدوء!
ح�س � ًنا ،توق��ف ع��ن �صن��ع الظ�لال� ،س��ياج .غ��دً ا ي��وم عطل��ة –تع��ال �أن��ت وزوجت��ك �إىل الغرف��ة  213م��ن فن��دق
"�أملا�-آت��ا" – هن��ا �س��تهد�أ وت�س�ترح.
هل حتدثت مع الأوالد؟ متى و�صلت؟
م�ؤخ ًرا ...عديلك وعد بالقدوم �إيل عند احلادية ع�شرة.
مم��م؟ هك��ذا ق��ال؟ كم��ا يقول��ون" ،م��رت �س��نوات عدي��دة يف البع��د"! ح�س� ًنا ،ل��ن �ألت��زم ب��أي قواع��د و�أدع��وك �إلين��ا
الآن ،فالوق��ت منت�ص��ف اللي��ل ،كل �ش��يء يج��ب �أن يك��ون االح�ترام باالح�ترام ،واملكان��ة مبكان��ة! ف�أن��ت �س��تزورنا؟
وبيتنا� ،آمل� ،س��يبقى يف مكانه ،ليكن� ،أنت نف�س��ك تريد � ًأول �أن حترتم م�ش��ردي �أملاتي؟ �أفهم� ،أفهم ،لفتة مدير
كب�ير! �س�نريكم ،ي��ا �أبناء العا�صمة ،ات�س��اع �ص��در فون-بارون(   (8من مدينة �إن�س��ك!
�أمل مت��ل؟ ...فق��ط ا�ش��تقت �إليك��م جميعك��م� ،أ�صدقائ��ي القدام��ى� ،أري��د �أن �أرى �أ�صدقائي وب�س��رعة؛ لذا ال تت�أخر
يف ال�صباح ،ح�س ًنا ؟
وال ب�أي �شكل.
�إىل اللقاء! لن �أزعج الأطفال ،وهم نيام...
وداعا.
ً
كن ب�صحة جيدة!
نظ��ر ن��ور اخل��ان يف �س��اعته :لق��د كان الوق��ت العا�ش��رة والن�ص��ف� ،أي احلادي��ة ع�ش��رة والن�ص��ف وف��ق التوقي��ت
املحلي� ،أيعقل �أن منت�صف الليل على و�ش��ك القدوم؟ نظر �إىل �س��اعته باندها���ش مرة �أخرى ،و�س��ارع �إىل تقريب
الهاتف �إىل نف�س��ه.
هل تعي�ش عائلة بيي"بولو"ف هنا؟"  -على �س�ؤاله رد �صوت �أنثوي لطيف بالإيجاب.
اعتذر نور اخلان عن �إزعاجه يف هذه ال�ساعة املت�أخرة ،وطلب دعوة كانات.
�أتعرف� ،إنه مل يعد بعد�- ،أجابت املر�أة بنعومة ،كما لو كانت تطلب املغفرة منه لت�أخر زوجها.
�أي��ن ه��و؟ "ن��ور اخل��ان كاد �أن ي�ضيف":يت�س��كع �إىل ه��ذا الوق��ت" لكن��ه �أوق��ف ل�س��انه يف الوق��ت املنا�س��ب- .يف
املدين��ة� ،أم �إن��ه �س��افر يف رحل��ة عم��ل؟
(  (8

فون-بارون� :شخ�صية هامة� ،شخ�ص بارز.
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ال ،مل يغ��ادر كان��ات �إىل �أي م��كان .يف م��كان م��ا م��ع �أ�صدقائه ،مبجرد �أن يعود� ،س��أخربه ،فور �أنك ات�صلت .ماذا
تريد �أن �أبلغه؟
�أنا �صديق كانات ،در�سنا م ًعا .و�صلت للتو من �إن�سك ،وها �أنا �أت�صل برفاقي القدامى.
�آه ...باملنا�سبة� ،أل�ست �أنت نور اخلان؟
نع��م ،ن��ور اخل��ان� .أن� ِ�ت مل ترين��ي ،وعرف� ِ�ت! � -ش��عر فج��أة بالتعاط��ف م��ع هذه امل��ر�أة الغريبة ،وغ�ض��ب من كانات
ال��ذي يت�س��كع حت��ى وق��ت مت�أخ��ر يف م��كان غ�ير مع��روف  -عف� ًوا ،اعتق��دتُ �أن��ك مل ت�س��معي عن��ي � ً
أي�ض��ا ؛لذلك؛مل
حمرجا بالن�س��بة يل� .آ�س��ف مرة �أخرى.
�أق ّدم نف�س��ي ،كان الأمر
ً
ال �ش��يء ،فنح��ن غرب��اء ،وكم��ا يق��ول املث��ل" :اجلاه��ل ميك��ن �أن ي�ش��رب ال�س��م" ،ال �أع��رف �إن كن��ت ق��د قل��ت ذل��ك
ب�شكل �صحيح؟ ارجتف �صوتها ً
قليل ،ال بد �أنها كانت قلقة ح ًقا من �أنهامل تقل هذا القول ب�شكل �صحيح -،ملاذا
مل ت� ِأت مبا�شرة �إىل منزلنا؟ كانات يحبك كث ًريا ،وها �أنت تكتفي مبكاملة هاتفية ،هل يت�صرف الأ�صدقاء على
هذا النحو؟
متام��ا ،افهم��ي� ،أن��ا و�صلت للتو؛ مل��اذا االندفاع �إىل الأ�صدق��اء و�إزعاجهم؟ -ت�صبب نور
�أوب�يراي ،لق��د �أخجلتن��ي ً
اخلان عر ًقا من احلرج - .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كانات لي�س يف املنزل بعد�- ...أ�ضاف مرتددًا.
وم��ا يف ذل��ك ،لكنن��ا جميعن��ا يف مكانن��ا ،تع��ال ،تع��ال! -قال��ت برف��ق .كان��ات �س��يكون �س��عيدً ا ج��دً ا� ،أن��ا ال �أع��رف
كي��ف! بالأم���س تذكرك؟
�صاح نور اخلان:
ولكنني عندها �س�أكون مذن ًبا بحق الآخرين جمي ًعا!"
وا�ستطرد:
ال تلوموين ،لكنني قررت �أن �أجمع الأ�صدقاء � ًأول عندي ،وبعد ذلك فقط �س��أذهب �إىل زيارتهم ،لقد ات�صلتلت��وي ببيي�س��يك ويرغ��ازي ،ودعوتهم��ا م��ع زوجتيهم��ا يف ال�س��اعة احلادي��ة ع�ش��رة غدً ا ،وهذا م��ا �أردت �أن �أخربك
وكانات به.
ممم� ...إن كنت قد �أبلغت رفاقك بالفعل ،فعندئذ رمبا يكون الأمر غري مريح ح ًقا.
بدا ال�صوت الرقيق واملرتعد يفي�ض بالت�سامح ،وا�صلت بحزم:
 �أنت فقط ال تلمني ،ثم ا�ستطردت مبزيد من احلزم:غ��دً ا ل��دي مناوب��ة يف امل�ست�ش��في ،م��ن امل�س��تبعد �أنن��ي �س��أمتكن م��ن احل�ص��ول عل��ى �إذن؛ لذل��ك اع��ذرين ،ل��ن�أ�س��تطيع الق��دوم.
هكذا �إذن؟ -ارتبك نور اخلان– .ماذا ميكنني �أن �أفعل؟
ال ،ال ،ال تقل��ق! -ارجت��ف �صوته��ا م��رة �أخ��رى�- .س��ي�أتي كان��ات بالت�أكي��د� ،أال يكف��ي �أن يكون واح��د منا موجودًا يف
اللق��اء؟ �ألي���س كذل��ك؟ و ...ل��و �أن��ك ال تع��رف ...م��دى �س��عادته عندما ي��رى �صدي ًقا قد ًميا ! �أوه ،ك��م هو رائع �أنك
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�أتيت!
رمبا ،ح�س ًنا...
مل يعرف نور اخلان ماذا يقول .مل يتبادر �إىل ذهنه �شي ٌء ،اختفت كل الكلمات.
�شعرت حماورته فو ًرا بذلك.
�س��وف �أنق��ل �إىل كان��ات حديثن��ا بال�ضب��ط ،ال تقل��ق- ،كم��ا ل��و �أن موج��ة م��ن الفرح ع�برت �صوتها- .لي���س لدي �أي
�ش��ك يف �أنه �سيكون �سعيدً ا !
هذا جيدٌ....
أحالما طيبة.
ليلة �سعيدة و� ً
�شك ًرا لك ،وبارك اهلل بك.
�س��قط ن��ور اخل��ان متهال� ًكا عل��ى ظه��ر الكر�س��ي ،ح��دث كل �ش��يء كم��ا يق��ول املث��ل� :إن تعجل��ت� ،س��ت�ضحك النا���س
علي��ك" ،ح�س � ًنا! عل��ى الأق��ل متكن��ت م��ن االت�ص��ال بال�ش��لة ال�صادق��ة كله��ا ،ودع��وت الأ�صدق��اء لتن��اول وجب��ة
الإفط��ار ،ف ّك��ر بع��د �أن ه��د�أ قلي� ًلا.
وهك��ذا ف��إن امل�س��افر ال��ذي جن��ح قب��ل �أن يخي��م الظ�لام بالو�ص��ول �إىل اللي��ل ،ت�ش��جعه فك��رة واح��دة ب�أن��ه الآن
�س��يكون لدي��ه م��أوى؛ املالم��ح احل��ادة لوجه��ه ه��د�أت بع���ض ال�ش��يء ،وب��د�أت ت�ش��ع ب�ض��وء ناع��م.

ا�س��تغرق يف ن��وم ه��ادئ عمي��ق ،كم��ا ين��ام ال�صغ��ار والأ�صح��اء ،ث��م ا�س��تيقظ � ً
أي�ض��ا بال�س��هولة نف�س��ها ،يف حلظ��ة
متام��ا" ،رائ� ٌع! الدم��اغ الب�ش��ري �س��يماثل
واح��دة ،ف��رك عيني��ه ونظ��ر �إىل �س��اعته ب�س��رعة :كان الوق��ت التا�س��عة ً
الكرونومي�تر قري ًب��ا ! –متت��م يف نف�س��ه( .لي� ًلا �ضب��ط �س��اعته وف ًق��ا للتوقي��ت املحل��ي ،ولكنه على كل حال ا�س��تيقظ
يف ال�س��اعة نف�س��ها الت��ي ي�س��تيقظ فيه��ا يف املن��زل)  -لي���س عب ًث��ا يقول��ون :املر���ض ميكن عالجه ،والع��ادات تبقى،
والدي��ك ي�صي��ح م��رة واح��دة ،عل��ى الأق��ل يف منت�ص��ف اللي��ل ليظه��ر �أن��ه من الهن��د ،ح�س� ًنا ،انه���ض الآن ،وا�صرخ
كالديك!"
�أعل��ى ،ف��وق ر�أ�س��ه� ،ش��خ�ص م��ا كان يط��رق بكعبي��ه �أر�ضي��ة الباركيه ،ومن خلف اجلدار و�صل �س��عال �ش��خ�ص ما؛
ً
حماول �أخذ غفوة �أخرى ،لكن مكن�سة كهربائية هدرت بالقرب من الباب.
و�ضع نور اخلان الو�سادة فوق ر�أ�سه،
�إذا كان اجلمي��ع يرغب��ون يف �ش��يء واح��د فق��ط�-أن يعيق��وا نوم��ي ،فلك��م ما تريدون! � -ألقى ن��ور اخلان البطانية،
وقفز على قدميه .فتح النافذة ال�ضخمة على م�صراعيها ،و�أدرك �أنه نام جيدً ا .برود ون�ضارة ال�صباح ن�ش��طتا
ّ
�صحيحا :من ي�ستيقظ مبك ًرا،
واملع�ضل" ،ح�س ًنا ،الآن متكن من التحرك! لرن �إن كان ما يقولونه
ج�سمه امل�شدود
ً
يعط��ه اهلل"�- ،ص��اح وب��د�أ يف ترتي��ب ال�س��رير .بط��رف عيني��ه الح��ظ وج��ود هات��ف �أزرق" ،رمب��ا �س��تت�صل فت��اة
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الأم���س� ،آه؟لق��د وج��دت حمق��اء تت�ص��ل ب��ك قب��ل الفجر!" ومع ذلك ،من يدري ...مع املر�أة ال�ش��ابة التي ت�س��تيقظ
�صباح��ا ،حت��دث ن��زوات � ً
أي�ض��ا "" ،واو ،انظ��ر �إلي��ه ،ه��و ال��ذي كن��ت �أحل��م ب��ه!".
ً
قال لنف�سه و�ش َّمه ،ثم رمى بر�شاقة من�شفة على كتفه ،وذهب �إىل احلمام.
" ....بام-با-بام!
ال حتلم مثل فار�س ،بنزهات مع قليل من ال�ضوء -
�سوف ت�ضيع ،كل �سمعتك!
 ...بام-با-بام!"
دن��دن ن��ور اخل��ان الأغني��ة ب�ص��وت منخف���ض ،وف��رك ج�س��مه بق��وة باملن�ش��فة ،عندم��ا فج��أة كان هن��اك طرق على
الباب.
من هناك؟ � -صرخ ،وهو يخلع نعاله� ،أر�ض ،فتح ،ور�أى كانات.
ت�سيبليونوك!
�أرتيلريي�ست!
هرع كانات نحوه.
تعانقا بقوة ،وبدءا يربت �أحدهما على كتفي الآخر ،ويلكزان يف خ�صريهما ،ومل يفتحا �أذرعهما حتى منت�صف
الغرف��ة ،وتب��ادال النظ��رات ب�س��عادة ،ث��م افرتق��ا �إىل اجلانبني ،وبدق��ة وحمبة تفح�ص �أحدهما الآخر من الر�أ���س
�إىل الق��دم ،وكل واح��د منهم��ا رمب��ا يعتق��د يف الوق��ت نف�س��ه" ،مل يتغ�ير �أب��دً ا !" ن��ور اخل��ان طوي��ل القام��ة ،والق��وي
انحن��ى قلي� ًلا ،وعل��ى جبين��ه ظه��رت جتاعي��د ،وعل��ى الرغ��م من �أن وجهه بقي وا�س� ًعا وملي ًئا؛ ف��إن عظام اخلدين
دوم��ا �أ�صبحت��ا هادئت�ين وحازمت�ين،
بر ،وعين��اه اخلبيثت��ان ً
�أ�صبح��ت خ�ش��نة وم�ش��حوذة؛ وج��ه كان��ات امل�س��تدير ك� ُ َ
وا�ضح��ا ،عل��ى الرغ��م بالطب��ع م��ن �أن��ه يف الدقائ��ق الأوىل مل يك��ن ل��دى ال�صديق�ين وق��ت لذل��ك ،كان��ا
وكان ذل��ك ً
�س��عيدين للغاي��ة باللق��اء ،فل��م ميي��زا التغي�يرات يف املظهر ،نعم ،وهذا االندفاع ال�س��عيد ح َّولهما يف غم�ضة العني
�إىل طالب��ي الأم���س ،كم��ا ل��و �أنه مل يكن هناك �س��بعة �أعوام من البعد.
ملتزما بعادته القدمية بتفخيم �أ�س��لوبه– اعتقدت
توو ،انتظرت �أن تظهر يف احلقيقة �أمام عيني! -قال كاناتً ،
ٌ
مربوط بحبل �سري مع موقع البناء.
للأ�سف �أنك
العمل ،يا ت�س��يبليونوك ،هو العمــ��ل! حتى يكرب الأطفال- ،ابت�س��م نور اخلان ب�ش��كل ماكر ً
قليل ،ونظر مبودة �إىل
�صديقه "فمن الواجب �أن يتعرق �شخ�ص ما؟"
ح�س� ًنا� ،إذا كن��ت بالأطف��ال ال�صغ��ار تق�ص��دين �أن��ا � ً
أي�ض��ا ،علي��ك �أن تنتظ��ر طوي� ًلا حت��ى �أك�بر ،و�س��ت�صب الكث�ير
م��ن العرق امل��ر يف حمافظتك.
مل��اذا هك��ذا؟ اخلطيئ��ة تب��دو م�س��كينة م��ع ر�أ�س��ك! امل�ش��اكل العلمي��ة تف�ص�صه��ا كب��ذر عب��اد ال�شم���س ،والأفكار كل
واحدة �أكرث جر�أة من الأخرى ...ميكننا �أن نفعل فقط العمل الأ�س��ود ،ال ننفع لأي �ش��يء �آخر ،ها نحن ن�س��افر،
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عال� .إىل متى �ستظل� ،أيها الرفيق العامل ،تتوا�ضع
كالب� ،ضاربني الأر�ض بال�سوط�- ،ضحك نور اخلان ب�صوت ٍ
وتتظاه��ر ب�أن��ك �أ�صبحت ح ًقا مثل ِبركة يف �صحراء؟
�ضحكا م ًعا.
ه��ذه الكلم��ات كان��ت ق��ول كان��ات املف�ض��ل �أي��ام الدرا�س��ة ،كان يكفي��ه �أن يت�أم��ل يف فك��رة �ش��خ�ص م��ا ،تق � َّدم
كاكت�ش��اف� ،إن كان��ت �ضعيف��ة �أو �ش� ً
�كل ملوا�ضي��ع �أف��كار من�س��ية تع��ود �إىل �ش��خ�صيات ب��ارزة يف العل��وم؛ حي��ث يبد�أ
ال�ش��ر يتكل��م ب�ش��كل خبي��ث ع��ن التزيي��ف و�صاحب��ه ،و�أثن��اء ذل��ك يق��ول" :لكن��ك ت�ش��به برك��ة يف �صح��راء� :ضحل��ة،
تطارد تفاهات ،وتكرر امل�ؤخرات ،لكنك تفتقر �إىل ر�أيك اخلا�ص بك" ،وكان ال�شيء الأكرث �إثارة للده�شة هو �أن
ال�ص��ورة الت��ي اخرتعه��ا كان��ات تتنا�س��ب عل��ى ح��د �س��واء م��ع "املخ�ترع" ،وم��ع ثمرت��ه.
حما�س��ة ال�ش��باب تل��ك ،عندم��ا كن��ا من��زق حناجرن��ا يف الدف��اع ع��ن �آرائن��ا وقناعاتن��ا ،م�ض��ت من��ذ زم��ن طوي��ل،
وتب��دو الآن �ش��ي ًئا �صبيان ًي��ا ...وم��ع ذل��ك كان وق ًت��ا مذه� ًلا ! -ابت�س��م كان��ات عندم��ا ع��اد ب�أف��كاره �إىل جدلي��ات
املعه��د ،الر�أ���س مل��يء بالأف��كار� ،أف��كار وا�ضح��ة ،م�ش��اعر نقي��ة ،م��ا �أعظ��م الطاق��ة التي كن��ا منتلكها! ب��دا �أنها لن
تدع��ك ته��د�أ ،وه��ا ه��ي تو�ش��ك عل��ى �أن تتفت��ت �إىل �أج��زاء ،حينه��ا فقط قل لن��ا "اجعلوا اجلبل منب�س� ً�طا " – بعيون
مغلق��ة نب��د�أ بالعمل...
توق��ف ،ت�س��يبليونوك! ق��ال �س�يرجي ي�س��نني" :ل��ن تعي��د م��ا م�ض��ى" ،بالطب��ع ،احلقيق��ة قا�س��ية وب�س��يطة ،مث��ل
احلياة نف�سها ،لكن هل ي�ستحق الأمر �أن تقنط؟ كو-كو! ا�ستيقظ! �أمل ن�صبح ً
قليل مثل �أولئك الذين يح�سدون
عموما ،لنكف عن هذه الأفكار عدمية
الآخر ،لقمة ،ويتنا�سون حقيقة �أنه يجب �إجادة ك�سب خبزهم اخلا�ص؟! ً
اجل��دوى! ...باملنا�س��بة ،لق��د ح��ان الوق��ت للتفك�ير يف خبزن��ا اليوم��ي� ،أعن��ي مبعدتن��ا امل�س��كينة ،لنذه��ب ونتن��اول
�ش��ي ًئا ما �إىل �أن ي�أتي الأوالد ،يبدو �أن الفرن�س��يني قد الحظوا بحكمة :الطريق امل�ش��رق لالرتقاءات العقلية يبد�أ
من ممر ال�ش��بع؟ لذا� ،إىل البوفيه! ثم �س�نرى كيف �س��نوا�صل العي���ش.
طعام��ا مده ًن��ا؟" ح�س� ًنا ،الآن حدثن��ي! -طل��ب ن��ور
كم��ا ق��ال �آب��اي" :ه��ل ته��د�أ املع��دة الفارغ��ة� ،إذا مل ت�س��تقبل ً
طعام��ا خفي ًف��ا ،وع��ادا �إىل الغرف��ة� - ،أ�س��تمع �إلي��ك باهتم��ام �ش��ديد.
اخل��ان بع��د �أن تن��اوال ً
نع��م ،ح��ول م��اذا حتدي��دً ا �أحدث��ك؟ �-أج��اب كان��ات ب�س��رعة ،وه��و ال��ذي متي��ز دائ ًم��ا ب��رد فعل��ه الف��وري ،ب��دا يف
�صوت��ه ارتب��اك وريب��ة -ا�س��أل عل��ى وج��ه التحدي��د م��ا الذي ت��ود معرفته؟
كي��ف ه��ذا "ح��ول م��اذا �أحدث��ك"؟ �أم �إن �أجنحت��ك �أ�صبح��ت قوي��ة للغاي��ة بحي��ث و�صل��ت �إىل تل��ك احل��دود م��ن
التطور ،بحيث مل يتبق كلمات؟ ...ح�س� ًنا� ،س��أطرح �س��ؤايل ب�ش��كل �أكرث حتديدً ا :هل متكن ت�س��يبليونوكنا املوقر،
ال��ذي كان ال�ش��خ�ص الوحي��د يف ال��دورة ال��ذي ح�ص��ل على الدبل��وم الأحمر� ،أن يقود خمي ًم��ا �ضخ ًما للبدو الرحل
املتجه�ين م��ن اجلن��وب �إىل ال�ش��مال؟ وهك��ذا دواليك...
تق��ول خمي ًم��ا �ضخ ًم��ا للب��دو الرح��ل؟ ...ه��ا �أن��ت متار���س عادتكم يف املزاح! ح�س� ًنا ،رمبا �أنتم على ح��ق ،فمازلتم
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�ال ،دون �أن ي�س��تكمل
تنتج��ون ،وتوا�صل��ون عملك��م بثب��ات ،وم��ن َث� َّ�م �أي واح��د منك��م�- ...ضح��ك كان��ات ب�صوت ع� ٍ
كالمه.
�إي��ه ،يكفيك��م عن��ا! فهن��ا ال يوج��د م��ا ميك��ن احلدي��ث عن��ه- ،مل يلح��ظ ن��ور اخلان �أن امل��زاج لدى رفيق��ه قد تغري،
وتك َّدر با�س��تياء  -نحن� ،أتعلم ،يا عزيزي ،فقدنا بالفئات املعقدة عادة التفكري ،فنحن ثريان ب�س��يطة �أ�س��قطت
حاركها ،كل �أفكارنا ال تتجاوز اخلطط الف�صلية وال�سنوية ،ومن امل�ستبعد �أن نكون قادرين على ما هو �أكرث� ،إذا
كن��ا را�ض�ين ع��ن �ش��يء ،فه��ذا ال�ش��يء ه��و �أننا نلت��زم ب�صدق ،وال نبخل بقوتن��ا ،هنا ال يوجد م��كان لأفراح �أخرى!
كم��ا يق��ول املث��ل ،هن��اك م��ن يك��ون م�ش��ر ًفا ،حف��ل ،وهن��اك م��ن ينبغ��ي �أن يك��ون راع ًي��ا ،ال ي�صل��ح �ش��قيقنا لق�ض��م
�ص��وان العل��وم ،وكذل��ك ملط��اردة الدرج��ات الفخري��ة ،نح��اول �أن نفع��ل م��ا بو�س��عنا ،وم��ا زل��ت تري��د مقارنتن��ا م��ع
نف�س��ك! تذكر ،النا���س من �أمثايل ،انتقلوا خالل �س��نوات املعهد اخلم���س من "الف�ش��ل" �إىل "اجلوقة" .ال! �ش��خ�ص
م��ا� ،أم��ا �أن��ا فق��د در�س��ت نظام��ك ب��ك ب�ش��كل جيد( ،هنا حتول ن��ور اخلان �إىل اللغة الرو�س��ية للتعبري ب�ش��كل �أكرث
د ّق��ة) ،ال��ذي يت�ضم��ن "منط ًق��ا حديد ًي��ا ،وح�س��ا ًبا دقي ًق��ا بالإ�ضاف��ة �إىل اخلي��ال اجل��ريء" .لذل��ك ،دع��ك من��ا ي��ا
�صديق��ي ،و�أخربنا عن نف�س��ك.
حت��دث ن��ور اخل��ان ب�ص��دق �ش��ديد لدرج��ة �أن كان��ات فه��م �أن ال�صدي��ق بالفع��ل ال يع��رف �ش��ي ًئا ع��ن م�ص�يره ،و�أنه
ينتظر ح ًقا �ش��ي ًئا غري عادي.
ب�صدقٍ ال يوجد ما �أحتدث عنه� ،أيها العجوز- ،قال بحزن ،ح�س ًنا ،يف البداية قمت بتقدمي الكثري من امل�شاريع
وح ِ�س��بت الفوائد االقت�صادي��ة املتوقعة،
الت��ي ُح��دِّ َدت فيه��ا التغي�يرات الأ�سا�س��ية يف الهي��اكل احلديدية امل�س��لحةُ ،
وه��ذه امل�ش��اريع من��ذ ذل��ك احل�ين تقب��ع وز ًنا ميتًا يف خزائن الوزارة ،هذا كل �ش��يء ،لو �أوجزن��ا القول� ،أمر معتاد
كما يبدو يل :يكفي عدم دعمنا ،نحن ال�ش��باب ،يف املراحل الأوىل ،لنتحول ب�س��رعة �إىل ك�س��اىل وخاملني ،يبدو
متاما.
مرتاخ ً
�أنني ٍ
يي-يي ،ملاذا؟
نادم��ا ب�ش��دة عل��ى �أين انتقل��ت �إىل معه��د الت�صمي��م ه��ذا� ،أت��رى ،ل��و
�أت�ص��دق ي��ا �آرتيلريي�س��ت ،م��ا زل��ت �إىل الآن ً
�أنني مل �أنتقل من مكاين ال�س��ابق ،لبلغت �ش��أ ًنا عظيما كمتخ�ص�ص� ،أما الآنَ ...منْ �أنا الآن؟"ار�س��م من ف�ضلك
هذا!"" ،انظر �إىل هذا امل�ش��روع!" ،اجللبة نف�س��ها طوال اليوم� ،أوراق� ،أوراق� ،أوراق بال نهاية! يف بع�ض الأحيان
ت�صل �إىل درجة �أنك ترغب يف قلع �أ�سنانهم ،ثم ترفع وجهك وت�صرخ باك ًيا ...كلما حدث ذلك �أتذكرك ،كيف
تخ�ترق احلواج��ز ب�ص��درك العري���ض ،وكيف ت�س��حب حملك كل يوم ،كيف ت�س��قط يف املن��زل بعد التبديل ،بالكاد
تق��ف عل��ى قدمي��ك م��ن الإرهاق .كم �أح�س��دك �إذن! �إيه ،ب�ش��كل عام ميكن مقارنته بعم��ل الإعياء الكامل ،عندما
تنفذ هدفك با�س��تمرار! يا لها من �س��عادة!...
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أنا�س��ا يح�س��دوننا عل��ى حياتن��ا ،فنحن هناك َن�ش��تم حتى تبح �أ�صواتن��ا! ها-ها-ها! ال،
ه��اك! مل �أعل��م �أن هن��اك � ً
ح ًقا لأول مرة �أرى ً
رجل ي�أ�سف لأن امل�شبك مل يحز رقبته!
ال ت�ضح��ك- ،ق��ال كان��ات ،وق��د احم � َّر وجه��ه قلي� ًلا وابت�س��م ب�صعوب��ة� ،أن��ا �أق��ول م��ا ه��و موج��ود ،ب�ص��دق ي��ا
�أرتيلريي�س��ت� ،إذا مل �أذه��ب �إىل �أي م��كان م��ن هن��ا ،ف�س��وف �أختن��ق حت��ى امل��وت م��ن ه��ذه احلي��اة النتن��ة ،م��ا ه��ي
نقط��ة ال�ض��وء الت��ي ميك��ن �أن تك��ون يف حيات��ي �أن �أك��ون م�س� ً
حمرتم��ا ؟وم��ا الفائدة التي �س��يجنيها النا���س من
�ئول
ً
يوما بعد يوم ،حتى التقاعد .كل حياتك جمدولة
ذلك؟ احكم بنف�سك ...كل حياتك تتعامل مع الأوراق ،وهكذا ً
بالدقائ��ق :مت��ى ت�س��تيقظ ،مت��ى تتوج��ه �إىل العم��ل ،مت��ى تغ��ادر العم��ل وتع��ود �إىل البي��ت متع ًب��ا !! وبالطب��ع ثم��ة
�إغراءات ،لو �أن الإن�سان يفكر فقط يف ال�شيء الأهم ،يظهر ذلك املهاجم ورق اللعب! ليا َ
يل طويلة تر�سم "برك
�س��باحة" ال نهاي��ة له��ا� ،أينم��ا تذه��ب ،يف كل م��كان بريفريان���س(  ، (9و�أن��ت ت�ش��رب خل��ف ورق اللع��ب ،بالطب��ع...
ٌ
وهذا كل �شيء ،وتذ ُّكره
مقرف! وعالوة على ذلك ،لأ�صحاب الطبيعة احلارة ،مثلي ،ال توجد �أية مكابح� .سئمتُ
م��ن كل ذل��ك� ،أيه��ا العجوز!
�أراد ن��ور اخل��ان �أن يعار���ض كان��ات ،لكن��ه ب�ش��كل م��ا فق��د خي��ط �أف��كاره .كان ال ي��زال ينظ��ر مفتو ًن��ا �إىل رفيق��ه
املحب��وب ،ومل ينزع��ج بع��د م��ن كل م��ا �س��معه.
باملنا�س��بة� ،أي��ن كن��ت الليل��ة املا�ضي��ة؟ ات�صل��ت ب��ك تقري ًب��ا يف الثاني��ة ع�ش��رة لي� ًلا ،ومل تك��ن يف املن��زل ،ه��ل كن��ت
بحزن.
تنف��خ عل��ى ورق اللعب؟ �-س��أل ٍ
وماذا تعتقد؟
مبكر.
 ...واليوم ل�ست يف مزاجك ،ماذا بك ،هل خ�سرت؟  -ابت�سم نور اخلان ٍ
�آه ،اللعنة عليه ،ورق اللعب هذا! �إذا كنت تغ�ضب من كل �شيء ،فلأنك حترق وقتك ،ولي�س املال فقط.
ابت�سم كانات ابت�سامة قامتة ،وهو يقول":خ�سرت"! كما يقولون:لدى املرارة واحلزن �ضحكهما...
�إي��ه ،ت�س��يبليونوك ،ت�س��يبليونوك! �أرى،مل يب��ق لدي��ك �أي ق��درة ،حتم��ل .رمب��ا �صحي��ح �أن هواء العا�صمة ال ينا�س��ب
منفذا ً
معب- ،لو �أنك تربد ،وت�صبح ً
ب�سيطا.
ال�شبان املتحم�سني؟-ابت�سم نور اخلان ب�شكل ّ
ح�س� ًنا ،ه��ذا ممك��ن ج��دً ا ،قري��ب م��ن احلقيق��ة .يف ال�س��ابق كان النا���س هادئ�ين وباردي��ن ،والآن دخل��ت ب��رودة
التفك�ير يف املو�ض��ة � ً
أي�ض��ا.
فهمت �شي ًئا.
هكذا �إذن ،يا �أخي؟ ح�س ًنا ،على الأقل َ
ال �أرى �أي �ش��يء جي��د يف ه��ذا الفه��م ،حت��ى ول��و كان الأم��ر خط��أ! ا�س��توعب :الآالف م��ن ال�ش��باب مثلن��ا يتخرجون
يف اجلامع��ات كل ع��ام ،وب�ش��هاداتهم يتلق��ون �أح��دث الإجن��ازات العلمية،كله��م يتمتعون بالأف��كار والطاقة والقوة
واملعرفة ،وما �إن ي�صل الأمر �إىل جت�سيد الأفكار ،ف�إذا باملوظفني ذوي التفكري البارد كظالم دام�س يف طريقهم،
(  (9

بريفريان�س :لعبة ورق.
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م��اذا ،م��اذا ،ولك��ن ال ميكنن��ا االعتم��اد عليه��ا! وي�صرح��ون �ضاحكني ،ه��ؤالء املوظفون اخلبريون" :ح�س� ًنا� ،أيهاال�شاب ،اعمل واكت�سب خربة ،وعندها �سرنى "...يحاول املتخ�ص�ص ال�شاب ،ويحاول ،ويكافح ،ويكافح ،وهناك
ذات مرة ي�ست�س��لم�" :إيه ،هل كل هذا �ضروري يل؟!" ويرمي كل �ش��يء يف اجلحيم ،ي�ضغط على نف�س��ه من و�إىل،
ال �أك�ثر ،مل��اذا در���س ،ومل��اذا ح�ص��ل ،معرف��ة؟ ال-ا-ا ،ي��ا ن��ور اخل��ان ،ال ينبغ��ي به��ذا ال�ش��كل التعام��ل م��ع االبت��كار
والتطوير الإبداعي لل�ش��باب .من ناحية �أخرى ،ال ينبغي ال�س��ماح لهم بالنمو قبل �أوانهم ،و�إال ف�إنهم �س��يتحولون
كب النا�س قبل �أوانهم،
�إىل رجال �أعمال ،و�سوف ي�صبحون واعني ،مل تخلق برودة التفكري �أي �شيء بعد ،فقط ُت ّ
وتدمر روح ال�شباب! هذا هو ال�سبب يف �أن عدد الدهاة احلري�صني �آخذ يف االزدياد� ،إنه لأمر م�ؤ�سف على ه�ؤالء
ال�شباب احلكماء املاكرين ،املقهورين بالتفكري البارد منذ �سن مبكرة ،فهم لن ي�سرتجعوا �أبدً ا �شعلة ال�شباب.
أل�ست ً
مغتاظا جدً ا؟
�أوه! �إذا مل نراك عازما بع�ض ال�شيء ،فكل �شيء ،ب�شكل عام� ،صحيح .لكن � َ
�أنا؟� ...أنا لن �أحيد عن �أفكاري هذه قط .ال �أفهم ،ما عالقة الغيظ مبا نقول؟
ح�س� ًنا ،ح�س� ًنا ،كم��ا ل��و كن��ت ال �أع��رف �أن��ك تبق��ى دائ ًم��ا عن��د ر�أي��ك ،وي�س��تحيل ن�صح��ك بالع��دول ع��ن �ش��يء م��ا.
ح�س� ًنا ،الأف�ض��ل �أن تخ�برين كي��ف ه��ي �أح��وال "�صاحب��ي املذه��ب العقلي" -بيي�س��يك ويرغازي؟
وماذا ميكنني �أن �أقول عنهما؟ �سوف ي�أتيان قري ًبا ،وي�شرحان كل �شيء.
�إي��ه ،انظ��ر :بينم��ا نح��ن ندرد���ش م ًع��ا ،مرت �س��اعتان ،ال�س��اعة الآن احلادية ع�ش��رة والن�صف! -هت��ف نور اخلان
– مل��اذا يت�أخر �أ�صدقا�ؤنا؟
احلادية ع�شرة والن�صف تقول؟" الآن �سيظهرون ...وهل �أخربتهم من تدعو؟
بالطبع!
هل قلت ذلك بنف�سك؟� أم� ...أم �إنهم اهتموا ،كما يقولون ،مبن �سيكون لديك غرينا؟
م��اذا يعن��ي "اهتم��وا"؟  -نظ��ر ن��ور اخل��ان يف ح�يرة �إىل �صديق��ه ور�أى على وجهه ابت�س��امة طفيفة؛ حتى �إنه �س��عل
من الده�شة.
يبدو �أنك انده�ش��ت؟ ال يوجد �ش��يء مثري للده�ش��ة �أيها العجوز! هناك عادة �أخرى �أ�صبحت �ش��ائعة هذه الأيام،
ممازح ،وال جادٍّ.
قال كانات غريٍ
مل يفه��م ن��ور اخل��ان م��ا �إذا كان رفيق��ه يلم��ح �إىل بيي�س��يك ويريغ��ازي� ،أم �إن��ه بب�س��اطة وف��ق عادت��ه الدائم��ة م��ن
التفاه��ات يقوم با�س��تنتاجات بعيدة.
ما بك يا ت�سيبيليونوك؟ حتدثت ب�شكل غام�ض للغاية .ليكن ،املهم �أن تكون النهاية �سعيدة.
�أفهم��ك� ،أيه��ا العج��وز ،لك��ن هذه النهاية الناجحة تعتمد ب�ش��كل مبا�ش��ر ،على ال�ش��خ�ص نف�س��ه ،عل��ى نقاء �أفكاره
ورغباته.
 هكذا �إذن؟ هممم! لكن ملاذا يت�أخرون؟قرر نور اخلان تغيري املو�ضوع.
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 لقد �أخربتهم بالأم�س �أال يت�أخروا.وملاذا العجلة؟ �سننتظر �أكرث- ،جل�س كانات يف كر�سيه ،و�أغلق عينيه.
يف البداي��ة اعتق��د ن��ور اخل��ان �أن ال�ش��باب عل��ى و�ش��ك الو�ص��ول ،ث��م ق��رر �أنه��م الآن غادروا املن��زل ،وب�ين دقيق��ة
و�أخ��رى �س��يظهرون عن��د العتب��ة ...وهك��ذا انتظر حتى ال�س��اعة الثاني��ة ظه ًرا.
�إيه ،ماذا حدث لهم؟" – مل يحتمل ،تعجب و�أق�سم كما لو كان يربر نف�سه �أمام كانات.
"ه��ل �أت�ص��ل به��م �أم ماذا؟ ه��ل حدث��ت م�صيبة؟"-ف َّك��ر ،لكنه رف���ض هذه الفكرة ،فور :لو حدث �ش��يء ،لكانوا قد
�أبلغ��وا ه��م ب�أنف�س��هم ،و�أخ�ي ًرا انفج��رت البقية الباقية من �صربه ا ،وحت��ول نور اخلان �إىل �صديقه ال�صامت منذ
وقت طويل.
ح�س� ًنا ،ي��ا ت�س��يبليونوك ،مهم��ا كان الأم��ر ،ف��إن �ش��ي ًئا ال يح��دث بدون �س��بب ،عل��ى الأرجح هناك ظ��روف منعتهم
من املجيء .ماذا �إذن� ،سنتدبر الأمر ،لنذهب؟  -ومع هذه الكلمات توجه �إىل الباب   .
منزعج��ا م��ن �أن الأ�صدق��اء -بع��د �س��نوات عدي��دة م��ن
يف احلقيق��ة ،مل يتوق��ع ن��ور اخل��ان �أن يح��دث ه��ذا ،ب��دا
ً
البع��د -مل يلب��وا دعوت��ه للجلو���س ح��ول املائ��دة ،وم��ع ذل��ك ،مل يرغ��ب يف �إظه��ار امتعا�ض��ه ،وم��ا �أن جه��زوا لهم��ا
الطاول��ة ،حتى ق��ال مبرح:
ح�س ًنا ،يا ت�سيبليونوك ،هيا! نخب اللقاء ،نخب �أن نبقى �أحياء �أ�صحاء!   
 ...والآن نخب كل �شيء طيب حدث يف هذه ال�سنوات ال�سبع!
 ....نخب �صحة زوجتينا و�أطفالنا!  
نوعا ما -و�س��رعان ما �أ�صب��ح كالهما ً
ثمل .على ما يبدو خمن
توال��ت الأنخ��اب الواح��د تل��و الآخر بوترية �س��ريعة ً
كانات ما ي�ش��عر به �صديقه ،ومل يجرب نف�س��ه ،تو�س��ل ،يف حني مل يلحظ نور اخلان كيف ابتعد االمتعا�ض جان ًبا،
و�أ�صبحت روحه �أكرث هدو ًءا ،وفج�أة �شعر باحلاجة للحديث عن الأ�شياء احلميمية.
مبجرد �أن قالوا يل �إنه يجب �أن �أذهب �إىل �أملاتي ،ن�سيت كل �شيء ،فكرت فقط يف اللقاء بكم ،توالت الذكريات
الواح��دة تل��و الأخ��رى ،كل عالم��ة وطب��ع ،كل الع��ادات والكلم��ات- ...تدف��ق ال��دم �إىل وجه��ه ،وملعت عين��اه- ،لقد
ا�شتقت لكم جمي ًعا كث ًريا ،وال ميكن يل �شرح هذا ال�شوق!".
�إن��ه �س��وء ح��ظ معت��اد لأولئ��ك الذي��ن يعي�ش��ون يف الأقالي��م- ،ابت�س��م كان��ات بخب��ث -الأري��اف جي��دة لأن الوق��ت
هن��اك يج��ري ب�ش��كل �أبط��أ� ،أيه��ا العج��وز ،ه��ذا ه��و ال�س��بب يف كون��ك �أق��رب من��ا ،نح��ن �س��كان امل��دن� ،إىل الأي��ام
املا�ضي��ة ،واملا�ض��ي في��ك �أك�ثر حيوي��ة من��ا ،كل �ش��يء كم��ا ينبغ��ي!
ح�س� ًنا ،ح�س� ًنا ،ي��ا ل��ك م��ن مبت��دع! � -ضح��ك ن��ور اخل��ان ال�ضحكة العالي��ة واملدوية املمي��زة للأ�ش��خا�ص العمالقة
والأقوياء
عب ًثا ده�شتك هنا ،جرب وع�ش يف هذه املدينة،احلياة �سوف تدورك مثل عجل �آلة الزمن" ،ا�شتقت...
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وا�ستنفدت من ال�شوق" –لن تندفع هذه الكلمات من فمك قط.
�إي ،و�أنتم مل تفكروا بي� ،إطال ًقا؟ وال ملرة واحدة؟ يف هذه احلالة �إنكم �أنا�س ق�ساة!
متام��ا ،ذكري��ات ،عنه��ا بب�س��اطة ال يتحدث��ون ،ال�ش��خ�ص الذي يكره نف�س��ه ،يك��ره اجلميع �أكرث،
�إن��ه �أم��ر خمتل��ف ً
وم��ن يح��ب ب��دون كلم��ات زائدة ،يحب ب�صدق ،افهم ،لدينا كل �ش��يء يف داخلنا.
متام��ا ....ف�لا
ه��ذا ه��و نف�س��ه! ي��ا �إله��ي ،عندم��ا نفك��ر فيك��م ،ال ن�س��تطيع �أن ن��أكل ح ًق��ا!� إذا كنت��م ق��د ن�س��يتمونا ً
�أع��رف حت��ى مب��ا �س��ينتهي ذل��ك� .أنا �ش��خ�ص ًيا ل��ن �أن�س��اكم �أبدً ا ،لن �أ�س��تطيع!
�أوه� ،أيه��ا العج��وز! �إن��ه لأم��ر رائ��ع �أن تك��ون واث ًق��ا م��ن نف�س��ك؛ وحدهم الأقوي��اء ميك��ن �أن يك��ون لديه��م مث��ل ه��ذه
امل�ش��اعر الرا�سخة.
نظر كانات �إىل رفيقه ب�سرور وا�ستطرد :
 النا�س الأقوياء حازمون� ،صادقون ،ال ي�ست�سلمون لأي �شيء.�شك ًرا� ،شك ًرا ! بعد �إ�صبعني فقط كنت �س�أ�صل بر�أ�سي �إىل ال�سماء! �أوف-ف-ف! دعنا ن�شرب نخب ذلك!
ال ،ال ،ال تفك��ر �أن ه��ذه نكت��ة �ش��ائعة ،ر�أي��ت كثريي��ن هن��ا ،ل��دى معظمه��م الكلم��ات والأفع��ال زلق��ة ،وعل��ى كع��ب
احلذاء ،كما يقولون ،ال يوجد رابط .و�أنا �أ�صدقك! �أ�صدق �أنك �س��تتغلب على �أي �صعوبة ،و�س��تحمل �أي م�صيبة
على كتفيك ،لأنك تف�ضل عدم التحدث عن جناحاتك �أو حمنكً ،
بدل من قول كالم زائد .هكذا� ،أيها العجوز!
يقول��ون �إن اجلمي��ع يري��دون م��ا ال ميتلكون��ه ،ه��ذا� ،أرج��ح �صحيح ،يف الآونة الأخرية �ش��ككت ب�ش��دة يف نف�س��ي ويف
النا���س ،والآن ر�أيت��ك ،ويب��دو �أنن��ي �أ�س��تعيد الثق��ة� ،أتذك��ر ،قل��ت م�ؤخ� ًرا �إن��ك مل تتغ�ير� ،إطال ًق��ا؟ ه��ذا ه��و احل��ال
بالفع��ل ،الأه��م م��ن ذل��ك� ،أن��ك ال ت��زال ت�ش��عر بقوة ،ومل تفقد رغباتك ن�ضارتها� .أخ�ش��ى �أنن��ا فقدنا كل هذا منذ
زم��ن طوي��ل ،لرنف��ع نخ��ب الثق��ة الكبرية يف الأ�صدق��اء ،بحيث ت�صبح مب��د�أ حلياتنا!
لقد قلت ذلك ب�شكل رائع! ولكن من �أين لكم عادة مدح ال�شخ�ص يف وجهه؟
أمل�-إن��ه ل�ش��يء غ�ير مريح لال�س��تماع ...نع��م ...انتظر ،دعن��ي �أفرغ ق��دري ،...كخا! ونحن،
ق��ال ن��ور اخل��ان بت� ٍكما تعلم �أيها ال�شاب ،فقدنا عادة التعبري عن �أنف�سنا ب�شكل �صريح ،ترى ،من ال�صباح حتى الليل عمل! يبدو �أن
لديكم يتبقى املزيد من الوقت جلميع �أنواع الأفكار الأخرى ،لذلك �أ�صابتكم عدوى هذا املر�ض –احلديث كقطع
احل��ي ،ع��ن مث��ل ه��ذه الأ�ش��ياء يقول��ون :الأع�ص��اب تع� َّرت ،يج��ب �أن يكون الأمر هكذا� ،أن تنعك���س ه��ذه ال�ضغوط
التي ال نهاية لها ...ح�س ًنا ،وعجائب �أخرى جلبتها �إلينا ما ت�سمى باحل�ضارة.
لق��د قل��ت! ...كان م��ن دواع��ي �س��روري �أن �أخالف��ك ،ولك��ن يف كلمات��ك هن��اك الكث�ير من احلقيق��ة ،الحظت بدقة
ه��ذا املر���ض ،ه��و م��ن التع��ب ،ولكن هل حاولت معرفة من �أين جاء ،التعب؟ يف ر�أيي – ....ف َّكر كانات و�صمت.
ال �أع��رف كي��ف "يف ر�أي��ك"�- ،ضح��ك ن��ور اخل��ان مب��رح ،وعين��اه املحمرت��ان توم�ض��ان- ،ولكن بالن�س��بة لن��ا� ،أبناء
املحافظ��ات ،لي�س��ت لدين��ا �أي ثاني��ة ل��كل ه��ذا� ،إي��ه ،ال تفك��ر �أن تختب��ئ خل��ف املزح��ة وته��رب م��ن الإجاب��ة .لق��د
حتدث��ت بدق��ة ن��ادرة ،و�إذا كن��ت ح ًق��ا مل تفك��ر يف ذل��ك ،فعلى الأقل ا�س��تمع �إ ّ
يل.
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ح�سنا� ،أ�ستمع.
املر���ض الع��ام م��ن التع��ب احل��ايل ه��و نت��اج عالق��ات الع��داء ب�ين النا���س ،م��ن �أي��ن ت�أت��ي ه��ذه امل�ش��اعر؟  -رف��ع
كان��ات �أ�صابع��ه الطويل��ة يف اله��واء -ح�س� ًنا ،م��ن الف��راغ ،مث� ًلا ،يري��د �ش��خ�ص �أن يب��د�أ عم� ًلا مفيدً ا كبي� ًرا ،لكنه
فج��أة ي�صط��دم بعقب��ات ،ويتخل��ى عنه ،وين�ش��غل ب�ش��يء خفي��ف عابر .يندفع �إىل جلبة �صاخبة ،ت�س��لية (يا �إلهي،
ل��و �أن كل ه��ذا اله��راء يخف��ف ل��و قلي� ًلا ،ل��كان الأم��ر كب�ي ًرا وحقيق ًي��ا!)- ،وبالتدري��ج يتملك��ه ع��دم الر�ض��ا ع��ن
نف�س��ه ،وي�س��تويل الغ�ض��ب عل��ى م�ش��اعره ،يف بع���ض الأحي��ان ت�ش��عر بنف�س��ك عب��دً ا -خملو ًق��ا ع��دمي التفك�ير ،ب�لا
عق��ل ،غب ًي��ا ،يعي���ش عب ًث��ا ،دون �أي معن��ى ،ال طريق��ة �أخ��رى! �إذا ل��و قلنا باللغة الرو�س��ية ،ف�إن ه��ذا هو "دوخوفنايا
ني�أودوفليتفوريو َّنو�س��ت/عدم ر�ضى روحي" حقيقي ...ام���ش �أنت هكذا ،دون �أن تفعل �أي �ش��يء ،مع �إدراكك �أنك
مل تفعل �أي �شيء ذي قيمة- ،و�أنا �أنظر �إليك! يف حلظة تتعب وتنغلق من احلزن .وهذا التعب لي�س الذي مينحه
العم��ل ال�ش��اق ،ب��ل ال��ذي مينح��ه العم��ل املحب��ب ،والأول يجل��ب الر�ض��ى والف��رح وامت�لاء امل�ش��اعر ،يف ح�ين يجلب
الآخ��ر الك�آب��ة والتذم��ر و�س��وء الإرادة� .إن��ه بالفع��ل مر���ض! مر���ض ي�س��مى "التع��ب" .لقد الحظت ب�ش��كل �صحيح �أن
اجلمي��ع تقري ًب��ا م�صاب��ون به� ...أعني �أه��ايل املدن...
يف ه��ذه احلال��ة لطاق��ة دماغ��ك الت��ي تكف��ي لغل��ي مرج��ل م��ع حج��ر ب��ارد �أن��زل في��ه ،ينبغ��ي العث��ور ،عل��ى
احلم��ل املنا�س��ب ،ه��ذا كل �ش��يء! – ق��ال ن��ور اخل��ان مبت�س � ًما -مل��اذا الب��كاء لأن��ه ال يوج��د م��ا يكف��ي م��ن
الإرادة ،والك�سل يذبح؟   
�أنا �أوافق ،عالوة على ذلك و�صلت �إىل اعتقاد را�س��خ ب�ضرورة تغيري كل �ش��يء ،و�أنت� ،أيها العجوز ،تعرف �أنني
منذ فرتة طويلة قررت االنتقال �إىل �أي موقع بناء �إذا وجد �ش��اغ ًرا ،العلم لن يذهب �إىل �أي مكان!
ممم��م ح ًق��ا ؟ ح�س� ًنا ،ه��ل ه��ذا ق��رار نهائ��ي؟ �أم ...بدا نور اخلان وك�أنه ميزح ،لكنه يف الوقت نف�س��ه نظر بعناية
�إىل �صديق��ه ،وك�أن��ه يق ِّي��م م��دى جدي��ة ت�صريح��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه م�ؤخ ًرا �أ�صب��ح مدي ًرا ،فقد الح��ظ بالفعل
الرغب��ة الأناني��ة "للتهافت على مركز ال�صورة".
نهائ��ي ،وال رجع��ة في��ه! – ق��ال كان��ات بالرو�س��ية ،وه��ز بر�أ�س��ه للإقن��اع– .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه ،وف ًق��ا لع��ادة
عب بحما���س وحزم ،كانت نربته جدية للغاية ،ال يعلنون على هذا النحو �إال القرارات املدرو�س��ة جيدً ا.
قدميةَّ ،
"�أت�س��اءل عم��ا �إذا كان ق��د اتف��ق بالفع��ل م��ع �أح� ٍ�د م��ا؟  -ف َّك��ر ن��ور اخل��ان وه��و ينظ��ر �إىل كان��ات م�ستف�س� ًرا� - .أي
مدي� ٍ�ر �س��يتلقفه � ًأول؟ وه��ل ميكن��ك الآن العث��ور يف م��كان ما على مثل هذا املهند���س الذكي ال��ذي ال يزال �إىل الآن
بري ًئا كطفل ،والذي ميكنك الوثوق به كنف�س��ك؟
�آ ....و�أي من�صب تتوقع؟ رمبا تريد �أن تدير موقع بناء �إداري ولي���س �أقل� ،آه؟ �-س��أل نور اخلان دون �أن يخاطر
بالإ�ساءة�إىلكانات  .
عن م��اذا تتح��دث! م��ن �س��ي�ضعني يف ه��ذا امل��كان؟ وه��و غ�ير متواف��ر .ه��ل تذك��ر املث��ل الرو�س��ي" :ل��ن جت��د امل��كان
املقد���س ً
فارغ��ا �أب��دً ا "؟ �أ�ض��ف �إىل ذل��ك �ش��روط العا�صم��ة ،و�س��وف تفه��م و�ضعن��ا كل��ه� ،أيه��ا العج��وز ،جي� ٌد ل��و
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ُوجدت وظيفة هند�سية- ،افرت�ض ،ولكن لن تعرث عليها -ومبن�صب مدير موقع �ستكون �سعيدً ا ،باملنا�سبة ،ذلك
هو االرتقاء نف�سه الذي و�صلت �إليه بعد عامني من تخرجي يف اجلامعة ،لكنك تعلم �أنني ال �أخاف ال�صعوبات،
والآن �أنا �أبحث عنها بنف�سي ،كما يقولون ،ويف �أعرا�س الفقراء م�شينا! لن يحدث �شيء ،فقد بد�أت يف وقت من
فني نوبة ،فقط لو �أن الوقت مل يذهب بعيدً ا مثل املاء يف الرمال ،وهناك لت�شتم القيادة �أو تثني ،ال يهم ،ال�شيء
الرئي�سي هو �أنك يف كل يوم ت�ستطيع �أن تقدم �إىل نف�سك تقري ًرا عما مت �إجنازه.
ح�س ًنا ،حتت هذا �أنا �أوقع � ً
أي�ضا ! الإنتاج هو الإنتاج ،مهما قالوا ،كل �شيء وا�ضح؛ ما فعلته ،وما مل تفعله.
�أُ�ضي��ف :و�أن��ا نف�س��ي يف مرم��ى ب�ص��ر نف�س��ي!� إذا كان ال�ش��خ�ص ال يق��دم تقري � ًرا �إىل �ضم�يره ،فم��ن ال�صع��ب
�وع م��ن الوع��ي.
التح��دث ع��ن �أي ن� ٍ
رائع! �س��أ�صمت� ،س��أ�صمت :لق��د دوى لدي��ك �ص��وت املواط��ن ،ح�س� ًنا ،ه��ذا يعن��ي �أن ت�س��يبليونوكنا ا�ش��تد و�أ�صب��ح
لدي��ه �أجنح��ة!  -انتق��ل نور اخل��ان مرة �أخرى �إىل النغم��ات الفكاهية.
ح�س� ًنا ،لتذهب!  -انكم���ش كانات ب�ش��كل مهني�- ،أنت تقول له احلقيقة بعينها ...و�أنت ،مثل ه�ؤالء ...وكيف لك
�أن تد َّل �أولئك� ،أمثال بيي�سيك و� ...إيرغازى ،على الدعابات.
نظ��ر ن��ور اخل��ان �إىل �صديق��ه متفاج ًئ��ا ،كان كان��ات ينق��ر بال�ش��وكة ،عل��ى ال�صح��ن ،حت��ى ومل يرف��ع ر�أ�س��ه ،مل
ي��درك ن��ور اخل��ان ،ف��ور ب�أن��ه ق��د مل���س �أكرث الأماكن ح�سا�س��ية ،هد�أ ،ال يجر�ؤ على �أن يطرح �س�� ًؤال� ،أو الأ�س��و�أ من
ذلك� ،أن يقوم بتهدئته� ،أي كلمات الآن هي جمرد حماولة للتربير ...لي�س من املعروف ماذا ،و�سرعان ما �أدرك
كان��ات نف�س��ه �أن��ه ب�صمت��ه ي�ضغ��ط عل��ى �صديقه لل�ش��عور بذنب غ�ير موجود ،فج�أة حتدث باحلما���س ذاته ،كما لو
كان��ت امل�ش��اعر املخفي��ة عن اجلميع منذ ف�ترة طويلة ،قد تدفقت.
ال ،ن��ور اخل��ان ،عندم��ا يث��ق في��ك �ش��خ�ص م��ا ،ويريد �أن يخربك مبا هو �س��ري ومقد���س ،ال ينبغ��ي عليك �أن متزح
يف ال��رد ...يف بع���ض الأحي��ان ا�ضط��ررت لأن �أ�ش��ارك بيي�س��يك ويرغ��ازي يف م�ش��اعري ،وم��اذا يك��ون رد فعلهم��ا؟
يدفع��ان مبرفقيهم��ا بع�ضهم��ا ً
بع�ض��ا ،وهما يبت�س��مان ،وي�س��تهزئان وال�ش��يء �آخ��ر! وما ي�ضايقني ب�ش��كل خا�ص هو
منطقه��م املتغطر���س والك�س��ول�" :أوه� ،أن��ت ال ت��زال مرتب� ًكا يف قم��اط الدرا�س��ة� ،إىل مت��ى �س��تظل طف� ًلا ال يفه��م
الف��روق الدقيق��ة يف احلي��اة؟ ح�س� ًنا ،ال علي��ك� ،س��وف تك�بر وتتعل��م منا وعندها �س��تفهم ماذا وملاذا"� ،أمل ندر���س
مع��ا؟ �أم �إنهم��ا بلغ��ا قم ًم��ا ال ميك��ن الو�ص��ول �إليه��ا م��ن الكم��ال ،بينم��ا كن��ت �أتث��اءب .وه��ل هما م��ن الآن ف�صاعدً ا
يفك��ران م��ن قم��م املواطن��ة ،وه��ل �س��يت�صرفان وف ًق��ا لذل��ك؟ بالطب��ع� ،س��واء م��ن حي��ث الرتب��ة �أو ال�س��لطة ،ال يق��ل
�صديقان��ا ع��ن نظرائهم��ا؛ هم��ا خب�يران جي��دان ،ويح��دث �أنن��ا م��ن ورائهم��ا نفخ��ر بهم��ا ،وم��ع ذل��ك م��ا �أن تب��د�أ
بالتح��دث بجدي��ة ،حت��ى يب��د�آ م��ن جديد بهذه اال�س��تفزازات والتذاك��ي الرخي�ص واالبت�س��امات املتكلفة...
ح�س� ًنا ،م��اذا يق��والن بال�ضبط؟ �-س��أل ن��ور اخل��ان ،لي���س بغر���ض التو�ضي��ح ،ولك��ن بغر���ض اللباقة� ،أو عل��ى الأقل
ممل مبا فيه الكفاية.
مبهج ومري� ٍ�ح �إىل ٍ
بطريق��ة �أو ب�أخ��رى ،م��ن �أج��ل موا�صل��ة ،احل��وار الذي حتول من ٍ
نعم ،ال�شيء ذاته! "�أنت تذبح رحم احلقيقة كلها ،يا ت�سيبليونوك؟ وملاذا؟
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�أنت تتحدث ب�شكل جميل ،كما لو كنت من املنرب! لكننا ال جنل�س يف اجتماع...
هممم!- ...همهم نور اخلان ب�شكل مبهم.
�صمتا من جديد.
باملنا�سبة� ،أخربين يا كانات عن �شبابنا!  
غريب،
يق�س��م ب�ش��كل غري ٍ
مبال بال�ش��وكة قطعة اللحم التي �أ�صبحت باردة ٌ -
ما الذي يهمك؟ -قال كانات وهو ِّ
مل ي�أتيا! – قال متفاج ًئا ،كما لو كان للتو فقط اكت�شف �أن بيي�سيك ويرغازي كانا غائبني عن الطاولة.
ماذا يحدث لهما ب�شكل عام؟ �-س�أل نور اخلان وهو ينظر �إىل باب املدخل ب�شكل ال �إرادي.
عموم��ا كن��ت �أع��رف �أنهم��ا ل��ن ي�أتي��ا� .صحي��ح� ،أنن��ي بع��د ذل��ك ظنن��ت �أنهم��ا يق ّدران��ك ،لأنن��ا مل نلت� ِ�ق من��ذ �س��بع
ً
�س��نوات ،لكن ال�ش��عور الأول مل يخدعني.
كنت تعلم �أن ال�شباب لن ي�أتوا ،كيف؟ ،هل قاموا بتحذيرك؟
َ
ال ،ال! بب�ساطة ...هناك لكن" ...لكن" واحدة فقط...
�أي "لكن"؟  -التقى حاجبا نور اخلان عند ق�صبة �أنفه.
متاما -كنت قد �س�ألتك :ماذا �أخربتهما عن اللقاء؟
�أتذكر- ...جاء �صوت كانات غري ٍ
جمد وغري �صادقٍ ً
وماذا؟
 ...خمنت �أنهما �سي�س�أالن �شي ًئا من قبيل" :من �سيكون بالإ�ضافة �إلينا؟" �ألي�س كذلك؟
كذلك.
ح�س� ًنا� ،أت��رى؟ ال �أع��رف مل��اذا� ،أيه��ا العج��وز ،ولك��ن يف الآون��ة الأخ�يرة ال ي�س��تجيب اجلمي��ع لدع��وات الأ�صدق��اء،
�إذا كان لديهم �أ�ش��خا�ص �آخرون؛ لذلك ،على الأرجح ،مل ي� ِأت بيي�س��يك مع يرغازي ،م�ؤخ ًرا دعوتهما لزيارتي،
لكنهما مل ي�أتيا .مزعج بالطبع ،ولكن ماذا �أفعل؟ لن تقطع يدك.
ماذا حدث لهما؟
اكتفي كانات بهز كتفيه ،ومل يجب.
ا�ستغرق نور اخلان يف ت�أمله ً
طويل.
حت��ى ل��و �أن �ش��جا ًرا ح��دث بينك��م ،فهل هذا �س��بب لإهم��ال زمالئك وزمالئي يف الدرا�س��ة؟ -قال مبرارة –:هذالي���س جي��دً ا !" يقول��ون ع��ن الأ�ش��خا�ص القريب�ين" :مهم��ا تبك��ي وتع���ض ،ل��ن جتد �أف�ضل من��ي"� ،أيعقل �أنن��ا ،الذين
تقا�سمنا ملدة خم�س �سنوات �آخر قطعة من اخلبز الأ�سود بع�ضنا مع بع�ض ،ب�سبب بع�ض تفاهات ميكن �أن نتفرق
�إىل الزواي��ا؟
�أنت �شخ�ص ممتع ،يا نور اخلان -جمع قانا التجاعيد على جبينه ،وقام بتلطيفها ،على الفور ،ووا�صل:
تفرت���ض �أن روح كل �ش��خ�ص تت��أمل له��ذا ال�س��بب؟ ،عل��ى الإط�لاق! كل �ش��يء يعتم��د ،عل��ى الطبيع��ة ،وهن��اككل واح��د يت�ص��رف وف ًق��ا مل��ا ي��رى! ال�ش��يء الرئي�س��ي ه��و �أال تتفاج��أ ب��أي �ش��يء� ،أيه��ا العج��وز� ،إذا ب��د�أ �صديق��ك
"
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القدمي باالبتعاد ،و�إذا وجد لنف�سه �صدي ًقا �أكرث مالءمة� ،أو ،على �سبيل املثال ،يفرت�ض �أنه وجده ،هل �ستح�شر
ال�صداق��ة القدمي��ة يف عيني��ه وتعطي��ه بع���ض احلج��ج؟ ب��دون فائ��دة! م��ا الفائ��دة ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،در�س��نا ملدة
خم���س �س��نوات م ًع��ا ،تقا�س��منا ،كم��ا تق��ول ،الق�ش��رة الأخ�يرة! وهل من املنا�س��ب �أن يذ ِّكر بع�ضن��ا ً
بع�ضا باملفاهيم
املقد�س��ة؟ �إذا بد�أن��ا بالت�ص��رف عل��ى ه��ذا النح��و ،فم��اذا يبق��ى من هذه ال�صداق��ة؟ يف الواقع ،يف �أعماق النف���س
عال .ال ينطبق ال�شيء نف�سه على �صدق
الب�شرية يجب �أن تبقى تلك الأ�شياء التي ال ينبغي �أن نتكلم عنها ب�صوت ٍ
و�أمانة م�شاعر الزمالة! فقط املجهول هو مهم ح ًقا للإن�سان؛ لذا احكم الآن! �صديق يبتعد عنك ،و�أنت ت�ؤكد له
�ص��دق م�ش��اعرك؟ م�ضايقة ت�ش��به م�ضايقة الطح��ال للمعدة؟!
م��ا ب��ك� ،أيه��ا ال�ش��اب ،تتح��دث ب�ألغ��از قا�س��ية ،ح�س� ًنا ،مل��اذا تق��وم بالل��ف والدوران؟ ق��ل يل مبا�ش��رة :م��ن يف�ترق
ع��ن م��ن ،وم��ن يبتعد عن من؟
ملاذا ت�س�ألني؟
ال ،يكفي مني هذه الإغفاالت!
نع��م ،وال �أن��وي� ،أيه��ا العج��وز� ،أن �أخف��ي �أي �ش��يء! عل��ى العك���س� ....أمل تث��ق كث�ي ًرا يف �صداقتن��ا اجلامعي��ة ،يف
ثباتها؟
وهل �أنا ل�ست على حق؟
�إذا م��ا �أردن��ا �أن نك��ون �صادق�ين للغاي��ة ،ف�إنن��ا ق��د حتولن��ا من��ذ زم��ن طويل �إىل �أنا���س غرباء ،ينحن��ون عند اللقاء
ومي�ضون كل يف طريقه ،لي�س �أكرث من ذلك! ملاذا نتذكر �أننا يف ال�سابق �أكلنا و�شربنا من الأواين نف�سها ،والآن
�وح ول��و مل��رة واح��دة ،ل��ذا دائ ًم��ا �أف ّك��ر :ما ال��ذي نفتقر �إلي��ه جميعنا الآن ،ما هو ال�ش��يء
ال ميكنن��ا �أن جنتم��ع بو�ض� ٍ
املفق��ود؟ مل��اذا م��ع رخائن��ا الي��وم ،كل واح��د يهت��م فق��ط برفاهه ،يقرع ل�ش��يء واح��د -حتى يتمكن من اال�س��تقرار
ب�شكل �أف�ضل يف منزله ،و�أن يعي�ش ب�شكل �أحلى؟ كان بيي�سيك �صدي ًقا ل�شاب من النقابة الإقليمية ،مثل قريبني!
باملنا�سبة� ،أنت تعرفه ،يجب �أن تذكره ،در�س يف �صف �أدنى من �صفنا ،وكان يت�سكع يف اللجنة النقابية ،يذهب
�شاب لي�س بطويل القامة ،ج�سمه مرب ٌع ،وجهه م�ستدير ،جاحظ العينني!
�إىل الأن�شطةٌ ،
نع��م ،نع��م� ،أتذك��ر ...ولك��ن ن�س��يت ،م��ا ا�س��مه؟ يف كل اجتم��اع كان يلق��ي كلمة� .أج��ل� ،أجل ،هو نف�س��ه! والآن يقوم
هذا النا�ش��ط ال�س��ابق بتوزيع الق�س��ائم لق�ضاء العطالت يف بيوت العطالت ،بحر الأ�س��ود ،وبيي�س��يكنا يريد ح ًقا
�أن يدخل ملعقته يف قطعة من الزبدة� ،أتت�صور؟ نعم ،وهذا ال�ش��خ�ص يبدو م�س��رو ًرا لأنه وجد لنف�س��ه مثل هذا
ال�صدي��ق؛ فه��و رئي���س �إدارة الت�صمي��م والبن��اء ،م��ن �أج��ل البي��وت ال�صيفي��ة ،يحت��اج الأم��ر �إىل الط��وب الأحم��ر،
ويتقا�س��مان فيم��ا بينهم��ا م��ا ير�س��له اهلل ،بالت�س��اوي ،احلقيق��ة ال �أح��د يع��رف ك��م �ست�س��تمر ه��ذه ال�صداق��ة...
ب�ش��كل عام ،بالن�س��بة لبيي�س��يك �أنا و�أنت ل�س��نا �صديقني ،بل �أ�صدقا�ؤه مثل هذه الأنواع ،و�أنت تقول :لقد در�س��نا
ملدة خم���س �س��نوات ،ومل نكن نبخل بع�ضنا على بع�ض ب�آخر قطعة خبز ،هذا اليوم لي���س يف احل�س��بان ،من الآن
ف�صاعدً ا ،هم مع موظفهم النقابي ،لي�س فقط يف �أيام الأحد ،ي�سافرون مع عائالتهم �إىل اجلبال يف �سياراتهم
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"جيغويل" ال�ش��خ�صية ،ماذا �إذن ،يف البداية �أح�س�س��ت بالغرية من هذا ال�ش��خ�ص ،وف ّكرت مباذا فنت �صديقنا؟
ث��م �أدرك��ت احلقيق��ة ،مل يك��ن الأم��ر جي��دً ا ،ال ميكن��ك �أن ت ّقدم لرفيقك القدمي �أي �ش��يء غ�ير قلبك النقي ،نعم،
عل��ى م��ا يبدو ،ال يكفي وحده...
م��اذا يعن��ي كل ه��ذا� ،أيه��ا العج��وز! ...باخت�ص��ار ،لي�س��ت عالقاتن��ا املتبادل��ة كم��ا كان��ت ،وال يوج��د م��ا كان م��ن
نزاه��ة ،وطيب��ة ،ونق��اء� ،أي��ن ذه��ب كل هذا؟ ملاذاع ّكرن��ا ذل��ك النب��ع الرق��راق؟ ال �أ�س��تطيع فه��م كل ه��ذا ،ر�أ�س��ي
ال ت�س��تطبع ،الأ�س��و�أ م��ن ذل��ك ،حت��ى �إذا التقين��ا الآن ،ف�إنن��ا جنل���س كم��ا ل��و كن��ا �ضيو ًف��ا :ال ميكن��ك �أن ت�ش��رب
ك� ًأ�س��ا �إ�ضاف ًي��ا ،واملجام�لات مزيف��ة قا�س��ية ،ن��اد ًرا -ن��اد ًرا يحدث �أن نف�ترق ونحن نتذكر �أعوام الدرا�س��ة ،متزح
ً
قليل ،وعلى الفور مت�س��ك نف�س��ك :ملاذا؟ لأنك رب �أ�س��رة ويجب عليك �أن تت�صرف ب�ش��كل الئق ،قل يل� :أين هو
الإخال���ص الكام��ل يف العالق��ات؟ �أي��ن؟� إذا كن��ت ال ت�ش��عر باحلري��ة يف م��كان ال�ش��رف يف من��زل �صديق��ك ،ف��إن
�أم��ورك �س��يئة ،نعم� ،س��يئة!
كلما حتدث كانات لفرتة �أطول ،ازداد وجه نور اخلان جته ًما.
كف��ي-ى-ى! يكـ-ـ �فـ-ي! فج�أة ق��ال به��دوء وح��زم –�إن��ه �أم��ر ال يط��اق ،ي��ا ت�س��يبليونوك� ،أن حتف��ر يف �إ�س��اءات
�صغرية ،فنحن �أ�صدقاء!� أ�صدقاء!� أمل تقل للتو �أن كل �شيء يعتمد ،على ال�شخ�ص نف�سه ،على نقاء م�شاعره؟ وهل
بيي�س��يك ويرغازي �صديقان ليوم واحد؟ لذلك دعنا ننهي هذا احلديث ،الأف�ضل لن�ش��رب نخبهم! هذا �س��يكون
�صحيحا            .
ً
بخم��ول ط��رق كان��ات ك�أ�س��ه بك�أ���س ن��ور اخل��ان ،رف��ع نظ��ره �إىل �صديق��ه ال��ذي �ش��رب الك�أ���س دفع��ة واح��دة ،وق��ال
وه��و يت�أمل:
عب ًث��ا ق��ررت �أن حتف��ر يف عالقتن��ا .لي���س م��ن �أج��ل ذل��ك �أق��ولً � ،أول� ،أنت نف�س��ك �أردت �أن تع��رف �أي قطة رك�ضت
لدي ما �أخفيه عنك -بدا �صوته م�ستا ًء ً
قليل -بغ�ض النظر عما �أ�صبحنا عليه الآن ،ف�إننا كنا
بيننا ،ثان ًيا ،لي�س َّ
يف وقت ما �أ�صدقا ًء حقيقيني ،وهذا ال ين�سى ،عندها مل يكن ب�إمكان حتى ال�شعرة �أن متر بيننا ...وملن ميكن �أن
�أقول ذلك� ،إن مل يكن لك؟!من ال�صعب ر�ؤية كل هذا .امل�شاعر بقيت هي نف�سها! �أفكر �أحيانا" :ملاذا ال يعاملني
�أ�صدقائي كال�سابق؟ فنحن �أ�صدقاء قريبون" ،ب�شكل عام� ،أعترب هذا االبتعاد كخيانة ...لقد حتدثت كث ًريا هنا،
ال تلمني :لقد تراكم كل ذلك .ومع ذلك ،مل �أ�ستطع �أن �أ�صمت ،كنت �س�أعترب ذلك ظل ًما.
�شعر نور اخلان ب�أمل يف �صدره :هكذا ،على الأرجح ،يلعن ويئن جرو ن�سيه البدو الرحل يف ال�صحراء...
رمبا يكفي يل ولك ت�سميم الروح -قال بحزن - .لنطلب �شي ًئا �آخر ،هاه؟
ال! لنذهب �أف�ضل �إىل اخلارج.
هب ن�س��يم منع���ش ،وحتول��ت �أنابي��ب النوافري التي
خف��ت ح��رارة النه��ار ،وح� َّ�ل ال�ش��فق الب��ارد ،وم��ن جه��ة اجلبال َّ
َ
جداول �صغرية بي�ضاء كالثلج نا�ش��رة يف الهواء رذاذ املاء.
كان��ت �صامت��ة خ�لال النه��ار� ،إىل
ي��ا �إلهي! ات�ض��ح �أن هن��ا ه��و امل��كان ال��ذي ت�ش��عر في��ه �ش��عو ًرا رائ ًع��ا ! -ق��ال ن��ور اخل��انً ،
معر�ض��ا �ص��دره الوا�س��ع
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لل��رذاذ املنع���ش – اق�ترب �أك�ثر ،بلحظ��ة �س��ت�صبح رج� ًلا .تن ّع��م!
ه��ل تعتق��د �أنن��ي �أرى ه��ذه الناف��ورة للم��رة الأوىل؟!  -نظ��ر كان��ات م��ع ابت�س��امة �إىل �صديق��ه ،وذه��ب �إىل قاع��ة
الفن��دق .بعد دقيقة عاد.
ح�س ًنا� ،أيها العجوز ،ربة املنزل عادت من العمل ،وتنتظرنا منذ فرتة طويلة.
رائع ،ملاذا مل تخربين م�سب ًقا ؟ كيف ميكن �أن نذهب يف هذا ال�شكل ...فنحن ثمالن...
�آي ،ل��ن نذه��ب �إىل بي��ت غري��ب!  -دون �أن ي�س��مح لن��ور اخل��ان بالع��ودة �إىل ر�ش��ده� ،أم�س��ك كان��ات ذراع��ه بق��وة
وج� ّره معه.
انتظ��ار م��اذا؟ اع��ذرين ،لق��د ن�س��يت �أن �أح��ذرك يف ال�صب��اح �أن زوجت��ي تدع��وك لزيارتن��ا .والآن قال��ت" :ال ت�� ِأت
ب��دون ال�صديق!" لنذهب!
ي��ا ل��ك م��ن ماك��ر! رمب��ا �أن��ت خائ��ف م��ن �أن تع��ود وحي��دً ا� ،آه؟  -م��ازح نور اخل��ان لإطال��ة الوقت وي�س��تجمع �أفكاره
بطريق��ة �أو ب�أخ��رى ،ف��ور تذك��ر حم��اورة الأم���س ،و�صوته��ا الناع��م اللطي��ف ،فه��ي حتدثت مع��ه بخ�صو�صية ،وبود
عبت عن امتعا�ضها" :ملاذا مل ت�أت �إلينا مبا�ش��رة ،هل يت�صرف
كم��ا ل��و كان كل منهم��ا يع��رف الآخ��ر؛ حت��ى �إنه��ا ّ
الأ�صدقاء على هذا النحو؟ "ال ،من غري املريح �أن �أرف�ض ،قرر نور اخلان.
هيا ،ملاذا متاطل؟  -ح َّثه كانات ،ها هي �سيارة �أجرة تتوقف ،لن نفوتها .هيا!
ح�س� ًنا- ...جل���س نور اخلان ب�ش��كل مريح ،على املقعد اخللفي بجانب �صديقه�- .أنا فقط �أحذرك� :إن جئت �إىل
مناطقنا يف نف�س املظهر املتعب� ،س�آخذك �إىل منزيل ،بنف�س الطريقة �س�أرد لك هذا!
موافق! واهلل ي�شهد ،الرف�ض خطيئة! – �ضحك كانات مبرح.
انفجر االثنان �ضاحكني ،ملقيني بر�أ�سيهما �إىل اخللف.
�سرعان ما توقفت �سيارة الأجرة �أمام بناء رمادي من خم�سة طوابق ،يف حي "كوكتيم".

مفتوحا.
كان الباب
ً
عال:
مبجرد �أن اجتاز كانات العتبة ،نادى برفق وب�صوت ٍ
جانا-ا-ا! ا�ستقبلي ال�ضيف يا عزيزتي!
هرعت امر�أة مم�شوقة �شابة من الغرفة اجلانبية ،ومدت يدها املرتع�شة �إىل نور اخلان.
مرح ًبا ! – قال وهو ينحني   .
�أه� ًلا و�س� ً
�هل يف بيتنا! –�أجاب��ت- .كي��ف حال��ك؟  -ب��دا �صوته��ا لطي ًف��ا كم��ا كان بالأم���س ،عل��ى الهات��ف ،لكن��ه
ارجت��ف قلي� ًلا ب�ش��كل ملح��وظ - .تف�ضل!
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دفعه كانات بكوعه بحما�سة" :هكذا نعي�ش ،ا�شعر بنف�سك وك�أنك يف بيتك!" – ودخل � ًأول �إىل حجرة اجللو�س.
يف املمر ظهر �صبي �أ�سود و�أجعد ال�شعر.
ما ا�سمك ،يا جيغيت؟ �-س�أل نور اخلان برفق ،لكن الطفل اختفي ،على الفور.
الح��ظ كان��ات بط��رف عين��ه امل�ش��هد وابت�س��م�" :س��ا-ما-ا-اتـ-جان ،ي��ا بن� ّ�ي ،ه��ذا العم ه��و �ضيفنا ،تع��ال �إىل هنا
ب�سرعة!" بيد �أن ال�صبي مل يفكر يف �إظهار نف�سه ،عندها ذهب الأب بنف�سه وراءه ،و�سرعان ما �أح�ضر الهارب
على يديه.
ح�س ًنا� ،س ّلم ،عم نورا�ش! �أوه ،خمادع ،ملاذا �أنت �صامت؟
عاب�سا ،ينفث بعناد ،وفج�أة هرب بعجلة �إىل غرفته.
وقف ال�صبي ال�صغري جان ًباً ،
هذا هو �شقينا ال�صغري ،ا�سمه �سامات ،مدلل �أمه! والكبري ،بوالت ،ذهب �إىل جدته�- ،أ�شار كانات مبودة.
نظ��ر ن��ور اخل��ان تدريج ًي��ا �إىل الغرف��ة امل�ضيئ��ة ،نظيف��ة ومرتب��ة ،حي��ث كل �ش��يء يع��رف مكانه وبطريق��ة جمهولة
يخل��ق الراح��ة ،ا�س��تمع ب�س��عادة �إىل النغم��ات الهائج��ة �أو الهادئ��ة ل�ص��وت �صديق��ه ،و�أدرك فج ��أة �أن الرف��اه
وال�س�لام �س��ادا يف ه��ذا البي��ت ،عل��ى الطري��ق كان قل ًق��ا ج��دً ا م��ن �أن��ه �س��يزعجهما باقتحام��ه ،لكن��ه الآن ي�ش��عر
باالرتي��اح" ،ال ،تب�ين �أن كل �ش��يء عل��ى م��ا ي��رام ،احلم��د هلل"-ف َّك��ر ،و�ش��عر بال�س��عادة يف هذا اله��دوء ،كما لو كان
يف بيت��ه.
فر�شت جانا الطاولة ب�سرعة وبهدوء ،و�س�ألت:
هل �أ�ضع اللحوم� ،أم �إنكم �ست�شربون ال�شاي � ًأول؟
�آي ،ي��ا عزيزت��ي ،مل��اذا ت�س��ألني ال�ضيف؟ وف ًق��ا للق��ول ال�ش��عبي احلكي��م� ،ضي��ف العن��زة ال�س��اذجة� :ض��ع �أمام��ه
ممازحا- .على كل حال مباذا ت�أمر �أيها العجوز ،مباذا نبد�أ؟  -التفت
الزبدة – �سي�أخذها بامللعقة –قال كانات
ً
�إىل نور اخلان.
ح�س� ًنا� ،أوال تقرتح ،ثم ت�س��حب كالمك مرة �أخرى .لقد قلت بنف�س��ك �إن ال�ضيف �أكرث �س��ذاجة من العنزة ،ي�أكل
عال - .ح�س ًنا ،ح�س ًنا� ،أنا �أمزح ،رمبا الأف�ضل �أن ن�شرب ال�شاي الآن.
كل ما ُيقدّم له– �ضحك نور اخلان
ٍ
ب�صوت ٍ
�سمعت ،جانا؟ -قال كانات وهو يجل�س ،على الأريكة �إىل جانب �صديقه ،ا�سكبي لكل منا بياال.
هل
ِ
عل��ى م��ا يب��دو مل ينتظ��روا يف البي��ت ن��ور اخل��ان وح��ده :فق��د مت حتري��ك طاول��ة الطع��ام ،وبرباع��ة رتب��ت جان��ا
عليها الوجب��ات اخلفيف��ة ،ونظ��رت �إىل زوجه��ا بابت�س��امة.
اعذرن��ا ي��ا نوري��ك� ،س��يدنا يف ح�ض��ور �أق��رب النا���س ي�ش��عر بنف�س��ه لي���س �أق��ل م��ن مع�ش��وقٍ و�إقطاع��ي� ،أت��رى ،ال
يح��رك حت��ى حاجب��ه مل�س��اعدة زوجت��ه ،من��ذ الأم���س ي�ش��عر بال�س��عادة لدرج��ة �أن��ه ن�س��ي كل �ش��يء.
يا �إلهي ،جانوت�شكا ،بالفعل ن�سيت .قاد ٌم ،قاد ٌم!  -قفز كانات بخفة وهرع �إىل املطبخ.
ً
منده�ش��ا بع���ض ال�ش��يء لأن��ه كان
كان ن��ور اخل��ان يع��رف جي��دً ا الطبيع��ة املتجاوب��ة ل�صديق��ه ،وكان بالفع��ل
يجل���س ،عل��ى الأريك��ة الناعم��ة ،وال يفك��ر يف م�س��اعدة زوجت��ه يف م�ش��اغلها ،والآن ي�ضح��ك ال �إراد ًي��ا�" ،إن��ه �ش��بيه
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لت�س��يبليونوكً � :أول يف ّك��ر ،وبع��د ذل��ك يط�ير بته��ور ،ماذا بعد ،والآن ينبغي علين��ا يف كثري من الأحيان �أن نرك�ض".
مل يتبق لكانات �أي عمل خا�ص :ما �أن �أح�ضر الفواكه ،حتى �أطلقت جانا �سراحه:
الأف�ضل اجل�س وا�سرتح� ،س�أرتب كل �شيء بنف�سي.
كاف للحديث،
ه��ذا �صحيح! هن��ا ،ج��اء ال�صدي��ق ال��ذي مل �أره من��ذ �س��بع �س��نوات ،كنت خائ ًفا من �أن الوقت غ�ير ٍ
مبرح ،وجل�س بجانبه.
غمز كانات نور اخلان ٍعب ًث��ا ت�ش��فقني علي��ه ،ي��ا جان��ا! ل��و �أن��ك تري��ن ك��م هو �س��عيد هذا املته��رب من العمل- ،ق��ال نور اخل��ان ً
منتقل �إىل
نوعا ما.
من��ط الكالم احلر ً
بدا �أن املر�أة ال�شابة �أعجبها �أن ال�ضيف يتحدث ب�سهولة ،فردت كما ترد على �شخ�ص قريب:
نوريكي�-أو! نع��م� ،أن��ا نف�س��ي دللت��ه م��ن الأي��ام الأوىل حلياتن��ا امل�ش�تركة .و�أع�ترف �أنن��ي ال �أح��ب �أن ي�ش��ارك رجل
يف �ش��ئوننا املطبخية ،الأف�ضل� أن يجل���س معك.
هذا ما تعنيه ربة املنزل احلقيقية!"-قال نور اخلان.
   يف البداي��ة ب��دا ل��ه �أن ه��ذه امل��ر�أة ال متت��از بالتح��دث م��ع ه��ذه احلري��ة والب�س��اطة ،لك��ن زوج��ة كان��ات فاج�أت��ه،
"�إن�س��انة رقيق��ة ج��دً ا ومتفهمة! -ف َّك��ر نور اخلان.
ه��ا ،انظ��ر الآن! – ق��ال �صديق��ه – زوجت��ي م��ع كل حديثه��ا اله��ادئ ،ق��ادرة عل��ى �أن تعاق��ب!� ...أن��ت تع��رف ،لق��د
ترعرع��ت يف املدين��ة ،وبالكازاخي��ة كان��ت تتح��دث ب�ش��كل �س��يئ يف البداي��ة –فب��د�أت بتعليمه��ا ،و�س��ببت بذل��ك
م�صيب��ة لر�أ�س��ي امل�س��كني ،وم��ن الآن ف�صاع��دً ا تتح��دث ب�أمث��ال �ش��عبية ،بحي��ث جت�برين عل��ى �أن �أتوه.
ه��ذا م��ا يل��زم ل��ك ،و�إال مل��ا غلب��ه �أح��د يف اجلدال ،ولن ي�س��مح لأحد �أن يقول كلمة واح��دة ،يعني ،كان هناك ثمرة
ً
حمر�ضا.
من التعلم- ،قال نور اخلان
بجزءٍ كبري من الأحاديث ،تنوب عني زوجتي وبنجاح كبري�- ،أوم�أ كانات بر�أ�سه باجتاه املطبخ-وثقت بها...
بب�س��اطة مل يتب��ق ل��ك م��ا تفعل��ه- ،تدخل��ت جان��ا يف احلدي��ث- ،ن��ور اخل��ان�-أو� ،صديق��ك الق��دمي- ...نظ��رت
بعناية �إىل االثنني وك�أنها قررت عدم املوا�صلة- ،هذا ال�صديق ي�سمح لنف�سه بالت�سكع يف ال�شوارع حتى منت�صف
اللي��ل تقري ًب��ا ،يذه��ب �إىل بع���ض الرف��اق� ،أو �إىل رف��اق �آخرين ،كل ما يف �أذهانهم هو ورق اللعب� ،أو البلياردو� ،أو
ال�ش��طرجن!� أين يذه��ب؟ اهلل وح��ده يعل��م.
  و�أن��ت تب��د�أ يف ط��رح الأ�س��ئلة ،ل��كل �ش��يء يوج��د �س��بب ،مل��ن يبق��ى احل��ق يف التح��دث يف املن��زل� ،إن مل يك��ن يل؟!
ه��ل قلت �أنا �ش��ي ًئا غ�ير �صحيح ،يا كانات؟
اكتف��ي كان��ات بال�ضح��ك� ،إذ ب��دا جل ًي��ا ،عل��ى الفور �أنه لي���س لديه ما ُيع ِّقب به ،يف ح�ين كان نور اخلان قل ًقا بع�ض
ري ،ونه�ض على عجل:
ال�شيء من �أن يندلع من هذه املناو�شات ال�ساخرة حري ٌق كب ٌ
ح�س ًنا �أيها ال�شاب� ،س�أذهب �إىل مكاين ،و�س�أربطك بحبل ،فهمت؟
مرح��ا ،ومل يعتق��د �أن��ه �س��يحزن ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أن جان��ا
مل ت�ؤث��ر كلمات��ه ،وكي��ف له��ا �أن ت�ؤثر!كان كان��ات ال ي��زال ً
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خاطبت��ه ب��دون �أدن��ى ق��در م��ن احلق��د ،ومل ُتظه��ر ال بتلمي��ح وال ب�إمي��اءة ب�أنه��ا كان��ت متذم��رة م��ن زوجها؛ يب��دو
�أنه��ا اعت��ادت بالفع��ل ،عل��ى الغي��اب اليوم��ي ،وال تولي��ه الكثري من االهتمام" ،جناح باه��ر يف كل ما ع َّلمه لزوجته!
انظر اىل ت�سيبليونوك! من كان ليظن ...نعم ،لو كنا نت�سكع كل يوم حتى الليل ،لكانوا منذ زمن قد قب�ضوا علينا
وابتلعونا كجميالت!...
تذك��ر ن��ور اخل��ان خراف��ة تناقلوه��ا يف القرية عن الزوجات اللواتي يتعاملن بهدوء مع �أزواجهن املت�س��كعني ،رمبا
هن بطالت ق�ص�ص خيالية ،من يعلم! الآن ال يعترب اجلن���س الأ�ضعف نف�س��ه �أ�س��و�أ ،وال بذ ّرة من اجلن���س القوي،
ومن َث َّم ال ترتك الن�ساء �أزواجهن يبتعدون عنهن ولو لإ�صبعني ،وال ُيعرف عن الأخريات ،لكن زوجة نور اخلان
ترافق زوجها يف كل مكان�" ،أح�سنت ،يا ت�سيبليونوك!"  -ف ّكر نور اخلان –متكن من تر�سيخ نف�سه ،والآن يت�سكع
بهدوء ،حق الكلمة� ،أح�سنت!
قطع �أفكاره �صوت جانا الرقيق وهي تدعو الأ�صدقاء �إىل املائدة.
عرف نور اخلان من نف�سه :طبيعة ال�سكر تعتمد ،على املزاج� ،إذ تعزز هذه القذارة ،اخلمر ،ما يكون موجودًا.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أنهم��ا خرج��ا م��ن املطع��م ثمل�ين ب�ش��كل الئ��ق ومتعب�ين ب�ش��دة م��ن احلدي��ث ،هن��ا ،خل��ف مائ��دة
كان��ات ،مل يغ�ير امل�ش��روب حالته الودودة.

قب��ل الن��وم خرج��ا ال�ستن�ش��اق اله��واء النق��ي ،و�س��ارا عل��ى ط��ول ال�ش��ارع الأخ�ض��ر ،ث��م جل�س��ا يف املطب��خ قلي� ًلا،
و�ش��ربنا ب�ضع��ة �أك��واب م��ن الكوني��اك.
ح�س ًنا ،ماذا �سنفعل غدا؟ �-س�أل نور اخلان  -ما هو برناجمكم؟
ماذا تق�صد" ،ماذا �سنفعل"؟ �سوف ن�سرتيح   .
ق��ف ،ق��ف� ،أن��ا ال �أ�س��ألك �أن��ت� ،أن��ا �أ�س��أل جان��ا- ،ق��ال ن��ور اخل��ان وه��و ينظ��ر �إىل كان��ات بعين�ين �ضاحكت�ين– .
�أجيبين��ا ي��ا جانوت�ش��كا!
ال �أعرف�– ....أط ّلت جانا وهي تغ�سل الأواين يف احلو�ض- .وماذا قررمتا �أنتما؟            
ال ميكنن��ا م��ع كان��ات اخ�تراع �أي �ش��يء هن��ا ،لذل��ك قررن��ا الت�ش��اور مع��ك -ف ّك��رت جان��ا ،ومل جتد جوا ًب��ا ،يف حني
ب��د�أ كان��ات يدندن ب�صوت منخف�ض:
�إذا ت�شاورت مع امر�أة
و�أطعتها يف كل �شيء...
يي-يي-يي....
ً
مهل ،انتظر �أنت ،اللعنة! -ل ّوح نور اخلان بيديه.
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�أوه ،ه��ل فهم��ت الآن حقيق��ة الأمر؟ لق��د جربته��ا بنف�س��ي-عندما تتح��دث بجدي��ة مطلق��ة ،وتتح��ول كلمات��ك �إىل
مزح��ة ؟! ها-ها-ها!
ح�س ًنا ،ال ميكن جعلك خمط ًئا ،ح�س ًنا� ،أنا �أوافق ،واحد �صفر يف �صاحلك.
ه��ذا كل �ش��يء ،و�إال ف�أن��ت ت�س��مح لل�ضي��ف ب��أن ينف��خ الري��ح عل��ى �أ�ش��رعة الزوج��ة ال��ودودة ،ويبق��ى فق��ط انتظ��ار
اللحظ��ة عندم��ا تب��د�أ بالرق���ص على ر�أ�س��ي ذي املعاناة الطويلة� ،ألي���س كذل��ك يا عزيزتي جانا؟  
فق��ط يف وج��ود �أك�ثر الأ�ش��خا�ص قر ًب��ا� ،س��مح كان��ات لنف�س��ه ب�س��خرية ال نهاي��ة له��ا عل��ى كل كلم��ة ،يف حني عرفت
جانا هذا جيدً ا ،ومن َث َّم مل تعر �أي انتباه �إىل حدة زوجها ،منذ فرتة طويلة مل ي�شعر مبثل هذه الراحة واحلرية،
وكانت هي �سعيدة بهدوء بهذه اجلل�سة الطويلة.
وماذا ،كانات�-آي ،لو ا�س�ترحنا غدً ا ب�ش��كل جيد� ،آه؟لنناق���ش هذا بجدية ،و�إال فكل �ش��يء نكات ونكات ...فنور
اخل��ان ال ي�أت��ي �إىل �أملات��ي كث�ي ًرا� .أق�ترح �أن نذه��ب � ًأول كوكتيوب��ي� ،إىل "�أوول" ،ث��م �إىل ميدي��و ...ف�أن��ت �أعتق��د
للم��رة الأوىل بع��د التخ��رج ت�أت��ي �إىل هنا؟ ومن��ذ ذل��ك احلني مت �إعادة بناء كل �ش��يء� ،ألي���س كذلك يا كانات؟
ملاذا ت�س�ألينني؟ هذا �ضيفنا� ،أخربيه!
انتظر �أنت!  -غ�ضب نور اخلان خو ًفا من �أن يحول كانات كل �شيء مرة �أخرى �إىل حمحمات             .
ال �أعرف كيف �سيبدو اقرتاحي لك ...ف ّكر مع كانات- ،انتهت جانا و�صمتت.
"كان��ات ،كان��ات .ال تن�س��ى زوجه��ا للحظ��ة" –فج��أة فك��ر ن��ور اخل��ان وهو يتعجب به��ا ،فج�أة ب��دا �صديقها لذي كان
يبت�س��م به��دوء م��ن الأذن �إىل الأذن �أ�س��عد رج��ل يف الع��امل ،حت��ى �إن م��ا ي�ش��به الغ�يرة ظه��رت جتاهه للحظة.
خمنت رغبتي يا جانا! -قال نور اخلان.
هذا بال�ضبط ما �أرد ِته� ،أنت فقط ِ
جانتن��ا دائم��ا تق��ر�أ �أف��كار الآخري��ن؛ لذل��ك �أن��ا ال �أجر�ؤ على معاندتها� ،أنا "مع"! قال كان��ات ورفع �إىل الأعلى كلتا
يديه.
مبتهج��ا بطيب��ة قلب��ه ،وابت�س��م ب�س��عادة "هن��اك ،حي��ث يح�ترم النا���س بع�ضهم ً
بع�ض��ا ،ال ميكن �أن
كان ن��ور اخل��ان
ً
يك��ون م��كان للخالف��ات"- ،ف َّك��ر وه��و ينق��ل عينيه من الزوجة �إىل الزوج ،حقيق��ة قدمية معروفة منذ زمن بعيد،
داعي كل مرة لإعادة اكت�شافها.
ال َ

يف وق��ت مبك��ر م��ن ال�صب��اح غ��ادروا املن��زل ،وزاروا الأماك��ن الت��ي مت حتديده��ا ،ويف امل�س��اء ع��ادوا �إىل املدين��ة،
ونزل��وا من كوكتيوب��ي بالتلفريك.
عن��د الفن��دق و ّدع ن��ور اخل��ان كان��ات وجان��ا ،وذه��ب �إىل غرفت��ه وه��و يتنف���س بحري��ة ،م��لء �ص��دره ،م��ع �ش��عور
ال�ش��خ�ص ال��ذي �أجن��ز واجب��ه ،والآن كان يحل��م ب�ش��يء واح��د� :أن ي�س��تلقي وين��ام ،ويتم��دد ب�س��رعة يف ال�س��رير.
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عندم��ا كان ،درج �صاع��دً ا �إىل الطاب��ق الث��اين �س��مع بع���ض ال�ضو�ض��اء� ،ش��تائم و�ش��جار ،اندف��ع عل��ى �أي ح��ال نحو
م�ص��در ال�ضو�ض��اء ،ات�ض��ح �أن��ه عب ًث��ا فع��ل :م��ا كان فق��ط ه��و �أن مباراة "كايرات" م��ع "بختاكور" كان��ت تنقل ،على
التليفزيون ،وكان البهو ً
مكتظا ،والتلفزيون يعمل ب�أق�صى �صوته� ،صيحات و�ضو�ضاء �آالف امل�شجعني املحت�شدين
يف امللعب مزقت غ�شاء الطبل� ،أ�ضيفت �إليها ال�صرخات ال�ساخنة مل�شجعي الفندق.
"ي��ا �إله��ي ،رمب��ا �أن��ا � ً
أي�ض��ا �أ�ش��اهد ك��رة القدم!"-ف ّكر ن��ور اخلان .بينما كانت املناوبة ت�س��لمه املفت��اح ،مل تتزحزح
عين��اه ع��ن التليفزي��ون ،وفج��أة �ص��اح �ص��وت م�ألوف بالقرب منه" :يا �إلهي ،انظر �أي م�ش��جع ج��اء!" ...نظر فر�أى
كوليا�شا ،وبيي�سيك � ً
أي�ضا.
�آوو ،من جاء بكما �إىل هنا؟
دُه���ش ن��ور اخل��ان .مل يك��ن يع��رف م��اذا يفع��ل يف و�س��ط ه��ذا احل�ش��د م��ن النا���س الذين كان��وا مي�ل�أون البهو :من
غ�ير املري��ح �أن ن��رى �أم��ام اجلمي��ع .لي���س م��ن الالئ��ق �أن نتعان��ق عل��ى م��ر�أى م��ن النا���س ،وال يلي��ق �أن ت�س� ّلم ،عل��ى
�اف بال��غ ،وك�أنك ل�س��ت �س��عيدً ا بلقائهم.
الأ�صدق��اء بجف� ٍ
يف عجلة متكن من م�صافحة بيي�سيك بقوة ،وقال" :ملاذا نقف هنا؟ لنذهب �إىل الغرفة!
ح�س ًنا ،قدنا! –قال بيي�سيك بلطف.
حمدً ا هلل على �س�لامتك يا نورا���ش� ،أي غرفة لديك! –�س��أل كوليا�ش��ا – و�أنا �أف ّكر ملاذا ال ت�أتي �إلينا؟ ات�ضح �أنك
وحدك �صاحب املنزل يف هذه الغرفة الفاخرة.
�أجل ،بنى الأب املبنى البنه ،وتركه له من طيبة قلبه...
ليكن ،لقد �أتيت �إلينا؟ -خلع بيي�سيك قبعته اخلفيفة ،و�ألقى بها على طريقته ،على ال�سرير ،ثم نظف حنجرته
متاما ،كما لو كان ينوي بدء حديث مطول ومهم.
ً
ً
منده�ش��ا م��ن �ش��دة ه��دوء وتعب�ير م��ا قاله؛ ه��ل لأنهما
كم��ا ت��رى� ،أي��ه االعج��وز ،كم��ا ت��رى-كان ن��ور اخل��ان نف�س��ه
التقيا يف مثل هذا احل�ش��د ،رمبا ،حتى ملاذا ،ولكن ال�ش��عور مب�س��افة معينةمل يختف ،فكرة �أنه الآن مع بيي�س��يك
�س��يندفعان بع�ضهم��ا �إىل بع���ض ويتعانق��ان ب�ش��كل �أخ��وي ،ب��دت بع��د حلظ��ة يف غ�ير مكانه��ا -ح�س� ًنا ،كي��ف حال��ك
تغريت
�أنت؟�-س��أل بنف���س ال�صوت الهادئ الذي ي�ش��ع ُر فيه بالكثري من الإثارة  -كيف �صحتك يا كوليكي؟ لقد ِ
متام��ا .ي��ا �إله��ي ،يب��دو �أن بيي�س��كنا يحملك عل��ى ذراعيه ،ويهده��دك على راحتيه.
ً
أي�ضا! انتب��ه ،لكيال ت�صيبنا بالعني! �س��معنا �أن زوجتك � ً
لتذه��ب �أيه��ا املجن��ون ،تتكل��م � ً
أي�ض��ا ال تتنازل لأحد .كيف
هي والأطفال؟   
ال ب�أ���س ...ه��ل طفل��ك �أ�صب��ح يجري؟ باملنا�س��بة ،مل تتو�س��ع ذريت��ك� ،آه؟�-س ��أل ن��ور اخل��ان وه��و ينظ��ر �إليهم��ا
مبت�س ًما            .
لدين��ا معي��ار ح�ض��ري :اب��ن واح��د وابن��ة واح��دة ،الأف�ض��ل �أن تتباه��ى بنجاحات��ك يف ه��ذا املجال! –قال��ت
كوليا�ش��ا ب�ش��كل عف��وي.
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�آي ،هل تذكر اجلميع!� إما �أربعة ،و�إما خم�سة يرك�ضون...
ً
حمافظا على عظمة رب الأ�سرة.
ابت�سم بيي�سيك بربود،
ل��و �أن��ك ت�صم��ت �أف�ض��ل� ،أيه��ا الرثث��ار! -قال��ت كوليا�ش��ا دون �أن تفهم ما �إذا كان نور اخل��ان ميزح �أم ال- ،مل متر
�سبع �سنوات منذ �أن تزوجتما ،كيف ميكن �أن يكون لديك �أربعة �أو خم�سة �أطفال ؟!� أم �إنك وجدت زوجة تلد يف
كل مرة تو�أمني؟
ولك��ن يف ه��ذا ال�ش��أن كل �ش��يء يعتم��د علين��ا– ...ق� ّوم ن��ور اخل��ان كتفي��ه بفخ��ر -كما يق��ول النا���س� ،إذا كان عمود
اليورت قو ًيا ...ما هي التكملة؟ ...ف�إن اللباد يغو�ص �أعمق يف الأر�ض� .ألي�س كذلك؟
�أو�-أو�-أوي! كم��ا كن��ت ته� ّرج يف �ش��بابك ،مل تتوق��ف ،ح�س� ًنا ،انظ��ر �إ ّ
يل!- ....التفت��ت كوليا�ش��ا �إىل ن��ور اخل��ان
و�أم�س��كت بعنق��ه بقب�ض��ة م��وت - .ق��ل ،ه��ل �س��تتوقف ع��ن التحدث بلغة الغب��اء �أم ال؟� آه؟ هل �ست�س��كت �أخ ًريا ؟!
يكف��ي ،يكف��ي� ،أن��ا �صام��ت! �-أطل��ق ن��ور اخل��ان �ضحك��ة� - .ش��عب مث�ير لالهتم��ام ه��م الن�س��اء! فقط ح��ول �ش��يء
واح� ٍ�د يفك��رن :كي��ف ميك��ن �إبط��ال احلقيق��ة� ،آه ،يا بيي�س��يك؟
ح�س� ًنا ،م��اذا ميك��ن الق��ول يف ذل��ك؟ -ابت�س��م بيي�س��يك ابت�س��امة هادئ��ة - .ال ميكن��ك التخل�ص م��ن �أي واحدة �إال
أنت حمقة يا عزيزتي! و�إال ف�س��وف تخنقك.
�إذا قلت لهاِ �" :
نظ��ر كل منهم��ا �إىل الآخ��ر ،و�ش��عرا بالت�ضام��ن ،ويف وق��ت واح��د التفت��ا �إىل كوليا�ش��ا ،كم��ا ل��و كان��ا يرتقب��ان م��ا
�س��تقوله الآن.
�إي��ه ،و�أن��ت م��اذا تري��د؟ انتظ��ر حت��ى ن�ص��ل �إىل عتب��ة البي��ت ،هن��اك �س��أحتدث مع��ك! – قال��ت كوليا�ش��ا مظه��رة
لزوجه��ا قب�ضته��ا القوي��ة ال�صغ�يرة ،ه��ل �ش��عرت بدع��م ن��ور اخل��ان� ،أم م��اذا؟
نع��م ،عندم��ا ن�صب��ح ،نح��ن الرج��ال� ،أك�ثر ،ميك��ن للم��رء �أن ي�س��مح لنف�س��ه باحلرية � ً
أي�ض��ا� ،أما يف الوق��ت الآخر،
أنت ال ت�س��محني يل حتى ب�أن �أفتح فمي.
ف� ِ
هذا هذا نف�سه!
بع��د �أن �أقنع��ا كوليا�ش��ا بالإط��راء املتزل��ف ،نظ��ر الرجالن بع�ضهما �إىل بع�ض مرة �أخرى ،والحت على �ش��فاههما
يف نف���س الوقت ابت�س��امة خافتة ومتفهمة ،هنا فقط عرفت كوليا�ش��ا ب�أنهما ي�س��تهزئان بها ،وخو ًفا من �أن ُترج
مرة �أخرى� ،سارعت �إىل تغيري دفة احلديث.
هي��ه!  -التفت��ت �إىل ن��ور اخل��ان  -ك��م من الوقت �س��تطعمنا كلمات؟ بالأم���س تفاخرت بهداي��ا القرية� ،أين هي؟فنحن مل جنرب �شي ًئا بعد؟
�أوي ،ح ًقا !  -احمر نور اخلان وال يعرف ملاذا نظر اىل �ساعته .لنذهب �إىل الأ�سفل ،اقرتح وهو ينه�ض من كر�سيه.
ال داع��ي -ق��ال بيي�س��يك بع��د �أن نظ��ف حنجرت��ه :ال تعت��ب علين��ا لأنن��ا مل نتمك��ن م��ن املج��يء بالأم���س ،فقد جاءنا
�ضيوف فج�أة ،فقط ال حتاول �س��حبنا �إىل املطعم ،ال حاجة ،يف �س��ننا يجب �أن نكون �أكرث �صالبة...
نظ��ر ن��ور اخل��ان �إىل الوج��ه الأبي���ض املمتل��ئ ل�صديقه ،وابت�س��امته ال�س��اخرة ،و�ش��عره الأ�س��ود ال��ذي ،على الرغم
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م��ن �أن ال�ش��يب الم�س��ه ،م��ا زال جمع��دً ا وكثي ًف��ا (مل يك��ن عب ًث��ا �أن �أطلقوا على بيي�س��يك لق��ب دي �آرتانيان) ،وقرر
�أن �صديقه �أ�صبح �أكرث و�س��امة ،يف ال�س��ابق كان يتميز ب�س��لوكه النبيل ،والآن اكت�س��ب رزانة وبها ًء .رمبا �أنه يقمع
الغرب��اء مبظه��ره املتغطر���س ،وطلت��ه البهي��ة ،وكالم��ه امل��وزون ،بيد �أن عادته التحدث من ف��وق مل تبارحه ،فحتى
هن��ا يتح��دث بيي�س��يك � ً
أي�ض��ا بلهج��ة �آم��رة ،كم��ا ل��و �أن��ه مل ي��أت �إىل �صدي��ق ،ب��ل �إىل �أحد مرءو�س��يه ،هذا ال�س��لوك
املتعجرف �أح��زن نور اخلان.
�أن��ت �ش��خ�ص ف�ض��ويل :م��ن ق��ال ل��ك �إن ال�صغ��ار فق��ط يذهب��ون �إىل املطع��م؟  -م��ع �ضحك��ة اعرت���ض ن��ور اخلان،
لكن الزوجني رمبا �ش��عرا ب�أنه كان م�س��تاء ً
قليل.
�آي- ،اندفع��ت كوليا�ش��ا�- ،أي مطاع��م هذه! مثله��ا مث��ل هداي��ا القري��ة! من��ذ ي��وم �أم���س ،مبج��رد �أن �س��معت ع��ن
الطعام البيتي� ،أ�سري ولعابي ي�سيل.
�إذن �س��أ�صمت!� إذا قال��ت كولييك��ي نف�س��ها ،ف�أن��ا �أطي��ع! – ق��ال ن��ور اخل��ان وه��و ينحن��ي قلي� ًلا- .لكنن��ي �أحذرك��م،
ال تغ�ضبوا �إن مل يكن كما يجب –نه�ض من مكانه ،فتح اخلزانة ،وو�ضع ،على الطاولة زجاجتي كونياك ،ونقانق
مقطعة ،وعبوة كافيار �أ�سود ،ودجاجة م�سلوقة.
لذلك �إذن غ�صت عندما خرجت من املنزل! – �صاحت كوليا�شا ،وبد�أت بامل�ساعدة.
نع��م ،لق��د خلق��ك اهلل م��ن �أج��ل احل�ص��ول عل��ى جمي��ع حلويات الع��امل ،كلمة واحدة تعرب ع��ن ذلك-حمظوظة! –
قال بيي�سيك لزوجته.
ا�س�ترجع نور اخلان كلمات كاناتا لتي قالها منذ زمن بعيد ،عندما �س��معوا �أن بيي�س��يك �س��وف يتزوج" .يا �إلهي،
ه��ذه الفت��اة حمظوظ��ة� ،س�ترون� ،س��ينام دي �أرتانيانن��ا عل��ى ذراعيه��ا ،م��ن الوا�ض��ح �أنه��ا ُخلق��ت لك��ي يقدموا لها
الهداي��ا" ،عنده��ا انده�ش��نا م��ن �ش��خ�صية كوليا�ش��ا اجلريئ��ة واحلازمة ،فقد ج� َّرت وراءها الطالب امل�س��كني �إىل
�شقة خا�صة! وذات مرة ،فور عودتهم من زيارة الزوجني ال�شابني من تا�ستاك ،ا�ستلقوا على �أ�س ّرتهم احلديدية
يف الغرفة �ش��به املعتمة يف ُنزل الطلبة.
ب�صراحة ،ال �أ�ستطيع �أن �أفهم ما هو ال�شيء املميز الذي وجده دي �آرتانياننا يف هذه الفتاة ال�شر�سة؟! قال كانات.
لي�ست اجلميلة رائعة ،و�إمنا احلبيبة جميلة ،يا �صديقي- ،قال يرغازي بنربة توجيهية  .
تدخل نور اخلان ً
قائل :
الأم��ر لي���س هك��ذا ،م��ن �أج��ل فه��م ال�س��بب ال��ذي كان وراء �إعج��اب بيي�س��يك به��ذه الفت��اة ،علي��ك �أن تنظ��ر �إليه��ا
بعيني��ه .ه��ل فهمت يا �صديق��ي القدمي هوراتيو؟
ح�س� ًنا ،كفاك��م ،بع��د قلي��ل �س��ي�ؤذن لل�ص�لاة- ،عب��أ كان��ات املنب��ه -وه��ل �أن��ا �أ�س��أل عن �ش��يء �آخر؟ لو �أن كوليا�ش��ا
موجود عند
كمظهر �أو �ش��يءٍ غ�ير
وا�ضح��ا ،ح�س� ًنا ،ل��و كان لديه��ا م��ا هو مميزٌ،
ٍ
ٍ
جميل��ة وم�ش��رقة ،ل��كان كل �ش��يء ً
غريه��ا ...وم��ع ذل��ك ،هن��اك ث� َّ�م �ش��يء يف الكلمات الأخرية ،رمبا هناك تكمن احلقيق��ة ،والعبارة الرنانة عن �أن
اجلميل��ة لي�س��ت رائع��ة ،و�إمن��ا احلبيب��ة جميل��ة ،لي�س��ت �أكرث من كلمات جوف��اء! كذبة!اختالق �أ�ش��خا�ص ،مثلي ،ال
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ميكنه��م الو�ص��ول �إىل اجلمي�لات ،م��اذا يتبق��ى لن��ا؟ فقط الغ�ضب من العامل كل��ه لأن اجلميالت ال ينظرن �إلينا،
ونخ��دع �أنف�س��نا مبث��ل ه��ذه العب��ارات ،لذلك دعونا ال نتح��دث عن ذلك! يف ر�أيي ،هنا من ال�ضروري التحدث عن
�خ�صا ب��ار ًزا ،مث��ل دي �آرتانيان ،حمظوظ��ة ح ًقا لأن
النج��م ال�س��عيد البن��ة �صفن��ا ،الت��ي جنح��ت يف �أن ت�صط��اد �ش� ً
احلياةمتنحهامثلهذهالعرو�ض!             
مل ُيعرف ملاذا �صمت يرغازي ،لكن نور اخلان كان يف ّكر يف كلمات كانات...
والآن ،بعد �سبع �سنوات� ،سمع هذه الكلمات مرة �أخرى ،هذه املرة من فم بيي�سيك نف�سه!
مل ت�سمح كوليا�شا لنف�سها بانتظار �إجابة.
دوما على �أن هذه هي احلقيقة بعينها...
وهل �أنا ال �أ�ؤكد ً
نع��م ،لق��د تغ�يرت زميل��ة الدرا�س��ة كث�ي ًرا ،امت�ل�أت ،وب��د�أ يظه��ر له��ا ذقن ثاني��ة .طبيعته��ا ،كما كانت يف ال�س��ابق،
منفتحة ،وحتدثت الآن بكل حرية و�صراحة ،حتى �إن حركاتها و�إمياءاتها �أ�صبحت �أو�س��ع و�أكرث حرية ،رمبا كل
ه��ذا لأن حياته��ا مي�س��ورة ،فزوجه��ا يحظ��ى باالح�ترام (فهو رئي���س �إدارة الت�صميم والبن��اء) ،وهل هنا ال يرغب
امل��رء �أن يظه��ر نف�س��ه للنا���س يف كام��ل الأُ َّبه��ة .فم��ا بال��ك بامل��ر�أة احلقيقة! رمبا هذا هو ال�س��بب يف �أن يف لهجتها
ُت�س��مع با�س��تمرار" :بغ�ض النظر عما �أقوله� ،أنا دائ ًما ويف كل �ش��يءٍ ُم ّقة!"
مازحا بهدوء:
وبيي�سيك ،يبدو �أنه ،،على الرغم من ذلك كله ،يدللها ،ويثبتها يف �صفتها اجلديدة ،فها هو يقول ً
ح�س ًنا ،فقط ا�سمح لزوجتي ب�أن تتباهى ،ولن تتوقف.
وم��ا امل�ش��كلة! كل �ش��يءٍ م��ن اهلل ،و�أن��ا �س��عيدة بكرم��ه ،والي��وم ق � َّدم اهلل يل هدي��ة �أخ��رى� ،أال ت��رى م��ا لدين��ا،
طاولة؟ �-ضحكتكوليا�شامرة�أخرى            .
�شعر نور اخلان �أن من غري الالئق �أن ي�ستمر بال�صمت ،فدخل �إىل احلديث:
ح�س� ًنا� ،إذا كان��ت امل��ر�أة �س��عيدة ،فل��ن تك��ون هن��اك م�ش��كلة ،ه��ل �أن��ت �ض��د ذل��ك؟ �أيه��ا ال�ش��اب؟-قال لبيي�س��يك
ً
ومنتقل�إىلاجلانبالآخرمناملرتا�س            .
ممازحا،
ً
هذا �صحيح! لقد در�ست �أنا � ً
مبرح.
أي�ضا معكم جمي ًعا -و�أحيا ًنا �أحتاج �إىل الدعم! – �أجابت كوليا�شا ٍ
�س��نقدِّ م! -نطقها ن��ور اخل��ان بالرو�س��ية ،م�ش��ددًا عل��ى كل مقط��ع �صوت��ي� -إذا م��ا �أ�س��أنا �إىل امل��ر�أة الوحي��دة بينن��ا،
كيف �سنعي�ش يف العامل؟ تلك املخلوقات ال�شابة التي تركتنا-غمز �إىل بيي�سيك بطريقة م�ستفزة -ذهبت �إىل �شباب
م��ن املعه��د الزراع��ي والبيط��ري� .أم��ا �أن��ت ،ي��ا كوليا�ش��ا ،فقد بقيت وفية ملعهدنا الهند�س��ي� ،أنت ملكتن��ا!  -انتقل نور
اخلان مرة �أخرى �إىل اللغة الرو�س��ية - .ح�س� ًنا� ،أيتها امللكةّ ،
هل �س��محتما باجللو���س على هذه املائدة املتوا�ضعة؟
نعم ،لن ت�س��مح فقط! الآن لن ت�س��تطيع ،وال ب�أي �ش��كل� ،أن تطردها من هذه الغرفة! – �ضحك بيي�س��يك بحرارة
هيا ،دعنا جنل�س نحن � ًأي�ضا ،على الطاولة.
مبرح و�سعادة �أخذوا �أماكنهم.
"لقد جل�سنا ب�شكل جيد للغاية! ...رائع! "
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بع��د �أن راف��ق ن��ور اخل��ان �ضيفي��ه مو ّد ًع��ا ،ع��اد �إىل ال�ش��ارع املتلأل��ئ بالأن��وار ،م�س��تذك ًرا ط��وال الوق��ت كلم��ات
الوداع اخلا�صة بيي�سيك" ،ح�س ًنا ،ما هو الرائع هنا ب�شكل خا�ص؟!" كرر كلمات بيي�سيك يف نف�سه ،بذات النغمة
والن�برة ،لكن��ه مل يفهم معناه��ا ال�ضمني.
ب��كل ب�س��اطة مل يك��ن لدي��ه يف �إين�س��ك الوق��ت لالهتم��ام به��ذه التفاه��ات ،ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،مل يك��ن يعتق��د �أن��ه
�س��يفكر يف كل كلم��ة ،وينظ��ر �إىل املع��اين اخلفي��ة يف ال��كالم.
كان يرغ��ب يف اال�س�ترخاء م��ع نف�س��ه ،ولك��ن ...مل يك��ن الأم��ر مه ًما ب�ش��كل كبري� ،إذ مل يكن علي��ه �إال �أن يقدم �إىل
مكتب الثقة تقري ًرا عن الو�ضع الراهن للبناء وامل�شكالت واالحتياجات ،واال�ستماع �إىل التعليقات واالقرتاحات،
وكل م��ا تبق��ى ق��رر �أن يكر�س��ه لأ�صدقائ��ه القدام��ى ،وهك��ذا ...يج��ر نف�س��ه �إىل الفن��دق ،كم��ا ل��و �أن �أثق� ً�ال م��ن
الر�صا���ص مربوط��ة بقدمي��ه ،كانت روحه كئيبة ،و�إىل ر�أ�س��ه تزح��ف خمتلف الأفكار الغريبة.
"مل��اذا �أح��ب ه��ذا البيي�س��يك لقاءنا؟ ه��ل ميكن��ك و�ص��ف ه��ذا اللق��اء باجلي��د؟ مل نتح��دث ب�صراح��ة ،مل نت�ش��ارك
ب�أرواحن��ا� ...أم �إن��ه �أراد فق��ط �أن ي�صح��ح خط��أ غياب��ه بالأم���س؟ لكن ما هي الكلمات؟ ل��و �أنه كان يرغب ح ًقا �أن
جنل�س بطريقة ودية ،ملا رف�ض املطعم .ثم �سارعا �إىل الهروب� ،إنه لأمر مثري! وبعد كل هذا يقول" :جل�سنا جيدً ا
! عظيم!" "ال �أفهم!"
للوهل��ة الأوىل ،كم��ا ل��و كان كل �ش��يء كم��ا ينبغ��ي �أن يك��ون ،مزحن��ا� ،ضحكنا ،وعندما �ش��ربنا ن�صف ك�أ���س �أ�صبح
مدحا يف الغالب يف نقانق القرية�" ،أوه ،كم هي
احلديث �أكرث حيوية ،لكن من الذي حتدث؟ ال�ضيفان وحدهما ً
لذي��ذة ه��ذه النقان��ق البيتية! م��ا �أروع رائحته��ا! ال� ،أه��ل املدين��ة ال يجي��دون تدخ�ين اللحم هك��ذا!" ،ثم حتدثا عن
الكافي��ار الأ�س��ود ال��ذي اليبادلون��ه �إال بالذه��ب�" ،أن��ت ذكي! يب��دو �أن لدي��ك عالق��ات قوي��ة م��ع امل�س��ئولني املحليني
ق��ال بيي�س��يك �" -إن��ه يكلف خم�س�ين للكيلوج��رام الواح��د ،وال ميكن��ك احل�ص��ول عليه��ا يف �أي متج��ر"� ،أ�ضاف��تأياد طويلة ،وميكنهم احل�صول على �أي �شيء مفقود .وهكذا...
كوليا�شا� ،أقر كالهما ب�أن لدى م�سئويل القرية � ٍ
كان ن��ور اخل��ان �صام ًت��ا ،ومل يرغ��ب يف �أن ي��أكل ،وبع��د ذل��ك هاجم��ه ال��زوج وزوجت��ه" :لقد �أ�ش��دت للت��و بهداياك،
ولكنك �أنت ال تلم���س �أي �ش��يء ،هياُ ،كل!" ثم دوت �ضحكة ودية.
كان ي�أم��ل �أن يتوق��ف تب��ادل التذاك��ي واالنتق��ادات الالذع��ة ،و�أن يتحدث��وا بجدي��ة ،م��ن القل��ب �إىل القل��ب .ولك��ن
بالتدري��ج التهم��ت الوجب��ات اخلفيف��ة ب�ش��كل تدريج��يُ ،
و�ش��رب الكوني��اك ،وتراج��ع ال�صخ��ب ،عل��ى الطاولة ،ومل
ُت َ
نطق عن ال�شباب �أية كلمة .عند الوداع دعاه الزوجان لزيارتهما ،ومع ذلك ،كاد يجري حدي ًثا مع بيي�سيك" ،يا
�إله��ي ،كيف ن�س��يت!" وبد�أ احلدي��ث ،وعلى الفور خمد...
ا�سرتجع نور اخلان الكالم كلمة كلمة ،وهذا امل�شهد غري ال�سار.
� ...أراد بيي�س��يك �أن يدخ��ن ...وعندم��ا �أعاق��ه ن��ور اخل��ان ،خ��رج �إىل ال�ش��رفة ،بق��ي ن��ور اخل��ان عل��ى انف��راد م��ع
كوليا�ش��ا الت��ي كان��ت تنظ��ر �إىل زوجها كل دقيقة ،وتهم���س:
باملنا�سبة ،من جاء �إليك بالأم�س؟ هل جاء يرغازي وكانات؟
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�أنتما مل ت�أتيا ...ملاذا ت�س�ألني الآن عن ذلك؟ �-أجابها نور اخلان بنربة...
بالطب��ع مل يك��ن ينبغ��ي علي��ه �أن يتح��دث هك��ذا ،لكن الكلمات قفزت من ل�س��انه ب�ش��كل غ�ير �إرادي� ،أراد �أن يهدئ
م��ن حدت��ه ،ابت�س��م وفك��ر ،عل��ى الف��ور" :علي��ك �أن تك��ون مغ َّف ًل :يف البداي��ة تنطق احلقيقة ،وبعدها ب�ش��كل مزيف
متد فمك �إىل �أذنيك" ،احلمد هلل ،زميلة الدرا�س��ة ال�س��ابقة ،على ما يبدو ،مل تفهم �أي �ش��يء.
ال تلم��ه! – �أدارت ر�أ�س��ها يف اجت��اه زوجها-كان��ت هن��اك �أ�س��باب وجيه��ة لذل��ك ،ي��ا نورا���ش-خف�ضت كوليا�ش��ا
�صوتها �إىل احلد الأق�صى ،ونظرت خل�سة �إىل ال�شرفة - .عندما يلتقون ،ال مير الأمر بدون �ضجيج ،يتجادلون،
ويت�ش��امتون� ،أن��ت تع��رف كي��ف يغ�ض��ب الرج��ال عندم��ا ي�ش��ربون ،خا�ص��ة ه��ذا الكان��ات ...يدخ��ل يف حال��ة م��ن
�اح ،و�إن��ه يخج��ل من نف�س��ه ،ال براعة وال
الغ�ض��ب ،ال ينظ��ر �إىل �أي �ش��يء ،ال يح�س��ب ح�س��اب �ش��يء ،ويق��ول �إن��ه �ص� ٍ
ح��ذر! �أيعق��ل بع��د ذل��ك �أن حتاف��ظ عل��ى عالق��ات طبيعي��ة؟ مل تتبق �س��عادة من مثل ه��ذه اللقاءات...
كم��ا يق��ول املث��ل ،اخل َّي��ال يع��رف �أف�ض��ل م��ن �أي �ش��خ�ص �آخ��ر �أه��واء ح�صان��ه- ،لق��د فه��م ن��ور اخل��ان �ش��خ�صية
كان��ات بدق��ة ،ولك��ن م��ع كل مزاج��ه ال�س��ريع ،مل يك��ن ه��ذا ال�صدي��ق ي�س��تحق مث��ل ه��ذا االنتقاد.
مل �أحل��ظ �ش��ي ًئا كه��ذا في��ه"- ،ق��ال لكوليا�ش��ا م��ع ابت�س��امة� ،ش��عر بع��دم الر�ض��ى يف نف�س��ه ،ورغ��ب يف �أن ي�ضح��ك
ليغيظ حماورته مبا�ش��رة - .لأول مرة �أ�س��مع.
فليذه��ب! – �صاح��ت كوليا�ش��ا -وليفه��م ه��و بنف�س��ه ،كم��ا يقول��ون ،اجليد لنف�س��ك ،وال�س��يئ لنف�س��ك ...هذا لي���س
كل �ش��يء! ومع يرغازي وزوجته العالقات لي�س��ت على ما يرام.
وماذا حدث؟� إنه �صهرك ،وعديل بيي�سيك.
يا لك من جمنون! تخربه ب�أكرث الأ�شياء حميمية ،وهو�- ...أطلقت كوليا�شا زفرة ،و�سكتت.
ح�س ًنا ،ح�س ًنا ،حتدثي- ،قال نور اخلان بلطف.
�أي��ن توقفت؟ نع��م! يف الع��ام املا�ض��ي ج��اء �أح��د �أقارب يرغ��ازي لاللتحاق باملعهد� .أوكلنا هذا ال�ش��اب �إىل �صديق
مق��رب لبيي�س��يك ،كم��ا تعل��م ،ال �ش��يء يف الوق��ت احلا�ض��ر يت��م جما ًن��ا ،وكما يق��ال" :امللعقة اجلاف��ة جترح فمك"،
ح�س� ًنا ،اقرتحن��ا �أن ي�ش��كروا ذل��ك املدر���س ول��و ب�ش��يء م��ا ،هاجمن��ا يرغ��ازي ...بالطب��ع ل��دى بيي�س��يك الإمكاني��ة
للدفع بب�ضعة من املتقدمني �إىل املعهد ،احلمد هلل ،لدينا عالقاتنا .لكن هذا الريغازي جيد :هل نحن ملزمون
بالإنفاق عنهم؟! كما يقولون ،لدى الأحمق ادعاءاته اخلا�صة ،فقط �أوجعوا رءو�س��نا ،مل يعطوا �أي �ش��يء ،وهذا
ال�صب��ي ر�س��ب يف االمتحان��ات ،وحت��ى الآن ال ميكنه��م �أن يغف��روا ،وال يتحدث��ون معنا ب�ش��كل طبيعي .وما عالقتنا
نحن؟� أنا�س مثريون!
همممم ...نعم؟!
وهك��ذا ...باخت�ص��ار ،توقف��ت �صداقتن��ا .وهك��ذا نعي���ش ،ال ننحن��ي � ًأول ؟ ال م�ش��كلة يف يرغ��ازي ،لك��ن...
زوجته! فق��ط ل��و تتخي��ل كي��ف غ�ضبت-لي�س��لها �أي عالق��ات معن��ا .ق��ل يل ،كي��ف ميكنن��ا بعد ذلك �أن جنل���س على
نف���س الطاول��ة م��ع ه��ؤالء النا���س اجلاحدي��ن؟
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يال��ه م��ن و�ض��ع لديك��م هن��ا- ....نورخ��ان الآن فق��ط �أدرك �أن كوليا�ش��ا تتح��دث ع��ن �ش��قيقتها .و�أخ�ي ًرا �أ�صب��ح
�نت! �أ�صبح��ت
وا�ضح��ا ل��ه مل��اذا مل ي �� ِأت �أح��د �إلي��ه �إال كان��ات .نظ��ر مبا�ش��رة �إىل عين��ي جلي�س��ته – و�أن� ِ�ت� ،أح�س� ِ
ً
زوجة حقيقية! –كان ً
ميال لأن يقول لها بلغة �صريحة -يف ر�أيي� ...أنت بالفعل تلبني جميع املتطلبات لكي ت�س َّمي
امر�أة!
يا لك من �أحمق!
ال ،ال� ،أنا �أقول احلقيقة!
ه�س���س! -فج ��أة وب�ش��كل غ�ير ملح��وظ �أ�ش��ارت كوليا�ش��ا بعينيه��ا �إىل جه��ة ال�ش��رفة .حت��ول ن��ور اخل��ان -دخ��ل
بيي�س��يك الغرف��ة .وهن��ا انقط��ع احلدي��ث...
ه��اك" ...ي��ا ل��ه م��ن لق��اء رائ��ع!" ...لق��د الحظ لت��وه �أنه كان يتجول ك�ش��خ�ص م�ضطرب بالقرب م��ن الفندق ،بعد
�أن ن�سي كل �شيء �آخر يف الدنيا ،نعم ،على ما يبدو ،ويت�أرجح �أثناء ذلك.
"ه��ل ه��ذا يعن��ي �أنهم��ا يري��دان من��ي �أن �أك��ون �إىل �صفهم��ا ،و�أن �أبتع��د ع��ن يرغ��ازي وكان��ات؟ �أو رمب��ا ي�أم�لان
مب�ساعدتي لرتميم العالقات مع الأ�صدقاء؟ -انفجر ر�أ�سه من الأفكار– .مهما يت�شاجرون� ،إال �أنه من ال�صعب
االنف�صال عن الأ�صدقاء القدامى ،لقد ظهرت ،على الأرجح يف فرتة االنقطاع امل�ؤملة -وكلهم �أرادوا �أن يعربوا
يل حت��ى النهاية؟
تنهد نورخان بقوة ،ويف قلبه �أ ٌمل ال يطاق...
"ي��ا �إله��ي ،م��ا ع�س��اي �أن �أفعل؟ �-س��أل نف�س��ه ب��دون �أن ي�ش��عر ب��أي خم��رج م��ن ه��ذا الطري��ق امل�س��دود ،فبالأم���س،
عندم��ا �أخ�برين كان��ات ع��ن ذل��ك ،كن��ت مرتو ًي��ا وحكي ًم��ا ،والآن؟ ال ،ال ينبغ��ي الت�ص��رف به��ذه الطريق��ة ،ال
واحد – بل �إىل اجلميع! يجب �أن
أعب لهم عن كل �شيء وج ًها لوجه ،لن �أذهب �إىل ٍ
ينبغي! غدا �س�أذهب �إليهم و� ّ
�أق��ول ،وغ�ير ذل��ك م�س��تحيل" ...
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مادقلا ءاقدصألا

مل يتمكن نور اخلان ال يف اليوم التايل وال يف وقت الحق من �إجناز ما كان يدور يف خلده.
�وم خفيف� ،أو
ذه��ب � ًأول �إىل بيي�س��يك وكان
ً
متحم�س��ا ح ًق��ا وه��و يفك��ر يف كلمات��ه .ميكن��ك �أن تق��ول كل �ش��يء ل��ه بل� ٍ
رمب��ا جم��رد تلمي��ح بطريق��ة ودي��ة – �س��يفهم! ،لك��ن ات�ض��ح �أن بيي�س��يك دع��ا حفن��ة م��ن النا���س �إىل منزل��ه .وه��ل
يعقل �أن تقول �شي ًئا بح�ضور الغرباء! "هذا اجليغيت من الوزارة ،وهذا رئي�س �إدارة الت�صميم والبناء املجاورة،
وه��ذا م��ن نقاب��ة البن��اء� ،ض��ع يف بال��ك �أنه��م �أف�ض��ل و�أق��رب الأ�صدق��اء يل"�- ،أو�ض��ح وه��و يق��دم ن��ور اخل��ان �إىل
ال�ضيوف.
"ح�س ًنا ،ف ّكر نور اخلان يف نف�سه�- :أردت �أن �أ�شرح �شي ًئا لبيي�سيك وكوليا�شا ،وات�ضح �أن لديهما ما يكفي من
أحدا من املحيطني ببيي�س��يك .ومل يتمكن حتى من التفكري باحلديث ال�صريح،
الرفاق اجلدد" ...مل يعرف � ً
فقد ا�ضطر �إىل اجللو�س ب�شكل حمت�شم ،على الطاولة ،وهكذا غادر املحت�شم واللطيف �صفر اليدين...
بع��د ذل��ك كان يت�أم��ل يف لق��اء يرغ��ازى ،لكن��ه تب�ين �أن��ه كان يف رحل��ة عم��ل� ،أم��ر عاج��ل يف املنطق��ة املج��اورة،
مل يلتقيا.
وح��ده كان��ات مل يبتع��د ع��ن �صديق��ه ،فق��د كان يت�ص��ل يف النه��ار ،ويف امل�س��اء كان ي�أت��ي �إىل الغرف��ة با�س��تمرار،
ب��دا لن��ور اخل��ان �أن��ه ل��ن يك��ون جمد ًيا �أن يخربه ب�ش��يء ،لأن كانات نف�س��ه ك�ش��ف ع��ن كل الأ�س��رار يف اليوم الأول،
وهك��ذا م��رت ب�ضع��ة الأي��ام ه��ذه يف العا�صم��ة ،وزادت م��ن ارتباك��ه الروح��ي ،يف كل ي��وم ازداد قلق��ه �أك�ثر ف�أك�ثر،
لكن��ه كان غ�ير ق��ادر عل��ى فع��ل �أي �ش��يء ،ويف النهاي��ة كان يت��وق �إىل �ش��يء واح��د فق��ط -العزل��ة .وقب��ل مغادرت��ه،
ا�س��تطاع كان��ات �أن ي�س��حب �صديق��ه �إىل منزل��ه ،وم��ن هناك �أخذه �إىل املطار ،جت��وال ً
طويل يف املطار ،متطرقني
يف احلدي��ث �إىل مو�ضوع��ات ثانوي��ة وغ�ير مهمة ،متجاوزين عمدً ا ال�ش��يء الرئي�س��ي الذي يعذب كليهما ،كان نور
�ال تل��ك الأي��ام اجلميل��ة وال�صعب��ة للحي��اة الطالبي��ة الت��ي
اخل��ان غ�ير �س��عيد ،ومل ي�س��تطع �أن ي�س�ترجع ب�ص��وت ع� ٍ
بقي��ت بعي��دة ،مل يرغ��ب يف التح��دث عنه��ا ،كم��ا لو �أنه كان خائ ًفا ح ًقا من �أن مي���س الأثر املقد���س بكلمة طائ�ش��ة،
يف ح�ين مل يح��اول كان��ات معرف��ة مل��اذا �أ�صب��ح �صديق��ه �صام ًت��ا به��ذا ال�ش��كل ،رمبا� أنه �ش��عر بكل �ش��يء ،وما الذي
ميك��ن �إثارته هنا...
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دوالت إيسابيكوف
(و ُلد عام )1942
y yكات��ب نث��ر ودرام��ا م�ش��هور ف��ي كازاخ�س��تان ،تخ��رج ف��ي كلي��ة فقه
اللغ��ة بجامع��ة الفاراب��ي الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  ،1966وبي��ن
عام��ي  1967 - 1966عم��ل مح��ر ًرا لبرنام��ج "�ش��الكر" ف��ي
رادي��و كازاخ�س��تان ،وف��ي ع��ام � 1971أ�صب��ح رئي���س ق�س��م بمجل��ة
"جو ُلدي��ز" ودار ن�ش��ر "جالي��ن".
y yف��ي ال�س��نوات الالحق��ة �ش��غل العدي��د م��ن المنا�ص��ب القيادي��ة،
رئي�س��ا لمجل���س تحري��ر ب��وزارة الثقاف��ة الكازاخي��ة ،ث��م
و�أ�صب��ح ً
عام��ا التح��اد تليفزي��ون كازاخ�س��تان ،ومدي� ًرا ل��دار ن�ش��ر
مدي� ًرا ً
"جازو�ش��ي" وللمعه��د الكازاخ��ي للثقاف��ة والأبح��اث ،ويعم��ل اليوم
ورئي�س��ا لتحري��ر مجل��ة "الثقاف��ة".
نا�ش� ًرا ً
y yن�ش��رت �أول��ى ق�ص�ص��ه الق�صي��رة ع��ام  1963بعن��وان
"ف��ي الطري��ق" �ضم��ن �أعم��ال كت��اب الق�ص���ص الق�صي��رة ف��ي
كازاخ�س��تان ،وق��د ن�ش��رت ق�صت��ه "�ش��ون ك��والك" وجلب��ت ل��ه
�ش��هرة وا�س��عة.
y yف��ي ع��ام  1966و�أثن��اء درا�س��ته ف��ي ال�س��نة الأخي��رة بالجامع��ة� ،ص��در له كت��اب منف�صل ي�ض��م بع�ض الق�ص���ص الق�صيرة
الت��ي كتبه��ا ،ومن��ذ ذل��ك التاري��خ �ص��درت له ع�ش��رات الكتب في النثر ،ومن �أ�ش��هرها" :المحطة"" ،الع�س��ل المر"" ،جوهر
تا�س"" ،دارمينا"" ،في العالم الأبي�ض"" ،الم�سافر الكئيب"" ،لم ن�شهد الحرب" ،ورواية "كارغين" وغيرها من الق�ص�ص
والروايات.
y yمن �أهم �أعما له ق�صة "من البرد القار�س �إلى النوروز"" ،الأثر"" ،المواجهة"" ،زواج بونابرت"" ،الن�ساء الكاهالت" ،وقد
كتب �أكثر من ع�ش��رين ً
عمل في مجال الدراما وتحولت جميعها �إلى �أعمال م�س��رحية تم تمثيلها على الم�س��رح الكازاخي،
وعر�ض��ت �أف�ضله��ا عل��ى الم�س��ارح العالمي��ة ،وم��ن بي��ن تل��ك الم�س��رحيات�" :أي��ام عم��ل رئي���س الجامع��ة"" ،الأخ��ت الكب��رى"،
"ف��ي انتظ��ار الغ��د"" ،الورث��ة"" ،القري��ة ال�صغي��رة"" ،لق��اءان ف��ي البي��ت القدي��م"" ،ال�ش��بكة" ،وحت��ى يومن��ا ه��ذا تعر���ض
م�س��رحيتا "�أي��ام عم��ل رئي���س الجامع��ة" ،و"ال�ش��بكة" عل��ى الم�س��ارح الوطنية.
�y yص��در ل��ه العدي��د م��ن الق�ص���ص الق�صي��رة والأعم��ال باللغ��ات الرو�س��ية والألماني��ة والت�ش��يكية والهنغاري��ة والبلغاري��ة
وال�صيني��ة والتركي��ة.
y yح�صل على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام  1992وجائزة "تارالن" الم�ستقلة عام .2006

398

الك َبر
عتبة ِ
غي��وم �أكتوب��ر الثقيل��ة لف��ت ال�س��ماء كله��ا ،كم��ا ل��و كانت عازم��ة وب�إ�صرار على �أن تغ��رق الأر�ض بغ�ضبها ال�شر���س،
فت��ارة تنطل��ق رقائ��ق الثل��وج ال�ضخم��ة ،وت��ارة يهط��ل الثلج ويف النهاي��ة ان�صبت مط ًرا ،لتت�ص��دع الأرا�ضي اجلافة
وحل ي�صعب اجتيازها.
واله�شة يف ال�شوارع يف حلظة ،وتتحول �إىل برك ٍ
بالتحديد يف هذا اليوم نظمت �أ�سبوعية كورما�ش و�أي�سولو ،اللذين لقيا حتفهما يف ظروف حزينة.
�أه��ل القري��ة الذي��ن ي�ؤمن��ون باخلراف��ات واعت��ادوا عل��ى تف�س�ير مظاه��ر �أي طق���س بعالم��ات و�إ�ش��ارات جي��دة،
تهام�سوا قائلني" :حتى ال�سماء تنتحب على وفاة ال�شابني" ،و"ال�شم�س تذرف الدموع ،حزين ًة على م�صري الطفل
الوحي��د الذي ُترك م��ن بعدهما".
نوع��ا م��ا م��ن ال�صدم��ة ،وتراج��ع �أمل اخل�س��ارة قلي� ًلا ،لك��ن �صرخة
اجلمي��ع ،با�س��تثناء الأق��ارب املقرب�ين� ،أفاق��وا ً
تان��ات ال�صاخب��ة يف حلظ��ة ال��وداع الأخ�يرة ،عندم��ا ب��د�أوا يف رم��ي ال�تراب عل��ى الق�بر� ،أج�برت اجلمي��ع عل��ى
ني �ش��عور ال�صداقة ،وال يقدر
الب��كاء ،و�أيقظ��ت داخ��ل كل واح��د الذكري��ات ،ويف الوق��ت نف�س��ه �أو�ضحت كم هو ثم ُ
بثمن.
�أم�ض��ى تان��ات ب�ضع��ة �أي��ام بالق��رب م��ن �آولي��ت .كان ل��دى املرح��وم كورما���ش �ش��قيقان يعي�ش��ان يف ه��ذا احل��ي،
والكثري من الأقارب الآخرين يف القرية .تانات معهم عانى من ج�سامة ما حدث ،وجن ًبا �إىل جنب �شاركهم يف
عق��د الأ�س��بوعية .بع��د املرا�س��م ،مل يب��ق �إال �أق��ارب املت��ويف ،من بينهم تان��ات وزوجته.
 �شك ًرا.�شكر تانات نيابة عن جميع الأقارب تور�سني� ،شقيق كورما�ش الأكرب.
 لق��د قمت��م مب��ا ال يق��در علي��ه الكث�ير م��ن الأق��ارب .الآن ال ت�ضيع��وا الوق��ت ،لديك��م كلك��م �أعم��ا ٌل� .س��نخربكممبوع��د الأربعيني��ة.
را ،يف فر�ص��ة
ا�س��تمر تان��ات باجللو���س ،وكان��ت تنق�ص��ه ال�ش��جاعة للتعب�ير ع��ن فك��رة كان��ت تقلق��ه ،و�أخ�ي ً
�س��انحة ،ق��رر:
جال�سا ،وال �أغادر.
 املعذرة ،لدي طلب منكم ،لهذا ال�سبب ما زلت ًبد�أ.
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ربِكلا ةبتع

 تعلم��ون جمي ًع��ا �أنن��ي وكورما���ش ،ب��إذن اهلل� ،صديق��ان من��ذ طفولتن��ا .ه��و و�أن��ا و ُلدن��ا م ًع��ا يف الي��وم نف�س��ه ،يفال�س��اعة نف�س��ها ،يف م�ست�ش��في ال��والدة نف�س��ه .م ًع��ا ن�ش��أنا وتعلمن��ا ،جال�س�ين عل��ى املقع��د نف�س��ه .و�أنهين��ا دورات
ال�سائق م ًعا .تزوجنا يف اليوم تف�سه ،واحتفلنا بالزفاف م ًعا� .أنتم كلكم تعرفون هذا .وح ًقا يقولون �إنه �إذا كان
مكتو ًب��ا �أن نو ُل��د م ًع��ا ،فلي���س م��ن املحت��م �أن نك��ون يف احلي��اة م ًع��ا .بالفع��ل ،بع��د ال��زواج بقلي��ل ابتعدن��ا بع�ضنا عن
لدي طف�لان ،و ُلدى كورما���ش ....
بع���ض قلي� ًلا ،ولكنن��ا بقين��ا قريب�ين بروحين��اّ .
جال�سا بجواره.
قال ،وهو ينظر �إىل �آوليت الذي كان ً
 كان ُينتظر �أن ي�صبح �أ ًبا لطفلني ،رحم اهلل� ....أي�سولو....بلع ريقه ،اختنق ،ومل ي�ستطع نطقها ،م�سح عينيه مبنديل.
 ال ،تانات ،كن قو ًيا.قال الأقارب كلمات الدعم املعتادة يف مثل هذه احلاالت.
 رحم اهلل �أي�سولو ....ماتت �أي�سولو وهي حامل.ب�صعوبة �أنهى كالمه.
 يا �إلهي ،ماذا يقول! هل كانت ِكنتنا ًحامل؟!
�صرخت زوجة تور�سني م�سقطة الك�أ�س وهي ت�سكب ال�شاي....
بع��د �أن علم��وا ب��أن الكن��ة كان��ت حام� ًلا ،حزن الأقارب �أكرث .تورو�س�ين الذي �ضرب على الوتر احل�سا���س ،بعد �أن
�س��مع مثل هذا اخلرب ال�صديق املقرب لأخيه ،ولكنه مهما كان �ش��خ�ص من قبيلة �أخرى ،نعم  ....قبيلة �أخرى،
تنهد:
 من م�ش��اغل احلياة �أ�صبحنا ال يهتم بع�ضنا ب�ش��ئون بع�ض .جمعنا الوالدان� ،إال �أنهما منذ زمن يرقدان حتتالأر�ض الرطبة .وبعد رحيلهما ت�شتتنا نحن يف اجتاهات خمتلفة .ات�ضح ،حقيقة� ،أننا مل نعرف عن حمل كنتنا.
كان هذا ب�سبب ت�شتتنا يف اجتاهات خمتلفة .رمبا يف يوم من الأيام لن نعرف ،من منا �أين م َّد رجليه.
 لدي فكرة� ،أن �آخذ ابن �صديقي املقرب وتربيته.قال تانات.
 بالطب��ع ،ل��دى �آولي��ت الكث�ير م��ن الأق��ارب ،لكن �إذا ما قمت ب�إي�صال االبن الوحيد ل�صديقي �إىل �س��ن الر�ش��د،�أكون قد قمت بواجبي جتاهه.
جل���س الأق��ارب �صامت�ين ،خاف�ض��ي الرءو���س .ط��ال ال�صم��ت .عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه وراء ه��ذا االق�تراح كان ُنب� ٌل
�إن�س��ا ٌ
ين عمي��ق ،و�ش��عور م�ؤث��ر مب��ودة �صدي� ٍ�ق حقيقي ،والرحم��ة التي �أ�صبحت بالفعل نادرة و�س��ط الكازاخ� ،إال �أن
أياد غريبة ،كما لو �أنه
كربياءهم مل ي�سمح لهم باملوافقة ،ور�أوا �أنه من املهني �أن يعطى �أحد �أفراد الأ�سرة �إىل � ٍ
ال يوج��د لدي��ه �أح��د ،يف ح�ين �أن خلف ظه��ره كثري من الأقارب.
مل يك��ن ل��دى تان��ات �أي خم��رج �آخ��ر؛ كان ب�لا ح��ول ل��ه وال ق��وة .مل ي�س��تطع �أال يخي��ب �أمل��ه به��م ،و�أال يوافقه��م،
400

لذل��ك ا�ضط��ر للمغ��ادرة خ��ايل الوفا�ض.
 رمبا كان من الواجب �إعطا�ؤه.قال �أليبيك الأو�سط ،عندما تال�شت قعقعة حمرك ال�سيارة بعيدً ا،
 رمبا انزعج.عم ترثثر؟!
 ّ�صاح �أبناء عمومته ب�سخط
 ماذا ،هل �أخوك خروف مربوط ،لكي ت�سلمه حتى ال ينزعج �شخ�ص ما! توقفوا عن ذلك.بد�أ تور�سني يف تهدئتهم.
عب عن رغبته .لقد اقرتح هو ،ونحن رف�ضنا ،وبذلك انتهى احلديث عن ذلك.
 ما ال�سيء يف �أنه ّبالفع��ل انته��ى احلدي��ث عن��د ذل��ك ،و�س��اد العائل��ة اله��دوء .بق��ي �آولي��ت وحيدً ا ب�ين الكثري من الأق��ارب ،الذين مل
يك��ن م�ألو ًفا لكثري منهم.

ب��د�أت احلي��اة اليومي��ة املعت��ادة الت��ي ال تختل��ف ب�ش��يء ع��ن حي��اة الآخري��ن .تدريج��ا� ،ضع��ف احل��ب ال��ذي يكن��ه
الأق��ارب جت��اه اب��ن الأخ يف البداي��ة ،وال��ذي كان مغل ًف��ا بالغ��رور ،ومل ي�س��مح له��م ي�إعط��اء �آولي��ت للغرب��اء ،وخ� َّ�ف
العط��ف واالهتم��ام عل��ى م��ر�أى م��ن ال�صب��ي ،وج ّف��ا مث��ل مي��اه ج��داول ال��ري املو�س��مية .انتق��ل �آولي��ت للعي���ش م��ع
تور�س�ين ،الأك�بر والأك�ثر قر ًب��ا م��ن ب�ين الأق��ارب ،و�إلي��ه انتقل��ت جمي��ع املمتل��كات الت��ي بقي��ت بع��د "�أبو"ي��ه.
م��ر ن�ص��ف ع��ام دون �أن يتلف��ظ تور�س�ين �أو �آولي��ت عل ًن��ا ق��ط بال�ش��عور اخلف��ي الكام��ن عمي ًقا ،وك�أن��ه "من ال�صعب
تالحظ ،مثل فرخ داخ��ل بي�ضة ،وو�صلت ذات
�إعط��ا�ؤه� ،إن مل يك��ن قري ًب��ا" .تل��ك امل�ش��اعر انفج��رت نه��ا ًرا دون �أن َ
مرة �إىل و�ضع مل ت�ستطع فيه �أن تبقى داخل القوقعة.
ب� ً
�دل م��ن �أن يعت��اد عل��ى ه��ذه العائل��ة ،وي�صب��ح واح��دً ا م��ن �أبن��اء ه��ذا املن��زل ،ابتع��د �آولي��ت كل ي��وم �أك�ثر عنه��م،
وكث�ي ًرا م��ا فت���ش ع��ن ع��ذ ٍر لعودت��ه �إىل املن��زل مت�أخ� ًرا ،وع��ادة م��ا كان ي�برر ذل��ك ب�أن��ه يت�أخ��ر يف الع��ودة �إىل �أن
يه��د�أ �صخ��ب الأطف��ال الطائ���ش� .أح��ب ق�ض��اء الوقت خارج املنزل ،مع فتيان القري��ة يلعب حتى حلول الظالم� ،أو
يتج��ول يف الب�س��تان ،ويتم�ش��ى عل��ى ط��ول �ضف��ة النه��ر ،غار ًق��ا يف �ش��تات الأف��كار .بع��د �أن الح��ظ تور�س�ين وزوجت��ه
اهتماما ولط ًفا �أكرث� ،إال �أن جهودهم مل ت�ؤثر يف �آوليت ،لكنها ،وعلى العك�س،
و�أوالده هذا ال�سلوك ،بد�أوا ب�إيالئه
ً
�أيقظ��ت يف روح��ه الطفولي��ة �ش��عو ًرا متفاق ًم��ا م��ن حب الذات ،و�ش��عو ًرا بالكربياء واالنزعاج ،وب��د�أت ت�ضغط بقوة
مع منوه ال�س��ريع .ال�ش��رخ غري املرئي يف العالقات بني �آوليت و�أ�س��رة تور�س�ين ،ات�س��ع ب�ش��كل غري حم�سو�س � ً
أي�ضا.
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ذات م��رة ،وكعادت��ه ،ع��اد م��ن املدر�س��ة مت�أخ � ًرا .كان��ت الأ�س��رة ق��د تناول��ت طع��ام الع�ش��اء ،وكان��ت الأطب��اق
ُم َّ
اهتماما .خلع مالب�س��ه ،وكان يهيئ الو�س��ادة
نظفة يف املطبخ ،وكان اجلميع م�ش��غولني ب�ش��ئونهم .مل ُي ِعره �أحد
ً
لي�س��تلقي ،ولك��ن فج��أة تخب��ط كم��ا ل��و �أن �أح��دً ا وخزه ب�إ�صبعه .حت��ى الآن مل ينم على �س��رير والديه ،اللذين ُنقال
م��ن منزل��ه .الي��وم ب� ً
�دل من��ه كان هن��اك �س��رير �آخ� ٌر .فتح �آوليت ب��اب الغرفة املقابلة .تبني �أن تور�س�ين مع زوجته
ا�س��تبدال ب�س��ريرهما �س��رير والديه� .أطف�أ �آوليت النور وا�س��تلقى .بكى طوال الليل .كان يحلم ب�أبيه مع �أمه ،حيث
كان��ا منزعج�ين ،وانتزع��ا وحمال �س��ريرهما .وم��ن فرحة �آوليت الدم��وع ملأت عينيه.
"قالوا �إنكما متا ،كيف �أنتما قيد احلياة؟"�س�أل �آوليت ،ف�أجاب الأب مبت�س ًما":ملاذا يجب �أن منوت؟ كيف ميكننا
�أن منوت ،ونرتكك يف هذا العامل وحيدً ا؟ لقد عدنا من �سفرة طويلة� .أتذكر عندما كنت على قيد احلياة ،كنت
�أبحث عن �أبي الذي كان مفقودًا� ،إال �أنني مل �أ�صل �إىل �شيء ،وتوقفت .تبني �أنه كتب ر�سالة ،يلومنا فيها لأننا ال
نبحث عنه ،ومل نكن عازمني على البحث ،لو �أنه مل يعلمنا� .أمرنا باملجيء� ،س��افرنا �إليه .وقري ًبا �س��نذهب مرة
�أخ��رى"" .ي��ا �أب� ِ�ت ،مل��اذا ال ي�أت��ي ه��و؟" "ه��و ال ي�س��تطيع الق��دوم .القنبل��ة التي انفجرت بجواره� ،س��وته م��ع الأر�ض،
ر�أ�س��ه فق��ط يت��دىل" �أج��اب الأب�" .أال ميك��ن �أن ننب�ش��ه الآن؟" "ال ،ال ميك��ن .ت�صلب��ت الأر�ض ،جفت مثل احلجر".
"�أب��ي� ،أم��ي ،ك��م �أنتم��ا ظريف��ان ،فاحلج��ر � ً
أي�ض��ا ميك��ن حفره!" "ال ،هذا م�س��تحيل ،فالأب نف�س��ه مل ي�س��مح بذلك.
عندم��ا �س��قطت ه��ذه القنبل��ة ،تب��دد ج�س��ده �إىل �أج��زاء ُجمع��ت ب�صعوب��ة� .إذا قمن��ا ب�إزالة احلجر ،ف�س��وف يتبدد
ج�سده مرة �أخرى .لذلك مل نلم�سه .الآن من ال�ضروري ل�صقه ب�شكل �صحيح .ما �إن بد�أنا بالل�صق ،حتى تلقينا
منك هذه الربقية"� .أعطى �آوليت ق�صا�صة ورق .قر�أ �آوليت الكلمات املطبوعة على منوذج بريد عادي:
"لقد �أخذوا �سريركما .تعالوا ب�سرعة� .آوليت"
"�أنا مل �أر�سل مثل هذه الربقية.
نظر �آوليت بذهول �إىل �أبيه.
 ولك��ن ،يف كل الأح��وال� ،أتو�س��ل �إليكم��ا ،ال ترح�لا الآن .ح�س � ًنا؟ الآن ل��ن تغ��ادرا �إىل �أي م��كان؟ مل��اذا �أن� ِ�تأنت بعد الآن� ،ألي���س
�صامت��ة ي��ا �أم��ي؟ مل��اذا ال ت�ضحك�ين ،مل��اذا ال تقرتب�ين ،ال تعانقينن��ي؟ باملنا�س��بة ،ل��ن تغادري � ِ
كذل��ك؟" "ال ".قال��ت ه��ي وه��ي ال ت��زال كئيب��ة�" .س�نرحل .للت��و تلقين��ا برقي��ة م��ن ج��دك� ،أي م��ن وال��د وال��دك .ه��ا
متاما مثل تلك الربقي��ة ،كتبت عليها هذه الكلمات:
ه��ي!"� .س��لمته ق�صا�ص��ة ورق مماثل��ة ،عل��ى منوذج ،مطبوعة ً
"ج�س��دي يتب��دد .ع��ودا ب�س��رعة .الأب ".خ��اف �آولي��ت" .هك��ذا" ق��ال الأب وال ي��زال مبت�س� ًما كم��ا كان" .ال يوج��د
خم��رج .نح��ن نغ��ادر� .أن��ت ال تقن��ط� .إذا �أخ��ذوا �س��ريرك مرة ثانية� ،أر�س��ل برقية مرة �أخ��رى"" .ال ،ال!" �صاح....
"ال ،ال تغ��ادرا .ل��ن تغ��ادرا �إىل �أي م��كان! �أفتق��د املن��زل القدمي ،و�أريد العودة �إىل منزيل .لن �أدعكما تذهبان ،لن
�أدعكم��ا تذهبان!"...
ا�ستيقظ وهو يلهث .بقي م�ستلق ًيا ً
طويل ،ينظر يف ال�سقف الرمادي ،لقد كان جمرد حلم.
عان��ده الن��وم .يف الآون��ة الأخ�يرة� ،أ�صب��ح م��ن املعت��اد �أن ي�س��تيقظ يف منت�ص��ف اللي��ل� ،أو قب��ل الفج��ر .مهما حاول
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�أن يغفو من جديد� ،أغلق عينيه وا�س��تلقى ً
طويل بال حراك ،ولكن يف كل الأحوال مل ينم.
يف الرابع��ة م��ن عم��ره ،ووال��ده الي��زال ح ًي��ا ،كان يقف��ز �إىل �س��ريره ويطل��ب من��ه �أن ي��روي ل��ه حكاي��ة .ي��روي الأب
حكاية ،وثانية ،وثالثة� ،إال �أن ذلك مل يكن كاف ًيا بالن�س��بة له .وحني تنتهي احلكايات لدى الأب ،يقول ل�صغريه:
هذا كل �شيء ،من .حتت ت�أثري تلك احلكايات ،لي�س فقط مل ينم ،بل على العك�س من ذلك ،وقد غمرته البهجة،
يب��د�أ ،كم��ا يف احلكاي��ة ،بالتج��وال �إىل مملك��ة اجلرمي��ة ،فيق��ول الأب" :ي��ا �آولي��ت ،من ،يتع�ين عل� َّ�ي يف ال�صب��اح
املبك��ر �أن �أذه��ب �إىل العم��ل" .ي�صي��ح �آولي��ت" :ال �أ�س��تطيع الن��وم" .ن�صح الأب�" :إذن ،ع ّد حت��ى املائة" .بد�أ بالعد.
�ال�" .آولي��ت ،ع� ّد يف نف�س��ك م��ن ف�ضلك" طلبت الأم امل�س��تلقيىة بالقرب على ال�س��رير،
يف البداي��ة ،ع� ّد ب�ص��وت ع� ٍ
ت��ارة �ضاحك��ة ،وت��ارة غا�ضب��ة .ب��د�أ يع� ّد يف نف�س��ه .مائ��ة ،مائت��ان ،ثالثمائ��ة" ....باب��ا لق��د قمت بالع��د حتى املائة
أرقام��ا فق��ط ،ب��ل �أل��ف �إوزة �ضعه��ا يف
خم���س م��رات" ،ق��ال وه��و يوق��ظ الأب ال��ذي كان ي�ش��خر�" .أن��ت ،ال تق��ل � ً
احلظ�يرة ،وا�س��مح له��ا واح��دة واح��دة باخل��روج وع ّده��ا .انتب��ه ،ال تخط��ئ ".ق��ال دون �أن يغ�ض��ب �أو ينزع��ج� .أم��ا
وخيال ميار�س الت�سلية اجلديدة .يف خميلته رعى الأوز ،و�إطالقها الواحدة تلو الأخرى،
�آوليت فقد بد�أ
بحما�س ٍ
ٍ
وبد�أ يعدها .وبالفعل� ،إن �إطالقها الواحدة تلو الأخرى وع ّدها هو �أكرث متعة من ت�س��مية الأرقام جمردة .حاول
جهده �أال يخطىء .ع َّد بعناية الأوزات ال�صائحة ،املتمايلة بلطف عند خروجها من باب احلظرية� .صغري ،لكنه
مل يالح��ظ �أن��ه فج��أة يخط��ئ يف الع��د ،ك��رر الرق��م الواحد مرتني �أو ثالث مرات .بد�أ يع��د من جديد .بعد الرقم
ع�شرين ،ثالثني� ،شعر ب�أن خميلته �أ�صبحت من جديد �ضبابية .وما �إن بالكاد و�صل �إىل مائتني ،ثالثمائة ،حتى
غفا منه ًكا.
يف تلك املرة ،مل ت�س��تطع الطريقة املمتعة َ�ش��غل �آوليت .ع َّد ب�س��هولة خم�س��مائة و�س��تمائة �إوزة .بد�أ �ضوء الفجر.
خ��رج �إىل اله��واء .بع��د �أن التقط��ت ع�ش��ر دجاج��ات الف�ضالت �أمام املنزل ،ابتعدت بخم��ول عن احلظرية .كانت
ليلة �أكتوبر ،على ما يبدو ،باردة ً
قليل ،غطى جليد رقيق املياه التي �صبت بالأم���س يف احلفر ال�صغرية املجوفة
يف الفن��اء .اق�ترب �آولي��ت م��ن القو���س �أم��ام املن��زل ،وبعد �أن �أبعد ال�ش��جريات الكثيفة للنعن��اع ال�صغري والرباعم
الفتي��ة للق�ص��ب ،و�ضع يديه يف املاء.
متام��ا وب��اردة ج��دً ا .تدفق��ت به��دوء و�صم��ت بع��د �أن تخل�ص��ت م��ن �ضغ��ط له��ب ال�صي��ف.
كان��ت املي��اه �صافي��ة ً
بالق��رب منه��ا عل��ى �أط��راف الطري��ق امله�ش��م ،حي��ث ت�س�ير العرب��ة ،ظه��رت لوح��ة جلي��د المع��ة.
غ�س��ل �آولي��ت وجه��ه بع��د �أن م�ل�أ كفي��ه بامل��اء الب��ارد .غ�س��ل فم��ه ف�ش��عر برائح��ة النعن��اع العط��رة .ك��رر ذل��ك ع��دة
مرات .جتمدت �أ�صابعه ،مل يطعها .ق ّوم ظهره وجل�س القرف�صاء .عندها فقط �شعر بالربد ،و�أن �ضو ًءا �ساط ًعا
خرج من املنزل� .ش��عر بنف�� ٍ�س ما خلف ظهره ،ا�س��تدار .كان ذلك �آكتو���س .الكلب � ً
أي�ضا جاء معه وبقي معه لدى
تور�سني .كما لو �أنه كان يرغب يف �أن يفهم ملاذا �صاحبه ال�سابق جاء �إىل القو�س يف وقت مبكر للغاية ،ويغت�سل.
الآن يق��ف وراءه ،ويتمط��ى .احت�ضن��ه �آولي��ت م��ن عنق��ه ،وم�س��د عل��ى جبين��ه ،وعل��ى وجهه الب��ارد .مل ميانع الكلب
� ً
أي�ضا .ق ّرب وجهه من �صدغيه ووقف يرم�ش �صامتًا .ثم لعق بل�سانه الطويل ،وا�ستدار بعيدً ا بهيئة م�ستاءة .تبني
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�أن��ه اغتن��م ه��ذه الفر�ص��ة ،وع� ّبر عل ًن��ا ع��ن موقفه من و�ضعهما احلايل ،ممك ًنا �صاحبه م��ن فهم �أنه ال يعجبه �أنه
ال ي�س��توعب مل��اذا تخلي��ا ع��ن م�س��كنهما الق��دمي ،ومل��اذا هج��را ع�ش��هما الداف��ئ ،ومل��اذا هم��ا موج��ودان عن��د عتب��ة
غريب��ة ،و�أي��ن اختفي �صاحباه الكبريان.
الكل��ب م�س��كني ،م��ن �أي��ن ل��ه �أن يع��رف �أن��ه بع��د ب�ضعة �أيام �س� ُيحرم م��ن هذا � ً
أي�ض��ا ،و�أن املخل��وق القريب الوحيد
�إليه �س��وف يذهب �إىل املدينة؛ �إىل املدر�س��ة الداخلية.
حت��ى ال يف�س��ر الأق��ارب الأم��ر ب�ش��كل خاط��ئ ،ت�ش��اور تور�س�ين معه��م قلي� ًلا ،و�س� َّلم اب��ن �أخي��ه �إىل مدر�س��ة داخلية
يف املدينة.
متام��ا .يف الف�ترة الأوىل زاره �أقاربه الواحد تلو الآخ��ر .ولكن كل هذا
ل��دى �آولي��ت ب��د�أت حي��اة جدي��دة وغام�ض��ة ً
وتدريج��ا �أ�صبح��ت زياراته��م ن��ادرة ،ويف النهاي��ة مل يع��د ي�أت��ي �أح�دٌ .مث��ل دفء ي��وم
كان فق��ط يف الف�ترة الأوىل.
ً
�ش��توي ،ب��د�أ بالتدري��ج ي�ضع��ف االهتمام واللطف من الأقارب امل�ش��غولني ب�ش��ئونهم والالهثني خلف م�صاحلهم.

كل حياتــه الســابقة ظلــت حبيســة املاضــي .يف كثيــر مــن األحيــان بــدأ آوليــت يف التفكيــر
ـخصا واحـ ًدا يف العالــم ،تانــات صديــق أبيــه ،لــم ينســه ،ولــم
يف األقــارب .يف حــن أن شـ ً
يتركــه يشــعر مبــرارة الوحــدة واليتــم.

إيالم��ا .ب��دا �أن��ه ل��ن يك��ون هناك
انتظ��ر �آولي��ت بف��ارغ ال�ص�بر �أن تنته��ي �س��ري ًعا العط�لات؛ ف�ترة الوح��دة الأك�ثر � ً
نهاية ،وال حد ،ولن تنتهي �أبدً ا� .ش��عر بنف�س��ه وك�أنه يف �س��جن ،لكن الإن�س��ان خلق ليعتاد على كل �ش��يء ،ويذعن.
م��ن ب�ين الأم��ور الأخ��رى ،ا�س��توعب �آولي��ت ه��ذا الواق��ع � ً
أي�ض��ا ،وخ�لال �أ�س��بوعني �أو ثالثة �أ�س��ابيع بد�أ يعت��اد .على
العك���س ،ب��د�أ جتن��ب املجتم��ع ،ورغ��ب يف اله��دوء والعزل��ة� .أخ��ذ م��ن املكتب��ة حقيب��ة مليئ��ة بالكت��ب ،و�ش��رع يقر�ؤها
الواح��د تل��و الآخ��ر .ول�ش��غفه بالق��راءة ،كان يف بع���ض الأحي��ان يت�أخ��ر عل��ى الغ��داء.
بقاع بعيدة ،تذكر �أمه،
وم��ن �صفح��ات الكت��ب الت��ي �أثارته كان ين�س��ج �أحيا ًنا ب�س��اط ريح ،ميتطيه يف خميلت��ه �إىل ٍ
وتخيل ابت�سامة �أبيه و�أ�سنانه الكبرية التي كانت تظهر حني تنطلق �ضحكاته ،ور�أى �سيارته العالية كجبل .برزت
�ص��ور احلي��اة املبهم��ة والقامت��ة والكئيب��ة بع��د رحي��ل والدي��ه ،ثم تذكر العين�ين احلزينتني للكل��ب اليتيم ،وفكر يف
حياته غري ال�سعيدة.
دون �أن يقل��ب ال�صفح��ة التالي��ة م��ن الكت��اب ،بق��ي م�س��تلق ًيا عل��ى ه��ذه احلال��ة طوي� ًلا ،دون �أن ي�ش��عر ك��م م��ن
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الوق��ت م�ضى.
التفك�ير الطوي��ل ال��ذي ال ينته��ي ،مث��ل حب� ٍ�ل ملف��وف ،يف حلظ��ة م��ا ظه��ر ب�ش��كل ح��اد ،ويف تل��ك اللحظ��ة ظه��رت
متام��ا .يف املخيل��ة ظه��ر خي��ال لفتاة �س��احرة غري
يف رحاب��ات املخيل��ة �ص��ورة جدي��دة ،واقتحمته��ا نفح��ة خمتلف��ة ً
معروفة ،ت�شبه النهار الربيعي امل�شم�س الذي ين�شر ال�سعادة يف كل مكان .من غري املعروف ملاذا هي جتري حتت
ال�شم���س الزرق��اء يف ال�س��هوب القرمزي��ة ،بفع��ل �أزه��ار اخل�شخا���ش واخلزام��ى املتفتح��ة .ربط��ة �ش��عرها البي�ضاء
الطويلة ت�س��بح فوق املرج الأخ�ضر ،ك�أنها فرا�ش��ة تطري .يحب �آوليت �أن يقبع يف الأ�س��ر احللو للحلم الرائع بهذه
الفت��اة .حت��ت ت�أث�ير التفك�ير ال�س��احر ،متتع ب�ش��عور مبهج ال يو�صف ،فيغلق عينيه مبت�س� ًما.
متن��ى ل��و �أن ه��ذا احلل��م احلل��و ال ينتهك��ه ط��ارئ م��ا� .أحيا ًن��ا تتحق��ق الأمني��ة ،وم��ا دام ال�ضب��اب يغل��ف احللم ،لن
يعيقه �أحدٌ.
لك��ن يف بع���ض الأحي��ان ،يجف��ل فج��أة ،وي�س��تعيد وعي��ه ويب��د�أ بل��ف خي��ط اخلي��ال ال��ذي امت��د بعي��دً ا ج��دً ا .مل��اذا
ه��ذه الفت��اة هن��ا؟ وم��ن ه��ي؟ وه��و بالفعل تخيل كيف يجريان يدً ا بيد على املرج الأخ�ضر� .أحيا ًنا يريد �أن يتوقف
وينظر �إىل ربطات �شعرها ،كالفرا�شات البي�ض كالثلج� .أحيانا يريد �أن يخربها ب�صراحة كم هي جميلة .تخ َّيل
�أن العين�ين الوا�س��عتني اجلميلت�ين له��ذه الفت��اة ،اللت�ين تنظران �إىل العامل بده�ش��ة ،و�صداقته��ا النقية احلقيقية،
و�ضحكتها الربيئة ت�ش��ع ب�ش��عور رقيق وقرب ا�س��تثنائيني.

مل يع��د �آولي��ت ي�أم��ل بوع��د تان��ات �أن ي�أت��ي وي�أخ��ذه �إلي��ه يف العطل��ة ال�ش��توية ،فق��د وعد ب��أن ي�أتي يف امل�س��اء ،وهذا
يعني �أن �ش��ي ًئا ما حدث .بل �إن بع�ض ال�ش��بان الذين كان يراهم �أحيا ًنا يف الفناء ،مل يعد ي�ش��اهدهم .رمبا هم،
مثل �آوليت ،جل�س��وا يف ال�س��جن وحيدين� :إذا ت�أخر الأقارب؛ اختفوا وحاولوا عدم الظهور.
جاء املربي مرتني ،مع االهتمام ذاته ،واالبت�سامة نف�سها على وجهه ،كما يف العام املا�ضي .قال �إنه �سي�صحبنا
غدً ا للتزحلق على اجلليد يف امللعب.
�ش��عر �آولي��ت بال�ضي��ق؛ �أراد �أن يقف��ز م��ن مكان��ه ويه��رب �إىل ال�ش��ارع .بعد ن�صف �س��اعة خرج من البوابة ،وجل���س
عل��ى مقع��د خ�ش��بي �صغ�ير حت��ت الفت��ة "املدر�س��ة الداخلي��ة رق��م  ."4كان الوق��ت يقرتب م��ن الظهر .ب��رد ال�صباح
مازال �صامدً ا .رمبا لأنه كان يجل���س يف اجلانب الظليل ،بد�أت الرع�ش��ة تت�س��لل �إليه.
بع��د ف�ترة م��ن الوق��ت توقف��ت "جيغ��ويل" حمراء �أمام البوابة ،وخ��رج منها رجل �ضخ ٌم طويل القامة ذو �ش��اربني،
وهو يرتدي معط ًفا جديدً ا من جلد الغنم .اقرتب منه ،وهو يجل�س مبفرده على املقعد ،و�س�أله متعاط ًفا:
 تنتظر �أباك؟مبكر.
من غري املعروف ملاذا �س�أل ،وهو يحرك ذقنه بعد �أن نظر �إليه ٍ
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 نعم.�أجاب �آوليت على م�ض�ض على �س�ؤاله الذي مل يعجبه.
يف هذه الأثناء هرع �صبي يدر�س يف �صف �أعلى من �آوليت ،و�ألقى بنف�سه على عنق الرجل الطويل القامة.
 بابا ،ملاذا ت�أخرت؟ عطلتنا بد�أت منذ يومني.ابت�سم ،ويف الوقت نف�سه كاد �أن يبكي.
و�شم جبهته.
ربت الرجل الطويل القامة على ظهر ابنهَّ ،
 ت�أخرت لأنني �أح�ضرت جدتك وجدك ،هما يف انتظارك يف املنزل.�أجاب ،ثم �أ�ضاف مرب ًرا:
 ا�ش�تريت ل��ك دراج��ة جدي��دة .وكذل��ك (حب���س نف�س��ه راف ًع��ا �إ�صبع��ه �إىل الأعل��ى ،كم��ا ل��و �أنه يرغب يف قول �س��رم��ا) وحت��ى تتمك��ن م��ن التحق��ق م��ن �س�ير الدراج��ة ،نظ��ف البل��دوزر الثل��وج �أم��ام الب��اب ،بط��ول ثالثمائ��ة م�تر
وبعر�ض خم�س�ين!
 وافرحتاه! �أح�سنت يا �أبي!تعانق الأب واالبن ،ناثرين يف املكان �ضحكهما .مل يلحظا مغادرة �آوليت �إال يف وقت مت�أخر.
رمبا والده � ً
أي�ضا مل يجد الوقت للقدوم ب�سبب العمل .قال الرجل جمي ًبا على �س�ؤاله اخلا�ص.
�صمت ال�صبي ،وكان يعرف و�ضع �آوليت.
 ح�س ًنا ،هيا ،ا�ستعد.�أمر الأب ابنه.
 �أنا م�ستعد� ،أنا م�ستعد منذ يومني.قال ال�صبي ورك�ض نحو اخلزانة.
" يج��ب �أن �أغ��ادر ".ف َّك��ر �آولي��ت ،بع��د �أن ا�س��تقر يف مكان��ه املعت��اد عن��د الناف��ذة" .يج��ب �أن �أغ��ادر"�" ،إىل �أي��ن؟"
ً
معرت�ضا تفكريه اجلامح�" .إىل حيث تنظر العيون .ب�ش��كل عام،
اعرت���ض �صوت��ه الداخل��ي�" .إىل �أي م��كان" �أج��اب
م��ن ال�ض��روري �أن �أغ��ادر م��ن هنا ،حتى ال �أرى �ش��فقة املربي".
دوما على تقاطع ال�ش��ارع �أمام القرية ،وبالقرب من اجل�س��ر من الأعلى .هناك
تخ َّيل الزهور احلمراء الن�ضرة ً
قرب والديه.
"يجب �أن �أغادر".
ما �أن نه�ض من مكانه ،حتى ُف ِتح الباب و�أطل ر�أ�س ذلك ال�صبي.
 �إن كنت تريد الذهاب  ....لتذهب معنا.قال على ا�ستحياء ،يف حماولة عدم الإ�ساءة ،وعدم �إيذاء م�شاعر �آوليت.
 �سنتزلج على املزجلة ،ون�شاهد قتال الكالب.406

 ال ،عمي يجب �أن ي�أتي.بعد الذي قاله بثقة عن �أن عمه يجب �أن ي�أتي ،ا�شتعل الفرح بوجه ال�صبي.
 �إذن ،كن ب�صحة جيدة! �إىل اللقاء!مبتهجا و�أغلق الباب ب�صخب.
قال
ً
م��ن جدي��د غط��ى الغرف��ة ال�صم��ت .ع�بر الناف��ذة ر�أى �آولي��ت املرب��ي من�ص��وروف ،والرج��ل الذي يرت��دي املعطف
يتحدثان .بقي ً
وداعا .توجه املربي �إىل املكتب ،ومن هناك
طويل عند النافذة ،ها هما يقوالن بع�ضهما لبع�ض ً
خ��رج الب��واب ،وب��د�أ عل��ى الف��ور بق��ذف الثل��ج .م��ا مل ينظف كل �ش��يء يف جميع �أنحاء املدر�س��ة ،لن ي�س�تريح ،ولن
يرف��ع ر�أ�س��ه .ه��ذه الع��ادة متن��ح �آولي��ت فر�صة مريحة للخروج من البوابة ،واملغ��ادرة بدون �أن يالحظه �أحد.
مل يلحظ البواب �آوليت الذي عرب على بعد �أربع �أو خم�س خطوات مبحاذاته.

تتوجه احلافلة من املدينة �إىل القرية مرتني يف اليوم .جنح �آوليت يف الو�صول �إىل احلافلة الأوىل ،ويف الرحلة
القادمة �سوف يعود .ميكن الكذب على املربي ،بادعاء �أنه كان يتنزه يف املدينة.
عندم��ا و�ص��ل �إىل حمط��ة احلاف�لات ،كان��ت احلافل��ة املطلوب��ة عل��ى و�ش��ك �أن تغ��ادر .جل���س �آولي��ت يف الزاوي��ة
باملقع��د الأخ�ير ،ونظ��ر م��ن النافذة.
م��ع كل عطل��ة ،وم��ع كل عي��د زادت قناعت��ه يف �أن��ه يتي��م� .إذا م��ا �أ�صاب��ه �س��وء� ،أو حت��ى �إذا م��ات ،ل��ن يحمي��ه �أح�دٌ.
واقتنع �أن اهتمام املربني واملعلمني لي���س انبثاق م�ش��اعر حب على الإطالق ،و�إمنا عناية يولونها اجلميع بدرجة
مت�ساوية ،طب ًقا ملهام وظيفتهم .و�إذا كانوا هم يفكرون فيه ،ويف و�ضعه ،ف�إن ذلك لي�س نابعا من ر�أف ٍة ما ،و�إمنا
ه��و م��ن ال�ش��عور بامل�س��ئولية .و�إذا م��ا علم��وا ب�أنهم لي�س��وا م�س��ئولني عنه ،ف�إن��ه مهما حدث له ،و�أ ًي��ا كانت امل�صيبة
الت��ي �س��تحل ب��ه ،ف��إن ذل��ك ل��ن يقل��ق �أح��دً ا ،وال يك�ترث ب��ه �أح� ٌد �إن كان ح ًي��ا �أم ال .م��ن غري املعروف مل��اذا تغريت
�ش��خ�صيته يف الأي��ام القليل��ة املا�ضي��ة ،و�أ�صب��ح ال يعجب��ه �أح�دٌ ،حت��ى �إن��ه ك� َّ�ف ع��ن ت�صدي��ق �أي �ش��خ�ص .رمبا لأن
ومرح
و�ضحك بريءٍ
ٍ
�اج ٍ
�ش��عو ًرا م��ا ثقي�لا ح� َّ�ل تدريج ًي��ا ،مث��ل اله��واء اخلريفي الكئيب ،حمل ما يتميز به من ابته� ٍ
ودود ،رمب��ا لأن��ه يف الآون��ة الأخ�يرة َّ
ف�ض��ل عل��ى التوا�ص��ل ال�س��ابق مع النا���س ،العزل��ة والنزهات منف��ردًا ،وبعد �أن
ٍ
يعود متع ًبا ،ي�س��تلقى ً
ذابل يف فرا�ش��ه.
خ�لال هذي��ن العام�ين اللذي��ن �أم�ضاهم��ا يف املدر�س��ة الداخلي��ة ،مل يتمك��ن فق��ط م��ن تع � ُّرف معلم��ي املدر�س��ة
و�أطف��ال ال�س��كن الداخل��ي ،وتكوي��ن �صداق��ات م��ع بع�ضه��م ،ب��ل �أ�صبح��وا �أع��داء � ً
أي�ض��ا .خ�لال هذي��ن العام�ين مت
فرحا
مرحا ب�ش��كل خا�ص ،وكان ً
تقدير قدرته على التعلم ،وذكائه ،وطاقته ،وان�ضباطه .يف تلك اللحظات كان ً
ب�شكل خا�ص .بعناية وبحما�س ا�ستمع �إىل الق�ص�ص من املعلمني عن ال�صدق والنبل واحلكمة والر�صانة ،و�آمن
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ب��كل م��ا قي��ل ،لكن وب�ش��كل غ�ير متوقع اختف��ي كل �إميانه.
�أح ًقا كان ذلك غري متوقع؟
ب�صخب
�أمل يب��د�أ ذل��ك م��ن من��زل الأق��ارب؛ م��ن الفرا���ش الغريب بالن�س��بة له؟ كي��ف ميكن �أن ين�س��ى �أن الأقارب
ٍ
تقا�س��موا فيم��ا بينه��م جمي��ع املمتل��كات الت��ي بقي��ت بع��د رحي��ل "�أبو"ي��ه ،ومل ي ُع� ّدوا وريث��ه الوحي��د �إن�س��ا ًنا .حت��ى
الكل��ب ،ال��ذي ج��اء مع��ه� ،ش��عر � ً
أي�ض��ا باليت��م ،و�أكل ما تبقى بعد كلب العم تور�س�ين.
بق��ي ق�برا والدي��ه � ً
أي�ض��ا دون اهتم��ام .عل��ى الت��ل ظ�لا �أكمت�ين غ�ير وا�ضحت�ين و�س��ط الكث�ير م��ن القب��ور الأخرى.
بني الأكمتني ن�صبت الفتة معدنية م�شرتكة ،على منت�صف عمودين ،و ُث ّبتت قطعة من ال�صفيح عليها هال ٌل فقد
مظه��ره الأ�صلي ،وحتول �إىل عالم ٍة مبهمة.
للم��رة الأوىل زار �آولي��ت ق�بري والدي��ه عندم��ا كان يدر���س يف ال�ص��ف الث��اين .يف تل��ك الف�ترة كان ي�س��افر �إىل
الأق��ارب يف كل عطل��ة .يف كل م��رة كان �أكتو���س يج��رى ملالقات��ه مبج��رد �أن ي�ص��ل �إلي��ه الن��داء.
مل يك��ن ل�س��عادته ح��دود .مل يك��ن ق��اد ًرا عل��ى التعب�ير ع��ن �ش��وقه املرتاك��م بداخل��ه �إال يف ه��ز ذيل��ه بابته��اج ،عل��ى
التزام��ا باحل�ش��مة ،و�إم��ا للإك��راه �أو ال�ضي��ق ،وه��رع عل��ى الف��ور �إىل
غ�ير الع��ادة ،حي��ث يل��وح �أكتو���س بذيل��ه� ،إم��ا
ً
�أح�ضانه ،لي�شق االثنان طريقهما نحو املنزل ،ف�إن رك�ض بعيدا بع�ض ال�شيء� ،سرعان ما يهرع عائدً ا �إليه  .ومن
جديد يرمى بنف�سه يف �أح�ضانه .وهو مي�سد جبهته ،وم�ؤخرة ر�أ�سه .وكما يف ال�سابق مل تظهر عليه "عالمة" قط.
حتى يف �أ�ش��د حرارة ال�صيف مل ي�س��خن �أنفه.
�إىل ح�ين مغادرت��ه للدرا�س��ة ،ال يبتع��د عن��ه �أكتو���س ول��و خلط��وة ،ويف اللحظ��ات الأخ�يرة ،يرافق��ه �أكتو���س حت��ى
احلافل��ة ،غ�ير م�ص��دقٍ �أن �صاحب��ه يغ��ادر ،حت��ى حني تغلق احلافل��ة ذات اجلانبني املزرك�ش�ين "�أبو"ابها .مندفعة
م��ن امل��كان ،مثبت� ًة �أن ال�س��عادة خادع��ة ،وجوه��ر احلي��اة الق�س��وة� .أكتو���س ال��ذي ال ي�س��توعب مث��ل ه��ذا الت�ص��رف
الغري��ب ملالك��ه ،يبق��ي وحي��دً ا جال�س��ا عل��ى قائمتي��ه اخللفيت�ين و�س��ط الغرب��اء املنتظرين احلافل��ة القادمة.
فقط عندما كرب �آوليت ،فهم معنى املثل الكازاخي "يعذب اهلل الكلب ب�صاحبه".
م��ن عل��و الط�ير يب��دو مرك��ز املدين��ة عن��د �س��فح اجلب��ل �أني ًق��ا ،ويق��ع يف مرب� ٍ�ع �صحيح .الطبق��ة ال�س��ميكة من ثلوج
ه��ذا ال�ش��تاء ،غط��ت كل ًي��ا �ش��وارع القري��ة ومنازله��ا ،م�س��وي ًة �إياه��ا م��ع ال�س��هل الأبي���ض .فق��ط م��ن خ�لال الدخ��ان
أنا�س��ا يعي�ش��ون يف الأ�س��فل .مير ال�ش��ارع
املت�صاعد ب�ش��كل دائري من الأنابيب البارزة ،ميكن للمرء �أن يفهم �أن � ً
الرئي�س��ي للقري��ة ب�ين البي��وت النا�صع��ة البيا���ض كال�س��كر ،واملبني��ة وف��ق الط��رازات احلديثة .عجالت ال�س��يارات
داكن.
الكث�يرة الت��ي تنتق��ل �إىل هن��اك ،هناك ،دا�س��ت الثل��وج ،و�صبغتها بل� ٍ
�ون ٍ
واحد ،تقف �ش��احنة مع حمرك ي��دور .من الأنبوب
بيت من طابق ٍ
عل��ى اجلان��ب ال�ش��رقي م��ن ال�ش��ارع� ،أم��ام ب��اب ٍ
يندفع الدخان .الدخان الذي ال ُيالحظ يف الأوقات العادية ،يرتفع عمودًا ،كما لو �أن ً
مرجل انفجر .يف املنزل
رجل �أربعيني تقري ًبا ،يحلق �أمام املر�آة� .إنه تانات �صديق الطفولة لوالد �آوليت� .إنه يرتب نف�سه لأنه ذاهب �إىل
املدين��ة .بالأم���س كان علي��ه �أن يذه��ب وي�أخ��ذ �آولي��ت� ،إال �أن��ه مل يتمك��ن م��ن الإف�لات م��ن العم��ل .م��ن خ�لال ب��اب
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املطبخ املفتوح ،يظهر ج�س��م زوجته الغا�ضبة من �ش��يء ما وي�ش��اهد خيالها يف املر�آة ،حيث توبخ زوجها:
 لي�س لديك الوقت لت�أخذ �أطفالك �إىل جدتهم .هل �سيجل�سون طوال العطلة يف البيت؟قالت متذمرة وهي تهز الأطباق.
 لقد قلت �إين �س�آخذهم .ملاذا تكررين بال نهاية؟�أجاب بهدوء.
 متى �ست�أخذهم؟ غدً ا� .أو بعد غد.ازداد غ�ضب الزوجة:
 �إذن� ،أن��ا �س��آخذهم باحلافل��ة بنف�س��ي! ال ميكن��ك �أن تعي���ش �إن مل ت��ر ه��ذا ال�صب��ي .لدي��ه طف�لان ،لكنه ال يزالينجذب �إىل طفل غريب!
 �أي غريب هو؟التفت تانات بحدّة ،ونظر يف وجهها .على الرغم من �أن الزوجة الحظت الغ�ضب املندلع من عينيه� ،إال �أنها مل ترتاجع.
 نعم ،ابن �صديق!قالت ب�سخرية وهي ت�ضع مقالة الفطائر على الطاولة.
 رمبا هو ....ابنك!رمقها تانات بنظرة طويلة غا�ضبة� .صمتت الزوجة بعد �أن �شعرت يف نف�سها ب�أنها قالت �شي ًئا زائدً ا.
عندم��ا انت��زع املعط��ف الق�ص�ير م��ن امل�ش��جب ،واجت��ه نح��و الباب ،م��ن املطبخ جاء �ص��وت زوجته ين�ضح بال�ش��عور
بالذنب:
 �ألن ت�أكل؟ً
بدل من الإجابة،جذب الباب بقوة.

توقف��ت �ش��احنة تان��ات �أم��ام املدر�س��ة الداخلي��ة الواقع��ة يف مرك��ز الإقلي��م .عندم��ا خط��ا عل��ى عج��ل� ،إىل داخ��ل
املدر�س��ة ،كان يف ا�س��تقباله املرب��ي من�ص��وروف ال��ذي يرت��دي نظ��ارة .املرب��ي ال��ذي �أخافة اختف��اء �آوليت ،عندما
ر�أى تان��ات ،ذه��ب للقائ��ه .انطال ًق��ا م��ن حقيقة �أنهما عندما يلتقيان ،يتبادالن االبت�س��امات بحرارة ،فقد تعارفا
من��ذ وقت طويل.
 هل �آوليت هنا؟�س�أل تانات بعد �أن الحظ حالة الذعر يف عيني املربي.
 كنت �آمل �أنك تعرف �شي ًئا!409
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رد من�صوروف متنهدً ا.
 يف ال�صباح كان هنا .لي�س يف غرفته .ما العمل؟ �أنا املذنب يف كل �شيء.قال تانات بعد توقف ق�صري.
 �أعطيته كلمة .كان يجب �أن �آتي بالأم�س .رمبا ذهب �إىل القرية �إىل �أقاربه. ال .هو ال يذهب �إليهم.�أجاب املربي وهو يهز ر�أ�سه.
 حت��ى الآن مل ي��أت �أح��د م��ن �أقارب��ه؛ هل النا���س �أ�صبحوا جمردين من الإح�سا���س ،غري مبالني جتاه �أقربائهم.يف وق��ت �آخ��ر ،ال م�ش��كلة ،ولك��ن يف العطل��ة الأم��ر �صع��ب .يف معظ��م احل��االت يبق��ى وحي��دً ا يف البي��ت الداخل��ي.
ل��والك ،ل��كان الطف��ل امل�س��كني � ....إن��ه ي�ش��عر برق� ٍة ب��كل �ش��يء .املهم �أال يكون قد ارتطم ب�ش��يء .فالطق���س �صقيع
قا�� ٍ�س .كنا �س��نذهب غدً ا مع �أطفال من املدر�س��ة الداخلية يف رحلة .وفج�أة هو غري موجود.
جاء البواب ،يخاطبه املربي:
 ماذا حدث ،يا �شيخ؟ هل تريد �أن تقول �شيئا؟ �أجل� ،س�أقول .نظفت املرحا�ض اجلديد وعرثت على �أربعة �أعقاب �سجائر .ها هي! ما هذا العار؟ كان من الواجب �أن تفت�ش �أكرث؛ رمبا تعرث على املزيد. ال ت�ضحك .هذا يعني �أن الأوالد يدخنون .يجب �أن ُيربوا ب�شكل �صحيح. �إىل املرحا���ض يدخ��ل �أنا���س خمتلف��ون .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،نح��ن ال نق��وم بالعم��ل الرتب��وي يف املرحا���ض� .إذار�أي��ت ً
تلميذا يدخن� ،أح�ضره �إيل.
�أغلق املربي الباب خلف تانات الذي تبعه.

يق��ف �آولي��ت �أم��ام الق�بر .ينظ��ر ب�صم��ت �إىل النق���ش عل��ى اللوح��ة ،عل��ى القربي��ن املتجاوري��ن" .الذاك��رة الأبدي��ة
للبطلني اللذين �ضحيا بحياتهما يف �سبيل �إنقاذ الأطفال من احلريق".
هذه القرية هي قرية �آوليت الأم .و ُلد "�أبو"اه هنا ،توفيا هنا .جميع �أقارب الأب يعي�شون هنا � ً
أي�ضا.
يف حلظ��ات ال�ش��عور احل��اد بالوح��دة ،كان ل��دى �آولي��ت ع��ادة الق��دوم �إىل ق�بر والدي��ه .يف عيني��ه ووجه��ه ال يوج��د
نا�ضج .رمبا هو الآن فقط يدرك
حزن وال ك�آبة ،بل على العك�س هناك �شرارة تفكري جدي .هناك متا�سك �صبي ٍ
�أن والديه عا�ش��ا حياة خمتلفة عن حياة الأغلبية ،عا�ش��ا من �أجل النا���س.
م�س��ح بكم��ه �صورت��ي "�أبو"ي��ه املغطات�ين بالثلج ،وتراجع خطوة ،ونظر �إليهما مبت�س� ًما قلي� ًلا" .ال تقلقا ،ف�أنا يف كل
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الأح��وال جيغي��ت ".ق��ال ،مطمئ ًن��ا "�أبو"ي��ه ،ث��م ازدادت ابت�س��امته ج�لا ًء ،وه��و يل��وح بيدي��ه ،م�س��تدي ًرا ليخط��و نحو
حمطة احلافالت.
يب��دو �أن العا�صف��ة الثلجي��ة الت��ي ب��د�أت م�ؤخ� ًرا ،ا�ش��تدت .كان��ت احلافل��ة امل�ألوف��ة الت��ي ج��اء به��ا ،تق��ف بالفع��ل يف
حمط��ة احلاف�لات .كان النا���س حممل�ين بحقائ��ب �س��فر و�أكيا���س ،لكن بع�ضه��م كانوا يحملون يف �أيديهم �أ�ش��جار
عي��د املي�لاد يف انتظ��ار العام اجلديد.
عندم��ا جل���س �آولي��ت يف احلافل��ة ،و�ض��ع �ش��خ�ص م��ا ي��ده على كتف��ه .التفت ب�س��رعة .ات�ضح �أنه كان �أح��د الأقرباء
الذين يعي�شون هنا.
 �آولي��ت� ،أه��ذا �أن��ت؟ �س��أل الرج��ل متو�س��ط القام��ة ال��ذي يتزين وجهه ب�ش��ارب �أ�س��ود جميل ،وتت��دىل حقيبة منيده ،وغمر �آوليت بابت�س��امته.
 �إما �أن جتل�س ،و�إما �أن تنزل! ال ت�سد الطريق.دوت �أ�صوات من احل�شد يف ا�ستياء.
كان قريب الأب خممو ًرا بع�ض ال�شيء� .سحب ال�صبي من كتفه ،و�أنزله من احلافلة ،وق َّبله على جبهته.
 ملاذا تتجول �أثناء العا�صفة الثلجية؟ وملاذا تغادر دون �أن تذهب �إىل املنزل؟قال القريب وهو يهتز:
 ملاذا �أنت غا�ضب؟ �أمل تعرفني؟ �أنا �شقيق والدك. �أعلم ،مرح ًبا.من جتهم ال�صبي ونربته الباردة ،ارتبك تور�سني.
 هيا ،لنذهب �إىل املنزل .لقد فرحت ح ًقا لأنك جئت لزيارة عمك�.شباب اليوم يكربون ق�ساة.مل يرغب ال�صبي يف الذهاب معه ،لكن تور�سني جذبه من يده ،وقاده .طوال الطريق ثرثر ،دون �أن يغلق فمه.
 ع��ذرين ،لأنن��ا مل ن�س��تطع املج��يء �إلي��ك .دائ ًم��ا عم ٌل ،عم ٌل .ال تنتهي امل�ش��اغل .ال تغ�ض��ب� .أنت �أ�صبحت كب ًريا،�أنت نف�سك ال تفكر يف املجيء والبحث عنا .كيف هي درا�ستك؟
 لي�ست �سيئة. �أوالدنا � ًأي�ضا �أنهوا الف�صل ب�ش��كل جيد .اليوم �أردنا القيام بختان الأ�صغر� .أم���س ذبحنا مه ًرا� .س��تكون هناك
وليمة .ح�س ًنا �أنك �أتيت� .سيجتمع جميع الأقارب.
�صرخ على �شخ�ص ي�سري �أمامهما.
 �إيه� ،أوتا�ش! قف! لقد جاء �آوليت �إلينا.التفت الرجل �إليهما وتوقف.
 من؟�س�أل ب�صوت عال.
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 �آوليت �أقول .ابن كورما�ش! �آ�آ�آه! �سريا ب�سرعة� ،أنا جتمدت! هو � ًأي�ضا من �أقربائك القريبني.
قال تور�سني لآوليت.
عملي� ،إنه مزارع.
كان �آبا�ؤنا �إخوة .يعمل يف مزرعة طيور .قريبك هذا ّ �آي ،هذا ابن كورما�ش؟�س�أل �أوتا�ش ،عندما اقرتبا منه.
 واو ،بالفعل جيغيت كبري .يف �أي �صف تدر�س؟ يف اخلام�س،متتم �آوليت.
 �أح�سنت! يف امل�ساء ،عندما �س�آتي �إىل تور�سني� ،س�أقبلك على خدك .اليدان لي�ستا حرتني الآن.نظر �إىل تور�سان مبت�س ًما.
– ها �أنا �أحمل قطع غيار لل�سيارة� ،أخذتها من بائع يف القرية املجاورة .كم �صندوق فودكا �أخذت؟
 لك �صندوق واحد ،وللبقية �صندوقان. �إن كان ال يكفي� ،سن�شرتي �أكرث.�ضحك وهو ينظر �إىل تور�سني.
 ح�س ًنا� ،إىل اللقاء م�سا ًء. ح�س ًنا .رحلة موفقة!وحتى ي�صلوا �إىل البيت �سلكوا اجتاهات خمتلفة.
"مدر�س��ة داخلية! ما احلاجة �إىل املدر�س��ة الداخلية؟!" غ�ضب �أوتا���ش الثمل املت�أجج الذي كان يجل���س يف امل�س��اء
عند تور�سني" .كما لو �أنه لي�س لديه �أقارب! فور انتهاء العطلة ،ا�سحب وثائقه وليع�ش لدينا".
دعمه و�أيده الأقارب الكثريون اجلال�سون على الطاولة.
 تور�س�ين يقول احلقيقة .ال�ش��باب احلديث ينمو غري مبال .عندما يكون لديك ،يا �آوليت� ،أطفال ،لن يتعرفواعلينا مطل ًقا .حتى الآن �أنتم ال يعرف بع�ضكم ً
دي؟
بع�ضا جيدً ا� .أخربين كم عدد الأطفال الذين لدى تور�سني و ُل ّ
�صمت �آوليت ونظر �أمامه.
 ها ،كما ترى ،ال تعرف.بغطر�سة ّ
خل�ص �أوتا�ش مايراه احلقيقة.
 حتى �إنك ال تعرف ا�سمي.412

تدخلت زوجته.
 كف��ي ،ات��رك الو ُل��د و�ش��أنه .م��ن �أن��ت لتن�ص��ح؟ عندما ت�ش��رب ،ت�صبح طي ًبا ،وع��ادة "�أبو"ك ال تعرف��ه� .أين كنتحتى الآن؟ ،ما دمت رحي ًما� .إذا �أ�صبح الفتيان املعا�صرون غرباء ،فالذنب ذنبكم.
 يا �إلهي ،لقد قلت ما �أعرفه وما ر�أيته....مل ي�س��تطع �أن ينه��ي كالم��ه .م��ا �أن ه� َّ�م بق��ول �ش��يء م��ا ،حت��ى ح�ش��رت الزوج��ة يف فم��ه فخ��ذ دجاج��ة �س��مي ًنا،
ووا�صل��ت به��دوء �ش��رب �ش��ايها.
�ضح��ك احل�ض��ور .وعندم��ا ب��د�أ ال�ضح��ك يه��د�أ� ،أخ��ذ �أح��د الأق��ارب� ،آليبي��ك ،الكلم��ة .كان ق�صري القامة� ،ش��عره
مم�ش��ط �إىل اخللف ،وك�أنه مل�س��ه بل�س��انه ،عيناه حادتان .وعلى الفور مل يعجب �آوليت ،لأنه ت�صرف بغطر�س��ة،
ومل ي�ش��ارك يف احلديث.
ً
�ضاغطا على �شفتيه ،كما لو كان يذيع خ ًربا.
 اليوم عيد .قال �آليبيك نع��م ،عي��د! احتف��ال كب�ير� .أري��د �أن �أهنئك��م به��ذا .ل��دى ه��ذا التقليد ،جوانب جي��دة و�أخرى �س��يئة .اخلتان....يف ع�صرن��ا ،يا رفاق....
أقارب.
 ل�سنا رفا ًقا ،و�إمنا � ٌ�صحح �أوتا�ش منزعجا.
 والأقارب رفاق.وا�صل ،دون �أن يرتاجع عن كلماته.
�الً � .أول� ،إن��ه خط�ير عل��ى حي��اة الطفل ،وثان ًيا� ،س��يق�ضي الطفل بب�س��اطة وقتًا
 يف ع�صرن��ا ،ه��ذا تقلي��د �أخ��رق ب� ٍيف الفرا���ش دون جدوى .لدى هذا التقليد....
 خال�صة القول!طالب �أوتا�ش وهو ي�صب الفودكا.
 �إذا ما تناولنا الأمر من وجهة نظر الطب احلديث.... �إيه� ،أيها الن�سيب ،اترك الطب و�ش�أنه ،حتدث عما يجب يف االحتفال.قاطعته زوجة تور�سني .بقية الن�سوة �صحنَ � ً
أي�ضا.
 �أت�ساءل �أي �أوالد لديه؟ ملاذا الأوالد؟! ا�س�أيل عنه نف�سه.من جديد وا�صل ذاك كالمه.
 باخت�صار� ،أنا �ضد طقو�س اخلتان.عال.
انفجرت الن�ساء يف ال�ضحك ب�صوت ٍ
برعم ،والبقية غري معروفة كيف "....هم�سن فيما بينهن.
"يا له من ٍ
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 ما الذي يجب القيام بختانه؟!ت�سود حلظات من ال�صمت قطعها �آليبيك بغ�ضب:
 على كل حال ينبغي �أن ن�شرب نخب العيد. َمل ْمل تقل ذلك ،من البدء ًبدل من �أن ترثثر بتفاهات؟
قال �أوتا�ش ،وحمل الك�أ�س.
 �إيه ،ماذا تقول �أنت؟ ما معنى "ترثثر بتفاهات"؟قال �آليبيك الذي مل يجل�س يف مكانه بعد بغ�ضب.
 كان م��ن املمك��ن ع��دم التعب�ير ع��ن رف�ض��ك عل��ى امل�أدب��ة! �إن كن��ت ترغ��ب ب�ش��دة ،ف�أين كنت قب��ل االحتفال؟ هلح�شوت فمك بال�شوفان؟
 �أنت� ،أيها ال�شاب ،ال مت�س ال�شرف! ما ميكنك القيام به ،غري �أن ت�شرب! هيا ،ا�شرب! لهذا ال�سبب �أنت يف عجلة! وملاذا �أنت ال ت�شرب؟ هل بف�ضل ذلك جمعت �شي ًئا ما وا�شرتيت "مر�سيد�س"؟ �أيها الأقارب!تدخل تور�سني يف امل�شادة الكالمية.
 فلنتجن��ب التباه��ي بال�ثروة .ل��دى كل واح��د �س��يارة .بع��د يوم�ين �س��يحل الع��ام اجلدي��د .ح�س� ًنا ،لنه��د�أ ،لرنف��عم��ن �أجل ذل��ك نخ ًبا!
 �أح�سنت! هذه كلمة جديرة باالهتمام!ابتهج �أوتا�ش.
 و�أري��د �أن �أ�ضي��ف :اخل�ير موج��ود مب��ا في��ه الكفاي��ة .الآن وق��ت جي��د .لنك��ن حري�ص�ين بع�ضن��ا عل��ى بع���ض .يف�صح��ة الأقارب!

حتدث تور�سني وزوجته على انفراد .كانت الزينة على �شجرة امليالد تلمع يف القاعة على �ضوء م�صباح الليل.
 �آوليت يغادر غدً ا .يجب �أن نعطيه نقودًا.قال تور�سني.
�أجابت الزوجة ،معربة عن اعرتا�ضها:
 ملاذا يحتاج املال ،و ُلديه املالب�س والطعام باملجان؟! باملجان باملجان ،ولكن.... �أوتا�ش تباهى وقال لو يعي�ش عنده� .أين هو الآن؟ ليعطه هو.414

 عب�س تور�سني ،وا�ستدار. وماذا الآن ،هل نر�س��ل الطفل خايل الوفا�ض ،يف �إ�ش��ارة �إىل ذلك؟ فهو ابن �ش��قيقي! �إن مل يكن ًتر
مال ،فلن�ش� ِ
له مالب�س على الأقل.
 يف عطلة ال�صيف �سن�شرتي ،فالآن -يف كل الأحوال�-سي�سرقونها منه. بالن�سبة لك ،يبدو كل ما هو حولك حالك الظلمة .ح�س ًنا ،ليعد دون كوبيك واحد!يف قلبه لوح بيده.
 لق��د وج��د قري ًب��ا �أق��رب من��ا� .أث��رت م�ش��كلة ،لع��دم رغبت��ك يف �أن ت�ترك ه��ذا ال�س��ائق ،ال��ذي ج��اء وبح��ث عن��ه.الو ُل��د ميي��ل �إىل الغرب��اء .والآن ال يوج��د م��ال....
 �صحيح.تنهد تور�سني.
 من ال�صعب �أن �أ�شرح لك �أي �شيء .لديك �إجابة على كل �شيء .انتهى� ،س�أ�صمت.وغادر الغرفة.

غ��ادر �آولي��ت الأق��ارب ب��دون م��زاج .و�صل �إىل حمط��ة احلافالت .لتتلقفه الوحدة مرة �أخ��رى .وبينما كان ينتظر
احلافلة ،دوى بقربه �صوت تانات:
�إي��ه� ،أيه��ا ال�ش��اب ،مرح ًب��ا! ا�س��تدار فج��أة ،ور�أى تان��ات يبت�س��م ،و�ألق��ى بنف�س��ه يف �أح�ضان��ه .عانق��ه طوي� ًلا ،ومل
ي�س��تطع �أن يرتكه.
 يف هذه املرة ،تبني� ،أنك ا�شتقت ب�شدة.قال تانات ،حمر ًرا نف�سه من عناقه.
خ�صي�صا لآخذك .ما بك� ،أنت ل�ست يف مزاج جيد؟
– عرفت �أنك اليوم �ستعود ،جئت
ً
 تانات�-آغا ،هل لديك الكثري من الأقارب؟ ل�ست غن ًيا بالأقارب .ولكن يوجد �أقارب. لكن �أنا لدي الكثري من الأقارب.جيد جدً ا .لنذهب �إىل ال�سيارة.
يف الطريق ،قال �آوليت فج�أة:
 تانات �-آغا ،كيف مات �أبي و�أمي؟نظر تانات �إليه يف مفاج�أة.
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 �أنت تعرف ذلك جيدً ا.مرة �أخرى� ،أريد �أن �أ�سمع مرة �أخرى.
ح�س ًنا�أجاب تانات ها ًزا ر�أ�سه.
 در�س��نا م��ع �أبي��ك �س��و ًيا يف املدر�س��ة .جل�س��نا يف املقع��د نف�س��ه .حت��ى ال�ص��ف الثام��ن مل ننف�ص��ل� .أنهين��ا دوراتال�سائقني م ًعا .وما يثري الده�شة �أننا خدمنا يف اجلي�ش م ًعا .كان النا�س ي�ضحكون ويقولون �إننا مثل فتاة و�شاب.
يف وق��ت واح��د كل من��ا ت��زوج .حت��ى �إنن��ا مل نك��ن ن��أكل ف��رادى .بع��د ال��زواج ،تب�ين �أن الأم��ور ت�س�ير ب�ش��كل مغاي��ر.
تباعدنا بع�ض ال�ش��يء.
 يف البداية ،يت�ضح� ،أنك �أحببت �أمي. �ضغط تانات على الفرامل ب�شدة .انزلقت ال�سيارة ،وتوقفت على جانب الطريق. من قال لك ذلك؟ �-س�أل تانات وهو ينظر �إليه. �سمعت. هذا يعني �أن واحدً ا من �أبناء القرية �أبلغك....تنهد.
 �أنت مل تعد �صغ ًريا ،يا �آوليت .رمبا �سيكون من الأف�ضل �أن تعرف .تعرفت على �أمك � ًأول .ثم ....تعرف عليهاوالدك� .شعرت �أنها �أعجبته .وعرفت �أنها معجبة بوالدك � ً
أي�ضا .والباقي معروف ....مل �أقف يف طريقهما .على
الرغ��م م��ن ذل��ك ،تزوجن��ا يف الوق��ت نف�س��ه ،واحتفلن��ا بالزف��اف م ًع��ا .بع��د �إنه��اء الدرا�س��ة ،ع��ادت والدت��ك �إىل
القري��ة ،وعمل��ت معلم��ة يف رو�ض��ة �أطف��ال .كان مبن��ى الرو�ض��ة متداع ًيا م��ن الهيكل .عندم��ا كان الأطفال نائمني
يف وق��ت الغ��داء ،اندل��ع حري��ق .حت��ى الآن ،ال �أح��د يع��رف �س��بب احلريق .انت�ش��ر احلريق على الف��ور .عندما ر�أى
كورما���ش الرو�ض��ة حت�ترق ،ه��رع �إىل هن��اك .وعل��ى الف��ور دخ��ل املبن��ى .وبطبيع��ة احل��ال كان هن��اك �آخ��رون .مل
ي�س��تطيعوا العث��ور عل��ى �س��ائقي �ش��احنتي الإطف��اء .يب��دو �أن��ه كان لديهم��ا مهم��ة يف م��كان �آخ��ر .يح��دث ذل��ك.
عندم��ا اجتاح��ت الن�يران املبن��ى ب�أكمل��ه ،ع� َّ�م الذع��ر ،ومل يج��ر�ؤ �أح��د عل��ى الدخ��ول �إىل هن��اك .ويف الداخ��ل
كان هناك الكثري من الأطفال ،مل ي�س��تطيعوا اخلروج ،ورك�ضوا الهثني .هرع كورما���ش وزوجته لإنقاذ الأطفال
�دوي� ،إال �أنهما متكنا م��ن �إلقاء �آخر طفلني م��ن النافذة .مل
املتبق�ين .وبع��د ذل��ك بقلي��ل انه��ار املبن��ى م�صحوب��ا ب� ّ
ي�ص��ب ال�صب��ي ب��أي �إ�صاب��ات .كان الطف��ل الأخري فتاةُ .ك�س��رت �س��اقها ،و�أُدخلت امل�ست�ش��في ،ثم تعافت.
ت�أثر تانات و�صمت.
وظال هكذا لفرتة طويلة ،مل ينب�س �أي منهما بكلمة واحدة� ،إىل �أن بادر تانات ً
قائل:
 باملنا�سبة ،تلك الفتاة تعي�ش يف املدينة التي تدر�س فيها.قال تانات.
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 �إذا مل تخني الذاكرة فهي من مواليدك� ،أي تدر�س الآن يف ال�صف اخلام�س .كنيتها ....كنيتها �سرييكباييفا.نعم� ،سرييكباييفا .كان والدها ميكانيك ًيا .بعد ذلك انتقلوا �إىل املدينة.
نظ��ر �آولي��ت �إىل تان��ات باهتم��ام ،دون �أن يرف��ع عن��ه عيني��ه .وبع��د �أن �ش��عر باحلرج من هذه النظ��رة� ،أزاح تانات
عينيه.
 هذا يعني� ....أنك حتبني ....لأنك �أحببت �أمي.جال�س��ا ،ومل يرف��ع عينيه عن��ه .وتانات
حت��ول تان��ات �إلي��ه ب�س��رعة ،ولطم��ه فج��أة عل��ى خ��ده� .آولي��ت مل يب��ك .بق��ي ً
� ً
جال�س��ا ،دون �أن يعرف ماذا يفعل.
أي�ض��ا بق��ي ً
فتح ال�صبي باب املق�صورة وبد�أ يخرج ببطء.
وداعا!
 ًقالها وهو يغادر.
قام تانات ب�سحبه بقوة �إىل الأر�ض وجعله يجل�س.
 ال!رفع تانات �صوته.
 �سوف تذهب معي!وبعد ذلك ،وا�ض ًعا ر�أ�سه على املقود ،هم�س ً
قائل� :آ�سف� ،آوليت!
نظر الو ُلد �إليه وقال:
 ح�س ًنا ،لنذهب.مرة �أخرى حتركا من املكان.

مم��ر املدر�س��ة طوي��ل طوي��ل .جمي��ع الأطف��ال يف الف�صول الدرا�س��ية .مي�ش��ي �آولي��ت �أمام الباب ال��ذي علقت عليه
عالمة "� 5أ".
رن اجلر�س .يندفع الأطفال يف �صخب ،وها هو باب اخلام�س "�أ" ُيفتَح .خرج املعلم ،وتبعه �أطفال.
نظ��ر �آولي��ت بعناي��ة �إىل كل واح� ٍ�د منه��م .عن��د الناف��ذة ج��اءت الفتي��ات ،و�ش��رعن يناق�ش��ن �ش��ي ًئا م��ا بح��رارة.
اق�ترب �آولي��ت منه��ن .نظ��رت الفتي��ات بح��ذر �إىل ال�صب��ي غ�ير امل�أل��وف.
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 هل �أننت من "� 5أ"؟ �س�أل ،على الرغم من �أنه كان يعلم. �أجل� ،أجابت �إحداهن مبت�سمة. هل تدر�س معكن ....فتاة با�سم �سرييكباييفا؟ نعم ،هي تلميذة متميزة!ب�شكل عفوي �أجابت �إحداهن.
 هل ب�إمكانكن �أن تنادين على هذه الفتاة؟ �سننادي عليها.رك�ضت الفتاة �إىل الباب و�صرخت.
 دانا! �شخ�ص ما ي�س�أل عنك.بع��د وق� ٍ�ت خرج��ت دان��ا م��ن ال�ص��ف .وكانت فتاة فائقة اجلمال ،بقامة �أعلى من املتو�س��طة بقليل ،وربطات �ش��عر
بي�ضاء طويلة ك�أجنحة فرا�شة ،تناوبت االبت�سامة وال�شك على وجهها .عندما ر�آها �آوليت ،مل يعرف ماذا يقول.
 هذا �أنت الذي تبحث عني؟ �س�ألت ب�صرامة. �أجل� ،أنا. �أنا ال �أعرفك.... و�أنا....مت َّلك ال�ضحك الفتيات اللواتي كن يقفن بالقرب .ا�ضطرب �آوليت �أكرث.
 كان والدك يعمل ميكانيك ًيا يف قريتنا� ،ألي�س كذلك؟بتحفظ.
�س�أل
ٍ
 �أجل.�أجابت الفتاة ،وهي تنظر �إليه متفاجئة.
 كان والدي يعمل �سائ ًقا .و�أمي ....كانت مربية يف رو�ضة الأطفال.من وجه دانا اختفت االبت�سامة ال�ساخرة املتعجرفة ،ونظرت �إليه بعينني مفتوحتني.
 وماذا بعد؟ �س�ألت بفارغ ال�صرب ،دون �أن ت�ستوعب كل �شيء حتى النهاية. ثم ....هما� ....أنا �آوليت....�ال ،وعانقت��ه ،لكنه��ا تراجع��ت عل��ى
 �آ-و-ليـ-ـ��ت!! �أن��ت �آولي��ت! –مل تتمال��ك الفت��اة نف�س��ها� ،صرخ��ت ب�ص� ٍ�وت ع� ٍ
الف��ور ،وغط��ت وجهه��ا بكفيه��ا ،ورك�ضت �إىل الف�صل الدرا�س��ي.
مل يفهم الفتيان والفتيات �شي ًئا ،هرعوا وراءها .و�ضعت دانا ر�أ�سها على املقعد وهي تبكي.
هرع �إىل �آوليت �صبيان" ،مدافعان".
 ملاذا �أغ�ضبت الفتاة؟418

بغ�ضب �س�أل �أكرثهما عجرفة.
�آوليت مل يجب.
 �أجب� ،أقول لك!�أم�سك �آوليت من رقبته.
 على كل حال لن تفهم.�أجاب ذاك بهدوء.
در�سا� ،أما �أنا ،فال �أريد �أن �ألوث يدي به.
 ماذا؟ انظروا ،كم هو ذكي! مارتيك ،تعال ولقنه ً�ض��رب م��ارات �آولي��ت عل��ى ذقن��ه� .آولي��ت مل يت��وان .عندم��ا كان ذاك عل��ى و�ش��ك �أن يوج��ه �إليه لكم��ة �أخرى� ،صد
قب�ضت��ه ،ول��وى ذراع��ه خل��ف ظه��ره لدرج��ة �أن وجه��ه ت��دىل ف��وق �صدره .مل يفق��د �آوليت الثق��ة والهدوء.
 هل �أنت مقاتل �سامبو؟�س�أل الفتوة بخوف .ت�صرفات �أوليت الهادئة ،على الفور �أخمدت احلما�س لديه.
 هذا لي�س �ش�أنك .اغرب من هنا ب�سرعة! هيا!عال.
هم هذان ال�شخ�صان بالرك�ض� ،أوقفهما �آوليت ب�صوت ٍ
عندما َّ
مهال! لي�س �إىل هناك ،اذهبا �إىل دانا.
رك�ض الفتيان �إىل الغرفة ،حيث كانت دانا تبكي.
مل يعرف �آوليت ماذا يفعل عندما دوت من الركن البعيد للممر الفارغ �صرخة �أحد املعلمني وهو يناديه:
 -يا و ُلد .تعال �إىل هنا!

يف مق�صورة ال�شاحنة الواقفة �أمام املدر�سة الداخلية ،يجل�س تانات و�آوليت.
 �إذن ،تقول �إنك �أ�صبحت جيغيتًا.قال تانات �ساخ ًرا.
العراك لي�س ًدليل على النمو .كيف وجدت تلك الفتاة؟
 يف املدينة عدد من املدار�س.باتزان ،مثل الكبار.
�أجاب �آوليت
ٍ
 عالوة على ذلك ،مل يكن عرا ًكا� .أنا دافعت عن نف�سي....ً
م�سئول عن م�صريك .لكن ال�شيء يح�صل لدي� .ساحمني ....ف�أنت تفهم كل �شيء.
 �أ�شعر بنف�سي.... ي��وم الأح��د املا�ض��ي كن��ت يف من��زل دان��ا .ات�ض��ح �أن والديه��ا يف غاي��ة اللط��ف .يف ال�صي��ف ،ق��ررا �أخ��ذي معه��م419
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�إىل �أنطاليا.
 هكذا �إذن.قال تانات بهدوء وهو ينظر �إىل �آوليت .يف �صوته دوت الغرية �أكرث من �س�ؤال.
– �أما �أنا� ....إىل منزل العطالت يف مكان قريب.
�أرخى �شفتيه ً
قليل يف ابت�سامة.
 بالطبع� ،أنطاليا �أف�ضل كثريا.�صمت كالهما لفرتة طويلة.
 العم تانات!توجه �إليه �آوليت بعد وقت.
 قل يل ،هل �أنت حتب زوجتك؟نظر تانات �إليه بح ّدة ،كما يف تلك املرة.
يا �آوليت....
قال ب�صوت هادئ.
 �أرجوك ،ال ت�س�أل املزيد من هذه الأ�سئلة. ح�س ًنا!�صوته � ً
أي�ضا بدا هاد ًئا.
يف هذه الأثناء اقرتب �صبيان من املق�صورة .من النوافذ ال�ضبابية نظر وجهان مبهمان .م�سح �آوليت الزجاج،
وتبني� ،أنهما كانا ال�صبيني اللذين ت�سببا يف العراك.
 �إيه ،ماذا تفعالن هنا؟ �أوه� ،آوليت!هرع ذاك الفتوة نف�سه ،و�صعد على �سلم املق�صورة .فتح �آوليت الباب.
 مرح ًبا!حيا تانات. لقد جئنا �إليكقال خماط ًبا �آوليت.
 يف عطلة نهاية هذا الأ�سبوع ....عيد ميالد دانا" .لنذهب؟! لنذهب!فرح �آوليت.
 ما الهدية التي �سنق ّدمها؟ ال �أعرف.420

 ما الذي ال يجب معرفته هنا؟! تدخل مارات. قطتي �أجنبت خم�س هر ٍر �صغرية� .سنقدم ثالثتنا ثالث هرر.دي � ً
أي�ضا ثالث بطاقات يان�صيب� ،أهديت �إيل مرة يف القرية.
 و ُل َّ�أ�ضاف �آوليت.
 رائع! ثالث هرر ،وثالث بطاقات يان�صيب!�صفق مارات ب�سعادة.
 ح�س ًنا ،لنذهب .غدً ا �سوف ن�أتي مرة �أخرى.ذهبا.
 هل تدر�سون م ًعا؟�س�أل تانات.
 -ال ،نتعارك م ًعا- ،بابت�سامة �أجاب �آوليت.

يف من��زل �آليبي��ك .ال يوج��د �أي �ش��يء زائ��د .الغ��رف نظيف��ة ومرتب��ة للغاي��ة ،كم��ا ه��و معت��اد بالن�س��بة لرج��ل �أعم��ال يع��رف
عمله جيدًا .يف املطبخ زوجته وحيدة حتت�سي مرق اللحمُ .فتح الباب بهدوء� ،آليبيك دخل الغرفة� .إنه م�شو�ش ،مرتبك.
 ماذا حدث؟ ملاذا ت�أخرت؟ � -صافورا ،الآن ماذا �سنفعل؟�شاحب .ما بك؟
 � -أنتٌ
نظر �آليبيك حوله ،كما لو كان يريد الت�أكد من �أنه ال يتن�صت �أحدٌ.
 تعايل �إىل هنا! ال يوجد �أحد ،تكلم.نظر مرة �أخرى حوله وهم�س ب�شيء يف �أذنها .خرجت عينا الزوجة من مداريهما ،وجتمدت .ثم نه�ضت وقالت:
ارتد مالب�سك!ِ
مالب�سك� .أنا ....مل �أخلع مالب�سي....
�أنت ارتديِ
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يف منزل تور�سني ،كان اجلميع ي�شاهدون التلفزيون .ارتبكوا عندما جاء �آليبيك وزوجته فج�أة.
 �أوه ،هل كل �شيء على ما يرام؟ تف�ضال.قال تور�سني ب�سعادة غامرة.
 �أيها الأطفال ،اخف�ضوا �صوت التلفزيون .ح�س ًنا ،ما الأخبار؟ كل �شيء على ما يرام�أجاب �آليبيك وهو ينظر �إىل زوجته.
 �إيه ،ما بكما؟ وجهاكما �شاحبان.  -وجهانا؟ ال ،ال .رمبا ت�أثري قطاف الربيع.�أجابت الزوجة جمربة نف�سها على االبت�سام ً
قليل.
 تبني �أن القطاف ي�ؤثر على موظفي املكاتب � ًأي�ضا� .سليمة!
نادى زوجته التي كانت متجهة �إىل املطبخ�- .ضعي اللحم ل ُي�سلق!
من املطبخ جاء قرع الأطباق و�صوت الزوجةً " :
حال".
 �أوه ،ال تن�شغلوا .نحن لن منكث فرتة طويلة.�أجاب الزوج وزوجته يف وقت واحد.
 ال ،ال ي�صلح .مادين ،ارك�ض ،اذهب �إىل املتجر. �أبي ،يف غ�ضون ع�شر دقائق �سيبد�أ الهوكي ....دع �سرييك يذهب ،فهو يف كل الأحوال ال يفهم. �ألي�س لديك �ضمري؟ �أنت تلميذ يف ال�صف اخلام�س وهو يف ال�صف الثاين ،ال يزال �صغريًا لكي يذهب �إىل املتجرِ .اجر� ،ستلحق.�ضحك �سرييك ال�صغري ب�سرور.
– �إىل �أن تعود� ،س�أطفئ التلفزيون .عندها �سيبد�أ الهوكي الح ًقا.
�أعطاه مادين نقرة على ر�أ�سه ،ونه�ض.
 �أوه ،نحن يف عجلة من �أمرنا....قال �آليبيك.
�ضغطت الزوجة على �ساق زوجها.
 �إذن ....لنذهب بال�سيارة .عندها �ستلحق.قال ،بعد �أن �أدرك.
 �ألي�س من الأف�ضل �أن تذهب بنف�سك؟�س�أل ال�صبي ،بعد �أن تو�صل �إىل خامتة منطقية.
 مممم ....بالطبع ....ممكن.... وهل من املمكن �إر�سال ال�ضيوف �إىل املتجر؟! اذهب �أنت! � ..صاح الأب.422

يف طريق العودة من املتجر� ،أوقف �آليبيك ال�سيارة و�س�أل:
 �أتذكر ،يا مادين� ،أهديتك ذات مرة �شي ًئا ما. ماذا؟ متى؟ �-أجاب ال�صبي وهو يفكر. يف ال�شتاء .يف حفل اخلتان.رفع ال�صبي كتفيه ،كما لو كان يقول :ال �أعرف.
 هل ن�سيت؟ ...بطاقة يان�صيب؟ �آه� ،أذكر.�أجاب الو ُلد وهو ي�ضحك.
 �أوه� ،أح�سنت!ربت على ظهر مادين.
�شاب ذكي جدً ا! قل يل �أين هي الآن؟
 �أنت رجلٌ . من؟ كيف من؟! �أنا �أحتدث عن بطاقات اليان�صيب. �آ� ....آ�....آ لقد �أعطيتها. �أعطيتها؟ً
متو�سل:
ظهرت حبات العرق على جبهته .انحنى �إىل الو ُلد وقال
قل ،ملن �أعطيتها؟
 يا عمي ....ما بك؟ ملن �أعطيتها؟ لآوليت� .أعطيته �إياها يف اليوم نف�سه .لأنه مل يكن هناك نقود لأعطيه....بحزن .ولكن يف حماولة منه ،حتى ال ي�شك ال�صبي يف �شيءٍ ،دفع ب�شبح ابت�سامة على �شفتيه.
 يا للأ�سف! قال ٍعالم تتح�سر؟
 َ �أنا؟ ال .ملاذا يجب �أن �أحت�سر؟! كان هناك رزمة كاملة من �أوراق اليان�صيب� ,أنا �أحت�سر لأنني مل �أعطك كامل الرزمة. �آ�-آ ....لنذهب� ،سنت�أخر على الهوكي .اليوم ،تلعب رو�سيا وكندا .هل ت�شجع الهوكي؟ نعم .م�شجع متع�صب!ً
م�شغول ب�أفكار �أخرى.
عال ليظهر مدى حر�صه واهتمامه ،على الرغم من �أن ذهنه كان
�أجاب ب�صوت ٍ
بارتباك نظر �إليه مادين.
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 ال �أ�ستطيع �أن �أفهم!قال تور�سني ً
با�سطا ذراعيه.
 ملاذا جاءا ،وملاذا غادرا؟ حتى �إنهما مل يبقيا لي�أكال.�أ�ضافت زوجته يف مفاج�أة.
 حتى مل ي�سمحا بفتح زجاجة الفودكا.وا�صل تور�سني وهو ينظر �إىل الزجاجات الثالث املنت�صبة على الطاولة.
 مادين ،ماذا قال لك؟كان مادين غار ًقا بالكامل يف التلفزيون .الهوكي على قدم و�ساق ،كاد التلفزيون ينفجر.
 مادين ،هل �س�ألك عن �أي �شيء؟�س�ألت الأم وهي تنكزه يف كتفه� .أجاب االبن ،دون �أن يرفع عينيه عن التلفزيون:
 نعم. عم �س�أل؟عن بطاقات اليان�صيب� .أمي ،ابتعدي جان ًبا! هيا ،هيا! �أح�سنت! هدف! يان�صيب؟تبادل الزوج والزوجة نظرات الده�شة ....
 �أي يان�صيب؟ �آ� ....آ ...بدا �أن الزوجة قد خمنت �شي ًئا.
 �إنها لي�ست �صدفة .فهو بدون م�صلحة ال يخطو خطوة .قف ،قف ....مادين ،كيف �أجبته؟ �أمي ،ال ت�شو�شي. ال ،ماذا قلت له؟ قلت �إنني �أعطيت بطاقات اليان�صيب لآوليت. لآوليت؟ هل هذا �صحيح؟ نعم .هيا ،هيا� ....إيه؟�أ�شارت الزوجة و�أخذت زوجها �إىل غرفة �أخرى.
 هل فهمت �شيئا؟�..س�ألت تور�سني. ال �شيء.� -أنا فهمت.
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بالقرب من املتجر وقف كثري من الأ�شخا�ص يتحدثون.
 يقولون �إن البطاقة لي�ست معه. يقولون� ،أعطاها البن �أخيه الذي يدر�س يف املدينة. ا�ستثقلوا �إعطاء املال .ي�ستحقون! الآن كيف �سيعيدها؟ لك��ن احل��ظ ابت�س��م له��م! هن��اك �س��يارة .وف��از بـ"مر�سيد���س"� .أم��ا �أن��ا ،مل �أف��ز بكوبي��ك واح��د يف حيات��ي.عجي��ب!....
ظهر �أوتا�ش ،قريب تور�سني ،من ال�سيارة ،و كامريا تتدىل من كتفه.
 �إيه� ،أوتا�ش! ملاذا ال تغ�سل؟ ماذا؟ الكامريا.فح�ص الرجل الكامريا ،وحت�س�سها.
–�أ�صلحوها جيدً ا.
قال وهو يلح�س �شفتيه.
 �أجل� .أُ�صلحت جيدً ا!قال �آخر ،دون �أن ينظر �إىل الكامريا.
�إذن ،ملاذا نقف!
�أجاب �أوتا�ش ،بعد �أن فهمها على الفور.
ومتى �ستغ�سلون “املر�سيد�س” التي فزمت بها؟
هي لي�ست لنا .لآوليت .ورقة اليان�صيب �أهديت �إليه .هو فاز .هو �سيت�سلمها .ولكن ميكنني � ً
أي�ضا �أن �أغ�سلها.
�إن كنت �أنت تقول هكذا ،ماذا �سيقول �إذن ال�شخ�ص الذي �أهدى ورقة اليان�صيب؟ هذا هو ال�س�ؤال!
ومع ذلك ،هذا يعني �أنكم ربحتم ح ًقا.
قال ذلك الفالح احلزين.
– �أما �أنا ،مل �أجد قط ولو كوبي ًكا واحدً ا يف طريق �أو يف حافلة .بب�ساطة �أم ٌر عجيب! ...ملاذا هكذا؟
يعني� ،أنت مل تفقد �أي �شيء قط .حتى جتد .يجب �أن تفقد ،يا �أخي!
دخل �أوتا�ش �إىل املتجر .وراءه دخل الباقون .بقي الفالح احلزين واق ًفا ،فا ً
حتا فاه ،دون �أن يفهم �شي ًئا.
ممتع! ...وماذا يجب �أن �أفقد؟ �إذا مل يكن لدي ما �أفقده!
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�آليبي��ك م��ع زوجت��ه يجل�س��ان يف مكت��ب مرب��ي املدر�س��ة الداخلي��ة من�ص��وروف .كان املرب��ي �س��عيدً ا لأن الأق��ارب
ج��اءوا لزي��ارة �آوليت.
�أفهم� ،أفهم.
قال وهو ي�شري بر�أ�سه.
 الآن كل �ش��يء ره��ن بالوق��ت ،فلي���س ل��دى اجلمي��ع وق��ت .الكث�ير م��ن العم��ل ،ال وق��ت ل�ش��يء �آخ��ر� .ش��ك ًرا لأنك��مجئت��م .م��ن ال�صع��ب �أن نتوق��ع م��ن طف��ل مل ي��ر يف طفولته م��ا هو جيد ،رحم ًة وعط ًف��ا عندما يكرب.
بالطبع.
�أجاب �آليبيك مبت�س ًما.
 نح��ن ل�س��نا غرب��اء عل��ى �آولي��ت .كان �آبا�ؤن��ا بع�ضه��م لبع���ض �إخ��وة� .إذا مل نك��ن نح��ن ،فمن �س��يبحث عنه؟! لكنالأم��ر يف �أنه ال يوجد وقت....
عندما كان والداه على قيد احلياة ،توا�صال معنا �أكرث من الآخرين
تدخلت زوجته يف احلديث.
�جاعا
مل جنل���س على الطاولة بدونهم .امل�س��كينان رحال مبك ًرا .كانا �ش��همني جدً ا� .آوليت ينمو �ش��بي ًها ب�أبيه� ،ش� ًومتهو ًرا مثله.
هذا �صحيح.
قال من�صوروف املبتهج.
عراك ليحمي �شرف فتاة.
 مع زمالئه �صادق ،و�إذا ر�أى ظل ًما ،ال يحتمل .ذات مرة دخل يف ٍتقاتل؟! ملاذا تقاتل؟
�س�أل الزوج والزوجة م ًعا.
نعم .ال تخافا!
ابت�سم املربي مه ّد ًئا �إياهما.
ً
ان�ضباطا يف ف�صله.
ثم ات�ضح �أن الأوالد هم من جاءوا للعراك معه .ب�شكل عام ،هو الفتى الأكرث
نعم ،هذا ملحوظ .يف العطلة كان يف زيارتنا.
كذب �آليبيك ،ونظر خل�سة �إىل زوجته .ف�أ�سرعت �إىل مباركة ما يقول.
در���س م��ع �أطفالن��ا� ،ش��رح له��م م��ا مل يعرف��وه� .إن��ه حن��ون :دائ ًم��ا “عمت��ي” و”عم��ي” ،وي�س��أل ب�ش��كل م�ؤث��ر “مب��اذا
�أ�س��اعدك ،ماذا �أفعل” .يف مدر�س��تكم الداخلية ُيق َّدم عمل تربوي يف غاية اجلودة.
�شك ًرا!
�أجاب املربي ،بدون �أن يخفي ر�ضاه عن الثناء.
 يب��دو �أن جمي��ع الآب��اء والأمه��ات را�ض��ون عن��ا .تعال��وا يف العطل��ة القادم��ة ،حت��ى ال يبق��ي �آولي��ت يف املدر�س��ة426

الداخلي��ة مبف��رده.
�أوه ،عم تتحدث!
ق��ال �آليبي��ك ،كم��ا ل��و �أن��ه �أُه�ين .ب�س��ط يدي��ه ،ورمى بر�أ�س��ه �إىل اخللف .والزوجة يب��دو وك�أنها تعر�ض��ت للإهانة،
نفخت �شفتيها.
 قب��ل العطل��ة �س��وف ن�أت��ي �أك�ثر م��ن م��رة .الآن ،وهلل احلم��د ،كل �ش��يء لدين��ا عل��ى م��ا ي��رام .لي���س كم��ا كان م��نقبل.
اعذرونا ،يف بع�ض الأحيان يرتكب املعلم �أخطاء.
قال من�صوروف ،وهو ي�شعر باحلرج .ورغبة منه يف التكفري عن ذنبه� ،ضحك ب�شدة.
�صحيح ما تقوله.
�أجابت املر�أة ،يف حماولة ملوا�صلة احلديث يف االجتاه نف�سه.
نع��م � ....صحي��ح ماتق��ول .يف قريتن��ا هن��اك معل��م .ينهم��ك يف ال�ش��رح ،وفج ��أة يف منت�ص��ف الدر���س ي�س ��أل:“ي��ا �أوالد� ،أي �ص� ٍ�ف ه��ذا؟” .الأوالد ي�ص��درون �ضو�ض��اء ويجيب��ون “ال�س��ابع”“ .م��اذا تقول��ون! مل��اذا �إىل الآن مل
تخ�بروين؟! "ي�صي��ح ،وه��و يلمل��م �أ�ش��ياءه لي ُه� ّ�م باخلروج.
عال:
وا�صلت املر�أة ب�صوت وهي تطلق �ضحكاتها ب�صوت ٍ
التالميذ مل يقولوا احلقيقة ...نعم ...كانوا يخدعونه !!
ظن��ت امل��ر�أة �أن اجلمي��ع يتابعونه��ا ،لكنه��ا عندم��ا ر�أت ابت�س��امة املدي��ر الباهت��ة م��ن خ�لال �ش��فتيه املغلقت�ين،
وزوجه��ا ال��ذي كان ينظ��ر �إليه��ا ب�ش��كل مرع� ٍ�ب� ،ش��عرت باحل��رج ،وقطع��ت ال�ضح��ك عل��ى الف��ور.
مممم .هل ب�إمكاننا اليوم �أن نلتقي ب�آوليت؟
�س�أل �آليبيك ،مغ ًريا دفة احلديث يف اجتاه خمتلف.
بالطبع ،بالطبع.
�أجاب من�صوروف ،وهو ينظر �إىل �ساعته.
بعد �ساعة �ستنتهي الدرو�س .تعاليا لأريكما غرفته.

ي�س�ير �أوتا���ش وهو يغني ،على رقبته الكامريا ،والأو�س��اخ تتالطم حتت قدميه .يكرر فقط �س��ط ًرا واحدً ا ،يتكون
من كلمتني ،وبلحن واحد:
حبيبتي الغالية....
حبيبتي الغالية....
نحوه قفزت زوجته ،على ما يبدو ،ووف ًقا ملظهرها ،بدت وك�أنها تفت�ش عنه!
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فظيع!
قالت م�ضطرب ًة عندما ر�أت زوجها املخمور.
 �إيه ،من �أي حفل �أنت قادم ؟جفل الزوج ،لكنه متا�سك ،و�أظهر مظه ًرا رزي ًنا .ولكن يف كل الأحوال كان من الوا�ضح �أنه خممور.
بب�ساطة .نحن �أنف�سنا....
قال ،وهو يحاول الوقوف منت�ص ًبا.
 غ�سلنا.ماذا؟
ها ...الكامريا....
لتغرق �أنت وكامرياك!
الكامريا ال تغرق يف املاء.
�س�أغرقها!
ردت الزوجة الغا�ضبة.
– يبدو �أنه مل يكن هناك ثمة مربرات �أخرى!
كان هناك مربر �آخر .غ�سلنا �سيارة �آوليت.
نظرت الزوجة �إليه ،و�صمتت لي�س ً
طويل:
هل ت�ستطيع قيادة ال�سيارة؟
مم ....بالطبع! �أقودها ب�شكل جيد! �أين ال�سيارة؟
اجل�س!
�أمرته الزوجة بعد �أن غريت ر�أيها ،عندما اقرتبا من ال�سيارة على جانب الطريق ،وا�ستطردت:
 �س�أجل�س خلف املقود بنف�سي� .أنت فقط تف�سد الأمر.جل�ست الزوجة خلف املقود ،و�أدارت املحرك.
ملاذا حتملق يف ؟! انظر �إىل اخللف� ،إىل اخللف! �أال توجد �سيارة؟
ال.
ما �أن حتركت ال�س��يارة ،حتى ارتطم بها �ش��يء ما من اخللف ،و�س��معت �ش��تائم �أطلقها �ش��خ�ص ما .عندما التفتا
كي ينظرا �إىل الوراء� ،سقطت عليهما �أكوام من الق�ش ،و�أ�صبحت ال�سيارة مظلمة.
بعد حلظات خرجا من ال�سيارة .ات�ضح �أنها مربوطة بعربة ق�ش.
�أوه� ،أيها الوغد ال�سكري! � ...صرخت الزوجة.
– ماذا قلت لك؟
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لقد �س�ألتك �إن كان هناك �سيارة.
�أجل.
ً
متحمل اللوم.
�أجاب الزوج
 هذه لي�ست �سيارة� ،إنها عربة....ك�صنم ،ال تعرف ماذا تقول.
فتحت الزوجة عينيها ،ووقفت
ٍ
ات�ضح �أن �سائق العربة ،من ت�أثري �ضربة ال�سيارة ،طار ،والآن يخرج من التنب �أمام ال�سيارة.
�س�أ�شتكي �إىل املحكمة!
قال �سائق العربة مهاج ًما.
ال�شكوى ينبغي �أن تكون �ضده!
�صاحت الزوجة وهي ت�شري �إىل زوجها.
علي عندما �س�ألته عما �إذا كانت هناك �سيارة وراء ظهر �سيارتي ،ف�أجابني بالنفي.
– هذا هو من كذب َّ
لقد �أجاب ب�شكل �صحيح.قال �سائق العربة.
 ه��ذه لي�س��ت �س��يارة� ،إنه��ا عرب��ة� .إىل جان��ب ذل��ك ،مل يك��ن خل��ف املق��ود ال��زوج ،و�إمن��ا �أن��ت! �أن� ِ�ت �س��تتحملنيامل�س��ئولية .م��ا �أن��ت! يف الع��ام املا�ض��ي ده�س��ت كب�ش��ي املنت��ج الوحي��د� ،ألي���س كذل��ك؟ ه��ذا �صحي��ح .بهذه ال�س��يارة
ذاته��ا .الكب���ش املنت��ج الوحي��د يف القري��ة .الآن ال يوج��د يف القري��ة �أي كب�� ٍ�ش .لق��د جلبت��ه م��ن تورك�س��تان .عنده��ا
�س��احمتك ،الآن ل��ن �أ�س��احمك.
نعم ،ال يوجد كب�ش� ...أكد �أوتا�ش.
ملاذا تدمدم هكذا!
قالت الزوجة ،وهي تنظر �إليه ب�شكل خميف.
 هل تود �أن �أُحاكم؟ ح�س ًنا ،فليحاكموين! فلتذهب �إىل حمكمتك!قالت ل�سائق العربة.
دفعت الغرامة؛ ب�إمكاين عدم الذهاب
فك �س��ائق العربة احل�صان ،وجل���س على �س��رجه .وقال وهو ي�س��تدير� :إذا ِ
�إىل ال�شرطة.
كم؟ ..خم�سة �آالف تنغي.
خذ! � ...أ�شارت ب�إ�صبعها.
فتحرك �سائق العربة من مكانه.
�ألف تنغي.
تعر�ض املر�أة.
429

ربِكلا ةبتع

خم�سة �آالف.
بعناد.
قال ٍ
�ألف وخم�سمائة تنغي....
�إن �أغ�ضبتني� ،س�أرفعها �إىل ع�شرة �آالف.
قاطع بعناد.
�إيه ،تعال �إىل هنا.
نادى �أوتا�ش على �سائق العربة.
اقرتب ال�سائق.
– �إىل هنا� ،إىل هنا.
ا�صطحبه �أوتا���ش �إىل اجلانب الآخر من العربة ،خلف الق���ش .رجعا بعد حلظات .بدا �س��ائق العربة الآن را�ض ًيا
ومبتهجا.
ً
ح�س ًنا!
قال ،وهو يقرتب من املر�أة.
 �ألفان.ع َّدت املر�أة النقود ،واندفعت على الطريق الأ�سفلتية �إىل املدينة بال�سيارة التي كان جناحها الأي�سر م�شوهً ا.
�أنا ال �أفهم �شي ًئا .ماذا قلت له؟ �أ�صبح �سعيدً ا.
قالت املر�أة لزوجها.
يجب �أن نكون قادرين على �إيجاد لغة م�شرتكة!
�أجاب �أوتا�ش بتعجرف.
نظرت �إليه املر�أة بارتياب.
�إيه� ،إىل �أين نحن ذاهبان؟”
�س�أل �أوتا�ش ،بعد �أن �صح�صح ً
قليل.
�إىل �آوليت.
ملاذا؟
اجل�س بهدوء� .س�أ�شرح لك فيما بعد .و�إال �ستت�سبب يف حادث.
عندم��ا ر�أى �أوتا���ش �أن ع��داد ال�س��رعة ي�ص��ل �إىل مائ��ة و�أربع�ين� ،أغم�ض عينيه ،وقال وه��و ي�ضع يديه على عينيه:
"�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم".
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اليوم �ستبيت لدينا.
بلطف.
قالت زوجة �آليبيك لآوليت ٍ
 �أذن لك املدير .يف ال�صباح �سرنيك املدينة ،ثم نق ّلك بال�سيارة �إىل املدر�سة.�شك ًرا ً
جزيل.
بفرح.
�أجاب �آوليت ٍ
من �أجلك �أخذنا �أف�ضل غرفة يف �أف�ضل فندق يف املدينة.
هل �أنتما يف �إجازة؟
ال .ا�ست�أذنا ليوم واحد كي نزورك� .آليبيك ،اذهب �إىل البوفيه وا�ش ِرت �شي ًئا �آخر لآوليت.
داعي يا عمة .لقد �أكلنا للتو.
ال َ
�إىل �أن تذهب �إىل النوم ،ال يزال هناك وقت طويل� .ستجوع� .أنا الآن....
وخرجت �إىل املمر.
العمة جامال ،وغدً ا هل �سنذهب �إىل احلديقة؟
نعم� ،إىل حيث ت�شاء.
هنا ....توجد فتاة تدر���س يف مدر�س��ة �أخرى .ا�س��مها دانا� .أنتم ،رمبا ،ال تعرفونها .هذه هي الفتاة التي �أنقذها
�أبي و�أمي.
نعم ،نعم� ....أذكر.
لن�أخذها معنا � ً
أي�ضا.
بالطب��ع! و�أي حدي��ث ع��ن ذل��ك! ال ن�أ�س��ف عل��ى �ش��يء م��ن �أج��ل �أ�صدق��اء �آولي��ت .غ��دً ا �س��نذهب �إىل منزله��ا
ون�أخذه��ا .كي��ف ه��ي درا�س��تك؟
جيدة.
ممتاز .واملدير �أثنى عليك.
دخل �آليبيك ً
حامل ورقة ملفوفا فيها الكثري من الأ�شياء.
دجاج��ا م�ش��و ًيا ،كافيار �أحم��ر ،ع�صري ماجنو ،كي��وي! �أين
جن��اح باه� ٌر ،ب�س��رعة ع��دت .ح�س� ًنا! م��اذا �أح�ض��رت؟ ً
وجدت ذلك؟
عندما تكون الرغبة موجودة ،ميكن لف اجلبال � ً
أي�ضا!
�ضحك �آليبيك ب�صوت حاد.
تبني �أن لدى �آوليتجان فتاة معجب بها ....و ....و ....هي �صديقة جيدة .قررنا ا�صطحابها معنا للنزهة غدً ا.
عــظيــم!
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العم �أليبيك! ملاذا مل ت�أتوا �إيل من قبل؟ يف بع�ض الأحيان �أحن �إىل القرية.
اعذرنا ،يا �آوليت.
�أجاب �آليبيك برقة
 لن يحدث ذلك مرة �أخرى .لديك احلق يف �أن ت�ستاء منا.ال-ا .ال ا�ستياء.
�أجاب ،ك�شخ�ص بالغ.
الآن �سوف ن�أتي .هل ترغب يف الذهاب �إىل �إي�ساك-كول يف ف�صل ال�صيف؟
بالطبع! ح ًقا؟
ال.
قال �آليبيك باهتمام ،وهو ينقر ب�أطراف �أ�صابعه على الطاولة.
– �أيعقل �أن نر�سل �آوليت مبفرده؟ �سوف ن�أخذه �إىل �إي�ساك-كول.
ما ر�أيك بكلمات عمك؟
موافق!
قال �آوليت ،وربت على يد العمة.
لفرتة طويلة جل�سوا يف �صمت .ذهب �آليبيك و�أدار التلفزيون.
يف ذلك الوقت ،يف فناء الفندق كانت تقف �سيارة �أوتا�ش امل�شوهة.
انفراد.
حتدث �آليبيك وزوجته يف غرفة �أخرى لفرتة وجيزة على
ٍ
�أعتقد �أنه مل يفز ب�أي �شيء.
قالت الزوجة.
م�ستحيل .هنا ،كل �شيء مكتوب.
�أجاب الزوج و�أظهر مالحظة يف دفرت مالحظاته
 رمبا ،هو ال يعرف!�إن كان الأمر هكذا ،فهذا �أف�ضل .بدون �أن ي�شعر �سن�ستف�سر عن كل �شيء.
كيف �سن�ستف�سر؟
أنت.
ا�س�أيل � ِ
ال� .أنت ا�س�أل.
قال �آليبيك بارتباك.
ح�س ًنا .لديك قلب �ضعيف� .س�أ�س�أل �أنا.
�أوه� ،أوه ،روزا روزمباييفا تغني.
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قالت جامال وهي تقرتب من �آوليت.
كان �آوليت �صامتًا .جل�س دون �أن يرفع عينيه عن التلفزيون.
�آوليت ....لو �أنت ....فج�أة......
بد�أت جامال بهدوء ،مع �ضحكة م�صطنعة رنانة ،بعد انتهاء الأغنية
– لو �أنت ربحت فج�أة �سيارة “مر�سيد�س” ،ماذا �ستفعل؟
�أنا؟ �ضحك �آوليت ب�صدق وب�شكل طفويل.
عندها� ،س�أقدمها لكم.
فج�أة بد�أت جامال ت�سقط� ،ضاغطة بيدها على �صدرها.
العم �أليبيك! العم �آليبيك!
�صرخ ال�صبي خائ ًفا وهو ي�سند جامال.
هرع �آليبيك �إىل الغرفة ،بعد �أن كان ي�ستمع �إىل حديثهما من خلف الباب.
لديها قلب مري�ض .ال تخف ،ال تخف! الآن ،الآن ....
ارتبك �آليبيك وبد�أ يهدئ �آوليت ،وهو ي�ضع زوجته يف الفرا�ش.
العم �آليبيك� ،س�أت�صل بالطبيب!
داعي� .س�أعطيها الدواء الآن� .أح�ضر بع�ض املاء!
ال َ
عندما ذهب �آوليت جللب املاء ،هم�س يف �أذن زوجته:
وتقولني �إنك قوية؟
وبخها.
– لو �أين �س�ألت بنف�سي! عودي �إىل وعيك �سري ًعا!
ها هو املاء
ق َّدمه �آوليت.
ملأ �آليبيك فمه باملاء ،ور�شه على وجه زوجته.
بد�أت رمو�ش الزوجة تهتز ً
قليل.
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�أخذ �أوتا�ش وزوجته غرفة يف الطابق الأول من الفندق نف�سه ،مبا�شرة حتت غرفة �آليبيك وزوجته.
انزع هذه القذارة ،هل الت�صقت برقبتك؟
قالت الزوجة متذمرة عندما دخال الغرفة.
هناك ثقب� .س�أل�صقه الآن.
�أجاب �أوتا�ش.
 لقد ا�ستعاد وعيه.وعلى الفور �أم�سك بالغراء.
�أنت يف املنزل ال تفعل �شي ًئا ،وهنا فج�أة بد�أت! ها قد ت�أخرنا ب�سببك.
متاما كالذي عند �آليبيك.
جناح من غرفتنيً ،
دخال �إىل ٍ
ما �ضرورة كل ذلك؟
قال الزوج يف تذمر.
�إنه لأمر خمج ٌل ح ًقا.
ً
خمجل! �إىل �أين �أخذا الو ُلد؟ كل ذلك ب�سبب غبائك! على
قريب لنا؟ قريب .ملاذا يجب �أن يكون الأمر
هل هو ٌ
�أي حال� ،س�أفعل كل �شيء حتى ال يح�صال على �شيء.
هيا ،دعنا نذهب �إىل البوفيه� .أريد �أن �آكل.
اجل�س� .س�أح�ضر بنف�سي .و�إال ف�سوف ت�شرب مرة �أخرى.
نزع �أوتا�ش الكامريا من رقبته ،و�ضع عليها الغطاء مرة �أخرى ،ود�سها حتت ال�سرير.

م�ساء اخلري!
حيا تور�سني الزوجة .حينها ،ارتع�ش �أوتا�ش ،ونه�ض من مكانه.
من �أين جئتما؟
�س�ألت زوجة �أوتا�ش.
نعم� ،أردنا �شراء مالب�س للأطفال.
�أجابت زوجة تور�سني.
 و�أنتما؟جئنا لإ�صالح ال�سيارة .الليلة املا�ضية �ضربها �أحدهم.
�أين كانت تقف؟
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نعم .هناك .حيث كانت واقفة.
�أي نوع من النا�س ن�صادف اليوم!
تنهدت زوجة تور�سني.
�أخربيني ب�صراحة....
ا�ستدارت زوجة �أوتا�ش فج�أة نحو زوجة تور�سني.
 هل �أتيتما �إىل املدينة فقط ل�شراء مالب�س �أطفال؟نظرت تلك �إليها باهتمام.
نعم.
�أجابت �سافورا ،غري راغبة يف �أن تقول احلقيقة .ولكن من عينيها وهيئتها تبدو عالمات الكذب.
تبني �أن �آليبيك مع زوجته هنا � ً
أي�ضا.
قالت زوجة �أوتا�ش.
– لقد �أخذا �آوليت� .أنانيان ج�شعان! يا لهما من ماكرين!
�أعرف.
�أجابت �سافورا.
ماذا؟
�أن �آليبيك �أخذ �أوليت .وملاذا جئتما؟
يف احلقيقة....
قالت زوجة �أوتا�ش وهي تقرتب جدً ا.
 من حيث درجة القرابة ،ال يوجد �أحد �أقرب �إىل �آوليت منا.نعم.
�أجابت �سافورا ب�سخرية.
 يف كل عطلة جاء وعا�ش لديكم! لقد ع ّبدمت كل الطرق �إىل املدر�سة الداخلية و�أنتم تزورونه!و�أنتم؟
يف العطل��ة الأخ�يرة �أق��ام لدين��ا .ولي���س لديك��م .والآن ه��ا �أنت��مُ ،ت�س��بون �أق��رب الأق��ارب� .أال ت�ش��عرين باخلجل؟
نحن من �أدخلناه �إىل املدر�س��ة الداخلية.
ونحن نريد �أن ن�أخذه ليقيم عندنا .بدءا من �سبتمرب �سيعي�ش لدينا!
ملاذا مل ت�أخذوه �إليكم يف �سبتمرب املا�ضي؟
مل يكن هناك وقت.
مل يكن هناك وقت! مل يكن املكر كاف ًيا! ذلك هو الأمر!
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كل �شيء وا�ضح.
قالت �سافورا بعد توقف:
 بينما نحن نتجادل معك هنا ،تكون زوجة �آليبيك قد �أدارت ر�أ�سه بالفعل .فهم علموا قبل اجلميع!هم��ا � ً
أي�ض��ا حمت��االن ،حت��ى �إن �س��يارتهم يف الفن��اء غ�ير مرئي��ة .رمب��ا ركنوه��ا حي��ث ال يراه��ا �أح��د .ه��م ق��ادرون
على كل �ش��يء.
�إذن ،الأهداف �أ�صبحت وا�ضحة.
قالت �سافورا.
 الآن نحن بحاجة لاللتفاف على جامال ،وقطع الطريق عليها.�صحيح! هكذا يجب �أن نفعل!
و�صلت��ا �إىل غرف��ة الفن��دق ،حي��ث �أغلقتاها على زوجيهما .زوجة �أوتا���ش �أعطت �س��افورا الطعام امللفوف يف ورقة
لتم�سكه ،وفتحت الباب باملفتاح.
ا�ضغط ،ا�ضغط بقوة.
ج��اء �ص��وت �أوتا���ش م��ن الغرف��ة اخللفي��ة عندما دخلتا� ،إال �أنهما حني �ش��عرا بدخول زوجتيهم��ا� ،صمتا الواحد تلو
الآخر وببطء خرجا �إليهما.
جتمدت املر�أتان ،غري م�صدقتني عينيهما :تور�سني و�أوتا�ش ثمالن ،يتمايالن ،بالكاد يقفان على �أقدامهما.
نظ��رت زوج��ة �أوتا���ش حوله��ا ،راغب��ة يف الت�أك��د م��ن عدم وج��ود "�أبو"اب �أخ��رى .اقرتبت من الناف��ذة ،نظرت �إىل
�أ�سفل .الطابق الثالث! ال ميكن �أن يكونا قد نزال من ال�شرفة.
ً
مهل ،من �أين لكما؟
�س�ألت زوجة �أوتا�ش.
ماذا؟
�س�أل �أوتا�ش.
ماذا ماذا؟ �أين �شربتما؟
ال ،مل ن�شرب ،قال �أوتا�ش ،وهو يبلع ريقه.
مل ن�شرب!
�أكد تور�سني � ً
أي�ضا.
ذهبت زوجة �أوتا�ش �إىل الغرفة الأخرى ،و�أخرجت من هناك الكامريا املتدلية وك� ًأ�سا.
ذلك هو �سرك!
قالت بغ�ضب.
 و�أن��ا �أفك��ر مل��اذا ال يزيله��ا م��ن رقبت��ه! “�س��أل�صقها� ،س��أل�صقها” .و�أن��ا ،امل�س��كينة� ،صدق��ت! �س��افورا� ،أح�ض��ري436

يل ك� ًأ�سا!
و�ضعت �س��افورا الك�أ���س على الطاولة .زوجة �أوتا���ش بد�أت بال�ضغط على الكامريا والفودكا تخرج .خرج ك�أ�س��ان
متاما من الفودكا.
مليئتان ً
يج��ب �أن نك��ون قادري��ن عل��ى �إيج��اد لغ��ة م�ش�تركة! �أن��ا �أفك��ر كي��ف تعل��م �أن يجد لغة م�ش�تركة مع اجلميع .ح�س� ًنا،
هاك ،الآن ابحث عن لغة م�ش�تركة.
�أفرغت ك�أ�سي الفودكا من النافذة.
�أغلق تور�سني عينيه ،يف حني مد �أوتا�ش عنقه ً
قليل ،ونظر حيث ان�سكبت الفودكا.

�آليبي��ك وزوجت��ه و�آولي��ت ودان��ا يتجول��ون بال�س��يارة يف �أنح��اء املدين��ة .االبت�س��امة على وجوه اجلميع� .شم���س �أوائل
الربيع ال�ضعيفة ،ب�س��بب �أغ�صان الأ�ش��جار ،تلوح ب�صعوبة.
بعد �أن انعطفوا �إىل ال�شارع التايل ،توقفوا �أمام متجر "مالب�س �أطفال".
***
تانات �أمام البوابة يغري اخلزان ،بعد �أن رفع ال�س��يارة برافعة ،ي�س��اعده ابنه الذي يبلغ من العمر الثانية ع�ش��رة
�أو الثالثة ع�شرة .خرجت الزوجة من املنزل ،واقرتبت منهما.
ملاذا تقفني؟
�س�أل تانات ،بعد فرتة من الوقت.
بب�ساطة ....
�أجابت مبت�سمة.
 �أنت توقفت عن زيارة ال�صبي يف املدر�سة الداخلية.نظر تانات �إليها متفاج ًئا.
مناما� ،أم ماذا؟
هل ر� ِ
أيت ً
بالأم�س ....ذهبت �إىل القرية التي يعي�ش فيها �أقارب �آوليت .زرت زميالتي ورفيقات الدرا�سة.
ح�س ًنا ،وكيف هي الأمور هناك؟
قد ي�شوه �أحد ما ال�صبي� .آوليت فاز يف اليان�صيب بـ”مر�سيد�س”.
حتول تانات �إليها ب�سرعة.
ماذا؟!
هو ال يزال ً
طفل� .إنه ال يعرف قيمة الأ�شياء.
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ماذا تقولني؟
فاز ببطاقة اليان�صيب بـ”مر�سيد�س”.
يا للمفاج�أة؟ هل هذا �صحيح؟
�س�أل ال�صبي وهو مي�سح عينيه الوا�سعتني.
�أجل.
�أجابت املر�أة ،كما لو كانت ً
فعل قلق ًة ب�ش�أن ال�صبي.
 يف ر�أي��ي ،م��ن ال�ض��روري يف �أق��رب وق��ت ممك��ن الذه��اب �إلي��ه والبق��اء �إىل جانب��ه� ،أو �أن نح�ض��ره �إىل منزلن��ا.م��ن ي��دري ،ميكن �أن ي�ش��وه �أحد ما ال�صبي....
رمبا!
�أجاب تانات الذي قلق ح ًقا.
 والأقارب ال يبحثون عنه .يا للحظ ،اليوم حتديدً ا لي�س لدي وقت!قال ال�صبي:
 �أح�سنت يا �آوليت .الآن �س�أجل�س يف �سيارته� ،أوه� ،س�أركب ،و�أتنزه!نظر تانات �إليه با�ستنكار .توقف ال�صبي على الفور عن االبت�سام.
 ال ميكننا �أال نذهب ،يجب �أن جند الوقت ونذهب.قالت الزوجة.
 ال يزال ًطفل ،وميكن �أن يقع يف خديعة �شخ�ص ما....
نظر تانات �إىل زوجته بارتياب .يف وجه الزوجة ،لتخف�ض بلطف عينيها ،بدا له االهتمام الأ�صيل احلقيقي.

تبني �أن لدى �آوليت الكثري من الأقارب.
قال املربي وهو ينظر �إىل �أقارب �آوليت الأربعة اجلال�سني يف املكتب.
 ونحن ....ال �أحد ....ات�ضح �أن الإن�سان يخطىء.طب ًعا ،يخطئ.
�أجابت زوجة �أوتا�ش.
بعد �أن تذكر املثال الذي �ساقته يف املرة ال�سابقة زوجة �آليبيك ،قاطعها املربي ً
قائل وهو يلوح بيديه:
هذا لي�س خط�أ املعلم ،بل هو خط�أ يعاين منه جميع النا�س ب�شكل عام.
نعم.
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�أجاب تور�سني
 نحن املذنبون.�أخربوين ،هل هو عيد ميالد �آوليت؟
ت�ساءل املربي دون �أن يخفي ده�شته.
– جميعكم تتوافدون من يوم �أم�س....
قري ًبا �ستبد�أ �أعمال احلقول الربيعية .لذلك قررنا املجيء قبل ذلك.
�سارعت زوجة تور�سني بالرد.
و�أي �أقارب �أنتم بالن�سبة لآوليت؟
�أنا الأخ الأكرب لوالد �آوليت.
�أجاب تور�سني.
نحن �أقرب الأقارب.
�أ�ضافت زوجته.
�أما هذا الرجل ،فهو قريب من جهة الأم .وتلك التي جتاوره زوجته.
�شرح تور�سني.
هذا �صحيح.
وبعد ت�أمل خفيف� ،س�أل املربي :و�أنا�س الأم�س؟
هم جمرد �أقارب .لي�سوا �أقرب منا.
�أجابت زوجة �أوتا�ش.
ات�ض��ح �أنك��م بالأم���س و�صلت��م مت�أخري��ن ،مل �أك��ن موج��ودًا .مب��ا �أنك��م جئت��م ،يج��ب �أن جنتم��ع .عل��ى الأرج��ح
�س��يو�صله �أنا���س الأم���س �إىل املدر�س��ة .ميكنك��م الذه��اب �إىل املدر�س��ة ،ويف اال�س�تراحة �س��تلتقون.
واحد للتنزه.
ال .نرغب يف �أن ن�أخذه ليوم ٍ
قالت زوجة �أوتا�ش.
�إذن ،غدً ا هو يوم عطلة .اق�ضوا الوقت م ًعا.
�إىل اللقاء� .سنلتقي!
ودعوا وغادروا املكتب� ،إال �أن �أوتا�ش توقف عند الباب.
مل يعد يف �إمكاين بذل �أي جهد ،لنذهب �إىل املنزل� .سن�أتي فيما بعد.
و�أنا � ً
أي�ضا.
قال تور�سني.
مفهو ٌم �أنه ال ميكنكما حتمل �أي جهد!
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الحظت زوجة �أوتا�ش
 �أنتما ما زلتما تفكران يف املطعم .كونا �صبورين.تخلفت ال�سيدتان ً
قليل.
املربي ال يعرف �أي �شيء.
قالت �سافورا.
 لو �أنه ح ًقا فاز بـ”مر�سيدي�س” ،النت�شر اخلرب ،حتى ل�ضجت املدر�سة الداخلية ب�أكملها� ،ألي�س كذلك؟بالفعل.
متتمت زوجة �أوتا�ش ،متفاجئة.
 رمبا مل يفز ب�أي �شيء .رمبا �أ�ضاع البطاقة؟�آليبيك �أعطاه البطاقة .لن يقوم املحتال بخطوة �إ�ضافية .يعني� ،صحيح.
�إذا كان م��ن �أعط��اه بطاق��ة اليان�صي��ب ه��و �آليبي��ك ....الوق��ح ....فه��ذا يعن��ي �أن��ه يطم��ح �إىل احل�ص��ول عل��ى
البطاق��ة الت��ي �أعطاه��ا �إي��اه بنف�س��ه.
ع� َّ�م تتحدث�ين! النا���س يف ه��ذا الزم��ن ن�س��وا م��اذ تعن��ي الأخالق! هو �أهداه��ا البننا� .أي اليان�صي��ب يجب �أن يكون
من حقنا؟ مبوجب القانون.
نظرت زوجة �أوتا�ش ب�شكل غري مبا�شر يف وجهها.
البطاق��ة ل��دى �آولي��ت .ابن��ك �أهداه��ا لآولي��ت .و�آولي��ت ه��و �أق��رب �إلين��ا .الأق��ارب م��ن جه��ة الأم ي َع� ّدون �أق��رب من
ابن العم.
من �أين جاء مثل هذا القانون؟
من فجر التاريخ!
وجدت ما تقولينه! كنت �أفكر يف �أنه �إذا ما ح�صلنا على البطاقة ،ف�س��وف نق�س��مها بالت�س��اوي� ،أما �أنت ،فلديك
ن ّيات خبيثة.
اخلبث عندك! ملاذا تتقا�سمني؟ �إذا كان هناك من يقت�سم ،ف�سيكون �أنا.
بعد �أن تبادلتا ال�شتائم ،خرجتا �إىل ال�شارع .مل يكن تو�سان و�أوتا�ش موجودين.
�إيه ،لقد اختفي هذان االثنان.
قالت زوجة �أوتا�ش.
اللعنة عليهما!
�أجابت �سافورا بغ�ضب.
مبال� .أنت ال ت�شفقني على زوجك!
 �أترين؟ � ِأنت �شخ�ص غري ٍ
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�صرخ �أوتا�ش من وراء ظالل الأ�شجار .لنذهب .من ال�ضروري �إ�صالح ال�سيارة.
نظرت �إليه زوجته متوعدة� .صعد �أوتا�ش �إىل ال�سيارة وا�ستلقى على املقعد اخللفي.
�آليبيك مع زوجته والطفلني يتناولون طعام الغداء يف مطعم احلديقة.
البذلة على مقا�سك.
قالت جامال وهي تنظر �إىل مالب�س �آوليت اجلديدة.
 دانا ،هل تعجبك؟تعجبني جدً ا.
�أجابت الفتاة مومئة بر�أ�سها.
�آوليت ،ماذا لديك من �أخبار؟
ً
حماول التقاط �شيء ما.
�س�أل �آليبيك،
ال �أخبار .قريبا �سنذهب يف رحلة �إىل كازيكورت.
مممم!
قال دون �أن يكرتث بهذا اخلرب.
ال تغيريات �أخرى؟
ال.
�أجاب �آوليت دون �أن يفهم.
عمة جامال....
حتولت دانا بابت�سامة ،و�أظهرت �أ�سنانها البي�ضاء.
 يف �صفن��ا هن��اك �صب��ي� .إن��ه مث�ير ج��دا لالهتمام .ذات يوم ،عندما عاد من املدر�س��ة� ،س��أله والده عن الدرجةالت��ي ح�ص��ل عليه��ا� .أج��اب دون �أن يخف��ي“ ،اثن��ان” .وبخ��ه الأب“ :مل��اذا حت�ص��ل عل��ى اثن�ين؟” ،ف�أجاب��ه االب��ن:
“ ل�س��ت �أن��ا م��ن ح�ص��ل عل��ى “اثن�ين” ،و�إمن��ا �أنت .ف�أن��ت الذي قمت بحل التمرين �أم���س”.
�ضحك �آوليت من كل قلبه� .آليبيك وزوجته فقط ذهال.
ماذا� ،ألي�ست ممتعة؟
�س�ألت دانا ،وهي تنظر �إليهما.
ممتعة .ممتعة جدً ا!
�أجاب �آليبيك وهو يهز ر�أ�سه.
 يف زيارته الأخرية� ،أخذنا العم تانات �إىل اجلبال .تزجلنا ثالثتنا� .آوليت ،كما تبني ،ي�سقط طوال الوقت.قالت دانا وهي ت�ضحك من جديد مبرح .قال م�ستا ًء:
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�سقطت �أربع مرات فقط.
ال� ،سبع مرات!
ال�شتاء القادم لن �أ�سقط.
بالطبع� ،إىل ذلك احلني �ستكرب.
م��ن جدي��د �ش��رع اجلمي��ع يف تن��اول الطع��ام� .أر�س��ل �آليبي��ك �س��اق دجاج��ة �إىل فم��ه ،موج ًه��ا احلدي��ث �إىل مو�ضوع
�آخر:
يف قريتنا فاز �أحد التالميذ بدراجة.
بقي الطفالن �صامتني .مل يهتما بهذا .تبادل �آليبيك وزوجته النظرات ،رافعني وها ّزين �أكتافهما.
�أوه ،ال بد يل من العودة �إىل املنزل.
قالت دانا فج�أة.
– لقد �أعطتني والدتي الإذن ب�ساعتني فقط!
ح�س ًنا ،لنذهب.
قال �آليبيك وهو ينظر يف �ساعته.

يف ال�سيارة فقط �آليبيك وزوجته و�آوليت .بعد �صمت طويل ،بد�أت �آليبيك بهدوء:
�آوليت� ،أتذكر؟ �أنت ....لديك بطاقة يان�صيب؟
يان�صيب؟!
نظر �أوليت �إليهما بالتناوب.
نعم ،يان�صيب.
قالت جامال
كما تبني� ،أعطاك �إياها مادين عندما كنت يف القرية يف ذلك الوقت.�آ�-آ ،نعم-نعم!
قال �آوليت وهو ي�ضحك
بالفعل �أعطاين.مل تن�س� ،أح�سنت!
قال �آليبيك املبتهج.
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ف ّكر �آوليت ،وك�أنه ي�ست�صعب الإجابة.
ماذا ،هل �أ�ضعتها؟
بخوف.
�س�ألت جامال ٍ
ال .مل �أُ ِ�ضعها.
�أوه ،ذكي .طب ًعا �آوليت مل ي�ضعها.
قالت جامال ،وهي تربت بلطف على كتفه.
ملاذا ت�س�أالن عن هذا؟
�أتعرف....
قال �آليبيك ً
منتقل �إىل النغمة الرزينة.
– لق��د ارتكب��ت ً
خط��ا كب�ي ًرا .تل��ك البطاق��ة مل��ك ال�ش��ركة .ودون �أن �أالح��ظ �أعطيته��ا ملادي��ن .وتب�ين �أن��ه �أعط��اك
�إياها.
مل ينطق �آوليت بكلمة.
تذكر ،من ف�ضلك.
طلب �آليبيك.
 �إذا كنت تريد مثل هذه البطاقات ،ف�س�أعطيك مائة مثلها.ملاذا ال تعطيها لل�شركة؟
�إنه �أمر م�ستحيل ،يا �آوليت .هناك �أرقام م�سجلة.
نعم ،ال ميكن.
قالت جامال من�ضمة �إىل احلديث.
 يريدون مقا�ضاة عمك.مقا�ضاة؟!
خاف �آوليت.
مغتنمة ذلك ،بد�أت جامال باملبالغة:
نعم ،مقا�ضاة .و�إال ملاذا ن�س�أل عن هذه البطاقات؟
�أنا �أعطيتها� ....أعطيتها لدانا ،يف عيد ميالدها.
قال �آوليت ب�صعوبة وعلى م�ض�ض.
لدانا؟
�س�ألت جامال.
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�أمرت زوجها واخزة �آليبيك يف كتفه.
العمة جامال .ال داعي للذهاب .كيف �س�أ�سرتجعها منها!
حينه��ا و�ص��ل تور�س�ين و�أوتا���ش يف �س��يارتيهما .نظ��ر �آليبي��ك وزوجت��ه بحواج��ب مقطب��ة ،متوعدي��ن ،م�س��تعدين،
رمب��ا ،لقتلهما.
�إيه ،ها �أنتم هنا.
خرج تور�سني من ال�سيارة واقرتب منهم.
فت�شنا عنكم يف كل مكان.
قالت زوجة �أوتا�ش.
 �إىل �أين هربتما و�أخذمتا �آوليت معكما؟”خرج �آليبيك وزوجته من ال�سيارة.
ح�شد؟
ملاذا �أنتما ت�سريان يف ٍ
�س�ألت جامال وهي تنظر �إليهما.
و�أنتما؟ �س�ألت �سافورا.
نحن ننزه �آوليت.
نعرف ال�سبب؛ فال تخادعي
بادرت زوجة �أوتا�ش.
�إن كنتما ال ت�صدقان ،ها هو نف�سه ،ميكنه �أن يخربكما.
�أجاب �آليبيك.
ماذا �أ�صابكم! بح�ضور الطفل بد�أمت دعوى ق�ضائية!
قال �أوتا�ش.
 ابتعدوا .لقد قلت �إنه ينبغي �أن نغادر....ابتعدوا بع�ض ال�شيء عن ال�سيارة.
ينبغي �أن نكون �صادقني
بطاقات اليان�صيب نحن من �أهداها!
قالت جامال.
الآن هي من حقنا.
ردت �سافورا.
كيف ميكنك �أن ت�أخذيها الآن؟ �أين ال�ضمري؟�أوليت هو �أقرب �إلينا منه �إليكم.
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قالت زوجة �أوتا�ش.
 القانون يف �صاحلنا.وكيف �ستح�صلني عليها؟!
بدت جامال �أكرث عن ًفا.
 �أخربيني � ًأول وقبل كل �شيء ،هل �شاهد �آوليت منزلك يف العموم؟�إيه� ،أيها الأقارب....
�صاح �أوتا�ش.
– ما بكم؟ �أال تخجلون؟
�إذا كنت ت�شعر باخلجل ،فقف �ساكنا!
قاطعته زوجته.
 �إذا كانوا هم ال يخجلون ،فلماذا يجب علينا �أن نخجل؟تور�سني� ،أنت قل �شي ًئا.
نظر �أوتا�ش �إليه .مل يعرف ذاك ما يقوله ،فبرتدد وببطء قال:
�أنا � ً
أي�ضا �أ�ؤيد �أوتا�ش.
يف هذه الأثناء اقرتب منهم �آوليت ،وهو يبت�سم ب�شكل لطيف.
العم تور�سني ،مرح ًبا.
حياه برباءة.
�أوه� ،آوليت ،كيف حالك؟
�صاح ذلك وهو ي�س ّلم عليه.
 ح�س ًنا! دعني �أقبلك.الآن كلتا يداي حرتان ،ولي�ستا كما كانتا يف ال�شتاء .الآن ميكنني �أن �أق ّبلك.
أي�ضا ،بعد �أن تذكر لقاءهما يف ال�شتاء ،وق ّبل هو � ً
ان�ضم �أوتا�ش � ً
أي�ضا �آوليت.
يا �إلهي ،يا للحظ ،ونحن امل�ساكني ال ميكننا �أن نح�صل عليك!
قالت زوجة �أوتا�ش معانقة �آوليت،
 الآن �ستذهب معنا للتنزه ،ح�س ًنا؟يجب �أن �أذهب �إىل درو�سي.
�أجاب �آوليت ،وهو ينظر بده�شة وارتياب �إىل جمع الأقارب.
تبادل �آليبيك وزوجته النظرات ،وابتعدا خل�سة ،واختفيا.
ال ب�أ�س �إذا فاتتك درو�س اليوم ،ال ي�أتي الأقارب كل يوم .غدً ا يوم عطلة.،
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نبهته �سافورا بلطف.
�أنتم� ....أنتم ملاذا اجتمعتم جمي ًعا؟
�س�أل �آوليت خائ ًفا من �شيء ما.
يف الربي��ع ح�ص��اد .يف تل��ك الف�ترة ل��ن يك��ون هن��اك وق��ت .ه��ذا ه��و ال�س��بب يف �أنن��ا جئن��ا لنجتم��ع مع��ك� ،أج��اب
تور�سني.
حتول ال�صبي �إىل جهة الطريق و�صرخ ب�صوت عال:
العم تور�سني! العم تور�سني! �إىل �أين �أنت ذاهب؟ �أوقفهم! �أوقفهم!
انطلق �آوليت يف االجتاه الذي ذهب به �آليبيك مع زوجته.
ماذا حدث؟ �إىل �أين ذهبوا؟
ارتبكت الن�سوة دون �أن يفهمن �شي ًئا.
حلق تور�سني و�أوتا�ش بال�صبي:
�آوليت! �آوليت! ماذا بك؟
ذهبوا �إىل دانا� .أعطيت البطاقات لها! يف عيد ميالدها!
�صمتت الن�سوة.
�آوليت! اهد�أ! �سنلحق بهما بال�سيارة!
قال تور�سني.
ا�س��تقلوا ال�س��يارتني ،وانطلق��وا يف مالحق��ة �آليبي��ك .يف ال�س��يارة الأوىل تور�س�ين وزوجت��ه و�آولي��ت .كان ال�صب��ي
يبكي.
انظر ،كم هما خمادعان.
خل�صت �سافورا ،وهي ت�شحذ �أ�سنانها على �أولئك.
 �أنت تعرف منزل دانا؟” -بالطبع! �أ�سرع ،عمي تور�سني! �أ�سرع!
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م��ع الهدي��ر توقف��ت ال�س��يارتان الواح��دة تل��و الأخ��رى �أم��ام بواب��ة من��زل خا���ص .خ��رج �آولي��ت م��ن ال�س��يارة ،وهرع
عل��ى الف��ور �إىل املنزل.
ات�ضح �أن �آليبيك وزوجته كانا يتحدثان �إىل والدة دانا.
�إنه لأمر غري مريح ،بالطبع ،من جانبنا.
قالت جامال.
 لكن ،كم هو خمجل �أن نطلب ا�ستعادتها .اعذرونا.�أ�صاب القلق كل املوجودين يف الغرفة عندما ر�أوا �آوليت.
�أين دانا؟ �س�أل .كانت عيناه مبللة بالدموع.
�آوليت! �أنت ....ما بك؟
�س�ألت �أم دانا.
م��ن الغرف��ة الأخ��رى خرج��ت دان��ا مع ربطة �ش��عرها اجلميلة ،وهي تبت�س��م .توقفت منده�ش��ة عندم��ا ر�أت �آليبيك
مع زوجته و�آوليت املحبط ،اللذين تناولت معهم طعام الغداء.
من ال�شارع دخل جمموعة من النا�س على ر�أ�سهم تور�سني ،الأمر الذي �أقلق دانا و�أمها.
�آوليت ،ما بك؟
�س�ألت الفتاة وهي ترجتف.
دانا� ،أعطيني البطاقات  ....يل �شخ�ص ًيا! �أعيديها يل! ب�سرعة!
بطاقات اليان�صيب التي �أهديتني �إياها يف عيد ميالدي؟
نعم ،نعم! ب�سرعة!
بعي��ون مفتوح��ة نظ��رت الفت��اة �إلي��ه .وفج��أة بكت وهي تخرج م��ن احلقيبة الكتب ،وبد�أت تقلب �صفحاتها .حب���س
�آليبيك وزوجته النف�س ،وراقبا ب�شغف حركاتها.
ها هي! خذ!
قالت دانا بعد �أن وجدت �أخ ًريا البطاقات .رمت البطاقات �إىل �آوليت ،وهرعت �إىل غرفتها باكية.
فظيع ،يا للعار!
هم�ست بهدوء �أم دانا التي �أ�صابها الذهول.
بع��د �أن �أخ��ذ �آولي��ت البطاق��اتّ ،
قطعه��ا �إىل �أربع��ة �أج��زاء ،ورم��ى به��ا �إىل جه��ة �آليبي��ك وجام��ال .وجل���س وانفجر
بالكاء.
بيدين مرجتفتني جمع �آليبيك ق�صا�صات البطاقات املتناثرة ،ود�سها ب�سرعة يف جيبه.
ارحلوا ،ارحلوا!
�صرخ �آوليت مع امتعا�ض يف �صوته.
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 خذ ،وهذه خذها! ل�ست بحاجة �إليها ،ل�ست بحاجة �إليها!خلع البدلة وال�سروال ،ورمي بهما �إىل جهة الباب ،ورمى بنف�سه على ال�سرير .ظهرت الدموع يف عيني دانا.
هم �آليبيك وزوجته يف املغادرة ،وما �أن حتركا ،حتى قطع تور�سني و�أوتا�ش الطريق عليهما.
َّ
�أيها الأقارب! قالت �أم دانا وهي تنظر �إليهم بق�سوة.
 كن��ت �أعتق��د �أنك��م ا�ش��تقتم و�أتيت��م!  ....رمب��ا اعتق��دمت �أن البطاقة ربحت .مل تربح �ش��ي ًئا .دانا مل ترمها ،فقطلأنها هدية من �آوليت.
خمد النا�س ،كل واحد منهم جتمد يف املكان ،حيث يقف.
ب��د�أ وج��ه �أليبي��ك ي�ص��اب باحلم��ى .و�ض��ع �أ�صابع��ه املرجتفة يف جيب معطفه ،يف حني كان��ت زوجته حتدق بعينني
مفتوحتني فيه.
هاكم ،حتققوا �إن كنتم ال ت�صدقون!
قالت �صاحبة املنزل ،و�أخرجت من درج الطاولة جريدة.
ق��ارن �آليبي��ك وزوجت��ه �أرق��ام البطاق��ات املمزق��ة م��ع الأرق��ام املوج��ودة يف ال�صحيف��ة .الغري��ب �أن الآخري��ن مدوا
رءو�س��هم �إىل الأمام � ً
أي�ضا.
فح���ص �آليبي��ك ه��ذه البطاق��ات الث�لاث مرا ًرا وتك��را ًرا .بعد فرتة من الوقت ،وبع��د �أن نظر يف دفرت مالحظاته،
رفع ر�أ�سه ببطء .على جبهته حبات كبرية من العرق.
كتبتها ب�شكل خاطئ.
قال بهم�س.
تدفقت الدموع من عيني زوجته.
اقرتب �أوتا�ش من �آوليت.
�آوليت ،انه�ض.
قال وهو يربت على ظهر ال�صبي.
�أبعد �آوليت يده بحدة.
اخرجوا! اخرجوا! ال �أحتاج �إىل �أحد منكم ،ال �أحد!
رفع ر�أ�سه ونظر �إليهم بغ�ضب.
 العم تور�سني ،اخرجوا!  ....انتهى!بكى وهو يرتع�ش.
يف عيني �سافورا وزوجة �أوتا�ش ظهرت الدموع.
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يف مكت��ب مدي��ر املدر�س��ة الداخلي��ة يجل���س املرب��ي عل��ى الكر�س��ي .املدي��ر وا�ض ًع��ا يدي��ه خل��ف ظه��ره ،مي�ش��ي يف
املكت��ب ذها ًب��ا و�إيا ًبا.
نعم ،لو �أين �سمعت من �شخ�ص ما ،ما كنت لأ�صدق .ر�أيت بنف�سي .يا له من عار!
قال وهو يهز ر�أ�سه.
هل جاءوا لالعتذار؟
ج��اءوا .وم��ا الفائ��دة م��ن ذل��ك؟ نح��ن يف بع���ض الأحي��ان ال نع��رف �أي �أنا���س يعي�ش��ون بينن��ا؟! الأطف��ال الذي��ن
نربيه��م �س��ي�صبحون بالغ�ين غ��دً ا .كي��ف �س��يكونون؟ ه��ل كل �ش��يء يعتم��د فق��ط عل��ى الرتبي��ة؟
هناك �أ�سا�سيات يف طبيعة الإن�سان ذاتها ،والتعليم يوجه فقط.
ال ....
�أعلن قطع ًيا.
 الرتبي��ة لي�س��ت يف املدر�س��ة ،ولي�س��ت يف املدر�س��ة الداخلي��ة ،و�إمن��ا يف املن��زل ،يف ال�ش��ارع ،يف حمط��ة القط��ار،مرب.
عل��ى م�تن طائ��رة ،يف ال�س��يارة ،يج��ب �أن تك��ون يف كل م��كان .لي���س بالكلمات ،بل بالأفعال كل �ش��خ�ص بالغ ٍّ
يج��ب عليه��م �أن يقدموا قدوة و�أمانة.
يف هذه الأثناء ُفتح الباب ،وظهر حار�س.
ال�سيد املدير! لقد وجدت ثالثة �أعقاب �سجائر جديدة يف املرحا�ض!
عال كما لو �أنه يك�شف �س ًرا عظي ًما.
قال ب�صوت ٍ
�ضعها يف جيبك! �أغلق الباب!
�صاح املدير بغ�ضب.
ان�صرف البواب.
نعم ،هكذا....
تابع ما كان يقوله.
كيف حال �آوليت؟مل ينه�ض من ال�سرير بعد.
ال تزعجه .دعه يهد�أ .لي�س هو� ،أنا بالكاد جتاوزت ما حدث.
اثنان من �أقاربه ،اللذان جاءا يف وقت الحق ،يبدوان متفهمني.
املدير ،ب�صمت ،بالكاد حرك كتفه.
و�س��ط الفن��اء يف زاوي��ة مقع��د ح��ول الطاول��ة الطويل��ة ،الت��ي عليه��ا ي ��ؤدي الأوالد يف ف�ترة ال�صي��ف واجباته��م،
يجل���س �آولي��ت وحي��دً ا .جف��ت دموع��ه ،لك��ن احل��زن ال يرتك��ه .احل��دث املرير ال��ذي واجهه يف احلي��اة وج ًها لوجه،
يب��دو �أن��ه �أخرج��ه عن امل�س��ار ،فب��دا منه ًكا.
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ف��وق الطاول��ة �أ�ض��اء م�صب��اح واح��د ،حي��ث مل تكن هناك حاج��ة للبقية التي ُربطت من الأعلى .من ن�س��يم الربيع
البارد ،كان امل�صباح يت�أرجح بهدوء ،وي�ضيء من وقت لآخر ج�سم �آوليت.
م��ن ال�ش��احنة الت��ي توقف��ت �أم��ام البواب��ة ،ن��زل تان��ات .ذه��ب �إىل املبن��ى ،حي��ث يعي���ش �آولي��ت ،لكن��ه �س��رعان م��ا
غ��ادر .الح��ظ تان��ات �صب ًي��ا يجل���س مبف��رده ،فاجت��ه بح��ذر نح��وه .ابتهج ون��ادي بهدوء:
�آوليت!
مل ينظر �آوليت �إىل الوراء .مل يفهم تانات �سبب ال�صمت ،توقف مرتددًا.
�آوليت.
قال بخجل.
 �أنت مل تعرفني؟ ملاذا ال تنظر؟�أراك.
�أجاب �آوليت بربود.
 ملاذا �أتيت؟كيف ملاذا؟ �آوليت ،هل �أنت مري�ض؟
�أنا �أ�س�أل ،ملاذا �أتيت؟ �أجبني!
انحنى تانات ً
قليل نحو ال�صبي ،ونظر �إليه بقلق.
لقد فزت يف اليان�صيب بـ”مر�سيد�س".
قال �آوليت بحزن.
�سمعت.
قال تانات.
 يعني هذا �صحيح؟نعم ،ح ًقا! �أنا �أنتظرك لأقدمها لك.
ال ،ال تقل ذلك ،يا �آوليت!
ملاذا ال تفرح؟
�س�أغ�ضب منك.
كذب!
�أجاب ال�صبي ،وحتول بحدة.
 كذب! كلكم حتبون التحدث بدون �صدق .بتملق .كذب!�أن��ا ل�س��ت بحاج��ة �إىل �أي �ش��يء .ه��ل �س��قطت يف �أي �ش��يء؟ يب��دو �أين ت�أخ��رت .مل �أ�س��تطع اخل��روج م��ن العمل....
�آ�سف....
450

�أراد تانات �أن يح�ضنه ،فارت ّد �آوليت عنه.
اخرج! اخرج! الآن �أنا ل�ست بحاجة �إىل �أي �شخ�ص! ال لأحد!
�أو  ....ليت!
رفع تانات �صوته ،وهو يقرتب منه .تراجع ال�صبي �إىل الوراء.
ال تقرتب! ال تقرتب مني!
ب�سبب هذه الكلمات� ،أنا لن �أقرتب منك فقط ،بل �س�أحطم حنكك.
اندف��ع تان��ات نح��وه� ،أراد �أن مي�س��ك ب��ه ،لك��ن ال�صب��ي تراج��ع ،ارتط��م ب�ش��جرة و�س��قط� .س��اعده تان��ات عل��ى
النهو���ض ،وا�صطحب��ه �إىل الن��ور.
ماذا حدث ،هيا� ،أخربين! �أمره وهو يهزه من ياقته عندما جاءا �إىل املكان امل�ضاء.
ع��دد م��ن ال�صبي��ة الذي��ن مل يرق��دوا بع��د ،م��روا بالق��رب منهم��ا ،وبع��د �أن �ش��اهدوا الغري��ب ال��ذي يه��ز �آولي��ت،
اهتمام��ا ل�ش��يء،
�صرخ��وا .قف��ز م��ن املبن��ى ع��دد �آخ��ر م��ن الأوالد .حا�ص��روا عل��ى الف��ور تان��ات ،ودون �أن يع�يروا
ً
بد�أوا يركلونه .عندما ر�أى �آوليت �أن الأوالد ي�ضربون تانات ب�شدة على ر�أ�سه� ،أراد �أن يتدخل ،ويتو�سط من �أجل
تان��ات ،لك��ن ال ميكن �إيق��اف ال�صبية.
م��ن الزاوي��ة ظه��ر الب��واب م��ع مكن�س��ة" .يدخن��ون .يتعارك��ون .ي��ا له��ا م��ن تربي��ة!" تذم��ر بحق� ٍ�د ،منتق��دً ا املعلمني.
يف هذا الوقتُ ،فتح باب مكتب مدير املدر�سة على م�صراعيه ،و�شريط من ال�ضوء اخرتق الظالم.
�أتا�س!
باخت�صار قال �أحد الأوالد.
اختفي الأوالد يف حلظة.
جال�سا مم�س ًكا بر�أ�سه.
بقي تانات ً
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يف ركن مطعم �صغري يجل�س تور�سني و�أوتا�ش مع زوجتيهما .كل واحد منهم ينزوي وحيدً ا مع �أفكاره.
نعم ،تلك كانت خ�سا�سة من جانبنا.
اعرتف �أوتا�ش عل ًنا.
لقد �أهنا الطفل ب�شدة .لن ين�سى �أبدً ا.
�أ�ضاف تور�سني وهو يتنهد.
�أي �شيطان �أغوانا؟
قالت زوجة �أوتا�ش ،وهي مت�سح عينيها مبنديل.
رمبا ال �شيء ميكن �أن يخفف من ذنبنا.
قالت �سافورا وهي تبكي.
�صمت الأربعة من جديد.
�أيها الأقرباء....
متحم�سا ح ًقا
بد�أ �أوتا�ش
ً
مل �أفك��ر ق��ط �أن مث��ل ه��ذا الو�ض��ع �س��يحدث معنا .يف احلياة الهادئة اخلالية م��ن النزاعات ،كلنا جيدون .تبني�أن��ه عن��د ر�ؤي��ة امل��ال ينفج��ر ال�ش��ر ،والنذالة املخب�أة عمي ًقا يف داخلنا ،وميكن �أن نبد�أ ب�س��هولة الع�ض ،مثل كالب
غريبة بع�ضها عن بع�ض .لوال هذه احلادثة ،لع�شنا حياتنا كلها بدون �أن ن�شعر ب�أي �شيء .ما الفوائد التي نندم
عليها؟ حتى املوت لن نن�سى ،ال نحن وال �آوليت.
ما العمل الآن؟
�س�ألت �سافورا ،ومن جديد عادت الدموع �إىل عينيها
كي��ف نبل�س��م ه��ذا اجل��رح يف قلب��ه؟ لدين��ا جمي ًع��ا �أطف��ال .ل��و كان��وا مث��ل �آولي��ت ،يتام��ى ،وعامله��م الأق��ارببالطريق��ة نف�س��ها....
مل تتمكن من موا�صلة كالمها ،وانفجرت يف البكاء .ان�ضمت �إليها زوجة �أوتا�ش.
توقفا .ماتفعالنه خمجل �أمام النا�س.
قال تور�سني.
كيف لهم �أن يعرفوا ملاذا تبكيان!لينظروا.
�أجابت زوجة �أوتا�ش ب�صوت خمتنق.
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خارج املدينة ،على جانب الطريق ،تقف �سيارة �آليبيك ،بجانبه جتل�س زوجته.
�أنت من بد�أت كل هذا.
عاتبت زوجها.
 لديك على جبينك عينان �أم زائدتان؟كنت �ستقولني؟
ولو كان ذلك
�صحيحا ،ماذا ِ
ً
ال �أعرف .كان من الواجب �أن نفكر .كيف ينظر �إلينا النا�س الآن؟
رمبا ننتقل �إىل مكان ما.
وهذا لن ينقذنا ....لن تبتعدي.

اندفع تانات مع �آوليت بال�سيارة .ر�أ�س تانات م�ض َّمد .يبدو �أن ال�ضرب كان ً
�سهل على ه�ؤالء الفتيان.
بذلك �أكون �أنا قد فزت يف اليان�صيب بعمامة على ر�أ�سي.
قال تانات مبت�س ًما.
كذلك ابت�سم �آوليت ،وهو ينظر �إليه.
هل ت�شعر بالأمل؟
�ضو�ضاء يف الأذن اليمنى.
حت ًما يكون يف الأذن �ضو�ضاء ،حني يقرر فتياننا �أن ي�ضربوا.
نظر �إليه تانات ،وابت�سم من جديد.
نق��وم ببن��اء خ��زان م��اء كب�ير .عندم��ا يكتم��ل البن��اء ،ل��ن تك��ون هناك حاج��ة �إىل البحر الأ�س��ود �أو بح��ر البلطيق.
في��ه �س��تو ُلد �أن��واع خمتلف��ة م��ن الأ�س��ماك .مع �أبنائنا �س��وف ت�صطاد الأ�س��ماك طوال ال�صي��ف .يف �أيام العطالت
�س��أق ّلكم بنف�سي �إىل هناك....
غفا �آوليت .مل ي�سمع تتمة حديث تانات .ما �أن �أطبق �أجفانه ،حتى ظهر �أمام عينيه ما ي�شبه التوهج ال�ضبابي.
و�أخذ يزداد جال ًء ،وحتول �إىل ربطات �شعر ،مثل �أجنحة فرا�شة.
يف اللحظ��ة التالي��ة ،ع�بر حق��ل الأزاه�ير احلم��ر ،ترك���ض نح��وه دان��ا م��ع ربط��ات �ش��عرها البي�ض��اء .ولك��ن ل�س��بب
فرحا.
غ�ير مع��روف كان��ت ترك���ض وتبكي .خلفه��ا ظهر �آكتو���س يندفع ً
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أور الخان بوكيي
( )1993 -1943
y yكات��ب نث��ر ،وكات��ب م�س��رحي و�صحف��ي ،تخ��رج ف��ي الجامع��ة
الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام .1968
�y yص��درت �أول مجموع��ة ق�ص�صي��ة ل��ه بعن��وان“ :الداف��ع”،
وجذب��ت ل��ه اهتم��ام الق��راء عل��ى الف��ور ،وف��ي وقت الح��ق �صدر
ل��ه العدي��د م��ن الأعم��ال الأخ��رى ،مث��ل“ :نجمة �أورك��ر”�“ ،أين
�أن��ت ي��ا ج��وادي ذو العالم��ة عل��ى جبين��ك؟”“ ،ذروة الجليد”،
“خفت��ت النج��وم”“ ،ف�ص��ول ال�ش��تاء الطويل��ة”“ ،الأرق”
والعدي��د م��ن الرواي��ات والق�ص���ص الأخ��رى الت��ي ي�ص��ف فيه��ا
الكاتب جمال جبال �ألطاي ،وي�صف م�صائر النا���س في �ش��كل
غنائ��ي ورومان�س��ي رائع.
� y yأثبت��ت ه��ذه الأعم��ال �أن��ه موهب��ة بوك��ي الأدبي��ة تع��د ظاه��رة
فري��دة ف��ي الأدب الكازاخ��ي.
y yكت��ب العدي��د م��ن الم�س��رحيات ،مث��ل“ :ج��وادي”“ ،عل��ى درب الجب��ال”“ ،طف��ل ف��ي الخل��ف”�“ ،أن��ا
وغيره��ا م��ن الم�س��رحيات الت��ي تم��ت ت�أديته��ا باللغي��ن الكازاخي��ة والرو�س��ية عل��ى الم�س��ارح المحلي��ة والم�س��ارح الحكومي��ة،
وكذل��ك عل��ى م�س��ارح ال��دول المج��اورة.

�أخاف��ك”

y yقام بت�أليف العديد من الأفالم الروائية الم�ستوحاة من ق�صة “الإن�سان � -أغزال” عام .1985
y yتُرجمت �أعماله �إلى اللغات الرو�سية ،والإنجليزية ،والفرن�سية ،والألمانية ،واليابانية ،والعربية ،وال�صينية ،وال�سلوفينية،
والبلغارية ،والمجرية ،وع�شرات اللغات الأخرى.
y yع��ام ُ ، 1994ن�ش��ر كت��اب �أعمال��ه الم�ؤل��ف م��ن مجل��د واح��د ،وف��ي ع��ام ُ 1996ن�ش��ر كت��اب �ش��امل ل��كل �أعمال��ه ف��ي مجلدي��ن
و�أعي��د طبعه فيما بعد.
y yح�صل عام  1976على جائزة “اتحاد ال�شبيبة” ال�سوفيتي عن م�سرحيته “جوادي”.
y yفي عام  1978ح�صل على جائزة “�أ�ستوروف�سكي الأدبية” على كتابه “العا�صفة”.
 y yفي عام  1986ح�صل على جائزة “�آباي” الحكومية عن كتاب ق�ص�صه بعنوان “ف�صول ال�شتاء الطويلة”.
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كيربوغو

 �آ�-آو�آو�آ!الغ��زال الرم��ادي الق��وي جلريبوغ��و -هك��ذا ي�س��مون يف ه��ذه املناطق زعي��م قطعان الغزالن -مل ي�ش��رب ومل ي�أكل
الي��وم ،كان �ش��ديد العط���ش ،لك��ن م��ا �إن مل�س��ت �ش��فتاه املياه املجمدة للنب��ع ،وحوافه اجلليدي��ة الرقيقة واملزخرفة
ك�ش��ريط زينة ،حتى �أ�صابته الرجفة ،و�ضعفت �س��اقاه �إىل درجة �أنه على و�ش��ك �أن ي�س��قط مبا�ش��رة على قرونه،
عندها تراجع.
لك��ن العط���ش ال��ذي يله��ب جوف��ه كان �أق��وى من��ه ،دفع��ه ،وح ّث��ه ،اق�ترب به��دوء م��ن النب��ع ث�لاث م��رات ،وتراج��ع
ث�لاث مرات ،ه��و نف�س��ه مل ي�س��تطع �أن يفه��م مل��اذا كان الأم��ر عل��ى ه��ذا النح��و :يري��د �أن ي�ش��رب ،وعن��د قدمي��ه
مبتهج��ا ،لكن��ه ال ي��زال غ�ير ق��ادر عل��ى اكت�س��اب العزمي��ة ،و�أن يغم��ر وجه��ه في��ه.
يتالط��م ويغل��ي وي�ضح��ك النب��ع
ً
ال� ،صحيح �أنه على ما يبدو قد كرب و�ضعف ،وتلك م�صيبة ،ال ميكنك �أن تفكر يف �أي �شيء �أ�شد منها،
ولكن ،بعد ب�ضع دقائق ف َّكر� ،إمنا بطريقة خمتلفة :ال ،ال ،هذا لي���س �أوان �ش��يخوختي� ،س��يكون هناك� ...س��يكون
هن��اك ل��دى كب�ير الغ��زالن الرم��ادي �أيام �أخرى للب��ازار املمتع.
مل يك��ن �ضعف��ه م��ن ال�ش��يخوخة عل��ى الإطالق ،بب�س��اطة خ�لال دورة �ش��بق الت��زاوج ،مل��دة ثالث��ة �أي��ام مل ي�س��تطع
�إغ�لاق عيني��ه ،ومل يع��ط راح��ة ل�س��اقيه �أو قرني��ه ،وهكذا �أُره��ق بكامل قواه.
تذ َّك��ر �أن يف الع��ام املا�ض��ي كان��ت هن��اك دورة �ش��بق ت��زاوج � ً
أي�ض��ا� ،إال �أن��ه حينه��امل ُينه��ك ،ويف الع��ام قبل املا�ضي
متك��ن حت��ى م��ن التعام��ل مع قطيع من الإناث بالكامل ،ومل يتجاوز �أ ًيا منها.
م��ا ال��ذي ح��دث ل��ه �إذن؟� أم �إن �أوائ��ل اخلري��ف يف ه��ذا الع��ام كان��ت ب��اردة وعا�صف��ة ،وجت َّم��د ه��و حت��ى العظ��م؟
نع��م ،ولك��ن بع��د اخلري��ف ي�أتي ف�صل ال�ش��تاء ملدة �س��تة �أ�ش��هر ،والتنني ال�شر���س لهذه الأماكن ،ه��ل َ
حتملها دائ ًما
كل�سعة البعو�ض؟
�صحي� ٌح �أن ه��ذا اخلري��ف كان مبك� ًرا ج��دً ا ،وال�شم���س الآن دائ ًم��ا يف الغي��وم الكثيف��ة والثقيل��ة ،كج��زر جليدي��ة
عائم��ة خ�لال الطوف��ان� ،أ�صبح��ت ال�س��ماء منخف�ض��ة ،رمادي��ة ،من ال�صب��اح حتى الليل تهط��ل الأمطار� ،صغرية،
مائل��ة ،ب��اردة ،هك��ذا تب��دو وك�أنها �س��تجرب الأر�ض على �أن تنتحب من احل��زن ،والريح تعوي وتعويً � ،
أي�ضا باردة،
خمرتقة ،ومعها تطري خطوط املطر �إىل مكان ما ،بيد �أن الأكرث ك�آبة هو �س��ماع عويل الغابة� ،إذ يندمج �صوتها
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م��ع �ص��وت املط��ر والري��ح ،وال يب��دو ذل��ك نحي ًب��ا ،ب��ل ه��و �أغني��ة ب��كاءٍ ح��ول الأي��ام ال�ضائع��ة ،وكريبوغو-الغ��زال
الرم��ادي �-أطلق ن��دا ًء ً
مطول:
�آ�آ�آ�آ�-آو�آو�آو�-آ�آ�آ�آ!
حم�سو�سا فيه!
مل يعد �صوته هو نف�سه كما كان من قبل ،لكن رغم كل ذلك ،كان �صدى القدرة املا�ضية ال يزال
ً
فيم��ا م�ض��ى حم��ل ال�ص��دى نداءات��ه القوي��ة لأمي��ال كث�يرة حول��ه ،وكل م��ا كان حول��ه -اجلب��ال املغط��اة بالثل��وج،
والودي��ان الت��ي حمل��ت يف نف�س��ها امل��وت والرع��ب -التق��ط �صوت��ه امل��دوي ،وكرر �ص��داه مائة مرة ،والآن مل ي�س��معه
�أح��د ،كان جم��رد غ��زال عج��وز يق��ف ف��وق ج��دول انتف��خ م��ن املط��ر ،وه� َّدر ،تارة ي�ش��كو ،وت��ارة �أخرى ين��ادي على
أنت �أيتها القوة
� ٍ
أنت �أيتها ال�س��رعة ال�س��ابقة؟� أين � ِ
أحد ما للم�س��اعدة ،لكن �أحدً امل ي�س��تجب لندائه املت�أخر� ،أين � ِ
وال�شجاعة؟
من �أجلك كنت دائ ًما على ا�ستعداد للت�ضحية بكل �شيء.
لي�س��ت هن��اك حلظ��ة واح��دة يف حيات��ه ،ال يرتع���ش ح�ين يذكره��ا ملكنوزها من البهجة ،يف حني ط��ارت هي بعيدً ا،
وهو عجوز ،وحيد ،متزق الدموع عينيه.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن الغ��زال ال ي�ست�س��لم ،ال� ،إن��ه ال ي��زال بعي��دً ا ع��ن �أن يك��ون عجو ًز� ،إنه��ا بب�س��اطة الأري��ام الفتي��ة
متاما ،بعد �أن تراجع
بحما�سها واخلريف القا�سي �أ�ضعفت قوته ،وغري ذلك ما زال هو جيدً ا ،وال يزال متما�س ًكا ً
عن اجلدول� ،صاح مرة �أخرى داع ًيا قطيعه ،لكنها مل تكن �صيحة املنت�صر للذكر القوي كريبوغو ،و�إمنا �صيحة
غ��زال مت�أخر ،مل يكن هناك جواب.
كبت �أم
بع��د االنتظ��ار لف�ترة �أط��ول ،ب��د�أ يف ت�س��لق اجلبال ،لك��ن اجلب��ال ،كم��ا ل��و �أنها ت�آم��رت ،مل تكن هي ،ه��ل ُ
ماذا؟ ،يت�سلق ،ويت�سلق ،ولكن لي�ست هناك نهاية للنتوءات والدهاليز.
بال��كاد يت�س��لق ال�صخ��ور بجهد ،تختن��ق �أنفا�س��ه ،مت�س��ك بحلق��ه� ،ش��يء م��ا ي�ضغ��ط وال يدعه ،توق��ف لأخ��ذ
ً
خمف�ضا �إىل �أ�س��فل  ،نعم ،رمبا� ،إن مل تكن هذه النهاية نف�س��ها ،فهو ا�ست�س�لام بالفعل،
ا�س�تراحة ...كان ر�أ�س��ه
وخ�ض��وع للقدر.
كان ر�أ�س��ه ال�ش��امخ يت��دىل ،و�ص��دره ،ال��ذي كان مرتف ًع��ا عال ًي��ا ،منه� ًكا ،كل �ش��يء في��ه كان ً
فارغ��ا و�أ�ص� َّ�م كم��ا يف
الق�بر ،واحلي��وان ال�بري العني��د ،ال��ذي �أعط��ى الق��رون كل ع��ام ،ولكن��ه مل ي�س��مح حت��ى ب�أن ُي َّ�س��د� ،أ�صب��ح هاد ًئا
ودي ًع��ا ،وه��ذا يعني �أعل��ى درجة من الإذالل.
ال�ضرب��ة القوي��ة الت��ي تلقاه��ا خ�لال املناو�ش��ة الأخ�يرة على جانبه ،ها هو ي�ش��عر ب�أملها من جدي��د ،لدرجة �أنه كاد
ي�سقط ،وف َّكر �آنذاك �أنه لن يرى رق�ص الأنثى الفتية �إال يف املنام ،و�أنه لن يتمكن قط من �أن يلم�س برفق ردف
�أو ظهر الغزالة الأم التي متر �أمامه بفخر ،و�أنه فقد طريقه يف �ضباب كثيف ،وغرق يف دوامة نهر �س��ريع ،ولن
ي�ستطيع �أن ي�سبح للخروج من هذه الدوامة.
كل هذا ف َّكر فيه ،وتذ َّكره ،ووم�ض �أمامه ،فرفع ر�أ�سه ،وارتعد من الأمل والتوتر ،و�أطلق بكل ع�ضلة:
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�آ�آ�آ�آ�آ�آ�-آو�آو�آو�آو�آو�آو�-آ�آ�آ�آ!
يف وق��ت مبك��ر م��ن �صب��اح البارح��ة ،عندم��ا ق��ام كريبوغ��و ،كالع��ادة ،بتجمي��ع الأيائ��ل يف القطي��ع وقاده��ا �إىل
اجلبال� ،أحاط به ذكور الغزالن ،وكانت نظرتهم تقول �إنهم �سيموتون ،ولن يرتكوا الإناث معه ،لكن مل يكن عب ًثا
�أن كان كريبوغو زعي ًما ل�سنوات عدة ،وانت�صر يف كل النزاالت ،ف ّرق الأيائل ،ونفخ منخريه و�صاح�" :آ�آ�آو�أو�آو�آ�آ".
عل��ى الف��ور انق�س��م القطي��ع ،هرب��ت الإن��اث ،يف ح�ين رف��ع الذك��ور قرونه��م وحف��روا بعن��ف الأر���ض بحوافره��م،
وا�صطف��وا ،وا�س��تعدوا للمعركة ،وقف��وا بع�ضه��م �ض��د بع���ض ،وب��د�أوا ي�ش��خرون وينظ��رون �إىل كريبوغ��و،
واجلمي��ع ي�أم��ل يف الف��وز ،الغ��زال الفت��ي الق��وي ال��ذي كان يق��ف مقاب��ل كريبوغ��و� ،أبع��د عيني��ه :كان يرجت��ف ب��كل
ج�س��مه ،وكيف!� إنه لي���س بالأمر ال�س��هل معار�ضة الزعيم نف�س��ه ،لكن كريبوغو مل ي�شعر بنف�سه �أف�ضل ،كان يعلم
بالفعل �أن هذا العام �سيكون �صع ًبا ب�شكل خا�ص بالن�سبة له ،ولذلك �أراد قيادة القطيع يف ال�صباح الباكر ،ولكن
فرعا ل ِّينا على قرونه،
الغزالن ال�ش��باب قطعوا عليه الطريق ،نظر كريبوغو �إىل خ�صمه ،فتي ،مع خم�س��ة ع�ش��ر ً
�أم��ا كريبوغ��و فق��د كان خج� ً
�ول �أمامه! م��اذا �س��يحدث عندم��ا يبق��ى يف نهاي��ة القت��ال وح��ده م��ع الأقوى؟ وق��ف
اخل�ص��وم ،ت��رددوا ،وتغلب��وا عل��ى خج��ل اللحظ��ة ،واندفع��وا فج��أة بع�ضه��م �إىل بع���ض ب��كل قوتهم.
طاخ!
بد�أت املعركة!
�ضرب��ة قوي��ة تلته��ا �أخرى ،الق��رون القوي��ة الت��ي ب��د�أت بالتف��رع ،اخرتق��ت م��ع ال�صف�ير الهواء ،ب��دا �أن ال�ش��رر من
الق��رون والرءو���س كان يتناث��ر عل��ى الأر���ض ،مل تك��ن املعرك��ة م��ن �أج��ل احلي��اة ،وال م��ن �أج��ل امل��وت ،ب��ل م��ن �أج��ل
احل��ق �أن تك��ون � ًأول ،رءو���س الغ��زالن اجلميل��ة كم��ا ل��و كانت منحوت��ة عل��ى ي��د ِح��ر ّيف ماه��ر ،ترتف��ع �إىل الأعل��ى،
وتنق���ض ب�ش��كل بع�ضه��ا حمم��وم عل��ى بع���ض ،ال ُترى �إال خياالت ،لأن كل �ش��يء يلفه هذا ال�ضب��اب الكثيف الذي ال
يح��دث �إال يف �ألت��اي ،لك��ن ه��ا ه��و ال�ضب��اب يزح��ف ج��ا ًّرا �أطراف��ه �إىل الأرا�ض��ي املنخف�ض��ة ،عنده��ا �أ�صب��ح م��ن
الوا�ضح �أن على املرج الأ�صفر والأخ�ضر مل يتبق �س��وى كريبوغو ومناف�س��ه الغزال ال�ش��اب جا�س��بوغو ،البقية بعد
�أن تعر�ض��ت للهزمي��ة ،ب��دت كم��ا ل��و �أنه��ا ذاب��ت يف ال�ضب��اب.
النزال! ي��راه كريبوغ��و قان��ون ال�ش��جاعة وق��وة قطي��ع الغ��زالن اجلبار ،لكن��ه مل يكن يعل��م �أن هذا القان��ون موجو ٌد
� ً
أي�ض��ا ل��دى �أبن��اء �آدم العق�لاء ،و�أنه��م �أك�ثر دموية وق�سوة ،فالنا���س ال ي�س��تطيعون ،مثل الغزالن ،بع��د �أن يتقاتلوا
م��رة يف ال�س��نة ،العي���ش ب�س�لام جن ًب��ا �إىل جن��ب ،مل يح�ص��ل كريبوغ��و عل��ى �أي معلوم��ات ح��ول ه��ذا الأم��ر ،عل��ى
الرغ��م م��ن �أن��ه كان يت�س��اءل يف بع���ض الأحي��ان ع��ن ال�س��بب ال��ذي جع��ل النا���س يحتفظ��ون باحليوان��ات الربية يف
احلظائ��ر ،وي�ش��بعون �ش��غفهم غ�ير املفه��وم بقرون الغ��زالن املجوفة.
حيث النزال ،تكون هناك العدالة � ً
أي�ضا!
م��رت دقيق��ة ن�س��يان� ،أمام الزعي��م العج��وز وق��ف جا�س��بوغو ي�ض��رب الأر���ض� ،أ�صب��ح يف عيون كريبوغ��و �ضباب ًيا،
ب�صعوب��ة رف��ع ر�أ�س��ه املنه��ك م��ن ال�ضرب��ات الثقيلة ،وعنده��ا فقط �أدرك �أنه كان متع ًبا ح ًقا ،لكن جا�س��بوغو كان
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ينظر �إليه وهو ي�ش��خر ،وكان ج�س��مه ال�ضخم متوت ًرا �إىل �أق�صى حد ،وكان ب�إمكانه االندفاع نحو املعركة يف كل
نف�س��ه يف �أي��ام �ش��بابه ،ومن
ثاني��ة ،ويف تل��ك الث��واين القليل��ة فج��أة مل ي��ر يف جا�س��بوغو ع��د ًوا ،والخ�ص ًم��ا ،و�إمن��ا َ
ه��ذا الفه��م الوا�ض��ح لنهايت��ه� ،أغل��ق عيني��ه ،والأمل يف �صدغيه ،رمب��ا كان يف ه��ذه الو�ضعي��ة �س��يقع ،وكان �س��يبقى
عل��ى الأر���ض لو مل ت��د ِّو دعوة قوية �إىل القتال.
ر�أى الغ��زال الفت��ي �أن الزعي��م �ضعي��ف ،وكان مبق��دوره �أن يتعام��ل مع��ه ب�ضرب��ة قوي��ة واح��دة عل��ى جانب��ه� ،إال �أن��ه
كان نزي ًها وف ًقا ل�ش��ريعة الغزالن� ،ش��عر كريبوغو باخلجل ،جمع كل �إرادته الوقورة؛ �إرث �أ�س�لافه الربيني الذي
مل يخذلهم قط ،رفع ر�أ�س��ه ،ورمى القرون ،عيناه الرطبتان املفتوحتان وا�س� ًعا ،دمرتا العدو ،ويف الوقت نف�س��ه
تو�س��لتا طل ًبا للرحمةَّ " :
تخل ملرة واحدة عن دورك ،لديك يف احلياة كل �ش��يء ،و�أمامك امل�س��تقبل ،تخ َّل  ...ففي
اخلري��ف املقبل رمب��ا لن �أكون موجودًا".
بعيني��ه املليئت�ين بالدم��اء ،تراج��ع جا�س��بوغو �إىل ال��وراء ،وا�س��تعد للقت��ال ،للحظ��ة ب��دا لكريبوغ��و �أن م��ن يق��ف
�أمام��ه لي���س بغ��زال ،ب��ل رج��ل عج��وز ملت��ح قا���س م��ع من�ش��ار ،و�أن��ه الآن �س��يبد�أ بقط��ع قرون��ه الثمين��ة م��ع فروعه��ا
�ارد� ،أحرق��ه احل��زن ،وارجت��ف م��ن الغ�ضب ،ه��ا ه��و ع��د ّوه املمي��ت!
الثماني��ة ع�ش��ر ،وكحدي��د ب� ٍ
�إنهما يقفان بع�ضهما مقابل بع�ض ،ويف اجلانب تق�ضم الغزالن الأخرى الع�ش��ب بهدوء ،ال يهمها من �سي�س��قط،
ومن �سي�صبح زعي ًما� ،شخر كريبوغو ،وحفر الأر�ض بحوافره امل�شعرة ،وتراجع ،واندفع العدو كالربق فج�أة.
طاخ!
لوهل��ة فق��د وعي��ه ،وعندم��ا ا�س��تيقظ ،ر�أى كي��ف كان جا�س��بوغو ين�س��حب مذه� ً
�ول ومتع�ث ًرا ،نف��رت الدم��وع م��ن
عيني��ه ،و�ص��رخ بق��وة ،كم��ا كان ي�ص��رخ يف �ش��بابه:
�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�-آو�آو�آو�آو�آو�-آ�آ�آ�آ�آ�-آو�آو�آو�آو�آو�آو�آو�آو�آو�آو�آو!
 ....رف��ع كريبوغ��و ر�أ�س��ه ،قط� َع ورق��ة بت��وال م�صف��رة ،وب��د�أ مي�ض��غ للم��رة الأوىل ،يف ال�صب��اح ،مل يك��ن ال�ضب��اب
ق��د تب��دد بع��د ،ت�س��اقطت قط��رات مط��ر يتيم��ة� ،ضاربة �إياه تارة هنا ،وت��ارة هناك ،كان اله��واء رط ًبا جدً ا ،وعلى
الأر���ض ويف ال�س��ماء كان امل��اء يتدف��ق يف كل م��كان ،كان يكف��ي �أن تلم���س البت��وال ،حت��ى ت�س��قط القط��رات منه��ا،
دموع��ا يف كل م��كان ،ال روح يف الغاب��ة امليت��ة ،يب��دو �أن كريبوغ��و البائ���س بق��ي وح��ده يف الع��امل ،حت��ى �صيحت��ه ال
ً
ُت�س��معر ه��و وحي��د ،وال يوج��د قطي��ع ،نع��م ،وحت��ى قوت��ه م��ا كان��ت لتكف��ي لكل ه��ؤالء ال�ش��باب ،هذه الغ��زالن الفتية
اجل�شعة ،لأنها ،فور �شعورها بعجزه ،بد�أت باجلري� ،إنها حالة من الفو�ضى ،عندما يبعرث غزال عجوز متهالك
الذك��ور ال�ش��باب ،لكن كريبوغ��و �س��حقها بقرون��ه ،يف ح�ين كان��ت ه��ي جتري �إىل حي��ث يوجهها ،والغزال ال�ش��اب،
اخلا�س��ر يف معرك��ة الي��وم (ب�صعوب��ة �س��حب �أقدام��ه ،وب�صف��ة عام��ة كان مث��ل كل��ب ابتل��ع �إب��رة) ،مل يتخلف عنها
� ً
أي�ضا ،ا�س��تدار كريبوغ��و ع��دة م��رات ،و�أم��ال قرون��ه مه��ددًا ،يف ح�ين تراج��ع مناف�س��ه املنه��ك ،وهرب بع��د دقيقة
واح��دة متع�ث ًرا خل��ف القطي��ع ،لك��ن حاملًا ا�س��تدار كريبوغ��و ،قفزت الأريام الفتي��ة جميعها �إىل جا�س��بوغو وبد�أت
ت�ش��مه ،يف حني مل يتثاءب هو.
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كريبوغ��و ال��ذي حق��ق به��ذه ال�صعوب��ة االنت�ص��ار ،رمب��ا الأخ�ير� ،أدرك �أن��ه ال ميتلك الق��وة وال الرغبة يف �أي �ش��يء
�آخر ،ومع ذلك ،نفخ منخاريه وتودد �إىل �شابة فواحة لعوب ذات �شعر �أ�سود مزرق ،وحلم غزال فواح ب�شدة.
كان��ت عظام��ه ت�ؤمل��ه ،و�أوجع��ت ب�ش��كل غ�ير حمتم��ل جمي��ع مفا�صله املليئة ب�س��ائل �أ�صف��ر ثقيل؛ فاملعركة ا�س��تمرت
طوال اليوم� ،أين �أنت يا قوته وغ�ضبه؟� أين ذهبت تلك الأيام ،عندما كان يقود ع�شرات الأريام جمل ًة ،ومل ين�س
�أ ًّي��ا منه��ا ...والآن انق���ض � ً
أي�ض��ا عل��ى فت َّي��ة ،داعبه��ا وهو يفركها جانب ًيا ،قفز ،ولكن ،كم��ا لو جثم يف �صدره حجر
�أ�س��ود ثقي��ل ،مل ي�س��تطع �أن يفع��ل �ش��ي ًئا ،ال �ش��يء عل��ى الإطالق ،وال��رمي املعذب��ة الت��ي فق��دت بالفع��ل راح��ة البال،
قامت ب�صمت وبحزن بتحويل عينيها اجلميلتني �إىل جا�سبوغو ال�شاب الذي مل يخاطر باالقرتاب ،وبقي طوال
بحزن ور ّقة،
الوقت بعيدً ا� ،أ�صيبت الرمي الفتية بالدوار ،وارجتفت بكامل ج�سمها ،وبعد �أن �أُنهِ كت �أخ ًريا ،ثغت ٍ
وهي تت�أمل مذعنة مع ّذبها.
للأ�س��ف كان كريبوغو عاجزً ا ،مل يبق �ش��يء يف ج�س��ده القوي �س��وى الرغبة ،وهنا مل ي�س��تطع جا�س��بوغو التحمل،
�س��ئم م��ن ه��ذا ال�صخ��ب ،م��ن العج��ز املتفاخ��ر للعج��وز؛ م��ن حقيق��ة �أن ه��ذا العج��وز ال ي�س��تطيع حت��ى �أن يه��ز
قرنيه .وه��و ،كنم��ر �صغ�ير ،انق���ض وه��و يه��در على العجوز الذي خار فج�أة على ركبتيه بجانب ال�ش��ابة"( .متوت
�أيه��ا الكل��ب العج��وز ،وتندف��ع �إىل هن��اك � ً
أي�ض��ا!") ،ووج��ه �ضربة رهيبة �إىل جانبه ،جعل��ت الزعيم العجوز ،الذي
مل ي��ذق لع�ش��ر �س��نوات طع��م الهزمي��ة ،ي�س��قط �إىل اخلل��ف ،يف ح�ين كاب��دت �س��اقاه بي�أ���س يف الت�ش��بث مبوقعه��ا،
الأريام اللواتي �ش��اهدن ذلك ،بد�أن يرك�ضن نحو الفائز ،يدرن حوله ،ويلعقن �ش��فتيه ،ويف اللحظة التالية ،قاد
جا�س��بوغو القطي��ع ب�أكمله عرب املمر.
مل ي�ستطع كريبوغو �أن ينه�ض على قدميه ،ويلحق بالقطيع.
ح�ين كان �ش��ا ًبا ،ف��إن �أي غزال��ة � ٍّأم قوي��ة ما كان��ت لرتف�ضه ،ولكن كل الرغبات خمدت فيه ،ومل يكن من الوا�ضح
متام��ا كي��ف �س��ينتهي كل ذل��ك؟� آه،
مل��اذا اندف��ع �إىل ه��ذه املعرك��ة ،وم��ا ال��ذي �أراد �أن يثبت��ه عندم��ا كان يعل��م ً
�ش��يخوخة� ،ش��يخوخة ،مل��اذا ال ت��رى نف�س��ك! اليوم ال��ذي تق�ضي��ه يف �س��وق ال�ش��باب ،ال ب��د م��ن �أن يجل��ب ل��ك �أل��ف
ي��وم م��ن الع��ذاب واملعان��اة ،بق��ي كريبوغ��و م�س��تلق ًيا لف�ترة طويل��ة ي�س��تجمع ق��واه ،يف البداي��ة ،عل��ى م��ا يب��دو ،م��ن
احلمى مل ي�ش��عر بالأمل ،والآن كل داخله ي�ؤمله ،مل ُت ِطعه �س��اقاه ،وبالكاد ج ّر نف�س��ه �إىل حافة الغابة ،حيث �أوغل
يف دغ��ل ،وا�س��تلقى وا�ضطج��ع دون ح��راك حت��ى ال�صباح ،وفق��ط عن��د الفج��ر اقرتب ببطء من اجل��دول ،بعد �أن
�شرب ،بد�أ يف ت�سلق اجلبل ،ورقة البتوال الذابلة التي ق�ضمها م�ؤخ ًرا �أعاقته كث ًريا ،ويبدو �أنها الت�صقت بحنكه،
ع�شب
ومل يتمكن كريبوغو من التخل�ص منها ،يف بطنه �أمل �شديد ،قبل الذهاب �إىل الرعي مل يق�ضم وال قطعة ٍ
واح��دة ،غا�ص��ت خا�صرت��اه ،وك�أنهم��ا الت�صقت��ا بع�ضهم��ا ببع���ض م��ن الداخل ،وكان��ت الرباع��م الت��ي �أ�ضيفت �إىل
الق��رون م�ؤخ� ًرا تئ��ن ب�صمت ،جلب��ت ل��ه ه��ذه الق��رون الكث�ير م��ن الأمل والتعا�س��ة لدرج��ة �أنه فقد الثق��ة يف العامل
ب�أ�سره ،والآن قرر �أن يفت�ش يف مكان ما عن �أدغال �أرز كثيفة ،لي�ستلقي وينثني فيها حتى املورد التايل� ،أو حتى
نهاية حياته ،و�إليها لي���س هناك �أكرث من خطوة غراب واحدة ...ا�س��تلقاء ،وتفكري ،وتذكر ،ولكن �أول ما �س��معه
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كان ال�صوت املبتهج ،اجلا�سبوغو الذي كان قد �ش َّله ،جاء من خلف الفروع امللتوية البعيدة للجبل الأبي�ض ،كان
ه��ذا ال�س��ليل املبته��ج م�ألو ًف��ا ل��ه .ذات م��رة ،بع��د �أن فت��ح جبه��ة زعي��م عج��وز ،وا�س��توىل عل��ى القطيع ،غن��ى � ً
أي�ضا
�أغني��ة الن�ص��ر ال�صاخب��ة ه��ذه ،لك��ن الع��امل متغ�ير ،وكل م��ا يف الع��امل ل��ه نهاي��ة.
�آ�آ�آ�آ�-آو�آو�آو�آو�آو�-آ�آ�آ�آ!
فرعا ،و�إمنا من خم�سة ع�شر ،ورمبا
رمبا كان جا�سبوغو ،بلحمه ودمه ابنه ،قرونه فقط لي�ست من ثمانية ع�شر ً
فرعا ،وميكن � ً
أي�ضا �أن يحدث
كان كريبوغو هو الأخري يف �ساللة نادرة من الغزالن التي لها قرون بثمانية ع�شر ً
فرعا ،ومن
�أن ه��ذا الأحم��ق ال�صغ�ير ،ال��ذي "ب��آ�آ�آوواه" ُي�ص� ُّم الآن جمي��ع ال�س��فوح� ،س��ينجب غزال ًن��ا بثالثة ع�ش��ر ً
تلك-ب�أحد ع�شر ،ثم بع�شرة ،وثمانية� ...آه .يف النهاية �سوف يو ُلد غزال بال قرون ،ولن يكون من املمكن ت�سميته
بالغزال ،كل �ش��يء ممكن ،كان على جا�س��بوغو �أن يحرتم قرون العجوز الثمانية ع�ش��ر املرتامية الأطراف ،لأنه
نف�س��ه ل��ن يح�ص��ل عل��ى مثله��ا �أبدً ا ،لكن��ه مل يحرتم ذلك ،ودخل يف املعركة ،و�أخذ القطي��ع� ،أي عقل لدى الأيائل
الوقحة؟ من هو �أقوى يحكمهم؛ ثم يتبعونه بخنوع ،لي�س لدى الغزالن ال عقل وال قرون ،ولي�س عب ًثا بال قرون.
يف زمانه��ا و ُل��دت فاجين��كا(   (1الطف��ل كريبوغ��و يف دغ��ل كثي��ف ،يف وح��دة كامل��ة ،مل ي��أت �إىل هن��اك ال نا���س وال
حيوان��ات ،انتظ��رت حت��ى وق��ف عل��ى قدمي��ه ،وعنده��ا فق��ط جلبت��ه �إىل القطيع ،من��ذ ذل��ك احل�ين ر�أى الكث�ير:
احل�س��ن ،وال�س��يئ ،و�س��عد بالكث�ير ،وح��زن م��ن الكث�ير ،ولكن��ه �إىل الآن ال ي��زال غ�ير ق��ادر عل��ى ن�س��يان معانات��ه
الأوىل.
ً
و�صراخ��ا،
كان��ت الغ��زالن عنده��ا ترع��ى به��دوء عل��ى منح��درات التل��ة ويف التجاوي��ف ،لكنه��ا �س��معت �صيح��ات
م��ن خل��ف ال�ش��جريات الكثيف��ة ،قف��ز فر�س��ان وغرب��ان يف �أيديه��م ،وق��ف كريبوغ��و مذه� ً
�ول ،ال يع��رف م��ا كان
يحدث ،وفج�أة ر�أى ً
�ود بنجمة على جبينه ،وما كان قد متكن
رجل ملتح ًيا يندفع �إليه مبا�ش��رة على
ٍ
ح�صان �أ�س� ٍ
حت��ى م��ن الع��ودة �إىل ر�ش��ده ،ليفاج��أ باحلب��ل يه��وي عل��ى قرون��ه� ،ش��اهد كي��ف كان��ت الغ��زالن ته��رع �إىل الأ�س��فل،
واندفع وراءها� ،إال �أن النا�س الذين كانوا ميتطون ً
خيول �سريعة ،كانوا ي�صرخون وينق�ضون من جميع اجلهات،
ق��ادوه � ًأول �إىل �س��ياج كب�ير ،ث��م �إىل �آخ� َر� ،أ�صغ��ر حج ًما ،وهك��ذا انتق��ل م��ن مط��اردة �إىل مط��اردة كان��ت ت�صغ��ر
وت�صغ��ر ،حت��ى قف��ز �إىل بواب��ة �صغرية� ،س��رعان ما �أُغلقت خلفه ،ق��ام �أحدهم بوخزه بع�صا طويلة ،ثم قاده على
ط��ول ال�س��ياج ،ث��م �أج�بره عل��ى القفز على من�صة خ�ش��بية ،و�أغلقها بحاجز عر�ض��ي ،وقف كريبوغو ،ون َّقل قدميه
بخوف ،كيف وملاذا كان يف هذا املكان ال�صغري؟! مل يفهم� ،أراد �أن ينجو ،ف�سقط يف الفخ ،وفج�أة ،بدا �شيء ما
وك�أنه كما�شة ت�ضغط على �صدغيه ،ثم توقفت فج�أة� ،سقط قلبه ،انهارت املن�صة يف �سرداب� ،ضغطت خمالب
الكما�ش��ة ب�ش��كل �أقوى� ،س��قطت ال�س��ماء على الأر�ض ،الغابة واجلبال مع َّلقة وقممها �إىل الأ�س��فل ،والرجل رجاله
�إىل الأعل��ى ،انقل��ب الك��ون كل��ه يف العي��ون الرطب��ة للغ��زال ،والرج��ل ،مال��ك ه��ذا الك��ون� ،س��ار يف الق��رب حام� ًلا
(  (1

فاجينكا� :أنثى الغزال.
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من�ش��ا ًرا ُمع�دًّا ،ويف عيني��ه اجل�ش��عتني الأنانيت�ين ر�أى الغ��زال انعكا�سه ،انغر�س��ت الأ�س��نان املعوج��ة للمن�ش��ار يف
القواع��د ال�ش��عثة للق��رون ،عنده��ا ب��دا لكريبوغ��و كما لو �أن مليون منلة انق�ضت على دماغ��ه العاري وتلتهمه ،واه،
كي��ف �أ َّن��ت عنده��ا �أ�س��نانه البي�ض��اء امل�صفوف��ة كالل�ؤل��ؤ ،عيناه الوا�س��عتان اخلائفت��ان املتو�س��لتان امتلأتا بالدماء
وكادت��ا �أن تخرج��ا م��ن مداريهم��ا ،ف�ل�أول م��رة ه��ذا الغزال الفخور احل��ر الذي كان ينتقل م�س��اب ًقا الريح من تلة
�إىل تل��ة ،م��ن غ��و ٍر �إىل غ��ورٍ ،و�ص��ل �إىل البداي��ة امل��رة واحلل��وة للحي��اة ،وتذوقه��ا.
�أُطل��ق �س��راحه م��ن ف��ك الكما�ش��ة ،قف��ز مبتع��دً ا ،وث��ب� ،أراد �أن يه��ز قرون��ه ،لك��ن ر�أ�س��ه الع��اري املت�ص��دع بدا مثل
برمي��ل ف��ارغ ،عنده��ا ث��ار في��ه الغ�ض��ب مث��ل حم��م ب��ركان ،يف �ضرب��ة واح��دة قفز كريبوغ��و فوق احل�صان الأ�س��ود
بعالم��ة النجم��ة ،ال��ذي كان يقف يف مواقف اخلي��ول ،وانطلق كزوبعة.
�إىل �أي��ن تنظ��ر العيون ،بعي��دً ا ع��ن الب�ش��ر ،رك�ض دون �أن يتنف���س ،دون �أن يتوق��ف ،وكان عل��ى ا�س��تعداد للرك���ض
�ياجا انت�صب �أمامه� ،س��ياج من �أعم��دة َّ
مقطعة ،رك�ض كريبوغو
عل��ى ه��ذا النح��و م��ا دام لدي��ه قوة كافية ،لكن �س� ً
عل��ى �أم��ل الو�ص��ول �إىل النهاي��ة ب�س��رعة ،لك��ن ال�س��ياج مل ينته ،وبع��د �أن رك���ض ح��ول اجلب��ال والأغ��وار ،وعاد �إىل
مكان��ه ال�س��ابق� ،أدرك �أنه��ا ،الغ��زالن ،ال تعي���ش �إال مط��اردة ،يف م�س��احة حماطة بالأوتاد.
يف ال�صي��ف يك��ون حق��ل الرع��ي وا�س� ًعا ،ت�س�ير في��ه �إىل ال�س��قاية ،وترع��ى ،وعندم��ا ي�أت��ي ال�ش��تاء ،يت��م دفعه��ا �إىل
فواحا ،يف ال�صيف يتم دفعها �إىل ممر
مرعى �أ�ضيق ،يف ال�شتاء ت�شرب املاء من جدول غري متجمد ،وت�أكل عل ًفا ً
�ضيق ،يب��دو �أن الغ��زالن مل متتل��ك �إرادة حقيقية ،ولن يحدث هذا.
وهك��ذا ا�س��تلقى كريبوغ��و حت��ت �أيك��ة �أرزٍ كثيف��ة ،وتذك��ر كي��ف كان يت��وق �إىل الإرادة عندم��ا قطع��وا قرون��ه لأول
ربيع ط��ار ،وكم مرة فق��د قرونه...
مرة ،ك��م �ش��تاء م��ر من��ذ ذل��ك احل�ين ،وك��م من ٍ
�إي��ه ،ط��وال حيات��ه كله��ا مل تك��ن هن��اك �أب��دً ا حال��ة ،ح�ين ي�أت��ي الأوان� ،أن يلق��ى ه��و نف�س��ه "�أبو"اق��ه ذات الف��روع
الثمانية ع�ش��ر.
نع��م ،الف��روع الثماني��ة ع�ش��ر ه��ي ال�س��عادة الت��ي منحته��ا الطبيعة لكريبوغو ،وحزن��ه املرير ...مل يك��ن عب ًثا ،حني
ي��رى النا���س ينق�ض��ون علي��ه ،كغرب��ان عل��ى دم ،وي�ضعون��ه يف املاكين��ة قب��ل اجلميع.
ا�س��تلقى لف�ترة طويل��ة مرجت ًف��ا ككل��ب منه��ك ،مل ي�أت �أح��د �إليه� ،أين اختفوا؟! حتى النا���س الذي��ن كانوا يف ذروة
املو�س��م ع��ادة م��ا يط�يرون مث��ل النح��ل ،مل ي�أت��وا ،وال �أي م��ن تل��ك الغ��زالن الت��ي كان��ت حتا�ص��ره ومل ت�س��مح ل��ه
بامل��رور خ�لال ف�ترة ال�ش��بق ،و�أين ذه��ب الغ��زالن الأ�صدق��اء الذي��ن يف �أوائ��ل الربي��ع كان��وا يدعونه يك�س��ر اجلليد
� ًأول ،ويتبعون��ه بطاعة؟! ال��كل ذه��ب ،ال��كل ت��رك الغ��زال العجوز ،لك��ن ال�ش��يء الأك�ثر رع ًب��ا ومرارة ه��و �أن تعرف
�أن��ك مت��وت من�س� ًيا من قبل اجلميع ،وحي��دً ا ،وغري �ضروري.
وتذكر مرة �أخرى �أنه عندما كان يف �أوج قوته وقدرته ،مل ت�سمح الغزالن حتى للطيور �أن تلم�سه بجناحها ،كان
دائ ًم��ا يف املرك��ز ،ويف �أي��ام اجللي��د الأ�س��ود ،ويف ح��ال �أي خطر ،مل ت�س��مح له الغ��زالن �أن يكون يف املقدمة ،وال يف
خم�ص�صا
اخلل��ف ،فق��ط يف و�س��ط القطي��ع� ،أك�ثر �أما ًن��ا! �أف�ض��ل الأع�ش��اب� ،أنق��ى املي��اه ال�صافي��ة؛ كل �ش��يء كان
ً
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ومرهق ،ال ي�أتي �أحد �إليه ،ا�ستوىل الي�أ�س والك�آبة على كريبوغو مرة
م�ستلق
له ،وها هو الآن ،زعيمهم ال�سابق،
ٍ
ٍ
�أخرى.
ر�شفة من املاء على الأقل!
تب��دد ال�ضب��اب الر�صا�ص��ي الثقي��ل ،و�أط ّل��ت ال�شم���س �أخ�ي ًرا م��ن ب�ين الأ�ش��جار ،كم��ا ل��و كان��ت ت�س ��أل كريبوغ��و
بحنان :كي��ف ت�ش��عر؟يف ال��وادي كان النه��ر اجلبل��ي يج��رف ب�صخ��ب ال�صخور ،الطبيع��ة الأم وحده��ا مل تن�س��ه.
نه���ض كريبوغ��و م��ن حت��ت �ش��جريات الأرز ،و�ض��ع جبهت��ه املثقل��ة مقاب��ل �أ�ش��عة ال�شم���س ،و�ص��رخ ب�صعوبة �ش��اخ ًرا
حت��ى اختنقت �أنفا�س��ه من اخلوف:
� آ�آ�آ�آ�-آو�آو�آو�-آ�آ�آ!
تال�ش��ى �صوته ،نظ��ر �إىل القم��م الثلجي��ة للجب��ل غ�ير ال�ش��اهق ،الت��ي كان��ت تل��وح م��ن خ�لال ال�ضباب ،يف �س��نوات
طفولته ،عندما كان ً
غزال �صغ ًريا ،بدت هذه القمة عالية ب�شكل م�ستحيل ،وعندما ن�ضج ،بدت وك�أنها �أ�صبحت
ارتفاع��ا ،لكنه��ا الآن ت�س��تقر عال ًي��ا مرة �أخرى يف ال�س��ماء ،وال ميكن الو�ص��ول �إليها ،بدت هذه القمة الثلجية
�أق��ل
ً
البي�ضاء لكريبوغو حل ًما �ساح ًرا ،ا�شتاق �إليها ،ونظر �إليها ب�أمل ،حيث راوده خاطر �أنه يف يوم من الأيام �سوف
تلم���س حواف��ره بيا�ضه��ا النق��ي ،يف اللحظ��ات ال�صعب��ة م��ن حيات��ه ،م��ا �أن كان يغل��ق عيني��ه ،حتى ي�برز من خالل
ال�ضباب الأزرق اجلبل الأبي�ض ،حلمه�- ،أك�شوكي(  - (2يومئ �إليه ويدعوه ب�أ�صوات البوق "�آ�آو�آو�آ".
مل يك��ن يع��رف �أن �أ�س�لافه البعيدي��ن كان��وا يعي�ش��ون عن��د �س��فح جب��ل �أك�ش��وكى ه��ذا ،مل تعرف قطع��ان الغ��زالن
احلرة الغربان ،واختارت �أكرث املروج خ�صوبة ،و�أكرثها خ�ضرة مع الأع�شاب العطرية ،ولل�شرب ذهبت �إىل �ألذ
الينابي��ع و�أكرثه��ا نق��ا ًء ،وانتقل��ت بب��طء م��ن ت��ل �إىل ت��ل ،وم��ن غ��و ٍر �إىل �آخ��ر ،وح�ين يجربه��ا التعب تن��ام ملتحفة
بلي��ايل ال�صي��ف املخملي��ة ،ويف اللي��ايل الأخ��رى ،عندم��ا كان القم��ر املكتم��ل ي�س��كب من ال�س��ماء �ض��وءه الياقوتي،
الآالف م��ن القطع��ان الت��ي كان��ت ترع��ى هن��ا وهن��اك ،وج��دت نف�س��ها يف جحاف��ل جيو���ش طائ�ش��ة ،يف وق��ت الح��ق
فق��دت الغ��زالن �أماكنه��ا الأ�صلي��ة ،ومل تع��د را�ضي��ة ع��ن الع�ش��ب وامل��اء الغريب�ين ،ومن��ذ ذل��ك احل�ين ب��د�أت قبيل��ة
الغ��زالن تنقر���ض تدريج ًي��ا م��ن �س��نة �إىل �أخ��رى...
بع��د �أن ا�س��تلقى وا�س�تراح ،نه���ض كريبوغ��و و�س��ار بب��طء �إىل ال�س��ياج ،ال��درج اخل�ش��بي املت��ورم م��ن املط��ر وامل��اء،
كما هي احلال دائ ًما ،كان ينتحب �شاح ًبا بعيدً ا ،هكذا كان يف العام املا�ضي ،وهذا حاله الآن ،و�سيكون دائ ًما...
دائ ًما ...م َّد كريبوغو بخ ّفة وجههّ ،
وحك ج�سمه بال�سلم ،و�صلت �إىل �أنفه رائحة اجليف احلام�ضة� ،شم كريبوغو
وهز ر�أ�س��ه ،ثم تراجع خطوة ،نظر مرة �أخرى �إىل �أك�ش��وكي الذي مرة�أخرى ،مثل النور���س الأبي�ض حللمه ،الح
طازجا وداف ًئ��ا ،مثل احلليب الطازج ،وكما
هب ن�س��يم خفيف ،كان ً
�أبي���ض م��ن خ�لال ال�ضب��اب الأزرق ،م��ن قمته َّ
هي احلال مع احلليب ،قام ب�ضخ قوة جديدة ون�شاط ،وجميع الذين كانوا هنا منذ فرتة طويلة وا�ستن�شقوا هواء
(  (2

 �أكو�شكي :حرف ًيا احلوت الأبي�ض.
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القم��م ،ات�ض��ح �أن له��م �ص��وت الغ��زال� ،إن��ه "�آو�آو�آ" قوي��ة ،وهي �صيح��ة قتال قدمية تعرب عن الق��وة واجلر�أة ،حياة
ح��رة وخالي��ة م��ن الهم��وم! هن��ا فق��ط ،بالقرب من اجلب��ال البي�ضاء ،كان ذلك ممك ًنا ،لك��ن الطريق �إىل اجلبال
البي�ض��اء كان��ت يعرت�ضه��ا حاج��ز مني��ع ال يتزح��زح ،ذو رائح��ة كريه��ة ،ويت�أل��ف م��ن �أوت��اد ،ولكن��ه يف كل الأح��وال
�س��ياج ال يتزحزح ،لو �أنه مل يكن ،ملا كان كريبوغو � ً
أي�ضا هنا ،لهرع منذ زمن �إىل اجلبل الأبي�ض ،وغم���س وجهه
يف الثلج ،وم�ضغه ،وطحنه ،حتى يربد قلبه اجلبار املحرتق باحلزن وال�ش��فقة على نف�س��ه.
هك��ذا وق��ف خل��ف ال�س��ياج اللع�ين ،ونظ��ر �إىل اجلب��ل الأبي���ض طوي� ًلا وبه��دوء ،بحي��ث ب��د�أ اجلب��ل ميوج ويتال�ش��ى
مث��ل ال�ضباب ،جم��ع كريبوغ��و اله��واء ليطل��ق �صرخ��ة ،مث��ل هدي��ر عني��ف� ،صرخ��ة منه��ا يزح��ف الثلج م��ن القمة،
و�ص��دره املل��يء مث��ل برمي��ل ،كان ليتم�زّق �إىل �أ�ش�لاء ،كانت �صرخ��ة متقطع��ة ،هي�س��تريية ،مثرية لل�ش��فقة:
�آ�آ�آ�آ�آو�آو-وو�آ�آ�آو�آو�آو�آو�آ�آ�آ�آ!"
برد :بقيت واقفة كما كانت ،ومل ي�ستجب �أي منها.
لكن ال�صخور الرمادية العمياء مل ُت�ش ّرف الغزال العجوز ٍ
يف ه��ذه الأثن��اء كان��ت ال�شم���س حت��رق �أك�ثر ف�أك�ثر ،وحب��ات الن��دى الت��ي كان��ت متلألئ��ة كاخل��رز عل��ى الأوراق
الزرق��اء ،اختفت ،بي��د �أن الأر���ض كان��ت نهم��ة ،وب��كل لهف��ة امت�ص��ت كل قط��رة.
يف ال�س��ابق كان��ت الطي��ور تغن��ي هن��ا ،لك��ن الآنل��م يك��ن �أي منه��ا هن��ا ،وفق��ط م��ن الأع��ايل ال�ش��اهقة كان��ت ُت�س��مع
�صرختها:
وداعا!
وداعاً ،
وداعاً ،
ً
م��ن م��كان بعي��د ج��دً ا ،م��ن غ��ورٍ ،كان��ت ت�س��مع �صرخ��ات الت��زاوج ب�ين الغ��زالن الفتي��ة ،وفج��أة دوى �ص��وت �إط�لاق
ن��ار ،ف�صمت��ت ،نع��م ،هك��ذا يح��دث كل �ش��يء ،يتالق��ى ال�ش��باب ،ويغ��ادر كب��ار ال�س��ن ،ويقت��ل ال�ضعف��اء ،واحلي��اة
ت�س��تمر عل��ى �أي حال.
يف مكان ما هبطت طائرة هليكوبرت :الإن�سان دائ ًما ينق�صه �شيء ما ،لذلك فها هو يت�سلق �إىل ال�سماء.
مل يع��د كريبوغ��و ي�ؤم��ن ب��أي �ش��يء ،مل يتنظ��ر �ش��ي ًئا� ،أ�صي��ب بخيب��ة �أم��ل يف كل �ش��يء ،ولك��ن فج��أة واتت��ه �ش��جاعة
عظيم��ة وعزمي��ة ،كان علي��ه ت��رك ه��ذا ال�س��ياج امللع��ون ،واالنط�لاق �إىل احلري��ة ،كان ج�س��ده ّ
حمط ًم��ا متداعي��ا،
وكان الأمل يقب���ض عل��ى �ص��دره ومي�س��ك بقلب��ه ،لكن��ه ب��ذل جه��دً ا و�ش��حن كل ع�ضل��ة م��ن ع�ضالت��ه بالأمل ،ه��ذا
الإجن��از ميك��ن �أن يك��ون الأخري فقط.
الآن ح��رر نف�س��ه م��ن كل م��ا كان ق��د انه��ال علي��ه ،م��ن الإن�س��ان ،من ج�ش��ع يديه ،م��ن الأريام ،الفتي��ات الوقحات،
من العار �أمام املناف�س�ين ال�ش��باب ،من ال�ش��يخوخة ،و�أخ ًريا من العار�ضة اخل�ش��بية.
ثوان ب�لا حراك دون �أن ي�س��توعب ما
توهج��ت عين��اه ،واندف��ع ب��كل قوت��ه �إىل �أ�س��فل ،ه��ا ه��ي احلرية! وق��ف لب�ضع ٍ
ح��دث ،ث��م �أدرك �أن ال�س��ياج �أ�صب��ح خلف��ه ،و�أن��ه كان عل��ى الأر�ض احلرة ،و�أن��ه مل يعد هناك مالك له ،فهرع نحو
اجلبل الأبي�ض.
رك���ض وه��و خائ��ف م��ن �أن ينظ��ر حول��ه ،مل ي�س��تطع حت��ى النظ��ر �إىل ه��ذا ال�س��ياج اللع�ين! وه��ا ه��و حلم��ه ،اجلب��ل
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ً
مرتع�ش��ا بكامل ج�س��مه ،و�أطلق
الأبي�ض! انت�ص��ب �أمام��ه عم��ودًا ،ق��ام ب�ش� ّمه ،وف��رك ب��ه �أنف��ه ث��م جانبه ،ث��م نظر
فج�أة:
�آ�آ�آ�آ�آو�آو-وو�آ�آ�آو�آو�آو�آو�آ�آ�آ�آ!"
وم��رة �أخ��رى يف تل��ك اللحظ��ة كان �ش��ا ًبا وقو ًي��ا ،ومل يك��ن هن��اك غ��زال �أق��وى من��ه يف القطيع ،ورمب��ا ،لأن��ه �أدرك
�أن ال�صخ��ور �أرجع��ت �ص��وت �صرخت��ه ،لف�ترة طويل��ة تدحرج فوق اجلب��ال ،لأن حياته كلها انتهت به��ذه "�آ�آ�آو�آو�آ�آ".
نع��م ،رمب��ا كان الأم��ر كذل��ك ،وق��ف ونظ��ر� :ش��اب ،ق��وي ،جاه��ز لأي عم��ل بط��ويل ،ويف ذل��ك الوق��ت اخرتق��ت
ر�صا�صت��ان قرني��ه ،يف نقطت��ي الأمل احلارقت�ين اللت�ين بقيت��ا بع��د قرني��ه.
الغ��زال العج��وز كريبوغ��و ،الزعي��م ال��ذي مل ي��ذق قب��ل ذل��ك طع��م الهزمي��ة� ،س��قط عل��ى الأر���ض ،حت��ى �إن��ه مل
يح��رك قدم��ه ،كان مي ًت��ا ،وكان ذل��ك كل �ش��يء.
لي�س من الوا�ضح كيف حدث هذا ،ولكن �أُطلقت النار على الغزالن من جهات خمتلفة ،وعلى الأرجح� ،أ�صبحت
على الفور خائفة بع�ضها من بع�ض؛ لذلك مل يقرتب �أي منها من الغزال امليت.
وهك��ذا ظ��ل كريبوغ��و ،الزعي��م ال��ذي مل ي��ذق طع��م الهزمي��ة م��ن قبل ،م�س��تلق ًيا حت��ت العمود الأبي���ض ،مل يقرتب
من��ه �أح��د ،ومل ي�أخ��ذ �أح��د على عاتقه ه��ذه الطلقة على الأر�ض احلرة وعلى الغزال احلر.
يف ه��ذه الأثن��اء ،ف��وق الأعم��دة اخل�ش��بية ،دوت �صرخ��ة قوي��ة ،ه��رع �إليه��ا القطي��ع املذع��ن ب�أكمل��ه ،كل الذك��ور
والإناث.
كان الزعيم اجلديد جا�سبوغو يعلن انت�صاره.

464

465

مرحبات بايغوت
(و ُلد عام )1945
y

yتخ��رج ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة التابع��ة للجامع��ة الوطني��ة
الكازاخي��ة.
�yص��درت �أول��ى ق�ص�صه الق�صي��رة بعنوان" :كونيكي الم�شم�س��ة"
ع��ام  1967بالجري��دة المحلي��ة،
yوعل��ى م��دار ال�س��نوات الالحق��ة ،خرج��ت �أعمال��ه �إل��ى الن��ور
وم��ن بينه��ا" :يوليو"" ،قطط فبراير"" ،ق�ص�ص القرية"" ،قاعة
المطالع��ة" ،و"ف��ي �ضياف��ة الأخت".
�yص��در ل��ه العدي��د م��ن المجموع��ات الق�ص�صي��ة الكامل��ة
مث��ل�" :س��يربوالك"" ،طف��ل م��ن الإنترن��ت"" ،نورزي��ك"" ،القل��ب
ال�ضعي��ف" ،و"الحب��وب الب��اردة".
yعم��ل الكات��ب ب�ش��كل خا���ص ف��ي مج��ال الق�ص���ص الق�صي��رة،
وفي كل مقابالته ال�صحفية ومقاالته ،ي�صف مرحبات الق�صة
الق�صي��رة ب�أنه��ا ن��وع �أدب��ي مقد���س ،حي��ث يعتق��د �أن ف��ن كتاب��ة
الق�ص��ة الق�صي��رة يحت��اج �إل��ى مه��ارة كبيرة م��ن الكاتب.

y
y

y

y

 y yوي��رى �أن الق�ص��ة الكثي��رة ه��ى م��ر�آة الأدب ب�أكمله ،و�أن الأدب
الذي ال تتطور فيه الق�صة الق�صيرة لي�س له الم�ستقبل.
بارعا.
y yالقت �أعماله ا�ستح�سا ًنا كبي ًرا من قبل القراء ونقاد الأدب بو�صفه كاتب ق�ص�ص ق�صيرة ً
y yتُرجم��ت المجموع��ة الق�ص�صي��ة للكات��ب "ل��ون ال�ص��وت" �إل��ى اللغ��ة التركي��ة ،كم��ا تُرجم��ت �أعم��ال �أخ��رى ل��ه �إل��ى اللغ��ات
الرو�س��ية والأوزبكي��ة والقيرغيزي��ة والأوكراني��ة.
y yعب��ر الكات��ب عم��ا يج��ول بداخل��ه م��ن �أف��كار ككات��ب و�ش��خ�صية اجتماعي��ة م��ن خ�لال كتاب��ه "�أ�ش��تاق �إلي��ك" ،وق��د ن�ش��رت له
الكثي��ر م��ن المق��االت الأدبي��ة الت��ي كر�س��ها لعظم��اء الأدب الكازاخي ،ون�ش��رت ه��ذه المقاالت في ال�صحاف��ة الحكومية.
y yترج��م �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة �أعم��ال كاي��ري �إرفن��ج ،وجنكي��ز �أيتامات��اف ،وفا�س��يلي �شوك�ش��ين ،و�أناتول��ي كي��م ،وي��وري
بوكالت�ش��وك.
ُ y yاعتمدت �إحدى ق�ص�صه �ضمن البرامج التعليمية في المرحلة االبتدائية.
 y yح�صل على جائزة "الأ�ش" الأدبية العالمية عام .1996
 y yح�صل على الجائزة الدولية تكريما لإنجازاته في العالم التركي عام .2016
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كازاخيو هامبورغ

اكتف��ي ف�ص��ل �ش��تاء الع��ام  1995بهجم��ات ب�س��يطة ت�ش��به احلي��ل اخلادع��ة الم��ر�أة �س��يئة امل��زاج ،يف وق��ت ق�ص�ير
جنحت عوا�صف ثلجية جزئية بال�ضرب لب�ضع مرات� ،إال �أن الربيع اجلاف �أظهر �أذنيه ب�شكل خفي� ،سكان قرية
كوكتريي��ك ،بع��د �أن ا�س�ترخوا ،نظ��روا الآن �إىل ح�صاد الق���ش با�س��تخفاف ،و�أبقت الأغن��ام والأبقار يف احلظائر
رءو�س��ها يف خم��زون غ�ير حم��دود م��ن الق���ش ،لكنها �س��رعان ما ب��د�أت �أنوفها تتجع��د بعجرفة.
منت �أكوام البقايا غري امل�أكولة.
كان��ت امل�س��افة ب�ين كوكتريي��ك وهامب��ورغ بال�ضب��ط �س��تة كيلوم�ترات و�س��تمائة وخم�س�ين مرتًا ،ومن قام بح�س��اب
هذه امل�سافة و�ضرب الأرقام بالأملانية هو ناتيبيك� ،ساكن املنزل الأول يف قرية كوكترييك ،عندما حفروا �ساقية
ا�صطناعية على طول الطريق الأ�سفلتي الدافئ.
مل ي�س��مع ناتيبي��ك م��ن �أح��دٍ ع��ن �أن خم���س �أو �س��ت عائ�لات م��ن الأمل��ان الأع��زاء تغ��ادر هامب��ورغ ،و�إمن��ا من
زوجته باتيما.
كان��ت الأي��ام الأخ�يرة م��ن اجلف��اف ال��ذي مل تبلل��ه �أمط��ار �أبري��ل ،بع��د �أن انته��ى م��ن م�ش��اغل ال�صب��اح ،جل���س
ناتيبي��ك وباتيم��ا لي�ش��ربا ال�ش��اي ،وعل��ى نح��و غ�ير متوق��ع ب��رد ال�ش��اي عل��ى الف��ور ،وبع��د �أن اختلط م��ا حدث على
باتيم��ا الت��ي و�ضع��ت مكعب��ات ال�س��كر عل��ى الطاول��ة ب� ً
�دل من ال�س��كر الناعم ،تع َّم��ق ناتيبيك يف و�ضعيتها :جل�س��ت
منحني��ة قلي� ًلا عل��ى جانبه��ا لتنظ��ر �إىل القري��ة البعي��دة؛ حي��ث يعي���ش �أقاربها.
لق��د ا�س��تلم نيمرييب��اي و�ش��وبرييباي يف ت�ش��يمكينت �ش��قة ل��كل منهم��ا- ،قال��ت باتيم��ا الت��ي كانت ق��د حتدثت للتو
ع��ن الأمل��ان الذي��ن كان��وا يغ��ادرون هامب��ورغ ،لك��ن زوجه��ا كان �صام ًت��ا عنده��ا.
ا�س��تلما ،لي�س��تلما�- ،ص��رخ ناتيبي��ك ال��ذي مل يع��د ق��اد ًرا عل��ى ال�صم��ت �أك�ثر –.ه��ذا يعن��ي �أنهم��ا وف��را ،ف�أحدهما
عم��ل يف اللجن��ة احلزبية ،والآخر حما�س� ًبا.
�إنهما يتفاو�ضان مع هان�س حول املنزل يف هامبورغ- ،قالت باتيما.
بع��د �أن كاد ناتيبي��ك ي�س��قط البي��اال(   (1الزرق��اء م��ع ر�س��م القط��ن املزه��ر الت��ي كان يقربه��ا م��ن �ش��فتيه ،ر�ش��ف
ب�شكل حمموم ر�شفة طويلة ،وعلى الرغم من �أن ل�سانه كاد ين�سلق� ،إال �أنه مل يرغب يف �أن يالحظه ذلك ن�صفه
(  (1

بياال-ك�أ�س بدون يد ،تت�سع من الأعلى ،ت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي ل�شرب ال�شاي.
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املعادي ،وا�صل ال�ش��اي الوقح انحالله ،م�ش� ً
�عل كل �ش��يء يف طريقه.
نفرت الدموع من عينيه.
باتيم��ا ،الت��ي كان��ت كم��ا ل��و �أنه��ا قادرة عل��ى ر�ؤية �أقاربها على اجلانب الآخر من ترك�س��تان ،ت�س��مرت وهي حتدق
يف نقطة واحدة.
بعد عام واحد من ح�صول كازاخ�س��تان على اال�س��تقالل� ،أثبت مدر�س��و التاريخ يف املدر�س��ة املحلية التي عمرها
ع�ش��ر �س��نوات ،وب�ش��كل مقنع� ،أن قرية كوكترييك ح�صلت على ا�س��مها قبل عامني ون�صف العام� ،أما هامبورغ،
فكما هو معلوم ،ت�أ�س�س��ت يف العام .1942
مت جل��ب املواطن��ون الأمل��ان �إىل هن��ا يف اخلري��ف الب��ارد للع��ام  ،1941وكم��ا ه��ي احل��ال يف �أي م��كان �آخ��ر يف
كازاخ�س��تان ،كان ُيطل��ق عليه��م ا�س��م "املهاجرون".
نح��و الظه��ر يف واح��د م��ن �أي��ام ال�صقي��ع تل��ك ،م�ل�أت امل��كان املرك��زي يف املحط��ة عرب��ات مغط��اة ،و�ض��ع فيه��ا كل
الأمل��ان ،امل�س��نني ،و�أولئ��ك الذي��ن لديه��م عائالته��م وراءه��م ،ومن ث��م ،وب�أمر من ر�ؤ�س��اء جلنة املقاطعة� ،أُر�س��لوا
�إىل قرى نائية ،وكيف ال تنده�ش لي�س فقط بالطقطقة بل�سانك من التعجب �إذا ما ا�ستمعت �إىل احلديث الذي
يكرره الكازاخ املحليون �إىل �أيامنا- ،عند التفريغ من القطار ،وعند ال�صعود �إىل العربات املد َّرجة املغلفة كان
عدد الأملان كب ًريا جدً ا ،وب�أكرث دقة ،بغ�ض النظر عن كرثة الأ�شخا�ص الذين كانوا يحملون � ً
أطفال ،فقد حافظ
اجلمي��ع عل��ى �صم��ت وتفاهم مده�ش�ين ،ومل يخرقوا ،وال ملرة ،النظام املو�ضوع!
مل ي�صدروا �أي �صوت عندها!
بطبيعة احلال ،ال يخلو الأمر لدى الكازاخ من التدخل� ،أو التباهي� ،أو ت�شويه احلقائق ً
قليل.
م��ع ذل��ك ،ف��إن �إح��دى العرب��ات املغط��اة يف ذل��ك الوق��ت كان��ت مملوك��ة للمرح��وم ني�س��يبباي ،وال��د ناتيبيك الذي
دوما يهزون رءو�سهم ،ويطقطقون
مل يكن قد و ُلد بعد ،كان هذا الرجل واحدً ا من �أولئك العابدين الذين كانوا ً
ب�أل�س��نتهم ،ووف ًق��ا ل��ه ،فق��د ُ�س��معت فق��ط �أوام��ر الر�ؤ�س��اء ،و�ش��خري �ضعي��ف م��ن اخلي��ول املنهك��ة ،عندم��ا توق��ف
القط��ار وب��د�أ الأمل��ان باملغ��ادرة ،وعندم��ا مت نقله��م يف اجت��اه الق��رى -فق��ط �صري��ر و�ص��وت ارجت��اج العرب��ات .وال
�ش��يء �أك�ثر من ذلك.
كم��ا ه��ي احل��ال يف �أماك��ن �أخ��رى ،مت �إ�س��كان "املهاجري��ن" يف من��ازل ال��كازاخ ،بع��د تق�س��يمهم �إىل جمموع��ات،
ومب��ا �أن كوكتريي��ك كان��ت �أف�ض��ل و�أك�ثر روع��ة من القرى الأخرى ،فقد مت جل��ب �إليها املزيد من املواطنني الأملان
الذي��ن عا�ش��وا يف توا�ص��ل وثي��ق م��ع ال��كازاخ حت��ى ق��دوم الربي��ع ،ويف الع��ام  ،1942وبع��د �أن نال��وا ح�صة كبرية يف
اجل��زء املرتف��ع م��ن كوكتريي��ك ،و�س��ط ال�س��هل م��ع القاع ،ب��د�أوا يف اال�س��تقرار على طريقته��م اخلا�صة.
انهم��رت اجلن��ازات عل��ى من��ازل كوكتريي��ك كثل��ج يف ج��و العا�ص��ف ،خ�لال �س��نوات احل��رب �س��ار �س��كان القري��ة
باك�ين ومنتحب�ين ،ويف ف�ترة م��ا بع��د احل��رب مل يتمكن��وا م��ن اخل��روج م��ن حال��ة الك�آبة وال��دوران.
�س��ميت القرية ر�س��م ًيا با�س��م "بارليك" ويعني "الوحدة"� ،أما الكازاخ فقد �أعادوا ت�س��ميتها يف ال�س��ر بـ"هامبورغ"،
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نف���س ال��كازاخ ،الذي��ن بق��وا عل��ى قي��د احلي��اة ،وانغم�س��وا يف انفعاالته��م اخلا�ص��ة ،مل يالحظ��وا حت��ى كي��ف من��ت
القرية الأملانية وتو�س��عت وتغريت ب�ش��كل كبري.
م��ن ب��اب الإن�ص��اف ،لق��د �س��اعد �أمل��ان هامب��ورغ كوكترييك ب�ش��كل كبري؛ حيث قام��وا بالتزويد باملع��دات التقنية،
وح��ل امل�ش��اكل املعق��دة �أثن��اء �إن�ش��اء م��زارع ،مث��ل م��زارع احللي��ب التج��اري ،واخلنازي��ر التجاري��ة ،والدواج��ن
التجاري��ة وغريه��ا ،وكم��ا ه��و احل��ال يف �أماك��ن �أخ��رى ،دائ ًما ما جتنب �أمل��ان هامبورغ القيل والق��ال ،ومل يكذبوا،
ومل ي�ضرب��وا �صدوره��م ،ومل يعرف��وا التعج��رف الف��ارغ ،بنف���س الكف��اءة تعامل��وا مع �أعمال الكوخل��وز(  ، (2كما مع
�أعمالهم املنزلية.
كذلك تغريت كوكترييك ب�ش��كل كبري ،وال ميكن �إنكار حقيقة �أنها ،باملقارنة مع القرى الأخرى ،ا�س��تقرت ب�ش��كل
وا�ضح��ا التقلي��د اخلارج��ي� ،إن مل يك��ن الداخل��ي ،للأمل��ان ،عندم��ا
وا�ض��ح ،واكت�س��بت الكث�ير م��ن الأ�ش��ياء ،وكان
ً
انتقل��ت عائلت��ان �أو ث�لاث عائ�لات م��ن هامب��ورغ �إىل �أملاتي ،ا�س��تقر �أمل��ان �آخرون يف منازله��ا ،الآن فقط ناتيبيك
�أدرك :الدول��ة امل�س��ماة بـ"جرماني��ا" ا�س��مها يف الواق��ع "�أملاني��ا ،يخل��ط البع���ض بينه��ا وبني �ألبانيا ،لك��ن �ألبانيا بلد
متام��ا ،كث�ير من النا���س ما زال��وا �إىل اليوم ال يدركون ذلك.
خمتل��ف ً
بع��د �أن م��رر ناتيبي��ك كل ه��ذه الظ��روف يف حا�س��وبه الدماغ��ي ،ودون �أن يتمك��ن م��ن التعامل مع ل�س��انه امل�س��لوق،
متتم ً
قائل:
هل هذا " َثحي ٌح"؟ �أن هان�س "وي�سليل" " ُ
ثينتكل"؟ �إىل �أملانيا؟
م��اذا � ً
أي�ض��ا! نع��م� ،صديق��ك واي�س��لري �س��ينتقل� ،إىل �أملاني��ا �أو �ألباني��ا -كي��ف يل �أن �أع��رف ذل��ك؟  -بالق�س��اوة
املعه��ودة رمته��ا يف وجه��ه زوجته-القرح��ة امل�س��ماة باتيم��ا.
مل ي�س��كن هان���س واي�س��لري يف ج��وف هامب��ورغ القدمي��ة فق��ط ،ب��ل يف �أعم��ق ج��زء منه��ا ،كم��ا ه��و مع��روف ،تك��ون
الأماك��ن املنخف�ض��ة يف مناط��ق اجلب��ال واله�ض��اب َّ
خلب��ة ب�ش��كل خا�ص.
يف �إح��دى �أم�س��يات ال�صي��ف املا�ض��ي كان ناتيبي��ك م��ا ًرا ب�س��يارة ابن��ه الأك�بر الت��ي ح�ص��ل عليه��ا بع��د �أن انتق��ل
بحك��م وظيفت��ه �إىل مرك��ز املقاطع��ة؛ حي��ث ا�س��تطاع �أن يثب��ت نف�س��ه ،فح� َّول ال�س��يارة لل�س�لام.
هان���س ،وف ًق��ا ملالحظ��ة ناتيب��ك ،لي���س و�س��ي ًما ج��دً ا ،بنيت��ه قوي��ة ،عري���ض الكتف�ين ،وكان ذراع��اه و�س��اقاه قوي��ة،
قابل��ه بحف��اوة ،م��ع زوجت��ه هيل��دا املبت�س��مة ب�س��عادة ،النحيفة ك�ش��جرة ح��ور ،وكيف ال تفرح ،ففي ال�ش��تاء الطويل
القا�س��ي للع��ام  ،1941كان وال��دا هيل��دا م��ن ب�ين الأ�ش��خا�ص الذي��ن نقله��م ال�ش��يخ ني�س��يباي يف العرب��ة املغط��اة،
�أم�ضوا ال�شتاء يف منزله ،وبعد ذلك بوقت طويل ،و�إىل وقت قريب من �أيامنا هذه ،كاد ي�صبح املرحوم ني�سيباي
ووال��دا هيل��دا �أن�س��باء ،نع��م ،كذل��ك مل يك��ن ل��دى ناتيبي��ك �أي مان��ع م��ن عق��د الق��ران� ،إال �أن �أن��ف هيل��دا احل��اد
الطويل غال ًبا ما كان يتق�شر ويحم ّر ،وبينما كان مي�شي ويفكر ،وقع ناظره على باتيما التي كانت قد و�صلت من
(  (2

كوخلوز -املزرعة اجلماعية يف العهد ال�سوفييتي.
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قريغيز�س��تان البعي��دة لزي��ارة �أخته��ا الك�برى ،واجته��ت �إىل مم��ر توريكت��او ،وحقيقة �أنه مل ي�س��تطع مقاومة وجه
وقوام الزوجة-القرحة احلالية ،هي احلقيقة الأو�ضح ،كذلك مل تكن الفتاة هيلدا معار�ضة ،لكنها بعد رق�صة
واح��دة يف احلف��ل ،مال��ت م��رة و�إىل الأب��د نح��و هان���س ،وكي��ف ميكنه��ا حت ُّم��ل دعوات��ه الت��ي ال نهاي��ة له��ا لباتيم��ا
للرق���ص ،والأ�س��و�أ م��ن ذلك ،النظرات املتحم�س��ة الت��ي كان يلقيها عليها؟
عندم��ا دخ��ل ناتيبي��ك ،وخلف��ه ابن��ه الأك�بر ،كان هان���س وهيل��دا قد و�ضعا طاول��ة جميلة يف الو�س��ط ،كما لو كانت
م�أخوذة من لوحة عند قدم �ش��جرية كاراغانا رمادية ،ويجل�س��ان على كرا�س� ّ�ي فاخرة كما يف الأفالم ،ي�ش��ربان
ال�شاي ،نه�ضا ب�أدب وا�ستقباله ،ان�ضم ناتيبيك وابنه �إىل حفل ال�شاي ،بالطبع ،مل يكن وحده ال�شاي مع ال�سكر
الناع��م كل م��ا قدم��اه ،تع��رق ناتيبي��ك م��ن ع��دة �أك��واب ،يف ح�ين مل يرغ��ب ابنه الأك�بر ،بعد �أن خج��ل ،من �إطالة
املتع��ة ،ومل ين�� َ�س ناتيبي��ك مب��اذا كان يفك��ر �آن��ذاك�" :أي مالم��ح وج��ه ومظهر ِبكري اخلارجي ،ل��و �أين زرعت �إىل
جانبي هيلدا ولي���س باتيما؟”
ا�ش�ترت للت��و �س��يارة جدي��دة� ،أعل��ن ناتيبي��ك قب��ل �أن يبل��ع ال�ش��اي الذي ر�ش��فه- ،اركبيها يا هيلداج��ان(  ، (3هدية
منا�سبة!
هيا ،هيا ،اخرت بنف�سك! و�أعلنها على امللأ! �-أجابت هيلدا وهي مت�سح يديها باملئزر – .ما تختاره� ،ست�أخذه.
خي��اري ه��و ي��د هان���س- ،ق��ال ناتيبي��ك- ،فليك��ن هديتكم��ا ،لال�س��تماع �إىل قل��ب "جيغ��ويل"(  ، (4ال ب��د م��ن مل���س
كبده��ا ورئتيها ،يكفيني زوجك وحده.
�إذن ،مل��اذا ال تخ�بره بنف�س��ك ،وب�ش��كل الئ��ق تنق��ل ال�س��هام �إيل؟ �-أجاب��ت هيل��دا م�س��تخدمة العب��ارات امللون��ة للغة
الكازاخية.
�ألي�س هان�س خا�ض ًعا لك؟" �أم �أنه يتخلى عنك؟
�أوه ،ال داعي� ،إنه يغني �أغنيتك الآن � ً
أي�ضا �-أريد رم ًزا (زوجة �أ�صغر)!
لدى باتيمتنا �أختان ال ت�ستطيعان الزواج ،دعونا نتنا�سب ،ون�صبح � ً
أهل! � -صاح ناتيبيك.
هل تعر�ض من �أجل اخلدمة ال�سيارة �أم من القلب؟ �-س�ألت هيلدا.
يف زماننا ال ميكن اال�ستغناء عن احل�سابات.
هل �صحيح �أن ناتيبيك كاد �أن يتزوجك؟ ّ -
تدخل هان�س واي�سلري يف احلديث �ضاح ًكا.
مل��اذا فق��ط يف زمانن��ا؟ ب��د�أ ناتيك�ين(   (5باحل�س��اب من��ذ وق��ت طوي��ل- ،ق��ال هيل��دا- ،وبع��د �أن ح�س��ب ،تزوج
من باتيكني( . (6
يبدو �أننا قد ذهبنا بعيدً ا ،لن ن�ستغل ات�ساع �صدر هان�س ،دعونا نغلق املو�ضوع- ،قال ناتيبيك.
(  (3

هيلداجان – �صيغة التحبب واالح رتام ال�سم "هيلدا".

(  (4

جيغويل -ماركة �سيارة من الفئة اخلفيفة ،من انتاج م�صنع "�أفتوفاز" يف الفرتة .1970-2014

(  (5

ناتكني� -صيغة حتبب وت�صغري ال�سم ناتيبيك.

(  (6

باتيكني � -صيغة حتبب وت�صغري ال�سم باتيما.
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�أوه ،خبيث ،تخاف �أن ي�سمع باتيكني؟
خ��رج اجلمي��ع لتفح���ص ال�س��يارة اجلدي��دة ،كان هان���س وهيل��دا �س��عيدين م��ن القل��ب ،ناتيبي��ك يطي��ل متعت��ه لأن��ه
م��را ًرا وتك��را ًرا ي�ستن�ش��ق رائحة �س��يارة ركاب جديدة.
توقف ،يف هذه املنا�سبة لن يع ّد �إث ًما �إذا ما تناول كل واحد منا مائة غرام- ،قال هان�س.
م��ن جدي��د ع��اد اجلمي��ع �إىل الفن��اء .للوهل��ة الأوىل ب��دا �أن��ه لي���س هن��اك ثم��ة م��ا هو غري �ض��روري ،نظ��را حولهما
م��رة �أخ��رى ،وانده�ش��ا ،ال"�أب��و"اب �أنيق��ة ،ك�أنه��ا �أ�س��طورية ،والنواف��ذ مزين��ة بالنقو���ش الذهبي��ة ،وهن��ا احل َّم��ام
�حر ال ي�أت��ي حت��ى يف الأح�لام ،وهن��ا خم��زن امل��ؤن ...ملحق -م�س��تودع ،ملحق ل�ش��يء ما ،ملحق
ال��ذي يغم��رك ب�س� ٍ
ميكانيكي للما�ش��ية ...بني املنزل وملحق املوا�ش��ي متتد كاخليط دوايل العنب املزروع الذي حتى �أوراقه املتجهة
�إىل الأعلى حافظت على الرتتيب ،والأ�شجار املثمرة ال كثيفة وال فارغة ،يبدو �أنها زرعت � ً
أي�ضا مع ح�ساب الثمار
املتوقعة ،يقول النا���س ،والتجربة ال�ش��خ�صية والتوا�صل ي�ؤكدان حقيقة �أن حظائر املا�ش��ية واملخازن االقت�صادية
ل��دى املواطن�ين الأمل��ان تب��دو �أك�ثر �أناق��ة من منازل املعي�ش��ة ال�ش��خ�صية� ،أخرب بالغوريو كوكتوب��ي حول ذلك مثل
ه��ذه "الأ�س��طورة"� ،أم��ام "�أب��و"اب املن��ازل الأملاني��ة تق��ف �أبق��ار و�أغن��ام وماع��ز وخنازي��ر وغريه��ا م��ن املخلوق��ات
احلي��ة ،وم��ن امل�س��تحيل التخل���ص م��ن النظاف��ة املحاف��ظ عليها يف املنزل ،وال تهز ر�أ�س��ك من االندها���ش ،الأبقار
املحظوظ��ة عل��ى وج��ه اخل�صو���ص :م��اء ،وتنب م�س��حوق ،و�أعالف مركبة -كل هذا يف كميات منتظمة ب�ش��دة ،يتم
�س��كبها يف وق��ت حم�س��وب �آل ًي��ا من خ�لال خطوط �أنابيب ومزلق ،تنزل وتو�ض��ع �أمام احليوانات.
عل��ى �س��بيل املث��ال ،يكف��ي �أن تنق��ر عل��ى ال��زر الرمادي به��دوء وروية ،ب��دون �ضجيج و�ضو�ضاء ،وب�ش��كل عام بدون
ين�صب من ال�صمام امل�ستطيل
�أي �صوت ،ليتدفق الغذاء على الفور ،و�إذا قمت بالنقر على الزر الثاين ،الأزرق،
ُّ
�اف ولذي��ذ للغاي��ة ،وم��ع ال�ضغ��ط عل��ى ال��زر الثال��ث ،ال��وردي ،تب��د�أ رائح��ة البق��رة تنت�ش��ر يف اله��واء ،وتتم
م��ا ٌء �ص� ٍ
�إزالة الف�ضالت التي �س��قطت للتو بوا�س��طة �آلة ،بعناية و�س��رعة ،لي���س من امل�س��تغرب �أن ال�شعر لدى هذه الأبقار،
�إن كان �أبي�ض �أو �أ�سود اللون ،حتى بقاياه على ال�ساقني ،يلمع من النقاء ،وال تلت�صق به جزيئات الغبار ،الأغنام
واملاعز واخلنازير والبط والإوز -كلها مرباة� ،أو �أ�صيلة ،باخت�صار ،مميزة.
هذه امليزات جتلت لدى واي�سلري ب�أناقة خا�صة.
يف تل��ك امل��رة ،بع��د �أن تنعم��وا بالنظ��ر �إىل ال�س��يارة اجلديدة ،عادوا �إىل الفناء مرة �أخرى ،و�ش��ربوا ً
نبيذا رائ ًعا،
الأمل��ان ،خا�ص��ة �س��كان هامب��ورغ ،مل ميت��ازوا مبيله��م �إىل الف��ودكا ،حت��ى �إنه��م جرب��وا النبي��ذ قلي� ًلا ،وحت��ى يف
حاالت نادرة جدً ا ،ميكنهم �أن يتذوقوا فقط ما ّ
�صب ناتيبيك لنف�سه ،وبعد �أن ب�صق على التقاليد،
يح�ضرونهَّ ،
ج َّفف ك�أ���س النبيذ ،ثم جاب على من حوله بنظرة ا�س��تق�صاء.
مل��اذا حت��دق ي��ا �صديق��ي ،كم��ا ل��و كن��ت لأول م��رة ت��رى؟ عين��ك قا�س��ية ،اب�ص��ق- ،قال��ت هيل��دا م��ع كل م��ا مييزه��ا
م��ن مالحظة لكل �ش��يء.
ما هو ا�سم بقرتكم؟ �آ�-آ�-آ ،ما ا�سمها؟
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�إيرا.
يقولون �إن �إيرا هذه تعرف اللغات ،هل هذا �صحيح؟
وكيف تعرف! �إيرا و ُلدت ثالث مرات ،وتعرف ثالث لغات- ،قالت هيلدا.
�أوه ،اللعنة عليك يف اجلحيم ،ال جدوى للنقا�ش معك والإثبات! -قال ناتيبيك ونه�ض من مكانه.
�أن��ت �س��ألت� ،إن مل �أج��ب �-س��تمتع�ض- ،قال��ت هيل��دا � -إي��را م��ن �س�لالة البق��رة الكازاخي��ة ذات الر�أ���س الأبي�ض!
لذلك ،فهي ت�شتم اللغة الكازاخية جيدً ا .وج َّدتها ا�شرتيناها من مواطنني رو�س ،وكيف لها �أال ت�شعر بهذه اللغة
� ً
أي�ضا؟ �أقول احلق ،منذ والدتها ،تلقت تربية �أملانية فقط ،وهذا هو و�ضعها احلايل ،اح�س��به بنف�س��ك ،وهل �أنت
ل�ست قو ًيا يف احل�ساب؟ �إذا كان ناتكني ال ي�ستطيع ،فباتكني ت�ستطيع.
هل تريدين القول – ارجع �إىل باتيما؟
ال ،ال! �إذا كن��ت ال متان��ع ،ميكن��ك �أن تبي��ت هن��ا؛ لذل��ك فق��ط قل��ت لنظ�يرك "لق��د ح��ان الوق��ت لو�ض��ع الغ��ذاء
للما�شية” .
ال ،ال� ،س��نغادر- ،ق��ال ناتيبي��ك  -م��ا دام��ت ه��ذه ال�س��احرة مل ت�أكلن��ا بع��د ،يج��ب علين��ا اله��روب! �ش��ك ًرا ل��ك،
�صديق��ي هان�س��يك( ! (7
ي�صح -قالت هيلدا  -ويف الوقت نف�س��ه ،نرى ما تر�س��له عيناك ال�ش��ريرتان! ال
تعال ،تعال ،لت�س��لم على �إيرا ،ال ّ
يهم ،ف�إنه يكفي الب�صق ،وك�أن العينني ما كانتا!
ح�س� ًنا ،دعون��ا ن��رى – واف��ق ناتيبي��ك ،و�س��ار بثب��ات عل��ى ط��ول املم�ش��ى اخلر�س��اين املتلأل��ئ امل��ؤدي �إىل مزرع��ة
فاي�س��لري ،وعن��د االق�تراب ،ووف ًق��ا لأوام��ر هيل��دا ،م�س��ح قدمي��ه م��رات عدي��دة ،و�ألق��ى هان���س ب��رداء �أبي���ض ف��وق
�أكت��اف ناتيبي��ك .فق��ط بع��د ذل��ك منح��اه الإذن بدخ��ول احلظرية.
عندما �شاهد ناتيبيك �أ�صيبت عيناه باحلول ،وهكذا جمد يف مكانه ،دون �أن يزيح عينية املت�ضيقتني،
مل تكن تلك بقرة ،و�إمنا لوحة.
�إنها بقرة من لوحة.
حي��وان م��ع �ص��وف الم��ع كالياق��وت ،ميك��ن ر�ؤيت��ه فق��ط يف الإعالن��ات التليفزيوني��ة� ،أو املجالت ال َّرباق��ة الالمعة،
ولكن لي���س يف كوكترييك وال ب�أي �ش��كل...
�إي��را ،ه��ذا ه��و �صديقن��ا ،ا�س��مه ناتيبي��ك ،نح��ن نتح��دث عن��ه با�س��تمرار ،يعي���ش يف كوكتريي��ك� .أرج��و �أن تتعريف،
هي��ا ،بج��ر�أة �أكرث! – قالت هيلدا.
حتول��ت �إي��را ب��كل جدي��ة ،وب��دا كم��ا ل��و �أنه��ا �أوم��أت بر�أ�س��ها ،ومل تقت�ص��ر عل��ى ذل��ك ،ب��ل قام��ت بهيئ��ة الرا�ض��ي
بخ��وار هادئ.
(  (7

هان�سيك � -صيغة حتبب وت�صغري ال�سم هان�س.
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�أفهم��ت ،لق��د حيت��ك بالكازاخي��ة�- ،أ�ضاف��ت هيلدا م�ش��علة الو�ضع �أكرث� ،ش��عر ناتيبيك بع��دم االرتياح يف الوقوف
هنا ،والنظر �إىل كل ذلك بال مباالة...
خرج��ت الزوجة-الآف��ة ،بع��د �أن جمع��ت ع��دة ال�ش��اي كله��ا ،دافع��ة الإبري��ق" ،م��اذا يخطط �صديقي هان���س؟ ملاذا
ع��رف نيمرييب��اي و�ش��وبرييباي قبلن��ا؟ ع��ن االنتق��ال؟ مل��اذا ب��د�أا بالتفاو���ض قبلي؟  -متتم يف نف�س��ه  -يف البداية
�أراد �إبعادهم��ا والتح��دث ب�أك�ثر �صرام��ة ،ولك��نً � ،أول ،كان خائ ًف��ا من باتيما ،وثان ًي��ا ،ما كانت لت�صمت.
متام��ا عن لقاء هان���س وهيل��دا ،كان من املالحظ عدم
بع��د �أن اجت��از الأي��ام الأخ�يرة يف ذهن��ه� ،أدرك �أن��ه توق��ف ً
وجود حليب جتاري يف املزرعة ،وانتقلت �إدارة املن�ش�أة الزراعية اخلا�صة �إىل �أ�شخا�ص �آخرين ،و�سكرتري جلنة
احلزب ال�س��ابق نيمرييباي ،وكذلك كبري املحا�س��بني ال�س��ابق �ش��وبرييباي ،تركا عملهما وترددا يف الذهاب �إىل
املدين��ة ،يف ح�ين ارتب��ط كب�ير االقت�صادي�ين ال�س��ابق ،ناتيبي��ك ،مبزرع��ة الألب��ان ،والرج��ال الذين ُزرع��وا هنا يف
الآون��ة الأخ�يرة� ،أي الفري��ق ،ل��ن ي�س��محوا بالتدخ��ل يف ال�ش��ؤون الداخلي��ة للم�ؤ�س�س��ة الزراعي��ة ويف عم��ل مكتبه��ا،
�أ�صبح هذا العامل ي�ضغط ب�ش��دة!
مع ذلك فقد �أبقوا ً
كل من ناتيبيك ونيمرييباي و�ش��وبرييباي يف عداد �أكرث البايات(   (8الذين �أ�صبحوا �أثرياء،
وتقدم��وا عل��ى اجلمي��ع ،و�صع��دوا �إىل القم��ة ،ووج��دوا يف الفو�ضى امل�شو�ش��ة يف تلك ال�س��نوات م�س��ا ًرا �أك�ثر �أو �أقل
فائ��دة ،و�ضبط��وا ح�س��اباتهم ووزع��وا قوته��م ب�ش��كل �صحيح ،ه��ؤالء الثالثة ،بالطبع ،كما قال��ت باتيما يف معر�ض
تقييمها للم�ستقبل� ،إذا ح�صل اثنان منهم على منزلني يف ت�شيمكينت ،فهذا يعني �أنهما يتقدمان على ناتيبيك،
ليكن ،هذا يف حد ذاته ،لكنه لن يجل���س وي�ش��اهد كيف ي�ش�تري هذان االثنان كل ممتلكات هان���س واي�س��لري ،وال
ب�أي حال ،مهما قلت ،ف�إن باتيما لن تفقد بدون �سبب �أع�صابها ،وت�صبح مت�شددة ،مهما كانت نزاعية بطبعها،
الغرور ينقط منها ،عب ًثا �أن �أقاربي من جهة �أمي هم من القرغيزيني ،هكذا كان ناتيبيك يتمتم بهدوء ،مربدًا
بلعابه ل�سانه املحروق ،ومفك ًرا بعمق ،ميكن الو�صول �إىل هامبورغ مع حلول امل�ساء.
مر يوم ون�صف اليوم على عودة هان�س من رحلة بعيدة ،كانت هيلدا مري�ضة.
نح��ن ،ي��ا ناتيبي��ك� ،س��ننتقل فع� ًلا- ،تنه��د وق��ال هان���س- ،كم��ا تعل��م ،ابنت��ي يف مو�س��كو تعم��ل يف من�ص��ب كب�ير،
ومتكنت من �إقناعنا� ،س��ننتقل يا �أخي ،يجب علينا ب�س��رعة ودومنا �إبطاء حزم �أمتعتنا قبل نهاية هذا الأ�س��بوع،
ح�س� ًنا �أن��ك جئ��ت ،لنتح��دث عل��ى الأقل لب�ضع �س��اعات ،فم��ن الغد لن يكون هناك ول��و دقيقة راحة.
دارت م�شاعر ناتيبيك كزوبعة.
ب��دا �أن احلي��اة يف هامب��ورغ ب��دون هان���س تفق��د معناه��ا ،وهيل��دا� ،أيعق��ل �أنه��ا �س��تغادر �إىل الأب��د ،و�إىل الأب��د
�س��تختفي م��ن الع�ين؟
ات�ضح �أنهما كانا �أقرب من �أقرب الأقرباء ،هل �سيغادران؟
(  (8

باي – مالك كبري للأر�ض (�أو املا�شية) يف �آ�سيا الو�سطى يف الفرتة ما قبل ال�سوفييتية.
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كيف ميكننا تنظيم العمل يف مزرعة للألبان بدونهما؟
ما �أكرث احل�صادات التي ظهرت خارج العمل عندما كانت تنتقل عائلة �أملانية واحدة يف العام 1993؟
وراء ه��ذه الزوبع��ة م��ن امل�ش��اعر ،ووراء الت�شو���ش ،كان هن��اك ح�س��اب ب��ار ٌد � ً
أي�ض��ا ،لكن��ه ،وبع��د �أن �أبع��ده لبع���ض
الوقت� ،س��أل:
�أخربين ب�صدق ،يا هان�س� ،أال ينوي املواطنون الأملان جميعهم االنتقال يف نهاية املطاف �إىل هناك؟
من يعلم؟ �-أجاب هان���س � -أمل �أخربك باحلقيقة؟ بتعبري �أدق ،بعدنا �س��يتحرك فرانت���س و�إيري���ش وعائلتاهما.
ويف الع��ام املقب��ل ي�س��تعد �آندري��ه ودافي��د ،ووافق��ت عائل��ة ت�سي�ش��لري عل��ى الرحيل معن��ا ،وعلى الأرج��ح �أن خمتلف
بله��اء ال�ش��وارع هن��اك ل��ن يغ��ادروا على الإطالق ،هل �أعد ه�ؤالء الذي��ن ال يغادرون؟ هل حتتاج لذلك؟
ال ،ال� ،أن��ا �س��ألت فق��ط .يف الع��ام قب��ل املا�ض��ي مل ينتق��ل �س��وى اثن�ين �أو ثالث��ة م��ن الأمل��ان ،وك��م م��ن احل�ص��ادات
توقف��ت هن��ا؟ مل��اذا كل ه��ذه احل�ص��ادات ،انقلبت روح املرء ر� ًأ�س��ا على عقب.
تنهد هان�س مرة �أخرى.
هد�أت الرياح الهوجاء ،وت�س��لل �صمت امل�س��اء ،وكما لو �أن يف ال�س��ماء العط�ش��ى كانت ُترى �أخبا ٌر غري �أكيدة عن
مط��ر قري��ب ،نظ��ر كال ال�صديق�ين �إىل الأعل��ى ب�أم��ل� ،إم��ا يف منطق��ة كازيك��ورت� ،أو �أق��رب بقليل ظهرت �س��حابة
رمادية �شاحبة مع م�سحة بنف�سجية.
يجب �أن �أبيع املنزل واملزرعة ب�أكملها ب�سرعة ،قال هان�س.
م��اذا؟  -ارتع��د ناتيبي��ك و�س��أل ،وبارتب��اك نه���ض وجل���س ثاني��ة حم� ً
�اول ال�س��يطرة عل��ى نف�س��ه ،حت��ى �إن��ه ابت�س��م
للياقة.
م َّر نيمرييباي  -قال هان�س واي�سلري
ُذهل ناتيبيك من جديد.
�شوبرييباي جاء � ً
أي�ضا -قال هان�س واي�سلري.
متام��ا ك�س��مكة وقع��ت يف ال�ش��باك ،عندم��ا مي�س��ك بفم��ه اله��واء الب��ارد لن�س��يم
انده���ش ناتيب��ك بحق،ارتع���ش ً
امل�س��اء ،غال ًب��ا م��ا ينف��ث� ،ش��اع ًرا بب� ٍرد ت��ارة ،وبح� ّر ت��ارة �أخ��رى.
وا�ضح��ا �أن��ه مل يح��دد لنف�س��ه ه��دف و�ض��ع التعم��د بو�ض��ع
�ألق��ى هان���س واي�س��لر عل��ى ال��روح ب��كل ذل��ك .وب��ات
ً
�عر مرتف ًع��ا حت��ى ال�س��ماء م��ن خ�لال �إ�ش��ارته �إىل نيمرييب��اي و�ش��وبرييباي يف ال�صفق��ة .ال داع��ي للحدي��ث ع��ن
�س� ٍ
مو�ضوعي��ة ودق��ة الأمل��ان� ،إنه��م يحافظ��ون عل��ى ال�صداق��ة بق��وة ،ال يتزلفون كذب��ا ،وال ينحنون ري��ا ًء ،ومهما قلنا،
�إال �أن �صديق��ه هان���س ،بتعاطف��ه ال�ص��ادق مع��ه كواح��د م��ن �أف��راد �أ�س��رته ،فت��ح كل الأوراق ،وق��اد ب�ش��كل ملح �إىل
فك��رة �-أوج��د امل��ال وخ��ذ ،و�س��تكون املالك للم�س��كن املثايل.
عل��ى وج��ه هيل��دا ال��ودود دائ ًم��ا ،كان��ت الي��وم �آث��ار ح��زن ،ومهم��ا حاول��ت الإخف��اء� ،إال �أنه��ا قام��ت الي��وم بتق��دمي
ال�شاي ببطء �أكرث من ذي قبل ،وق َّدمت �شي ًئا �آخر ،بالطبع ،النبيذ وامل�شروبات الأخرى ،مل ي�سمح هان�س لنف�سه
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االنتظار ً
ف�صب على الفور ،مل يجرب ناتيبيك نف�سه على �إقناع نف�سه ،فارت�شف ب�سرعة ،ثم مرة �أخرى.
طويلَّ ،
قار�صا ال��روح بلطف ودفء -
عزي��زي هان���س! – ق��ال ،وه��و ينتظ��ر النبي��ذ اجلي��د ال��ذي ب��د�أ باالنت�ش��ار يف الأوردة ً
�أنت تفهمني يف ملحة ،و�أنا كذلك� ،أنا �شخ�ص ًيا مل �أر قط ً
منزل رائ ًعا كمنزلك ،على فائ�ض الرثوة ال �ألوم �أحدً ا،
�أنا ال �أح�سد� ،أنا ال �أح�سد �أي �شخ�ص ،هل تفهم؟ لكنني ال �أرحب ح ًقا عندما يت�صرف �أ�شخا�ص مثل نيمرييباي
وك�أنهم مالكان ،فهمت؟ و�إذا ما و�ضع �شوبرييباي اجل�شع حافره على هذه احلكاية ،ف�إنني �س�أحت�سر ب�ش ّدة...
�شعر هان�س بالإحراج ،فابت�سم ابت�سامة عري�ضة ،وحك م�ؤخرة ر�أ�سه.
هل تفهم ما �أق�صده؟ -قال ناتيبيك � -أعتقد �أنك فهمت ،لأنك حتك م�ؤخرة ر�أ�سك على الطريقة الكازاخية.
�إنكم ثالثة �أقارب- ،قال هان�س - .و�أنا ،كما ترى ،ال �أحب التحدث عن �أي �شخ�ص يف غيابه.
و�أنا ال �أحب هذا � ً
أي�ضا ،فقط �أريد �أن �أ�شاركك كقريب.
�إذا نظ��رت ،ف�إنك��م ،الثالث��ة ،متماثل��ون بالن�س��بة يل ،وبالطب��ع �إن كان ه��ذا املن��زل من ن�صيبك م��ع باتيما ،ف�إنني
�س�أكون �أكرث �سعادة ،و�س�أ�سافر �إىل املكان اجلديد مرتاح البال.
أنت يا هيلداجان!
�أوه ،كم �أنت �ش��خ�ص حنون! -قال ناتيبيك ني�س��يباي�أويل لهان���س واي�س��لري وق َّبل خديه� - .أين � ِ
دعيني �أقبلك بقلب نقي! ف�أنتما �ستغادران قري ًبا جدً ا....
�أنفلون��زا ال�صي��ف معدي��ة ب�ش��كل فظي��ع .ال ت��رى� ،أن��ا م�صاب��ة بالأنفلون��زا- .قال��ت هيلدا وهي جتل���س بعي��دً ا بع�ض
ال�ش��يء- :و�إال ملا �أخفيت تعاطفي معك؟ رمبا ر�أيتك يف حالة الهيجان هذه قبل حوايل خم�س�ين �س��نة.
م��ن الأف�ض��ل ع��دم املجادل��ة م��ع �صاحب��ة الل�س��ان ه��ذه -فلن حتقق �أي �ش��يء- .قال ناتيبي��ك� - .إذن يا �صديقي،
�أخربين بقرارك الرا�سخ ،كم ي�ساوي منزلك؟
�أن��ت تعل��م �أنن��ا نعم��ل دون حي��ل فني��ة- ،ق��ال هان���س واي�س��لري ،وه��و مي�ض��غ الب�ص��ل الأخ�ض��ر- ،دون �أن نن�س��ى
مرابحن��ا ،وبع��د ت�س��ديد الدي��ون املدفوع��ة� ،أق��ول ق��راري الأكي��د ه��و �س��بعة �آالف دوالر.
يف م�ؤخ��رة ر�أ���س ناتيبي��ك خف��ق �ش��يء م��ا ،عل��ى الفور حول املبل��غ �إىل تنغي ،وت�ص َّور ال�س��عر يف عقله؛ باملقارنة مع
املنزل الفخم ،ال ت�شتم هنا رائحة ارتفاع ال�سعر.
�أما هان�س فقد وا�صل كالمه:
ال يوج��د ل��دى ال��كازاخ الأع��زاء �أمث��ال �ش��عبية �س��يئة� ،أذك��ر عل��ى وج��ه اخل�صو���ص" :م��ع كل ت��ر ٍّو امل��ردود �أك�بر".
للأ�س��ف لي���س ل��دي وق��ت ،و�إال كان بالإم��كان املن��اورة...
كان ناتيبي��ك يعل��م �أن فاي�س��لر يحاف��ظ عل��ى كلمت��ه ،وال يدخ��ل يف نقا���ش فارغ ،تف ّكر ً
منغم�س��ا يف ال�صمت،
طويل
ً
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن زه��ور كارغان��ا ب��د�أت جت��ف� ،إال �أن ر�أ�س��ه �أخ��ذ ي��دور م��ن رائحته��ا العط��رة القوي��ة للغاي��ة،
ف َّكر بابنه البكر ،ثم تذكر ابنه الأ�صغر الذي كان لديه م�ؤ�س�سته ال�صغرية اخلا�صة ،تخيل بفكره �أقارب زوجته،
وخل�ص �إىل �أنه �س��يكون من املعقول
ونقل عينيه نحو توركيتاو ،ر�ؤية �أخرى تطري فوق ط�ش��قند وتلوح بجناحيها،
َ
اتخ��اذ بع���ض التداب�ير حت��ى ال ين��دم ،م��ا دام العجز مل يقهر ،فهذا لي���س تراج ًعا� ،ش��عر هان���س باحلاجة �إىل نزع
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فتيل ال�صمت ب�ش��يء ما ،فبد�أ يدندن �أغنية �شام�ش��ي كالدياكوف "�إىل �أمي" .انتع���ش ناتيبيك على الفور ،و�صرخ
هان�س! هل لديك ما يكفي من ال�صرب ملدة ثالثة �أيام وثالث ليال؟ هل �ست�صرب؟
عازما بحقَ ،مل ال �أ�صرب�- ،أجاب واي�سلري بحزم.
�س�أ�صرب� ،إن كنت ً
ا�س��مع ي��ا ناتيبي��ك! ه��ل حق��ا �س��ت�أخذون منزلن��ا� ،إذن ،تع��رف ،ل��ن �أبي��ع �إي��را لأح��د� ،س��أهديها لباتيم��ا- ،قال��ت
هيل��دا ،و�س��علت جان ًبا.
عزيزي! �إذا مل �أعرث يف غ�ضون ثالثة �أيام على املبلغ ،وال �أح�صل عليه ،ف�أنا املذنب� ،إذا
�أ�شكركما من القلب يا
ّ
مل �أخربكما يف اليوم الرابع ب�أنني على قيد احلياة ،فليعاقبني الق�س��م! �إن وعدك نيميكني( �  (9أو �ش��وبيكني( (  (1
ب�شيءٍ ما من فوق ،وتخليت عن وعدك ،فليعاقبك الق�سم!
بعد �أن قال هذه الكلمات ،دخل ناتيبيك يف الظالم ،واختفي.
يف تل��ك الليل��ة هط��ل القلي��ل م��ن املط��ر ،باخت�ص��ار ،ومل تتحق��ق الآمال م��ن الليلة غري املقمرة ،لك��ن على اجلانب
الآخر من توريكتاو ،يف قريغيز�س��تان كان املطر غزي ًرا ،يف ال�صباح املبكر ربطت باتيما احلزام ب�ش��كل حمكم،
وذهبت مل�س��اعدة �ش��قيقها الأ�صغر الذي كان يعمل يف قرغيز�س��تان ،يف منجم كان حتت �إدارة دائرة تاال���س.
�أم��ا االب��ن الأك�بر ،ال��ذي كان ي�ش��غل من�ص ًب��ا �صغ�ي ًرا يف مرك��ز املقاطع��ة ،فقد ذه��ب �إىل �صهره ال��ذي كان ميتلك
م�صن ًعا يف مدينة ت�ش��يناز مبنطقة �س�يرداريا يف جمهورية �أوزبك�س��تان امل�ستقلة.
باخت�ص��ار ،عندم��ا م��رت الأي��ام الثالث��ة املح��ددة وح� َّ�ل الراب��ع ،وبع��د �أن جم��ع املبل��غ ال��ذي و�ص��ل �إىل �س��بعة �آالف
دوالر� ،س��ارع ناتيبيك �إىل هان���س واي�س��لري.
ً
منديل
ات�ضح �أن الوداع لدى املواطنني الأملان كان �أم ًرا �صع ًبا ،مل يكن هناك �شخ�ص مل يت�أثر بعمق ،ومل ي�ضع
عل��ى عيني��ه ،ومي�س��ح دموع��ه ،وكي��ف لن��ا �أال نتعج��ب �إذا م��ا تذكرن��ا كي��ف يف اخلري��ف الب��ارد لعام واح��د و�أربعني
البعي��د �أُجل���س يف جمموع��ة العرب��ات الت��ي م�ل�أت املحطة مئات الأملان ،كثري منهم من كبار ال�س��ن والأطفال ،ومل
متاما ،بكا ٌء
ي�صدر �أي منهم �صوتًا! والآن ال تنتقل �سوى ثالث �أو �أربع عائالت� ،إال �أنهم على الطريقة الكازاخية ً
و�ضو�ضا ٌء و�ضجي ٌج ،كانوا يبكون ويتعانقون ،مل يكن الأمر على اجلميع بال�سهل.
ها� ،أترون ،يبدو �أن َّثم �شي ًئا ما من الكازاخ قد انتقل �إليكم� ،أترون؟ �صاح ناتيبيك ،وبكى مبرارة.
تعانقت باتيما وهيلدا لدرجة �أنهما مل تتمكنا �إال ب�صعوبة ترك بع�ضهما بع�ضا.
بع��د ال��وداع بثالث��ة �أو �أربع��ة �أي��ام ،انتق��ل ناتيبي��ك وباتيم��ا م��ع حفنة م��ن �أحفادهما من كوكتريي��ك �إىل هامبورغ،
بعد �أو قبل ذلك بقليل ا�ستقر نيمرييباي و�شوبرييباي يف هامبورغ ،وكما هو معروف ،فقد ا�شرتى ناتيبيك منزل
هان���س واي�س��لري م��ع كل ملحقات��ه ،و�أ�صب��ح نيمرييب��اي املال��ك ملن��زل �أدول��ف ت�سي�ش��لري ال��ذي مل يكن �أقل �ش��أ ًنا من
منزل هان���س ،وانتقل �ش��وبرييباي �إىل منزل �أندريه ت�سي�شلري.
(  (9

نيميكني – نيمرييباي.

( (  (1

�شوبيكني – �شوبرييباي.
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رغب الكثري من الأملان والكازاخ والرو���س وحتى الأتراك ب�ش��راء البقرة احل�س��ناء �إيرا� ،إال �أن هيلدا بقيت وفية
لكلمته��ا ،وعه��دت لباتيم��ا به��ذه البق��رة الرائع��ة الت��ي كان حليبه��ا يتدف��ق كالنه��ر ،وكان��ت متلألئ��ة كاملا���س ،يبدو
�أن �إي��را قب��ل النا���س �ش��عرت ب��أن هيل��دا كان��ت على و�ش��ك الرحيل ،فعندما ب��د�أت حترك رمو�ش��ها وت�صب الدموع
غزي��رة ،حت��ى باتيم��ا الت��ي كانت منطوية ورابطة اجل�أ���ش ،مل تتمالك نف�س��ها ،وانفج��رت باكية بغزارة.
بع��د �أن انتق�لا �إىل هامب��ورغ ،تغ�ير نيمرييب��اي و�ش��وبرييباي ،و�أ�صبح��ا لي���س كما كان��ا يف ال�س��ابق ،و�أخذا يزوران
ناتيبيك �أكرث.
لناتيبيك واي�سلري حتية نارية من ت�سي�شلري الكبري- ،قال نيمرييباي فا ً
حتا بوابة املنزل.
غوتني �أبيند ،هري ناتي-بيك واي�سلري! -قال �شوبرييباي� - ،إي�ش هابي �شوبرييباي ت�سي�شلري!
حاول��ت باتيم��ا تقلي��د �صديقته��ا وقرينته��ا احلبيب��ة هيل��دا ،مل ت��دع نيميك�ين و�ش��وبيكني يدخ�لان �إىل الغ��رف
الداخلي��ة ،فو�ضع��ت طاول��ة �أنيق��ة يف الفن��اء ،نقل��ت �إليه��ا جمي��ع �أواين ال�ش��اي.
حاف��ظ املالك��ون الثالث��ة عل��ى �ضب��ط النف���س الأمل��اين� ،أ�صبح��وا ال يذهب��ون �إىل م��كان مل ُيدع��وا �إلي��ه ،وي�أكل��ون،
ويقتطع��ون قلي� ًلا ،وي�ش��ربون قلي� ًلا ،يف لقائه��م الأول ناق�ش��وا كيفي��ة �إدارة املن��ازل الت��ي ح�صل��وا عليه��ا ،وحال��ة
مب��اين املوا�ش��ي امللحق��ة ،الآلي��ة ب�ش��كل كام��ل �أو جزئ��ي ،وتبادل��وا وجه��ات النظ��ر ح��ول عدد م��ن الق�ضايا.
يف اللق��اء الت��ايل كان نيمرييب��اي و�ش��وبرييباي يف حال��ة م��ن التوت��ر واحلرية بع�ض ال�ش��يء ،ق��ال نيميكني �إن ثال ًثا
م��ن �أ�ش��جار التف��اح ب��د�أت جت��ف ،وق��ال �ش��وبكني �إن دوايل العن��ب املزروع��ة بعناي��ة يف �صف��وف كان��ت مغط��اة بنوع
م��ن ال�ش��حوب ،وناتيبي��كً � ،
أي�ض��ا ،تنه��د ب�صم��ت وبتح�س��ر ،وك�أن ل�س��ان حاله يقول لأولئك �إن فن��اء منزله قد فقد
جاذبيته ال�سابقة.
بالأم���س �أف�س��د ابن��ي الأ�صغ��ر �ش��ي ًئا يف املزرع��ة الآلي��ة- ،ق��ال �ش��وبرييباي مب��رارة - .عندما كان التلف��از يلخبط،
عادة ما كان "ي�ضبطه" بقب�ضته ،وهنا تعطل يف املزرعة جهاز ق�ص الق�ش ،حت ًما �سيعاجله بعقب الف�أ�س ويحوله
�إىل كومة من القمامة� ،أوه ،الوغد ،لي�س عب ًثا يقول" :موا�شي الأب لن ت�صبح نعمة البنه" ،وهنا الأمر كذلك!
باملنا�سبة ،تذكرت حدي ًثا جرى قبل عقد من الزمان- ،قال نيمرييباي.
متزعزع��ا ،مهم��ا ط��ال حديث��ك- ،قاطع��ه �ش��وبرييباي .لك��ن
ال��كالم ل��دى الأمل��ان مقت�ض��ب ،لك��ن الفع��ل لي���س
ً
ناتيبي��ك دعم��ه:
تكلم ،تكلم!
ل��دي ق�ص��ة ق�ص�يرة ،و�أنتم��ا تطيالنه��ا – ق��ال نيمرييب��اي � -إن مل تخن��ي الذاك��رة ،قب��ل ع�ش��ر �س��نوات و�ص��ل �إىل
قري��ة نورلي�س��و دوالت �إي�س��ابيكوف ال��ذي يع� ُّد الي��وم كات ًبا م�ش��هو ًرا يف كازاخ�س��تان ،وكان قد و ُل��د يف هذه القرية،
خ�لال احل��رب ا�س��تقر �أهل��ه يف نورلي�س��و ،وبع��د والدة دوالت انتقل��وا م��رة �أخ��رى ودومن��ا �إبط��اء �إىل مونتايتا���س.
باخت�ص��ار ،ن��زل كاتبن��ا الكال�س��يكي �ضي ًفا على العامل كا�س��يمبيك ،وكما هو متوق��ع ،جاءت قيادة املقاطعة ،و�أنا
� ً
أي�ضا باملعية.
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عمن تتحدث؟ � -س�أل �شوبيكني.
ال��كالم ع��ن دوالت �إي�س��ابيكوف ،الكات��ب امل�س��رحي ،و�س��ط الكت��اب هو واحد م��ن الأكرث �ش��هرة�- ،أو�ضح ناتيبيك
– �أال تعرفه؟
�أعرفه جيدً ا! �أنا على معرفة جيدة مع ال�صحايف داوليت �إي�سابيكويل - ،قال �شوبرييباي على عجل.
متام��ا! � -ش��رع نيميك�ين
�أوه ،ال ال ال ،دوالت �إي�س��ابيكوف �ش��خ�ص ،وداولي��ت �إي�س��ابيكوف �ش��خ�ص �آخ��ر ،خمتل��ف ً
بال�شرح.
�ألي�س هذان االثنان هما ال�شخ�ص نف�سه؟
ح�س � ًنا ،ي��ا �أخ��ي ،يت�ض��ح �أن��ك ال تق��ر�أ الكت��ب� ،أم م��اذا؟ كي��ف ميكن��ك �أن تخل��ط ب�ين دوالت �إي�س��ابيكوف و�أي
�ش��خ�ص؟
ق��ف ،ق��ف! لنبتع��د ع��ن الإهان��ة ،تق��ول "م��ع �أي �ش��خ�ص� ،أي ن��وع م��ن التعب�ير ه��ذه "م��ع �أي �ش��خ�ص"؟ داولي��ت
�إي�س��ابيكوف ه��و � ً
أي�ض��ا �ش��خ�صية معروف��ة ،ه��و الآن لي���س "م��ع �أي �ش��خ�ص" ،ب��ل ح��اج ب��ارز! ح��ا-ا-ا-ج! فهم��ت؟
مفه��وم ...يوق��ع ه��و با�س��م داولي��ت ح��اج �إي�س��ابيكوف ،م��اذا � ً
أي�ض��ا ،طب � ٌع ال يع��رف الكل��ل� ،أ�ص��در العدي��د م��ن
التقاومي ،بالطبع �أنه رجل �صالح ،وحاج مرموق ،لكن احلديث لي���س عنه ،نحن نتحدث عن كاتب رائع ،الكاتب
امل�س��رحي دوالت �إي�س��ابيكوف!
حتول اجلدال بني نيميكني و�شوبيكني �إىل حديث ال نهاية له� ،س�أل ناتيبيك بعد �أن نفد �صربه:
نيمرييباي ،عماذا كنت �ستتحدث يف البداية؟
�أردتُ �أن �أورد مالحظ��ة �ش��فوية ل��دوالت �إي�س��ابيكوف قاله��ا عن��د و�صول��ه �إىل قري��ة نورلي�س��و ،لكنك��م مل متنحوين
الإمكانية.
ح�س ًنا ،تكلم� ،صمت �شوبيكني ،لن جنر احلاج �إىل هنا ،و�أنت انفخ دوالتك.
�إذن ،دوالت �إي�س��ابيك يف �صي��ف ع��ام  1985يف بي��ت العام��ل كا�س��يمبيك ق��ال عل��ى ه��ذا النح��و" :الأمل��ان �ش��عب
مميز ،منذ �سنوات عديدة ،يف اجلزء العلوي من �أملاتي ا�شرتينا ً
منزل ،خالل ال�سنوات الثالث التالية ،بعد �أن
ن�س��ينا ب�ش��دة العناية ،كنا على و�ش��ك "كزخنة" هذا املنزل ،قال ذلك ،وهو جال���س ،وك�أن �ش��ي ًئا مل يكن! هذه هي
الق�ص��ة كامل��ة – ق��ال نيميك�ين.
عال ،يف حني كان ناتيبيك يهز من ال�ضحك � ً
أي�ضا.
انفجر نوبيكني �ضاح ًكا
ٍ
ب�صوت ٍ
خالل ال�س��نوات الثالث التالية ،بعد �أن ن�س��ينا ب�ش��دة العناية ،كنا على و�ش��ك "كزخنة" هذا املنزل� ،أوه-ها-ها!
 مل يتوقف �شوبيكني.�أرج��و املع��ذرة ،ات�ض��ح ب�أنن��ي ح ًق��ا ال �أعرف هذا الكات��ب� ...أوه ،هو-هو ،الآن ال ميكن عدم قراءة �أعماله� ،أترون
كيف يذيب معنى الكلمة بعمق؟
بحل��ول نهاي��ة الأ�س��بوع الثال��ث ،وبع��د �أن ق�س��مت جمي��ع ن�س��اء كوكتريي��ك �إىل ث�لاث جمموع��ات ،قام��ت باتيم��ا
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بدعوتهن لزيارتها ،وقدمت ال�ضيافة لهن ،بعد ذلك فقط �شعرت باالرتياح ،كما لو �أنها �ألقت عن كتفيها ً
حمل
ً
ثقيل ،و�ش��عرت باحلرية واملزاج اجليد ،كان عدد الن�س��اء اللواتي قدمن �إىل هذه امل�آدب الثالث ما بني � 10إىل
بن املن��زل متنعم��ات برتتيب��ه،
 15يف كل م��رة ،ك��ن مذه��والت م��ن كل �ش��يء ،ويقع��ن يف حال��ة التنع��م عندم��ا يج� َ
ويجربن كل �ش��يء باللم���س� ،أو التذوق� ،أو التم�س��يد� ،أو القيا���س ،وعندما �ش��اهدن �إيرا ،كاد يغمى على بع�ضهن،
مت��ت خمالف��ة تعليم��ات ناتيبي��ك القا�ضي��ة بع��دم ال�س��ماح لأي �ش��خ�ص بالدخ��ول �إىل املزرع��ة الآلي��ة ب�ش��كل كام��ل
بن�س��بة مائة باملائة� ،إىل جانب ذلك ،مل يكن هناك خم�س��ون �أو �س��تون ً
مريول كافية لو�ضعها على جميع الن�س��اء،
باخت�صار ،من خالل زيارة ن�س��اء كوكرتيك لثالث مرات" ،تكزخن" ب�ش��كل كبري منزل ومزرعة هان���س واي�س��لري
�س��اب ًقا ،ناتيبيك ني�س��يبايويل حال ًيا.
م � َّر الأ�س��بوع الراب��ع به��دوء دون �أي مغام��رات ملحوظ��ة ،وامل�صيب��ة حل��ت به��م يف الأ�س��بوع اخلام���س ،مر�ض��ت
�إيرا ب�ش��كل مفاجئ ،وبد�أت تعاين �إم�س��ا ًكا �ش��ديدً ا ،ومل تكن ملحاوالت الأطباء البيطريني ،وملا �أعطوه من دواء،
فائ��دة ،وقف��ت البق��رة اجلميل��ة بعن��اد عل��ى قوائمه��ا ،كما ل��و كانت قد ابتلعت �صخرة ،تلبد �ش��عرها ،و�س��رعان ما
�أ�صب��ح مظهره��ا حق�ي ًرا ،كمظه��ر �أبق��ار كوكتريي��ك ،ودارت الأقاوي��ل�" :أمل ت�ص��ب بع�ين؟"" ،رمب��ا ح ّن��ت ملالكيه��ا
ال�س��ابقني ،رمب��ا يلتهمه��ا الع��ذاب؟"�" ،أمل ت��أكل �ش��ي ًئا غ�ير الزم؟" ق��ال ناتيبي��ك لباتيما ب�صراح��ة�" :أنت املذنبة".
ردت عليه الزوجة-الآفة باتيما قائلة�" :أنت نف�سك مل تهتم بها ،كما كان يفعل هان�س ،وعلى الرغم من طبيعتها
احلازم��ة واالنفجاري��ة� ،إال �أن باتيك�ين مل حتتم��ل ،ف�صرخ��ت مب��رارة مث��ل جمل �صغري يف حزن" :يا اهلل يا رحيم،
تلق بنا للتمزيق يا اهلل يا قادر!”
ال ت�أخذ �إيرا ،خذين �أنا! ال جتعلنا �س��خرية النا���س ،ال ِ
يف اليوم اخلام���س ،بعد الظهر مبا�ش��رة ،غادرت �إيرا الدنيا ،توقفت رمو�ش��ها ال�س��وداء عن الرم���ش ،مل تتحرك،
جتمدت �إىل الأبد.
مت �إر�سال اخلرب �إىل كوكترييك ،جاءت الن�سوة يف جمموعة كبرية ،وقدمن التعازي ،جل�ست باتيما يف الردهة،
وو�ضعت يديها على خ�صرها ،وبد�أت تبكي ،وتت�أرجح بحزن ،وتنحب ،وتغني:
�أوي�-إي ،بو�-أو�-أوي�-أو�-أوي!
�آه�-آه�-آي�-آي!
تهب من تلك ال�صفعات �إال ري ٌح قوية،
ال ُّ
ال يوجد �ضعيف �أكرث مني يف العامل،
غاليتي ذات ال�صوف الأنعم من احلرير،
�أي عني �شريرة ملحتك؟
يف اجلنة ،يف هامبورغ ن�ش� ِأت يف البداية،
ن�ش� ِأت ب�شكل �سليم ،مل تعريف احلزن،
أنت ،يا �إيرا ،من هيلدا،
وانتقلت �إيل � ِ
ِ
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�أي عد ٍو �سممك بعيونه؟
يف �سايرامو�س( (   (1ال توجد حجارة ،و�إمنا ِم َ�سنٌّ ،
أعطيت!
لي�س بحليب ،و�إمنا ق�شدة � ِ
ثالث لغات كانت تعرف �إيرا،
�أي �شرير ك َّدرنا؟
�أويي-بوي�-أو�-أوي! �أوي�-أو�-أو�-أوي! �آه�-آه�-آي...
ا�س��تمعت الن�س��وة القادمات من كوكترييك �إىل هذا النحيب ،و�أحرجن فج�أة ،قر�صن وجوههن ،وبد�أن يهم�س��ن
فيما بينهن!
يا له من عار! املر�أة تقيم حدادًا ،ونحن عند دخولنا املنزل ،كان ب�إمكاننا �إعطاء �أ�صوات على الأقل!
بالفعل!
كم �أ�صبحنا قا�سيات ،ل�سنا برحيمات...
تبادلت ع�ضوات الوفد احلائرات مثل هذه العبارات ،ناتيبيك املبتعد نحو املخرج ،ظهر فج�أة وقال:
م��ا ه��ذا الرث��اء ال��ذي رتب ِت��ه هن��ا ،م��ا ه��ذا اله��راء؟  -و�أراد �أن ي�ضي��ف�" :إذا كان ال ب��د م��ن م��وت �أح��د ،فلتم��ت
املا�ش��ية ،ولت�أخ��ذ املا�ش��ية كل امل�صائ��ب معه��ا ،لكن��ه مل يج��ر�ؤ عل��ى الق��ول.
للم��رة الأخ�يرة ق�ض��ت ليلته��ا يف املزرع��ة ال�ش��املة والآلي��ة بالكام��ل ،ويف �صب��اح الي��وم الت��ايل دفنت جث��ة �إيرا بني
الت�لال والغابات الكثيفة.

( (  (1

�سايرامو�س – نهر يف كازاخ�ستان.
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سماغول يلوبايف
(و ُلد عام )1947
y yو ُل��د ع��ام  1947ف��ي تركمان�س��تان ،وف��ي ع��ام  1961رح��ل �إل��ى
وطن��ه الأم كازاخ�س��تان ،تخ��رج ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة بالجامع��ة
الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  ،1971وبي��ن عام��ي 1975 - 1974
در���س ف��ي دورات علي��ا لإع��داد ك ّت��اب ال�س��يناريو ف��ي مو�س��كو.
y yعم��ل مح��ر ًرا للن�صو���ص با�س��تديوهات "كازاخ فيل��م" ف��ي الفت��رة
رئي�س��ا
 ،1995 - 1976وخ�لال الأع��وام  1995 - 1992عم��ل ً
لتحرير لمجلة "بارا�سات" الحكومية .وبين عامي 2004 - 1995
عم��ل بق�س��م التحري��ر برادي��و كازاخ�س��تان "الحري��ة" ،وف��ي الفترة
 2008 - 2004عم��ل نائ ًب��ا لرئي���س ن��ادي القل��م الكازاخ��ي.
رئي�س��ا لتحري��ر ا�س��تديوهات "كازاخ فيل��م" ف��ي الفت��رة
�y yأ�صب��ح ً
 ،2010 - 2008ومن��ذ ع��ام  2010وحت��ى يومن��ا ه��ذا يعم��ل
مدر�س��ا ب�أكاديمي��ة جورجين��وف الوطني��ة للفن��ون.
ً
�y yألف العديد من الق�ص�ص الق�صيرة مثل" :راعي الإبل"" ،ممر �ساتارا"�" ،ضوء م�صباح الكيرو�سين" ،و"العالم الم�ضيء".
كما �ألف العديد من الروايات منها" :الخيمة الوحيدة"" ،ال�صالة" ،و"كتاب التحذيرات".
y yف��ي ع��ام  ،2016تم��ت ترجم��ة رواي��ة "الخيم��ة الوحي��دة" �إل��ى اللغ��ة الإنجليزي��ة و�ص��درت ف��ي نيوي��ورك ،وتُرجم��ت ف��ي الع��ام
نف�س��ه� ،إل��ى اللغ��ة التركي��ة ،و�ص��درت ف��ي �أنق��رة ،وفي ع��ام � 2018صدرت الرواية ف��ي مدريد باللغة الإ�س��بانية ،وتحكي هذه
الرواي��ة ع��ن المجاع��ات الت��ي تعر�ض��ت لها كازاخ�س��تان في ثالثينيات الق��رن الما�ضي.
y yوبو�صف��ه كات ًب��ا لل�س��يناريو ،ق��ام بكتاب��ة �س��يناريوهات لع�ش��رات الأف�لام الروائي��ة الطويل��ة الت��ي ت��م عر�ضه��ا ل�س��نوات وكان
�آخره��ا فيل��م "ال�س��يف الم�س��حور" وه��و ملحم��ة �س��ينمائية ت�ص��ور مرحل��ة الت�أ�سي���س التاريخي��ة للخاني��ة الكازاخي��ة.
y yفي عام  2018انتهى من كتابة فيلمين عن "خوجة �أحمد ي�سوي" ،و"خان قا�سم".
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م��ا �إن قط��ع القط��ار حمط��ة "�أوت��ار" ،حت��ى ب��د�أ العج��وز �ش��وناي يفق��د �ص�بره ،و�ض��ع متعلقات��ه يف الكورج�ين( ، (1
و�ألق��اه عل��ى كت��ف ت�ش��ابانه(  ، (2وذه��ب �إىل الناف��ذة وجل���س وه��و مي�س��د بعناي��ة حليت��ه املحلوق��ة ،نظ��ر با�س��تمرار
مادًّا عنقه الأبي�ض النحيل ،كما لو كانت �ضواحي �أملاتي على و�شك الظهور ،رفيقة طريقه فتاة تدعى �آميجان،
ابن��ة الأك�س��اكال( �  (3أومل��ان ال��ذي يعي���ش يف منطقته��م ،وه��ي تدر���س يف �أملاتي ،فت��اة مهذبة جدً ا وجماملة ،ب�ش��كل
عام ،طوال الطريق كانت تق ّدم له ال�شاي ،الآن كانت هي م�ستلقية على الرف العلوي لعربة القطار تقر�أ كتا ًبا،
وتهزه��ا �ضرب��ات عجالت القطار.
�ش��وناي عج��وز �أ�س��م ُر ،طوي��ل القام��ة ،منحن��ي الكتف�ين� ،ضخ��م البني��ة ،والت�ش��ابان ال��ذي يرتدي��ه طوي� ٌل ومرب� ٌ
�وط
بو�ش��اح ،وه��ذه الع��ادة �أخذه��ا م��ن كب��ار ال�س��ن القراقلباغي�ين والأوزبي��ك والرتكم��ان الذي��ن عا�ش��وا يف الق��رب،
عل��ى الرغ��م م��ن �أن �ش��وناي و ُل��د عل��ى ه�ضب��ة �أو�س��تيورت( � ، (4إال �أن��ه ترع��رع يف مقاطعت��ي �ش��ومان وكون�يرا يف
قرقلباغ�س��تان(  ، (5والآن ه��و م�س��افر �إىل تل��ك املناط��ق ،متج � ٌه �إىل �أملات��ي ،حي��ث يعي���ش ابن��ه ال��ذي انخ��رط
م��ع النا���س ،لكن��ه ي�س��افر �ش��و ًقا لي���س البن��ه ،و�إمن��ا حلفيده يديغي ،ابن ال�س��بعة �أع��وام ،كما لو كان ه��ذا العفريت
ال�صغري يلوح له بيده ،فقد الهدوء ،وم ّد رقبته ونظر يف النافذة بال نهاية" ،يا له من جر ٍو!(  ،" (6يفكر يف نف�سه
م�ستذك ًرا حيله العزيزة على قلبه .عندما كان على و�شك ال�سفر �إىل قريته مع اقرتاب ال�صيف� ،أ�ضجره حفيده
�إىل ما ال نهاية�" :آتا(  ،"! (7وبد�أ يح�ش��ر �ش��ي ًئا يف جيبه ال�صدري� ،س��أله" :ما هذا؟" ،و�أجاب احلفيد" :هذا كي�� ٌ�س!

(  (1

من�سوجا ،يتكون من جز�أين.
كورجني :خرج؛ كي�س ب�سيط (عادة ما يكون
ً

(  (2

ت�شابان :رداء.

( �  (3أك�ساكال (حرف ًيا �-صاحب اللحية البي�ضاء) :من اللغة الرتكية ،زعيم القبيلة و�شيخها؛ الرجل امل�سن الوقور عند ال�شعوب الرتكية يف �آ�سيا الو�سطى
والقوقاز.
(  (4

�أو�ستيورت :ه�ضبة يف �شبه جزيرة مانغي�شالك غربي كازاخ�ستان.

(  (5

قرقلباغ�ستان :جمهورية قرقلباغ�ستان ذات احلكم الذاتي ،الواقعة �آنذاك �ضمن جمهورية �أوزبك�ستان ال�سوفييتية اال�ش رتاكية.
ت�ستخدم باملعنى غري املبا�شر للإ�شارة بتحبب �إىل الو ُلد ال�صغري.

(  (7

�آتا� :صيغة خماطبة حمرتمة جدًا من للرجل العجوز.

(  (6
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�أح�ض��ر يل �آلت�ش��يكي(   (8م��ن القري��ة!" ،انتف��خ خ��داه ،وبرزت �ش��فتاه ب�ش��كل جامح"- :ح�س� ًنا ،يا لك م��ن جرو!....
طوال الأ�ش��هر ال�س��تة التي ق�ضاها يف زيارة الأ�صدقاء والأقارب يف كونريات وخوجيلي و�ش��وماناي ونوكو���س( ، (9
وتواجده يف والئم الكوكناكا�س( (   (1هناك ،يف كل مرة كان ي�ضع الآليت�شكي يف الكي�س ال�صغري الذي �أعطاه �إياه
حفي��ده ،م��ع نهاي��ة ال�صي��ف امت�ل�أ ه��ذا الكي���س ،والآن يقبع يف �أ�س��فل الكورجني ،بالت�أكيد عندما �س��يعطي حفيده
الكي�س اململوء بالآ�سيكي� ،سيح ّلق احلفيد يف ال�سماء ال�سابعة من الفرح.
م�ضجر ً
طويل.
قري ًبا من نهاية الرحلة ،كان القطار ي�سري ب�شكل
ٍ
م��ر زم��ن ق�ص�ير من��ذ �أن انتق��ل العج��وز �ش��وناي للعي���ش يف �أملاتي لدى ابنه الوحيد توكتا�س�ين ،قب��ل عامني توفيت
زوجت��ه العج��وز ب�س��رطان امل��ريء ،وبق��ي �ش��وناي وحي��دً ا يف منزل��ه الف��ارغ يف كون�يرات ،وامل�ؤل��ف م��ن �أرب��ع غرف،
وكم��ا يق��ول املث��ل" :ه��ل �أردتُ ح ًق��ا �أن �أعي���ش حت��ى اخلام�س��ة والت�س��عني ،ك��ي �آَ ُكل البيالمي��ك( (  ،" (1عنده��ا ح� َّ�ل
ب��ه وق��ت ع�صي��ب ،حي��ث ق��ام ابن��ه وكنته (قبل �أن متر �أربعينية عجوزه) ب�ش��جا ٍر كبري حول نقله �إىل �أبعد م�س��افة
�إىل �أملاتي."ه��ل �س��تكون املنطق��ة املجهول��ة عزي��زة عل��ى القل��ب!" ،ه��ل كان ب�إم��كان �ش��وناي �أن يتخي��ل �أن��ه يف �أ�س��و�أ الأح��وال
�س��وف ينتق��ل يف وق��ت م��ا �إىل �أملات��ي ،اندف��ع ـ �إىل املجه��ول ـ "�إي��ه� ،أي��ن �س��يهيم يف �ش��يخوخة ال�صي��ف ،بع��د �أن
ت��رك الأماك��ن؛ حي��ث يتواج��د العديد من �أقاربه؟ ملن �س��يرتك املوا�ش��ي واملمتلكات الت��ي ح�صل عليها مع الراحلة
راوي���ش ،وبيت��ه ال�ضخ��م؟" عل��ى الرغ��م م��ن �أنهما �أقنع��اه وح َّر�ضاه� ،إال �أنه مل يوافق ،بق��ي �صل ًبا ،ولكن عندما بد�أ
ابن��ه وكنت��ه ب�إخ��راج يديغ��ي �إىل خ��ارج القري��ة ،مل ي�س��تطع املقاومة ،طفحت عيناه بالدم��وع ،وعندها فقط �أدرك
�أن منزل��ه �أ�صب��ح ً
متام��ا ،م��ع العج��وز ر َّبي��ا احلفي��د ال�ش��قي منذ الطفولة ،عندم��ا بد�أ القط��ار يتحرك ،بدا
فارغ��ا ً
وك�أنه مزق من قلبه وحمل �أغلى �شيء ،كم كانت الدموع التي غ�سلت حليته �آنذاك �سخية! مل ينه�ض من ال�سرير
لثالث��ة �أي��ام ،حمت�ض ًنا الو�س��ادة التي ب��دت له بغي�ضة.
يقول��ون �إن "املنطق��ة الأم ه��ي امله��د الذهب��ي" ،بع��د �أن عل��م اجل�يران والأق��ارب م��ا يعاني��ه �ش��وناي م��ن ح��زن
�ش��ديد� ،أ�صبح��وا يزورون��ه با�س��تمرار ،ويهتم��ون ويعتن��ون ب��ه :بع�ضه��م ي�س��قيه ال�ش��اي ،والبع���ض ي�س��خن املوق��د،
و�آخ��رون ينظف��ون ويرتب��ون املن��زل� ،إذا َّ
ح�ض��روا يف �أح��د من��ازل القري��ة وليم��ة ،ف��إن �ش��وناي كان �أول املدعوي��ن،
ولك��ن ،مهم��ا قل��ت ،ال يوج��د �ش��يء �أف�ض��ل م��ن �أن تغل��ي احلي��اة يف منزل��ك.
م��ن تفك�يره بعج��وزه (توفي��ت راوي���ش يف �س��ن الثالث��ة وال�س��تني) ،وب�إديغ��ي ال��ذي اعتن��وا ب��ه كتفاح��ة للع�ين ،عان��ى
(  (8

 �آلت�شيكي�( :آ�سيكي) – عظام ركبة الكب�ش ،لعبة �شعبية.

(  (9
( (  (1
( (  (1

اله�ضم.

مدن وبلدات يف قرقلباغ�ستان.
كوكناكا�س :وليمة تذبح فيها اخلراف على �شرف قدوم �شخ�ص حمرتم.
بيالميك :ح�ساء �سائل من احلبوب املطحونة �أو الدقيق ،كان يح�ضر لكبار ال�سن الذين مل يبق لديهم �أ�سنان� ،أو لأولئك الذين يعانون من �سوء
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كث ًريا يف داخله ،لدرجة �أنه �أ�صيب بالي�أ�س ،وعلى الرغم من �أنه ا�ستمع �إىل الت�شجيع من قبل �أقرانه و�أ�صدقائه
الذين �أكدوا له" :يكفي ،عليك الزواج من امر�أة عجوز ،على الأقل �أنت بحاجة �إىل �شخ�ص ما لي�سخن لك املاء،
وي�س��قيك ال�ش��اي ،مهما حزنت ،ف�إنك لن ترجع راوي���ش ،يجب على الأحياء �أن يوا�صلوا حياتهم"� ،إال �أنه عندما
بق��ي وحي��دً ا ،ف�إن��ه مل يتذك��ر �س��وى الراحل��ة راوي���ش� ،إذ �أن��ه مل ي�س��مح لنف�س��ه حت��ى بالتفك�ير يف �أن��ه �س��يبقى عل��ى
قي��د احلي��اة بع��د راوي���ش ،و�أن يك��ون وحي��دً ا يف �ش��يخوخته ،من كان يظن �أن رواي���ش التي كان��ت حتمل املنزل منذ
زواجهم��ا� ،س��تموت مبك� ًرا؟! �أج��ل ،ال ميكنك معاندة مع القدر.
ا�س��تمر عل��ى ه��ذا احل��ال حت��ى �أ�صاب��ه املر���ض ،فق��د ب��د�أ �ضغط��ه يقفز عل��ى نحو متزاي��د ،حتى �إن��ه ذات مرة فقد
الوعي عندما نه�ض من فرا�ش��ه يف منزله البارد .عندها �أدرك مدى �صعوبة العي���ش وحيدً ا� ،أدرك ذلك ومتلكه
الرعب.
كان كل م��ا بق��ي ل��ه يف مزرعت��ه ح�ص��ا ٌن واح�دٌ ،وبق��ر ٌة م��ع عجله��ا ،وع�ش��ر ُة خ��راف ،ترك��ت جميعه��ا دون عناي��ة،
بعيونه��ا الالمع��ة منتظرة عناية.
كان ال�شتاء على ال"�أبو"اب ،يقرتب جا ًّرا �سيفه.
�أر�سل اجلريان برقية ،دعوا فيها ابنه من �أملاتي ،فور و�صول توكتا�سني� ،أجرب والده على بيع املوا�شي واملمتلكات
للجريان والبيوت القريبة ،باجلملة وب�سعر بخ�س ،عاند توكتا�سني ،ومل ي�سمح لوالده ببيع كل ثروته ب�سعر جيد،
كان الوقت ينفد.
بعد ذلك ،برم�شة عني ،انتهى الأمر ب�شوناي يف �أملاتي التي مل يتواجد فيها من قبل قط.
كانت �ش��قة ابنه يف الطابق اخلام���س ،و�ش� َّكل ال�صعود �إليها والنزول منها هناك عب ًئا ً
ثقيل بالن�س��بة له .العزاء
الوحي��د -يديغ��ي ...م��ن ال�صب��اح �إىل امل�س��اء حت��دث مع��ه ،مل يتع��ب من رواية احلكايات ل��ه ،ومل مي ّل احلفيد من
اال�ستماع �إىل ج ّدهر االبن والك ّنة يف العمل ،يغادران يف ال�صباح الباكر ،وال يعودان �إىل البيت �إال عند الغروب
ث��م يجتمع جميع �أفراد العائلة.لو مل نعترب �أن كل هذا الرتتيب كان ً
ممل للغاية ل�ش��وناي ،و�أنه كان يعاين حني ًنا ال يطاق ،ف�إن مثل هذه احلياة
رمبا كانت بالن�سبة له �أف�ضل ً
قليل من احلجز الطوعي يف �سجن.
ب�صعوب��ة �صم��د حت��ى ج��اء ال�ش��تاء والربي��ع املمطر ،ومع قدوم الأيام الهادئة ،عندم��ا جفت الأر�ض من الرطوبة،
قري ًبا من منت�صف �شهر مايو ،ذهب �إىل القرية على الرغم من كل �شيء.
ا�س��تقبل �أه��ل القري��ة �ش��وناي ببهج��ة �صاخب��ة ،كم��ا ل��و �أن��ه ع��اد للت��و م��ن املنف��ي ،عانق��ه �أقران��ه بح��رارة ،وبك��ت
الن�س��اء امل�س��نات م��ن �ش� ّدة الف��رح ،تهاف��ت اجلمي��ع لدعوت��ه للزي��ارة ،وط��وال ال�صي��ف مل يك��ن ب�إمكان �ش��وناي �أن
يرت��اح من ه��ذا ...
عند امل�ساء اقرتب القطار من �ضواحي �أملاتي.
هل و�صلنا �أخ ًريا يا ابنتي؟ �-س�أل �شوناي بحما�سة رفيقة الطريق.
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�ضحك��ت �أمياج��ان خمف�ض��ة بخج��ل عينيه��ا املتلألأت�ين م��ن الإث��ارة ،مل يح��رم اهلل ه��ذه الفت��اة م��ن اجلمال ،على
الطريق ،كان الكثري من اجليغيت( (  (1يدورون ويدورون حولها ،يغازلون وميزحون ،يف حماولة لأن تعجب بهم،
ومع ذلك ،ف�إنها مل متنح �أ ًيا منهم ابت�سامتها ،مل متنح ،كان �شوناي يف قرارة نف�سه را�ض ًيا عن �أوملان الذي ر ّبى
مثل هذه االبنة.
من حمطة القطارات ا�ستقال �سيارة �أجرة ،وذهبا �إىل �أملاتي الثانية� ،أعطى �شوناي ال�سائق ورقة ما.
ما هذا يا �أك�ساكال؟ �-س�أل �سائق �سيارة �أجرة ال�شاب.
العنوان�- ،أجاب �شوناي.
عندما كان �شوناي زائ ًرا يف منطقته الأم ،و�صلت برقية من �أملاتي ،حتى وقبل ذلك ،كان ابنه وكنته قد �أخرباه
ع��ن عزمهم��ا القي��ام بتبدي��ل ال�ش��قة �إىل �ش��قة يف منطق��ة هادئة "للن��وم" يف املدينة ،على الأرج��ح ُطبقت خطتهما
ه��ذه ،وعندم��ا كت��ب ل��ه ابن��ه "كوك��ي( (  ، (1قمن��ا بتبدي��ل ال�ش��قة"�- ،أ�ش��ار �إىل العن��وان اجلديد .وهذه ه��ي الربقية
ذاتها التي �س��لمها ل�س��ائق �سيارة الأجرة.
�ش��عر �ش��وناي بالروع��ة ،م��ا �أن ر�أى �أوالدًا ي�س��حبون حقائبه��م ،حت��ى رافقه��م بنظرت��ه ،كما لو كان و�س��طهم ميكن
�أن يك��ون يديغ��ي ال�ش��قي ال��ذي يج��ب علي��ه الآن الذه��اب �إىل املدر�س��ة" ،مهم��ا �أ�صبحت تلمي� ً�ذا مواظ ًبا ،ال ميكنك
�أن تن�سى �آلت�شيكي".
مل��اذا ال تذهب�ين �إىل ُن��زل الطالب��ات قب��ل الن��وم ي��ا ابنت��ي؟ �س��وف نذه��ب �إىل بيتن��ا لت�أخ��ذي كو ًب��ا م��ن ال�ش��اي! ال
�ود عل��ى رفيق��ة الطري��ق ،فه��ي ت�س��تحق ذلك ،كم��ا �أنها فتاة م�س��تقلة.
تتعجل��ي!  -اق�ترح ب� ٍ
�رج� ،أم �أنه��ا تخج��ل م��ن توكتا�س�ين لأن��ه كان
راخمي��ت( ( � ، (1آت��ا ،لق��د ح� َّ�ل الظ�لام؟  -عار�ض��ت الفت��اة بح� ٍ
ُيد ِّر�س��ها ،ال �أعل��م.
أي�ض��ا ،يف الع��ام املا�ض��ي ع� ّذب ه��ذه الفت��اة طوي� ًلا ،ومل ي�ض��ع له��ا درج��ة ،ب� ً
حت��ى �إن توكتا�س�ين غري� ٌ�ب � ً
�دل م��ن �أن
يدعمه��ا ،كابن��ة بل��د ،ب��د�أ يتذم��ر" :فلتدر���س كم��ا ينبغ��ي" ،عنده��ا ا�س��تاء �ش��وناي للغاي��ة ،بع��د �أن �س��مع مبث��ل ه��ذه
الفظاع��ة ،وق��ال يف نف�س��ه" :نع��م ،ه��ي تدر���س غياب ًي��ا ،فه��ي ال ت�أت��ي �إىل �أملات��ي �إال مرة واحدة يف ال�س��نة ،ومن �أين
ل��ك �أن حت�ص��ل عل��ى املع��ارف منه��ا؟"� ،أخ�بر �ش��وناي عن ذلك وال� ُد الفتاة-العجوز �أوملان ،الذي عا���ش يف القرية
املجاورة ،فات�صل �ش��وناي ب�أملاتي ووبخ ابنه� ،صاح يف وجهه ،هو الذي "ن�س��ي" منطقته وجذوره�" :ضع لها درجة،
تن�س الفتاة هذا املعروف ،ملدة ثالثة
على الرغم من �أن والدها لي�س قري ًبا لنا ،لكنه لي�س بغريب!" ،وها هي مل َ
�أي��ام يف الطري��ق اعتن��ت ب�ش��وناي�" ،أوه ،عني العني( (  ، (1لتكن �س��عيدة!"
( (  (1

جيغيت� :شاب ،فتى.

( (  (1

كوكي :مبعنى يا �أبتي.

( (  (1

راخميت� :شك ًرا� ،أ�شكرك.

( (  (1

غال ،عزيز.
عني العنيٍ :
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واحد من املباين العديدة التي ا�صطفت كلبنة تلو اللبنة
و�صلنا! -قال �سائق �سيارة الأجرة ،بعد �أن توقف �أمام ٍ
على اجلانب الغربي من املدينة.
امللح ،حتى كاد يتو�سل �إليها:
توجه �شوناي �إىل الفتاة مرة �أخرى بطلبه ّ
ح�س ًنا ،كالكام( (  ، (1انزيل! �أ�صبحنا عند املنزل ،والآن من غري الالئق �أن ترف�ضي!
ً
حمظوظ��ا بال�س��فر معه��ا� ،أن تذه��ب �إليه��ا ،قطب��ت حاجبيه��ا الرقيقني اجلميلني ،وقالت ب�أ�س� ٍ�ف
الفت��اة الت��ي كان
يف �صوتها:
ال� ،آتا! الأف�ضل �أن �أذهب بهذه ال�سيارة �إىل نزل الطالبات! راخميت!
ظ��ن الرج��ل العج��وز �أن الفت��اة مل ت��أت �إىل املنزل ،رمبا ب�س��بب توكتا�س�ين ،خالف ذلك ،فه��ي رفيقة درب جيدة،
لثالث��ة �أي��ام متتالي��ة اقت�س��منا م ًع��ا اخلبز واملل��ح ،كان لها حق املج��يء �إىل هنا بزيارة.
بع��د �أن غ��ادرت ال�س��يارة ،خط��ا والتق��ط �أنفا�س��ه قلي� ًلا يف الفن��اء املل��يء بحم��رة الغ��روب ،جل���س بالق��رب م��ن
املدخل على مقعد ،كان يجل�س �إىل جانبه كبار �سن من رجال ون�ساء ،كان الأطفال يجرون ب�صخب ،كانوا جميع
غرباء بالن�سبة ل�شوناي ،ح َّدق يف الظالم بقوة ،معتقدً ا �أن يديغي رمبا يظهر ،مل يره�" ،آي ،يا جرو! �أين يرك�ض
هذا اجلرو!".
بع��د �أن و�ض��ع كورجين��ه عل��ى كتف��ه ،اق�ترب �ش��وناي م��ن ن�س��اء رو�س��يات م�س� ّنات ك��ن يجل�س��ن بالق��رب م��ن ب��اب
املدخل ،و�س ��أل:
�شونايف هنا؟
�أي �شقة؟ � -س�ألته املر�أة العجوز اجلال�سة على احلافة ،وتبني �أنها ترتية.
ال�سابعة والأربعون.
نظرت املر�أة العجوز �إىل الأعلى و�أ�شارت �إىل �شرفة يف الطابق الثالث ،وقالت:
تلك هي ال�شقة ،هناك.
بب��طءٍ �صع��د �ش��وناي بقامت��ه الطويل��ة عل��ى ال��درج حان ًيا ج�س��مه كله ،يبدو �أن البيت ال�س��ابق كان م��ن الطوب� ،أما
هذا فيبدو �أنه حجري( (  ، (1و�أخ ًريا و�صل �إىل ال�شقة ال�سابعة والأربعني ،من مكان ما ،و�صل �إليه �صوت طفويل
رقيقَّ ،
دق قلبه ،كما لو �أن يديغي رك�ض �إليه وتع َّلق بعنقه.
عال �ألقى كورجينه على الأر�ضية اخلر�سانية.
كان الباب
مفتوحا ،تخطى العتبة ،وب�صوت ٍ
ً
يديغي-ي!
َمنْ هناك؟  -جاء �صوت توكتا�سني من غرفة املعي�شة.
�آ ،نحن ...
( (  (1

كالكام� :صيغة حتبب للمخاطبة :عزيزتي.

( (  (1

مبعنى �أنه من اخلر�سانة امل�سلحة �أو الألواح الكبرية؛ يعترب من بني املباين ال�سكنية املتعددة الأدوار �أقل هيبة و�أقل تكلفة من منزل الطوب.
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�أوه ،كوكي!  -ظهر توكتا�سني بردائه و�شعره الأ�شعث.
�آو( ( � ، (1أين يديغي؟ �-س�أل �شوناي ،وهو يفت�ش يف الكي�س املليء بالآ�سيكي.
ٌ
مبارك عليكم املنزل اجلديد� ،سقفه �أعلى.
يديغي لي�س يف البيت ...تف�ضل �إىل الغرفة!
و�أين هم؟ �أين ك ّنتي؟
الآن ...اذهب �إىل الغرفة ...يديغي مع �أمه...
حب�س االبن نف�سه ،ومن االرتباك خد�ش م�ؤخرة ر�أ�سه ،كما لو كان يخفي يف روحه �س ًرا ما.
الإث��ارة البهيج��ة الت��ي كان��ت ل��دى الرج��ل العج��وز عندم��ا كان يق��ف لت��وه عن��د الب��اب ،خرج��ت دفع��ة واح��دة ،كما
ل��و كان ق��د �ص� َّ�ب علي��ه حو���ض م��ن امل��اء الب��ارد ،ووجه��ه ذو الل��ون الرم��ادي الداك��ن املمت��د م��ع عظمت��ي وجنت�ين
�ضيقت�ينَّ ،
واملقط��ع ب�ش��بكة م��ن التجاعي��د ،غ��دا فج�أة متجه ًم��ا� ،ألقى نظرة فاح�صة على غرفة املعي�ش��ة .يبدو �أن
هذه ال�ش��قة كانت من غرفة واحدة فقط ،جت َّمد قلب �ش��وناي فج�أة� ،ضغط على ذقنه ،و�أم�س��ك بقب�ضته حليته،
كما لو كانت كومة تنب من�س��ية يف ال�س��هوب العارية ،وا�س��تغرق يف التفكري� ،ش��بيهه ،ابنه الأ�س��مر الطويل والأكرث
وه ًن��ا� ،س��حب بيدي��ه الكورج�ين ،واجت��ه �إىل املطب��خ .ا�ش��تم قلب��ه العج��وز رائح��ة �س��يئة للغاية ،وخفق م��ن الرعب،
وبدا �أن الرع�شة �سرت يف كامل ج�سمه ،بعد �أن خلع جرموقه� ،سار �إىل منت�صف الغرفة املدخنة ،وجتمد كعمود
يف مكانه ،عيناه الوا�سعتان ات�سعتا �أكرث ،وبد�أتها تتفح�صان ال�شقة برعب ،يف الغرفة مل يكن ما يلفت العني من
الأثاث �س��وى �س��رير وطاولة ،من الطرف كان على خزانة الكتب القليل من الكتب ،من املطبخ جاء هدير �إبريق
ال�ش��اي ،دون �أن يجل���س ،ا�س��تدار �ش��وناي �إىل هناك ،و�صاح ً
قائل:
�إيه� ،أنت يا ابن الكلب! هل هاجم الأعداء هذا البيت؟ هيا ،ال تراوغ ،رتّب كل �شيء كما يجب!
من جديد مرر توكتا�س�ين يده على �ش��عره املجعد �أ�ش��عث ،وا�س��تدار �إىل والده وعيناه املحرت�س��تان توم�ضان .وك�أن
�حب ،وا�س��تعاد وعي��ه ،وجل���س على الكر�س��ي مبل� ٍ�ل ،الرجل
�ش��ي ًئا مل يح��دث ،م� َّر م��ن �أمام��ه ،و�أ�ش��عل �س��يجارة ،و�س� َ
العج��وز مل يزح��زح العجوز عينيه املحدقتني عنه.
كوكي! �أنت ترى بنف�سك ،ملاذا ت�س�أل؟
وم��اذا �أرى؟ �أرى �أن هن��اك �ش��ي ًئا خاط ًئ��ا هن��ا ،ي��ا اب��ن الكل��ب! تكل��م ب�صراح��ة� ،أي��ن ه��ي زوجت��ك ،و�أي��ن ال�صبي؟
 �ص��اح الرجل امل�س��ن مرة �أخرى.نعم ،ب�صوت �أهد�أ يا �أبي� ،ستخيف اجلريان! – عب�س االبن وقرر ب�سرعة  -باخت�صار ...لقد تطلقنا...
كيف تطلقتما؟
�إيه ،يا كوكي� ،إنها ق�صة طويلة.
( (  (1

�آوٌ :
حرف ي�ستخدم مبعنى املفاج�أة� ،أو ال�شك� ،أو االفرتا�ض� ،أو الأ�سف وما �إىل ذلك.
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�أي��ن يديغ��ي؟ ي��ا اب��ن الكل��ب! مل��اذا تطلقتم��ا فق��ط ،مل��اذا مل تطلق��ا الن��ار بع�ضكم��ا عل��ى بع���ض! �أي��ن ال�صب��ي؟ -
وم�ض��ت عين��ا �ش��وناي مه َّددت�ين ،وبقب�ضت��ه اق�ترب م��ن ابن��ه.
تركت��ه معه��ا ...ال ي�ؤخ��ذ الطف��ل م��ن �أم��ه قبل �س��ن البل��وغ ،ذلك هو القان��ون�- ،أجاب توكتا�س�ين متهر ًبا خو ًفا من
غ�ضب والده.
خذ هذا القانون! �صاح �شوناي ،و�ضرب توكتا�سني بغ�ضب على �أذنه.
دار توكتا�سني يف الغرفة ً
راك�ضا وهو يفرك �أذنه.
خنزير! وهذا كل ما �أردت �أن تفعله يل يف �شيخوختي؟
كلما حاول �شوناي �أن ي�ضرب توكتا�سني مرة �أخرى ،تهرب الأخري منه با�ستمرار� ،أخ ًريا ،توقف الرجل العجوز
اله ًث��ا م��ن �ضي��ق النف���س ،خل��ع كلباكه( (   (1القدمي الذي يعطيه هيبة ،وت�ش��ابانه احلريري ال��وردي ،وعلقهما على
ظهر ال�سرير.
ابحث عن يديغي!  ...و�إال �س�أحتدث معك ب�شكل خمتلف! -قال اله ًثا ،وجل�س على حافة ال�سرير،
�أعاد توتكتا�سني �إ�شعال �سيجارته التي انطف�أت.
كوكي ،عمن �أبحث ،لن تدعني حتى �أن �أقرتب منه.
�إيه ،يا ابن الكلب!
�ألقى �شوناي عليه نظرة و�صرخ:
 اح�شر يف جيبك قانونك! اعرث على يديغي ،وتلك هي الق�صة كاملة...عليها اللعنة! لقد �أق�سمت �أنها لن تريني حتى �أثر يديغي� ...إنها �أمه.
وحتى يل لن تراين؟
لن ُترى.
هك��ذا �إذن ...م��ا ن��وع ال��روح الت��ي تتمت��ع به��ا ه��ذه املرت��دة؟ ال علي��ك! عل��ى الأرجح لأنه��ا كانت غا�ضب��ة عليك ،ما
�ش��أنها بي وبيديغي؟! خذين �إليهما!
ال ميكنك ،يا كوكي ،لن �أ�سمح لها وال ب�أي �شكل من الأ�شكال �أن تهينك بكلمة ...هي ال حترتم...
�إي��ه ،ي��ا اب��ن الكل��ب ،حرمتن��ي م��ن حفي��دي ،والآن ماذا ت�أمرين �أن �أفعل� ،أجل���س حمت�ض ًنا ركبت� ّ�ي العاريتني( (  (2؟
�أو رمبا هو ،كما كان يحدث ،ينتظرين الآن بفارغ ال�صرب وي�س�أل" :متى �سي�أتي جدي؟" كنت قد قلت لكما �إنه لو
تطلقتما� ،أو حتى �أطلقتما النار على بع�ضكما البع�ض ،ف�إنكما لن تبعداين عن يديغي ،ولن تبعدا يديغي عني.
ً
منديل من جيبه ،وم�سح عينيه.
بعد �أن بلع الكلمة الأخرية� ،سحب الرجل العجوز
( (  (1

كلباك :غطاء ر�أ�س قدمي للرجال ،خفيفة الوزن ،م�صنوع من ال�شعر الأبي�ض �أو القما�ش ،له حواف منحنية �إىل الأعلى.

( (  (2

�شخ�ص بدون �أ�سرة ،وبدون �أطفال ،وبدون �أحفاد .البقاء بدون النا�س القريبني والعزيزين على القلب.
عبارة ثابتة ،تقال عندما يرتك
ٌ
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بنظرة غري را�ضية �سحب توكتا�سني �سيجارة.
كنتم��ا تعي�ش��ان يف وئ��ام واتف��اق ،م��ا ال��ذي حدث لكم��ا� ،أو ما هي امل�صيبة التي جعلتكما بيديكما تهدمان ع�ش��كما
العائلي؟
كوكي ،كنت قد قلت لك �إنها ق�صة طويلة.
�إىل �أي درج��ة كن��تُ �أحم��قَ عندم��ا جئ��ت للعي���ش عن��دك ،ظنن��ت ب�أن��ك �أ�صبح��ت �إن�س��ا ًنا� ،أحم��ق ،وكل �أقاربن��ا
اعتق��دوا ب�أن��ك �س��تكون �س��ندي.
قال الرجل العجوز وتنهد ب�شدة.
ثم تدثر �ش��وناي بالت�ش��وبان ،وا�س��تدار ،وا�س��تلقى لينام .حتى �إنه مل يلم���س ال�ش��اي الذي �صنعه توكتا�س��ي ،ارتفع
�ضغط��ه وهاجمت��ه احلم��ى ،وا�س��تدعى توكتا�س�ين الطبي��ب يف منت�ص��ف اللي��ل ،وفق��ط بع��د �أن �أعط��اه الطبي��ب
حقنة� ،ش��عر بتح�س��ن ب�سيط ،وهد�أ.
ا�س��تيقظ قبل الظهر ب�س��اعتني �أو ثالث ،وكان ذلك ب�س��بب �صوت غريب �أيقظه ،عندما فتح عينيه ،غمر الغرفة
�ضوء �س��اطع ،يبدو �أن توكتا�س�ين ا�س��تيقظ منذ وقت طويل ،وذهب �إىل العمل بعد �أن رتب �س��ريره.
كو-ك��وك! � -س��مع �ص��وت ج��اء م��ن ب��اب ال�ش��قة ،كان ال�ص��وت �أنثو ًي��ا عال ًي��ا" ،م��ا هذا؟"-ف َّك��ر الرج��ل العج��وز
بخ��وف ،ورفع ر�أ�س��ه.
كو-كوك! � -صاح ال�صوت مرة �أخرى .مل تكن �صاحبته مرئية.
من هذا؟  -دوى �صوت الرجل العجوز بقوة.
ظه��رت فت��اة غريب��ة ،مم�ش��وقة ترت��دي �س� ً
�روال ،وعلى كتفه��ا حقيبة يد ،فتاة جميلة ،ذات قوام جميل ومتنا�س��ق،
وخ�صلة �شعر متدلية على جبهتها ،نظرت �إىل �شوناي فاحتة فمها من املفاج�أة.
مرح ًبا ،يا ابنتي! تف�ضلي! -قال �شوناي وا�ض ًعا الت�شابان على كتفيه.
مرح ًبا!  -قالت له الفتاة ال�صغرية ب�صوت ر َّنان ،حمم َّرة ً
قليل من الإحراج -هل توكتا�سني يف املنزل �أم ال؟
رمبا هو يف العمل...
ع��ذ ًرا� ...إىل اللق��اء! -قال��ت وهرع��ت نح��و الب��اب ،ثم اختفت ب�س��رعة خلفه ،كما لو �أنه��ا كانت خائفة من �أن يتم
القب�ض عليها.
جل�س �شوناي يف حرية ،ال يفهم �شي ًئا" ،ما بها� ،سبحان اخلالق ،ملاذا خجلت فج�أة وهربت؟"
تزاحم��ت يف ر�أ���س الرج��ل العج��وز �أف��كار خمتلف��ة �ش��تى�" ،إم��ا �أنه��ا طالب��ة تبح��ث ع��ن توتا�س��كني للدرا�س��ة� ،أو �أن
هذا االبن اللعني ما �إن ط ّلق ،حتى �أ�صبح يفكر بزواج جديد؟" دار ر�أ�س �شوناي لأنه مل ي�ستطع �أن ي�ستوعب كيف
يف�س��ر القدوم املباغت للفتاة الغريبة.
تذك��ر فج��أة �أميج��ان الرقيق��ة واخلفيف��ة كحري��ر يرف��رف يف اله��واء ،الت��ي �س��افر معه��ا بالأم���س من القري��ة�" ،إذا
كان ال ي�ص�بر �إىل ه��ذا احل��د ب��دون زواج ،ف�إنه��ا تنا�س��به ج��دً ا� ،أم��ا ه��ذه ،ذات ال�س��اقني الطويلت�ين كاحل�ص��ان،
490

م��ن امل�س��تبعد �أن ت�صلح له كزوجة؟
جاء االبن على الغداء ،قال له الرجل العجوز:
�أتت �إىل هنا فتاة ب�ساقني طويلتني ك�أكحل تيكي( (  ، (2و�س�ألت عنك.
�آ- ،....قال توما�سني مرت�سمة المباالة تامة على وجهه ،ثم ارتدى املئزر ،وثنى �أكمامه ،واجته �إىل املطبخ.
ومن هي؟ �س�أل الرجل العجوز بعد �أن َّ
نظف حنجرته.
�أجل� ،إنها طالبتي ...يبدو �أنها جاءت لأمر الدرا�سة...
قلى توكتا�سني �شي ًئا ما ،مال ًئا املطبخ بالدخان.
على الغداء �س�أل الرجل العجوز:
�أخ�برين ب�صراح��ة� ،س��معنا �أن ح��االت الط�لاق خمتلف��ة� ،أي ن��وع م��ن الط�لاق لدي��ك؟ ه��ل ه��و ط�لاق ميك��ن فيما
بع��د ت�س��ويته �س��لم ًيا� ،أم �إنه ط�لاق نهائي ال رجعة فيه؟
نهائي ...عن طريق املحكمة ،وبه �أغلقت الق�ضية...
جل�س �شوناي كما لو �أنزلته يف املاء.
جمروحا كيتيم ،و�ش��عر بالأ�س��ف جتاهه .ولكن ما العمل؟ مل يكن يرغب
ر�أى توكتا�س�ين لأول مرة والده عاجزً ا،
ً
يف تدمري العائلة ...لكن ات�ضح �أن �ش��خ�صية زوجته كانت طائ�ش��ة للغاية ،ومتعنتة لدرجة العناد ،بالإ�ضافة �إىل
ذل��ك ،فق��د لعب��ت يف دم��ه نوب��ة من جنون اجلر�أة ،نعم ،اللعن��ة ،مهما ح�صل ،ف�إن ذلك انتهى وم�ضى" ،تخل�صت
من الإفراط".
جئت بالأم���س بالقطار مع ابنة العجوز �أوملان التي تدر���س هنا ،كم �أ�صبحت مليحة ،ليمنحها اهلل حياة مديدة!
– قال �شوناي بعد بع�ض الوقت.
مل يقل توكتا�سني �شي ًئا ،كان وجهه ،ذو لون ر�أ�س عود الثقاب ،مكفه ًرا كما كان.
�صداعا ،بعد الغداء �س��لمه توكتا�س�ين ن�س��خة من مفاتيح
�ش��رب �ش��وناي ال�ش��اي �أكرث من املعتاد؛ حيث كان يعاين
ً
ال�شقة ،وذهب �إىل العمل ،ح َّل �شوناي كورجينه ،و�أخرج كي�س الأت�شيكي ،وو�ضعه يف جيب ال�صدر لبي�شميته( ( ، (2
و�أغلق الباب وخرج.
حل�س��ن احل��ظ كان يعل��م �أن هن��ا توج��د �س��يارات �أج��رة� ،إذا دفع��ت امل��ال� ،س��وف ت�أخ��ذك �إىل املكان ال��ذي تريده،
عل��ى اجلان��ب الآخ��ر م��ن ال�ش��ارع كان هن��اك موق��ف ل�س��يارات الأجرة ،اقرتب �ش��وناي من �س��يارة كان��ت واقفة يف
�صف �س��يارات الأجرة ،فتح بابها ،وجل���س يف املقعد الأمامي.
�إىل �أين؟ �-س�أل �سائق �سيارة الأجرة متثائ ًبا.
بني!
خذين �إىل املدر�سة الكازاخية يا ّ
"

( (  (2

�أكحل تيكي� :ساللة خيول .هنا للداللة على ال�ساقني الطويلتني.

( (  (2

بي�شميت :مالب�س خفيفة مع بطانة حتى الركبة.
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املدر�سة الكازاخية يف هذه املدينة لي�ست واحدة يا �آتا.
ح�س ًنا� ،إىل املدر�سة الكازاخية التي يد ِّر�سون فيها ال�صف الأول.
هممم .فكر ال�سائق - .اجل�س!
مل يخ�بره ابن��ه بالعن��وان اجلدي��د للك ّن��ة؛ لذل��ك اعتق��د �ش��وناي �أن��ه �س��يجد حفي��ده يف املدر�س��ة ،بع��د دورت�ين يف
املدين��ة ،توقف��ت �س��يارة الأج��رة عن��د �إحدى املدار���س.
ثمانية روبالت( ( - ، (2قال ال�سائق.
متاما هذا املبلغ ،فرمى �إليه ع�شرة روبالت.
قرر �شوناي �أن ال�سائق ي�ستحق ً
كان الوق��ت ع�ص� ًرا ،كان��ت �س��احة املدر�س��ة تع��ج بالأطفال ال�س��مر الذين كانوا يطاردون الك��رة هنا وهناك .وجد
متام��ا ،بع���ض الأطف��ال ال ُف َّط���س ي�صرخ��ون له" :مرح ًب��ا� ،آتا!"  -وي�ضحك��ون ،ومي�ضون
�ش��وناي نف�س��ه يف و�س��طهم ً
حول��ه ،يف ح�ين يجيبه��م �ش��وناي ب�س��عادة" :مرح ًب��ا بك يا عزيزي!" ،وي�س��تدير وينظر بعناي��ة �إىل املغادر .وبعد �أن
يت�أك��د م��ن �أن ال�ش��خ�ص ال��ذي �س� ّلم علي��ه مل يك��ن يديغ��ي ،ي�صي��ح بعد ذلك:
بني ،انتظر! هل يوجد �أطفال يف ال�صف الأول؟
يا ّ
�أجل- ،يجيب ال�صبي ملتفتًا �إليه.
هل تعرف �شونايف يديغي؟ -ي�س�أل �شوناي ،وينحني �إليه بقامته الطويلة التي تبلغ �ضعف قامة الو ُلد.
يهز ال�صبي ر�أ�سه ،ويجري للحاق ب�أ�صدقائه الذين يطاردون الكرة.
�أخذت فتاة �أكرب �س ًنا �شوناي �إىل ال�صف الأول.
بي��و( (  ، (2ع�ين الع�ين ،وتق��وده بي��ده ،كان الدر���س عل��ى و�ش��ك �أن يب��د�أ ،كان��ت املعلم��ة ام��ر�أة متو�س��طة العم��ر له��ا
�يب م�صبوغ بلون مائل �إىل الف�ضي ً
قليل� ،أجابت ب�صوت رزين:
غ ّرة و�ش��عر �أ�ش� ُ
مل يكن لدينا مثل هذا الفتى ،يا �آتا!
ح�س ًنا ،يف هذه احلالة ،يا ُبن ّيتي ،هل توجد مدر�سة كازاخية �أخرى يف القرب؟
�أجل ،على نف�س �شارع كريوف هذا ،يا �آتا ،لي�ست ببعيدة.
�س�أل �شوناي النا�س يف ال�شارع ،ووجد هذه املدر�سة ،كان هناك العديد من �شعب ال�صف الأول هذا.
هل حفيدك يدر�س يف "�أ" �أم "ب" ،هناك �صفوف "ت"" ،ث"" ،ج"؟
ي��ا ُبن ّيت��ي ،كان م��ن املفرت���ض �أن يذه��ب حفي��دي �إىل ال�ص��ف الأول ه��ذا الع��ام ،لقب��ه �ش��ونايف ،ه��و نف�س��ه و ُل� ٌد ذو
ب�ش��رة حم��راء ،ممتل��ئ اجل�س��م م��ع خ َّدي��ن منتفخني ،ي�ش��به نغا�ش��يه( ( - (2يديغي- ،م�ضى �ش��وناي مطل ًق��ا العنان
( (  (2

تعترب مبل ًغا كب ًريا بالن�سبة لتك الأزمنة ،حيث كان متو�سط الراتب ال�شهري يرتاوح ما بني  120وً 140
روبل.

( (   (2حرف هتاف –  )1للتعبري التعاطف واملوا�ساة� ،آه!  )2للتعبري عن االندها�ش� ،أو الإعجاب� ،أوه  )3ي�ستخدم يف بداية الكالم� ،أوي! ح�س ًنا! يف هذا
ال�سياق هو للتعبري عن االندها�ش والإعجاب.
( (  (2

نغا�شي :الأقارب من جهة الأم .الأخوال.
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مل�ش��اعره اجليا�شة.
�أ�س��رعت املعلمة التي بد�أ بالفعل در�س��ها ،و�أر�س��لته �إىل ال�ش��عبة التالية ،ويف ال�ش��عبة التالية يتكرر نف���س ال�س��ؤال
ونف���س اجلواب� ،إىل بع�ض ُ
ال�ش��عب دخل �ش��وناي ب�ش��كل غري ر�س��مي� ،إذا كان يف البداية الأطفال ال�صغار الذين
ي�ش��عرون باملل��ل �أثن��اء اجللو���س يف ال�ص��ف ،ت�أمل��وا بده�ش��ة الأك�س��اكال الطوي��ل القام��ة الداخ��ل �إىل ال�ص��ف يف
ت�ش��ابانه الطوي��ل ال��ذي ت��كاد حروف��ه ت�صل �إىل الأر�ض ،ف�إنهم على الفور ي�ش��رعون يف ال�ضجي��ج ب�أعلى �أ�صواتهم
كحم�لان وجدي��ان جت��ري يف املرع��ى�" :آت��ا"�" ،ش��وبان �آت��ا( ( � ،" (2سالليمت�س��يز بي( (  ،" (2على الفور ين�س��ى �ش��وناي
املعلم��ة ،وير ّك��ز كل انتباه��ه عل��ى الأطفال ،ومع ذلك ،مل يك��ن هناك يديغي � ً
أي�ضا.
كان ع��دد املدار���س الكازاخي��ة قلي� ًلا يف املدين��ة بالكام��ل ،وميك��ن ح�صره��ا عل��ى �أ�صاب��ع ي��د �ش��وناي الباح��ث ع��ن
حفي��ده ،ول��و قم��ت با�صطحاب��ه ،فهو على ا�س��تعداد لزيارتها كلها حتى امل�س��اء.
ب�إ�ش��ارة م��ن ي��ده� ،أوق��ف �ش��وناي م��ن جدي��د �س��يارة �أج��رة ،وحت��ى امل�س��اء ذه��ب �إىل املدر�س��تني الكازاخيت�ين
الواقعتني على �شارع لينني ،وعند تقاطع �شارعي بايزاكوف وت�شابايف( (  ، (2وات�ضح �أن �شونايف يديغي ال يدر�س
يف هاتني املدر�س��تني.
ع��اد �إىل املن��زل مت�أخ� ًرا ومنه� ًكا ،مل ي�س��أله االب��ن حت��ى م��اذا كان يفع��ل ط��وال الي��وم ،وه��و ب��دوره مل يخ�بر ابن��ه
ب�ش��يء ،لك��ن ال�ش��خ�ص املتع��ب ع��ادة م��ا يكون �س��ريع االنفع��ال والغ�ضب� ،أطلق عل��ى ابنه نظ��رات غا�ضبة ،ووبخه
حتى غفا.
مهم��ا كان الأم��ر ،ف��إن �س��يارة الأج��رة ،حل�س��ن احل��ظ� ،س��ت�أخذك ب�س��رعة �إىل امل��كان املطل��وب ،م��ا علي��ك �إال �أن
تدفع املال.
يف اليوم التايل جاء �إىل �أملاتي الأوىل التي كانت يف العنوان الذي �سجله بالأم�س ،كانت هناك مدر�سة كازاخية
تابعة لل�سكك احلديدية� ،أوقف الرجل العجوز الباحث عن "�شونايف يديغي" هذه املدر�سة على رجليها � ً
أي�ضا.
الآن مل يب��ق هن��اك �س��وى مدر�س��ة واح��دة مل يزره��ا �ش��وناي� ،إنه��ا ،كم��ا يقول��ون ،افتتح��ت م�ؤخ � ًرا ،وتق��ع يف
املج ّم��ع( (   (2ال�ساد���س" ،ح�س� ًنا� ،س��نبحث فيه��ا � ً
أي�ض��ا ،وه��رع �ش��وناي ،بع��د �أن �أوق��ف �س��يارة �أج��رة� ،إىل الط��رف
الآخ��ر م��ن �أملات��ي ،جل���س يف ال�س��يارة وف َّك��ر" :وم��ع ذل��ك ،م��ا دام��ت تق��ع يف ه��ذه املدين��ة ،فل��ن يه��د�أ يل ب��ال حت��ى
�أجده��ا".
بع��د �أن دارت �س��يارة الأج��رة القدمي��ة املدين��ة ح��وايل �أربع�ين مرة ،وجابت كل الأماك��ن ،وجدت يف نهاية املطاف
املدر�س��ة بعينها ،ات�ضح �أن �س��ائق �س��يارة الأجرة رج ٌل ح�سا�� ٌ�س ومتجاوب ،فبعد �أن ح�صل على مبلغ ال ب�أ���س به،
( (  (2

�شوبان �آتا :وف ًقا للأ�ساطري ال�شعبية ،هو راعي الغنم؛ ي�صور كرجل عجوز يف ت�شابان وحلية وع�صا يف يده.

( (  (2

�سالليمت�سيز بي :ال�سالم عليكم.

( (  (2

�شارع ت�شابايف :بعد ا�ستقالل كازاخ�ستان مت تغيري ا�سمه �إىل �شارع دو�ستيك/ال�صداقة.

( (  (2

�أحد املجمعات ال�سكنية ال�ضخمة ملا ي�سمى بـ"منطقة النوم" يف �أملاتي.
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بتزلف ،و�أخذه بنف�سه �إىل املدر�سة ،كانت
�ضاعف من حما�سه ،بد�أ مي�شي بلطف �أمام �شوناي ،مبي ًنا له الطريق ٍ
الدرو���س جاري��ة ،وال �أح��د يف املم��ر ،وم��ن وراء ال"�أب��و"اب املغلق��ة جاءت �أ�صوات الأطف��ال كثغاء احلمالن ،توقف
�س��ائق �س��يارة الأج��رة ال�ش��اب عن��د �أح��د ال"�أب��و"اب ،ونظ��ر م��ن خ�لال ثق��ب املفت��اح ،وق��ال" :هن��اك در���س" ،ث��م
َّ
دق عل��ى الب��اب بلط��فُ ،فت� َ�ح الب��اب ،وم��ن هناك �أط َّلت امر�أة �ش��قراء مليئ��ة وجميلة ،حيتهم��ا بالكازاخية ،ات�ضح
�أنها ترتية.
توجه �إليها �س��ائق �س��يارة �أجرة – .هذا الأك�س��اكال  ...يبحث عن حفيده ،ا�س��مه �ش��ونايف يديغي ،هذااملعذرةَّ ،
العام كان من املفرت�ض �أن يذهب �إىل ال�صف الأول� ،ألي�س عندك هذا ال�صبي؟
لدي...
�شونايف يديغي ،تقول؟ �-س�ألت املر�أة ،و�أوقفت نظرتها على �شوكي( ( � - . (3أجل ،كان هذا ال�صبي َّ
�ضرب قلب �شوكي با�ضطراب.
وتوجه يف احلال نحو املر�أة.
�آ؟!  -بالكاد نطقهاَّ ،
لكن املر�أة وا�صلت على الفور:
ولكن منذ حوايل ال�شهر� ،أخذته والدته بعيدً ا عن هنا...
م��ن جدي��د جتع��دت التجاعي��د الت��ي كان��ت عل��ى وج��ه الرج��ل الق��دمي ،وحتول��ت �إىل طي��ات عميق��ة ،و�ص��رخ يف
مغ�صا �أ�صابه ،وجل�س ببطء على املقعد الذي كان بقربه.
�أعماقه :يا اهلل! ،ثم انحنى بكامل ج�سمه ،كما لو �أن ً
�وف ،ثم �إىل ال�ش��اب.
نظ��رت امل��ر�أة �إىل الرج��ل العج��وز بخ� ٍ
�أك�ساكال ...هل ي�ؤملك �شي ٌء؟ �-س�أل �سائق �سيارة الأجر ،وانحنى نحو �شوكي.
انحن��ى �ش��وناي م��ن الن�ص��ف ،وف��رك جبهت��ه ب�صمت .يف هذه الأثناء ،رن اجلر���س لال�س�تراحة ،عاد �ش��وناي �إىل
وعيه تدريج ًيا ،عندما رفع ر�أ�سه� ،شاهد �سائق �سيارة الأجرة واق ًفا ،وحتول �إىل املر�أة ،و�شرح لها ما الأمر ،كان
وجهها م�ستا ًء ،وهزت ر�أ�سها ب�صمت ،رك�ض الأطفال ب�صخب �إىل املمر.
هيا يا �أك�ساكال!
�س��ندت امل��ر�أة �ش��وناي م��ن ناحي��ة ،وم��ن الناحي��ة الثاني��ة ق��ام �س��ائق �س��يارة الأج��رة بنف���س ال�ش��يء ،ورافق��اه �إىل
املخرج.
�آت��ا! لق��د كن��ت تبح��ث دون ج��دوى ع��ن حفي��دك يف ه��ذه املدر�س��ة- ،قال��ت امل��ر�أة بع��د �أن ا�س��توعبت كل مالب�س��ات
فتى ذك ًيا جدً ا ،مل �أكن �أرغب يف
الق�ضية ،قالت والدة يديغي�" :س�أعطيه ملدر�سة رو�سية"- ،و�أخذته عن هنا ،كان ً
�أن �أفارق��ه ،وحاول��ت جاه��دة �إقن��اع والدت��ه بع��دم القي��ام بذل��ك ،لكنه��ا مل توافق - .يا اهلل! ي��ا اهلل!  -ك َّرر الرجل
العجوز وهو يهز ر�أ�سه بال نهاية.
عندما خرجوا �إىل الفناء ،قال للمر�أة:
( (  (3

�صيغة اح رتام خمت�صرة ال�سم �شوناي.
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ح�س � ًنا ،ي��ا ُبن َّيت��ي ...الآن �أخربين��ي كي��ف ميكنن��ي �أن �أج��د �صغ�يري! �أحده��م لع��ن �أب��اه و�أم��ه ،وهم��ا يعي�ش��ان
ً
متخبط��ا بينهم��ا.
منف�صل�ين ...و�أن��ا عج��وز تعي���س �أح��اول �إيج��اد حفي��دي
�آت��ا ...كي��ف يل �أن �أع��رف ...كي��ف يل �أع��رف يف �أي مدر�س��ة �س��جلوه! �إذا فعل��وا ذل��ك ،فق��د كان م��ن الواج��ب �أن
ي�سجلوه يف �إحدى املدار�س القريبة من هنا ...كان يديغي ي�أتي دائ ًما ما�ش ًيا على قدميه؛ لذلك ال ينبغي �أن يكون
منزله بعيدً ا عن هنا.
قال �سائق �سيارة الأجرة� ،أعطاه اهلل العمر املديد:
�آتا ،اجل�س� ،س�آخذك �إىل مدر�سة �أخرى!
بعد �أن اجتازا �ش��ارعني ،فتحا باب مدر�س��ة �أخرى ،قال �س��ائق �س��يارة الأجرة ل�ش��وكي" :انتظر الآن" ،بينما ذهب
منزعجا يهز ر�أ�سه.
هو ودخل ،بعد مرور بع�ض الوقت ،خرج من هناك
ً
لي�س هنا- ،قال  -طلبت �أن �أنظر يف �سجالت ُ
ال�شعب ،ال يوجد!
بع��د ذل��ك ت��رك �ش��وناي �س��ائق �س��يارة الأج��رة ال�ش��اب ،وتذك��ر الكلم��ات الت��ي قالتها املعلم��ة له" :يديغي يعي���ش يف
مكان قريب" ،وبد�أ يتجول ما�ش ًيا يف جميع �أنحاء احلي ،وقرر �أنه لو م�شى هنا وهناك ،قد تقع عيناه فج�أة على
حفيده.
وق� َ�ف تقري ًب��ا �أم��ام ك ّل م��ن �صادف��ه ،وتع َّل��م �أ�س��ماء ال�ش��وارع الت��ي كان مي��ر به��ا" ،لنفرت���ض �أن��ه يعي���ش يف م��كان
م��ا قري��ب هن��ا� ،صحي� ٌح� ...أي��ن ميك��ن �أن يذه��ب ،لن يجل���س ط��وال حياته يف واح� ٍ�د من هذه املن��ازل ذات النوافذ
العديدة ،و�س��وف يخرج �إىل ال�ش��ارع ،حتى تقع عيني عليه �أخ ًريا"- ،ف َّكر �ش��وناي يف نف�س��ه كل هذا الوقت ...بدا
وك�أن الثق��ة ب�أن��ه �س��يجده حت ًما ب��د�أت تظهر لديه الآن.
متام��ا م��ن التع��ب ،ج��اء و�س��قط عل��ى الف��ور عل��ى ال�س��رير ،مل يج��ب حت��ى على �س��ؤال ابنه:
يف امل�س��اء ع��اد مره ًق��ا ً
"كوك��ي� ،أي��ن ذهب��ت ط��وال الي��وم؟" خب ��أ ر�أ�س��ه يف ت�ش��ابانه ،وا�س��تلقى حم� ً
�ول وجه��ه عن��ه ،بع��د �أن غف��ا قلي� ًلا
وا�س�تراح� ،س��مح البن��ه ،خ�لال تن��اول ال�ش��اي ،مبعرف��ة �أنه كان يجول ط��وال اليوم على املدار���س بح ًثا عن يديغي،
الأم��ر ال��ذي جعل توكتا�س�ين ي�ص��رخ خائ ًفا:
�أويب��اي( (  ، (3كوك��ي ،مل��اذا مل ت�س��ألني مبا�ش��رة ،مل��اذا جته��د نف�س��ك هك��ذا ب��دون ج��دوى! يف الي��وم الت��ايل بع��د
بحزن
الط�لاق ،قام��ت بتغي�ير كني��ة يديغ��ي ...وذل��ك ملنعنا ع��ن االقرتاب منه- ...هن��ا �أخف�ض توكتا�س�ين عينيه ٍ
�إىل الأ�سفل  -عندما كان يدر�س يف مدر�سته ال�سابقة ،كنت �ألتقي به ...لكن ات�ضح �أن ذلك كان �صع ًبا بالن�سبة
البني ،وبالن�س��بة يل ...وب�ش��كل خا�ص بالن�س��بة البني؛ لذلك ،اعتربت �أنه من الأف�ضل عدم ر�ؤية بع�ضنا البع�ض
عل��ى الإط�لاق ...م��اذا ع�س��اي �أن �أفعل ،يا كوكي!
حت��ى ل��و حت�ترق ،ولي���س فق��ط تغ�ير الكني��ة ،يف كل الأح��وال ل��ن �أتراج��ع ...حت��ى �آخ��ر نف���س� ،س��أجده عل��ى �أي
( (  (3

�أويباي :حرف هتاف للتعبري عن اخلوف والده�شة والذهول – �أي �أي!؛ �أوي �أوي!
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ممازح��ا ،ابنه بالبياال الت��ي كان يحملها بيده،
ح��ال� ...إي��ه ،لي���س هن��اك �س��وى �أوالد زنا؟!  -قذف �ش��وناي ،لي���س
ً
ط��ارت البي��اال ف��وق ر�أ���س توكتا�س�ين ،وا�صطدم��ت باجل��دار ،وتفت��ت �إىل قط��ع �صغ�يرة.
بعد ذلك توقف عن �إخبار ابنه مبا كان يفعله ،وما كان يريده.
بع��د ف�ترة وجي��زة م��ن ب��رد �أواخ��ر اخلريف ،القار�ص ب��دون ثلج ،بد�أت الثلوج بالت�س��اقط .خالل ال�ش��هر املا�ضي،
�أخذ بالت�ضا�ؤل �ش��ي ًئا ف�ش��ي ًئا عدد ال�ش��وارع التي مل يتواجد فيها �ش��وناي يف هذه املدينة .يف حال ال�ضرورة ،كان
يذهب بال�س��يارة ،و�إن مل تكن ،ف�إنه م�ش��ى �س�ي ًرا على الأقدام ،ماذا ي�ش��كل امل�ش��ي مبدينة واحدة بالن�س��بة ل�شوكي
ال��ذي كان يف �س��نوات احليوي��ة ين��زل م��ن ه�ضب��ة �أو�س��تيورت �إىل خم���س م��دن؟ ي�س�ير ويتج��ول يف ال�ش��ارع ،حان ًي��ا
ظه��ره ،م�صف ًق��ا بجرموق��ه� ،أوق��ف الكث�ير م��ن النا���س ،و�س��أل كثريي��ن ،الأنا���س الطيب��ون ُك�ثر ،فعل��ى الرغ��م م��ن
العجل��ة� ،إال �أن كثريي��ن منه��م �أو�صل��وه �إىل امل��كان ال��ذي �س��ألهم عن��ه ،مل تب��ق مدر�س��ة واح��دة مل يزره��ا� ،إذا مل
تبخ��ل عل��ى �س��يارة الأج��رة بامل��ال ،ف��إن �س��ائقها ال يبخ��ل علي��ك بوقت��ه.
بع��د �أن ب��اع ممتلكات��ه واملا�ش��ية قب��ل �أن ينتق��ل �إىل �أملات��ي ،كان يف جيب��ه نح��و ع�ش��رة �آالف روب��ل �س��ومي( (  ، (3فور
و�صوله �أعطى منها خم�سة �آالف البنه وكنته الذين مل يكن لديهما ما يكفي من املال "للأثاث امل�ستورد" ،وثالثة
�آالف روب��ل و�ضعه��ا يف ح�س��اب التوف�ير ،العتب��اره �أن��ه "حي��ث توج��د احلي��اة ،هن��اك م��كان للم��وت" ،والآن ينف��ق ما
تبق��ى من هذا املال.
يف معظ��م الأحي��ان يتواج��د �ش��وناي يف نف���س احل��ي الت��ي �أخ�بروه ب��ه" :يج��ب �أن يعي���ش يديغ��ي يف م��كان م��ا قري��ب
هنا" ،الآن �أ�صبح يعرف بالفعل كل بيت ،وكل زاوية وركن هنا ،يف جيب �صدره الآلت�شيكي ،مي�شي مع �أمل وحيد:
م��ا دم��ت عل��ى قي��د احلي��اة ،ف�إنن��ي بطريق��ة �أو ب�أخرى �س��ألتقي بيديغ��ي ،على الرغم من �أن��ه مل يكن يعرف يف �أي
بناء يعي�ش بال�ضبط ،لكنه عندما يقرتب من البناء ،ي�شعر دائ ًما بلم�سة م�ؤثرة يف قلبه ،وك�أن يديغي يقفز فج�أة
م��ن مدخ��ل م��ا ،وي�صي��ح�" :آت��ا!" ،و�إذا ر�أى �صب ًي��ا يحم��ل حقيب��ة يف يدي��ه ،يتوق��ف ويتوج��ه �إلي��ه ً
ني� ،أال
قائل" :ي��ا ُب ّ
تعرف و ُلدً ا ا�س��مه يديغي!"
هن��اك الكث�ير م��ن الأطف��ال يف ه��ذه املدين��ة ،وعين��ا �ش��وكي موجه��ة على وج��ه اخل�صو���ص على التالمي��ذ ال�صغار
الذي��ن ه��م يف �س��ن يديغ��ي تقري ًب��ا" ،ميكنه��م معرف��ة يف �أي مدر�س��ة يدر���س يديغ��ي� ،إذا كان��وا يعرفون��ه" ،يخج��ل
كث�ير منه��م ،ويخف��ون نظراته��م املرتبك��ة ،وال ي�س��تطيعون الإجاب��ة ع��ن ال�س��ؤال ال��ذي يطرح��ه �ش��وكي ،وينطق��ون
املك�س��رة ب�صعوب��ة�" :أن��ا ...ال يع��رف" ،ويبتع��دون ...والقتناع��ه ب�صحة الكلمات التي قالها الأ�س�لاف
بالكازاخي��ة ّ
عام��ا ،وال��كازاخ – كل مائ��ة" ،ي�س�ير �ش��وكي يف ال�ش��ارع منحن ًي��ا ،ي�ش��عر
احلكم��اء" :يتج��دد النا���س كل خم�س�ين ً
بنف�س��ه و�س��ط ح�ش��ود من مواطنني ق�صار القامة ،يرتدون مالب���س متعددة الألوان ،تتموج يف عيونه مالب�س��هم،
ملا�ض �س��يكون� ،إن مل يكن اليوم ،فغدً ا ،يف طي الن�س��يان ،يف بع�ض الأحيان يقابله كبار ال�س��ن،
كغمامة� ،أو تراث ٍ
( (  (3

�سومي :هكذا كان ي�سمى الروبل بالكازاخية يف العهد ال�سوفييتي.
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من عمره ،ويقولون�" :إيه ،يا كاريا( ( ً ، (3
حظا �سعيدً ا!" ولكن على العموم ،يبدو �أنهم جمي ًعا �ضيوف على احلياة
احل�ضري��ة املتنوع��ة التي ال ميكن تف�س�يرها بالن�س��بة له...
عندم��ا يق�ترب امل�س��اء ،يفك��ر يف نف�س��ه قائ� ًلا" :ال ،يكف��ي ،يج��ب الع��ودة �إىل البيت ،ما دام الظ�لام مل يحل بعد"،
ويتوقف على جانب الطريق ،ويبد�أ بع�صبية يف �إيقاف �أي �سيارة عابرة ،كان يقف بعد حمطة احلافالت بقلي،
"عندم��ا يك��ون �ضرور ًي��ا يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،ل��ن تلتق��ي تل��ك الفت��اة التي تدعى �آميج��ان ،لكونه��ا متعلمة ،كانت
لت�س��اعدين يف العثور على يديغي".
يف حمط��ة احلاف�لات كان النا���س يف عجل��ة م��ن �أمره��م للو�ص��ول �إىل احلافل��ة الت��ي ب��دت وك�أنه��ا كيبيج��ي( (  (3
بخط��وط عر�ضي��ة زرق��اء ،بع��د قلي��ل تتح��رك احلافل��ة املثقل��ة ب�صعوب��ة م��ن مكانه��ا� ،أولئ��ك الذي��ن مل ينجح��وا يف
االنح�ش��ار فيه��ا ،قف��زوا م��ن عل��ى �س��لمها ،وظ ّلوا مبعرثين يف جمموع��ات منف�صلة على ط��ول الطريق .عندما م ّر
البا�ص من �أمامه ،وقعت عيناه على �سيارة �أجرة "خ�ضراء العينني" فارغة تقرتب منه ،يف هذه اللحظة بالذات،
م��ن م��كان ما ج��اءت �صيحة طفولية:
�آتا-ا! �آتا-ا!
التف��ت �ش��وناي ب�س��رعة �إىل اخلل��ف ،ونظ��ر حول��ه ،م��ن املفاج��أة مل ينتب��ه م��ن �أي��ن ج��اء ال�ص��وت ،ثم وقع��ت عيناه
عل��ى يديغ��ي ال��ذي كان بكلت��ا يديه ي�ضرب على ناف��ذة احلافلة املغادرة.
�آتا-ا-ا!  -دوت �صرخة يائ�سة من ال�صبي.
احلافلة ،كفزّاعة ببطن ي�شبه ال�صندوق ،حملت ال�صبي ،وزادت من �سرعتها ،وذهبت �أبعد و�أبعد.
عزي��زي! مه� ًلا! �صغ�يري! يديغ��ي! �-ص��رخ �ش��وناي ب��كل م��ا �أوت��ي من قوة وهو يج��ري على طول الر�صي��ف ،والريح
تلعب بحواف معطفه.
مل ي�أب��ه بامل��ارة الذي��ن قابل��وه ،الذي��ن �س��رعان م��ا انف�ض��وا م��ن �أمامه ...يرك���ض مت� ً
أمل بالربكة املقد�س��ة ،يندفع
ً
متو�سل بينه وبني نف�سه�" :أوه� ،ساندين!" ،عندما نظر ،الحظ �أن احلافلة املخططة تباط�أت قبل التقاطع التايل.
يا اهلل! � -صرخ �ش��وناي وحثَّ اخلطى – �إيه� ،أيها العود الأخ�ضر ،تعال �إىل يدي!  -رك�ض و�ش� ّد على �أ�س��نانه ،لو
�أن��ه و�ص��ل �إىل يدي��ه ،فاحلقيق��ة املقد�س��ة �أن��ه ما كان لي�ضيع ،م��ا كان لي�ضيعه.
"يديغ��ي-ي-ي!"  -يج��ري وي�ص��رخ ب��كل م��ا �أوتي من قوة ب�صوت متقطع ،يف �أذنيه �ضجيج قوي ،وال �ش��يء �س��واه.
كم��ا ل��و كان الع��امل امت�ل�أ ب�أكمل��ه واهتز فقط ب�صرخة يائ�س��ة واحدة من يديغي ال�صغري ،فو�ضى قا�س��ية تتملكه،
�رعا ح��ايف القدمني� ،أول النا���س الذين
م��ن الده�ش��ة يدي��ر النا���س وجوهه��م �إىل العج��وز الراك�ض يف ال�ش��ارع م�س� ً
قابله��م يف طريق��ه ،ابتع��دوا جان ًب��ا م��ن الده�ش��ة ،مف�س��حني الطري��ق ل��ه ،وجتم��دوا يف مكانهم.
من جديد �أ�سرعت احلافلة ذات اللون الأخ�ضر الفاحت ،التي كان �شوناي يحدق بها وهو يجري ،وبد�أت امل�سافة
( (  (3

كاريا :هنا � )1شكل من �أ�شكال التوجه املهذب �إىل ال�شخ�ص الكبري يف العمر ،امل�سن ،العجوز؛ � )2شيخ.

( (  (3

كيبيجي� :صندوق خ�شبي حلفظ الأغذية� ،أو الأواين� ،أو �صندوق لنقل الأمتعة على اجلمل.
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بينهما تت�سع من جديد ،كان �شاوناي يفقد �آخر بقايا قواه.
"ي��ا �إله��ي!" �-ص��رخ ورف��ع ع�ص��اه وهو يجري ،يف تلك اللحظ��ة انزلقت قدماه على الثلج املتجمد ،و�أُطلقت ذراعاه
و�ساقاه بال حول وال قوة ،و�سقط العجوز �شوناي بكامل ج�سمه على الأ�سفلت ،من اجلانب الأمين ارتطم مف�صل
الورك بقوة �إما باجلليد �أو بحجر ،من غري املعروف �أين �س��قطت ع�صاه ،تناثرت الآليت�ش��كي،مل يعد قاد ًرا على
اهتمام��ا ،رافق��ت عين��اه احلافل��ة املغ��ادرة ،بع��د �أن جمع بقب�ضته �آخر قواه ،ب��د�أ بالنهو�ض من مكانه� ،إال
�إيالئه��ا
ً
�أنه �سقط على الفور مرة �أخرى ،يف هذه املرة مل ينزلق ،كان حو�ضه الأمين ً
ثقيل للغاية ،ومل ي�شعر ب�أي �شيء،
نفرت الدموع من عينيه ،من خيبة الأمل ا�ستند بكلتا يديه على الأر�ض ،كان كل �شيء �أمام عينيه �ضباب ًيا ،ومل
�اب �صغ�ير ع�ص��اه يف مكان ما� ،أح�ضره��ا ،وم َّدها له بيد واحدة ،يف حني �س��نده
يع��د ي��رى احلافل��ة �أك�ثر ،وج��د �ش� ٌ
باليد الأخرى ،حاول الرجل العجوز ،وهو ي�شد على �أ�سنانه ،النهو�ض ،لكنه مل ي�ستطع رفع و�سطه� ،أغلق عينيه،
و�شد على �أ�سنانه بقوة.
هل ميكنك النهو�ض من مكانك يا �أك�ساكال؟ �-س�أل ال�شاب ،هز �شوناي بر�أ�سه ،كانت عيناه مغلقتني.
 ال تلم���س! -ق��ال �ش��خ�ص �آخ��ر�- ،أعتق��د �أن��ه يع��اين ك�س� ًرا يف احلو���ض ،لق��د �س��قط بق��وة ،يج��ب علين��ا ب�س��رعةا�س��تدعاء الطبيب.
بالت�أكيد.
عال النا�س الذين جتمهروا حوله يف ذلك الوقت.
ات�صل بـ"الإ�سعاف ال�سريع"! ب�سرعة! – حتدث ب�صوت ٍ
كانت عينا �شوناي مغلقتني ،يف حني كان هو م�ستلق ًيا على حافة الر�صيف ،و�شفتاه تتحركان ب�صمت.
�إنه يقول �شي ًئا ما- ،قال �أحد الواقفني فوقه.
يف غ�ض��ون ذل��ك ،انحن��ى �آخ��ر �إلي��ه ثاني��ة ،وو�ض��ع �أذن��ه .ات�ض��ح �أن �ش��وناي هم���س ب�صم��ت�" :أخخ��خ ،ي��ا خليب��ة
الأمل!" ،ولكن هيهات �أن ي�س��مع النا���س �صوت رجل عجوز كان يئن ،عندما كانت ال�س��يارات تهدر ذها ًبا و�إيا ًبا.
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ديدأحمد أشيمخان أولي
()2015 - 1950
y yو ُل��د ف��ي العا�ش��ر م��ن يوني��و  1950ف��ي قري��ة جاناولج��ي ب�إقلي��م
�ش��رق كازاخ�س��تان� .ش��خ�صية مرموقة في كازاخ�ستان.
y

y

y

y

yب��د�أ حيات��ه المهني��ة بالعم��ل ف��ي الجري��دة المحلي��ة "عل��م
ال�ش��يوعية" ف��ي الفت��رة  ،1976 -1975تخ��رج ف��ي كلي��ة
ال�صحاف��ة بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام .1979
 yعم��ل مرا�س� ًلا بجري��دة "جا���س �أال���ش" ،وبحل��ول ع��ام  1980عم��ل
رئي�س��ا لق�س��م بجريدة "كازاخ�س��تان بيونيري" ،ثم عمل بجريدة "كازاخ
ً
�أدابيت��ي" من��ذ  1980وحت��ى ع��ام .1992
 yبي��ن عام��ي  1993 - 1992عم��ل نائ ًب��ا لرئي���س تحري��ر جري��دة
"زم��ان -كازاخ�س��تان" ،ث��م �أ�صب��ح نائ ًب��ا لرئي���س تحري��ر جري��دة
"ترك�س��تان" حت��ى �آخ��ر �أيام��ه.
رئي�س��ا لل�صن��دوق االجتماع��ي
 yف��ي الفت��رة م��ن  2015 - 2003عم��ل ً
"ي��ل �ش��يجري" ،ومدي � ًرا ل��دار ن�ش��ر "�أال���ش".

y yمنذ عام  ،1986عمل ع�ض ًوا في اتحاد الكتاب واتحاد ال�صحفيين في كازاخ�ستان.
y yتتابع��ت بع��د ذل��ك �أعمال��ه الت��ي �ش��ملت العدي��د م��ن الق�ص���ص الق�صي��رة مث��ل�" :أم��واج العقب��ة" ع��ام " ،1981الخري��ف
الح��ادي ع�ش��ر" ع��ام " ،1987ت�س��اقط الأحج��ار" ع��ام " ،1990الق�ص���ص الت��ي ال ت�ش��به الق�ص���ص" ع��ام 2004
وغيره��ا م��ن الأعم��ال.
اهتماما
�y yإح��دى مي��زات مه��ارة الكات��ب ه��ي الق��درة على ر�ؤية الم�ش��كالت الوطنية من وجهة نظر النموذج الع��ام ،وقد �أولى
ً
خا�صا في �أعماله لمفردات اللغة الكازاخية ،وحاول قدر الإمكان ،ا�ستخدام الكلمات ب�شكل منا�سب ،وبالتالي تلبية �أذواق
ً
رغبات القراء.
y yتُرجمت �أعماله �إلى اللغات الأوزبكية ،والقرغيزية ،وال�صينية ،والمنغولية ،والرو�سية والأوكرانية.
y yقام بترجمة بع�ض �أعمال �أناتولي كورت�شكين ،وعلي مجان �أ�شيراف ،وحزمت عبدولين ،وبوزيفيرو وغيرهم.
y yحا�صل على جائزة "�أال�ش" الأدبية الدولية.
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ساموار(   (1جدتي

م��ر م��ا يزي��د عل��ى عام�ين من��ذ �أن �أح�ض��ر الوال��دان ابنتهم��ا "�أيجان" م��ن القرية ،كان��ت هذه الفرتة كفيل��ة ب�إذابة
جليد االغرتاب لدى طفل غريب ،فما بالك �إذا كانت الطفلة من حلمهما ودمهما؛ لكن رغم املحاوالت اليائ�سة
م��ن جان��ب الوالدي��ن ،اللذي��ن مل يبخ�لا عل��ى ابنتيهم��ا باملداعب��ة وكلم��ات التدلي��ل م��ن قبي��ل "حب��ة عين��ي"" ،ن��ور
حيات��ي" ،ظ��ل القل��ب ال�صغ�ير ل��دى الطفل��ة العني��دة ح�ص ًن��ا مني ًع��ا ي�س��تحيل اخرتاق��ه ،خ�لال هذي��ن ال�ش��هرين
الأخريي��ن انقلب��ت احل��ال يف البي��ت ر� ًأ�س��ا عل��ى عق��ب ،ف��إذا كان كل ف��رد م��ن �أف��راد الأ�س��رة يكتف��ي ب��زوج م��ن
ال�سندوت�ش��ات وفنج��ان م��ن ال�ش��اي ،ف��إن الإفط��ار الآن �ص��ار ميث��ل �أحيا ًن��ا م�ش��كلة عوي�ص��ة ،فاالبن��ة الت��ي ن�ش��أت
يف قري��ة نائي��ة اعت��ادت عل��ى تن��اول الل�بن الط��ازج؛ ل��ذا �-أردت �أم �أبي��ت -علي��ك �أن ت�س��تيقظ م��ن النجم��ة لتجول
باملح� ِّ
�ال ريثم��ا حت�ص��ل علي��ه؛ ه��ذه املهمة تك ّلف بها "تيلجان" ،لكن "غول�س��ان" � ً
أي�ض��ا مل تكن تعرف طعم الراحة،
ف�لا ت��كاد تفت��ح عينيه��ا حت��ى تب��د�أ م��ن ال�صب��اح الباك��ر ت�صول وجتول يف �أنحاء ال�ش��قة :ت�ش� ِّ�طف الطفلة وتلب�س��ها
مالب�س��ها ونعله��ا ،وال ت�برح تقل��ق وتتع�ص��ب حت��ى ت��رى زوجه��ا وقد ظه��ر عند باب ال�ش��قة ومعه الل�بن؛ بعدها تعد
الإفط��ار عل��ى عج��ل ،ث��م ت�أخ��ذ البنت م��ن يدها وته��رع �إىل العمل.
ويف امل�س��اء يتك��رر امل�ش��هد نف�س��ه ،لك��ن بالرتتي��ب املعاك���س؛ حي��ث جت��ر خلفه��ا طفلته��ا امل�س��تكينة ال�صامت��ة ،فتم��ر عل��ى
ِّ
املحال يف طريق عودتها ،لتملأ �سلة امل�شرتيات عن �آخرها بالأغذية حتى تنثني ركبتاها من ثقلها ،ثم تعود �إىل البيت.
 يا �إلهي! �أي �إن�سان �أنت! ال ت�ستطيع �إيجاد رو�ضة �أطفال ،وال حتى مربية بالأجر� ،إىل متى �س�أظل يف هذا العذاب؟!هكذا كانت "غول�سان" �أحيا ًنا ال تتمالك �أع�صابها فتنفجر ،وال�سبب يف كل امل�صائب من هذا القبيل هو "تيلجان".
 كل ه��ذا ب�س��بب عن��ادك؛ ف�أن��ت وال �أح��د غ�يرك م��ن �أ�ص��ر عل��ى �إعط��اء الطفل��ة يف ع��ز �صغره��ا لأم��ك لرتبيه��ا،والآن �أ�صل��ح ما �أف�س��دته.
يف مث��ل ه��ذه اللحظ��ات كان "تيلج��ان" يلت��زم ال�صم��ت ،ي�صم��ت لأن��ه ي��درك جي��دً ا �أ�س��باب غ�ض��ب "غول�س��ان"،
فهي تفقد �أع�صابها ،لي�س لأنها تعبت من طول انتظار دور ابنتها لاللتحاق بالرو�ضة ،ففي النهاية هذه م�س�ألة
�شهور ال �أكرث ،واملطلوب قليل من ال�صرب لي�س �إال ،لكن ما يعذبها وينغ�ص عليها حياتها �أمر �آخر ،وهو �أن ابنتها
(   (1ال�ساموار هو �إناء ي�ستخدم لغلي املياه لأغرا�ض �إعداد امل�شروباب ال�ساخنة ،وكان يعمل باخل�شب �أو الفحم بتقنية مبتكرة� ،إال �أنه بعد انت�شار الطاقة
الكهربية �صار ُي�صنع منه ما يعمل بالكهرباء .املرتجم.
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يوما بعد يوم
الت��ي خرج��ت م��ن رحمه��ا ال تري��د حت��ى ه��ذه اللحظة االعرتاف ب�أنها �أمها ،بل الأك�ثر من ذلك �أنها ً
تتجنبه��ا �أك�ثر ف�أك�ثر ،وك�أنه��ا �ش��خ�ص غري��ب ،و"تيلج��ان" يعل��م م�ش��اعر زوجت��ه ،لأن ه��ذا الأمر يف ح��د ذاته يثري
لدي��ه قل ًق��ا �ش��ديدً ا ،يف البداي��ة كان��ا يطمئن��ان نف�س��يهما؛ حي��ث كان��ا يعتق��دان �أن ه��ذا �أم��ر ال مف��ر من��ه ،فامل��كان
جدي��د عل��ى الطفل��ة ،و�س��تتكيف وتت�أقل��م ،ووقته��ا ....لك��ن مل تظه��ر �أي ب��وادر عل��ى �أن "�أيج��ان" تب��د�أ يف الت�أقل��م
والتفاعل مع اللطف الذي يعامالن بها والداها ،مر وقت لي�س بقليل ،وال تزال تواجههما بنظرة حذر ،متجهمة
ودائ ًما �شاردة يف �شيء ما ،وقلما تراها تلهو �أو تلعب �أو تتجول يف حجرات البيت ،و�إذا جل�سوا �إىل مائدة الطعام
ال ت�س��تطيع �أن تنت��زع منه��ا كلم��ة� ،إذ تقتط��ع لقم��ة يف تثاق��ل ،وتغر���س ال�ش��وكة يف الطب��ق مرت�ين �أو ثال ًث��ا بغر���ض
التظاه��ر ،دون �أن تنب���س ببن��ت �ش��فة �أو ترف��ع عينيه��ا املنك�س��ة ،ث��م تنزل��ق من خل��ف املائدة ،وتظل على ا�س��تعداد
لأن جتل�س طوال اليوم مبفردها دون حراك على الأريكة بغرفة اجللو�س ،والعجيب �أنها ال تبادر ب�أي كلمة ،ف�إذا
�س��ألتها ع��ن �ش��يء �أجاب��ت ،و�إذا طلب��ت منه��ا �أن تنتق��ل لتجل���س يف م��كان �آخ��ر نفذت يف �صم��ت ،يف كل �صباح كان
دوم��ا احم��را ًرا غري ًب��ا يف عينيه��ا ،يب��دو �أنه��ا يف اللي��ل ح�ين تختل��ي بنف�س��ها تبك��ي خفي��ة؛ ومن��ذ
"تيلج��ان" يالح��ظ ً
�أي��ام ح��دث �أن ر�آه��ا ب��أم عينيه وهي ت��ذرف الدموع يف هدوء.
يف ذل��ك امل�س��اء كان ق��د ت�أخ��ر قلي� ًلا يف العم��ل ،وم��ا كاد يتخط��ى عتب��ة البي��ت حت��ى �س��مع �صوت ابنت��ه وهي تبكي،
خلع نعله على عجل ثم هرع �إىل غرفة اجللو���س ،كانت "�أيجان" ت�س��تلقي هناك على الأريكة منكبة على وجهها،
وجته���ش بالبكاء ،فريتعد كتفاها ال�صغريان من �آن لآخر.
 ماذا حدث يا حبيبتي؟ من ذا الذي �أغ�ضبك؟�س�ألها يف ارتباك ثم م�سح على ر�أ�سها؛ لكن "�أيجان" دفعت يده بعيدًا يف غ�ضب ،وانفجرت يف بكاء �أ�شد مبقبقة ب�أنفها.
ارتب��ك الأب ،حي��ث �أح���س لأول م��رة بعج��زه �أم��ام ابنت��ه الت��ي م��ن دم��ه� ،أراد �أن يهدئه��ا ،لكنه��ا مل تتوق��ف حلظ��ة
ع��ن الب��كاء ،ث��م تك��ورت يف نف�س��ها ومل ت�س��مح ل��ه حت��ى ب��أن يلم�س��ها ،ثم �إن "غول�س��ان"هي الأخ��رى اختفت ال يعلم
�أي��ن ،وك�أنه��ا تعم��دت ذل��ك� ،ص��ار يج��ول يف غرف البيت بح ًثا عنها ،لكنه مل يجده��ا ،فا�ضطر �إىل �أن يحوم حول
الأريكة بال حول وال قوة كالفرا�شة التي فقدت �صوابها من �شدة ال�ضوء ،الكارثة الكربى �أنه مل يكن حتى يعرف
مل��اذا تبك��ي "�أيج��ان" ،لك��ن �س��رعان م��ا متك��ن م��ن �أن ي�س��تمع م��ن خ�لال �ش��هقات خافت��ة كلم��ة "فر�ش��اة ال�ش��عر!"،
ث��م بع��د ذل��ك "فر�ش��اتي؟" .تخي��ل "تيلج��ان" م��اذا ميك��ن �أن يعن��ي ذل��ك ،فتوق��ف مرتب ًكا يف و�س��ط الغرف��ة ،و�إذا بـ
"غول�س��ان" تر�ش��ق يف هذه اللحظة باب ال�ش��قة ،وتدخل �إىل الغرفة م�س��رعة وقد متلكها الفزع.
أثرت غ�ضبها؟
 هل �أنت التي � ِ�س�ألها الزوج عند باب الغرفة
 ملاذا تبكي؟لك��ن الزوج��ة جتاوزت��ه يف �صم��ت ،ث��م �أخرج��ت م��ن حقيبته��ا املفتوح��ة فر�ش��اة جدي��دة خ�ض��راء الل��ون ،وو�ضعتها
يف عج��ل يف ي��د ابنتها الباكية.
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 عزيزت��ي ،مل يك��ن الأم��ر ي�س��تحق الب��كاء م��ن �أج��ل فر�ش��اة ،ه��ا ه��ي فر�ش��اة لك ...فر�ش��اة جديدة ...ا�ش�تريتهاأنت ذكية.
لت��وي ،هي��ا انظري ،فقط ُك ِّفي ع��ن البكاء ،ف� ِ
هد�أت "�أيجان" للحظة ،و�أمعنت النظر يف الفر�شاة ،ثم طرحتها جان ًبا.
 فر�شاتي...و�شرعت فجاة تكرر من جديد وهي جته�ش بالبكاء :فر�شاتي �سوداء!
هنال��ك فق��ط �أدرك "تيلج��ان" الأم��ر ،فق��د تذ َّك��ر �أن ابنت��ه كان��ت لديه��ا بالفع��ل فر�ش��اة �س��وداء قدمي��ة ج��اءت
به��ا م��ن القري��ة البعي��دة ،كان��ت قد ُخ ِرطت ذات يوم من قرن الثور ،فكانت �صلدة للغاية ،ب�أ�س��نان مدببة ،يتذ َّكر
جي��دً ا كي��ف كان��ت حتاف��ظ عليه��ا �أك�ثر من عينيها ،وال ترتكها من يدها .والغريب �أن الطفلة مل تكن ِّ
تتم�ش��ط بها
تقري ًب��ا ،و�إمن��ا كان��ت م��ن �آن لآخ��ر تق َّربه��ا يف عجال��ة م��ن �أنفه��ا ال�صغري وت�س��تمتع برائحتها ،وك�أنها تتذكر �ش��ي ًئا
م��ا ذا �أهمي��ة .كم��ا كان "تيلج��ان" يذك��ر جي��دً ا تعب�ير وجه "غول�س��ان" يف ه��ذه اللحظات ،حيث كان��ت دائ ًما تقطب
جبينها يف ا�ش��مئزاز� .إذن الطفلة تبكي ب�س��بب هذه الفر�ش��اة القدمية.
 �أين هي؟�س�أل "تيلجان" ملتفتًا نحو زوجته.
 �أين فر�شاتها ال�سوداء؟ف�أجابته الزوجة يف جتهم:
 لقد رميتها .الو�ضع حمرج �أمام زمالئي يف العمل .الفر�شاة مليئة بالقاذورات وهي ت�ضعها يف �أنفها.�شئت جديها ،حتى ولو من حتت الأر�ض!
 هيا جديها!�...أينما ِمل تك��ن "غول�س��ان" ق��د ا�صطدم��ت البت��ة به��ذه الطريق��ة يف احلدي��ث م��ن جان��ب زوجه��ا ،فتملكه��ا ف��زع حقيق��ي،
فت�س��للت كالطي��ف �إىل ال�ش��ارع ،و�س��رعان م��ا ع��ادت يف �صم��ت ف�ألق��ت عل��ى املقع��د بج��وار ال��زوج تل��ك الفر�ش��اة
القدمي��ة ال�ش��هرية ذات الأ�س��نان املفلج��ة.
يف تل��ك الليل��ة ن��ام الزوج��ان لأول م��رة يف مكان�ين منف�صلني ،ويف تلك الليلة نف�س��ها �ش��عر كالهما لأول مرة ،على
ما يبدو ،مبعزَّة هذا الكائن ال�صغري ،فلذة كبدهما ،و�أدركا عن وعي ماذا تعني لهما...
�ش��عر الأب بج�س��م ابنت��ه الداف��ئ ال��ذي ي�ش��ع باحليوي��ة ،و�أنفا�س��ها الرقيق��ة وه��ي تن��ام بجانب��ه ،ف�ش��عر ب�إح�سا���س
غري��ب ي�س��ري يف جوارح��ه� ،إح�سا���س مل ي�ش��عر ب��ه م��ن قب��ل ،ت��رى م��ا �س��بب ه��ذا الإح�سا���س؟ ه��و نف�س��ه مل يفه��م،
حت��رك "تيلج��ان" بح��ذر ،ف�ش��م الفر�ش��اة القدمي��ة اجلاف��ة امل�صنوع��ة م��ن ق��رن الث��ور ،الت��ي كانت "�أيج��ان" حتكم
قب�ضتها عليهاُ ،خ ِّيل �إليه �أنه �ش��م رائحة عزيزة عليه للغاية ،وقريبة منه منذ طفولته؛ كانت الرائحة ت�ش��به �إىل
حد عجيب رمبا رائحة اللنب الرائب ،ورمبا رائحة اللنب الطازج املخلوط ب�أريج الدري���س املح�صود لتوهَّ ،
تن�ش��ق
م��رة �أخ��رى يف �س��رور خ�ش��ية �أن يختفي ه��ذا العبري فج�أة.
ما كاد ين�ش��غل عن الفر�ش��اة حتى متلكه خوف غري مفهوم؛ حيث ظهر لديه �إح�سا���س ما بعدم �إمكان ا�س�ترجاع
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ما كان يجب عدم فقدانه؛ وهو �شيء مهم للغاية بالن�سبة له وعزيز عليه يف حياته يبدو �أنه �ضاع بال رجعة ،لكن
ما هذا ال�شيء ،ماذا ُ�سلب منه؟ ...ظل غار ًقا يف عذاب الأفكار والظنون ،حتى �إنه مل يلحظ �أنه غلبه النعا�س،
وال�شيء العجيب �أنه يف الليل ر�أى يف املنام ِق ْربة �سوداء �ضخمة مث َّبتة عند عتبة دارهم ،لقد كانت ِق ْربةعجيبة،
كان الكومي�س(   (2ال ين�ضب منها �أبدً ا ،حتى ولو �ض َّيفوا به �أهل القرية جمي ًعا ،ر�أى يف منامه �أمه وهي ت�صب له
لنب الفر�س الطازج "ال�ساومال" يف ق�صعة كبرية ،ال�ساومال هو اللنب الذي مل ي�صل بعد لدرجة الكومي�س ،فلكي
يتح��ول �إىل كومي���س ال ب��د �أن يبق��ى ف�ترة يف ال ِق ْرب��ة حت��ى يختم��ر ،مل يك��د يرف��ع الق�صعة اململوءة ع��ن �آخرها �إىل
فمه حتى انتزعها �شخ�ص ما ب�شدة من يديه فطرط�ش ال�شراب البارد على مالب�سه قائال:
 كفي! ما تب َّقى �ست�شربه يف املدر�سة! ا�سمح يل ب�أن �أ�ستزيد ،ر�شفة �أخرى!ب��د�أ يبك��ي ب�ص��وت متقط��ع ث��م جت َّه��م ،كان ي�ش��عر بظم��أ �ش��ديد ،فبع��د �أن ارت�ش��ف بفم��ه ال��ذي ا�ش��تد ب��ه اجلف��اف
لع��ق �ش��فتيه اجلافتني.
مت��دد ب�لا ح��راك يف الغرف��ة الت��ي تخللها �ضوء القمر الأزرق اخلفيف ،ف�ش��عر يف الظلمة برائحة ال�س��اومال تفوح
ب�ش��دة؛ كان��ت الرائح��ة �ش��ديدة لدرج��ة �أنه��ا نغ��زت م�ش��ا َّمه� ،آه ،هن��ا مربط الفر���س! ولكي يتيقن م��ن ظنه انحنى
و�ش� َّ�م �ش��عر ابنت��ه الت��ي كان��ت تغ��ط بجانبه يف هدوء و�س��كينة؛ كان��ت الرائحة تنبعث من هناك ،وخ�ش��ية �أن يوقظ
"�أيج��ان" م��ن نومه��ا ،ن��زل م��ن فوق الأريكة بح��ذر ،وتوجه نحو املطبخ� ،أدار ال�صنبور فاندفع على الفور تيار املاء
منبع ًث��ا من��ه رائح��ة كل��ور نفاذة� ،ش� ِ�رق حلقه ،رمبا م��ن رائحة الكلور النفاذة ورمبا من برودة املياهر نف�ض رذاذ
وا�ضحا من مالمح وجهها
املاء من على وجهه ،ثم رفع ر�أ�س��ه فر�أى "غول�س��ان" لدى الباب منكو�ش��ة ال�ش��عر؛ كان
ً
�أن غ�ضبها بالأم���س من زوجها مل ينطفئ بعد.
قالت بعد �شيء من االرتباك:
 ا�س��مع! �إذا كن��ت �أن��ا �أم الطفل��ة ،ف�أن��ت "�أبو"ه��ا ،فلي���س عل� َّ�ي �أن �أحتم��ل العذاب وحدي .من الغد �س��يبد�أ دورك،ج ِّرب �أن ت�أخذها معك!
ثم ا�ستدارت بحدة واختفت من املطبخ.
رمب��ا كان ه��ذا يف ال�صال��ح ،فف��ي ال�صب��اح خ��رج ه��و وابنت��ه م��ن املن��زل مبك� ًرا للغاي��ة ،كان��ت الطفل��ة م�س��رورة
بدرج��ة غ�ير معقول��ة؛ والغري��ب �أنه��ا اليوم تبت�س��م وت�ضحك وتت�صرف -مثل كل الأطف��ال -بحرية .كان "تيلجان"
يف غاية االبتهاج وهو ينظر �إليها� ،أما ابت�س��امتها فكم كانت رائعة! ترى ،مل كل هذا؟! لقد كانت هناك �أ�س��باب
وراء ذل��ك.
يف ور�ش��ة "تيلجان" كانت هناك لوحة بورتريه �ش��به مكتملة موجودة منذ زمن ،وكان يفكر يف تعليقها ،كانت اللوحة
(  (2
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ت�س��مى "�أجيه"(  ، (3وترجع جلدة "�أيجان" التي �ش��رب من يديها الكومي���س من ال ِق ْربة ال�س��وداء يف منامه ليلة �أم���س،
ما �إن جتاوز"تيلجان" وابنته عتبة الور�شة ،حتى وقعت عينا الطفلة على اللوحة ،فتوقفت مفتونة و�صاحت:
 جدتي! جدتي!ثم �سارعت �إىل اللوحة وقد تلألت من �أعلى ر�أ�سها �إىل �أخم�ص قدمها ،فم�سحتها ورددت:
 جدتي! هذه جدتي!كم كانت الطفلة رائعة اجلمال بعد �أن غمرتها �س��عادة غري زائفة! �أم�س��ك بها والدها من حتت �إبطيها ورفعها؛
تن�ش��ق منت�ش� ًيا رائح��ة �ش��عرها احلال��ك ال�س��واد ال��ذي يف��وح برائح��ة ال�س��اموال ،قبله��ا يف جبينه��ا ث��م �أنزلها على
الأر�ض.
قال بعد برهة من ال�صمت:
متاما ،يا بنيتي؛ �إنها هناك خل��ف اجلبال العالية تبحث
 نع��م ،ه��ذه بالفع��ل جدت��ك ،لكنه��ا الآن بعي��دة عن هن��ا ًلك عن اليحمور ذي القرنني الذهبيني.
ِ
مطت "�أيجان" �شفتيها:
 ال ،ال ،ي��ا �أب��ي ،لي���س اليحم��ور ،ه��ي ال تبح��ث بتا ًت��ا ع��ن اليحم��ور خل��ف اجلب��ال العالي��ة ،و�إمن��ا ع��ن الظب��ي ذيالقرن�ين الذهبي�ين ،ه��ي نف�س��ها كانت تق��ول يل ذلك.
ع���ض "تيلج��ان" ل�س��انه م��ن �ش��دة املفاج��أة؛ كي��ف �أمكن��ه �أن ين�س��ى وقد ا�س��تمع �إىل هذه احلدوتة نف�س��ها �ألف مرة
يف طفولت��ه؟ امل�ؤ�س��ف �أن الطفل��ة ال تعل��م بع��د �أن جدته��ا ال تتج��ول خل��ف اجلب��ال العالي��ة ،و�إمن��ا ترق��د يف مثواه��ا
الأخ�ير حت��ت الأر���ض الرطب��ة �أ�س��فل الت��ل ال�صغري بالقرب من قريتها� ،أنى لطفلة بريئ��ة �أن تعرف �أن جدتها قد
رحل��ت للأب��د بح ًثا عن الظبي ذي القرنني الذهبيني.
متام��ا ف�ص��ارت تب��دو وك�أنه��ا فت��اة �أخ��رى ،فف��ي �صباح الي��وم الت��ايل كانت �أول
بع��د ه��ذه الواقع��ة تبدل��ت "�أيج��ان" ً
م��ن ا�س��تيقظ يف البي��ت ،كم��ا ل��و كان��ت تخ�ش��ى �أن تت�أخر ع��ن لقائها بجدتها ،وال�ش��يء العجيب �أنه��ا على الإفطار
�أكل��ت طب��ق الع�صي��دة ب�أكمله ،و�صار ه��ذا حالها كل يوم.
بع��د ذل��ك كان��ت ووالده��ا يخرج��ان م ًع��ا م��ن املن��زل ،في�س��تقالن احلافل��ة �إىل �أقا�ص��ي املدين��ة حيث الور�ش��ة ،كان
أياما ب�أكملها ال تغادر مكانها
تعجل الطفلة �أم ًرا
مفهوما ،فقد كانت تت�شوق للقاء جدتها احلبيبة ،كانت جتل�س � ً
ً
�أم��ام ال�ص��ورة؛ ت��ارة تطل��ب م��ن �أبيه��ا و�ضعه��ا يف ب��رواز ،وت��ارة جتره��ا نحو الناف��ذة وهي تلهث ،وتارة جتل���س يف
�صم��ت تت�أم��ل ق�س��مات وج��ه جدته��ا ،وت��ارة تدخل يف ح��وار ُمط َّول معها ،و�أحيا ًنا عندما كانت ت�ش��عر بامللل ،تتكلم
مع والدها؛ كانت تلح يف �س��ؤاله:
 �أبي ،متى �سنذهب �إىل القرية؟(  (3

“�أجيه” بالكازاخية تعني “اجلدة”  -املرتجم.

505


يتدج راوماس

ً
منده�شا من �س�ؤالها:
فيجيبها الأب
 يف اخلريف. ومتى �سي�أتي هذا اخلريف؟ عندما ت�صف ُّر الأوراق فوق ال�شجر.دوم��ا �إىل �أ�ش��جار احل��ور العالي��ة كثيف��ة اخل�ض��رة ،فتظ��ن �أن �أوراقه��ا ل��ن ت�صف��ر قري ًب��ا،
ظل��ت الطفل��ة تنظ��ر ً
فت�صم��ت وتتنه��د يف ح��زن...
يف مث��ل ه��ذه اللحظ��ات كان "تيلج��ان" ي�ش��عر بال�س��رور �أن ابنت��ه انطلق��ت �أخ�ي ًرا يف ال��كالم ،ف��كان ينتظ��ر عل��ى
�أح��ر م��ن اجلم��ر املزي��د م��ن �أ�س��ئلتها� ،أحيا ًن��ا كان��ا يتب��ادالن حدي ًث��ا ً
طويل ذا �ش��جون ،وب��دا �أن "�أيج��ان" قد بد�أت
ت�أل��ف ،والديه��ا وتتكي��ف م��ع ظ��روف احلياة اجلديدة ،لكن �س��رعان ما ع��ادت الطفلة �إىل عنادها.
حدث هذا يوم الأحد ،عندما كان �أفراد الأ�س��رة يجل�س��ون جميعهم يتناولون ال�ش��اي يف غرفة ال�س��فرة .كالعادة
اقتطعت "�أيجان" ِك�س��رة من اخلبز ،لكنها مل تبد�أ يف تناول الطعام ،و�إمنا نظرت بغرابة �إىل الغالية م�س��تديرة
اجلوانب التي تو�ضع �أمامها على املائدة ،ثم �س�ألت فج�أة دون مقدمات:
 �أبي ،متى �سنتناول ال�شاي من �ساموار حقيقي؟باغ��ت �س��ؤال الطفل��ة �أباه��ا ،حت��ى �إن��ه ارتع��د م��ن وق��ع املفاج��أة؛ فكلم��ة "�س��اموار" �أحي��ت يف نف�س��ه �ش��ي ًئا قد ًمي��ا،
�ش��ي ًئا يعرفه منذ الطفولة� ،ش��ي ًئا عزيزً ا ،داف ًئا ،يذ ِّكره ببيت �أبيه ،ا�س��تدار ناحية زوجته "غول�س��ان" كي يتقا�س��م
معه��ا �أع��ز �ش��يء �أيقظت��ه بداخل��ه ابنتهما ،لكنه ر�أى اال�س��تياء على وجهها فتلجلج.
�س�ألت "غول�سان" ابنتها غري خمفية تذمرها:
 �أال يعجبك ال�شاي من الغالية؟ ال �أحد ي�شرب ال�شاي من الغاليات من هذا النوع.قاطعتها "�أيجان" برباءة خال�صة.
 هذه الغاليات ِّي�سخنون فيها املاء كي يذهبوا �إىل  ....الـ ،....الـ....
تلعثمت يف الكالم.
 ما هذا الهراء؟ �أين ر�أيت هذا؟�صرخت "غول�سان" مفزوعة.
 عن��د جدت��ي ،يف القري��ة ...جدت��ي نف�س��ها كان��ت تق��ول م��ن يذه��ب �إىل اخل�لاء ب��دون غالي��ة فه��و غ�ير طاهر...حرام.
مل يحتمل "تيلجان" فقال ً
مغتاظا:
�سمعت ما �أردت �أن ت�سمعي.
 ها �أنت قدِ
ثم نه�ض من خلف املائدة يف هدوء.
506

رغ��م �أن كلم��ات ال�صغ�يرة "�أيج��ان" ق��د �أربك��ت كال الزوج�ين ،ف�إنه��ا بحل��ول امل�س��اء كان��ت قد �ص��ارت �إىل حد ما يف طي
الن�س��يان ،وع��ادت احلي��اة يف البي��ت �إىل جمراه��ا الطبيع��ي� ،إال �أن الغري��ب �أن الطفلة مل تن���س �ش��ي ًئا ،ففي �صباح اليوم
التايل �أثناء الإفطار نظرت مرة �أخرى �إىل غالية ال�شاي ،ولكن يف هذه املرة كانت نظرة نفور ،ثم �س�ألت مرة �أخرى:
 �أبي ،متى �سنتناول ال�شاي �أخ ًريا من ال�ساموار؟ف�أجابها "تيلجان" كاظ ًما غيظه بالكاد:
 بنيتي! ماذا يعيب الغالية مقارنة بال�ساموار؟ ما الفرق �إذا غلينا املاء يف غالية �أو �ساموار؟ ال� ...إن تناول ال�شاي من ال�ساموار �أف�ضل؛ متعة ما بعدها متعة ،ثم �إن جدتي كانت تقول � ًأي�ضا� :إن ال�ساموار
يجذب ال�ضيوف ،والرتحيب بال�ضيف والعمل على �إر�ضائه يجلب اخلري والربكة للبيت.
فقالت "غول�سان" لزوجها بنربة ال تخلو من ال�سخرية:
 تيلج��ان ،غ��دً ا م��ن ف�ضل��ك ابح��ث لن��ا ع��ن ه��ذا ال�س��اموار ،و�أح�ض��ره ول��و من حتت الأر���ض؛ فرمبا يتواف��د عليناال�ضي��وف نح��ن � ً
أي�ضا ،وت�صبح حياتنا �أكرث �س��عادة.
يف الي��وم نف�س��ه ،ذرع "تيلج��ان" ن�ص��ف املدين��ة تقري ًب��ا ،حتى وجد ذلك ال�س��اموار امل�ش��ئوم ،وعندم��ا ر�أت "�أيجان"
ابتهاجا .بي��د �أن بهجتها مل تدم
�أباه��ا وه��و ي�ض��ع عل��ى املن�ض��دة �س��اموا ًرا جدي��دً ا يتلألأ بالنيكل� ،صفق��ت بكفيها
ً
طويال ،فما كادت تفتح غطاء ال�ساموار حتى متلكها ال�صمت ورفعت عينيها �إىل �أبيها منده�شة:
 �أبي! و�أين املا�سورة التي نوقده منها؟ بنيت��ي! ه��ذا �س��اموار كهربائ��ي وامل��اء يغل��ي في��ه بوا�س��طة التي��ار الكهرب��ي ،قالها "تيلج��ان" ،ثم بد�أ يفك ال�س��لكونو�ص��ل الكهرب��اء� ،س�ترين ،ل��ن مي��ر
امللت��وي يف عجل��ة ،ومي�س��ح الأترب��ة ع��ن ال�س��اموار ،الآن �س��ن�صب امل��اء هن��اِّ ،
خم�س دقائق حتى تغلي املياه ،ثم بعد ذلك نعد ال�شاي ،وجنل�س ثالثتنا لن�ستمتع بتناول ال�شاي بالنكهة الفواحة!
�ص َّب��ت املي��اه يف اجله��از ،ومت ف��ك ال�س��لك وتو�صيل��ه مبقب���س الكهرب��اء� ،ش��عر "تيلج��ان"
وبالفع��ل� ،س��رعان م��ا ُ
بالر�ضى بعد �أن بدا له �أنه جنح يف تهدئة ابنته ،فالتفت �إليها ف�إذا بها جتل�س ويرت�سم على وجهها ك�أنها فقدت
�آخ��ر �أم��ل ،ارمت��ت يف �أح�ض��ان والده��ا وهي جته���ش بالبكاء:
 جدتي!� ...ساموارنا!...راحت تردد وهي تنوح.
يف تل��ك الليل��ة مل ي�س��تطع �أح��د م��ن �أف��راد الأ�س��رة �أن يغم���ض جفني��ه؛ حي��ث ظ��ل كل منه��م يفك��ر يف �ش ��أنه...
وال�س��بب يف ذل��ك ه��و �س��اموار ج��دة �أيج��ان النحا�س��ي الق��دمي.
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مل تتوق��ف "�أيج��ان" ع��ن التفك�ير يف جدته��ا من��ذ الي��وم الأول بع��د و�صولها م��ن القرية �إىل املدين��ةر واليوم ذ َّكرها
به��ا �س��اموار اجل��دة الأ�صف��ر الق��دمي ،الذي طاملا تناولوا منه ال�ش��اي؛ كلما �أغم�ضت عينيه��ا ر�أت جدتها �أمامها،
هاه��ي تفت��ح �أح�ضانه��ا وترك���ض جتاهه��اُ ،ي َهي��أ له��ا �أن جدته��ا تهم���س له��ا يف �أذنه��ا يف ه��دوء وحن��ان" :حبيبت��ي!
لق��د جري� ِ�ت كث�ي ًرا وتعب� ِ�ت ،هي��ا بن��ا نذه��ب لتن��اول ال�ش��اي ،ت�ش��عر "�أيج��ان" ب��دفء �أنفا���س جدته��ا وه��ي تدغ��دغ
�أذنيه��ا .وكلم��ا تذك��رت ال�ش��اي انتابته��ا رغب��ة عارم��ة يف تناوله؛ لكنها �س��ت�صرب وتتحمل ،فمهم��ا كانت رغبتها يف
تناول ال�ش��اي لن تتناوله من هذه الغالية الزعراء املتكر�ش��ة ،كم �أريد �ش��ا ًيا! �أجل ،ال�ش��اي عند اجلدة كان �ش��ا ًيا
مبعنى الكلمة؛ يالها من متعة! ت�ش��رب قدر ما ت�ش��اء ،وال ت�ش��بع منه �أبدً ا ،لأن ال�ش��اي من ال�س��اموار دائ ًما �س��اخن
وذو رائح��ة زكي��ة ،عندم��ا كان��ت حتت�س��ي ال�ش��اي من �س��اموار جدته��ا ،كان �أنفها يتع َّرق دائما ،وت�ش��عر بحرارة ما
بعدها حرارة ،لكن الأهم هو �صدى حواديت اجلدة �أثناء تناول ال�شاي� ،إن اجلدة تختلف عن اخلالة "غول�سان"
الت��ي جتل���س مت�صلب��ة كال�صن��م ،ال تع��رف �إال املوع��د املح��دد ل�ص��ب ال�ش��اي؛ �إنه��ا تفتق��ر �إىل ال�ص�بر� ،أم��ا اجل��دة
ف�ش��يء �آخر ،فقد كانت تتبادل �أطراف احلديث معها؛ وك�أنها �ش��خ�ص را�ش��د ،حتى �إن اجلد كان يتدخل �أحيا ًنا
مازحا:
يف حوارهم��ا فيقول ً
 �أيته��ا العج��وز ،م��ا ه��ذا ال��ذي تتحدث�ين عن��ه مع حفيدتك؟ �إن عمرها مل يتعد �س��ت �س��نوات ،بينما عمرك �س��تو�ستون� ،شيء غريب!
 وم��ع م��ن �أحت��دث �إال معه��ا ،ومل��ن �أق��ول �إال ل�س��واها؟ لعل��ي مل يتب��ق يل �س��واها ،فالآخ��رون تفرق��وا وتناث��روا يف�أر���ض اهلل الوا�س��عة� ،أظ��ن �أن �أحاديث��ي معه��ا ل��ن ت�ضي��ع هب��اء ،رمب��ا �س��يظل �ش��يء منه��ا عال ًق��ا يف داخله��ا ،رمب��ا
�س��يبقى �ش��يء حمف��و ًرا يف ذاكرته��ا ،فالطفل��ة ال ت��زال عدمي��ة اخل�برة ،واهلل �أعل��م َم��ن �س��يحدثها بعدن��ا.
هك��ذا كان��ت ت��رد اجل��دة بفطن��ة ،ث��م تن��زع ما�س��ورة الوق��ود م��ن ال�س��اموار املتكر���ش وه��و يغل��ي ويت�صاع��د من��ه
البخ��ار ،كان ال�س��اموار الأ�صف��ر الق��دمي  -ذو الأذن�ين املتدلي�ين عل��ى جانبي��ه كورق اللب�لاب ،وال�صنبور ال�صغري
املنمق املزخرف  -يقف دائ ًما �إىل ميني اجلدة ،وكان ال يتوقف عن الأزيز والطنني املزعج كطنني الزنبور حتى
بع��د �إدخال��ه م��ن الفن��اء �إىل داخ��ل البي��ت ،و�أحيا ًن��ا كان��ت �أعم��دة البخ��ار تت�صاعد من��ه لدرجة ُيهي�أ ل��ك فيها �أنه
مرتجرجا ،كانت اجلدة كعادتها تلف
على و�شك �أن ي�ضرب الأر�ض ب�أرجله الق�صرية ويقذف بغطائه الذي يئز
ً
ال�صنب��ور ال�صغ�ير ث��م تب��د�أ يف �ص��ب ال�ش��اي ذي الرائحة الزكية يف الفنجان بع��د �أن ت�ضع فيه ملعقة �صغرية من
اللنب املكثف� ،آه ،يالها من متعة �أن ت�ش��رب ال�ش��اي من �س��اموار اجلدة!
 ولية العهد مبعنى الكلمة! انظري� ،أيتها العجوز ،كيف حتت�سي ال�شاي!كان يتعجب اجلد يف تلك اللحظات وقد اكت�سى وجههه بده�شة غري مزيفة
 هذه هي من �سنرتك لها ال�ساموار.تنهدت اجلدة بغ�صة ردًا على كالمه:
 �أج��ل ...م��ن كان يخط��ر ببال��ه �أنن��ا ل��ن جن��د م��ن يرث ال�س��اموار! كنت �أظن �أين �س��أتركه يف �أي��د �أمينة ،لإحدى508

كناتي الأكرث ً
ن�شاطا وحركة ،لكن �أبى القدر �أن يتحقق �أملري �شيء حمزن! الكل متمدنون ،ال مييلون �إال للأجهزة
احلديث��ة ،وال�س��اموار ع��بء عليه��م ،فيجنح��ون �إىل م��ا هو �أخ��ف؛ يت�أففون من القدمي! ال يدركون �أبدً ا �أنه �س��ي�أتي
وقت يحتاجون فيه �إىل القدمي � ً
أي�ضا ،ماذا �أقول؟ لقد ر�أيت بنف�س��ي الكنة وهي حتلب الفر�س��ة بذاك "اجلهاز"،
دما ،رمبا يف الأبقار ال �ضري،
حتى ا�س��مه غريب! ت�ش� ِّغله فيظل ميت�ص احلليب من �ضرع الفر�س��ة �إىل �أن يخرج ً
فه��ي ق��د تع��ودت عل��ى ه��ذا� ،أما اخليل ف�أنا �أ�ش��فق عليها منه ،و�أن��ا من غبائي �أعطيتهن ِق ْربتي ،ما حاجتهن بها؟
هل ب�إمكانهن �أن يقدِّ رنها حق قدرها؟! لقد تخل�صن منها بحجة �أنهن ل�س��ن يف حاجة �إليها ،و�صرن ي�س��تخدمن
ب� ً
�دل منه��ا الطناج��ر الألوموني��وم؛ م��ن �سي�ش��رب ل�بن الفر���س بعد �أن ت�ش� َّبع باملع��دن؟ �أ�س��ألهم" :حبيباتي ،ما هذا
ال��ذي تفعلن��ه؟ م��ن يع��د ه��ذا امل�ش��روب املب��ارك به��ذه الطريق��ة؟" في�س��خرن من��ي �أن��ا العج��وز ،و ُيج�بن في�ش��رحن
يل كم��ا ل��و كن��ت طف� ًلا �صغ�ي ًرا غ�ير متمر���س�" :أيته��ا اجل��دة� ،إن زم��ن ال ِق َرب ق��د َّول ،كان بودنا �أن ن�س��تخدمها،
ولك��ن �أ َّن��ى لن��ا تلبي��ة الطل��ب املتزاي��د به��ذه الك�ش��تبانات؟!"؛ ل��ذا �أخ�ش��ى �أن �أت��رك لهم ال�س��اموار ،ه��ل تعتقد �أنهن
�س��يحافظن عليه؟ �أ�ش��ك يف ذلك!
مهم��ا تنه��دت وت�أوه��ت اجل��دة ،لكنه��ا حافظ��ت عل��ى �س��اموارها �أكرث من عينه��ا ،كانت تقول دوما�" :إن ال�س��اموار
وتلمع نحا�سه الرباق كالوهج بخرقة بي�ضاء نظيفة ،وقد ت�أكد �ضيوفها
هو َم ِلك �أي وليمة" ،كانت تنظفه كل يوم ِّ
�أكرث من مرة من امليداليات الذهبية اخلم���س املدموغة على اجلانب املتكر���ش من ال�س��اموار ،والتي كانت تلعلع
بلونه��ا الذهب��ي؛ و�أدرك��وا �أي �ش��رف نال��وه بتناوله��م ال�ش��اي م��ن ه��ذا ال�س��اموار الأ�س��طوري! �إال �أن �أح��دً ا بالبي��ت،
حت��ى اجل��دة نف�س��ها ،مل يك��ن يعل��م مت��ى وب��أي منا�س��بة ظه��ر عنده��م ه��ذا ال�س��اموار ،لك��ن اجل��دة ،ب��ل و"�أيج��ان"
ال�صغ�يرة يعرف��ان كلتاهم��ا �أن ه��ذه امليدالي��ات ال توج��د عل��ى �أي �س��اموار �آخ��ر يف قريته��م ،كان��ت "�أيج��ان" عل��ى
قناعة ب�أن �س��اموار بال ميداليات هو �س��اموار بال قيمة؛ وال�س��اموار الذي ال قيمة له يخرج منه �ش��اي ال قيمة له،
دوما �إىل بيتهم ،كي يتناولوا ال�ش��اي من ال�س��اموار.
رمبا لهذا ال�س��بب كان ال�ضيوف يتوافدون ً
فع� ًلا ،احل��ق ُيعل��ى وال ُيعل��ى علي��ه ،فق��د كان البي��ت يع� ُّج دائ ًم��ا بال�ضي��وف ،فل��م يك��ن يخل��و منه��م �أب��دً ار كان �أه��ل
القري��ة ي�أت��ون مرتجل�ين� ،أم��ا الغرب��اء فركبا ًن��ا عل��ى ظه��ور اخليول ،زمرة ت�أت��ي ،وزمرة ترحل ،وزم��رة تبقى حتى
للمبيت،كان اجلميع َّ
حمل ترحيب يف هذا البيتً ،
�شيوخا كانوا �أم �شبا ًبا� ،أحيا ًنا كان يلزم الأمر �أن يظل �ساموار
اجلدة الأ�صفر ينفث بخاره يف فناء املنزل من ال�صباح حتى �آخر امل�ساء" ،ال�ضيف يف املنزل مكروم ،وله وقاره،
وال ميك��ن ر ُّده��ر ه��ذه ع��ادات �أجدادن��ا"  -هك��ذا كان��ت تق��ول اجلدةر يف بع�ض الأحي��ان كان ي�أتي �أعم��ام "�أيجان"
وعماته��ا لزي��ارة اجل��د واجل��دة ،وكان��وا �أحيا ًن��ا ي�صيح��ون قب��ل �أن يتج��اوزا عتب��ة ال��دار ب�أنه��م يتحرق��ون �ش��و ًقا
ل�ش��اي اجلدة من ال�س��اموار الأ�صفر.
 ا�ش��ربوا ي��ا �أحبائ��ي ،ا�ش��ربوا بالهن��اء وال�ش��فاء  -هك��ذا كان��ت تردد اجلدة يف ر�ضا و�س��عادة وهي ت�صب ال�ش��ايبرائحت��ه الزكي��ة يف فناج�ين ال�ضي��وف ،ومل تن���س �أن ت�ض��ع نتفة من القرنفل لإ�ضف��اء مذاق �أف�ضل على حد قولها
 بعد �أن �أرحل عنكم من �سي�س��قيكم؟ �س��تبقون وحيدين تعانون يف وحدتكم.509
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بع��د �أن يحت�س��ى ال�ضي��وف ك ّل الفنجان�ين ،وي�س�ترخوا م��ن ت�أث�ير �ش��اي اجل��دة ،كان��وا يجل�س��ون ليتح��اوروا يف ت�� ٍأن
وميزحون وي�ضحكون ،وكما هي احلال دائما كانت اخلالة "قولزيبا" هي من يدير مو�ضوعات احلديث؛ ومل يكن
يف هذا �أي غرابة ،فقد كانت هي �أكرب الك َّنات ،عندما كانت حرارة احلديث ت�ش��تد؛ تن�س��ى �أحيا ًنا نف�س��ها ،حتى
�إنها تهجم يف بع�ض الأحيان على اجلدة نف�س��ها مازحة:
 �س�أرحل� ،س�أرحل! ما هذا الرعب الذي ترعبيننا به� ،أيتها العجوز؟قهقهت ناقلة عدوى ال�ضحك �إىل الآخرين
أردت �أال جتف الغابة م��ن جذورها من الظم�أ،
 انظ��ري ك��م �س��يبقى م��ن الب�ش��ر م��ن بعدك ،غابة ب�أكمله��ا؛ ف�إذا � ِ�سلميني ال�ساموار الآن ً
حال دون تفكري.
 وماذا تريدين � ًأي�ضا؟!
قاطعتها اجلدة بحدة.
 ث��م �أال ت�س��تحي م��ن كالم��ك ه��ذا؟ تعي�ش�ين كالذئ��ب الوحيد ،فال �أحد يدخل �إىل بيتك ط��وال اليوم ،و�إذا حدثيقب �شعرك ،فما حاجتك �إىل �ساموار كبري؟ �سيكون مبثابة عبء عليك ال �أكرثر �أنت،
وتخطى �أحد عتبة دارك ُّ
يا عزيزتي ،يكفيك ال�شاي من غالية.
 �أوه ،كفي يا �أماه! �إن الإن�سان ال ي�ستطيع �أن ميزح معكر ثم ما الداعي لأن نختلق م�شكلة ب�سبب قطعة خردة؟هكذا اعتذرت اخلالة "قولزيبا"
 ال�شيء الوحيد الذي ال �أ�ستطيع فهمه هو ال�سبب وراء مت�سكك ال�شديد بهذا ال�ساموار.ثارت حفيظة اجلدة فردت عليها:
 �إي��ه ،حمبوبت��ي اجلميل��ة ،مال��ك �أن��ت وال�س��ؤال ع��ن ه��ذا و�أن��ت مل جترب��ي ال�برد واجل��وع يف �س��نوات ال�ضن��ك،ي��ا له��ول م��ا ر�أين��اه وم��ا ع�ش��ناه عل��ى م��دار عمرن��ا املدي��د! فكان��ت هن��اك �أوق��ات علي��ك �أن متتن��ي له��ذا ال�س��اموار
الق��دمي �أن الن��ار مل تنطف��ئ بداخل��ه ،و�إال النطف�أن��ا نح��ن و�أنت��م � ً
أي�ض��ار �أذك��ر �أن املرحومة �أم��ي ا�ضطرت يف وقت
من الأوقات �إىل بيع كل �ش��يء بالبيت مقابل حفنة من القمح ،لكنها مل تلم���س ال�س��اموار� ،إن ال�س��اموار ي�أتي �إليه
ال�ضيوف ،ومع ال�ضيوف ي�أتي اخلري والربكة ،هكذا كانت تردد �أميدوما ،وكلمات �أمي ذكرتني بواقعة ما ...كنا
يف ف�ص��ل الربي��ع ،وكان البي��ت تلع��ب في��ه الكرة؛ حيث خال من كل �ش��يء �س��وى اجل��دران ،وكان الأمل كله معقودًا
على عودة الوالد من املدينة؛ حيث كان قد �سافر �إىل هناك يف منت�صف ال�شتاء ،كنا ثالثة �أطفال جياع ،ال نفعل
�شي ًئا �سوى اجللو�س من ال�صباح حتى ال�ساعات املت�أخرة من الليل ننظر �إىل الطريق التي كان من املفرت�ض �أن
يعود منها الوالد؛ وكانت الأم بعد �أن توقد ال�س��اموار تن�ضم �إلينا � ً
أي�ضا يف �صمت ،كانت كل العيون ت�ص َّوب نحو
الطري��ق ،وم��ن �آن لآخ��ر كان��ت �أم��ي ال تن�س��ى ال�س��اموار فت��زوده بقطع اخل�ش��ب؛ وكانت تفعل ذل��ك ال لكي تعد منه
ال�ش��اي ،ولك��ن لي��زداد الدخ��ان املت�صاع��د من��ه ق��در الإم��كان ،فالدخان ُيرى م��ن على بعد ،ذات م��رة ر�أينا خيال
عابر �س��بيل وحيد ،فتملكتنا جمي ًعا فكرة واحدة هي :مهما كان هذا ال�ش��خ�ص ،نتمنى لو انعطف ف�س��ار ناحيتنا
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ودخ��ل �إلين��ا! ...ل�س��بب م��ا كن��ت واثق��ة �أن يف ع� ّ�ب عاب��ر ال�س��بيل ه��ذا ال بد هن��اك رغيف �س��اخن ،و�إذا مل ينعطف
نحون��ا ف�س��يكون الأم��ر م�ؤ�س� ًفا وم�ؤملً��ا ،ويب��دو �أن الرج��ل ق��د الح��ظ دخ��ان �س��اموارنا ،فتوق��ف ،ووقف قلي� ًلا متك ًئا
ب�ص��دره عل��ى ع�ص��اه ك�أمن��ا يفك��ر كي��ف يت�ص��رف ،ث��م ب��د�أ يتوجه نحون��ا بخطى واثق��ة ،كان نحي ًفا للغاي��ة ،يغطيه
ال�س��واد ،كثي��ف اللحي��ة ،كان جتويف��ا عيني��ه الغائ��ران ،بناظري��ه الالمع�ين -وك�أنهم��ا من �أقماع �س��وداء  -ي�ش��عان
باحليوي��ة ،وينم��ان عل��ى �ش��يء واح��د فق��ط ه��و اجل��وع ،قابلت��ه الأم بنظرة ،ثم م�س��حت بكفها الدموع التي �س��الت
عل��ى اخلدي��ن ،ونه�ض��ت م��ن جمل�س��ها فذهب��ت لإعداد الع�ش��اء ،كان الع�ش��اء يتك��ون من �ضلع�ين �صغريين وعظام
قدمي��ة حمفوظ��ة من��ذ ال�ش��تاء ،و�ضع��ت �أم��ي كل ه��ذا يف الق��زان ،ويف الوق��ت ال��ذي كان ُيطه��ى في��ه الطع��ام مل
ينب�س ال�ضيف ببنت �شفة ،ا�ستمر يف اجللو�س يف �صمت ً
غا�ضا النظر ،ومل ينتع�ش �إال بعد �أن �أعطيناه طب ًقا من
احل�س��اء ،وظهرت حمرة خفيفة على خديه الغائرين ،بعدها �ش��رب فنجانني من ال�ش��اي ،بل جمرد ماء �س��اخن،
ثم نه�ض يف �صمت ،ورحل متك ًئا على ع�صاه ،رحل ومل يرتك لنا �أي �أمل يف يوم غد ،وبعد �أن �أعطت �أمي �ضيفنا
�آخ��ر م��ا يف البي��ت ظل��ت جتل���س دون ح��راك ،حمدق��ة بغرابة يف ال�س��اموار الذي انطف�أت جذوت��ه ،يف اليوم التايل
متاما ونوين��ا النوم
مل تك��ن لدين��ا حب��ة غ�لال واح��دة نقت��ات به��ا ،وب��دا لن��ا �أنه��ا النهاي��ة ...وبع��د �أن فقدن��ا الأم��ل ً
متدثري��ن بج�لال ق�ص�ير م��ن ال�ص��وف ،فج��أة ظه��ر رج��ل ل��دى باب ال��دار؛ تع�ثر يف العتبة يف الظ�لام فدخل �إىل
البيت ب�صخب ،ثم �أنزل �شي ًئا ً
�ضجيجا ،كان هو عابر ال�سبيل ذاك نف�سه الذي زارنا:
ثقيل على الأر�ض ف�أحدث
ً
"�أخت��اه! لي��ت كل النا���س كان��ت قلوبه��م مث��ل قلب��ك ...ت��اهلل ق��د حباك املوىل بقل��ب طيب� ...أوقدي عل��ى القزان يا
�أختاه" ،هكذا متتم وك�أنه قد فقد ر�شده ،ثم �صار ،وقد اغرورقت عيناه بالدموع ،يحت�ضننا نحن الأطفال بيديه
املرتع�ش��تني ويقب��ل جباهن��ا ،تب�ين �أن احل��ظ كان حلي��ف �ضيفن��ا؛ حيث وقع يف ال�س��هول على يحمور �أ�صابه �س��هم،
ف�أح�ضره لنا �ش��ك ًرا وعرفا ًنا.
هك��ذا ،ي��ا �أحبائ��ي ،كان ه��ذا ال�س��اموار طيل��ة حيات��ه �ش��اهدً ا عل��ى خمتل��ف الأح��وال ،ث��م بع��د ذل��ك �أت��ت �س��نوات
�س��مان؛ وحتت هذا ال�س��قف ك َّرمنا �أجدادنا وكربا�ؤنا خري تكرمي ،وا�س��تقبلنا �ضيوفنا مرا ًرا ،ق�صارى القول �أنه
كان هن��اك الكث�ير م��ن ال�س��عادة والف��رح ،لكن ،عل��ى ر�أي املثل ،دوام احلال من املحال ،فقد مررنا � ً
أي�ضا بحاالت
ح��زن وح�س��رة؛ حي��ث ف��ارق دنيان��ا �أقاربن��ا وذوونا ،وع��ج البيت بالنواح ،ومع ذل��ك كان هناك الكثري من حلظات
ال�س��عادة ،فق��د دخل��ت الك َّن��ات البي��ت ع�بر ه��ذه العتب��ة ،واحتفلن��ا مبي�لاد الأحف��اد واحلفي��دات ،وكان ال�س��اموار
العج��وز �ش��اهدً ا عل��ى كل ذل��ك ،بالن�س��بة يل ه��ذا ال�س��اموار ه��و �أغل��ى �ش��يء يف الع��امل ،لأن��ه �س��مع م��را ًرا وتك��را ًرا
�صوت جدي ،و�ص َّبت جدتي ال�شاي منه ل�ضيوفها ،فلم ال �أعتز به كذكرى كرمية؟ �إذا تعاملت معه كما يجب فهو
� ً
أي�ضا �س��يظل يف خدمتك �أبد الدهر!
�إال �أن اخلالة "قولزيبا" مل ت�ست�سلم:
 لكن زمن ال�ساموار قد َّول ،فكل وقت وله �أذانه. �أي نع��م� ،س��ي�أتي وق��ت تفق��د في��ه الف�ض��ة قيمته��ا� ،أن��ا ال �أعرت���ض عل��ى ذلك��ر لك��ن لي���س م��ن ال��ذكاء �أن ن�س��خر511
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م��ن الق��دمي ال��ذي ق�ض��ى ده��ره ،و�إال م��ن املمك��ن �أال نالح��ظ �أن الق��دمي �س�يرحل مع��ه م��ا ق��د ال ي�أتي م��ع اجلديد،
مل��اذا �أق��ول لك��م ه��ذا ،ي��ا �أوالدي؟ ك��ي تتعلموا التمييز بني م��ا هو جيد وما هو رديء قبل �أن تقرروا ما القدمي وما
اجلدي��د ،ه��ذا هو م��ا �أردت �أن �أمتناه لكم!
معبة ،وك�أنها تدعو لنا.
�أنهت اجلدة �أمثولتها ،ومررت يديها على وجهها ب�صورة ِّ
 و�أرجوك��م �أال تعتق��دوا �أين �ألق��ي عليك��م املواع��ظ ،ف�أن��ا ل��ن �أعي���ش ثالثمائ��ة ع��ام ،فال بد �س��ي�أتي ي��وم انتقل فيهالك َب ي�صري كالطفل قليل ال ِفطنة وكثري الرثثرة ،مثلي الآن؛
�إىل الراحة الأبدية يف العامل الآخر ،والإن�س��ان يف ِ
لذا �إذا كنت قلت �شي ًئا لي�س يف حمله فال ت�ؤاخذوين.
�أ�ضاف��ت اجلدة :كان��ت "�أيج��ان" ي��روق له��ا كث�ي ًرا ح�ين ت�أخذه��ا جدته��ا م��ن يده��ا قائل��ة" :هي��ا بن��ا!"؛ لأن��ه
مبجرد �أن تنطق اجلدة بهذه الكلمات ال�سحرية كانا ي�ستقالن على الفور احلافلة الزرقاء ال�صغرية ،التي كانت
مت��ر بقريته��م م��رة واح��دة يف الي��وم ،فيذهب��ان لزي��ارة الأق��ارب ،زي��ارة الأقرب��اء �ش��يء جميل ،لك��ن الأجمل حني
يهبك الأقارب الهدايا عند رحيلك عنهم ،فمنهم من يهديك ثو ًبا ،ومنهم من يعطيك لعبة� ،أما كمية احللويات
عم نتكلم! �إن زيارة النا���س مع اجلدة
املغلفة يف علبة جميلة فحدث عنها وال حرج! �ش��يء يزيغ معه الب�صر! ثم َّ
يف ح��د ذاته��ا متع��ة ال تق� َّدرر لك��ن ال�ش��يء املح��زن �أن اجل��دة يف امل��رة الأخ�يرة ل�س��بب ما رحل��ت دون �أن تخربها،
والدها يقول �إنها ذهبت لتبحث لها عن اليحمور ذي القرنني الذهبييرن �إن حز ًنا �شديدً ا يغمر قلبها حني تتذ َّكر
�آخ��ر حدي��ث له��ا م��ع اجل��دة ،كان ه��ذا قب��ل ب�ضع��ة �أيام ال �أكرث م��ن رحيل اجلدة خلف اجلب��ال العالية لتبحث لها
عن اليحمور.
كان��ا يجل�س��ان خ��ارج القري��ة ،ف��وق الت��ل الأخ�ض��ر ،وكان��ت ال�س��ماء فوقهم��ا �ش��ديدة الزرق��ة ،كانت �أ�س��طح املنازل
املوج��ودة يف وه��دة القري��ة تل��وح للأنظ��ار يف الدخ��ان املائل للزرقة ،وهدير النهر يرتامى �إىل الأ�س��ماع من بعيد،
كان��ت اجل��دة مت�س��ك يف يده��ا مغ� ً
�زل وكتل��ة من وب��ر املاعز النا�صع البيا���ض� ،أما "�أيجان" فكانت جتل���س بجانبها
تنظ��ف الوب��ر م��ن ال�ش��عريات اخل�ش��نة ،بينم��ا كان��ت اجل��دة تغزل مبغزله��ا ،ويف مكان غري بعيد ،عند �س��فح التل،
كان��ت ترع��ى معزته��م البي�ض��اء العزي��زة على قلبهم ،والتي كانا ي�س� ِّرحانها هي واجل��دة كل يوم من بداية الربيع
الباك��ر لرتت��ع يف هذا املكان.
 يا �إلهي! هل من املعقول �أال ي�أتي يف هذا العام �أي�ضا؟ ال،ال ،ال بد �أن ي�أتي هذا العام! حتما �سي�أتي! عمن تتحدثني ،يا جدتي؟�أجابت اجلدة بنربة حزينة:
 عن �أبيك ،نور قلبي ،حبيبي.تعل��م "�أيج��ان" �أن �أباه��ا ه��و الع��م "تيلج��ان" ،كان��ت جدته��ا ،ه��ذه ال�س��يدة العجيب��ة ،قب��ل ذل��ك توبخ "تيلج��ان" ،وال
تفت��أ تق��ول �إن��ه �ش��خ�ص مهم��ل ،ب��ارد ال��دم� ،ضعي��ف الإرادة� ،أم��ا الآن ف�لا تفت��أ تذك��ره كل ي��وم وتنتظ��ر جميئ��ه
على �أحر من اجلمر ،بيد �أن انتظارها يذهب �س��دى ،كانت ال�صغرية "�أيجان" ت�ش��عر بال�ضيق حني كانت اجلدة
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تتحدث عن العم "تيلجان" فتقول" :والدك"�"" ،أبو"ك" ،وهي مل تر "�أباها" هذا �س��وى مرتني تقري ًبا :املرة الأوىل
يف ال�ش��تاء ،وكان عل��ى عجل��ة م��ن �أم��ره ،فب��ات عنده��م ،ويف ال�صب��اح ا�س��تقل احلافلة الزرقاء ورح��ل �إىل مدينته
البعي��دة؛ �أم��ا يف امل��رة الأخ��رى فل��م يك��ن مبف��رده� ،إذ كانت برفقته خالة تدعى "غول�س��ان"� ،إنه��ا تذكر جيدً ا :كان
�بوعا ب�أكمل��ه ،حام ال�ضيفان ح��ول "�أيجان"
ه��ذا يف الع��ام قب��ل املا�ض��ي؛ حي��ث بقي��ا يف �ضيافتهم��ا هي وجدتها �أ�س� ً
طوال اليوم ،ويف امل�ساء جعالها تنام بجانبهما� ،أما هي فمن ناحية املوافقة على ذلك وافقت ،لكنها ا�ستيقظت
يف بط��ن اللي��ل ،و�صارت تبك��ي وتبحث عن جدتها.
فج�أة بد�أت اجلدة تتمتم:
 �إيه� ،أيتها العجوز� ،أخط�أت حني �أخذتك� ...أخط�أت� ،أخط�أت �إذن...مع من تتحدث؟ ا�ستدارت "�أيجان" فلم تر على التل كائ ًنا ح ًيا واحدً ا غريهما.
 جدتي ،عمن تتحدثني؟ عني� ،صحيح؟لك��ن اجل��دة ا�س��تمرت تل��ف مغزله��ا ،وك�أنه��ا مل ت�س��مع �س��ؤال حفيدته��ا املح� ِّير ،ث��م ع��ادت بع��د ذل��ك تتح��دث م��ع
نف�س��ها جه ًرا:
 طفلت��ي التعي�س��ة ،م��اذا �س��يحدث ل��ك بع��د �أن ُتغ َم���ض عين��اي؟ كيف �س��تعرتفني ب�أمك و�أبي��ك احلقيقيني؟ ف�أنتمل تع��ريف �أب��دا حن��ان الأب والأم ،يب��دو �أن ق��درك �أن تع��اين �إىل �أن تدرك��ي بنف�س��ك كل �ش��يء ب�إح�سا�س��ك ،يال��ك
من طفلة م�سكينة!
احت�ضنت "�أيجان" ال�صغرية جدتها ،وقد غرقت يف الظن والتخمني:
 جدتي ،من ذا الذي ت�شفقني عليه؟ ال ،ي��ا حبيبت��ي ،ال ت�ش��غلي بال��ك ...تذك��رت �أب��اك فج��أة ...ي��ا �إلهي ،كم �أنت �ش��عثاء! تعايل ي��ا قطتي ال�صغرية،�س�أ�ض ِّفر لك �شعرك.
قال��ت اجل��دة وه��ي �ش��اردة الفك��ر ،ث��م �أجل�س��ت الطفل��ة عل��ى ركبتيها وفك��ت جدائ��ل �ضفائرها املنكو�ش��ة ،وراحت
مت�ش��ط له��ا �ش��عرها بفر�ش��اة قدمي��ة م��ن الع��اج ،مل تع��د الطفل��ة تتذكر كم من الوقت ا�س��تمرت ه��ذه العملية التي
جل�س��ت ت�س��تمتع بها ،وفج�أة �ش��عرت ب�أن يد اجلدة توقفت و�س��قطت منها الفر�ش��اة يف ملح الب�صر.
 ماذا حدث يا جدتي؟ا�س��تدارت "�أيج��ان" نحوه��ا مفزوع��ة ،ف��ر�أت �أن جدته��ا لي�س��ت عل��ى م��ا ي��رام ،فقد جل�س��ت مرتكزة ب�إح��دى يديها
عل��ى الأر���ض ،بينم��ا رق��دت يده��ا الأخ��رى عل��ى �صدرها ،و�س��رت عل��ى وجهها ابت�س��امة غريبة غري بريئ��ة ،بعدها
بقلي��ل التقط��ت ن َف ً�س��ا ث��م ه��زت ر�أ�س��ها خفي ًف��ا وك�أنه��ا تهدئ من روع حفيدته��ا ،كما لو كانت تق��ول لها ال تفزعي،
حالة و�س��تمر ب�س�لام؛ فقط دعيني �أتنف���س ً
قليل.
 ال تخايف يا حبيبتي ،هذا قلبي امل�سن يعلن عن نف�سه ال �أكرث.نف�سا عمي ًقا
قالت اجلدة بعد �أن �أخذت ً
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 امل�س��كني بل��غ اخلام�س��ة وال�س��بعني ،ويب��دو �أن��ه ق��د تع��ب ،ه��و � ًالك� َبر؛ �أحيا ًن��ا ت�ش��تد �ضربات��ه لدرجة
أي�ض��ا بل��غ ب��ه ِ
يب��دو معه��ا �أن��ه يو�ش��ك �أن يقف��ز م��ن �ص��دري ،ال �أظ��ن �أن ه��ذا ي�أت��ي م��ن ف��راغ ،لق��د قرب��ت �س��اعتي� ...آن الأوان،
عل��ى ما يبدو ،لأ�س��تعد لل�س��فر الطويل.
 �إىل �أين هذا ال�سفر ،يا جدتي؟م��ن قب��ل كان��ت اجل��دة ك�أنه��ا مل تلح��ظ ه��ذا ال�س��ؤال ،لك��ن يف ه��ذه امل��رة و�ضع��ت يديها برف��ق على كتف��ي "�أيجان"
ال�صغريي��ن ،وجذبتها �إليها بحنان.
 هل تذكرين؟ هل تذكرين حكاية الظبي ذي القرنني الذهبيني؟ �أجل ،يا جدتي� ،أذكرها. �إذن ا�س��معي ،يف الأغل��ب �س��أذهب �إن عاج� ًلا �أو �آج� ًلا لأبح��ث ل��ك ع��ن ه��ذا الظب��ي� ،س��ي�أتي "�أب��و"ك و�أم��ك م��ناملدين��ة� ،س� ُيح�ضران ل��ك �أ�ش��ياء جي��دة ،حلوي��ات كثرية جدً ا جدً ا ،فقط �أرجوك ال تبك��ي وال تبحثي عني ،اتفقنا،
يا حبيبتي؟
 �أنا ال �أريد �أحدً ا غريك؛ وال �أريد �أي حلويات.انفج��رت الطفل��ة يف الب��كاء ،بينم��ا احتوته��ا اجل��دة بابت�س��امة تن��م ع��ن ال�ش��عور بالذن��ب ،ث��م �ضمته��ا بق��وة �إىل
�صدرها.
يف �صب��اح الي��وم الت��ايل ا�س��تيقظت م��ن نومه��ا عل��ى �ضو�ض��اء و�صخ��ب ...كان��ت �أ�ص��وات م��ا قادم��ة م��ن ال�ش��ارع،
و"�أب��و"اب املن��زل ُتف َت��ح و ُتغل��ق يف �ضجي��ج ب�لا انقط��اع ...وم��ن م��كان م��ا كان ُي�س��مع نحي��ب ن�س��اء ...قف��زت م��ن
فرا�ش��ها مفزوع��ة ،وهرع��ت نح��و الب��اب لتع��رف م��اذا ح��دث يف واقع الأم��ر ،وبينما هي ترك�ض �أم�س��كت بها يدان
قويت��ان ،ومل يلب��ث �ش��خ�ص ال تعرف��ه يق��ول" :الطفل��ة� ،أبع��دوا الطفلة!" ،حتى ظهرت جارته��م عند الباب -وكانت
�س��يدة ق�ص�يرة بدين��ة -ف�أخذته��ا بعي��دً ا �إىل ال�ش��ارع ...كان �آخ��ر م��ا ا�س��تطاعت �أن ت��راه م��ن خل��ف ث��وب جارته��ا
الف�ضفا���ض ه��و �س��اموارهم الأ�صف��ر ،وق��د انقل��ب على جنب��ه بالقرب م��ن عتبة الدار.
ظهر يف النافذة قمر يف ليلة البدر يتلألأ ك�أنه �س��اموار اجلدة بعد تلميعه ،ت�ش��عر "�أيجان" بالأرق؛ دفنت ر�أ�س��ها
يف الو�س��ادة املبللة وهي ترقد مفتوحة العينني بالقرب من �أبيهار يبدو �أنه هو � ً
أي�ضا لي���س نائ ًماُ ،ترى� ،أي �أفكار
ت�ستحوذ على عقله؟
"املكت��وب م��ا من��ه ه��روب" ،هك��ذا يق��ول املث��ل ال�ش��عبي ،ال��ذي يب��دو �أن��ه مل ي��أت م��ن ف��راغ ،م��ن كان يظ��ن �أن الأم
�س��ترتكهم يف ه��ذا ال�صي��ف حتدي��دً ا؟ �إنه��ا مل تك��ن مري�ض��ة ،وال �أح��د يذك��ر �أنه��ا كان��ت ت�ش��كو م��ن �صحته��ا.
�إن��ه يتذك��ر كل �ش��يء ،ف�لا ت��زال ال�ص��ورة مر�س��ومة يف عيني��ه ...ح�ين و�ص�لا �أخ�ي ًرا ه��و وزوجت��ه �إىل قريت��ه ،كان
احل��زن يخي��م عل��ى جمي��ع �أركان البي��ت؛ كان��ت احلجرت��ان ال�صغريت��ان تعج��ان بالب�ش��ر؛ حي��ث كان يجل���س هن��ا
ال�شيوخ امل�سنون ،واحلكماء الرا�شدون ،بينما كان الن�ساء وال�شباب يقفون ،وعندما ظهرا عند الباب ك�أمنا نزل
�س��وط �س��حري على اجلمع الغفري من النا���س ففلقه ،فانفتح ممر �ضيق بني احل�ش��د ،كان والد "تيلجان" يجل���س
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عل��ى ر�أ���س املائدة(  (4و�س��ط ال�ش��يوخ ،فنه���ض واق ًف��ا ب�صعوبة ،ودفن ر�أ�س��ه يف �صدر ابنه وانفج��ر يف البكاء بحدة
عل��ى طريق��ة الرج��ال ،وبع��د �أن انته��ى من بكائه �أجل���س ابن��ه بالقرب منه ب�إمياءة من ر�أ�س��ه.
 مل ي�ستجب العلي القدير لرجائي.قال ال�شيخ بعد حلظة من ال�صمت ،دون �أن يلحظ دموعه وهي ت�سيل على حليته البي�ضاء
 �إنني مل �أ�س�أل اخلالق �إال �شي ًئا واحدً ا ،وهو �أال يرتكني وحيدً ا يف �آخر �أيامي ،لكنه مل ي�ستجب لدعائي ،رحلتعام��ا ع�ش��تها جن ًب��ا �إىل جن��ب م��ع املرحوم��ة ،ومل تنادين
امل�س��كينة ،وتركتن��ي يف وح��دة م��ا بعده��ا وح��دة� ،أربع��ون ً
با�س��مي مرة واحدة ،والآن رحلت �إىل الأبد...
تنه��د احل�ض��ور يف �أ�س��ى ،وانفج��رت "قولزيب��ا" يف الب��كاء بالدم��وع وه��ي جتل���س يف ط��رف املائ��دة بالق��رب م��ن
ال�س��اموار الأ�صف��ر ،اغرورق��ت � ً
دوم��ا" :م��ن ميلك الذهب ال يق��در قيمته".
أي�ض��ا عين��ا "تيلج��ان" ،كان��ت الأم ت��ردد ً
فه��ل �س��مع �أح��د كالم الأم يف ذل��ك الوق��ت؟ وه��ل �أمع��ن التفك�ير فيم��ا يحتويه كالمها من حكمة؟ �أما الأم نف�س��ها
فم��ا �أحكمه��ا! فق��د كان كل ت�ص��رف تت�صرف��ه وكل خط��وة تخطوها حتمل مغزى عمي ًقا ،حتى م�س��ألة �أنها مل تكن
احرتام��ا
تن��ادي زوجه��ا با�س��مه �أب��دً ا ،ب��ل ت��ارة تنادي��ه تدلي� ًلا�" :أيه��ا العج��وز" ،وت��ارة "ي��ا "�أب��و" تيلج��ان" كان
ً
حقيق ًيا و�صاد ًقا ،لكن هل كان هذا فقط كل ما مييز �أمه عن غريها؟ فهل ر�آها �أحد يف يوم من الأيام و�شعرها
مك�شوف؟ ثم �إن ال�ضيف كان ال يغادر عتبة دارهم مك�سور اخلاطر! هل رفعت �صوتها يف يوم من الأيام وهي متر
بج��وار ال��دار يف وق��ار؟ �أج��ل ،لق��د عا�ش��ت �أم��ه حياة كرمية! لكن هذا كان بالن�س��بة لبع�ض النا���س عادات قدمية،
وبالن�س��بة لبع���ض �آخ��ر ذكريات ينفطر لها القلب.
 املوت م�صيبة كربى ،لكن لكل موت �أحزانه ،يا بني.نطق ال�شيخ"نورغايل" الذي كان يجل�س بجوار الأب فقطع الهدوء القاتل الذي كان ي�سود املكان
 �أحيا ًن��ا مي��وت الإن�س��ان يف �صب��اه وه��و يف �أ�ش��د عنفوان��ه ،دون �أن ي��ذوق �س��عادة الدني��ا ويتج��رع همومه��ا ،وه��ذابالطب��ع �أم��ر م��ؤمل للغاي��ة ،لك��ن ه��ذه هي �س��نة احلي��اة ،غري �أن املوت ال ينتزع �إن�س��ا ًنا عزيزً ا لدينا فح�س��ب ،و�إمنا
يجلب معه احلزن واحل�س��رة ،وماذا بيدك لتفعله؟! يبدو �أن هذا قدرنا ،نحن �أبناء �آدم وحواء ،نبكي ونتح�س��ر،
لكن هذا لن يحيي امليت ،ومع ذلك فال يتملكنك �شديد احلزن على رحيل �شجرة �أزهرت و�آتت ثمارها ،وكذلك
على �إن�سان ق�ضى م�شواره يف احلياة يف عزة وكرامة ،لقد تركت �أمك هذه الدنيا الفانية بنف�س مطمئنة ،ومهما
كان فق��د عا�ش��ت حت��ى ر�أت �أبناءه��ا وق��د وقف��وا عل��ى �أرجله��م وبن��ى كل منه��م �أ�س��رته ،وبناته��ا وق��د �س��كنت كل
منهن يف ع�شها؛ وحملت على يديها ودللت �أحفادها وحفيداتها� ،إذن يا بني ،ال حتزن! هذا قدر املوىل �سبحانه
وتعاىل ،يقب�ض �أرواح الب�ش��ر ،لكن �أعمالهم ال�صاحلة وذكراهم الطيبة تبقى بيننا �إىل الأبد ،لقد عا�ش��ت �أمك
حي��اة فا�ضل��ة ،ول��ذا نال��ت حب النا���س واحرتامهم ،اجلميع هنا يف القرية ،ال�صغ�ير والكبري ،كانوا ينادونها بكل
(   (4من مرا�سم العزاء وت�أبني املتويف يف ثقافة الكازاخ عمل وليمة كبرية ون�صب مائدة عليها خمتلف �أ�شكال امل�أكوالت ،يجل�س �إليها الأهل والأقارب
واملعارف واجلريان والأ�صدقاء الذين جاءوا لتقدمي واجب العزاء.
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وقار "جدتي"؛ لذا فلندع ما تركته من بر و�إح�س��ان ُي ْ�س� ِعد قلوب النا���س...
 فتح اهلل عليك يا �شيخ!ترددت هتافات احل�ضور.
 �أدعو اهلل �أن يبلغك مرادك ،يا بني...بد�أت "قولزيبا" يف �صب ال�شاي ،و�سرعان ما انت�شرت الفناجني يف �أيدي احل�ضور.
�ضجيجا مع كل ر�شفة:
ثم وا�صل ال�شيخ نور حديثه بعد �أن احت�سى عدة فناجني من ال�شاي حمد ًثا
ً
 ي��ا �إله��ي ،م��ن كان يت�ص��ور �أن يف ن�ص��ف �س��اعة فق��ط ق��د يغم���ض الإن�س��ان عيني��ه �إىل الأب��د ،يف الي��وم نف�س��هبال�ضبط ذهبت يف ال�صباح الباكر لأبحث عن َف َر�ستي الرمادية ،ف�صعدت �إىل التل خارج القرية ،ونظرت ف�إذا
مازحا:
بالعج��وز جتل���س هن��اك؛ دقق��ت النظ��ر فتبين��ت �أنه��ا هي بالفعل ،بنت �س��ني ،ربة هذا الدار .قل��ت لها ً
 �إي��ه! مل �صع��دت م��ن ال�صب��اح الباك��ر �إىل ه��ذا الت��ل املرتف��ع؟ لعل��ك ال تزال�ين تنتظري��ن �ش��يخك ،ف�أنت تراقبنيالطريق �أميا مراقبة؟".
 �أي عج��وز! العج��وز �س��أظل �أبح��ث عن��ه �إىل �أن �أنته��ي� ...إنن��ي �أنتظر ابني حتى ي�أتي من املدينة ،و�أ�س� ِّ�من املعزةلهذه املنا�سبة ،وهي بغبائها اختفت ،كما لو كانت متعمدة ،منذ ال�صباح ال �أعلم �أين.
ثم بعد ذلك �صارت الكلمات تخرج منها متقطعة وب�صعوبة
علي �صعود التل �أكرث ف�أكرث ،ها �أنا الآن
 لقد بلغنا �أنا و�أنت من ال�سن عت ًيا ،يا �شيخ نورً ،يوما بعد يوم ي�صعب َّ
ال �أ�ستطيع �أن �أ�ستعيد قواي ،فقد كاد قلبي ينخلع من �صدري و�أنا �صاعدة �إىل هنا.
مل مير ن�صف �ساعة حتى عدت �إىل هناك ممتط ًيا ح�صاين ،و�إذا بها يف املكان نف�سه ،لكنها ترقد بال حول وال
متاما ،ال �أذكر كيف نزلتُ من فوق احل�صان،
قوة ،خائرة ،تطبق على �صدرها بيدها ،م�سكينة ،وجهها �شاحب ً
وهرعت نحوها؛ ومل ت�سعفها �شفتاها �إال بكلمتني�" :إ َّ
يل ....بزوجي ،"...وانتهى الأمر .هذه هي حياة الإن�سان...
 ومل ميهلها القدر �أن تنطق بو�صيتها الأخرية� ،آه يا جدتي!�شهقت "قولزيبا" وهي مت�سح دموعها بطرف �شالها الأ�سود الذي انزلق على قفاها.
البيت هدوء قاتلر بيد �أن الأب خرقه قائ ًال:
عم َ
 وا�ض��ح �أنه��ا كان��ت تظ��ن �أن �أجله��ا ق��د ق��رب ،وكان��ت لديه��ا بالفع��ل و�صي��ة �أخ�يرة وه��ي �أن ُتد َف��ن يف املداف��ناملوج��ودة عل��ى قم��ة كاراتوم�س��وك بج��وار جدودن��ا.
 هذا �أمر �سهل.قال ال�شيخ "نورغايل" وهو يفرك حليته البي�ضاء.
 باملنا�س��بة ،امل�س��ئول يجل���س بينن��ا ،فه��ل خم�س��ة فرا�س��خ م��ن هن��ا تع��د م�س��افة بعي��دة �إذا منحن��ا �س��يارة؟ ه��لكالم��ي �صحي��ح ي��ا "�س��لطان"؟
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نظر "تيلجان" خل�س��ة مقط ًبا جبينه �إىل الفار���س الأرقط الذي اكتنز ال�ش��حم يف ج�س��مه مبا ال يتنا�س��ب مع �س��نه،
والذي كان يجل�س ل�سبب ما يف �أكرث املكان �شر ًفا بني زمرة ال�شيوخ ،ففي وقت من الأوقات كان تيلجان و�سلطان
ه��ذا زميل�ين يف الدرا�س��ة ،والآن ب��ات م��ن ال�صع��ب �أن تعرف��ه ،فق��د �ص��ار بدي ًن��ا بدرج��ة ب�ش��عة ،حتى �أ�صبح ي�ش��به
ال ِق ْربة املح�شوة بالزبد.
 �إذن قررمت كاراتوم�سوك؟كرر "�سلطان" ال�س�ؤال ب�أكرث من مغزى ،مقطبا حاجبيه ،وقد ق�سمت جبينه جتعيدة غائرة.
 كاراتوم�سوك ...مممم ...بال�سيارة �سيكون من ال�صعب بع�ض ال�شيء الو�صول �إىل هناك. �إن مل يكن ب�سيارة ،فرمبا بجرار؟ �سنقطر به عربة ،ت�ص ُّر ٌف عملي. �إذن ،غدً ا يوم عمل ...ثم �إنكم كلفتموين مبهمة �صعبة مع ذلك.قاطع ال�شيخ نور الفكرة التي يفكر فيها "�سلطان" جه ًرا:
 �أن��ا �أخم��ن ي��ا عزي��زي م��ا ج��ال يف ذهن��ك فج��أة ،يف ر�أي��ك ،م��ا الداعي ل�س��حب �س��يدة عج��وز �إىل �أعل��ى اجلبل،�إذا كان م��ن املمك��ن �أن ُتد َف��ن يف املداف��ن املج��اورة للقري��ة ،طب ًع��ا ،م��ن ناحي��ة ،معك حق ،فامليت ال فرق بالن�س��بة
ل��ه �أي��ن يرق��د ،ف�أر���ض اهلل واح��دة يف كل م��كان؛ لك��ن ال تن���س �أنن��ا �أبناء �ش��عب يقدِّ ر منذ ق��دمي الأزل �إكرام موتاه
واح�ترام الأم وطاع��ة الكب��ار ،واملرحوم��ة ،طي��ب اهلل ثراها ،كانت واحدة ممن يقد�س��ون ويحافظون على تقاليد
اجلدود ،لذا فو�صيتها الأخرية نحن الأحياء ملزمون بتنفيذها ،هذا لي�س فري�ضة دينية ،فال تخف؛ هذا تقدير
للميت ولذريته ،وهذا واجبنا املقد���س.
 وماذا تريدون مني؟ �أعطنا جرارا مبقطورة غدً ا يف الظهرية ،واثنني �أو ثالثة من الفتيان حلفر القرب؛ فقط ال غري ،ياعزيزي.تذمر "�سلطان" قائال:
 ح�س ًنا� ،سرنى ،من امل�ساء لل�صباح على اهلل الفرج.�إىل �أن �أنه��وا تن��اول اللحم��ة ،ودع��وا للمي��ت ،و�أفرغ��وا املائ��دة ،كان ق��د ح��ل الظ�لام ،مل يب��ق باملن��زل �س��وى �أق��رب
الأقارب ،ونحو خم�س��ة �أو �س��تة من ال�ش��يوخ امل�س��نني ،يف الركن الأمين ،خلف �س��تارة حريرية حمراء كان ُي�س� َّ�جى
جثم��ان الفقي��دة ،وعل��ى بع��د قلي��ل من��ه �أخ��ذ ال�ش��يوخ راحتهم يف اجللو���س ،وراح��وا يتبادلون �أط��راف احلديث يف
مته��ل� ،س��اد اله��دوء البي��ت ،ف�لا ُي�س��مع �س��وى طقطق��ة م�صب��اح الكريو�س�ين ف��وق الف��رن م��ن �آن لآخ��ر ،حدي��ث
الك� َبر ،وال�ضعف،
ال�ش��يوخ يف��وح باحل��زن ويت�س��م باله��دوء مث��ل ه��ذه الليل��ة الظلم��اء؛ حي��ث �ص��اروا يتحدثون ع��ن ِ
والأمرا���ض ،وكي��ف ين�س��ى ال�ش��باب ع��ادات �أجداده��م ،اجلمي��ع ي�صغ��ون بوق��ار �إىل ال�ش��يخ نور ،الذي ع��اد ليذكر
امل�صاب الأليم الذي حلق بهذه الدار ،ثم دخل فج�أة يف حديث عن املا�ضي البعيد ،عن تلك الأزمان ،حني كانت
الب�لاد حتت �إم��رة اخلان �أبالي:
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 حدث��ت ه��ذه الق�ص��ة يف ق��دمي الزم��ن ،حني كانت �أرا�ضينا يغطيها ال�س��واد من الأتربة ،وكانت ال�شم���س ت�س��طعيف ال�س��موات العل��ى كم��ا ه��ي الآن ،ح��دث �أن واف��ت املني��ة القا�ض��ي احلكيم"قاظيبي��ك" ال��ذي ُل ِّق��ب يف الأو�س��اط
ال�شعبيةبـ" َن ِديِّ ال�صوت" ملوهبته ال�شعرية وعذوبة �صوته ،وح�سب التقاليد كان �أجدادنا يف تلك الأزمنة يدفنون
م�ش��اهري اخلانات والق�ضاة واحلكماء يف منطقة ترك�س��تان النائية ،بجوار �ضريح ال�ش��يخ اخلوجة �أحمد َي َ�س��وي،
وتق��رر نق��ل جثم��ان القا�ضي"قاظيبي��ك" � ً
أي�ض��ا �إىل ه��ذا امل��كان املب��ارك ،لك��ن كي��ف؟ لق��د كان ه��ذا يف منت�ص��ف
ال�صيف ،يف عز احلر والقيظ ،يف �شهر يوليو ،وامل�سافة بني ال�سهول ال�شا�سعة يف �ساري �أركا ،التي فا�ضت فيها
روح القا�ضي املعظم "قاظيبيك"� ،إىل ترك�ستان -كانت القافلة تقطعها يف ن�صف �شهر �سفر ال �أقل ،فكيف �إذن
ميكن نقل جثمان الفقيد كل هذه امل�س��افة مع احلفاظ على �س�لامته؟ لكن ال�ش��عب الذي اعتاد على مدار قرون
طويل��ة عل��ى حي��اة الرتح��ال ع�بر ال�س��هول مرتامية الأطراف ال ميكن �إال �أن تكون لديه �أ�س��راره ،قاموا بلف اجلثة
يف جلد جديد مدبوغ ،وفوقه لباد نا�صع البيا�ض ،ثم رفعوه على نع�ش؛ وعندما حل الظالم ،وحتت ن�سيم امل�ساء
انطلقت اجلنازة لتبد�أ م�شوارها الطويل بقيادة البطل املقدام"بوليك" ،وا�صلوا �سريهم طوال الليل دون توقف،
ويف ال�صب��اح ح�ين ب��زغ ن��ور الفج��ر توقف��ت القافل��ة؛ حي��ث ُحف��رت حف��رة عميق��ة ُحفظ��ت فيه��ا جث��ة الفقي��د حت��ى
امل�ساء.
بالنهار كانت القافلة ت�أخذ ق�س� ً�طا من الراحة ،لت�س��تجمع قواها ل�س��فر الليل؛ وخالل اال�س�تراحة كان الفر�س��ان
ي�صبون املاء البارد على اللباد بال انقطاع ...من يفكر بهذه الطريقة املبتكرة الآن؟! �أذكر يف �ش��بابنا حني كنا
نرع��ى اخلي��ول ،كان��ت ال�شم���س تلح��ف وجوههن��ا النه��ار بطول��ه ،وكنا نل��ف الآنية بقطع��ة لباد �أبي���ض مبللة باملاء،
فكان املاء يظل فيها باردًا كالثلج حتى امل�ساء ...وبعد �أن طوت قافلة البطل "بوليك"ال�سهول ال�صفراء ال�شا�سعة
يف �ساري �أركا ،جتاوزت ب�سالم �أرا�ضي بيتباقداال اجلدباء القائظة ،وو�صلت �أخريا يف يوم من الأيام �إىل �سفح
جب��ل قاراط��او ،وكالع��ادة ُحف��رت حف��رة �أُن� ِ�زل فيه��ا جثم��ان الفقي��د،ومل يلب��ث اجلم��ع �أن خل��د �إىل الراح��ة بعد �أن
�أنهكه عناء ال�س��فر بالليل حتى ُ�س��مِ ع هتاف مناوب احلرا�س��ة:
 العدو ،العدو قادم!بالفع��ل ،الح يف الأف��ق م��ن خل��ف قم��ة الت��ل املج��اور قراب��ة مائة فار���س يندفع��ون �إىل حيث حط��ت القافلة رحالها،
�أ�صاب الذعر اجلميع ،فمن هرع ميتطي جواده ،ومن بد�أ يبحث عن رحمه ،ويف هذه اجللبة د َّوى �صوت جهوري
يقول:
 قفوا!.كان �صوت البطل"بوليك".
 ال داع��ي للف��زع ،متالك��وا �أنف�س��كم! لق��د ر�أي��ت الكث�ير يف حيات��ي ،لنفرت���ض حت��ى �إنه��م قاطع��و طري��ق ج�ش��عونمم��ن ينهب��ون القواف��ل؛ لكن��ي ال �أذك��ر �أن حت��ى ه��ؤالء ميكنه��م �أن يتع��دوا عل��ى حرم��ة املي��ت ،التزم��وا اله��دوء،
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اجل�س��وا وال تتحرك��وا.
يب��دو �أن ه��دوء اجلم��ع يف حم��ط القافل��ة ق��د �أذه��ل املهاجم�ين الذي��ن دن��وا راحم�ين ،ث��م كبحوا جياده��م فراحوا
يدق��ون عل��ى الأر���ض متكد�س�ين يف كوم��ة واح��دة ،وب��رز �إىل املقدمة على الفور �أحد ال�ضي��وف املتطفلني ،يبدو �أنه
كبريه��م ،وث��ب بح�صانه ثم �صاح بنربة تهديد:
 من تكونون؟ من �أين جئتم و�إىل �أين تتجهون؟وقتها فقط نه�ض البطل"بوليك" من جمل�سه يف هدوء و�إباء ،ف�أجابه:
 نحن �أنا�س جئنا لنودِّع رفات َن ِديِّ ال�صوت القا�ضي"قاظيبيك" �إىل مثواه الأخري. �أيه��ا التعي���س ،م��ا ه��ذا اله��راء ال��ذي تقول��ه؟ �أتري��د �أن تت�س�تر با�س��م القا�ض��ي؟ نح��ن ال يهمن��ا م��ن يرقد عندكيف النع���ش" ،قاظيبي��ك" �أو غ�يره ،كان �أوىل ب��ك �أن تق��ول �إنك��م تدفنون ميتًا.
ث��م ل��ف الفار���س ج��واده اجلام��ح بح��دة ،ول�س��ع احلي��وان امل�س��كني بال�س��وط ب��كل م��ا �أوت��ي م��ن ق��وة ،وتبع��ه بقي��ة
الفر�س��ان ب�صي��اح م��دو.
مباحا ،لكنه��م مل يكونوا ليجرءوا
كان��ت �أي��ام! حت��ى قط��اع الط��رق كان��وا يوق��رون الأموات ،كان كل �ش��يء عندهم ً
على �أن يخطوا فوق رفات الأموات.
هكذا �أنهى ال�شيخ "نورغايل" ق�صته بنربة ال تخلو من العظة.
ب��د�أت الديك��ة ت�صي��ح خل��ف الناف��ذة ،وبزغ��ت �أوىل �أن��وار الفج��ر ،ذه��ب الع��م "تيلج��ان" �إىل مكت��ب املزرع��ة
احلكومي��ة لطل��ب اجل��رار ،ومل يع��د �إال ق��رب الظه�يرة ،لكن��ه ع��اد خايل الوفا�ض� ،إذ تبني �أن "�س��لطان" ا�س��تدعوه
�إىل البندر ،ومل يجر�ؤ �أحد دون �إذنه على �أن ي�س��مح بخروج جرار على م�س��ئوليته ال�ش��خ�صية .ثم �إن امل�ش��كلة مل
تك��ن يف اجل��رار فح�س��ب ،فحت��ى الرج��ال املطلوب��ون حلف��ر الق�بر مل يت��م العث��ور عليه��م �إال ب�صعوب��ة! فاجلمي��ع
م�ش��غولون بالعم��ل؛ حي��ث كان املو�س��م يف �أَ ْو ِج��ه.
مل يكن الأب يتوقع و�صول الأمر �إىل هذا الو�ضع ،فوقف ويف عينيه ح�سرة �شديدة ينظر �إىل قمة كاراتوم�سوك،
وك�أنها جبل �شاهق ي�ستحيل على النا�س بلوغهر هناك على قمة كاراتوم�سوك ترقد رفات جدودهم.
و ُدف��ن جثم��ان الفقي��دة باملداف��ن القريب��ة م��ن القري��ة ،لك��ن ح�ض��ر مرا�س��م الدف��ن جمي��ع �أه��ل القري��ة ،م��ا ع��دا
الن�س��اء والأطف��ال؛ والف�ض��ل يف ق��رب املداف��ن.
يف فناء املنزل الذي خال ظل يغلي ال�ساموار النحا�سي الأ�صفر القدمي ب�أذنيه املتدليتني يف ي�أ�س على جانبيه.
مل ي�س��اور "غول�س��ان" �أدن��ى �ش��ك يف �أن املي��اه بال�س��اموار ق��د تبخ��رت ع��ن �آخره��ا ،وب� ً
�دل م��ن �أن تت�أك��د م��ن ه��ذا
وتزوده باملاء �أوقدته؛ بعدها تذكرت �ش��ي ًئا مهما ،فذهبت �إىل البيت و�ش��رعت ت�صلح من هيئتها ،و�أغواها الأمر
فراح��ت تل��ون عينيه��ا اللت�ين ت َّورمت��ا م��ن الب��كاء وال�س��هر؛ ومل يقط��ع عليها ان�ش��غالها بنف�س��ها �إال �ص��وت "قولزيبا"
وه��ي ت�ص��رخ وك�أن �أحدً ا يذبحها:
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يتدج راوماس

 يا للم�صيبة!يا للم�صيبة! لقد ان�صهر ،لقد ان�صهر!راحت تولول وتدور حول ال�ساموار بال توقف وهي ت�ضرب ك ًفا على كف.
�ضاع �س��اموار اجلدة ب�س��بب �إهمالنا ،و�أين هذه ،بنت املدينة ال�س��اهية �س��هو ال�س��نني؟! غبية تعي�س��ة� ،أنى لها �أن
تدرك هول ما فعلت؛ يا لها من مغفلة! �أي خربة َخ َ َبتْها يف هذه الدنيا؟!
 �أنت الغبية!�أفلتت الكلمة عن غري ق�صد من "غول�سان" التي ظلت مكانها تختل�س النظر �إىل "قولزيبا" من َ�شقِّ الباب.
 -كما لو �أنك �أنت التي َخ َ ْب ِت كث ًريا يف هذه الدنيا؟! غبية!...

بــدأ قــرص الشــمس الضخــم يرتفــع يف األفــق متأللئــا كالذهــب ،وكأنــه الســاموار األصفــر
ـرعا إلــى محــل األلبــان
القــدمي بعــد تلميعــه ،أخــذ تيلجــان اللَّبانــة الصغيــرة ،وخــرج مسـ ً
علــى ناصيــة البيــت ،بينمــا اجتهــت "غولســان" حافيــة إلــى املطبــخ ،تلطــم األرض بقدميهــا
وال تــزال يغلبهــا النعــاس ،فأدخلــت ســلك الســاموار يف مقبــس الكهربــاء ،بعدهــا وقفــت
متعــن التفكيــر قليـ ًـا ،ثــم صبــت املــاء مــن الســاموار الكهربــي إلــى الغاليــة" :هكــذا ســيكون
أفضل! ".
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جوماباي شاشتايأولي
(و ُلد عام )1950
y yكات��ب نث��ر و�صحف��ي ،تخ��رج ع��ام  1989ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة
بالجامعة الوطنية الكازاخية� ،صدرت �أولى ق�ص�صه تحت عنوان:
"في البرية" ،وتحول ا�س��مها فيما بعد �إلى "الحظيرة ال�س��ماوية"،
و ُادرج��ت �ضمن مجموع��ة كتاب�" :ضوء ال�صباح".
y yوق��د كان ه��ذا بمثاب��ة �إع�لان مي�لاد كات��ب موه��وب ل��ه برنام��ج
�إبداع��ي وا�ض��ح ،وق��د �ص��درت �أول مجموع��ة ق�ص�صي��ة خا�ص��ة به
ع��ام  1984تح��ت عن��وان" :الجلي��د الأحم��ر" ،وف��ي �أعمال��ه و�صف
حياة الرحل بدون تجميل؛ حيث ر�سم �شخ�صيات �أبطاله ب�صدق
كبي��ر ،ولكن��ه تعر���ض لالنتق��اد ال�لاذع ب�س��بب ت�ش��ويهه لحقيق��ة
الحياة اال�ش��تراكية.
y yوبع��د ذل��ك� ،ص��در ل��ه العدي��د م��ن المجموع��ات الق�ص�صي��ة م��ن
بينه��ا "االفت��راء والك��ذب" ع��ام  ،1987ورواي��ة "ال�ص��دى" ف��ي
جزءي��ن ،وق��د ات�صف��ت �أعمال��ه بالواقعي��ة المت�ش��ددة الت��ي ت�ؤكد تف��رد موهبة الكاتب وخ�صائ�ص �أ�س��لوبه ف��ي الكتابة ،وهنا
يكم��ن ال�س��ر ف��ي �أن �أعمال��ه ق��د الق��ت تقدي� ًرا كبي� ًرا من النق��اد والأدب��اء ،وكذلك م��ن القراء.
y yوم��ن بي��ن �أ�ش��هر �أعمال��ه ق�ص��ة�" :أيازب��ي ع�صرن��ا" وه��ي واح��دة م��ن الأعم��ال الن��ادرة الت��ي يت��م فيه��ا ت�صوي��ر فت��رة رك��ود
الإمبراطوري��ة ال�س��وفيتية وممثل��ي كيان��ات الح��زب الكبي��رة وال�صغي��رة خ�لال �أح��داث دي�س��مبر .1986
y yو�إل��ى جان��ب النث��ر ،ق��ام الكات��ب بكتاب��ة الكثير من المق��االت ال�صحفية والأدبية والمذكرات ،وق��د �صدرت كل هذه الأعمال
في كتاب واحد تحت عنوان "الأغنية كالنمر" عام  1996وكتاب "الحنين لل�صفات ال�صفراء" عام .2016
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة "جامبي��ل الدولي��ة" ،وجائ��زة "�أال���ش" الأدبي��ة الدولي��ة ،كم��ا ح�ص��ل عل��ى جائ��زة رئي���س جمهوري��ة
كازاخ�س��تان.
y yيعتبر �إحدى ال�شخ�صيات المرموقة في كازاخ�ستان.
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حلم؟
علم أم
ٌ
ٌ
كان املليون�ير يف ال�س��وق ال�س��وداء ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،يغ��ط يف ن��وم عمي��ق ،عندما ا�س��تيقظ فج�أة
يف الليل��ة املظلم��ة م��ن اخل��وف� ،إىل حلق��ه قف��ز قلبه الذي كان على ا�س��تعداد لأن يقفز من �صدره ،اختفي نف�س��ه،
وغطى العرق جبهته ،و�أ�صبح ج�س��مه رط ًبا.
عندم��ا �ضغ��ط عل��ى زر عل��ى امل�صب��اح املكتب��ي املغط��ى ب�أباج��ورة حريري��ة� ،أعم��ى ال�ض��وء ال�س��اطع عيني��ه :ج��زء
متناه يف ال�صغر ،مقطو ٌع من العامل الزاحف يف �صخبه واملبعرث يف كل االجتاهات ،ال يعرف �أين يختبئ ،اختب�أ
يف البلبل��ة يف عيني��ه ،غ�ير ق��ادر عل��ى مواكبة هذه ال�س��رعة املحمومة التي ب�س��ببها كانت �أذن��اه تطنان ،قفز فج�أة
من مكانه ،وكما لو كان يحاول العثور على �شيء للت�شبث به من �أجل �أن يهد�أ ،بد�أ ينظر حوله يف حالة من الفزع،
على الأرجح ،املليونري يف ال�س��وق ال�س��وداء ،الذي يحمل ا�س��م اخلان �أبيالي ،مل ي�ضطر من قبل �إىل النظر مبثل
هذه الدقة �إىل مثل هذا ال�ضوء ال�ساطع ،لذلك فقد عانى لفرتة طويلة من الذهول؛ و�أكرث ما �أخافه هو العينان
املرتع�ش��تان له��ذه العين��ة املنافق��ة بجفنيه��ا الرطبني البارزين ،ع ّمت ج�س��ده بالكامل رع�ش��ة قوي��ة ،كما لو �أنه �إذا
ما فتحهما الآن فج�أة ،ف�س�يرى على الفور فيهما �ش��رارات الغ�ضب الأرجوانية النارية� ،إىل الإح�سا���س باالكتئاب
من ال�ش��عور بالوحدة ،ان�ضم ال�ش��عور بالفراغ ،واالندفاع احلاد املنفجر من �أعماق الروح املظلمة.
عل��ى امل��ر�أة امل�س��تلقية عل��ى بطنه��ا م��ع الغط��اء املن��زوع م��ن اخل�ص��ر �إىل �أ�س��فل ،مل يك��ن هن��اك وال رقع��ة قما���ش،
فق��د كان��ت كم��ا و ُلدته��ا �أمه��ا ،على الرغم من �أن �ش��عرها الأ�س��ود املزرق النازل حتى كتفيها ،وج�س��دها الأبي�ض،
ق��د جذب��اه ،لكن��ه مل يب� ِ�ق عليه��ا نظ��ره عدمي العاطف��ة واملفعم بالالمباالة �إال لف�ترة من الوقت.
كانت الزوجة ،التي تقيم معه بقران قانوين ،تتابع با�ستمرار كل خطوة من خطواته ،دون �أن تغفل �أي تف�صيل،
ويف حماول��ة من��ه لع��دم اخلو���ض يف ذل��ك ،ب��دا وك�أن��ه �ضيف بقي ليبي��ت الليل ،نظر �إىل الأث��اث والرتتيب املحيط
ب��ه كغري��ب ،حب��ات اخل��رز املثلث��ة ال�صغ�يرة املتدلي��ة م��ن كامل حمي��ط الأباج��ورة م�صطف ًة بجان��ب بع�ضها ،بدت
وك�أنه��ا ك�برت يف حجمه��ا �أم��ام عيني��ه ،وب��دا �أنها ميكن �أن تتحول بعد ف�ترة من الزمن �إىل كتل جليدية مدالة.
فج��أة ارجت��ف ب�ش��دة ،كم��ا ل��و كان��ت العين��ان ال�صافيت��ان والكبريتان واجلميلت��ان لزوجته ذات اخلدي��ن املمتلئني
بحزن فيه من اخللف ،على الرغم من �أن عينيها الوادعتني املت�ساملتني مع
واملعربني عن ي�أ�س و�صالة ،حتدقان ٍ
الآالم �أثارتا ال�شفقة وامل�شاركة� ،إال �أنه كان يرتع�ش بال كلل يف مكانه.
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؟ٌملح مأ ٌملع

ه��ذه امل��ر�أة النائم��ة به��دوء ب��دت ل��ه فج��أة �ش��يطا ًنا� ،ألق��ى ب�ش��كل ال �إرادي نظ��رة عل��ى احلائ��ط حي��ث ع ّل��ق جل��د
الذئ��ب ،احت��ار طوي� ًلا يف التخم�ين ،غ�ير ق��ادر عل��ى متيي��ز �أكان هذا �أرال ًنا( �  (1أم ذئبة ،ر�أ���س الذئب وهو يبت�س��م
بفك��ه ابت�س��امة عري�ض��ة خبيث��ة ،كم��ا ل��و �أن��ه م��ع اللوم قال له" :يا ل��ك من رجل �أعمى ،خملوق عل��ى رجلني ال قيمة
ل��ه� ،أي فائ��دة ل��ك م��ن ه��ذا� ،إذا م��ا عرف��ت عن ذلك" ،بدا بعد حلظة وك�أنه �س��يتحول �إىل ثعلب ،انخف�ض مزاجه
فج��أة ،ومل تك��ن لدي��ه رغب��ة حتى يف �أن ينظ��ر خارج النافذة.
خ��ارج كل ال�ش��كوك ،يف واح��دة م��ن ال�س��يارات الأجنبي��ة الكث�يرة الت��ي كان��ت تق��ف يف الفن��اء الوا�س��ع ،مطل ًق��ا
�ش��خريه الق��وي عل��ى كام��ل املنطق��ة تقري ًب��ا ،ن��ام حار�س��ه ال�ش��خ�صي حلي��ق الر�أ���س ،واملت�ين ،وذو البني��ة القوي��ة،
واملمتلئ ،مع رقبة منت يف كتفني كما لو �أنهما ُ�ص َّبا من فوالذ ،يكفي �أن يلعب ع�ضلة واحدة على وجهه املوح���ش
امل�س��طح العري���ض دون �أي تعب�ير ع��ن دفء ،حت��ى ت��رد مقارنت��ه م��ع خنزير م�س��تعد ب�ش��جاعة يائ�س��ة لالنق�ضا�ض
عل��ى �أي �ش��خ�ص ،يف تل��ك اللحظ��ة ،عندم��ا كان��ت عيناه البنيتان الوا�س��عتان حتدقان به ،مل يك��ن قاد ًرا على فهم
�أي معنى يف الب�ؤب�ؤين املتجمدين ب�شدة ،وظهر فيه �إح�سا�س غري �سار ،مما ت�سبب يف ارتباك يف روحه ،وحقيقة
�أن ه��ذا العفري��ت اله��ادئ بطبيعت��ه ،م��ع تعب�ير ق��امت كان ي�س��تمع �إىل �أوامره ،وهو ينظر يف نقطة واحدة ،ف�س��رها
يف البداية على �أنها رف�ض لالن�صياع ،فقط بعد ذلك� ،أدرك �أخ ًريا �أن امل�سكني الذي اعتاد النظر �إىل املوت يف
وجهه ،كان بذلك يحاول �إخفاء حالته الداخلية ،اكت�أب ب�ش��دة من حقيقة �أنه بد�أ يعبث ب�ش��كل مزعج يف عادات
حار�س هناك ،يف حماولة لطم�أنة روحه اجلريحة ،لكن ،عند الفهم ب�شكل جيد �أي حار�س �شخ�صي كان هو،...
ٍ
�إىل اجلحي��م ،قبيح عادي.
بع��د �أن و�ص��ل فج��أة �إىل مث��ل ه��ذا اال�س��تنتاج ،ق��ام املليون�ير ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،كم��ا ب��دا ل��ه،
بتبدي��د حالت��ه املرتبك��ة� ،ضغ��ط عل��ى زر جه��از التحك��م عن بع��د للتليفزيون الياب��اين املحمول ،وب��د�أ يق ّلب الكثري
م��ن القن��وات ،عل��ى واح��دة منه��ا تل� ّوت يف الرق���ص ن�س��اء رائع��ات مبظهره��ن ،متنا�س��قات كامله��ر� ،ش��هوانيات
وعاطفيات ،ونهمات؛ كانت عيونهن ملبدة بالرغبة يف املتعة واحلما�س��ة ال�ش��يطانية حلث كل واحد على جتريب
امللذات اجل�سدية ،كما لو �أنها تثري فيه �إثارة �ضعيفة ،ولكن بدا كل ذلك عدمي القيمة ،لدرجة �أنه مل يرثه فقط،
ب��ل حت��ى مل ي�ش��جعه ول��و لقط��رة ،ومل يخرج��ه م��ن تل��ك احلال��ة املثرية لل�ش��فقة الت��ي كان فيها الآن.
�س��ار ب�صم��ت كقط��ة ،اق�ترب م��ن امل��ر�آة امل�س��تديرة املعلق��ة يف الزاوي��ة حي��ث كان��ت امل��ر�أة م�س��تلقية ،عندم��ا نق��ر
على زر �آخر ،ا�صطدم بانعكا�س��ه هو ،ال ي�ش��به �إىل حد كبري مظهر الكازاخ ،كان �ش��عره الأ�س��ود املزرق قد مل�س��ته
يف بع���ض الأماك��ن لطخ��ات بي�ض��اء خفيف��ة ،يف ح�ين �أ�صب��ح طرف��ا �ش��اربه املتدلي��ان م��ن حافت��ي �ش��فتيه �أ�ش��يبني،
وب��دا وجه��ه البي�ض��اوي املم��دود متع ًب��ا ،ومهم��ا تف ّر���س ب�ش��كل ثاب��ت يف عيني��ه البنيت�ين الغائرت�ين عمي ًق��ا ،واللت�ين
كانتا تنظران من هناك بنفو ٍر وبدون �أدنى بريق من الرحمة ،ف�إنهما كانتا �شبه ميتتني ،وبدون ذلك ،ف�إن �أنفه
(  (1

�أرالن :ذكر الذئب ،ذئب عجوز.
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ً
نوع��ا م��ا ،ح�س� ًنا! ل��و �أن الب�ش��رة البني��ة الداكن��ة النقي��ة ،مل
ال�ضخ��م بحدبت��ه الكب�يرة ،جع��ل وجه��ه يب��دو
منتفخ��ا ً
تف�سدها القطعة اللحمية املعلقة بني العينني ،والأ�سو�أ من ذلك كله هو �أن التجاعيد اللعينة ترتاكم حولها بكرثة
كر�س��ول بارد ل�ش��يخوخة و�ش��يكة� ،أزعجت روحه ب�ش��كل خميف ،ولعدم قدرته على حتمل هذا امل�ش��هد �أكرث� ،أطف�أ
ال�ض��وء ،وعندم��ا نظ��ر م��رة �أخ��رى ال �إراد ًي��ا يف املر�آة املظلمة ،برزت من هن��اك اخلطوط العري�ضة ملحيط وجهه
ب�ش��كل مبهم ،ك�صورة �س��لبية.
غ��رق عامل��ه الداخل��ي كل��ه يف الظ�لام ،ونظر لبع�ض الوقت �إىل حركات اجل�س��د املتهورة للن�س��اء العاريات اللواتي
ك��ن يوم�ض��ن عل��ى �شا�ش��ة التلفزي��ون ،كم��ا ل��و كان ب�إمكانه��ن �أن يفتح��ن ل��ه فج��وة �صغ�يرة ،عل��ى الرغم م��ن �أنهن
مل يع��دن يه��ززن بال َق��در نف�س��ه م��ن ال�صخ��ب ال��ذي كان يف البداي��ة ،لك��ن ب��دا ل��ه �أن��ه مل يتب��ق يف حركاته��ن الت��ي
انخف�ض��ت وتريته��ا� ،أي �أث��ر لل�ش��هوة والإغ��راء املحمومني.
متام��ا م��ا ح��دث يف منزل��ه ،امل��ر�أة العارية امل�س��تلقية
عندم��ا انتق��ل �إىل قن��اة �أخ��رى ،ظه��رت �أمام��ه �ص��ورة متاث��ل ً
بهدوء مل تت�أثر بكل ذلك ،ال بنومها وال بروحها ،الرجل الذي ا�ستعد للذهاب �إىل مكان ما ،تريث ،وبدا مرتردًا،
م�شى ذها ًبا و�إيا ًبا ،ثم �أم�سك يف النهاية مبقب�ض الباب ،وتوقف فج�أة ،حتول بحدة ونظر بتوتر �إىل املر�أة التي
كان��ت ترق��د ب�لا ح��راك ،وع��اد ،مل ت�س��تدع لديه �أية ده�ش��ة ح��ركات الرجل ذي البطن ال�س��مني ورقبة الثور ،وبعد
�أن غمز بعينيه ملرات ،ح َّدق فيه ب�شكل ثابت ،يف حني كان هو ينقل قدميه بارتباك ،اقرتب من ال�سرير ،وعانق
املر�أة بلطف ،وق ّبل بحنان ظهرها البدين ،وبعد �أن �أطف�أ �شهوته ،غادر املنزل" ،فووو ،لعن اهلل �أمه ،ماذا يفعل
هذا اخلنزير!" �ضغط على �أ�س��نانه يف ا�ش��مئزاز ،و�ضغط على الزر ،و�أطف�أ التليفزيون.
�ص��وت ال�ض��رب القل��ق للقل��ب ال��ذي ينب���ض ب�شرا�س��ة يف �صم��ت نعا���س القب��ور القا�س��ي ،ب��دا ل��ه وك�أن��ه تكتك��ة
ً
متاما ملظهر احلار���س
�س��اعة عالي��ة ،ومظه��ر الأحم��ق ال��ذي ق َّبل امل�ؤخ��رة البدينة ،ظهر فج�أة يف خميلته
مماثل ً
غام�ض��ا" :رمب��ا ه��و � ً
ال�ش��خ�صي ،و�أث��ار عل��ى الف��ور في��ه �ش� ًّكا ً
أي�ض��ا يفع��ل ال�ش��يء نف�س��ه؟"ّ ،متلك��ه فج��أة ف�ض��ول ال
نوع��ا متط��و ًرا م��ن الل��ذة ،ومهم��ا ب��دا و�ضي ًع��ا ،ف�إنه مل يكبح جم��اح اندفاعه،
يق��اوم لأن يج��رب ،م��ا �إذا كان ذل��ك ً
ف�أنزل �إىل الأ�س��فل الغطاء الذي كان يغطي خ�صر امل�س��تلقية بجانبه ،وماذا تبقى له �أن يفعل� ،إذا كان الردفان
امل�ش��دودان ل�صاحبة اجل�س��م الفخم ،اللذان برزا م�س��تديرين ك�س��نامي جمل ،ال يعرفان �أي خجل �أو ح�ش��مة ،ومل
يكون��ا عل��ى الإط�لاق �ش��ي ًئا مث�ي ًرا لال�ش��مئزاز ،وب�س��بب ذلك ظهرت لديه رغبة �ش��هوانية الرت��كاب مثل هذا الفعل
امل�ستهجن ،و�شعر املليونري ،الذي يحمل ا�سم اخلان �أبيالي ،بنف�سه وغدً ا مث ًريا لال�شمئزاز ب�شكل رهيب ،مهما
كان غن ًي��ا ومتكي ًف��ا م��ع احلياةف��إن �أمثال��ه يب��دون تواقني جدً ا مل��ا هو حتت احلزام.
إالم يج��ب علي��ه �أن ي�صل ليجد الع��زاء واملغزى يف ردفني �س��مينني المر�أة؟ على
ي��ا �إله��ي ،مل��اذا ي�ش��عر بالوح��دة ،و� َ
الأق��ل الآن ه��و موج��و ٌد يف حال��ة ي�ش��عر فيه��ا بالق��رف حتى من مظه��ر الإناث كلهن ،فماذا تفع��ل �إذا كانت روحك
كل م��ن قريت��ه ومنطقت��ه ومدينت��ه بي��ت ،حي��ث يكف��ي �أن يق��ال ل��ك �إن �أنث��ى رقيق��ة تعي���ش في��ه،
نهم��ة! �أال يوج��د يف ٍ
حت��ى ت�س��ارع كالب��ك �إىل تلبي��ة الن��زوة دون الإجب��ار عل��ى تكرار ما قيل مرتني؟ مل ي�ص��ل �إىل درجة �أن يرف�ض كل
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ما مينحه املتعة وال�سرور ،وال يعتزم تغيري رغباته وعاداته ،لكن مبجرد �أن ي�سرع ب�أق�صى قوته ،متخل ًيا عن كل
هذا ،ف�إنه يبدو له �أنه �س��يكون مرة �أخرى يف �أ�س� ِ�ر ال�س��نوات ال�س��ابقة ،و�س��يبد�أ يف الغرق يف �صور خياالت الأيام
اخل��وايل الت��ي مت��ر �أمام خميلته� ،أو �س��يغو�ص يف �صمت كئيب.
�تلق عل��ى ظه��ره يفح���ص الزخرف��ة يف ال�س��قف ،حم� ً
�اول الرتكي��ز عل��ى بع���ض الأف��كار ،ه��ل ق َّي��م
ب��د�أ وه��و م�س� ٍ
با�ستحقاقٍ عمل الفنان الذي ن�ش�أ معه منذ �صغره؟ وكيف مل يالحظ يف ال�سابق زخارف الزينة املنفذة ب�صرامة
ودق��ة م��ع احل�س��ابات الهند�س��ية ،واملربع��ات املتج��اورة ،ال�ثروة ت�أت��ي وتذه��ب ،حت��ى بع��د موت��ه �س��تبقى يف �ش��كلها
الثاب��ت ه��ذه الزخ��ارف املحاذي��ة بع�ضه��ا لبع���ض بان�س��جام ،هل ف ّكر �أو خ ّمنَ يف وقت من الأوقات يف ال�س��ابق� ،أن
الفن��ان ال��ذي كان ينظ��ر �إلي��ه بخ��وف بعيني��ه املتفاجئتني دائ ًما� ،س��يرتك ،باخلالف عن��ه ،ب�صمة ال متحى ،ولكن
�إىل �أي درج��ة كان جدي� ًرا بف�ضل��ه لك��ي يق ّرب��ه م��ن نف�س��ه ،ويالطف��ه ،ويهب��ه ،يكفي��ه الآن فق��ط التلميح �إىل ح�ش��د
م ّكاريه الف�ضوليني ،حتى يقوم ه�ؤالء بقبول مذعن بقلب اجلبل ،وحتطيم الأحجار �إىل قطع من �أجله� ،أما هذا،
منهك �س��ئم من كل �ش��يء ،وتعب
م��ع رقب��ة الث��ور ،فه��و قا�� ٍ�س وعني��د ،عل��ى الرغم من فقره ،تنهد ب�ش��دة مثل رجل ٍ
م��ن كل هذا.
م��ر �أك�ثر م��ن ع�ش��ر �س��نوات بقلي��ل ،من��ذ �أن ه��رب ب�س��بب الت�أث�ير اخلبي��ث للإدم��ان عل��ى الكح��ول م��ن زوجت��ه
و�أطفاله ،ووجد نف�س��ه يف �أملاتي ،يف البداية قاد �س��يارة �أجرة ،كانت تلك الفرتة التي كانوا ي�س��ألون فيها اهلل يف
كل يوم تنفيذ اخلطة ،ات�ضح �أن الرجل املتني ذا البنية املربعة -مدير حمطة �سيارات الأجرة -ال ي�شبع بالقليل،
متاما عن االقتناع حتى بالفائ�ض الناجت عن الإيرادات اليومية ،كان ب�إمكانه القول يف منت�صف الليل
�إذ توقف ً
م��ن خ�لال جه��از االت�ص��ال الال�س��لكي�" :س��أكون هن��اك ،ات�ص��ل عندم��ا تق��وم بتو�صي��ل الطل��ب �إىل املن��زل" ،عل��ى
الرغ��م م��ن �أن��ه انزع��ج يف قلب��ه" :نع��م ،اللعن��ة ،مث��ل ق�س��مة القراب��ة ه��ذه!" ،لكن��ه ح��اول �أن يعت��اد وال يع�بر ع��ن
م�ش��اعره�" ،إذا حاول��ت �إر�ضائ��ي ،ف�إنن��ي بالت�أكي��د �س��أخ�ص�ص �س��يارة جدي��دة" ،ودون االك�تراث بالوع��ود الأبدي��ة
ملدير حمطة �سيارات الأجرة الذي جنح بانتظام يف جعله ميل ،ف�إنه ،كالعادة ،ا�ستمر بالقيادة بهدوء ،مم�س ًكا
عجل��ة القي��ادة بق��وة يف يدي��ه ،وم��ن دون �أن يغم���ض عيني��ه ع��ن الطري��ق�" ،إي��ه ،ه��ل فهمتن��ي؟! يقولون �إن �أ�س�لايف
يف زمانهم ت�سببوا لأجدادك يف الكثري من الإ�ساءات ،فهل تراكم �أنت يف روحك احلقد جتاهي ،لكي تنتقم مني
ب�ش��كل كام��ل لذل��ك؟" ق��ال �ضاح� ًكا بق��وة ،يف الواق��ع مل يك��ن يذك��ر �أب��اه ،ناهي��ك ع��ن �أج��داده الذي��ن يب��دو �أنه��م
كان��وا �أق��ل ً
حظ��ا م��ن �أ�س�لاف ه��ذا اللقي��ط؟ و�إال ،فلم��اذا مل ينج��ب حتى ولو طف� ًلا واحدً ا ،كما فع��ل مدير حمطة
�س��يارات الأجرة؟ ما دام ذاك ي�ش��مت به ب�ش��أن ذلك ،رمبا هناك �س��بب لذلك؟
لك��ن مل��اذا ه��ذا املليون�ير ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،عندم��ا يك��ون م�س��تلق ًيا �إىل جان��ب ام��ر�أة �ش��ابة يف
�ش��قة منف�صل��ة ،بع��د الكث�ير م��ن الوق��ت ي�ش��تعل فج�أة ب�ش��عور الث�أر ل�س��خرية قالها ب��ازدراء مدير حمطة �س��يارات
الأجرة يف املدينة؟ الآن مل يكن يعرف :هل ي�صدق �أو ال ي�صدق �أنه كان مبقدور هذا الأحمق �أن يذله بغطر�سة،
"�إي��ه ،ه��ل يوج��د يف عائلت��ك �ش��خ�ص يذك��ره النا���س ول��و بكلم��ة طيبة؟" -قاله��ا يف ذلك احلني ،دون يه��د�أ ،عندما
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متام��ا و�س��ط �أقارب��ه ،ف�إن��ه ،بع��د �أن �ش��عر بنغم��ة ال�ش��فقة املزدري��ة يف
�خ�صا ع��دمي القيم��ة ً
مت تذك�يره ب�أن��ه كان �ش� ً
�ص��وت مدي��ر حمط��ة �س��يارات الأج��رة� ،ش��عر ب�إهان��ة ال نهاي��ة له��ا�" ،إي��ه ،ملاذا جميع م�ش��رديك فا�س��دون؟" بخوف
ح ّدق به بعد �أن �شعر ب�أنه اليوم �سيواجه م�شكلة حت ًما ،وب�صعوبة عاد �إىل ر�شده من مثل هذه الكلمات القا�سية،
كم��ا ل��و �أن �أحده��م كان ي�ض��رب ر�أ�س��ه ب��كل قوت��ه" ،هي��ا� ،أع� ِ�ط لأخيك الأكرب كل �إي��رادات اليوم� ،س��أُفرح زوجتك
الت��ي تنتظ��رين يف املن��زل ،و�س��أرفع مزاجه��ا ،حت��ول �إىل مدي��ره الق�ص�ير والبدي��ن ،ونظ��ر عل��ى الف��ور يف وجه��ه،
لكن��ه مل يالح��ظ في��ه �إال مالم��ح الب��ذاءة الوقح��ة وامل�س��تهرتة ،فارتب��ك" ،انظ��ر �إىل الأم��ام� ،س��ت�صدم �أح��دً ا م��ا"
�صاح الأبله املتني بوجهه غا�ض ًبا" ،يا �أخي ،ال يوجد �أنا���س ليعو�ضوا بنزين اليوم" – غمغم يف الرد" ،لي���س عب ًثايقول��ون :اجلل��د اجل��اف يكت�س��ب �ش��كله ال�س��ابق(  ،" (2ال حت��اول �أن تتم�س��كن وف ًق��ا لع��ادة �أج��دادك� ،أل�س��تُ �أن��ا م��ن
التقطك من ال�ش��ارع عندما كنت تتجول هنا باح ًثا عن عمل ،هناك الكثري من الكازاخ� ،أمثالك ،املت�س��كعني بال
عم��ل يف �أملات��ي" ،ح��اول �أن يطل��ق العن��ان لغ�ضب��ه ،لك��ن ،وعل��ى الرغم من ال�ش��عور بال�س��خط ال��ذي كان يف داخله؛
�بن يف ال��رد" ،فرم��ل! �-صاح الأحمق يف هذه اللحظة- ،ا�س��تمع يل بعناية� ،أي �س��ائق �س��يارة �أجرة
ظ��ل �صام ًت��ا بج ٍ
�تعداد يف �أي فر�ص��ة �س��انحة لإر�ضائ��ي ،لكن��ه ال يع��رف كي��ف يتق ّرب مني ،لقد �أ�ش��فقت
لدين��ا يف املحط��ة عل��ى ا�س� ٍ
ولتختف روحك
عليك هنا كواحد من �أقربائي ،وات�ضح �أنك خملوق جاحد ،ال تذكر املعروف ،اغرب عن وجهي
ِ
من هنا! �أُث َري املليونري ،الذي يحمل ا�سم اخلان �أبيالي ،كما لو �أن �صرخة مدير حمطة �سيارات الأجرة �آنذاك،
ق��د و�صل��ت بو�ض��وح م��ن جديد �إىل �أذنيه ،يف ذل��ك الوقت ابتلعها يف �صمت.
الآن حي��اة مدي��ر حمط��ة �س��يارات الأج��رة ذاك �أرخ���ص م��ن حي��اة احلرا���س ال�ش��خ�صيني املحيط�ين ب��ه ،من غري
زوج��ا م��ن النوكريي��ن(  ، (3فق��ط
املرج��ح �أن �أح��وال ذل��ك الأبل��ه ق��د �صع��دت من��ذ ذل��ك احل�ين ،ير�س��ل الآن �إلي��ه ً
مع ذكر ا�سم الطفل الذي يف املهد لهما ،و�أنه ينبغي �إيقافه عن البكاء ،فكيف �سيغني ذاك عندها؟ هل �سيقول
�خ�صا عنيدً ا
�خ�صا ماك ًرا خدعه ويتو�س��ل ويت�ضرع باك ًيا كما يطلبون املغفرة قبل املوت� ،أم �إنه �س��ي�صبح �ش� ً
�إن �ش� ً
ال ينك�س��ر ف��و ًرا مث��ل ف��رع �ش��جرة �صنوب��ر؟ بي��د �أن��ه من ال�صع��ب �أن ت�صادف مثل ه��ؤالء ال��كازاخ الآن ،الكثري من
حا�شيته مثل اخليول الهاربة من عربة خيول ،فهي جتمع البلطجية ب�إحكام ،بالن�سبة للعمل ال يعملون كما يجب،
مط ّلق��ون م��ن زوجاته��م ،وبع�ضه��م حمك��وم علي��ه ،وبع���ض �آخر خم��اد ٌع ال يزال يع�بر القرم والعي��ون( � ، (4أكرث من
م� ّرة ا�ضط� ّر �إىل �أن يحم� ّر �أمام نظرات حا�ش��يته التي ي�صعب �إر�ضا�ؤها.
ه��ذا اجلل��ف الغب��ي ال��ذي يحمي��ه الآن ،ويجل���س يف �س��يارة �أجنبية واقفة يف الفناء ،هو ل���ص خيول ماكر حقيقي،
مل يكن يعرف حدًّا للخيول التي كان ي�سرقها من �أنا�س ال حول لهم وال قوة ،لو يقع غدً ا يف تغيري جدي� ،سيكون
(  (2

عبارة ا�صطالحية :كل ما هو ا�صطناعي عندما ت�سنح الفر�صة يك�شف عن طبيعته� ،أو كل ما هو ننت يخرج �إىل اخلارج.

(   (3نوكري :مقاتل من احلر�س ال�شخ�صي؛ �شخ�ص من احلا�شية؛ ت�ستخدم هنا يف معنى "بلطجي".
(   (4عبور القرم والعني" :املرور عرب القرم وعرب العيون" لي�س مراد ًفا ،بل هو تكملة للقول "عبور النار واملاء والأنابيب النحا�سية" .بتعبري �أدق ،يقول املثل
كله" :العبور من خالل النار واملاء والأنابيب النحا�سية والأ�سنان الداكنة و�شبه جزيرة القرم والعني".
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جميعهم على ا�ستعداد لأن ينق�ضوا عليه ويقطعوه مع معالقه.
�إذا فك��رت يف الأم��ر ،فه��و � ً
أي�ض��ا ع��رف احلاج��ة ،لكن��ه مل مي��ت ،فم��ا الفائ��دة مم��ا اكت�س��به� ،أي ال�ثروة� ،إذا
كان ي�س��بب له مثل هذا القلق؟ عندما تت�س��لل �إىل الوعي مثل هذه الأفكار املزعجة التي جتعل الروح تق�ش��عر،
يب��دو ل��ه �أن الع��امل كل��ه مل��يء بالغ��در واخليان��ة ،ويرغب يف �أن يهرع بكل قوته �إىل مكان لن يراه فيه �أحد ،ولن
ي�س��معه فيه �أحد.
لي���س م��ن الوا�ض��ح ،رمب��ا� ،أن كل النا���س ي�ش��عرون بال�ش��يء نف�س��ه� ،أم �أنه��م يف و�ض��ع خمتل��ف؟ لن�أخ��ذ مث� ًلا
متاما ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد حاولت �أمه جاهدة
جوراباي ذاته ،الذي ي�سعى �إىل التناف�س معه؛ �إنه خمتلف ً
جناحا
�أن ت�صلح��ه ،ومل تتع��ب م��ن �ص��ب الزي��ت عل��ى الن��ار ،وقال��ت له با�س��تمرار�" :أن��ت ال حتاول �أن ت�صب��ح �أكرث ً
م��ن جوراب��اي ،كان �أ�س�لافه البعي��دون ب�ضم�ير مرتاح يذبحون املا�ش��ية امليت��ة ،ويقولون" :ليك��ن� ،.إنها ماتت ميتة
دوم��ا م��ن
�راع نظيف��ة( � ،" (5إذا كن��ت ت��ود �أن تع��رف ،مكت� ٌ
�وب عليه��م �أن يخرج��وا ً
ق��ذرة ،لكنه��ا كان��ت ترع��ى يف م� ٍ
القذارة �إىل الرثوة" ،يف مثل هذه اللحظات ،كان يحدق ً
طويل يف وجه �أمه ،كما لو كان يراها للمرة الأوىل ،يف
ح�ين كان��ت الأم امل�س��كينة واقف��ة تلتق��ط �أنفا�س��ها خج� ًلا م��ن املظهر الرهيب البنه��ا الذي �أزاح عل��ى الفور عينه.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن كل �ش��يء لدي��ه ب��دا �أن��ه ي�س�ير على ما يرام ،ولكن مل��اذا� ،إذن ،كان وجها �أم��ه وزوجته يعربان
با�ستمرار عن نوع من احلزن الذي ال مفر منه ،كما لو كانتا ت�ست�شعران ما هو �سيء؟ �أم �إن ذلك مل يكن حز ًنا،
بل �إهانة يف الروح ال تذوب وال تتبدد ،متجذرة يف القلب بقوة؟ وما �أن يظهر للحظة على وجه �أمه الهزيل املج ّعد
تعب�ير م�ش��رق للحن��ان ،حت��ى ي�ش��عر عل��ى الف��ور بالراح��ة ،كم��ا لو �أن كل الأو�س��اخ اختفت كل ًيا من روح��ه� ،إما لأنها
عمل��ت لف�ترة طويل��ة كمعلم��ة يف مدر�س��ة ابتدائي��ة ،ولك��ن ل�س��بب م��ا ،ويف بع���ض الأحي��ان ب��دون �أي �س��بب ،يظه��ر
عل��ى وج��ه �أق��رب النا���س �إلي��ك مث��ل ه��ذا التعب�ير الت�أنيبي ،ال��ذي عادة ما ينظ��رون به �إىل تلمي��ذ �ضعيف الأداء
؟ ب��دت التموج��ات املحروق��ة م��ن البث��ور عل��ى وجهها ،مغطاة ببقع حمراء ،كما ل��و كانت من بثور �صغرية عوجلت
دم ،يق��ال �إن
م�ؤخ � ًرا ،كان��ت ل��دى جمي��ع �أقاربه��ا الذي��ن جتاوزه��م اجل��دري ،وج��وه �ش��احبة ،ب��دون �أي قط��رة ٍ
�أب��اه كان رج� ًلا جمي� ًلا ج��دً ا ،ولك��ن كي��ف ا�س��تطاع وال��ده ال��ذي ال ُين�س��ى �أن يح�ص��ل عل��ى مث��ل ه��ذه امل��ر�أة؟! عل��ى
الرغ��م م��ن �أن ه��ذه الأف��كار اخلاطئ��ة تغ�ضب��ه ،لكن��ه غ�ير قادر على كبح الأفكار التي جتتاحه ،فيبت�س��م يف نف�س��ه
وجه و�س��يم؟" فج�أة ا�س��تيقظ فيه �إح�سا���س
ابت�س��امة عري�ضة�" :أوه� ،أيها اجلاهل البائ���س ،وهل لديك زوجة ذات ٍ
رهي��ب �أدخ��ل روح��ه ،الوحي��دة وامل�ضطرب��ة واملقطوع��ة ع��ن النا���س ،يف ارتب��اك ت��ام ،ب��دا ل��ه فج��أة �أن عين��ي �أم��ه
املليئت�ين بامل��رارة حتدق��ان يف ظه��ره ،م��ن ذل��ك �أخ��ذت الق�ش��عريرة تزح��ف عل��ى ظه��ره ،ولك��ن يب��دو �أن العين�ين
بني� ،إن روح
اللتني فقدتا بريقهما احلي ،واملغطاتني بغ�ش��اوة رطبة ،كانتا مليئتني بالدموع من خيبة الأمل" ،يا ّ
ج��دك �ش��يكيل(   (6ت�س��اندك وتوجه��ك ،ولك��ن مل �أق��ل ذل��ك �إهان� ًة لروح��ك الرا�ضي��ة املر�ض ّية ،عل��ى الرغم من �أن
(  (5
(  (6

هذا القول يعني هنا �أنه ينبغي عليك �أال ت�شمئز من �أي �شيء على طريق الو�صول �إىل الرثوة.
�شيكيل :الأ�صهب ،الأحمر .وف ًقا للتقاليد الكازاخية ،مل يكن على زوجة االبن (الكنة) �أن ت�سمي والد زوجها با�سمه حتى يف غيابه ،لذلك متنحه لق ًبا
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�خ�صا ب�س� ً
�يطا ،ومل يتك�بر �أب��دً ا" والغري��ب �أن��ه ،عل��ى
املرح��وم كان يتمت��ع بنف��وذ كب�ير ب�ين النا���س� ،إال �أن��ه كان �ش� ً
الرغ��م م��ن �أنه��ا كان��ت معلم��ة يف ع�ص��ر الكف��ر والإحل��اد� ،إال �أنه��ا مل تنط��ق ا�س��م �س��اريباي عب ًثا ،ب��ل منحته لقب
�شيكيل ،وب�سبب هذا ،بدا له جده ً
رجل عجو ًزا ذا �شعر �أحمر ،ووجه �أرجواين و�أحمر ،بعروق نافرة ،من الإثارة،
كان كبار ال�س��ن ،بدون ا�س��تثناء ،ي�س��مون �س��اريباي ،وحتى يومنا هذا ُيذكرون مع االحرتام بـ"�س�يريكني(  ،" (7لو
�أن كل م��ن ح�ص��ل عل��ى و�ض��ع ث��ري ،كان يتمت��ع بال��ورع ،مل��ا كان جد جوراباي ،الذي كان لدي��ه قطعان من اخليول
�شخ�صا ً
ب�سيطا � ً
أي�ضا على الإطالق؟ ولكن لي�صبه بال�صمم يف �أذنيه االثنتني ،لو �سمع �أنهم يتحدثون
والأغنامً ،
عنه ك�ش��خ�ص �صالح ،لي���س عب ًثا يقولون�" :إن الأر�ض مليئة بال�ش��ائعات" ،ويقولون �إنه ما �أن هبط عليه �ضيوف،
ب�ش��كل مفاج��ئ ول�س��بب م��ا ،ف��إن ج��د جوراب��اي يراق��ب كي��ف يبد�أ الفتي��ان من �أفراد �أ�س��رته يف التحرك بن�ش��اط:
ميلأون �إبريق ال�شاي الكبري باملاء ،ويبا�شرون �إ�شعال النار يف املوقد ،حتى يقطب فج�أة حاجبيه وي�صرخ عليهم
ب�ش��كل مفزع" :ما بكم ،هل تودون تنظيم حفل �ش��رب ماء لهم؟" ،يف بع�ض الأحيان كان ي�ش��عر باالرتباك التام،
ال يع��رف م��ا �إذا كان ي�ص��دق �أو ال ي�ص��دق مث��ل ه��ذا ال�ش��ح ال��ذي و�ص��ل �إىل درج��ة االقت�ص��اد يف املي��اه العادي��ة،
يت�ض��ح �أن��ه مل يك��ن يع��رف نواي��ا جوراب��اي عل��ى الإط�لاق ،كان بينهم��ا اح�ترام متبادل ب�س��يط ،عندم��ا كان ينظر
�إليه بنظرة فاح�صة ،متتد �شفتاه يف �أنبوب ،وتلمع عيناه ال�صغريتان من خلف اجلفنني املت�ضخمني ً
قليل ،مثل
الغري��ر ،حت��ى عندم��ا كان ينط��ق تعليمات��ه ،كان يح� ّول ج�س��ده بالكامل ،كوح���ش مفرت���س ماكر ،وب��دون ذلك ف�إن
ج�س��مه ال�صغري والبدين � ً
أ�صل ،ي�صبح �أ�صغر ،ويف الوقت نف�س��ه يتجمد للحظة ،وال يتبدد ال�ش��عاع الذي يوم�ض
يف عيني��ه الرماديت�ين الداكنت�ين ،يف ح�ين كان ه��و يح� ّدق في��ه بنظ��رة غري مبالية ،وفج�أة بع��د ذلك ت�ضيء عيناه
بابت�س��امة ،وك�أن��ه �س��يقول �ش��ي ًئا م�ش��و ًقا ،عل��ى الف��ور ت�صغ��ران بت�أم� ٍ�ل ،وتب��د�آن يف التعب�ير ع��ن �ش��يء م��ن املعاناة،
وب�أناق��ة مرهف��ة يق� ّرب م��ن �ش��فتيه ال�س��يجارة الت��ي كان ي�ضغ��ط طرفه��ا قلي� ًلا ب�ين �إ�صبعي��ه ،كم��ا ل��و كان��ت �ش��ي ًئا
عزيزً ا بالن�س��بة له ،عندما كان ي�س��حبها برت ٍّو �أنيق ،ويطلق دخانها مبتعة ،كان يتحول كله �إىل اللون الأرجواين،
عزم��ا ،يف ه��ذه اللحظ��ات حتدي��دً ا يب��د�أ جوراب��اي باحلدي��ث نف�س��ه" :تذ َّك��ر كالم��ي� ،س��أحاول �أن
وك�أن��ه يكت�س��ب ً
�أقا�ض��ي ال�س��لطة احلالي��ة بح��وايل �أل��ف ج��واد �س��لبها م��ن ج��دي البال�ش��فة اللعين��ون� ،إذا ب��د�أوا يف بي��ع الأرا�ض��ي،
متاما ،يف
ف�س��وف �أخ�صخ���ص اجلايلي��او والكي�س��تاو(   (8الت��ي كان ميتلكه��ا" ،كان نف�س��ه �أثن��اء ذل��ك رائ ًقا وهاد ًئ��ا ً
كام��ل هيئت��ه البدين��ة املتعجرف��ة تغلغ��ل ه��دوء مطل��ق ،ب��دا ،وك�أن ظ� ًلا للمعان��اة مل يلف��ه ق��ط ،يب��دو �أن��ه لي���س لديه
ع��ادة الت�ش��قلب ،مثل��ه ،ط��وال اللي��ل م��ن الأرق ،وال مي�ش��ي ذها ًب��ا و�إيا ًب��ا دون �أن يج��د راح��ة.
لق��د جمع��ت حول��ك جمي��ع ندمائ��ك ال�س��ابقني ،م��ا �أن تبتع��د ،حت��ى يب��د�أ اجلمي��ع يف �ش��رب الف��ودكا ب�ش��غف ،ال
�أح��د منه��م يتعاط��ف مع��ك ،وال يري��د �أن يك��ون مفيدً ا ب�ش��يء ،و�أن��ت انظر �إىل قرينك جورابايك� ،إنه لي���س �أف�ضل
حتى ال ي�صاب باحل�سد ،وكان ينبغي عليها �أن تفعل ال�شيء نف�سه مع �أقارب زوجها الآخرين.
(  (7

�سرييكني� :شكل حمرتم ملخاطبة ال�شخ�ص الأكرب يف ال�سن مع مل�سة من االح رتام والتبجيل له .حرف ًيا "�ساريكنا".

(  (8

جايلياو� :أرا�ضي املراعي ال�صيفية،؛ كي�ستاو :املخيمات ال�شتوية� ،أرا�ضي املراعي ال�شتوية.
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منك ب�ش��يء ،لكنه ال يبذر النقود ،وال ي�صنع ً
جميل لأحد ،ال ت�س��تطيع �أن تقول �أي �ش��يء� ،إنه فار���س قوي ومتني
كال�صوان،
مب��رارة قوي��ة عاتبت��ه �أم��ه ،ال ت��زال الكلم��ات الت��ي قالته��ا بغ� ٍّ�ل ع��ن "الندم��اء ال�س��ابقني" ،تخرتق ب�أمل موج� ٍ�ع قلبه،
الآن لن ي�أكل ما اعتاد عليه ،بعد �أن ترك زوجته و�أوالده ،وقدم �إىل �أملاتي ،رمبا على �أمل �أن يك�سب لقمة العي�ش
ك�سائق �سيارة �أجرة ،و�إمنا ما كان ي�صل �إىل يديه اللتني و�صلتا �إىل احل�ضي�ض.
عندم��ا �س��افر يف النوب��ة التالي��ة ،ن�س��ي غطر�س��ة املت�ين ال��ذي ال يط��اق ،يف الوق��ت املح��دد �أدار املح��رك وانطل��ق
م�س��رعا ،كم��ا ل��و كان عل��ى موع��د غرام��ي� ،إىل امل��كان ال��ذي يتدفق �إليه النا���س.
لك��ن هن��اك � ً
أي�ض��ا كان يوج��د حمق��ى ي�ضايقون��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ف��إن �س��لوكهم كان متقل ًب��ا ،يفر�ش��ون بل ٍني،
ينام��ون بق�س��وة ،مهذب��ون قب��ل الغ��داء ،عدواني��ون بع��د الغداء ،خا�صة تلك املتوح�ش��ة ال�صهب��اء ،التي تبدو كفحل
خيل يحر���س قطيعه ب�ش��كل غيور ،عندما تبد�أ بال�ش��تائم البذيئة ،مازجة الكلمات الكازاخية والرو�س��ية املهينة،
ف�إن��ه يدع��و �أال ي��راه يف تل��ك اللحظة �أحد من �أبناء قريته.
�إي��ه� ،أيه��ا الكوخلوزني��ك( - ، (9توجه��ت �إلي��ه نافخ��ة �أنفه��ا ،وفاحت��ة عينيه��ا - ،مكان��ك ه��و م��ن تل��ك احلاف��ة،
ولي���س "حي��ث �أري��د ،هن��اك �أق��ف" ،هن��ا الغطر�س��ة ال مت�ش��ي ،وال �أح��د �س��وف ي�ش��بع نزوات��ك( (  ، (1انقل��ع!"
عندم��ا ي�صي��ح ذاك علي��ه ككل��ب �ض��ال ،ويهدده ،ت�صب��ح عيناه باردتني وحممومتني لدرجة �أنه ب�صعوبة ي�س��تطيع
�أن يكبح نف�سه ،لو �أنه �صادف هذا التافه يف مكان منعزل ،حلاول �أن يتفاهم معه كرجل ،يف حني لو ت�صارع معه
الآن ،النق�ض عليه على الفور ثالثة �أو �أربعة على الأقل من هذا احل�شد ،ال �شيء ميكنك القيام به� ،سيكون عليك
�أن تق��ف يف نهاي��ة ال��دور ،عنده��ا حتام��ل علي��ه ذاك كم��ا �أراد ،وعندم��ا �ش��رح ل��ه حقيق��ة الأمر ،قام اب��ن العاهرة
بالتعبري باللغة الرو�سية ،وبا�ستمتاع ،يف الهدف،
�أن تعاين من الإذالل والعجز مهما و�صال ،هذا �أم ٌر ،لكن الأمر الآخر �أن تقف واهن العزمية ،وت�ش��عر بعجزك،
بينم��ا ت�ص� ُّر ب�أ�س��نانك م��ن عج��زك ،ومل يكت��ف املدي��ر املت�ين امللع��ون ب��أن لع��ن كل �ص�لات قرابته ،ب��ل حتدث معه
� ً
أي�ض��ا بلهج��ة �آم��رة متعجرف��ة ومتك�برة ،وكان خب�ي ًرا ،ي�أخ��ذ وينه��ب كل �أرباح��ك اليومي��ة ،ويف الواق��ع ال ت�س��تطيع
�أن تعرت�ض عليه ب�ش��يء.
املليون�ير ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،وه��و يرق��د يف ال�س��رير نف�س��ه م��ع امل��ر�أة ال�ش��ابة الت��ي �أ�صبح��ت عب ًئ��ا
متام��ا ،عندم��ا �ش��عر م��رة �أخ��رى
�آخ��ر علي��ه ،تذك��ر الف�ترة الت��ي كان فيه��ا �س��ائق �س��يارة �أج��رة ،ف�أ�صب��ح عاطف ًي��ا ً
بعجز تلك الفرتة ،وهنا � ً
أي�ضا ت�س��لل ال�ش��ك �إىل روحه لأنه مل يتمكن من �أن ير�ضي �ش��هوته النهمة التي �ش��عر بها
با�س��تمرار جتاه الن�ساء.
ذات م��رة مل حتتم��ل كامي�لا براث��ن خيب��ة الأم��ل والي�أ���س التي كانت مت�س��ك بروحها ،وتورمت عيناها الوا�س��عتان
(  (9
( (  (1

كوخلوزنيك :ابن الكلخوز (املزرعة اجلماعية خالل احلقبة ال�سوفيتية) ،كانت ت�ستخدم للإهانة واالزدراء.
من خالل هذه اجلملة ُنقلت العبارة التالية" :بالأم�س فقط دخل املنزل ،و�أ�صبح ي�أمر ،بعد �أن �أخذ املغرفة بيده".
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من الدموع ،وهي تت�ضرع:
ملاذا اال�ستمرار يف حب �شرب ال�سم� ،ألي�س من الأف�ضل لو �أين مت �شابة؟!
ا�ش��تدت املوج��ة ال�س��اخنة لل�ش��عور ال��ذي ا�ش��تعل لأول م��رة بينهم��ا ،وتع��زز به��ذه الأ�ش��عار ،وغط��ت موجة مرتع�ش��ة
قلب��ه ،وبلل��ت عينيه كما ل��و �أن الندى غطاهما.
لقد اخرتت لنف�سك زوجة بدينة� ،إن �شاء اهلل �ستنجب لك حفنة من الأطفال البدينني،
م��ن ق��ال ه��ذه الكلم��ات؟ �ألي�س��ت �أم��ه؟ ال ،ومل��اذا ُيح�س��د �إن�س��ان م��ا زال يف عقل��ه كنت��ه ،رمب��ا تف��وه به��ا ب�ش��كل
اعتباط��ي �ش��خ�ص ثرث��ار؟ �س��واء كان ذل��ك ب�س��بب املراهق��ة� ،أو من قبي��ل قلة اخلربة ،كان ي�ؤم��ن لفرتة طويلة يف
ه��ذه الكلم��ات ،الآن يت��أمل يف قلب��ه خج� ًلا م��ن فعل��ه املتهور �آن��ذاك ،ينظر �إىل املر�أة ب��كل ازدراء ،...تفوو ،...عا ٌر
ممازحا:
�زي ،...بع��د م��رور ثالث��ة �أو �أربع��ة �أعوام ثرث��ر
وخ� ٌ
ً
 انظري كم من الفتيات اجلميالت ظهرن حويل ،وك�أنهن ينتظرنني لأتخذهن زوجات.زوجته ،التي كانت نا�ضجة بالفعل يف ذلك الوقت ،مل تفقد عقلها ،ونظرت �إليه عاب�سة ،وقالت:
ه��ذا �إذن م��ا تب�ين �أن��ك حتل��م ب��هَ ،مب � ُ
أف�ضل املر�أة التي تعي���ش ب��دون زوج؟! لدى �أطفايل جمي��ع الأحذية اهرت�أت،
�أنا غارقة يف الديون� ،أنت �أردت �أن ت�سمع ذلك ،لذا ا�سمعني حتى النهاية.
�ش��عر ب�إح��راج �ش��ديد وخج��ل م��ن نف�س��ه ،لدرج��ة �أن��ه جتم��د وجل���س ب�لا ح��راك مط�أط ًئ��ا ر�أ�س��ه ب�ش��كل باه��ت ،مل
يفاج�أ بال�صراحة احلادة لكالمها ،و�أكرث ما �أخافه كان النفور الذي ن�ش�أ بينهما ،والذي هو �أمر غري مقبول يف
العالق��ة ب�ين الزوجني ،ويدم��ر املودة بينهما.
علي �أن �أعي���ش كما لو كنت ال بني الأحياء ،وال بني الأموات؟! �ألي���س من الأف�ضل �أن �أكون �أرملة مرة واحدة
ملاذا ّ
و�إىل الأبد.
قالت له ب�شكل كامل ،وهل �ست�صلي كاميال هلل من �أجل �صحته بعد كل هذا؟
طيب� ُة امل�س��كني برييغ�ين( (   (1ال��ذي م� َّد له��م م��را ًرا وتكرا ًرا يد امل�س��اعدة يف الأوق��ات ال�صعب��ة� ،أ�صبحت يف نهاية
املط��اف منتهي��ة ومن�س��ية ،الآن �أ�صب��ح عب��دً ا له��م ،يق��وم بكل العمل ال�ش��اق يف املنزل ،وزوجت��ه خادمة ،ولهذا فهو
ي�شعر باخلجل ال�شديد �أمام برييغني الذي ن�ش�أ معه منذ ال�صغر ،عندما يكون هنا ،ف�إن ذاك يح ّييه على عجل،
�ساخط على
ويتظاهر ب�أنه يف عجلة من �أمره لبع�ض الأمور العاجلة ،ودون �أن تعريه كاميال �أي اهتمام ،وبتعبري
ٍ
وجهه��ا ،جت��د ع��ن ق�ص��د �أي �س��بب لأن تر�س��له �إىل م��كان م��ا:
�أح�ضر الطفل من املدر�سة،
وم��ا �أن يق��ول�" :إي��ه ،بيك��ي ،تع��ال لن�ش��رب ال�ش��اي م ًع��ا ،ال �ش��يء �إن انتظ��رك م��ورات قلي� ًلا" ،حت��ى تنظ��ر �إلي��ه
بعين�ين �ش��ريرتني ،كم��ا ل��و كان��ت تلم��ح قائل��ة :ال تتدخ��ل يف �ش��ئون غ�يرك ،اجل���س وا�س��كت وتق��ول" :ق��د يت�أخ��ر
( (   (1ا�سم "برييغني" الذي يعني يف الرتجمة "ال�سخي" و"املوثوق" ،ال يربز يف هذه امل�ؤلفة �صدفة ،لأنه يحمل وز ًنا دالل ًيا معي ًنا .يف النهاية مل يكن ُيقدَّر
�سخاي برييغني من جانب �صديقه بطل الق�صة �آباالي.
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�س��انيا على املدر�س��ة ،يف هذا البيت يوجد ما يكفي للجميع من الطعام� ،س��يعود وي�أكل الحقا" ،وبرييغني ،كما لو
كان يعتذر لهما ،يغمغم ً
قائل�" :آبيكي ،ح�س� ًنا� ،س��أذهب" ،ومثل تلميذ مي�س��د ر�أ�س��ه ،يخرج ب�س��رعة من املنزل،
وه��ي تق��ول ل��ه وه��و ي��ودع �صديق��ه �إىل الب��اب بنظ��ره�" :إنه��م يعي�ش��ون عل��ى كل �ش��يء جاه��ز :يف ه��ذا البي��ت هناك
طع��ام و�ش��راب له��م ،و�أحذي��ة ومالب���س ،يب��دو �أن بطونه��م ال ق��اع لها ،مهم��ا �أعطيتهم ،قليل بالن�س��بة لهم" ،فقط
ت�س��مع امل�س��كينة ،م��ع �أي غطر�س��ة تتح��دث ع��ن ذل��ك ،ن�س��يت ،رمب��ا ،كي��ف كان��ت مت�ض��غ يف �س��نوات اجل��وع اجللد
املغلي لر�أ���س اخلروف،
�ف!"
 وه��ذه امل��ر�أة ذات اجلب�ين ال�ضي��ق ور�أ���س البي�ض��ة ال ت�س��تطيع حت��ى �أن تنظ��ف املن��زل جي��دً ا ،نع��م ،لتخت� ِوا�صل��ت كامي�لا التذم��ر ،وه��ي مت�س��ح بيده��ا الغب��ار م��ن عل��ى الطاول��ة ،وتن�ش��ره �إىل الأعل��ى و�إىل الأ�س��فل.
عل��ى نح��و عف��وي اعتق��د املليون�ير ،ال��ذي يحمل ا�س��م اخلان �أبيالي� ،أن ذلك �إثم حقيق��ي من جانب زوجته ،وهنا
رف���ض فج��أة رغبت��ه يف ت�ش��غيل التلفزي��ون م��رة �أخرى ،يف بع�ض الأحيان� ،إذا حاول يف �أ�س��و�أ الأحوال �أن يخزيها،
ف�إنها ،وف ًقا لعادتها املتجذرة ،تقاطعه على الفور بغ�ضب وتكيل له االتهام" :تفاهم بداي ًة مع ن�سائك!".
عال حتت �أذنه بال�ضبط:
ات�ضح �أن �صرخة �ش��يطانية يف الظالم الدام���س لليل املخيف وال�صامت ،دوت
ٍ
ب�صوت ٍ
"يا كيكوات( ( � ، (1سبعة �أيام فقط ،كيف و�صلت �إىل �سن الر�شد( ( ”! (1
عندم��ا كان��ت الأم امل�س��كينة الباكي��ة املنتحب��ة ،تب��د�أ بالغ�ض��ب �صا َّبة اللعن��ات ،بدا له �أنه يكاد يك��ون الوحيد الذي
يبتلي��ه اهلل يف ه��ذا الع��امل ،عندم��ا ع��اد لأ�س��ابيع ،ومل يق���ض ليل��ة يف املن��زل ،وت�س��كع يف م��كان م��ا �أثن��اء جل�س��ات
ال�ش��راب؛ ا�شتكت:
ماذا ع�ساي �أن �أفعل؟! �أمتنى لو كنت بال �أوالد� ،أف�ضل من االن�شغال مع هذا احل�شد من البلهاء،
ق��د يك��ون لأنه��ا مل تع� ّبر بع��د ب�ش��كل كام��ل ،فق��د حتول��ت يف النهاي��ة �إىل زوجه��ا الراح��ل ،حي��ث غ�س��لت عظام��ه
البالي��ة يف ق�بره:
علي ،مل ي�س��خر
�أج�برين عل��ى �أن �أجن��ب الكث�ير م��ن الأطف��ال ،وم��ات ،م�س��كني يا ر�أ�س��ي الذهب��ي ،من مل ي�ضحك ّ
من��ي ،و�أن��ا �أردت �أن �أ�صن��ع م��ن ه��ؤالء الأوغ��اد ب�ش� ًرا ،علمتهم وربيته��م! كنت �أريدهم �أال يحتاجوا �إىل �أي �ش��يء،
و�أال يكونوا �أ�س��و�أ من الآخرين ،لكن دون جدوى ،ات�ضح �أنني حتى جلاكان ذي الأنف الأفط���س تغا�ضيت عن كل
�ش��يء ،فعلت كل ما قاله ،نفذت كل نزواته.
هن��ا ارجت��ف املليون�ير ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،ب�ش��كل مفاج��ئ وال �إرادي" ،كي��ف ميك��ن �أن يفه��م �أنه��ا
جل��اكان ذي الأن��ف الأفط���س تغا�ض��ت ع��ن كل �ش��يء ،و�أنه��ا فعل��ت كل م��ا ي�أم��ر ب��ه؟ ب��دا �أن��ه ال يوج��د �أح��د يخ�ض��ع
�أم��ي يف �أي �ش��يء ،حت��ى ج��اكان ذو الأنف الأفط���س؟"
( (   (1ا�سم البطل الإيجابي -الراعي الطيب كيكوات الذي �ساعد البطل �آلبامي�س من ملحمة حتمل اال�سم نف�سه ،ي�ستخدم هنا كا�سم رمزي .تقول كاميال
هذا يف عتاب ،وتتحدث �إىل زوجها الذي يف ر�أيها قدَّم اخلري الكثري لبرييغني.
( (  (1

تلمح كاميال بذلك �إىل حقيقة ،كما يقولون� ،أنك ح ٌر الآن يف �أن تت�صرف كما ت�شاء.
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اختن��ق م��ن حقيق��ة �أن��ه �أ�صب��ح الآن يف حال��ة غ�ير مفهوم��ة عل��ى الإط�لاق ،حي��ث �أراد �أن يتخل��ى ع��ن كل م��ا ه��و
دني��وي وعبث��ي ،ت��أمل قلب��ه ب�ش��كل ح��اد ،كم��ا ل��و �أن الظ�لام الدام���س ،دون �أن ي�ص��ب يف روح��ه ً
ومي�ض��ا واح��دً ا م��ن
ال�ض��وء ،عاه��د نف�س��ه �أال يل��وح الفج��ر م��رة �أخرى.
كل م��ا �ش��ربه م��ن الف��ودكا قب��ل ذل��ك الوق��ت ،وكل م��ا دخن��ه م��ن ال�س��جائر ،مل يو�صل��ه �إىل �س��رير امل�ست�ش��في
وال م��رة ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه �س��بق ل��ه �أن و ّدع �أكماغامبي��ت( (   (1لـ��مرة واح��دة و�إىل الأب��د ،فق��د ح��اول الإق�لاع
ع��ن التدخ�ين ،ومل يتمك��ن ،فوج��ئ ب�أن��ه �صم��د لوق��ت طويل ،و�إىل الآن مل ي�ش��عل �س��يجارة ،وقام بت�ش��غيل امل�صباح
املكتبي ،الكئو�س املليئة بع�صري الرمان والربتقال على طاولة القهوة� ،أ�سعدت نظره باللون الذهبي والأرجواين،
�سحب �سيجارة من علبة "كاميل" التي كانت على احلافة ،والتي كانت حتمل �صورة جمل ب�سنام واحد يتجول يف
�صحراء قاحلة� ،أ�شعلها بالوالعة التي كانت بالقرب من املر�أة الراقدة ،وتنهد بقوة ،عندما �أطلق �سحب الدخان
الكثيف��ة ،ات�ض��ح �أن م��ذاق التب��غ ال�لاذع باعت��دال كبت روح الفراغ املرتفعة من �ص��دره ،حيث كانت م�ضغوطة ،يف
ذل��ك الي��وم ،عندم��ا الت�ص��ق بج�س��ده م��ع ج�س��د ه��ذه املر�أة ،ومل���س وجهه وجه��ا ،مل يكن قاد ًرا على متزيق ال�س��تار
غ�ير املرئ��ي للربودة والنفور الذي ن�ش��أ بينهما.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه كان يح��ب الن�س��اء الطوي�لات العن��ق ،والنحي�لات ،لكن��ه فك��ر ب�ش��كل ال �إرادي يف �أنه��ن م��ا
زل��ن �صغ�يرات ج��دً ا عل��ى الن��كاح ،ب��دت له مغريات الن�س��اء اللواتي امتلكه��ن �آخرون ،ب�س��ببهن ،يف ر�أيه ،كان من
املمكن �أن يفقد �آخر بقايا الطهارة املحفوظة يف عامل االغت�صاب الغادر هذا ،لذا فقد ا�ستحوذ �شعور معني من
الرعب الداخلي على روحه ،و�أثار لديه املقاومة ،وبالفعل ابتهج حتى فقدان النب�ض لأنه التقى �أخ ًريا ب�صاحبة
الوجه البي�ضاوي الأبي�ض ،والعينني ال�سوداوين املعربتني عن احلزن والر ّقة املرتع�شة ،يف البداية كانت خجولة،
قاوم��ت به��دوء ،وفق��دت وعيه��ا تقري ًب��ا حت��ى ا�ست�س��لمت لرغبت��ه ،وجعلت��ه ي�ص��دق �أنها كانت حت�ترق من اخلجل،
متام��ا كل �ش��يء يف الع��امل ،يذ ُكر
وعنده��ا ت�أ ّث��ر بق��وة لأن��ه بع��د �أن ا�ست�س��لم لل�ضع��ف� ،أراد �أن يبك��ي كث�ي ًرا وين�س��ى ً
فق��ط �أن��ه رغ��ب يف �أن يغم��ر ب��كل رقت��ه وطيبت��ه ه��ذا املخل��وق ال��ذي ب��دا ل��ه عاج� ًزا مث��ل يحم��و ٍر �صغ�ير ،وبع��د �أن
ت�أجج��ت م�ش��اعره ،جث��ا علي��ه مبحب��ة ،بع��د م��رور بع���ض الوق��ت ،كادت تبك��ي وه��ي تئ��ن قائل��ة "روح��ي" ،و�أطلق��ت
اهت��زازات مرتع�ش��ة ل�صوته��ا يف الغرف��ة ب�أكمله��ا ،وبدا �أنه��ا جابت زواياها.
يف البداي��ة ا�ش��تعل لهي��ب ال�ش��هوة في��ه دون �أن يخم��د ،بع��د ذل��ك تغلغل��ت ب��رودة يف وعيه ،وبد�أ �صدغ��اه يتخدران،
كما لو �أن قطعة �صغرية من اجلليد و�ضعت عليهما ،عندما نظر �إىل املر�أة ،كان ب�ؤب�ؤا عينيها ،كما لدى مهوو�سة،
يجري��ان ويندفع��ان �إىل اجلوان��ب ع�ش��وائ ًيا ،وعندم��ا دارا �إىل الأعل��ى توقف��ا �أخ�ي ًرا ،حي��ث ا�ش��تعلت فيهم��ا بق��وة
�شرارات جمنونة لرغبة حبي�سة غري ُم�شبعة ،مليئة بالتعط�ش �إىل ال�شهوة ،كان م�ستاء جدً ا من �أنه بعد �أن جتاوز
حدود �س��ن الأربعني ،وا�س��تبدل العقد اخلام���سُ ،خدع كث ًريا يف توقعاته ،وات�ضح �أنه �أحمق كامل.
( (  (1

هكذا على �سبيل املزاح ت�سمى الفودكا عند العامة.
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�إىل وعيه متكنت من �أن ت�س��رع فكرة عن �أنه ال ت�س��تطيع �إ�ش��باع وتهدئة مثل هذا املخلوق النهم� ،إال قوة وح�ش��ية
ومطلق��ة العن��ان ،يف تل��ك اللحظ��ة ،عندم��ا مل تك��ن امل�س��كينة ق��ادرة عل��ى �أن ته��د�أ ،ب��د�أت تندف��ع بف��ارغ ال�ص�بر
�إىل الع��ذاب ،وه��ي تتل��وى م��ع الأن�ين بكام��ل ج�س��دها ،كم��ا ل��و كان��ت تن��وي ال�س��قوط يف ن��ار ال�ش��هوة اخلاطئ��ة ،ث��م
اجتهت بوجهها نحو ج�سده ،وبد�أت يف اللعق وهي تنزل �إىل �أ�سفل و�أ�سفل ،الحظ �أن عينيها امل�ضطربتان امتلأتا
بالدماء ،كعيني مهوو�س��ة ،يف حني اكت�س��ب وجهها مالمح ال�ضحية ل�ش��هوتها اجلاحمة التي �أغرقت نف�س��ها فيها
كل ًيا.
ً
حماول ال�س��يطرة على نف�س��ه ،حتى ال يجتاز هذا اخلط اخلفي الذي يف�صل الإن�س��ان
على الرغم من �أنه قاوم،
ع��ن احلي��وان؛ ف�إن��ه افتق��د الإرادة ،ب��د�أ ر�أ�س��ه يف ال��دوران ،وب��دا له �أنه يتهاوى بتهور يف الهاوي��ة ،و�أخ ًريا ،عندما
�أُنه��كا وق��ررا �أن ي�أخ��ذا ا�س�تراحة ،در���س ال�ش��ابة بعناي��ة لف�ترة طويل��ة ،وعندم��ا حاول��ت ه��ي �أن تلتق��ط �أنفا�س��ها،
ا�صطخ��ب ثدياه��ا كك�يري ح��داد ،وانقب�ض��ت فتحت��ا منخريها الرقيق�ين ،وانطف�أت ال�ش��رارات احلم��راء النار ّية،
وغط��ى عينيها حجاب باهت.
"هل �أنت عاهرة؟" �س�أل ،و�صوته يخرج من خالل �أ�سنانه امل�شدودة.
لكنه الحظ لتوه كيف �أن لدى املر�أة امل�ستلقية بال حركة ،متظاهرة ب�أنها ال ت�سمع هذه الكلمات ،هزّت الرمو�ش
�نجا ،ويب��دو �أنها كانت غا�ضبة
قلي� ًلا ،انطف��أت �ش��علة ال�ش��هوة فيه��ا ً
متام��ا ،وبدا وجهها فاقد الدم قد جتمد مت�ش� ً
م��ن �أنه��ا ك�ش��فت نف�س��ها دون ق�ص��د ،يف ح�ين ا�س��تلقت ب�لا ح��راك ،وك�أنه��ا ميت��ة ،با�س��طة ج�س��دها ب�أكمل��ه ،ومل
تنط��ق ب��أي كلم��ة يف ال��رد ،حت��ى ومل ت�ستف�س��ر ع��ن معن��ى كلمات��ه ،كم��ا ل��و �أنه��ا كان��ت مفتون��ة باالخ�تراق الهائ��ج
ال��ذي �ض��رب �أط��راف �ش��هوتها النهم��ة ،مل مي��ر يوم��ان �أو ثالث��ة �أي��ام حت��ى �أثارته الرغبة يف اجلن���س م��رة �أخرى.
فق��ط يف الآون��ة الأخ�يرة ب��د�أ ي�ش��عر مب��ا ي�ش��به اال�ش��مئزاز ،وعان��ى م��ن الع��ذاب وه��و غري ق��ادر عل��ى التخل�ص من
ال�شعور ب�أنه مل ينج�س ج�سده فقط ،و�إمنا روحه � ً
أي�ضا� ،شعر بالغثيان �إىل ما ال نهاية ،كما لو �أن ع�ش ًبا كان عال ًقا
يف حلق��ه ،م��ن ي��دري ،رمب��ا التق��ط �ش��ي ًئا ما بالع��دوى عن غري ق�صد" ،انتهى ،من هذا الي��وم ف�صاعدً ا لن �أقرتب
من هذا البالء" ،قرر �أن ي�ضبط نف�سه.
بع��د م��رور بع���ض الوق��ت ،ظه��رت �أمام��ه �ص��ورة ه��ذه اجلني��ة ال�س��احرة ،النهم��ة واملتوح�ش��ة يف �ش��هوتها ،و�ش��ي ٌء
ي�شبه الع�شب �أو الفراء ،بد�أ يف دغدغته و�إزعاجه ،مبا�شرة� ،أمام عني ذهنه ،انحنت كاميال فوقه ،وقالت وهي
بحزن" :لقد �صنعوا لك �سح ًرا ،لن متر�ض �أنت فقط ،ولكن �ستدمرين �أنا � ً
أي�ضا ،اذهب
تنظر بعينيها الوا�سعتني ٍ
�إىل امل� ّلا" ،يف تل��ك اللحظ��ة ،كم��ا ل��و �أن الع�ش��ب ال��ذي كان يتح��رك ب�لا نهاي��ة يف داخل��ه ،حت��ول �إىل ك��رة م��ن
الدي��دان الزاحف��ة ،وب��دا �أن��ه �إذا م��ا فتح فمه ،ف�إنها �س��تبد�أ تتلوى وتخرج من هناك.
وهكذا ،بعد �أن �أرجعه املتني يف منت�صف الطريق� ،س��ارع �إىل �إطالق عنان غ�ضبه ،وقاد ب�س��رعة كبرية ،النا���س
الذي��ن كان��وا يظه��رون �أمام��ه ك�أ�ش��باح هن��ا وهن��اك ،رافع�ين �أياديه��م ،كان��وا يختف��ون عل��ى الف��ور ،فج��أة �أراد �أن
ي�ش��رب الف��ودكا ،وعندم��ا اجت��از املنح��در احل��اد م��ن اجل��زء العل��وي املرتف��ع م��ن املدين��ة �إىل �أ�س��فل ،خف��ف م��ن
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�زل لي�ش��رب الكث�ير ،وي�أخذ
�س��رعته عل��ى نح� ٍو عف��وي� ،أوه ،ك��م رغ��ب يف تل��ك اللحظ��ة يف �أن يتوق��ف يف م��كان منع� ٍ
ً
ق�سطا كافيا من النوم ،وميدد ج�سمه كله ،ولكن �إذا ما �س ّلم النوبة ،ف�سي�ضطر �إىل ال�سري على قدميه ،وهو ما مل
يكن يريده ح ًقا ،نعم ،من يظن نف�سه هذا الأحمق ،مم�س ًكا العجلة يف كل مرة �أقوى و�أقوى ،ت�صور كيف مي�سك
الأحم��ق م��ن �ص��دره ،ويغر���س�أ�صابع��ه كمخال��ب يف رقبت��ه ،ويخنق��ه ويعذبه مبتع��ة ،عندما ر�أى يف امل��ر�آة الأمامية
كيف بد�أت الع�ضالت على عظام وجهه تنب�ض وتتحرك ،وب�ؤب�ؤا عينيه امل�شتعالن نا ًرا يلفظان ال�شرر ،مل ي�ستدع
مظه��ر وجه��ه لدي��ه النف��ور فق��ط ،ب��ل اخل��وف � ً
أي�ض��ا ،عندم��ا وم���ض الن��ور يف عيني��ه ،ب��دا له فج��أة �أن الأ�ش��خا�ص
الأذكي��اء وحده��م ،ميك��ن �أن يك��ون له��م مث��ل ه��ذا الوج��ه البي�ض��اوي املم��دود ،الح��ظ �أن احلق��د ال��ذي يك ّن��ه جتاه
الأحمق� ،أك�سب وجهه مالمح رهيبة فيها ما يكفي من اجلر�أة لإخافة عدوه الذي �أ�صبح يف تلك اللحظة عنيدً ا،
�وع م��ن احلما���س الداخل��ي ،م��ع خجله الأويل الذي تبدد ب�س��هولة غري عادية ،ولك��ن تعبري الثقة املفرطة
و�ش��عر بن� ٍ
يرم زوجته و�أوالده ،ومل يكن مغ�ضو ًبا من �أمه التي ال ُتن�سى ،جعله ،وهو
بالنف�س الذي ظهر لديه ،كما لو �أنه مل ِ
الذي در�س منذ زمن �شخ�صيته ب�شكل �شامل ،ينظر �إىل نف�سه مع القلق ،وي�شعر مرة�أخرى بالقلق من هيجانه
القوي.
حاولت الأم الراحلة �إقناعه �أن الرنج�س��ية والرغبة يف �إحلاق الأذى وال�ضرر ب�ش��خ�ص ما لن ت�ؤديا �إىل �أي �ش��يء
جيد ،لأن مثل هذا ال�شخ�ص ال حمالة �سوف يعاين هو � ً
يوما ما.
أي�ضا ً
املليون�ير ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،جف��ل فج ��أة وب��دون �س��بب عل��ى الإط�لاق ،وف َّك��ر �إن كان الغ��رور
بود يف املر�آة الأمامية
املتغطر�س قد ظهر فج�أة يف روحه ،لكن كيف بغري ذلك ُتف�سر حقيقة �أنه نظر �إىل نف�سه ٍ
لل�س��يارة ،وبع��د �أن ت��رك زوجت��ه و�أوالده ،انتق��ل �إىل التج��ول يف املدين��ة ،ابت�س��م مب��رارة.،
�دي ،مهم��ا كان� ،إن��ه جم��رد �س��ائق �س��يارة �أج��رة ،م��ن امل�ؤك��د
�إن��ه لأم��ر مث�ير للده�ش��ة ،ك��م ه��و الأم��ل مت� ٌ
ين و�أب� ٌ
�خ�صا
�أن الذي��ن �أ�صبح��وا �أثري��اء وح�صل��وا عل��ى ال�ثروة ،واح��د ،اثن��ان ،و�أ�صبح��وا ،ه��ل �س��بق ل��ك �أن ر�أي��ت �أن �ش� ً
يح�ص��ل عل��ى الفائ��دة م��ن خ�لال توف�يره للكوبيكات؟ و�ضع يف فمه �س��يجارة "كاميل" �أخرى� ،ش��يء �س��هل ،ت�ش��تعل
عل��ى الف��ور ،مث��ل روث اخلي��ل ،وتنته��ي ب�س��رعة كب�يرة ،وفج��أة اعتق��د �أن يوم�ين �أو ثالثة �أيام قد م��رت منذ �أن مل
متاما،
ير تازاته( (  ، (1ت�صور بو�ضوح الأوردة احلمراء املنتفخة لتلك الرقطاء ،وب�ؤب�ؤيها الأ�سودين امل�ستديرين ً
وعينيه��ا العاب�س��تني امل�ضطربت�ين ،ونظرتهم��ا غ�ير املبالي��ة م��ع احل��زن املتجم��د فيهم��ا من نق���ص االنتباه بها.
من املده���ش �أنه حتى يف الكالب هناك جاذبية معينة� ،ش��بيهة بالعفة ،ولكن ،كم الكازاخ �أغبياء ،ال ي�س��تطيعون
تربيته��ا وف ًق��ا للإر�ش��ادات املبين��ة يف الكت��اب ،يج��ب �أن تق � َّدم �إىل ال��كالب املد َّرب��ة حل��وم الأبق��ار فق��ط ،وه��ل
ت�ستطيع فهم ذلك زوجة بريغني ،فهي ت�سكب لها املياه القذرة ،وتقدم لها ف�ضالت الطعام مع العظام املجردة
م��ن اللح��م ،م��ن املح��رج تذك�ير �ش��خ�ص بال� ٍ�غ بهذا الأم��ر يف كل مرة ،قد تكون � ً
أي�ضا م�س��تاء ًة وحزينة لي���س فقط
( (  (1

تازي- :نوع من الكالب يف �آ�سيا الو�سطى؛ �سلوقي ،كلب �صيد.
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متاما مع عظامها البارزة ب�شكل مفرط،
الرقطاء النحيلة ،ذات القوائم الطويلة مع بطنها املمتد حتت ظهرها ً
ولكن � ً
أي�ضا تلك التي لها فراء ق�صري ال�شعر ،مرة واحدة يف الأ�سبوع يزورها ،وال تظهر الكالب ل�صاحبها والء
الكالب ،وال تهرع �إليه بنباح ال�س��عادة بلقائه ،لو �أنها تهتز بحيوية ،يف حني هي م�س��تلقية ال تتزحزح ،يف عيونها
غري املكرتثة واملتجمدة بعزلة ،لي���س هناك حتى ومي�ض �أي م�ش��اعر خفية ،ح�س� ًنا� ،إىل �أي درجة هي خملوقات
بال �إح�سا�س.
�آن��ذاك حتدي��دً ا �أراد ح ًق��ا �أن ي�ش��رب الف��ودكا ،التق��ط عل��ى الطري��ق اثن�ين م��ن ال��ركاب كانا بحاج��ة �إىل الذهاب
�إىل مكان �أقرب ،وما يكيد �أن واحدً ا منهما كان من الكازاخ� ،إذا قلت كازاخ ،ف�إن الأمر مي�سني �أنا � ً
أي�ضا ،ات�ضح
�حيحا لدرج��ة �أن��ه ال يح�س��ب احل�ص��ى ،و�إمن��ا كل حب��ة رم��ل ،م��ا �أن انعط��ف �إىل �ش��ارع ال تك��ون
�أن اللقي��ط كان �ش� ً
فيه حركة ال�س��يارات ن�ش��طة ،حتى يقول على الفور:
 �إيه ،املكان على مرمى حجر ،و�أنت تطيل الطريق ب�شكل متعمد ،على كل حال لن �أدفع كوبي ًكا زائدً ا.لكنه �أ�صبح ال ينتبه �إىل حقيقة �أن ذاك بد�أ يظهر العداء ً
نافخا �شفتيه:
�أن��ا �أع��رف املدين��ة مث��ل �أ�صابع��ي اخلم�س��ة ،عب ًث��ا تعتق��د ،هن��ا �أم�ضي��ت �أرب��ع �س��نوات يف مدر�س��ة التدري��ب املهني،
ودر�س��ت ملدة خم�س �س��نوات يف املعهد.
نظ��ر بانزع��اج �إىل الراك��ب يف امل��ر�آة الأمامي��ة ب�ض��ع م��رات نظرة فاح�صة ،نعم ،بالن�س��بة يل حتى ولو در���س ملدة
ع�شرين �سنة ،لكنه يف مظهره يبدو � َ
مكد�سا ب�شكل ع�شوائي ،ومن
أخرق �سخي ًفا ،كان �شعره املم�شط �إىل اخللف ً
اجلانبني حلق كل �شيء ،مما �أعطى وجهه مظهر العجوز ،رمبا ،يف طفولته كان ال�شباب يق�صون مثل ت�سريحات
ال�ش��عر ه��ذه حتدي��دً ا ،ويف تل��ك اللحظ��ة بال��ذات ب��دا له الأثر الذي تركوه ،وغمرت قلب��ه موجة دافئة ،عندما كان
يب��د�أ بال��كالم ،كان فم��ه ميتل��ئ باللع��اب ،وت�صب��ح عين��اه منتفخت�ين بغ�ض��ب ،مم��ا �أث��ار ال�ش��كوك يف �أن��ه كان م��ن
الوا�ض��ح �أن��ه غري��ب ،ولي���س يف عقل��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن حقيق��ة �أن �صوت��ه كان قا�س� ًيا وخ�ش� ًنا� ،إال �أن في��ه ت��رددت
وب�ش��كل وا�ض��ح نغم��ات ال�تردد وع��دم الثق��ة يف النف���س.
ب��اورمي( (  ، (1الت��زم الي�س��ار ،يج��ب �أن ن�ص��ل ب�ش��كل �أق��رب ،توق��ف بالق��رب م��ن تلك ال�س��يارة ذات اخل��ط الأحمر
على هيكلها.
ا�ستمر يف ال�سري عمدً ا ،دون �أن يبطئ ،من �أجل جتاوز املكان املحدد مب�سافة �صغرية.
�أوه ،توقف!"،
ب��د�أ الراك��ب يغ�ض��ب ،عندم��ا دا���س عل��ى الفرام��ل ب�ش��دة ،وكاد �أن يرتط��م وجه��ه بالزج��اج الأمام��ي ،وقف��ز �إىل
الأعلى ب�ش��كل حاد ،وتخبط بج�س��مه كله على املقعد اللني ،وفتح عينيه وا�س� ًعا ،ونظر ب�ش��كل غريب �إليه� ،أما هو،
كم��ا ل��و �أن��ه مل يهت��م ب��كل ه��ذا ،جتم��د بال حراك يف مكان��ه ،وحدق ب�صمت يف نقطة واح��دة يف حني كانت نظرته
( (  (1

باورمي :هكذا يقولون عن الغائب من �أقرباء الدم �أو الن�سيب �أو الأخ ،ولكن يف هذه احلالة متثل ً
وحمرتما لتوجه الرجال �إىل الرجل� .أخ.
�شكل ودودًا
ً
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تع� ّبر عن ع��دم اكرتاث تام.
خذ.
مد �إليه بخجل روبلني من قطع نقدية �صغرية،
لقد حذرين مديري ً
قائل:
�شخ�صا در�س ملدة ع�شر �سنوات يف �أملاتي ،فال ت�أخذ منه نقودًا �أبدً ا.
�إذا قابلت
ً
فتح ذاك عينيه وا�س ًعا من املفاج�أة ،و�شعر ب�شيء من اخلدعة القذرة يف هذا ،يف حني احم ّر وجهه الالمع:
يبدو �أنه رجل جيد؟
�خ�صا در���س ملدة ع�ش��ر
�إىل جحي��م ال��كالب ،م��ن �أي��ن يل �أن �أع��رف �أي �ش��خ�ص ه��و؟! فق��ط قال�" :إذا �صادفت �ش� ً
�س��نوات ،فك��ن ح��ذ ًرا ،رمب��ا لي���س اجلمي��ع لدي��ه يف املن��زل( ( .” (1
وعندما حاول ذاك ،خمتن ًقا من الغ�ضب� ،أن يدخل يف مناو�شة لفظية معه:
�إيه� ،أنت...
�صرخ يف وجهه مهددًا:
هيا ،اغرب عن عيني ،ما دام مل يحدث �شيء!
�أ�صب��ح وج��ه الراك��ب �ش��اح ًبا ،وكادت روح��ه ت�س��قط �إىل كعبي��ه ،وما �أن و�ضع قدميه على الأر�ض ،حتى دا���س على
�رعا ،يف امل��ر�آة �ش��اهد كي��ف ذل��ك املزع��ج ب�صعوب��ة حاف��ظ عل��ى توازنه حتى ال ي�س��قط ،وظل
الوق��ود ،وانطل��ق م�س� ً
واق ًفا.
مرة �أخرى متلكته ال مباالة ميئو���س منها و�ش��عور ال ُيتم ،املتني ،الذي �ص َّدقه ،تبني �أنه متخ ٌم بالتفاهة ،والراكب
�آخ��ر ن��ذل ،م��ا ال��ذي يح��دث له��ذا الع��امل؟ بع��د �أن ه��رب م��ن زوجت��ه و�أوالده ،وت�س��كع ب��دون عم��ل ،التق��ى باملت�ين،
والآن يحم��ل كل �أن��واع الأوغ��اد ،ومل��اذا ين��ال مثل هذا العقاب؟! ملاذا هو م� ٍؤذ جدً ا وغري حمظوظ؟!
بالفع��ل تب�ين �أن م��ن الطي��ب �س��يو ُلد �س��يء � ً
أي�ض��ا ،والده��م مل مي��ت م��ن الف��ودكا ،و�إمن��ا مو ًت��ا طبيع ًي��ا ،كان ه��ذا
فار�س��ا حقيق ًي��ا ،مل يخ��ذل �أح��دً ا ،ومل يتذل��ل لأح��د ،ويف عائلت��ي مل يك��ن هن��اك �أ�ش��خا�ص �س��يئون.
امل�س��كني ً
كعادته��ا� ،أفرغ��ت الأم جلارته��ا مرارته��ا ،عندم��ا و�ص��ل لي� ًلا يف عطلة نهاية الأ�س��بوع ،وا�س��تيقظ يف ال�صباح ،مل
تهت��م �إن كان نائ ًم��ا �أم ال ،فتحدث��ت ع��ن ق�ص� ٍ�د ب�ص��وت مرتف� ٍ�ع حتى ي�س��معها ،لكنه ب�ش��كل عام �ش��عر برجفة حزن
وا�س��تياء يف �صوته��ا ،مهم��ا ح��اول ع��دم �س��ماعها بتغطية ر�أ�س��ه بو�س��ادة ،ف��إن النوايا كانت قوي��ة يف كلماتها ،على
ً
منده�ش��ا من انعدام الإح�سا���س لديه الذي
الرغم من �أنه �ش��عر بالذنب �أمامها ،لكنه يف الوقت نف�س��ه كان نف�س��ه
ال ميك��ن اخرتاقه.
�إي��ه ،باتيم��ا ،م��ا زال �صغ�ي ًرا ج��دً ا ،ولي���س م��ن ال�س��هل على الرجل �أن ي�س��تقر وي�صبح �إن�س��ا ًنا ،هن��اك من يكون يف
( (  (1

عبارة تقال لو�صف �شخ�ص ما باجلنون.
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�ش��بابه ال �س��م ًكا وال حل ًما ،ولكن بعد �أن ين�ضج ي�ص ُلح.
ليتوا َر قبل �أوانه!
�صرخت غا�ضبة ،كما لو كانت تتبادل ال�شتائم مع �شخ�ص ما.
متام��ا ،وميئو���س من��ه؟ الع��روق
ُ�صع��قَ حت��ى اجلن��ون ،كم��ا ل��و �أن م��ا ًء جليد ًي��ا ُ�ص� َّ�ب عل��ى ر�أ�س��ه ،يت�ض��ح �أن��ه �ضائ��ع ً
على �صدغيه كانت تطن بدون توقف ،كما لو كانت من �صدمة كهربائية ،و�أظلمت عيناه ،و�أ�صبح كل �شيء �أمامه
�ضباب ًيا ،ا�ش��تد �صوت �أمه ب�ش��كل غري طبيعي ،وه َّز كل اجلدران يف املنزل ،ودوى يف الهواء:
من��ذ ف�ترة طويل��ة ،بع��د وف��اة �أ�س��كار ،تبعن��ي ج��اكان ذو الأن��ف الأفط���س خط��وة خط��وة ،وطل��ب من��ي ال��زواج منه،
و�أن��ا ،البائ�س��ة ،ف ّك��رت فيم��ا �س��ي�صيب �أطف��ايل ،وات�ض��ح ،عب ًث��ا ،ال عج��ب �أن ام��ر�أة عج��و ًزا تعي�س��ة يف الأوق��ات
ال�سابقة ا�شتكت�" :أن تعي�شي مع عجوزٍ متهالك� ،أف�ضل من �أن يكون لديك ع�شرة �أطفال" ،ما ي�ؤ�سف له يف �أ�سو�أ
الأح��وال� ،أنن��ي عل��ى الأق��ل مل �أت�ش��بث ب�ش��خ�ص مث��ل ج��اكان ذي الأن��ف الأفط���س.
قال��ت الأم ه��ذا وه��ي تقل��د �ص��وت جاكان القبيح ،ثم هم�س��ت ب�ش��يء يف �أذن جارها ،و�ضحك��ت على الفور ب�صوت
عال.
ٍ
ك�أن ال�ضح��ك الأحم��ق �أهان��ه كث�ي ًرا ،وذل��ك مبفاقمت��ه حلالت��ه الت��ي وبدونها كان��ت مكتئبة ،لدرج��ة �أن املرارة من
كل الكلم��ات الت��ي قيل��ت قب��ل الآن ،ب��دت وك�أنه��ا ه��د�أت� ،إال �أن �صوته��ا دوى م��رة �أخرى ب�ش��كل قا�� ٍ�س ،جم ًربا على
ن�س��يان حالة التهدئة التي هاجمته ب�سرعة.
من اجليد �أن يعي���ش الأطفال ،بعد �أن يكربوا ،ب�ش��كل منفرد ،ب�أنف�س��هم ،وال يعتمدوا على �أي �ش��خ�ص ،و ُلديهم،
كم��ا ل��دى م��ن ه��م �أك�بر منه��م �س� ًنا ،و ُل��دى م��ن ه��م �أ�صغ��ر منه��م �س� ًنا ،ال توج��د ذرة عق��ل يف رءو�س��هم� ،أنهكوين
مغذ له��م لي�أكلوه ،م�ؤخ ًرا ذهب��ت �إىل ابني نورليبيك،
متام��ا ،لي���س باخلب��ز وامل��اء �أربيه��م� ،إذ يج��ب �إع��داد ما هو ٍ
ً
�أم�ين م�س��تودع برييغ�ين ،ي��ا بن��ي ،قل��ت له� ،صديقك ترك زوجته و�أطفاله� ،س��اعد �إن ا�س��تطعت باللحم والدقيق"،
قال بدون كالم زائد" :جيد" ،ويف �صباح اليوم التايل �أح�ضر حلم كب�ش كامل ،ارتبكت ،ال �أعرف متى �س�أمتكن
م��ن حما�س��بته ،يف ح�ين ابت�س��م بعر���ض فم��ه وق��ال" :اعت�بري �أن��ك دفع� ِ�ت" ،كم��ا يق��ول املث��ل "ل��و مل يك��ن هن��اك
�س��عادة ،ل�س��اعدت التعا�س��ة".
م��ا �إن تذن��ب ب�ش��يء ،حت��ى يت�ض��ح �أن��ه م��ن ال�صع��ب �أن ت�س�ترجع ا�س��مك الطي��ب ،يف كل م��رة كان ي�أت��ي فيه��ا �إىل
القري��ة ،كان يعط��ي �أم��ه امل��ال ،بالع�ش��رات وباملئ��ات ،لك��ن مل��اذا مل تتذك��ر ول��و مل��رة ذل��ك؟! وح��ول الذبيح��ة الت��ي
جلبه��ا برييغ�ين م��ن امل�س��تودع ،ك��ررت ب�لا نهاي��ة ،كمجروح��ة ،كما لو �أنه��ا مل تر غريها �أي �ش��يء جيد يف حياتها،
م��ن مث��ل ه��ذه الأ�ش��ياء التافه��ة تطف��و ب�ش��كل مزع��ج م��ن ذاكرت��ه ،وت�ض��رب بروح��ه �أ�ش��ياء ال ميك��ن ت�س��ميتها
بالأفكار ،ويتعب دون �أن يغلق عينيه حتى الفجر املليونري ،الذي يحمل ا�سم اخلان �أبيالي ،يف مثل هذه الأحيان
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رغ��ب يف �أن يذه��ب �إىل بري��ة خالي��ة م��ن النا���س ،خالي��ة م��ن املاء.
ملقى عنها ،بدا له �أن يف العامل
يف تلك اللحظة ،عندما �ألقى نظرة على هذه املر�أة العارية امل�ستلقية مع غطاءٍ ً
قد حل الزمن الذي يكف فيه كل من فقدوا اخلجل وال�ضمري عن تغطية عارهم ،ويف�ضلون ال�سري هكذا ،كيفما
متام��ا ،ب��دت ل��ه م�ؤمل� ًة فك��رة �أن��ه لو يقلبها على ظهره��ا ،ف�إنها حتى لن حتاول ،عل��ى الأقل بيديها� ،أن
كان ،ع��راة ً
تغطي عريها.
ال�شيء ذاته� ،إن كان ً
رجل� ،أو كل ًبا ،الذي يتبول تقري ًبا حتت �أول �شجرية ي�صادفها.
ل�ش��عور كامي�لا ب�أن��ه مي��ا ٌل �إىل م��ا ه��و غ�ير �ش��رعي ،قال��ت ه��ذه الكلم��ات حتدي��دً ا قب��ل وق��ت ق�ص�ير م��ن �أن يب��د�أ
العم��ل ك�س��ائق �س��يارة �أجرة.
كيف جمعني القدر معك؟ ولو حتدثنا بدقة ،كنت �س�أتزوج حتى من �سائق جرار،
هذه الكلمات قالتها كاميال خالل امل�شاجرة الأوىل بينهما.
نوعا ما بالرجال امل�س��نني ،لو �أنه
عندما ارجتف والتفت �إليها ،ف�إن زوجته مبالحمها الكاميلكية ،كانت �ش��بيه ًة ً
ن�س��ي كل �ش��يء ،لكان يعي���ش معها الآن يف ان�س��جام وتناغم� ،أال يكفي �أن فرا���ش الزوجية لديهما برد منذ زمن،
فقد �أ�صبحت تعامله بعناد وعدائية� ،إ�ضافة �إىل كل ذلك ،كانت تنظر �إليه بتعجرف وغطر�سة ،ملاذا �صاح كبار
ال�سن يف الأيام اخلوايل ب�سخرية مريرة�" :أوه� ،أين �أنت يا ماعزتي( ( "! (1؟ عندما ظهر م�سجوع كلمة "كوزيول/
عال" :يا ماعزي!" ،و�ألقى ب�ش��كل عف��وي نظره على
ماع��ز" عل��ى ل�س��انه ،ه��و نف�س��ه مل يالح��ظ كي��ف قاله��ا ب�صوت ٍ
املر�أة التي كانت ترقد بال حراك على ظهرها ،وتنام دون رجليها اخللفيتني� ،شعر باحلرج ل�ضحكه ال�صاخب،
مبجرد �أن �ش��عر ب�ش��يء مثل حرقة معدة خفيفة يف بطنه ،فمكان الغ�ضب واحلقد اللذين كانا يغليان يف �صدره،
ح ّلت المباالة �أبدية خفيفة.
م��ن ب�ين �أ�صدقائ��ه الذي��ن ت�ش�ير �أم��ه �إليه��م با�س��تمرار بتعري��ف م�ش�ترك "الندم��اء" ،كان هن��اك معت��وه ملع��ون،
�أه��داه جل��د الذئ��ب املعل��ق عل��ى احلائ��ط م��ع وج��ه مبت�س��م ،وعن��د ت�س��ليمه ق��ال�" :أبيك��ي ،علق��ه على ج��دار منزلك
اجلديد" ،يف حني ف َّكر هو يف نف�سه �أن هذا ال�شيء له خ�صائ�ص مقد�سة ،ور�أى ذلك ف� ًأل طي ًبا ،بدا له ال�شخ�ص
الذي قدم الهدية ً
ن�شيطا مبا فيه الكفاية ،لذلك فقد قبله يف �إحدى ال�شركات التابعة له ،ويف وقت ق�صري �سلمه
امل�س��تودع ،وعندم��ا ق��ال �إن امل�س��تودع تعر���ض لل�س��رقة ،مل يهت��م بذل��ك ب�ش��كل خا���ص ،ولك��ن مبج��رد �أن �س��مع �أن
حري ًقا اندلع هناك ،هرع على الفور� ،إذا كان �أحد طريف امل�س��تودع الطويل قد احرتق ب�ش��كل تام تقري ًبا ،وانهار
وت�صاعد منه الدخان ،ف�إن ل�سان التنني من اللهب الأحمر والأخ�ضر بد�أ بالفعل يلتهم منت�صفه بج�شع ،عندما
نظ��ر كي��ف يف �أح�ض��ان الع��دو ال�صام��ت مي��وت اخل�ير املرتاك��م نتيج��ة تب��ادل الع�ين بالع�ين� ،أك�ثر م��ن املوت �ش��عر
بع��دم ج��دوى العم��ل واجله��ود املبذول��ة على كل هذا ،فج�أة و�س��ط النا���س الذين اندفعوا ب�ش��كل ع�ش��وائي يف حالة
( (  (1
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م��ن الذع��ر ،الح��ظ �أن ه��ذا يق��ف مرتب� ًكا ي�س��حب ر�أ�س��ه �إىل كتفي��ه� ،ضرب الدم يف ر�أ�س��ه ،ث��م ال يتذكر كيف بعد
�اك وبغب��اء�" :أبيكي!"،
�وت ب� ٍ
ذل��ك وج��د نف�س��ه �إىل جانب��ه ،كان يف حال��ة �س��كر �ش��ديد ،ويف الوق��ت نف�س��ه متت��م ب�ص� ٍ
بعد �أن تفح�ص الرجل امل�س��كني من الر�أ���س �إىل القدم ،ر�أى كم كان مث ًريا لل�ش��فقة �إىل درجة اال�ش��مئزاز ،وندم
عل��ى �أن��ه مل ي��ر ذل��ك في��ه م��ن قب��ل ،نع��م ،ه��و نف�س��ه ،كم��ا تب�ين ،لي���س �أف�ض��ل ،نتيج��ة للح��ادث غط��ت وجه��ه بق��ع
حمراء مرق�شة ،واجلزء العلوي من الفك املت�صل بالعظم ال�صدغي ،واحلافة الأنفية ،واخلدان حرقها البخار
ال�س��اخن ،م��ا ال��ذي ميك��ن �أن ت�أخ��ذه من��ه ،عندم��ا قتلت��ه الف��ودكا؟! لك��ن م��ا هو م�ؤ�س��ف� ،أنه مل ي�س��أل ه��ذا الوغد
مزح��ة م��ن كانت تل��ك� :أرالن �أم الكلبات؟!
م�ؤخ� ًرا ،عندم��ا كان ي�س�ير ب�لا ه��دف م��ن زاوي��ة �إىل �أخ��رى ،تب�ين �أن��ه ن�س��ي �أن يطف��ئ امل�صب��اح ،ب�س��بب ال�ض��وء
ال�ضعي��ف ،كان��ت الغرف��ة م�ض��اءة ب�ش��كل خاف��ت ،ات�ض��ح �أن جل��د الذئ��ب املعل��ق بالوج��ه عل��ى اجل��دار ،ع��ادت �إلي��ه
احلي��اة ،وزح��ف �إىل الأعل��ى بب��طء ،عندم��ا تخي��ل �أن عيني �ش��خ�ص ما ،مع ابت�س��امة بال��كاد ملحوظة على حواف
�ش��فتيه ،كانت��ا تراقب��ان ع��ن كث��ب كل م��ا كان يح��دث يف ه��ذا البي��ت ،ب��د�أت عيناه مع �ش��عور اخل��وف تلت�صقان ،يا
�إله��ي� ،أمل تك��ن تل��ك الكلب��ة ال�صغ�يرة؟ رءو���س اجل��راء العمي��اء الت��ي كان��ت م�س��تلقية ب�لا ح��راك ،وك�أنه��ا نائم��ة،
ومتددت بكامل �أج�سامها يف خط واحد وهي تر�ضع من حلمة واحدة لل�سلوقية ،مرجتفة ب�شكل بالكاد ملحوظ،
كان عدده��ا خم�س��ة �أو �س��تة عل��ى الأق��ل ،يقول��ون �إن الكلب��ة اجلي��دة ال تل��د �أك�ثر م��ن �أربعة ،و�إذا ما مت��ت رعايتهم
واالعتن��اء به��م ب�ش��كل جي��د ،و�إعطا�ؤه��م حل��م البقر فق��ط ،ف�إنه بالإم��كان تدريبها وتروي�ضها ب�س��رعة ،ولكن هل
�س��تح�صل على �ش��يء جدير باالهتمام من هذه الأنثى ذات الر�أ���س البي�ضاوي؟! يف �أ�س��و�أ الأحوال حتى لن تنفذ
ب�ش��كل جي��د م��ا تطلب��ه منه��ا �أن تفعل��ه! عل��ى الأرج��ح �س��يكون م��ن الأف�ض��ل ل��و ت�ش��رح لبرييغ�ين ذل��ك جي��دً ا ،يب��دو
�أن اجل��رو ذا الظه��ر الرم��ادي والرقب��ة امللون��ة ه��و ذك��ر ،ت�ضيق��ت عي��ون ال�صغ��ار امل�س��اكني الهائج�ين املتذمري��ن
بح ًث��ا ع��ن احللم��ة ،وب��دا مظهره��م حزي ًن��ا ج��دً ا ،وك�أنه��م يخف��ون �أ�س��رارهم احلزين��ة يف �أنف�س��هم� ،ش��عر ب�أ�س��ف
�شديد عليهم حتى ت�أمل قلبه ،و�أ�صبح عاجزً ا على النظر �أكرث ،ف�صعد �إىل ال�سيارة ،وبعد �أن �ضغط على دوا�سة
�رعا ب�ين املب��اين العالية واملتعددة الطوابق ،وقاد �إىل �ش��ارع وا�س��ع ،وب��د�أ يرتفع �إىل الأعلى،
البنزي��ن ،انطل��ق م�س� ً
�أم��ام عيني��ه كان��ت ال ت��زال ماثل��ة ال�ص��ورة مليئ��ة بال�ش��فقة م��ع اجل��راء العمي��اء امل�س��تلقية عن��د بط��ن ال�س��لوقية،
حماول�ين �إيج��اد حلماتها.
فج��أة �ش��اهد يف اجلان��ب �صب ًي��ا يف عم��ر خم���س �أو �س��ت �س��نوات يج��ري ب��كل قوت��ه يف زق��اق �ضي��ق ،وي�صرخ ب�ش��دة
ملوح��ا بيدي��ه ،ففك��ر بده�ش��ة" :لأي �س��بب يفع��ل ذل��ك!" وعندم��ا نظ��ر �إىل الأم��ام� ،ش��اهد ج�س��د �ش��خ�ص مم��دد
ً
يبتعد ب�سرعة كبرية ،ورغبة منه يف معرفة ملاذا كان الطفل ي�صرخ� ،أن�صت ف�سمع �صوتًا ملي ًئا بالت�ضرع ،ينادي
�أب��اه" ،ه��ل فق��د ه��ذا اللع�ين عقل��ه؟! مل��اذا ال يرج��ع �إىل الطف��ل؟!" ،ف َّك��ر ،وب��د�أ يف متابع��ة ت�صرف��ات الطف��ل ع��ن
كث��ب ،عندم��ا ح��اول ال�صب��ي اجتياز قناة خر�س��انية ظهرت يف طريقه� ،س��قط فج��أة ،لكنه ،على الرغم من هذا،
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وا�صل الطفل الربيء ال�صراخ بقوة ،وهو يقول �ش��ي ًئا ما ،وميد يده �إىل ذلك ال�ش��خ�ص الذي ابتعد �أكرث دون �أن
يلتفتّ ،
وقطعت قلبه ب�أ ٍمل موجع التعابري اليائ�سة لق�سوة املعاناة ،ح ّولت �أ�شجار اجلوز القا�سية طريقه �إىل �شارع
مي��ر ب�ين جمموع��ة م��ن الأبني��ة املنت�صب��ة هناك بكثافة ،فاختفي من عينيه ،يف ح�ين �أن ال�صبي ،دون �أن ينه�ض،
وا�ص��ل ال�ص��راخ والتل��وي على الأر�ض ،مل يفهم �أي �ش��يء ،فوا�صل طريقة.
ا�س��تيقظ املليون�ير ،ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ،يف حال��ة هيج��ان� ،آه ،ل��و ي�ضع ج�س��مه حتت الري��ح الباردة
لل�صيف الهندي ،ويتنف���س برئتيه بعمق هوا ًء باردًا ،ف�إنه �سينتع���ش على الفور.
كان املليون�ير ال��ذي يحم��ل ا�س��م اخل��ان �أبي�لاي ق��د ع��اد لتوه بعد �أن ق�ضى �أ�س��بوعني �أو ثالثة �أ�س��ابيع يف اخلارج،
تبني �أن مدراء ال�شركات الفرعية كانوا يتطلعون بفارغ ال�صرب �إىل و�صوله لعقد اجتماع يف �إحدى املدن اجلنوبية،
عل��ى الرغ��م م��ن �أن فك��رة عني��دة ج��اءت �إىل ر�أ�س��ه�" :أال ميكنه��م �أن يت�صرف��وا ب��دوين � ً
أي�ض��ا!" ،لكن��ه بع��د �أن ف َّكر
يف �أن��ه رمب��ا ُيخط��ط ل�ش��يء ج��دي ،وكان ح�ض��وره �ضرور ًيا للغاية ،ا�ضطر �إىل الذه��اب �إىل هناك ،وعندما و�صل
�إىل هن��اك ب��د�أ اجلمي��ع ب�إقناع��ه بالرك��وع للأماك��ن املقد�س��ة قب��ل ال�ش��روع يف العم��ل ،فواف��ق عل��ى ذل��ك ،وهك��ذا،
ا�ضط��ر �إىل زي��ارة �ضري��ح بقب��ة عالي��ة بني��ت ب�ين القرن�ين التا�س��ع واحل��ادي ع�ش��ر ،كان للمبنى الرم��ادي بطالئه
املق�ش��ر من��ذ زم��ن طوي��ل تق�ش�ير �أربع��ة "�أب��و"اب ،يف ح�ين كان مدخل��ه وخمرجه عن��د الباب من اجلهة ال�ش��رقية،
بثوب �أبي�ض ،اخلادم الذي يجل�س
كانت �شاهدة القرب على �شكل مهد كازاخي كبري ،واقفة يف الو�سط ،ومغطاة ٍ
مقابلها ،يجل���س على ركبتيه خمف ًيا �س��اقيه حتته ،وي�ش��عر بالبهجة وهو يج ّود مغم�ض العينني �آيات اجلنازة من
القر�آن ،وكانت تقف �شابة مغطاة من ر�أ�سها �إىل �أخم�ص قدميها يف مالب�س بي�ضاء ،تتمايل ،كتلميذة مواظبة،
على �إيقاع �صوت ال�صالة ،وتتمتم ب�صمت مكرر ًة يف نف�س��ها كلمات ال�س��ور ،وحترك �ش��فتيها با�س��تمرار ،يف تلك
اللحظة ،عندما نظر �إىل الوجه احلنون واجلذاب للمر�أة ذات العينني املعربتني عن حالة معاناة �شديدة وقلق،
ثارت فيه رغبة �شهوانية �آثمة ليتمتع بها� ،أ�صابه حرج �شديد ،عندما ف َّكر �أنه �إثم ال يغتفر �أن ت�سمح لنف�سك يف
هذا املكان املقد���س مبثل هذه الأفكار ال�ش��يطانية التي يثريها ال�ش��يطان.
م��ن حي��ث �ش��كله ،كان الوج��ه املل��يء امل�س��تدير لل�ش��يخ ليالئ��م واح��دً ا م��ن جت��ار الب��ازار الكثريي��ن� ،أك�ثر م��ن
مالئمت��ه خل��ادم �ضري��ح ،لكن��ه م��ا �أن ف ّك��ر مع الأ�س��ف حتى النهاية يف �أن الق��در مل يهيئ له �أن ي�أتي �إىل مثل هذا
امل��كان ل�ش��خ�ص نق��ي مبظه��ره التق��ي ،كخادم ال�ضريح ،و�أنه��ى ال�صالة ،حتى �ألقى نظرة متعبة على الأ�ش��خا�ص
املحيطني به ،مل ير َّد �إال مرة واحدة فقط على ترحيب احلا�ضرين الذي انهال عليه من جميع اجلهات ،وا�ستمر
يف اجللو���س يف الو�ضع نف�س��ه.
�ألق��ت ال�ش��ابة اللطيف��ة بقطعت�ين معدنيت�ين م��ن فئ��ة اخلم�س�ين تنغ��ي عل��ى �صيني��ة مغط��اة بقطع��ة قما���ش بي�ضاء،
وغ��ادرت ال�ضري��ح بهدوء وبطء.
ب��د�أ اخل��ادم م��رة �أخ��رى يف ق��راءة �س��ور م��ن الق��ر�آن ب�ص��وت خا�ش��ع� ،ش��رع مرافق��وه ،الواح��د تل��و الآخ��ر ،يف رمي
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متام��ا بع��د �أن تخ َّل���ص م��ن خطاي��اه ،و�ش��عر فج��أة �أن��ه م�ش� ٌ
�ارك يف
ال��دوالرات ،ف َّك��ر �أن��ه ق��د �أت��ى �إىل هن��ا نق ًي��ا ً
النعم��ة ،عندم��ا و�ض��ع ي��ده ب�ش��كل �آيل يف جيب��ه ،كان هن��اك ورق��ة م��ن فئ��ة املائ��ة دوالر ،و�ضعه��ا بلط� ٍ�ف على حافة
ال�صيني��ة ،عندم��ا الح��ظ �أن خ��ادم ال�ضري��ح �ألقى على الفور بنظره على الورقة اخل�ضراء ،فهم ظهور ج�ش��ع من
ت�صرف��ه ،فا�س��تاء للغاي��ة ،وبع��د �أن انته��ى ذاك م��ن دع��اء الأم��وات ،نظ��ر �إليه��م بانتب��اه لبع���ض الوق��ت" ،ح�س� ًنا يا
�أعزائ��ي ،ال �أ�ش��كركم عل��ى تربعاتك��م ،ب��ل عل��ى ح�ضورك��م ،والآن تذوق��وا اخلب��ز واملل��ح يف منزل �س��لفنا املقد���س،
وعن��د مغادرتك��م ،انعطف��وا عل��ى الف��ور �إىل اليمني".
حي��ا امل��ر�أة الت��ي �أع��دت ال�ش��اي وكان��ت يف انتظاره��م ،وذه��ب عل��ى الف��ور �إىل م��كان ال�ش��رف -ت��وروي( ( � ، (1أخ��ذ
بقية رفاقه � ً
أي�ضا يف اجللو�س يف �أماكنهم� ،سرعان ما جاء خادم ال�ضريح ،وجل�س على الطريقة الرتكية بالقرب
من املر�أة التي كانت ت�صب ال�ش��اي.
نح��ن عبي��د اهلل ،و�أتب��اع ر�س��وله ،ميكن��ك �أن ت�صب��ح مل� ًكا يف �أل��ف ي��وم ،وعب��دً ا يف ي��وم واح��د فق��ط ،مل��اذا يتوج��ه
النا���س �إىل الأماك��ن املقد�س��ة؟ مل��ن يفه��م ،ال ح��رج يف �أن تك��ون عب��دً ا لي��وم بالق��رب مم��ن حك��م مل� ًكا لأل��ف ي��وم.
ا�شربوا ال�شاي.
ارجتف �صوت املر�أة ب�شدة.
كان��ت امل��ر�أة ذات الوج��ه البي�ض��اوي اللطي��ف تنظ��ر �إلي��ه دون �أن تزي��ح نظره��ا عن��ه ،وكان عيبه��ا الوحي��د �أنه��ا
جت��اوزت الأربع�ين ،و�إال مل��ا كان��ت �أ�س��و�أ م��ن الفتي��ات اجلمي�لات ،كامله��ر ،اللوات��ي يعر�ض��ن املالب���س يف عرو���ض
وا�ضح��ا ملاذا كان��ت تفعل ذلك،
الأزي��اء ،يف ه��ذه الأثن��اء كان��ت امل��ر�أة ت�ضغ��ط بيده��ا عل��ى �صدغه��ا الأمين ،لي���س ً
جن�س��ا،
كما لو �أن �أنها �ش��عرت ب�أن �ش� ً
�خ�صا من مرافقي املليونري ،الذي يحمل ا�س��م اخلان �أبيالي ،جاء �إىل هنا ً
ف�ش��عرت باحلرج م��ن ذلك.
�أوي ،ات�ضح �أنني مل �أ�سكب لكم ال�شاي.
قالت م�ستدركة فج�أة،
�شربنا� ،شربنا!
�صاح اجلميع م ًعا يف الرد عليها.
بع��د �أن �ش��كر الأك�بر �س� ًنا اهلل ع��ز وج��ل عل��ى النعم��ة املنزل��ة ،نه���ض اجلميع م��ن �أماكنهم ،واجته��وا �إىل املخرج،
توجه��ت �إلي��ه امل��ر�أة املتجمدة بال حراك عند العتبة:
كارغام( (  ، (2ت�أخر ً
قليل".
بد�أ قلبه ينب�ض بخوف ،ووقف �شعر ر�أ�سه.
علي حتمل الكثري من العذاب واملعاناة ،ومبجرد �أن ظهرت هنا ،بد�أت �أ�ش��عر
قبل �أن �أ�صل �إىل هذا العمر ،كان ّ
( (  (1

توروي :مكان يف عمق الغرفة الرئي�سية ،مقابل مدخلها.

( (  (2

ومعب ،ي�ستخدمه من هو �أكرب �س ًنا يف التوجه �إىل من هو �أ�صغر �س ًنا؛ يعني حرف ًيا "يا ُغ ريبي"" ،يا عزيزي".
كارغام� :شكل مهذب ولطيف ّ
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�خي جدً ا ،قبل �أربعة �أ�ش��هر فقط،
بقل��ق �ش��ديد ،يب��دو يل �أن��ك ل�س��ت م��ن ه��ذا الع��امل ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك �أنت �س� ٌّ
دت كلبتك ج��راء ،ولكن عندما جرى ابنك وراءك ،يناديك،
ارتكب� َ�ت خطيئ��ة كب�يرة ،كن� َ�ت �س��عيدً ا جدً ا عندما و ُل ْ
تركته حتى دون �أن تلتفت �إليه.
يا �إلهي ،لقد كان هذا منامي؟
كيف يل �أن �أعرف ،يا عزيزي ،لقد كان ذلك عالمة من الأعلى.
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عليبيك عسكاروف
(و ُلد عام )1951
�y yأنه��ى درا�س��ته بمدر�س��ة الفن��ون ف��ي �ألمات��ي ،وتخ��رج ف��ي كلي��ة
ال�صحاف��ة بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ،وق��د ن�ش��رت �أول��ى
ق�ص�ص��ه ف��ي �صحيف��ة محلي��ة ع��ام  1967تح��ت عن��وان" :عندم��ا
خرجن��ا ال�صطي��اد الثعل��ب".
عام��ا خ��رج �إل��ى النور �أول كتبه بعنوان" :دار ال�س��عادة"،
y yوبع��د ً 12
كم��ا �ص��درت ل��ه العديد من الكتب والرواي��ات مثل" :خواطر حول
التايغا"" ،ال�صقيع المبكر"" ،الق�ص�ص اال�ش��تراكية"" ،الروايات
اال�ش��تراكية"" ،ق�ص��ة الأم���س"�" ،أل��وان الي��وم الفائ��ت"" ،روح
الجواد �س��ريع الحركة"" ،حكمة الن�س��اء"" ،الدب الأ�س��ود مهاجم
الخ��راف" ،رواي��ة "كيجا���ش"" ،الخري��ف الذهب��ي عل��ى قم��م
جبال �ألطاي" ،رواية "يا �ألطاي العظيم ،و"ماذا ع�س��اي �أن �أفعل
م��ع ارتفاعك".
y yعام � 2016صدر له مجلد من �ستة �أجزاء ،وا�ستقبله المجتمع الأدبي والثقافي بترحيب واهتمام كبيرين.
y yيعتب��ر الكات��ب نف�س��ه �ش��هي ًرا ،فوف ًق��ا لآراء النق��اد ،يع��د الكات��ب رائ��د �أدب ال�س��فاري والرح�لات ف��ي الأدب الكازاخي ،حيث
ت�س��لق جب��ال �ألط��اي مرتي��ن ،وو�ص��ل لقم��ة جب��ل موزت��او ،وكتب كتاب "جب��ل موزتاو �أو رحل��ة �إلى مركز الأر���ض" عام ،2016
كم��ا �س��افر �إل��ى �أكث��ر المناط��ق ب��رودة في كازاخ�س��تان وهي القري��ة الواقعة على حافة جبال �ألطاي ،التي �س��جلت بها درجة
الح��رارة  62تح��ت ال�صف��ر ،وف��ي ع��ام  2017ن�ش��ر مق� ً�ال بعن��وان "�ش��اناغاتي".
y yوف ًق��ا للأ�س��اطير الكازاخي��ة ،عندم��ا ح��دث الطوف��ان ف��ي الع�صور القديمة ،ر�س��ت �س��فينة �س��يدنا ن��وح ــ عليه ال�س�لام ــ فوق
جب��ل كازيغ��رت ،وق��د اعتم��د الكات��ب عل��ى �أدل��ة وثائقي��ة جديدة ،و�أدخل تعديالته عل��ى تاريخ الطوفان ال��ذي اجتاح العالم،
و�أج��رى �أبحا ًث��ا متعمق��ة ف��ي الفلكل��ور الكازاخ��ي ،و�ألف "كازيغرت �أو �أفكار عن الطوف��ان العالمي" عام .2017
y yكم��ا �س��افر �إل��ى �أق�ص��ى جن��وب الق��ارة الإفريقي��ة حت��ى و�ص��ل �إل��ى ر�أ���س الرجاء ال�صالح ،وك�ش��ف لجمهور وا�س��ع م��ن القراء
العدي��د م��ن المغام��رات المذهل��ة الت��ي وقع��ت ف��ي ه��ذا الم��كان ،والت��ي ي�صع��ب ت�صديقه��ا؛ و�أل��ف "رحل��ة �إل��ى ر�أ���س الرج��اء
ال�صال��ح �أو �إل��ى �أق�ص��ى الأر�ض".
y yتُرجمت �أعماله �إلى اللغتين الرو�سية والالتيفية.
y yت��م ن�ش��ر رواي��ة "ي��ا �ألط��اي العظي��م ،م��اذا ع�س��اي �أن �أفع��ل م��ع ارتفاع��ك" ،وق�ص��ة "الخري��ف الذهب��ي عل��ى قم��م جب��ال
�ألطاي" في �إ�صدارين منف�صلين في دار ن�ش��ر الأمم في بكين على �أ�سا���س ن�ص عربي تم تكييفه مع الأبجدية الكازاخية،
كم��ا ن�ش��رت تل��ك الرواي��ة م��ع ق�ص��ة "الجي��ل التائ��ه" ف��ي كت��اب منف�ص��ل ب�سل�س��لة "مكتب��ة الجيل النا�ش��ئ".

544

موناليزا

حدث ذلك يف� أوا�سط ال�ستينيات...
بعد ال�سنة الرابعة ،مت �إر�سال طالب كلية ال�صحافة �إىل ال�صحف؛ خلو�ض تدريب عملي ملدة �ستة �أ�شهر.
طب ًق��ا لربنام��ج توزي��ع الط�لاب ،توج��ه "تولي�أوج��ان" �إىل كاراغان��دا ،ليب��د�أ التدري��ب يف �صحيف��ة �إقليمية ،عق��ب
�زل ،لأن��ه مل يك��ن ق��اد ًرا عل��ى حتم��ل تكاليف
و�صول��ه ،وت�س��جيله يف هيئ��ة التحري��ر ،ب��د�أ عل��ى الف��ور بالبح��ث ع��ن ُن� ٍ
الإقام��ة لف�ترة ن�صف ع��ام يف فندق.
جل���س عن��د الهات��ف ،وبد�أ االت�صال بجمي��ع الأرق��ام التي زوده بها موظفو هيئ��ة التحرير ،و�أخ ًريا عرث على غرفة
�صغرية يف بيت مك ّو ٍن من ثالثة �أدوا ٍر يف �إحدى �ضواحي املدينة؛ حيث يعي�ش الب ّناءون.
�ألق��ى تولي�أوج��ان عل��ى ظه��ره حقيبت��ه م��ع �أ�ش��يائه ،وحم��ل ربط��ة الكت��ب الت��ي جلبه��ا مع��ه ،وانطل��ق على الف��ور �إىل
العنوان امل�شار �إليه  .
ج��رف القمامة ،وم�س��ح الغب��ار ال��ذي يع��ج ب��ه املكان  ،ثم رتب الغرفة ،وجهز لنف�س��ه مكا ًنا للن��وم ،ووف ًقا لتقاليده
الرا�س��خة ،علق عل��ى اجلدار الرئي�س��ي �ص��ورة "مونالي��زا" ،التي ،كما هي احل��ال دائ ًما ،ي�صطحبها معه.
خ�صي�ص��ا ،و�إمن��ا
بالطب��ع مل تك��ن الن�س��خة الأ�صلي��ة ال�ش��هرية الت��ي ر�س��مها ليون��اردو دافن�ش��ي ،وال ن�س��خة مع� َّدة
ً
جم��رد ورق��ة كب�يرة مق�صو�ص��ة م��ن �ألب��وم ع��ادي للفن��ون اجلميل��ة ،ق��ام تولي�أوج��ان بنف�س��ه بتحدي��د ه��ذه اللوح��ة
�دود بي�ض��اء ،وو�ضعه��ا بعناي��ة يف �إطا ٍر مذه��ب وجمي��ل.
بح� ٍ
عندم��ا التح��ق تولي�أوج��ان ال��ذي ترع��رع عل��ى �أط��راف بيتباك��داال (  (1باجلامع��ة� ،ش��عر بذاته وك�أنه يدخ��ل
عاملًا� آخر ،وبتلهف �ش��ديد ك َّر���س نف�س��ه الكت�س��اب املعارف ،وكم�س��افر خرج لتوه من ال�صحراء وي�ش��عر بعط�� ٍ�ش ال
بحث� ،أو در�س �إ�ضايف ،ال يرفع ر�أ�سه يف
ميكن كبته ،انغم�س يف الدرا�سة بدون �أن ي�ضيع �أي حما�ضرة� ،أو حلقة ٍ
اللي��ل �أو يف النه��ار ع��ن الكت��ب ،ويف الوق��ت ال��ذي كان فيه زم�لا�ؤه يعان��ون �صعوبة ا�س��تيعاب املنه��ج الدرا�س��ي،مل
يكن تولي�أوجان يكتفي وح�سب بالتهام الكتب الدرا�سية؛ بل يحر�ص على االطالع ب�شغف على الكثري من املراجع
اجلدي��دة له كل ًيا.
(   (1بيتباكداال :تعني "ال�سهوب اجلائعة" – �صحراء تقع يف حمافظات كاراغاندا وجنوب كازاخ�ستان وجامبيل ،تتو�سط نهر �ساري�سو ،ونهر ت�شو ،وبحرية
باخلا�ش.
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قام تولي�أوجان بدرا�س��ة �أعم��ال الكث�ير م��ن امل�ؤلف�ين الأوروبي�ين البارزي��ن م��ن الأزمن��ة القدمي��ة �إىل يومن��ا ه��ذا،
حت��ى و�إن مل يغ���ص يف كل �ش��يء �إىل الأعم��اق� ،إال �أن��ه ق��ر�أ كل م��ا ه��و رئي�س��ي ،دون �أن ي�ترك �أي �ش��يء قد يفي��ده
م�س� ً
�تقبل ،م��ن �أدب وعل��وم اجتماعي��ة ،وتاري��خ ،وفل�س��فة ،وكل م��ا يرتب��ط بالثقاف��ة الأوروبي��ة ،مل ي�ترك كتا ًب��ا
يف �أرف��ف املكتب��ات� ،ش��عر �أن��ه ق��د يك��ون لبن��ة يف ت�ش��كيل املفك��ر تولي�أوجان ،العلي��م بظواه��ر وبواط��ن احل�ض��ارة
الإن�س��انية� إال التهم��ه.
مل تع��رف روح تولي�أوج��ان اله��دوء ،يف الوق��ت ال��ذي كان زم�لا�ؤه يف ال�س��كن اجلامع��ي يدع��ون الفتي��ات� ،أو
يتنزهون يف احلديقة� ،أو يف �ساحة الرق�ص ،كان يرتدي مالب�سه ،ويعقد ربطة العنق ،ويتجه �إىل حفلة مو�سيقية
�س��يمفونية ،وبعدها ي�س��رع مل�ش��اهدة باليه �أو اال�س��تماع لأوبرا ،وعلى الرغم �أن كل احلفالت ال�س��يمفونية والباليه
والأوبرالية مل تكن مفهومة جدً ا له ،وعلى الرغم من �أن طبيعته اخل�شنة ت�شكلت بعيدً ا عن التهذيبات الثقافية
للحي��اة احل�ضري��ة ومل تتقبله��ا� ،إال �أن��ه مل يرتاج��ع.
كان يعتق��د �أن �أوروب��ا ه��ي القو���س الذهب��ي للثقافة العاملية ،ومهما كان��ت �صعوبة كل كتاب ت�صفحه ،فقد قاد �إىل
مثل هذا اال�ستنتاج ،الذي تر�سخ بداخله  مبرور الوقت ،وكامل�سحور حتم�س �أكرث ملا ع َّده حت�سي ًنا للذات.
يف تل��ك الف�ترة ،عندم��ا كان  يدخ��ل �إىل معر���ض فن��ي ،كان��ت املجموع��ة الكب�يرة لأعم��ال ليون��اردو دا فين�ش��ي
�أول م��ا يلف��ت نظ��ره ،وكان يتحرق �ش��و ًقا القتنائه��ا� ،إال �أن ثم��ن الألب��وم كان ً
باهظا ب�ش��كل ال ميك��ن ت�صوره ،وكان
تولي�أوجان يط��رق "�أبو"اب معارف��ه طال ًب��ا �إقرا�ض��ه املبل��غ الالزم ،ليتمكن م��ن �ش��رائه ،وكانوا ي�س��تجيبون.
ل��دى م�ش��اهدته للألب��وم� ،أدرك �أن اللوح��ة الت��ي كان��ت له��ا منزل��ة خا�ص��ة لدى ليون��اردو العبقري م��ن بني �أعماله
كان��ت "جيوكندا"� ،صورة لفت��اة �أ�ضف��ت بابت�س��امتها عل��ى مالم��ح الوج��ه الكثري م��ن الغمو�ض ال�س��احر ،ات�ضح �أن
ا�س��مها موناليزا ،بالطبع لي�س��ت الفتاة نف�س��ها ،و�إمنا �صورتها التي ر�س��مها ب�أنامله ،هنا قال تولي�أوجان لنف�س��ه:
�إذا كان ليون��اردو دافين�ش��ي نف�س��ه ت�ص��رف هك��ذا ،مل��اذا ال �أق��وم بال�ش��يء ذاته؟! و�أرب��ي نف�س��ي كالعباق��رة!
ق���ص تولي�أوج��ان "مونالي��زا" بعناي��ة م��ن الألب��وم ،وو�ضعه��ا يف �إط��ار فاخ��ر ،وعلقه��ا عل��ى احلائ��ط ف��وق �س��ريره،
ك��م م��ن الغ��رف ب� َّدل يف ه��ذه الأع��وام الأربع��ة! �إال �أن��ه مل يف��ارق "مونالي��زا" ،ومبج��رد �أن ينتقل �إىل م��كان جديد،
كان �أول م��ا يق��وم ب��ه ه��و تعلي��ق لوحت��ه املحبوب��ة ف��وق �س��ريره ،فق��ط يف الإج��ازات ال�صيفي��ة ،عندما ي�س��افر مع
فرق البناء ،يرتكها مكرهً ا ،معلقة يف م�س��تودع ال�س��كن اجلامعي� ،أما هذا التطبيق العملي الإنتاجي فيمتد ملدة
ن�ص��ف عام؛ ل��ذا �أح�ضرها مع��ه �إىل كاراغان��دا ،وعندم��ا دخ��ل �إىل غرفته يف �س��كن الب ّنائ�ين اجلماعي ،كان �أول
م��ا ق��ام به هو تعليقها فوق ر�أ���س فرا�ش��ه.
مرت ع�شرة� أيام.
بع��د �أن ا�س��تغرق تولي�أوج��ان يف الق��راءة لليلت�ين ،ا�ست�س��لم للن��وم ،وعندم��ا و�ص��ل مت�أخ ًرا �إىل هيئ��ة التحرير ،كان
مدي��ر الق�س��م بانتظ��اره كم��ا ل��و كان يجل���س عل��ى لوح مزروع بامل�س��امري ...مبج��رد �أن ر�آه �ص��اح غا�ض ًبا:
 قررت تكليفك مبهمة م�س��تعجلة ،اعتقدت �أنك �صحفي �ش��اب وقل ٌم �س��ري ٌع ...وها �أنا �أكت�ش��ف غري ذلك  ،تفعل546

�أي �شيء �سوى �إعداد نف�سك لتكون �صحف ًيا!
اعتذر تولي�أوجان ،م�ؤكدً ا له �أنه م�ستعد لتنفيذ �أي مهمة.
  حـ�سـنـًا!بود ،معر ًبا عن هدوئه ،وا�ستطرد:
متتم املدير ٍ
 الي��وم يف منج��م كوزميباي��ف ،يج��ب �أن ي�س��جلوا رق ًم��ا قيا�س� ًيا ،اذه��ب �إىل هناك ،ار�ص��د م��ا يج��ري واكتب��هب�س��رعة؛ بحي��ث تك��ون امل��ادة يف ال�صب��اح عل��ى مكتب��ي! اتفقنا؟
"و�أين املفر ؟ وكيف ال �أوافق؟" متتم تولي�أوجان يف �سريرته ،وهو يغادر مكتب املدير.
�أخ��ذ تولي�أوج��ان مع��ه م�ص��و ًرا �صحف ًي��ا ،وب�س��يارة هيئ��ة التحري��ر انطلق��ا �إىل الوجه��ة املحددة ،هبط��ا �إىل املنجم
العميق ،و�أم�ضيا اليوم كله حتت الأر�ض ،تلك هي املرة الأوىل التي يجد تولي�أوجان نف�سه يف منجم ،لذا� أثار كل
�شيء ف�ضوله ،وبعد �أن جمع املعلومات الالزمة ،عاد يف امل�ساء �إىل البيت مفع ًما باالنطباعات.
ف��ور دخول��ه �إىل غرفت��ه ،فوج��ئ ب�أمه تن��زوي عل��ى مقع��د يف �إح��دى الزوايا بالكاد ميزه��ا من هزالها ،قريتهم
تقع بجانب بيتباكداال ،يا للعجب! كيف قطعت غولياييم�-شي�شي كل هذه امل�سافة م�ش ًيا! كيف عرثت يف هذه
املدين��ة الكب�يرة عل��ى ه��ذا ال�س��كن امل�ش�ترك املن�س��ي! تنتابه ال�ش��كوك يف �أن َث� َّ�م �ش��ي ًئا خاط ًئا ،نظر تولي�أوجان
بارتباك �إىل �أمه.
 ذهبت �إىل اجلريدة لأبحث عنك ...هناك �أخربوين بالعنوان.اعرتفت ...كان �صوتها باردًا ،كما لو كانت تتحدث مع غريب.
 تاتي(  ، (2ملاذا �أتيت؟�س�أل تولي�أوجان بعد �أن عجز عن �إخفاء قلقه.
�صحيحا ،كان
 و�صل��ت �إىل القري��ة �ش��ائعة ع��ن �أن��ك ح�صل��ت على �ش��قة يف كاراغاندا ،وات�ضح �أن اخل�بر مل يكنً
هناك خط�أ� ،أ�صدقا�ؤك يف اجلريدة �أخربوين.
 يبدو �أن �أحدهم ،بعد علمه ب�سفري �إىل كاراغاندا ،قرر �أنني �س�أح�صل على �شقة هنا ،وح�سدين... َمن يعرف� ...ص َّدقت �أنك حتتفل باملنزل اجلديد ...ف�أ�سرعت لأرى ب�أم عيني.ينتبه تولي�أوجان ،عينا� أمه منتفختان وحممرتان ،كما لو كانت تبكي طوال هذا الوقت ،والآن ،بعد �أن تعبت من
الدم��وع ،جتل���س مرهق��ة ،حت��ى �إن التجاعي��د عل��ى جبينه��ا ب��دت وك�أنه��ا ازدادت ،و�أ�صبح��ت �أعم��ق و�أو�ض��ح ،عل��ى
�س��طح �أ�صابعه��ا الرقيق��ة الطويلة ،ظه��رت ع��روق منتفخة ،ب��ل �إن لون وجهها لي���س كما كان يف ال�صيف املا�ضي،
�أ�صبح �ش��اح ًبا وجا ًفا من ال�شم���س ،ك�أنه �س��هوب احرتقت بلظى ال�شم�س احلارقة.
 تاتي ،ماذا بك؟ هل كل �شيء يف البيت على ما يرام؟(  (2

تاتي� :صيغة حتبب ملخاطبة الأم.
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 كل �شيء على ما يرام ،يا ُمهريي! تاتي ،ملاذا بكيت؟ كيف حال جدي هناك؟ هل هو بخري و�صحة جيدة؟ جدك بخري و�صحة جيدة. ما الذي حدث �إذن؟ وكيف عائ�شة�-أبا(  (3؟ وعائ�شة�-أبا بخري ،يا مهريي.مل يعرف تولي�أوج��ان كي��ف علي��ه �أن يت�ص��رف ،ف��دار ح��ول �أم��ه ب��دون ه��دف ،وبع��د ت��ردد ،ب��د�أ بتح�ض�ير ال�ش��اي،
غل��ى امل��اء ،و�ض��ع على الطاولة �ضيافة ب�س��يطة.
 ح�س ًنا ،والآن تف�ضلي.مد بكلتا يديه �إىل �أمه بياال(   (4ال�شاي الثقيل– .
 ماذا حدث ،تاتي؟ ال تعذبي روحي!�أخذت غولياييم�-شي�شي ر�شفتني ،وطفحت الدموع من عينيها مرة �أخرى.
 وحيدي ،مهريي!نطقت� أخ ًريا مق ِّومة ظهرها.
 يف �س��ن ال�س��ابعة ع�ش��رة ترمل��ت ،ولكي�لا �أزعج��ك ع��ن غ�ير ق�ص��د ،ك ّر�س��ت نف�س��ي لرتبيتك ،ومل �أت��زوج ثاني��ة،وم��ا ال��ذي ميك��ن �أن �أخبئ��ه الآن! الكث�ير م��ن الرج��ال املحرتم�ين طلبوا يدي،مل� أمن��ح �أ ًيا منهم حت��ى نظرة مني،
وروحي يلتهمها احلزن� ،سخرت  قواي من �أجلك ،وما �أكرث الدموع التي ذرفتها يف ليايل معاناتي! لكني ربيتك
و�أخرجتك �إىل النا�س ،ال يوجد�  صنف من املعاناة مل �أقا�سها ،وال يوجد عذاب مل� أكتو بناره ،يا مهريي ....من
مث��ل ه��ذه احلي��اة حتول��ت يف �س��ن الأربع�ين �إىل عج��وز ،ومل �أبل��غ الأربع�ين بع��د ....هذا كل �ش��يء!
 تات��ي ،وه��ل تظن�ين �أين ال �أدرك ه��ذا! �أن��ا �أفه��م كل �ش��يء� ،إن ُكتب��ت يل احلي��اة وال�صح��ة� ،س��أثبت �أن لبن��ك ملي�ضع هد ًرا.
  ي��ا مه�يري ،ال �ألوم��ك عل��ى الإط�لاق عل��ى حليب الأم ،وال �أطمح لثمن ...مل �أكن �أريد �أن �أقول �أي �ش��يء ،لكنك�أجربتني على ذلك.
  تاتي....  كان "�أب��و"ك �أف�ض��ل جيغي��ت(  ، (5ول��وال احل��رب اللعين��ة ،ل ُك ِّرم و�أ�صب��ح ًرجل بار ًزا وزينة وفخ ًرا لل�ش��عب .ولكن
ما ميكن عمله؟! كل هذه الآمال تبددت وتال�ش��ت كحلم ،ومهما حدث ،فقد بقيت �أنت ،وفيك وجدت �س��ندي...
كفي حمدً ا للخالق،
ع�شنا مع �أبيك �سويا ملدة ثالثة �أ�شهر فقط ،لكني �أم�ضيت حياتي كلها وفية لذكراه .ورفعت َّ
(  (3

�أبا� :صيغة حتبب للجدة.
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زوجا كر ًميا ك�أبيك .فخرت بك ،ودللتك ،ومل �أ�س��تطع التنف���س �إىل
و�س�أ�ش��كره يف الدنيا ويف الآخرة؛ لأنه وهبني ً
�أن كربت قو ًيا ال ينثني ،ب�شخ�صية عزيزة ك�شخ�صية �أبيك....
 تاتي� ،أعلم� .شك ًرا لك على كل �شيء ،ولكن َمل ابتعدت هكذا؟ قويل �أخ ًريا ما الذي حدث؟ عندم��ا ذه��ب "�أب��و"ك �إىل اجلبه��ة ،كن� َ�ت ال ت��زال يف رحم��ي ،عنده��ا ق��ال يل� :إن كان املول��ود �صب ًي��ا ،امنحي��ها�س��م تولي�أوج��ان ،و�إن كان ابن��ة اخت��اري له��ا اال�س��م بنف�س��ك ،وتنفي� ً�ذا له��ذه الو�صية �س��ميتك تولي�أوج��ان ،عندما
�أ�صابتك احلمى ،كنت�  أم�ضي الليل والنهار� أ�صلي هلل �أن يعافيك ،حتى �إنني ذهبت �إىل الكثري من امل"زارا"ت
الت��ي تبع��د م�س�يرة ي��وم عن��ا ،وق�ضي��ت اللي��ايل هن��اك وحي��دة :ف�أنت وريثن��ا الوحي��د ،واملوا�صل الوحيد ل�س�لالتنا،
�س��مع اهلل �صلوات��ي ،وتعافي� َ�ت م��ن احلم��ى ، .وب��د�أت �أحل��م بحل��م جدي��د� :أال ي�ترك اخلال��ق ،وحي��دي ،و�أن تك�بر
وت�صب��ح �إن�س��ا ًنا �صا ً
حل��ا ،احلم��د هلل ،وحتق��ق حلم��ي ه��ذا ،ب��دون جه��د خا���ص التحق��ت بالدرا�س��ة ،ومل يب��ق �إال
القلي��ل عل��ى نهايته��ا....
 تاتي ،قويل مبا�شرة ،ملاذا تدورين ،هل فعلت �أنا �شي ًئا ما �أغ�ضبك؟ يف نهاية املطاف ما الذي يجري؟ وهل �أتوقع منك �شي ًئا من هذا القبيل ،يا بني؟ ال تقلقي تاتي ،ما الذي حدث؟ كيف يفهم عدم احرتامك لذكرى والدك ،كيف ذلك يا و ُلدي؟ تاتي!.... لق��د ع�ش��ت م��ع حل��م �أن وحي��دي �س��يكرب خل ًف��ا ،ويكم��ل حي��اة وال��ده ،وزوج��ي ال��ذي م�ض��ى يف �س��ن الع�ش��رين،�سيو ُلد �ألف مرة يف �أحفاده ،و�أنا بعد الكثري من املعاناة� ،س�أ�ستمتع بالرائحة الطيبة ب�صحبة �أحفادي ،وعندها
فقط �س��أنعم باله��دوء والنعيم....
 تاتي.... انتظر يا بني! يبدو �أن �أحالم والدك ،و�آمال �أمك ،ذهبت �أدراج الرياح!عيناي غوليامي�-شي�شي الغائرة عمي ًقا ملعت فج�أة ،ونظرت �إىل ابنها بق�سوة.
 يت�ض��ح ...يت�ض��ح �أن��ك مل تع��ر لأي �ش��يء �أهمي��ة ،وتريد الزواج من ه��ذه� ...أال يكفي �أنها من دين �آخر ،بل وهيبدينة � ً
أي�ضا؟!�  صاحت بلهجة جليدية  ،وهي ت�شري ب�أناملها �صوب موناليزا.
 تاتي....جل�س تولي�أوجان ،وغاب عنه الكالم.
 ووجهها مثل القنب ،ما الذي يربطك بهذه املر�أة؟!� إنها تكربك بخم�س� ،أو حتى بع�شر �سنوات؟ا�س��تدار تولي�أوج��ان بكام��ل ج�س��مه نح��و اللوح��ة املعلقة عل��ى احلائط ،قد يكون لأنه كان ينق��ل اللوحة معه �إىل كل
مكان ،بقيت على وجه الفتاة بقع وا�ضحة ،ت�شبه القنب� ،أو لأنه مل مي�سح الزجاج منذ وقت طويل ،ترك الذباب
�أثره عليه� ،أجل ،وك�أن بطنها �أ�صبح دائر ًيا -يا للعجب! و�أمي كم هي �ش��ديدة املالحظة! وحلريته لعدم معرفته
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�إن كان عليه �أن يبكي �أو �أن ي�ضحك ،توقف مع ده�شته عند موناليزا ،وك�أنه يراها للمرة الأوىل.
يا للعجب!
 ح�س ًنا ،ولكن ملاذا هذه ال�صورة التي �أثارت الكثري من ال�ضجة يف العامل ،مل ت�ؤثر ب�شكل طيب يف �أمي؟"....ت�ش��تعل دواخل��ه ب�صخ��ب اخلواط��ر�" :أن��ا �أنحن��ي �أم��ام اللوح��ة ،يف حني ف�ش��لت هي بكل �س��حرها يف �إث��ارة روح من
�ش��كلتني يف �أح�ش��ائها ،و�أودعتن��ي ن��ور احلياة ،وك��م عانت يف تربيتي! "
ح َّدث��ت غوليامي�-شي�ش��ي م��ن جدي��د ابنه��ا ب�ش��يء ما ،ما�س��حة دموعها املتدفق��ة� ...إال �أن تولي�أوجان مل ي�س��معها،
وك�أن �أذنيه �أ�صابهما ال�صمم ،نه�ض ب�صعوبة ،و�أزال اللوحة من على اجلدار ،و�أخرج �صورة موناليزا بعناية من
الإطار ،وطواها من الن�صف مرتني ....ثم التفت �إىل �أمه ً
قائل:
 تاتي ،هل كل امل�شكلة يف هذا؟ ومد �إليها الورقة.نظر ب�سعادة �إىل وجه غوليامي �-شي�شي ال�شاحب املتجعد .بدا وك�أنه ارتاح ً
قليل.
 كنت �أود قول الكثري� ،إال �أن حنجرتي جفت� ،أعطني �شايك ،يا بني!قال��ت الأم بر�ض��ى ،وك�أنه��ا �أجن��زت �أم� ًرا �ضخ ًم��ا مه ًم��ا ،وب��د�أت بع��د �أن �ش��اعت الفرح��ة يف �أعماقه��ا بتفح���ص
الغرف��ة ،وخب��أت اللوح��ة خفي��ة ،ولك��ن ب�ش��كل �آم��ن ،يف جي��ب ثوبه��ا البي��ج املل��ون الف�ضفا�ض.
 نعم! ،تغم��ر ابت�س��امة عفوية داخل��ه وه��و يوا�ص��ل :تل��ك ه��ي �أوروب��ا ،وه��ذه ه��ي �آ�س��يا ،لي���س كل �ش��يء به��ذهالب�س��اطة ،ولك��ن....
و�ضم� أمه من كتفيها بقوة:
 يا �إلهي ،ليكن كل �سوء فهم معها كهذا!كلنا نكرب �شيئًا ف�شيئًا ،حتى متدرب ال�صحيفة الإقليمية ال�شاب ،ولكن املتغطر�س.
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بعن��وان "ديدولي��ا" بجري��دة "�أت��اي".

1985

�y yأل��ف العدي��د م��ن الق�ص���ص ،مث��ل" :الح�ص��ان العج��وز"" ،التحرر"،
و"الظهيرة" ،وقد عك�ست هذه الق�ص�ص حياة المطربين ال�شعبيين
والملحنين في الما�ضي.
y yق��ام بكتاب��ة العدي��د م��ن ال�س��يناريوهات مث��ل" :مقت��ل قوقب��االك"،
"بيرج��ان �س��ال"" ،ال�س��احرة"�" ،ألمات��ي � -أ�س��تانا" ،و"الملك��ة
توميري���س".
 y yكت��ب العدي��د م��ن المق��االت الأدبي��ة والثقافي��ة الت��ي جذب��ت
اهتم��ام الق��راء و ُن�ش��رت باللغتي��ن الكازاخي��ة والرو�س��ية.
y yفي عام  ،2016قامت دار ن�شر "المو�سوعة الكازاخية" ب�إ�صدار مجموعة �أعماله في خم�سة مجلدات.
إ�سهاما كبي ًرا في تطور الفن الوطني.
y yوباعتباره ملح ًنا ،فقد �أ�سهم � ً
عام��ا ،قام��ت �ش��ركة "ميلودي��ا" ب�إ�ص��دار �ش��ريط �أغان��ي بعن��وان" :مقطوع��ات
y yف��ي ع��ام  1973وعندم��ا كان عم��ره ً 18
بايجيكيتا المو�س��يقية" ومن �ضمنها "اللحن الأبدي" التي �ش��ملت �أكثر من ع�ش��رين قطعة مو�س��يقية ،ومن المختارات التي
�ألفه��ا�" :أل��ف لح��ن كازاخ��ي" الت��ي ا�ش��تملت على �أكثر م��ن  40مقطوعة مو�س��يقية عام .2009
 y yف��ي ع��ام � 2010ص��درت ف��ي باري���س �أ�س��طوانة �ألح��ان مو�س��يقية بعن��وان" :ت��راث تاتيمبي��ت" ،وف��ي ع��ام � 2015ص��در �ألب��وم
بعن��وان "الظهي��رة" ب��ه �أكث��ر م��ن  73مقطوع��ة مو�س��يقية ،وق��ام بت�أدي��ة ه��ذه الألح��ان الكات��ب نف�س��ه ومعلم��ه جونو�س��باي
�ستامبايف.
y yح�صل على جائزة تقديرية من م�ؤ�س�سة . Soros Foundation
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الكيويشي العجوز(  (1

تفح�ص ً
طويل بطاقته الع�سكرية ،كما لو كان يراها للمرة الأوىل( . (2
 هل قدمت �إىل هنا للإقامة فرتة طويلة؟ �س�أقيم هنا ملدة �شهر تقريبا.�أجاب �آجيغرييي.
ا�ستند املفو�ض �إىل ظهر كر�سيه و�ضحك ،وقال:
عام��ا �أخ��دم بو�صف��ي ً
مفو�ض��ا
ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل يف حيات��ي الت��ي �ألتق��ي فيه��ا ب�ش��اب مثل��ك .من��ذ ع�ش��رين ً
ع�س��كريا يف بار�شاتا���س .عندم��ا جئ��ت �إىل هن��ا كن��ت �ش��ا ًبا مثل��ك ،برتب��ة م�لازم .والآن �أن��ا نقي��ب.
�أ�شار ب�شكل عر�ضي �إىل �شريط الكتف.
�خ�صا ج��اء لق�ض��اء �إج��ازة مل��دة �ش��هر ،وه��و احتياط��ي ع��ادي،
 خ�لال ه��ذه ال�س��نوات الع�ش��رين لأول م��رة �أرى �ش� ًفي�سجل نف�سه يف �سجل اخلدمة الع�سكرية� .أنت من�ضبط جدً ا ،رمبا كنت جند ًيا جيدً ا� .شك ًرا لك يا �أخي - ،فتح
الدرج ،وتناول خت ًما رباعي الزوايا ،ومرره بخفة على لوحة احلرب ،و�ضربه خا ًمتا به الوثيقة.
يوم��ا �آخ� ًرا� .إذا مل �أك��ن موج��ودًا� ،س��تقوم ال�س��كرترية
 خ��ذ .ع��د �إىل املن��زل ،وا�س�ترح .قب��ل املغ��ادرة �س��تق�ضي ًب�إلغائك من ال�س��جل.
نظر �آجيغرييي يف �س��اعته وهو خارج ،كان الوقت التا�س��عة والن�صف� ،أي هناك �س��اعة ون�صف ما زالت تف�صله
مفتوحا .عندما
عن موعد احلافلة .توجه �إىل و�س��ط القرية ،فقد طلبت زوجته منه �ش��راء �ش��يء ما .كان املتجر
ً
(  (1

كيوي :مقطوعة �آالتية يف املو�سيقى التقليدية الكازاخية .كيوي�شي -ملحن الكيوي ،و�أحيا ًنا م�ؤدي الكيوي من امل�ستوى الرفيع.

(   (2تبد�أ الق�صة من �أن املو�سيقي ال�شاب جاء من العا�صمة �إىل القرية يف �إجازة ،وو�صل �إىل مركز املحافظة للت�سجيل يف ال�سجل امل�ؤقت يف مركز
التجنيد.
تفاج�أ املفو�ض الع�سكري واعترب �أجيغرييي جندي ًا مثالياً.
هذه الق�صة – هي تكملة لرواية ال�سرية الذاتية للكاتب واملو�سيقي تاال�سبيك �آ�سيمكولوف "الظهرية" عن طفولته وتعلمه على يد املو�سيقيني التقليديني.
ُخ ِّطط ملوا�صلة الرواية عن �سن الن�ضوج والعي�ش يف املدينة .يف هذه التكملة كان من املفرت�ض �أن يتم عر�ض حلياة الت�شرد �شبه القانونية للمو�سيقي ال�شاب
الذي مل يتمكن من ت�سجيل نف�سه (الت�سجيل يف املدينة وفق ًا ملكان �إقامته ،لأنه مل يكن لديه مكان �إقامة دائم) ،وبالتايل ،الت�سجيل يف ال�سجل الع�سكري .كان
من � ش�أن مثل هذه احلياة �أن جتلب العقوبة ،لذلك عندما جاء يف �إجازة �إىل القرية ،حيث ال يطلب �أح ٌد ت�سجيل مكان الإقامة� ،سجل نف�سه على الأقل ب�شكل
م�ؤقت يف �سجل اخلدمة الع�سكرية يف املناطق الريفية ،وذلك لكي يكون يف البطاقة الع�سكرية ت�سجيل.
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زوجعلا يشيويكلا

فتح الباب الثقيل واملغطى بطبقة �سميكة من الطالء الأخ�ضر ،كانت البائعة ال�ضخمة ذات الوجه الأبي�ض تلوح
بيدها لرجل يتو�سل �إليها لإعطائه �شيئا ما .نظرت �إليه باهتمام.
ماذا �ست�أخذ ،يا كايني(  (3؟
نظر �آجيغرييي �إىل الرفوف.
هل يوجد لديكم فلفل؟
نعم.
و�ضعت البائعة على كفة امليزان عدة عبوات.
 اخرت .يوجد �أوكراين ،يوجد �أوزباك�ستاين."غارمدوري" .قر�أ على العبوة الرجل الذي كان واق ًفا بجانبها ،و�س�أل بتملق" :ما هذه الكلمة؟"
هذا يعني “اجلرعة احلمراء( .” (4
�أجاب �آجيغرييي.
 هكذا ي�صف الأوزبك الفلفل .بع�ض الكازاخ يقولون ذلك � ًأي�ضا.
�أويبرياي( . (5
قالت البائعة.
كم �سنة و�أنا �أتاجر ،ولكن مل �أمتكن من فهم هذه الكلمة .و�أنت ،يا كايني� ،أو�ضحتها يف دقيقة واحدة.
بعد �أن �شعر ب�أن البائعة النت ً
قليل ،قال الرجل ب�سرعة:
خان�شاييم� ،أعطيني ن�صف لرت.
لن �أعطيك.
عادت البائعة على الفور �إىل �صرامتها.
بعد �أن �أم�سك بطني �ساقيه بكفيه ،قال الرجل مت�أملًا:
ر�أ�سي على و�شك �أن ينفجر.
بالن�سبة يل ،لي�سقط كل ًيا.
قالت البائعة ،وحتولت �إىل �آجيغرييي.
ح�س ًنا ،كم �سـت�أخذ؟
(   (3كايني- :الأخ الأ�صغر (�أو قريب) الزوج .ووفق ًا للعقيدة الكازاخية التقليدية التي يتم التعبري عنها يف �أ�سطورة الأن�ساب ،ف�إن جميع الكازاخ هم �أحفا ٌد
ل�سلف واحد .ولذلك ،ف�إن املر�أة املتزوجة ت�ستخدم “كايني /الأخ الأ�صغر للزوج” للتوجه �إىل الرجل الأ�صغر منها ،يف حني ي�ستخدم الرجل “جينغي ،جيني�شي/
زوجة الأخ الأكرب” للتوجه �إىل املر�أة الأكرب منه �سن ًا ،ولكن الأ�صغر من �أمه ،و”�آغا/الأخ الأكرب” �إىل الرجل الذين هو �أكرب �سن ًا منه ،ولكن �أ�صغر �سن ًا من �أبيه.
(  (4

بالكازاخية “ديري” ،بالأوزبكية “ديري”-دواء ،جرعة ،م�سحوق ،بودرة.

( �  (5أويبرياي� ،أويبريماي :هتاف تعجب للإعراب عن الده�شة ،املفاج�أة ،البهجة ،ال�سخط وغريها .ترجع �أ�صولها �إىل “�أوه ،يا معلمي” .املعلم هو الدليل
الروحي يف ال�صوفية ،وكذلك الراعي اخلفي اخلارق ،القدي�س.
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نظ��ر �آجيغريي��ي �إىل الرج��ل ال��ذي كان يف مث��ل ه��ذه احلال��ة من��ذ ال�صب��اح الباكر .متو�س��طالقام��ة ،نحيل ،وجهه
نحيف �ش��احب ،مع بقايا �ش��عر �أ�ش��يب ،عيناه ك�أنهما تال�ش��تا ،ب�س�ترة زرقاء بالية ،و�سروال �أ�سود قذر مع فتحتني
على الركبتني ،يداه ترتع�ش��ان� .أثريت يف نف���س �آجيغرييي �ش��فقة غري مفهومة.
جيني�شي(  ، (6هل لديك ٌ
فرط(  (7؟ �س�أدفع.
ملاذا حتتاج �إىل هذا ،يا كايني؟
نظرت البائعة �إىل �آجيغرييي بخجل.
�إيه ،خان�شياييم ،ال�شاب يريد �أن يقدم يل �ضيافة ،ما �ش�أنك �أنت؟
انتع�ش الرجل.
 عملك هو البيع.هذا لي�س مطع ًما لكي �أ�سكب.
�أخذت البائعة وز ًنا من �أوزان امليزان ،و�ضحكت بغ�ضب يف وجه الرجل.
لو �أ�ضربك بهذا على ر�أ�سك ،ف�إن هذا ال يع ّد �أوبال(   (8على الإطالق.
ح�س ًنا� ،إذن� ،أعطيني زجاجة من النبيذ الأحمر.
و�ضع �آجيغرييي ثالثة روبالت على املن�ضدة.
 على ح�سابي.�أوف ،و�صلت �إىل مبتغاك.
قال��ت البائع��ة ،و�س��ارت بر�ش��اقة نح��و ال�صن��دوق� .أخ��ذت زجاجة من ال�صندوق وو�ضعتها ب�ش��يء م��ن العنف على
املن�ضدة.
– هاك ،ا�شرب �أتاو كريي( . (9
�شك ًرا لك يا �أخي.
ق��ال الرج��ل ،وب��دا كم��ا ل��و �أن��ه يزن الزجاجة يف كفه ،وتوجه �إىل النافذة� .س��اد �صم��ت يف املتجر .فتح الزجاجة،
و�س��كب اخلم��ر م��ع غرغ��رة .ثم �ص��اح الرج��ل“ :كها”.

(  (6

جيني�شي ،جينغي� :صيغة اح رتام للتوجه �إىل زوجة الأخ الأكرب ،و�إىل املر�أة التي هي �أكرب �سن ًا.

(   (7كان ب�إمكان البائعة يف االحتاد ال�سوفييتي �أن تفتح زجاجة امل�شروب الكحويل و�أن تبيعها جمز�أة ،على الرغم من �أن هذا كان حمظور ًا .يف معظم
الأحيان كان ي�شرب على هذا النحو مدمنو الكحول الذين مل يكن لديهم ما يكفي من املال ل�شراء زجاجة كاملة .احلديث يدور عن النبيذ الأحمر املقوى
والرخي�ص الثمن الذي كثري ًا ما كان ينتج من بقايا ال�صناعات الغذائية ،مثل التفاح الفا�سد وغريه.
( �  (8أوبال :هو مفهوم عرقي-ثقايف كازاخي ،قريب من “اخلطيئة” امل�سيحية ،ولكن لي�س متام ًا� .أوبال هو انتهاك ملعنى �أو غر�ض� ،أو تدمري �شيء ما �أو
كائن ما ،على �سبيل املثال :رمي اخلبز غري امل�أكول ،ومنع �شخ�ص من العي�ش ب�شكل كامل.
( �  (9أتاو كريي :امل�أدبة الأخرية ما قبل املوت ،وكذلك طق�س ما قبل املعركة املميتة ،حيث يق�سم القادة واملحاربون على القتال حتى النهاية وي�شربون من
الك�أ�س التي مي�سكها اخلان �أو القائد الع�سكري.
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�شرب ،جاريكتيك( ( . (1
قال �آجيغرييي ب�صوت م�سموع بالكاد.
�أونباغان (1 ( (.
قالت البائعة وهي تهز ج�سمها الثقيل كله من ال�ضحك.
 ال ميكن تقوميه.من النافذة مرة �أخرى �سمعت "كها".
ي�شرب بوترية عالية.
قال �آجيغرييي الذي انفجر �ضاح ًكا.
در�سنا مع هذا الوغد م ًعا يف املدر�سة.
قالت البائعة.
– كان جيغيت�ين تري�س��ي( (  . (1والآن انظ��ر �إلي��ه .منب��وذ .ت�أت��ي زوجت��ه كل ي��وم وت�س��ألنا ب��اهلل �أال نبيع��ه الف��ودكا.
وه��ل ب�إمكان��ك مواجه��ة الق��در؟ �إذا كان مق��د ًرا علي��ك �أن تفق��د �أب�يروي( (  ، (1ف�س��يحدث ذل��ك.
قامت بوزن م�شرتيات �آجيغرييي وتعبئتها.
�ستة روبالت واثنتان وخم�سون كوبييك.
رمى �آجيغرييي �سبعة روبالت على املن�ضدة.
�أين يعمل؟
لوحت البائعة بيدها ،وقالت:
وال يف �أي مكان .هذا هو عمله .يف ال�سابق كان مدي ًرا لدار الثقافة( (  . (1كان مو�سيقا ًرا وعازف دومربا( ( . (1
عازف دومربا تقولني؟ ما ا�سمه؟
�س�أل �آجيغرييي باهتمام.
جومان.
( (   (1جاريكتيك �-سطوع ال�ضوء ،وكذلك عايل التقدير ،والذي ال ين�سى -اح رتام املتويف ،هتاف تعجب �أو ت�أ�سف ،مفهوم يعرب عن عبادة قوى الطبيعة،
والقوى ما فوق العادية.
( (  (1

ميئو�س منه.
�أونباغان :وغدٌ ،لعنيٌ،
ٌ

( (  (1

جيغيت�-شاب .جيغيتني تريي�سي –نبي ٌل و�سط ال�شباب.

( (  (1

�أبريوي :ال�شرف ،الكرامة ،املجد.

( (  (1

دار الثقافة :يف العهد ال�سوفييتي نادٍ تقام فيه احلفالت واللقاءات ،وتنظم احللقات والوحدات.

( (   (1دومربا� :آلة مو�سيقية لها وتران ،ت�شبه العود .يف ع�شرينيات وثالثينيات القرن الع�شرين ع ّر�ضت ال�سلطة ال�سوفيتية املو�سيقى الكازاخية التقليدية
للمالحقة بو�صفها غريبة طبقي ًا ،و�صو ًال �إىل �إطالق النار و�سجن املو�سيقيني .ومن بقي على قيد احلياة من املو�سيقيني وجدوا �أنف�سهم مهم�شني .على
الهوام�ش .يف الثالثينيات مت �إن�شاء ن�سخة ر�سمية من املو�سيقى الكازاخية مدعومة من الدولة كفولكلور .تدور �أحداث الق�صة يف �أوائل الثمانينيات ،عندما مل
يتبق مو�سيقيون تقليديون.
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وجم �آجيغرييي ً
قليل.
انتظري  ....جومان؟ �أي جومان؟ هو  ....الذي  ....يا رب رحماك!
م��ع بع���ض اخل��وف التف��ت �إىل الناف��ذة .ات�ض��ح �أن الرج��ل ال��ذي كان يحن��ي ر�أ�س��ه ،ينظ��ر �إلي��ه بر ّق��ة .التق��ت
نظراتهم��ا.
�أجل ،يا عزيزي� .أنا ذلك اجلومان.
اقرتب وهو يعرج على �ساقه اليمنى.
 و�أنت � -آجيغرييي .عرفتك على الفور.هل �أنت ب�صحة جيدة؟
�س�أل �آجيغرييي بحرية.
نعم� ،أيها ال�صعلوك!
قال الرجل .وفج�أة التهب وجهه ،وامتلأت عيناه بالدموع.
– وهل الكيوي�شي يح ّيون هكذا؟
اتك�أ ً
قليل �إىل اخللف ،وفتح ذراعيه.
 هل نحن غربا ٌء عن بع�ضنا عن بع�ض؟ �س�أكون قربا ًنا لك "�أينالأين"( ( . (1عندم��ا احت�ض��ن �آجيغريي��ي ظه��ر كيوي�ش��ي ال�ضعي��ف م��ع فقرات��ه الب��ارزة؛ الن كل داخل��ه م��ن الرق��ة واحلن��ان .ثم
جف��ل ،كم��ا لو �أ�صي��ب بنوبة مفاجئة من الربد.
ال حتزن ،يا عزيزي.
قال جومان مربتًا على كتفه.
 هذا ما حدث .لقد قابلت �أخاك الأكرب ،وهو مير بظروف �سيئة.دونيي�-أي( ( . (1
قالت البائعة.
تعال معي.
قال جومان.
 على الأقل �سنتحدث .متى �س�أراك ثانية؟عندما غادرا املحل ،كانت ال�شم�س قد ارتفعت فوق الأفق بطول رمح( ( . (1
"لن �أفاج�أ هكذا �أكرث ".فكر �آجيغرييي ،وهو مي�شي يف احلارات املتعرجة مع جومان.
( (  (1

�أينالأين :حرفي ًا “�س�أدور حولك” (طق�س ما قبل الإ�سالم)� ،أي “�س�أكون قربان ًا لك”� ،صيغة حتبب ملخاطبة من هو �أ�صغر �سن ًا.

( (  (1

دونيي�-أي“ :اوه ،دنيا” – للتعبري عن الده�شة والأ�سف وما �إىل ذلك.

( (  (1

مقيا�س قدمي للوقت� ،أي ال�شم�س ارتفعت مبا يقرب من � 5-6أمتار فوق الأفق.
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عذ ًرا ،كارغام!( (   (1قال جومان وهو ينظر �إليه مع الدعاء.
 �أنا رجل قميء ،ال �أ�ستطيع حتى �أن �أدعوك �إىل املنزل .ال �أريدك �أن ترى خزيي .ال تغ�ضب ،يا عزيزي. ال ينبغي عليك �أن تقلل من �ش�أنك� ،أخي الأكرب.قال �آجيغرييي.
 �أنا �أفهم كل �شيء. هذه هي دار الثقافة.قال جومان عندما اقرتبا من مبنى كبري يعلوه �سقف �أزرق.
 �سنجل�س هنا.�س��ارا عل��ى ط��ول املم��ر .فت��ح جوم��ان الب��اب اجلانب��ي .يف و�س��ط الغرف��ة الوا�س��عة كانت الآالت املو�س��يقية مكد�س��ة
يف كوم��ة� .أخ��ذ �آجيغريي��ي �إحدى �آالت الدوم�برا وبد�أ يتفح�صها.
 هذه �أورك�سرتا املنطقة.�أو�ضح جومان وا�ض ًعا كر�سيني متقابلني.
 يف ه��ذه القري��ة هن��اك �ش��خ�صان فق��ط ال ينظ��ران �إ ّيل ب��ازدراء :تيني�ش��تيك قائ��د الأورك�س�ترا ،وخان�ش��اييم
الت��ي تعرفها.
�أخذ �آجيغرييي بيده دومربا �أخرى.
 هي ال تنفع ل�شيء.قال جومان.
 اتركها .هنا توجد الدومربا التي انتقيتها.فتح خزانة يف الزاوية مبفتاح ،و�أخذ منها دومربا ملفوفة يف قما�ش وناولها لآجيغرييي،
 هاك ،هذه �أف�ضل.كان م��ن الوا�ض��ح �أن الأداة ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا �إنت��اج امل�صن��عُ ،اع ُتن��ي به��ا جي��دً ا ،وتب��دو يف حال��ة ممت��ازة.
كانت مطلية بطبقة رقيقة من الطالء ،وكانت مفاتيحها الطويلة وال�ضخمة م�صنوعة من اخل�شب ال�صلب .مل�س
�آجيغرييي �أوتارها بهدوء .ات�ضح �أن الدومربا مت �ضبطها �ألكونري( ( � . (2أم�سك بالوترين بكامل قب�ضته ،وانزلق
عل��ى طولهم��ا ،و�س��حبهما جان ًب��ا حتى �ص ّرا ،ثم تركهما .وعاود مل�س��هما م��رة �أخرى .مل يتغري الدوزان.
ال تنزعج.
( (  (1

كارغام� :صيغة حتبب ملخاطبة من هو �أ�صغر �سن ًا.

( ( �  (2ألكونري :اال�سم التقليدي لدوزان الدمربا لـ يا ري .وباملعنى احلريف اللون البني الأحمر .يرمز اللون الأحمر �إىل الدم واحلياة ،وهو لون الراية
الع�سكرية القدمية .ومفهوم “البني” هو فل�سفة كاملة يف الثقافة الكازاخية ،ويف املو�سيقى هو ال�صوت التقليدي املثايل؛ �صوت عميق غني بالنغمات.
وهذه واحدة من املقطوعات التي تتحدث عنها الق�صة ،ي�ؤديها امل�ؤلف https://www.youtube.com/watch?v=am5kX� :
yosKOg
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قال جومان الذي كان يراقب كل حتركاته.
 �ألكونري� ،أو وفقا لكم دوزان ال ري( ( . (2لدى �آبيكني( (   (2الدوزان �أعلى من ال ري.
قال �آجيغرييي.
مل يع��زف �آبيك�ين عل��ى �أوت��ار رقيق��ة م��ن �أمع��اء املاع��ز ،و�إمن��ا عل��ى �أوت��ار ثخين��ة م��ن �أمع��اء اخل��راف ،لذل��ك كان
ي�ضب��ط الدوم�برا �أعل��ى �ألكون�ير بقلي��ل .ب�صراح��ة� ،أن��ا �س��عيد ب��ك .فق��ط لدى كب��ار �أ�س��اتذة الأ�س��اتذة ر�أيت هذه
الطريق��ة يف ه��ز الأوت��ار ،و�إم�س��اكها يف القب�ض��ة.
قال جومان.
 هكذا يتحققون مما �إذا كانت جاهزة.قام �آجيغرييي مرة �أخرى بالنقر على الأوتار.
 ال تزال الأوتار م�شدودة.نعم ،يا عزيزي.
قال جومان وهو يتنف�س ملء �صدره.
كان حلمي �أن �أ�سمع �أداءك .يبدو اليوم �أن هذا احللم �سيتحقق .اعزف!نظ� ًرا لعج��ز �آجيغريي��ي ع��ن انتق��اء مقطوع��ة ب�س��رعة؛ غ��رق يف التفك�ير� .أي مقطوع��ة ب�إم��كاين �أن �أ�ؤديه��ا �أم��ام
مث��ل ه��ذا الكيوي�ش��ي؟ ب�ش��كل ي�صع��ب مالحظت��ه ،رف��ع دوزان الدوم�برا ً
قليل .يف اجلزء ال�س��فلي م��ن عنقها �أزال
دو�س��تان( (   (2كا�ش��اغان( (   (2والدو�س��تان الوحي��د .ودف��ع بالدو�س��تان الناع��م �إىل يلي( ( . (2
برافو!
قال جومان ال�سعيد.
 �أنت مل تلم�س الأوتار ،وبدا يل �أين �أ�صبحت �أ�سمع معزوفة.“ح�س ًنا ،يا رب!” قال �آجيغرييي يف نف�سه بقلق .وغم�س �أ�صابعه يف لوحة مفاتيح الدومربا (2 ( (.
( ( “  (2وفقا لكم” :هنا يبني جومان االختالف بني املو�سيقى التقليدية واملو�سيقى “ال�شعبية” �شبه الر�سمية ،وامل�صطلحات التقليدية وامل�صطلحات ذات
الأ�صل الأوروبي التي يتم تدري�سها يف نظام التعليم العام.
( ( �  (2آبيكني حا�سينوف ( – )1897-1958كيوي�شي وممثل جنا من املجاعة والقمع ،وكان �أول من بد�أ يف �أواخر الأربعينيات ب�أداء املو�سيقى التقليدية
لكازاخ�ستان و�شريبتبي-كيوي على امل�سرح الر�سمي.
( (   (2يف الدومربا التقليدية كانت دو�ستانات متحركة ،وات�سمت املو�سيقى بتعدد النغمات؛ الأمر الذي ُد ّمر يف ثالثينيات القرن الع�شرين يف النموذج
الر�سمي للمو�سيقى .فعلي ًا كان لكل مفتاح نظامه اخلا�ص لتعدد النغمات .كا�شغان بريين ،جيتيم بريين� ،إميرييلي بريين هي �أ�سماء تقليدية للمقامات على
رقبة الدومربا.
( (  (2

كا�شاغان“ :احل�صان الهارب طوال الوقت”؛ اال�سم التقليدي للمقام الرباعي الدرجات على رقبة الدومربا.

( (  (2

يلي :عر�ض الإ�صبع (قيا�س ي�ساوي عر�ض �إ�صبع واحد).

( (  (2

تاال�سبيك �آ�سيمكولوف :كيوي�شي المع ،و�صف يف م�ؤلفاته ون�صو�صه الفنية تقنية �أداء كل مقطوعة ب�شكل مميز.
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جوم��ان ،ال��ذي كان مكفه� ًرا ،جتم��د ،مل ُي��زح عيني��ه املليئت�ين بالدم��وع ع��ن الدوم�برا ،كم��ا ل��و كان ي�س��تمع �إىل
املعزوف��ة ،لي���س فق��ط ب�أذني��ه ،و�إمن��ا بعيني��ه وج�س��مه؛ ب��كل كيان��ه .انته��ت املعزوفة.
ال توجد كلمات.
قال جومان ب�صوت �أج�ش.
 ات�ضح �أنه ميكن �أن ت�شرب املعاناة كاملاء� .شك ًرا ،يا عزيزي� .أ�شعر وك�أن �أجنحة قد منت لدي.نه�ض و�سار يف الغرفة ذها ًبا و�إيا ًبا .جل�س مرة �أخرى .حتول وجهه امل�ستنري �إىل �آجيغرييي.
“كو�سبا�س��ار( (   (2الب��كاء امل��ؤمل” .املقطوع��ة الت��ي �أداه��ا تاتيمبي��ت معز ًي��ا كو�ش��يكباي ال��ذي فق��د ابن��ه الوحي��د.
�أك�ثر  ....اع��زف �أكرث.
ق��ام بع��زف الواح��دة تل��و الأخ��رى ،ب��دون انقط��اع ،و"الكو�سبا�س��ارات املرتبك��ة" الث�لاث ....ناد ًرا ج��دً ا ما �صادف
مث��ل ه��ذه الآل��ة املع�برة املريح��ة  ....بع��د م��رور بع���ض الوق��ت ،ت�آلف��ت الأوت��ار والأ�صاب��ع م ًع��ا ،كم��ا ل��و كان��ت ق��د
ان�صه��رت؛ كم��ا ل��و �أن ال�ص��وت مل يك��ن يتدف��ق م��ن الأوت��ار ،و�إمن��ا م��ن �أط��راف الأ�صابع.
كان عل��ى و�ش��ك �أن ينته��ي م��ن ع��زف "الكو�سبا�س��ار القرمزي��ة( (  ." (2لكن��ه مل يج��ر�ؤ عل��ى ذل��ك .وب� ً
�دل م��ن ذلك،
بد�أ بعزف "املا�ش��ي من القلب" .نه�ض جومان� ،س��ار �إىل النافذة ،جل���س وظهره �إىل �آجيغرييي .انتهت املعزوفة،
لكن جومان ،بدون �أن يتحرك ،وا�صل النظر �إىل النافذة� .أخريا م�سح حنجرته .بدا �صوته باهتًا بع�ض ال�شيء.
اعزف “الكو�سبا�سار القرمزية”.
ق��ام �آجيغريي��ي بت�صوي��ب الدو�س��تانات الت��ي َ�ضعف��ت وحترك��ت م��ن �أماكنه��ا قلي� ًلا ،و�ش� َّدها ب�إح��كام .وق��ام ب�أداء
املقطوع��ة الت��ي طلبه��ا جوم��ان ،م�س��تثم ًرا فيه��ا كل فنه ،بدون �أن يفقد وال حت��ى طي ًفا واحدً ا.
يف الغرف��ة �س��اد �صم��ت يذي��ب كل �ش��يء .كان ال�ش��خ�صان الل��ذان التقي��ا للت��و م�صادف��ة �صامت�ين ،كم��ا ل��و كان
كل منهم��ا يع��رف الآخ��ر ويفهم��ه ط��وال حياتهم��ا ،ب��دون كالم ،وانتهي��ا للت��و  ....ال ....ال� ،إنهم��ا يف ه��ذا احلديث
املتوا�صل.
يف وقت الحق و َّدع جومان �آجيغرييي حتى احلافلة ،وعانقه بقوة.
لقد �أخط�أتُ  .ال ،لقد كفرت.
قال يف الهواء.
 ات�ض��ح �أن الكي��وي موج��ودة .مل مت��ت بع��د ....ل�س��ت �أن��ا م��ن يع��ظ .ومع ذلك �س��أقول� .آجيغرييي ،ي��ا عزيزي ،الحت��د عن طريقك .ال تنف�صل عن الدومربا.
ِ
( (   (2كو�سبا�سار :جمموعة من  62معزوفة فل�سفية عن احلياة واملوت لكيوي�شي القرن التا�سع ع�شر تاتيمبيت .تنق�سم املجموعة �إىل جمموعات فرعية
جرى �أدا�ؤها الواحدة تلو الأخرى .وفق ًا للأ�سطورة� ،أدى تاتيمبيت هذه املعزوفات ليعزي الأب الذي فقد ابنه الوحيد والذي حاول قتل نف�سه.
( (   (2مغزى ت�سمية املعزوفة “الكو�سبا�سار القرمزية” ف�سره تاتيمبيت“ :تزهر زهرة ال�سهوب هذه ليومني �أو ثالثة �أيام فقط .احلياة ق�صرية لدرجة �أنه
ينبغي عدم حماولة اخت�صارها �أكرث من ذلك”.
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خج��ل �آجيغريي��ي ،ومل يج��ر�ؤ عل��ى الإجاب��ة .فال�ش��خ�ص ال��ذي جعدت��ه احلي��اة ميك��ن �أن يكون �ش��ديد احل�سا�س��ية،
ومو�سو�سا.
ً
مل �أكن �أعتقد �أنني �س�ألتقي بك يف مثل هذه الظروف.
قال يف النهاية.
ال تتعذب يا عزيزي.
قال جومان.
 �أنا �أفهم ما تريد قوله.�أ�شعل �سيجارة .و�صمت غار ًقا يف التفكري.
رجاء �آخر.
قال بعد توقف.
 لي���س من �أجلي ،بل من �أجلك .حتى لي���س من �أجلك ،ولكن من �أجل كيويانا امل�ش�تركة .يف الطريق �إىل البيتليت��ك تتوق��ف يف �ساريكامي���س .يف ه��ذه القري��ة يعي���ش الكيوي�ش��ي �آتيغ��اي� .س��معت �أن��ه ال ي��زال عل��ى قي��د احلي��اة.
ع��ازف دوم�برا ا�س��تثنائي .تع��رف علي��ه .احفظ م��ا يعرفه ،وال تغ�ضب لأنن��ي مل �أعزف لك.
قال وهو ميد يده.
 ال �أج��ر�ؤ عل��ى مل���س الدوم�برا الآن .يف وق��ت الح��ق� ،إذا كان مق��د ًرا يل ،و�إذا ج��اءين �أف�ض��ل الأي��ام� ،إذا التقين��ا ....ف�س��وف �أريك ف ّني.
نبه ال�سائق لال�ستعداد لالنطالق.
ً
حظا �سعيدً ا ،يا عزيزي!
قال جومان.
�أنت � ً
أي�ضا� ،أمتنى لك ال�صحة اجليدة والهناء.
قال �آجيغرييي.
 �سنلتقي يف �أوقات طيبة.عندم��ا و�صل��ت احلافل��ة �إىل نهاي��ة ال�ش��ارع ،نظ��ر �إىل اخلل��ف .كان جوم��ان يب��دو ك�ش��بح باهت بكتفي��ه املتدليتني.
ارجت��ف قل��ب �آجيغريي��ي ،ومل يعد ينظر �إىل الوراء �أكرث.
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كانت احلافلة على و�ش��ك الو�صول �إىل �ساريكامي���س .كانت الرياح ال�س��اخنة تهب بقوة ،لتغطي ك�س��حابة �س��وداء
ال�سماء ،وبد�أ مطر خفيف بالهطول.
�أخ ًريا ،هانت.
قال��ت ام��ر�أة م�س��نة كان��ت تتع��ذب ط��وال الوق��ت من الكتمة .م�س��حت العرق ع��ن وجهها ،ورفع��ت �إىل حلقها ثوبها
الأخ�ضر.
 عجيب ،وهل ح ًقا ميكن �أن يكون اخلريف حا ًرا �إىل هذه الدرجة؟ احلرارة �أكرث �شدة من يوليو.يف الإذاعة قالوا �إن احلرارة �ستكون  38درجة،
ردد �شاب.
بد�أ النهار بالتدهور.
قال الرجل العجوز الذي كان يجل�س �إىل جانب �آجيغرييي.
 يف ال�س��ابق كان كل �ش��يء يجري يف �أوانه .كان مثل هذا املو�س��م ي�س��مى “ال�صيف بدون ذباب” .اخلريف نعمةمتنح الروح البهجة .ا�ستمر حتى ال�صقيع الأول يف نوفمرب.
عندم��ا توقف��ت احلافل��ة يف مي��دان دائ��ري و�س��ط القري��ة ،وتوج��ه النا���س �إىل املخ��رج؛ هطلت �أمط��ار غزيرة .حل
الظالم على الفور� .س��رعان ما غادرت احلافلة.
�آجيغريي��ي ،ال��ذي بق��ي وحي��دً ا مل ي�س��تطع حتم��ل �ضغ��ط الأمط��ار الت��ي كان��ت تنف��ذ م��ن خ�لال الثق��وب املعدني��ة.
انحن��ى وا�ض ًع��ا ر�أ�س��ه ب�ين كتفي��ه ،ونظ��ر حول��ه .يف وم�ض��ات ال�برق مل تكن من��ازل القرية ال�صغ�يرة مرئية ،واملاء
الطيني يغلي ويرغو يف كل مكان .ومي�ض �آخر من الربق ينري املنزل القريب .مهما يكن ،قرر �آجيغرييي اللجوء
�إلي��ه .ولك��ن ح�ين اق�ترب م��ن مدخ��ل املن��زل ،فوجيء بعالم��ة ق�صدير مربعة كت��ب عليها "مق�ص��ف" ،وكان الباب
مغل ًقا بقفل.
�خ�صا يناديه .عندما �ش��بع العامل من ال�ضوء الأخ�ضر للربق ،ر�أى حتت مظلة املنزل املتداعي ً
رجل يف
�س��مع �ش� ً
منت�صف العمر يلوح بيده له؛ فهرع �إليه وهو يت�صبب عر ًقا ويتعرث.
ني.
ادخل يا ُب ّ
قال الرجل لآجيغرييي ،و�سمح له بالدخول.
 ح�س � ًنا ،ح�س � ًنا ،لق��د ابتلل� َ�ت حت��ى اجلل��د! يق��ال �إن م��ن يبتع��د ع��ن منزل��ه خلط��وة ،ه��و م�س��افر يحت��اج �إىلامل�س��اعدة .لننتظ��ر املط��ر م ًع��ا ،لنتح��دث .عل��ى الأرج��ح �س��يخبو قري ًب��ا.
يف عم��ق احلظ�يرة ال�صغ�يرة كان هن��اك �ش��اب يجل���س القرف�ص��اء ويدخ��ن .نف���ض الرم��اد وق��ال لآجيغريي��ي
مبت�س� ًما:
عب ًثا طرقت باب املق�صف .هذا الباب مل يفتح بعد احلرب العاملية الثانية.
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ني؟
من �أين �أنت قادم( (   (2يا ُب ّ
�س�أل رجل يف متو�سط العمر.
�سافرت من بار�شاتا�س لأ�ضع نف�سي يف �سجل اخلدمة الع�سكرية ،والآن �أنا عائ ٌد �إىل �آيغيز.
�أجاب �آجيغرييي.
الت�صق القمي�ص الرطب بج�سده؛ فبد�أ يعاين من الربد.
وملاذا نزلت هنا؟
لدي �أمر يف �ساريكامي�س .باملنا�سبة� ،أنت من هذه القرية؛ يف �أي جانب منزل �أ�ساكاكال( ( �  (3آتيغاي؟
�آتيغاي ،تقول؟
ف ّكر الرجل ً
خاف�ضا عينيه.
 ح�س ًنا� ،أنا ال �أعرف� .أنا �أعي�ش يف مزرعة .لكن هذا قاديرجان من �ساريكامي�س نف�سها .يجب �أن يعرف.ماذا يعمل هذا الرجل العجوز؟
�أطف�أ ال�شاب عقب ال�سيجارة ونه�ض.
ال �أعلم.
�إذا كان الأمر كذلك ،ف�أنا ال �أعلم � ً
أي�ضا.
ابت�سم ال�شاب.
�شخ�صا ا�سمه �آتيغاي .لقد كرب ،لكنه لي�س عجو ًزا .ميكانيكي هذه القرية.
�أنا �أعرف
ً
هل يعزف على الدومربا؟
�س�أل �آجيغرييي ،و�شعر على الفور بعدم �أهمية �س�ؤاله.
�س��أذهب و�أطل��ب الب�ش��ارة م��ن زوج �أخت��ي .تعي���س ،يع�ض��ه الكلب حتى ل��و كان راك ًبا على اجلمل! وهنا �ش��خ�ص ما
يبحث عنه
انفجر قاديرجان �ضاح ًكا ،وهو ي�سحب من العلبة �سيجارة �أخرى.
�أخي� ،إن كنت تبحث عن هذا الآتيغاي؛ ف�أنت �ضللت الطريق� .أنا �أ�س��خر منه لأنه هو زوج �أختي .لكنه مل يحمل
دومربا يف يديه قط� .أنا �أقول احلقيقة.
رمبا لديه اال�سم نف�سه؟ قال الرجل.
ال �أعرف
قال قاديرجان.
 �أنا �أعرف �آتيغاي واحدً ا.( (  (2
( (  (3

ذاهب؟”� ،إذ يعتقد �أن من � ش�أن ذلك �أن يخفق توفيق امل�سافر.
“من �أين �أنت قاد ٌم؟”  -من غري املرغوب فيه لدى الكازاخ ال�س �ؤال “�إىل �أين �أنت ٌ
�أ�ساكاكال :حرفي ًا “�صاحب اللحية البي�ضاء”� ،شيخ ،الرجل الوقور يف �سن الكرب.
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ب��د�أت غ��زارة املط��ر تخف��ت .م��ن بني ثغرات ال�س��حب املتخلفة ،الحت ال�شم���س ،وتراجع ال�ضب��اب الرمادي ،وعاد
العامل ي�شرق من جديد.
من زاوية احلظرية ظهرت امر�أة عجوز مع بقرة بحبل.
هذه العمة باتيكان.
قال قاديرجان.
 �إذا كان هناك �شخ�ص يعرف؛ ف�إنه هي.مرح ًبا� ،أيتها اجلدة.
قال �آجيغرييي.
ماذا تريد يا عزيزي؟
�س�ألت املر�أة العجوز وهي تنظر يف حرية �إليه.
 مل �أعرف ،ابن من �أنت؟�أنت ال تعرفينه .جاء من �آيغيز.
قال قاديرجان ب�صوت عال.
عليك.
 لقد �س ّلم ِعلي؟
�أوه ،جاء من �آيغيز لي�سلم ّ
قالت اجلدة.
ني.
– ليكرث اهلل ذريتك يا ُب ّ
كل �سكان هذه القرية يحبون املزح.
قال الرجل.
يا عمة ،جاء هذا الرجل باح ًثا عن رجل يدعى �آتيغاي.
�صاح قاديرجان.
يقول �إن هذا الرجل العجوز هو عازف دومربا .هل تعرفينه؟
�آتيغاي امل�سعور؟
و�ضع��ت اجل��دة �أذنه��ا عن��د قاديرج��ان .م��اذا ،م��اذا؟ ا�ش��رح ب�ش��كل جي��د .ه��ل يق��ول �إن كل املجان�ين جمعوهم يف
�آيغيز؟ ماذا �س��يفعلون بهم؟
مل ي�ستطع قاديرجان �ضبط نف�سه من ال�ضحك على نكتة املر�أة العجوز ال�سامة.
يبدو �أنهم �أقران.
قال الرجل.
 الأقران فقط ميكنهم �أن ميازح بع�ضهم بع�ض ب�شكل �شرير.564

من ال يعرف لعنة ال�سماء هذه.
قالت اجلدة.
لق��د جئ��ت يف ي��وم طي��ب ي��ا بن� ّ�ي� .أطل��ب من��ك �أن ت�أخ��ذ م��ع �آتيغ��اي كل املجان�ين م��ن هن��ا .وله��ذا �س��يحقق اهلل كل
�أمانيك.
�أين ميكنني �أن �أجده؟
�س�أل �آجيغرييي.
�أخ ًريا �أجابت اجلدة ب�شكل جدي.
كن��ت �أم��زح ي��ا بن� ّ�ي .ال ترتب��ك .ج��دك �آتيغ��اي يعي���ش بعي��دً ا ع��ن القري��ة ،يف بي��ت وال��ده الق��دمي .ا�س��لك ه��ذه
الطري��ق ،بانح��راف (و�أ�ش��ارت �إىل الغ��رب) ،ومت�� َّ�ش مل�س��افة كيلوم�تر واح��د تقري ًب��ا ،فت�ص��ل �إىل من��زل �آتيغ��اي.
رافقت��ك ال�س�لامة ،ي��ا بن� ّ�ي� .أبلغ��ه حتيات��ي.
من��زل م��ن الط��وب ،مرتام��ي الأط��راف ،مع �س��قف م�س��طح .حوله الكثري من املب��اين امللحقة وحظائر املا�ش��ية .ال
يوجد �سياج؛ ف�ضاء مفتوح .موقد حمفور �أمام الباب ،مملوء �إىل حوافه باملاء.
قبل �أن يدخل املنزل ،نظر �آجيغرييي مرة �أخرى �إىل ال�س��هوب .اجلو ال يزال ملبدً ا بالغيوم .ال�س��هوب ال�شا�س��عة
حتت ال�سماء تتنف�س الرطوبة" .من املحتمل �أن املطر �سيهطل من جديد" .ف ّكر.
بعد �أن دخل و�أغلق الباب خلفه ،وقف �آجيغرييي يف املمر لفرتة ،حتى اعتادت عيناه الظالم ،ثم ذهب مبحاذاة
اجلدار .بد�أ ي�سمع حدي ًثا �صاخ ًبا .تلم�ست يده مقب�ض الباب .نقر مرتني ،لينفرج الباب الثقيل ب�صعوبة.
يف الغرف��ة �ش��به املعتم��ة كان هن��اك اثن��ان .يف ال�ص��در يف عم��ق الغرف��ة ،وف��وق �س��جادة �س��ميكة م��ن الف��راء جل���س
رجل عجوز �أحمر ال�شعر ذو بنية قوية مثل هذا الباب� .سكبت ال�شاي امر�أة عجوز كان ظهرها باجتاه �آجيغرييي،
ونظرت هي والرجل العجوز �إىل ال�ضيف بده�شة.
ال�سالم عليكم!
قال �آجيغرييي.
بني .تعال واجل�س على ال�سجادة.
عليك ال�سالم ،يا ّ
قال الرجل العجوز.
ان�سحب �آجيغرييي من مكانه ،وانحنى �أمام الرجل العجوز ،ومد كلتا يديه للم�صافحة( ( . (3
هل �أنت يف �صحة جيدة ،يا جدي؟ كيف ت�شعر؟
�س�أل ،ثم حتول �إىل املر�أة العجوز املنحنية:
 هل �أنت ب�صحة جيدة يا جدتي؟( (  (3

الرجل العجوز جال�س على ال�سجادة على الأر�ض ،لذا يحييه �آجيغرييي راكع ًا على ركبتيه .وم�صافحة االح رتام لدى الكازاح بكلتا اليدين.
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قال الرجل العجوز بارتياح ،وهو مي�سد حليته:
ح�س ًنا! �أيتها العجوز اغلي �شايا مرة �أخرى .يبدو �أن �ضيفنا ي�شعر بالربد.
ارت�شف ال�شاي من ك�أ�س كانت �أمامه.
بني؟ �أخربنا عن نف�سك.
 من �أين �أنت قاد ٌم يا ّامتد وقت �ش��رب ال�ش��اي .الرجل العجوز طوال الوقت كان يدفع نحو �آجيغرييي بطبق �صغري مع كويرداك( ( ، (3
مبتهج��ا يف �س��ذاجة ب�ش��هية
وزب��دة عل��ى �صفيح��ة وك��ورت( (   (3وباور�س��اك( (   (3مو�ضوع��ة عل��ى مفر���ش املائ��دة،
ً
ال�ضي��ف� .ش��رب ه��و ال�ش��اي ،و�أعاد �إىل زوجت��ه كوبه الفارغ.
عندم��ا �ش��بع �آجيغريي��ي ،م�س��ح وجه��ه ،وجل���س بعي��دً ا ع��ن الطاول��ة .كان �صاح��ب البي��ت ق��د �أف��رغ ب�ضع��ة �أك��واب
ً
منديل
�أخرى على التوايل ،وك�أن �شي ًئا مل يكن ،ثم �أخذ من جيب ال�سرتة البنية الفاخرة ال�ضخمة مثل بطانية
وم�س��ح بب��طء العرق من عل��ى جبهته( ( . (3
ح�س ًنا ،يا بني ،من امل�ؤكد �أنك مل ت� ِأت فقط لزيارة �آتيغاي الذي ي�سكن بعيدً ا عن اجلميع .ما هو طلبك؟
�صم��ت �آجيغريي��ي وه��و ينظ��ر �إىل الرج��ل العج��وز ال��ذي كان ينتظ��ر ال��رد به��دوء .ث��م ،بعد �أن قرر عدم امل�ش��ي يف
دوائر ،قال:
جدي� ،سمعت �أنك عازف دومربا .جئت لأتعلم منك.
من قال لك ذلك؟
رجل يدعى جومان.
ارتع�ش حاجبا الرجل العجوز .ويف اللحظة التالية نظر �إىل �آجيغرييي ب�شيء من ال�سخرية.
�إي��ه ،ي��ا عزي��زي .من��ذ زم��ن طوي��ل افرتقت عن الدومربا .جومان قال احلقيقة .يف ال�س��ابق كن��ت �أقر�ص الأوتار.
جب��ت ال�س��هوب كله��ا ،عزف��ت �أم��ام النا���س .لك��ن ه��ذا كان يف ال�س��ابق .والآن  ....ق��واي لي�س��ت ه��ي نف�س��ها� .أق��ول
لك� ،أنا مل �أحمل الدومربا يف يدي منذ ع�ش��رين �س��نة.
هل ت�شعر بالأ�سف مل�شاركة فنك مع الطفل؟
قالت اجلدة التي كانت قبل ذلك ت�صب ال�شاي ب�صمت.
 جاء �إليك بطلب.�إيه� ،أيتها العجوز!
قال الرجل العجوز وهو يتحرك.
( (  (3

كويرداك �-أكلة �شعبية من املعالق الطازج املقلي بال�سمن :رئات ،كبد ،قلوب ،كالوي .تع ُّد عادة لل�ضيوف �أو عند ذبح املا�شية.

( (  (3

كورت :جنب جمفف.

( (  (3

باور�ساك :قطع من العجني مقلية بال�سمن.

( (  (3

م�سح الوجه بكلتا اليدين ،كما يفعل امل�سلمون بعد ال�صالة ،هو عالمة على �أن ال�شخ�ص قد فرغ من الأكل.

566

 �إن ا�س��تعادة الي��د الدوم�برا م��رة �أخ��رى ه��و نف���س ا�س��تح�ضار �أرواح الأ�س�لاف املوت��ى� .إح��دى قدم� َّ�ي يف الق�بر،وال��كالب �أكل��ت عظام��ي ،وعق��ب وليمت��ي ع��ادوا �إىل منازله��م ،ومع كل ذلك تريدين �أن �أقوم بت�س��لية اجلمهور؟
م��ن كلم��ات الرج��ل العج��وز �ش��عر �آجيغريي��ي بالغثي��ان ،كم��ا ل��و كان ق��د �ش��رب دهو ًن��ا .نظ��ر م��ن الناف��ذة .ح��ل
أمل .خف�ض
الظ�لام� .أدار عيني��ه �إىل الرج��ل العج��وز ال��ذي ات�ض��ح �أنه كان مي�س��د �ش��اربه ،وينظر �إىل ال�ضي��ف بت� ٍ
�آجيغرييي ر�أ�س��ه.
ال �أعرف.
قال وهو يلهث.
ال �أع��رف .ال��كازاخ �س��هوب ال ح��دود له��ا ،ميت��ة ،منطفئ��ة� .أج��ري و�أج��ري ،ه��ل �س��أبلغ اله��دف؟ ال �أع��رف .نهاي��ة
الطري��ق وحافت��ه غ�ير مرئيت�ين .خلقن��ي اهلل وم�ل�أ �ص��دري بالكي��وي ،وبالت��ايل ،عل��ى الأرج��ح ،ال يرتكن��ي الأم��ل.
ه��ذا الأم��ل يق��ود �إىل الأم��ام .كن��ت �أ�ؤم��ن ب�أخ��ي الكب�ير املح��ب للكي��وي وجئت �إلي��ك .حتدث عن احل��ور الرجراج
مع �أوراقه املرفرفة يف الريح .يف حني وجدت جدعة جافة ،ت�صلح فقط للحطب .الكيوي غادرت الكازاخ .تبني
�أنن��ي �أحم��ق .الكي��وي موجودة فق��ط يف ذهني.
دام�سا.
نظر من النافذة مرة �أخرى .كان الظالم ً
كفي.
قال وهو ينه�ض ويتوجه �إىل الباب.
علي �أن �أعود �إىل املنزل.
 كل �شيء يبدو بدون جدوى؛ َّبني.
انتظر يا ّ
قال الرجل العجوز عندما كان �آجيغرييي قد �أم�سك بقب�ضة الباب بالفعل.
 انتظر.ً
متثاقل.
ا�ستدار �آجيغرييي .مع �صرير عظامه .نه�ض �آتيغاي من مقعده ،وخطا نحوه
بني.
انتظر يا ّ
قال وهو مي�سك �آجيغرييي من مع�صمه.
 اجل�س ،لنتحدث.جل�س �آجيغرييي.
�أوه ،يا �إلهي ،كيف حتدثت �إليك بهذا ال�شكل الالذع.
قال �آتيغاي وهو يجل�س.
 ح�س� ًنا م��ن �أجل��ك ،م��ن �أج��ل كلمات��ك� ،س��أحاول م��رة �أخ��رى ،كم��ا كان احل��ال يف الطفول��ة� ،أن �أنطل��ق على مهرغري م�س َّرج.
التفت �إىل املر�أة العجوز.
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�صاحلة� ،أين هي دومرباي؟ �أح�ضريها� .أ�شعلي ال�ضوء؛ املنزل �أ�صبح مظل ًما.
�س��رعان م��ا غم��ر ال�ض��وء الغرف��ة .ح��ل �آتيغاي الدومربا امللفوفة يف قطعة قما���ش وفح�صها بعناي��ة .ال �أوتار .على
العنق ثمانية دو�ستانات.
زيدي ال�ضوء.
من الزاوية �سحب �صاحب البيت �شي ًئا بحجم كتلة من اخل�شب .تبني �أنه كان حجر �شحذ.
خ�صي�صا �إىل �ضفة باكانا�س (3 ( (.
�سافرت من �أجله
ً
جتر�أ �آتيغاي ،وفتح �شفرة �سكني قابلة للطي.
�شحذ لني حقيقي .بب�ساطة �شفرة ال�سكني تذوب عليه.
– حجر ٍ
�ش��حذ ال�س��كني لف�ترة طويل��ة ،مرط ًب��ا احلج��ر بامل��اء م��ن �إبري��ق ال�ش��اي .ومن وق��ت لآخر جرب الن�ص��ل من خالل
قط��ع جزء من الورق.
�إنه جاهز.
قال وهو يق ّرب الن�صل من امل�صباح.
بني ،الآن حتتاج �إىل تنظيف العنق حتت الد�ستانات.
 تعال هنا يا ّطلب و�ضع قطعة قما�ش بي�ضاء على الطاولة .و�ضع الدومربا عليها.
بني� ،أ�صابعي ال متلك مهارتها ال�سابقة .ا�شحذ جميع الد�ستانات.
يا ّ
عن��د �إزالت��ه الد�س��تانات م��ن العن��قُ ،ذه��ل �آجيغريي��ي م��ن براع��ة اخلبري ال��ذي �صنع الآل��ة ،فبع��د �أن �أزال ال�صمغ
م��ن اخل�ش��ب ،مل يتب��ق �أي �أث��ر لل�صم��غ ب�ين ج�س��م الدوم�برا ولوحه��ا العل��وي .مت ّع��ن �آجيغريي��ي .نع��مُ ،قط��ع الل��وح
العل��وي م��ن قطع��ة اخل�ش��ب نف�س��ها التي �أزيلت عنه��ا اجلوانب.
يا جدي ،ال توجد و�صلة هنا.
قال وهو عاجز عن متالك نف�سه.
نعم ،عادة ما يتم جتويف اجل�سم بقطعة من اخل�شب ،ومن ثم يتم ل�صق اللوح العلوي به.
قال الرجل العجوز الذي كان يتابع �آجيغرييي ب�سرور.
�إن ج�سم دومرباي منحوت لي�س من الأمام ،بل من اخللف ،و ُل�صق الغطاء على اجل�سم من اخللف.فوج��ئ �آجيغريي��ي بالفك��رة الرائع��ة للخبري الذي اخرتع الطريق��ة ال ُف�ضلى لنقل اهتزاز الأوتار عرب اللوح العلوي
�إىل اجل�سم ب�أكمله (3 ( (.
انتهيت.
( (  (3

على �ضفاف نهر ال�سهوب باكانا�س هناك مكامن حلجر ال�شحذ الطبيعي الذي ي�صبح �سطحه ناعم ًا عندما يبلل.

( (   (3يف ال�سابق كان ُيقطع ج�سم الدومربا من قطعة واحدة من اخل�شب ،ويتم �إل�صاق اللوح الأمامي على اجل�سم .ويف هذه احلالة اللوح الأمامي
واجلدران اجلانبية ت�شكل ج�سم ًا واحد ًا ،يف حني ُيل�صق اللوح اخللفي.
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قال �آجيغرييي ،وهو يعيد الدومربا.
مبكر �إىل �آجيغرييي ،وقال:
م�سد �أتيغاي عنق الدومربا ،و�أزال موا�ضع اخل�شونة بال�سكني .بعد ذلك نظر ٍ
َّ
انظر هنا .هل �سبق لك �أن ر�أيت مثل هذا من قبل؟
ب��د�أ ي�ص��ب امل��اء الب��ارد م��ن غالي��ة �صف��راء كب�يرة يف احلفرة على ل��وح الدومربا ،و�س��رعان ما بد�أت املياه ت�س��يل
من الثقوب.
ماذا تفعل؟
�س�أل �آجيغرييي املذهول.
 �أال يتمدد الغراء؟يا �صغريي ،ما زلت ال تعرف الكثري.
قال الرجل العجوز بتبا ٍه.
 ل��ن يح��دث �ش��يء� .س�أ�ش��رح .ه��ذا الغ��راء لي���س املعت��اد ال��ذي يب��اع الآن يف املتج��ر ،و�إمن��ا ال�صم��غ الكازاخ��يامل�صن��وع بالطريق��ة القدمي��ة ،ال��ذي مي�س��ك ب�ش��كل �أبدي .حتى لو غليت هذه الدوم�برا يف مرجل ،ف�إن الو�صالت
ل��ن تنف�ص��ل .ه��ذا � ًأول .وق��د قم��ت ب�صب املاء لأن الدومربا ت�صدعت� .أنت مل تالحظ �ش��ي ًئا واحدً ا .يف امل�س��تقبل
ح��اول �أن تتذك��ره .الدوم�برا احلقيقي��ة ،حت��ى بدون �أوتار ،يرتدد �صداه��ا ،تنبعث منها همهمة حزينة .حتى �أنت
مل حت��اول م�ؤخ� ًرا �أن تنق��ر عل��ى اجل�س��م .ه��ذا ه��و خط��ؤك .الدوم�برا ال تدندن ،و�إمنا تغرد� .أن��ت مل تلحظ هذا.
ال�ش��جرة ،وخا�ص��ة املت�ش��ربة بال�صم��غ امل�صف��ي ،ل��ن متت���ص املاء الزائد �أبدا .ت�ش��رب فقط بق��در ما حتتاج .هذا
هو در�س��ك الأول.
وكم �ستبقى مع املاء يف داخلها؟
�س�أل �آجيغرييي.
�ستبقى بقدر امل�ستطاع.
قال �آتيغاي.
 الآن يجب العثور على �أوتار لها.�أال ت�صلح هذه؟
�أخرج �آجيغرييي من جيبه حزمة من خيوط ال�صيد النايلون وناوله �إياها.
فح���ص �آتيغ��اي الوت��ر بعناي��ة ،لف��ه عل��ى قب�ضت��ه ح��ول ال�س��رير ،وج��رب �أن ي�ش��ده .وق��ع نظ��ره عل��ى �صورة ال�س��مكة
على العلبة.
هذا خيط ل�صيد ال�سمك ،من املتجر.
�أعاد احلزمة �إىل �آجيغرييي.
 ميكنك �أن ترميه يف النار .ال ي�صلح ل�شيء.569
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نظر �إىل زوجته.
�صاحلة� ،أمل يبق �شيء من الأوتار التي كنت تلفينها على املغزل؟
م�سح الوتر الذي وجدته زوجته ،و�أعطاه لآجيغرييي.
هك��ذا تب��دو الأوت��ار احلقيقي��ة ي��ا بن� ّ�ي .ه��ذا الوت��ر م��ن �أمع��اء ماع��ز عاق��ر تبل��غ م��ن العم��ر �س��ت �س��نوات .ف�صيح.
يتحدث بلغة الب�ش��ر.
يبدو �أن كل �شيء جاهز الآن.
قال �آجيغرييي ،وهو يقي�س على طول الدومربا الوتر الذي ناوله �إياه الرجل العجوز.
 متى يبد�أ الدر�س؟مل يج��ب �أتيغ��اي .فق��ط عندم��ا و�ض��ع عل��ى الطاول��ة طب ًق��ا ممتل ًئ��ا باللح��م ،وق��ام بب��طء بتقطيع��ه ب�س��كينه القابلة
للطي ،قال:
لقد ا�س��تمعت لك .الآن �أنت ا�س��تمع يل .غدً ا تعود �إىل قريتك .وخالل �أ�س��بوعني تقري ًبا �س��أكون م�س��تعدً ا .عندها
تعال.
طوال الليل مل يهد�أ مطر اخلريف الغزير .كان الرجل العجوز يتقلب ويتنهد طوال الليل.
***
كان النه��ار مكفه� ًرا ،لك��ن اجل��و يف الب�س��تان خان��ق وح��ار .خط��ا بب��طء عل��ى غط��اء ط��ري م��ن ف�ض�لات الطي��ور
والأوراق اجلاف��ة والف��روع املك�س��ورة ،وذه��ب �إىل امل��رج .يف ال�ش��رق تتح��ول جب��ال �س��اغا ب�ش��كل حزي��ن �إىل الل��ون
الأزرق ،وتنفت��ح ال��روح للنف���س الب��ارد الق��ادم م��ن القم��م البعي��دة ليداع��ب املناط��ق املحيط��ة .م��ن جه��ة ،ف�ض��اء
جبلي يتحول �إىل �سهوب ال نهاية لها ،ومن جهة �أخرى غابة كثيفة ،تنمو فيها �أ�شجار البتوال ،واحلور الرجراج،
والزع��رور ،والزيزف��ون الأ�س��ود ،والع�س��لة .يف الو�س��ط ال��وادي الوا�س��ع لنه��ر �آيغي��ز.
النف��ل الأحم��ر ال��ذي تب��دو زهرت��ه كطف��ل بر�أ���س �أ�ش��عث عل��ى رقب��ة رفيع��ة ،والع�ش��ب الأزرق ذو الل��ون ال�لاذع،
ومي�ش��اتنيك( (   (3ال��ذي ي�س��مى � ً
أي�ض��ا ب��ازالء كاملي��ك ،و�آالف الأع�ش��اب الأخ��رى الت��ي مل يك��ن �آجيغريي��ي يعرفه��ا،
تتماي��ل بلط��ف م��ع ري��اح اخلريف ال�ش��فافة.
اق�ترب م��ن نبت��ة الزع��رور ال�بري الوحي��دة الت��ي كان ر�أ�س��ها مرئ ًيا بني الع�ش��ب الطويل .من الطفول��ة يتذكر هذه
النبتة بحباتها ذات املذاق احللو اخلا�ص .قطف واحدة منها ،وع�ضها ب�أ�سنانه .الطعم ال يزال هو نف�سه .و�ضع
ورق��ة عل��ى كف��ه ،جاف��ة كم��ا ل��و �أنه��ا قطع��ت م��ن النحا���س الرقي��ق ،وق��ال يف نف�س��ه" :عزيزت��ي الورق��ة املحرتقة يف
الري��ح .غ��دً ا  ....ال ،بع��د يوم�ين� ،س��أمتلك ال�س��عادة الت��ي كن��ت �أبحث عنها ل�س��نوات� .س��وف �أتعلم من الكيوي�ش��ي
احلقيق��ي .يوم��ان "....نظ��ر م��رة �أخ��رى �إىل الزع��رور ،واجت��ه نح��و القري��ة.
( (  (3

مي�شاتنيك :نبات ع�شبي من ف�صيلة الفوليات.
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مل��اذا يرتف��ع دخ��ان املوق��د يف اخلري��ف ب�ش��كل عم��ودي؟ وهنا� ،ش��خ�ص يقفز م��ن التل ،وبجانب املق�برة ال�صغرية
�س��حب اللج��ام ،وب��د�أ يف الن��زول عل��ى املنح��در .الغب��ار ال��ذي �أثارت��ه القوائ��م بقي واق ًف��ا ،كرمح عال��ق يف الأر�ض.
جمي� ٌل .يب��دو �أن��ه يف م��كان م��ا هن��ا كان��ت منحل��ة �أك�س��اكال غازي��ز .تذك��ر .ات�ض��ح �أن خالي��ا النح��ل م��ا زال��ت يف
امل��كان نف�س��ه ،عل��ى امل��رج ب�ين �أ�ش��جار الزيزف��ون .كان مرب��ي النح��ل م��ع �ش��بكة عل��ى ر�أ�س��ه ّ
يدخ��ن خالي��ا النح��ل.
�س��مع حفي ًفا ،فا�س��تدار ،وخلع ال�ش��بكة .كان غازيز نف�س��ه.
ال�سالم عليكم.
قال �آجيغرييي مادًّا كلتا يديه لي�صافح يد الرجل العجوز ال�ضخمة كمجرفة.
عليك ال�سالم.
ابت�سم غيغازي يف وجهه.
ر�أيتك من بعيد .اعتقدت �أنك �ستمر يف طريق العودة .هل جتمع الزيزفون؟رغبت يف ذلك� ،إال �أن نحالتك مل ت�سمح يل ،وكادت واحدة منها �أن تل�سعني.
�أجاب �آجيغرييي.
�ضحك غازيز.
نعم ،فهي ت�صبح �ش��ريرة �إذا غ�ضبت .ال تت�س��اهل مع النكات .حاول عدد من ال�صعاليك م�ؤخ ًرا اقتحام اخللية
لأخذ الع�سل .طاردهم النحل .هرع الأطفال اىل النهر .ل�سع النحل عددًا من امل�ساكني ،حتى �إن جمموعة منهم
دخلت �إىل امل�ست�شفي .ب�صعوبة ه ّد�أت النحل عن طريق ر�ش املاء عليها.
شريا �إىل الطريق:
لوح العجوز بيده م� ً
ملاذا نقف؟ هيا� ،ستكون �ضي ًفا يف كوخي.
دخ�لا الك��وخ ال�صغ�ير عل��ى حاف��ة املنح��ل� .أخ��ذ غازي��ز �إبري��ق �ش��اي مدخ��ن م��ن عل��ى حام��ل ثالث��ي القوائ��م ف��وق
املوق��د ،ودف��ع �إىل �آجيغريي��ي بوع��اء كب�ير من الع�س��ل الأحم��ر الفواح.
هذا ع�سل اخلريف الطازج.
ّ
وق�س��م قر���ص اخلب��ز املحم���ص يف مق�لاة عل��ى اجلم��ر ،وو�ضعه��ا عل��ى
قط��ع �ش��رائح كب�يرة م��ن اللح��م الب��اردّ ،
مفر���ش املائدة.
ح�س ًناُ ،ك ْل .لن�شرب ال�شاي م ًعا .ذهبت ربة البيت يف ال�صباح على العربة �إىل القرية؛ �أخذت وعاء الع�سل.
زلت تقوم بذلك؟
كنت تنقل املناحل على العربة �إىل املراعي ال�صيفية� .أما َ
يف ال�سابق ،يف طفولتناَ ،
ال .لق��د هرمن��ا .وتعبن��ا .ويب��دو �أن الأوالد ال يرغب��ون يف موا�صل��ة ه��ذا العم��ل .يف ال�س��نوات الأخ�يرة ال �أتزح��زح
من هنا .ات�ضح �أنه من خالل العي���ش هنا ،ميكن جمع الع�س��ل حتت �أ�ش��جار الزيزفون .الع�س��ل الذي ت�أكله ع�س��ل
زيزفون.
جل�سا يحت�سيان ال�شاي ب�صمت� ،إىل �أن قال غازيز:
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مل يك��ن �ش��غفي باملناح��ل يعج��ب املرح��وم ج��دك ،وكان ي�س��خر من��ي بقول��ه “ع��ازف الدوم�برا ،راع��ي الذب��اب”.
وبخن��ي ع��دة م��رات لأنن��ي �أ�ؤدي الكي��وي ب�ش��كل خاط��ئ .بطبع��ه كان املرح��وم ،ال��ذي ال ُين�س��ى� ،ش��ديد الغ�ض��ب.
باملنا�سبة� ،أود �أن �أ�س�ألك ....
أمل.
نظر �آجيغرييي �إىل الرجل العجوز ب� ٍ
هل تعرف عازف دومربا ا�سمه �آتيغاي؟
�آتيغاي؟
فكر غازيز.
 نع��م ،نع��م� .أذك��ره ،ذات م��رة من��ذ وق��ت طوي��ل ُح َّل��ت منطق��ة �أبريال ،ومت �ضمن��ا �إىل منطقة �آياغ��وز .كان ذلكيف خريف العام ت�سع و�أربعني .يف �آياغوز كان هناك عيد .على �شاحنة �أقاموا من�صة ليقدم املو�سيقيون فقراتهم
عليه��ا .عنده��ا ع��زف �آتيغ��اي � ً
أي�ض��ا .فن��ا ٌن حقيق��ي .عنده��ا كان من الع�ش��رة الأوائ��ل .على الرغم من كرب �س��نه؛
مبدعا .كان موهو ًبا.
توهج كلهب النار .كان طويل القامة .كانت الدومربا يف يديه كملعقة يف يديك� .أجل .كان ً
ً
منده�شا.
هز غازيز ر�أ�سه ،كما لو كان
كان ح��دادًا يف �ساريكامي���س .وذات م��رة ق��اده الطري��ق �إىل �آياغ��وز .ن��زل �ضي ًف��ا يف منزلن��ا .نظ��ر �إىل الف�أ���س
و�ضح��ك ،وق��ال“ :عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ك تع��رف لغ��ة النح��ل ،لك��ن يب��دو �أن��ك ال جتي��د التعام��ل م��ع املع��دن”� .أخ��ذ
الف�أ���س م��ن مكانه��ا ،وذه��ب �إىل ح��داد قريتن��ا ،وعاد بها وهي �أكرث �صالبة .برب��ك هل ت�صدق ،يف بع�ض الأحيان
كنت �أ�ستخدم هذه الف�أ�س لتقطيع احلديد ،ومل يكن هناك حتى ولو �صدع �صغري على ن�صلها .حدث �أن ّ
قطعت
به��ا العظ��ام ،والف�أ���س ،عن��د قطعه��ا للعظ��ام ،كان��ت حتف��ر يف احلج��ر .م��ا زل��ت ال �أفه��م م��ا ه��ذه املعج��زة .ف�أ���س
عادي��ة م�صنوع��ة من احلديد الب�س��يط.
ً
حملول �أك�سبها �صالبة غري م�ألوفة.
هذا يعني �أنه �أ�ضاف
قال �آجيغرييي.
ملاذا �س�ألت عنه؟ هل هو على قيد احلياة؟
�س�أل غازيز.
نعم ،يف �صحة.
ليوفقه ويعزّه اهلل.
قال غازيز.
�أخذ من الرف جرة ع�سل ،وو�ضعها �أمام �آجيغرييي ،وقال:
خذ هذا الع�سل لزوجتك.
ما هذا ،ال تكلف نف�سك!
قال �آجيغرييي.
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ال كلفة هنا.
�أجاب الرجل العجوز،
 �أخربها �أن اجلد غازيز يبلغها التحية .و�أنت هل �أتيت لفرتة طويلة؟ملدة �شهر.
 لق��د كن��ت يف زمان��ك �صب ًي��ا �أ�س��ود ،مث��ل ديوه��ا( (  ، (3والآن �أن��ت �ش��احب .يقول��ون �إن اله��واء يف �أملاتي �س��يئ .يجب عليك�أن ت�أتي على الأقل مرة يف ال�س��نة �إىل القرية ،و�أن تقر�أ ال�صلوات على قبور �أ�س�لافك ،وترتاح ،وت�ش��رب الكومي���س( ( . (4
ف ّكر وت�ساءل.
 يف التلبزي��ون �أو �أ ًي��ا كان ا�س��مه ،ر�أيت��ك تع��زف عل��ى الدوم�برا� .أن��ت الآن يف م�س��توى يجع��ل النا���س الذي��ني�س��تمعون �إىل جدك يبكون .ولكن ال تهد�أ عند ذلك .وا�صل تعليمك .نحن � ....أنا مثل ح�صان م�س��موم ،خارت
قوائمه ،ال ميكن امتطا�ؤه .لقد �سبقنا جيلكم .لقد خرجتم �إىل النور .تت�سلقون �إىل الأعلى� ،إىل حيث مل نتمكن
م��ن ال�صعود.
يبدو �أن القمة يف امل�ستقبل.
قال �آجيغرييي.
ال تن�سني � ً
أي�ضا.
مازحا.
قال غازيز ً
أي�ضا معلمك .على الأقل اثنتني �أو ثالث من الكيويتات تعلمتها مني .اذكر ا�سمي � ً
 ف�أنا � ًأي�ضا.
بالطبع.
م َّد �آجيغرييي يده �إىل الرجل العجوز.
 كيف ميكن �أن �أن�سى معل ًما مثلك؟وداعا.
ً
عانق غازيز �آجيغرييي ،وق َّبله على خده.
– هل �س�أكون يف زيارتك القادمة على قيد احلياة� ،أم �س�أكون هناك.
�أ�شار بذقنه �إىل املقربة على التلة.
هناك �س�أرقد كومة من الرتاب؟ اهلل يعلم .لي�سعدك اهلل ،ولت�صحبك بركات قادير( ( . (4

( (  (3

ديوها :عمالق �أ�سطوري ،كائن يقود �إىل العوامل الأخرى ،ميكن �أن يكون له هيئة ح�صان� ،أو �سمكة� ،أو �إن�سانٍ ....

( (  (4

كومي�س� :شراب �شعبي حام�ض من حليب الفر�س.

( (  (4

قادير� :شفيع امل�سافرين ،ومانح الربكة للمو�سيقيني وغريهم .عادة ما يقرنونه بالعبد ال�صالح "اخل�ضر".
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ح�س ًنا ،يا عزيزي ،ا�سمع.
�أخ��ذ �آتيغ��اي الدوم�برا ،وجل���س ب�ش��كل مري��ح �أك�ثر .يف ق��دمي الزم��ان ،قب��ل �أن تو�ض��ع و�صاي��ا “ال�ص��راط امل�س��تقيم”
و”الطريق القدمي”( (  ، (4عا�ش خان ا�سمه جينكيز .كان لديه باتري( (   (4ا�سمه كيت-بوغا .يف �إحدى املرات ،تع ّمق
جال�سا يف مقره ،و�أبلغ املقربني منه“ :يبدو �أنني قهرت جهات العامل الأربع ،والبلدان
يف التفكري جينكيز الذي كان ً
ال�سبع” .عندها قال �أحد الوزراء“ :ال يا �سيدي� ،أنت مل تهزم بعد واحدًا من الأعداء”“ .تكلم!” �أمر جينكيز خان.
فقال الوزير:
 "احلاك��م والبل��د ال��ذي مل تقه��ره م�ص��ر� .أر�س��ل جيو�ش��ك �إىل هن��اك ،ولين��زل مل��ك م�ص��ر ل��ك ع��ن العر���ش� ،أو�أ�ص��در �أم��رك بقتل��ه .فق��ط عندم��ا ُتخ�ض��ع "م�صر"� ،س��ت�صبح جميع جه��ات العامل الأربع مل��كك بالكامل".
�أر�س��ل جينكي��ز خ��ان عل��ى الف��ور كيت-بوغ��ا ،و�أعل��ن ل��ه �أم��ره .وم��ع غ��روب ال�شم���س انطل��ق جي���ش ج��رار برايات��ه
و�أعالم��ه املرفرفة.
كان �آتيغاي ينقر على الأوتار ب�شكل متكرر .وكان يدوي �صوت ،كما لو �أن موجة ت�ضرب �صخرة.
طويل ً
�س��ار اجلي���ش ً
طويل ،وعندما ا�س��تنفذت اخليول قواها ،و�صل �إىل م�صر .بيد �أن ملك م�صر كان عنيدً ا.
“جينكي��ز يري��د �أن يقاتلن��ي؟ �س��أرى قوت��ه ”.ق��ال ذل��ك ودع��ا قائ��د جيو�ش��ه“ .عن��د "�أبو"ابن��ا يق��ف بات�ير كي��ت-
حماربي ال�شجعان على الفيلة”� .أمره
بوغا ،اذهب و�أخربه ب�أن يرجع �إىل بالده ما دام �سلي ًما ،و�إال �س�أر�سل �إليه
َّ
امللك .خرج القائد امل�صري �إىل خارج البوابة ،وقال“ :باتري كيت-بوغا ،دعنا ال ن�سفك الدم ،عد �إىل بالدك”.
ع��زف الكيوي�ش��ي حل ًن��ا ق�ص�ي ًرا م��ن مو�ض��وع واح��د .مذه� ٌل! كم��ا ل��و �أن الكلم��ة النبيل��ة الت��ي قيل��ت مل��رة واح��دة
ت�صدح .يف اللحن جت�سد كامل جوهر القائد ،الذي دوى ك�صرخة بجعة .ذهل �آجيغرييي من حكمة
فقط كانت
ُ
الكي��وي الت��ي و�ضع��ت يف �س��بعة �أو ثماني��ة من الأ�صوات مغ��زىً كب ًريا.
لك��ن كيت-بوغ��ا مل يواف��ق ،وق��ال�“ :إن الي��د اليمن��ى خل��اين قوي��ة ،ومبقدوره��ا �أن ت�ص��ل �إىل كل كائ��ن .دع مل��كك
ين��زل طواعية عن العر���ش ،ويلق��ي تاجه عند �أقدام خاين”.
دوى حلن عمالق خميف يتما�شى مع كيوي الكامليك.
م��ن ي�س��تطيع حتم��ل ذل��ك؟ فتح��ت البواب��ات ،وخرج��ت ق��وات م�ص��ر حت��ت �أ�ص��وات ال"�أب��و"اق والطب��ول ال�ضخمة
من املدينة .بد�أت املعركة التي طم���س غبا ُرها ال�شم�� َ�س.
يف هذه املرة دوت كيوي كاملة� .أ�صابع الكيوي�ش��ي التي بدت للوهلة الأوىل غري مرنة ،ان�س��كبت طوفا ًنا على لوح
الدومربا .حب�س �آجيغرييي �أنفا�سه.
وه��ل يرتاج��ع حمارب��و جينكي��ز املتمر�س��ون؟ هزم��وا الع��دو ،و�ألق��وا بر�أ���س املل��ك والت��اج علي��ه عن��د �أق��دام كي��ت-
بوغ��ا .هن��ا �س��نرتكهم ،ونع��ود �إىل �أماكنن��ا يف ال�س��هوب .كان ل��دى كيت-بوغ��ا اب��ن وحيد؛ باتيل ،ال��ذي كان � ً
أي�ضا
( (  (4

“ال�صراط امل�ستقيم” ،و”الطريق القدمي” :ت�شريعا الكازاخ يف القرون الو�سطى.
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باتري :قائد.
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بط� ًلا مندف ًع��ا .ذات م��رة ج��اءت قافل��ة من ال�صني وبد�أت بالتجارة .يف القافلة كان هناك فتاة متاثل ب�إ�ش��عاعها
�شجاعا ،تعال �إىل الق�صب يف
ال�شم�س والبدر .ر�آها الفتى ،فا�شتعل اللهب فيه ،ووقع يف حبها .اتفقا�“ .إذا كنت
ً
امل�س��اء� ،س��نلتقي هناك”-.قال��ت .عندم��ا خ َّي��م الظ�لام ،ودون �أن ي�أخ��ذ �أي �س�لاح ،جاء باتي��ل �إىل املكان املحدد
م��ع �صديق��ه �آرغين�س��ييت ،لك��ن احل�س��ناء الت��ي وق��ع يف حبه��ا ،ات�ضح �أنه��ا جنية ماء .حاولت �أن جت َّر الفار���س �إىل
الأعم��اق .تقات�لا لف�ترة طويل��ة .عندما ظنَّ باتيل �أنه اختفي بالفعل ،متكن من الإفالت من خمالبها احلديدية،
وخا�ض نحو ال�شاطئ .عندها قالت الفتاة اجلنية :ما دام �أنه غري مق ّدر يل �أن �أكون معكُ ،م ْت �إذن” .و�أطلقت
من قو�س��ها �س��ه ًما �أ�صابه يف ظهره.
�شرب �آتيغاي ال�شاي ليبلل حنجرته.
نع��م ،يف احلي��اة يح��دث كل �ش��يء .الأب يف احلمل��ة ،ويف ه��ذا الوق��ت مي��وت االب��ن هك��ذا .يف الي��وم الت��ايل جم��ع
جينكي��ز احلا�ش��ية“ :م��ات اب��ن بات�يري .ابحث��وا ع��ن القات��ل و�أح�ض��روه يل” .كان ل��دى اخل��ان كب�ير وزراء ا�س��مه
م��وكايل( (  . (4ق��ام با�س��تجواب �آرغين�س��ييت ،و�أر�س��ل ملط��اردة القافل��ة ال�صيني��ة و�إعادته��ا �إىل مق� ّره� .أم��ر خ��ان
ب�إع��دام اجلمي��ع .عنده��ا رك��ع قائ��د القافل��ة �أم��ام جينكي��ز ،وق��ال�“ :أيه��ا احلاك��م ،ميكن��ك قطع الر�أ���س ،ولكن ال
ميكنك قطع الل�سان”“ .تكلم!” .قال جينكيز�“ .سيدي ،نحن �شعب نعي�ش حتت املاء .ابن ملكنا خرج �إىل الأر�ض
واختفي بدون �أن يرتك �أث ًرا .و�أر�سلنا للبحث عنه .قال قائد القافلة�“ .إذا كان الأمر كذلك ،فلماذا قتلتم االبن
الوحي��د لبات�يري؟ �س��أل اخل��ان“ .ي��ا �س��يدي" ق��ال قائ��د القافلة" .مع قافلتنا ج��اءت ابنة امللك .وهل �ست�س��مع ابنة
متكنت من �إغواء ال�شاب امل�سكني .ماذا كان ب�إمكاين �أن �أفعل!”�“ .إذا كان الأمر
امللك كالمي؟ عندما ان�شغلتُ ،
ْ
كذل��ك� ،أر�س��ل �أح��د رجال��ك وراءه��ا ”.ق��ال جينكي��ز .مل يك��ن بي��د قائ��د القافل��ة حيلة ،ف�أر�س��ل ر�س� ً
�ول �إىل الفتاة.
وه��ذه ه��ي �صل��وات الفتاة عندما �ألقوا بها حت��ت �أقدام جينكيز.
دوت كيوي م�ؤملة ،ت�شبه حلن الكوبيز( ( . (4
لكن جينكيز خان مل ت�أخذه ال�ش��فقة ،ف�أمر ب�إعدام الفتاة .لنرتكها الآن ونعود �إىل كيت-بوغا .لقد حان الوقت
عندم��ا ا�س��توىل عل��ى م�ص��ر ،حي��ث زرع حكام��ه املحلي�ين يف كل م��كان ،وكان �س��عيدً ا .وذات م��رة قيل ل��ه �إن قافلة
�خ�صا يرتدون مالب���س احلداد�“ .أيها القدي�س��ون ال�ش��فيعون ،ما
كان��ت تق�ترب م��ن موطن��ه ،وكان فيه��ا �أربعون �ش� ً
الذي حدث هناك؟ ليحفظنا اهلل من ال�شر!”-كان باتري قل ًقا .و�صلت القافلة �إىل املدينة .ا�ستقبلها كيت-بوغا.
خل��ع ه��ؤالء الأ�ش��خا�ص الأربع��ون �أحزمته��م ،ورموه��ا ح��ول رقابه��م كعالم��ة عل��ى �أنهم يقدم��ون �أنف�س��هم لرحمته،
وخ ّروا عند �أقدام كيت-بوغا .انتحبوا ونتفوا حلاهم ،و�أبلغوا كيت-بوغا مبوت ابنه .عندها ،بهذه الكلمات “�أوه،
يا باتيلي ،يا ب�ؤب�ؤ عيني ،ملاذا ات�صلت بالفتاة اجلنية! لقد ت ُركت وحيدً ا! بكى كيت-بوغا و�أن�ش��د هذه الكيوي.
ً
متمايل ،كما لو �أن االبن الوحيد
ناح باك ًيا ومنتح ًبا ،ومرددًا كيوي غري م�ألوفة قط .عزف �آتيغاي لفرتة طويلة
( (  (4

موكايل :كما كيت-بوغا� ،شخ�صية حقيقة ،قائد قوات جينكيز خان ،ا�ستوىل على فيتنام وكوريا وكوريا اجلنوبية.
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كوبيز� :آلة مو�سيقية وترية قدمية ،كانت مف�ضلة ب�شكل خا�ص لل�شامان.
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زوجعلا يشيويكلا

لباتري ال�س��لف القدمي قد مات الآن ،كما لو كان الكيو�ش��ي ي�ضرب بحزن الناقو���س الربونزي الط َّنان ليبلغ الأب
ع��ن م��وت ابن��ه .ب��دا �أن احلي��اة ق��د ع��ادت �إىل �ص��وت ال�ش��جاعة والكربي��اء الق��دمي املن�س��ي ،فقف��ز م��رة �أخ��رى يف
�ص��وت غا�ضب ملوجة تندفع من �صخرة.
ه��د�أت الكي��وي .جتم��د الثالث��ة� ،آجيغريي��ي و�آتيغاي واملر�أة العجوز املحنية التي كانت جتل���س بالقرب من الباب،
بدون �صوت ،وبدون حركة ،وك�أن �أ�شباح احلياة القدمية ،التي عادت من العامل الآخر ،قد مرت �أمامهم ب�شكل
مهيب ،قبل �أن تذوب يف املا�ضي.
قطعت اجلدة ال�صمت ،وقالت:
�أوه! �أوه! �أوه! �أيها العجوز.
قالت ب�صوت �أج�ش.
اليوم �أ�صبحت �أنت نف�سك ،كما لو �أنك و ُلدت من جديد.
�ضحك �آتيغاي ،وجل�س ب�شكل مريح �أكرث.
فكرت ما �إذا كان من ال�سهل على �آتيغاي الذي يندفع نحو العقد التا�سع �أن يجل�س على ال�سرج مرة �أخرى؟
وهل ِ
جلب��وا عل��ى �صيني��ة فح ًم��ا م��ن روث الأغن��ام اجلاف��ة ،و�أ�ضاف��وه �إىل ال��درج .غل��ت اجل��دة الإبري��ق م��رة �أخ��رى،
و�صب��ت ال�ش��اي الطازج.
ما هذه الكيوي ،يا جدي؟
هذه كيوي كيت-بوغا “بوغا املحطم” ،يا عزيزي.
قال �آتيغاي .قام مبد �س��اقيه املت�صلبتني ،وجل���س بالقرب من الطاولة� .ش��رب على َع َجل عدة �أكواب من ال�ش��اي،
الواحد تلو الآخر.
قمت ب�إعداده!
 �أوف ،يا زوجتي ،ما �ألذ ال�شاي الذي ِقال وهو ينظر بر�ضى �إىل املر�أة العجوز.
هز �آجيغرييي ر�أ�سه:
معب.
يف ال�سابق �سمعت من عازيف دومربا
ْ
خمتلفي مقاطع من هذه الكيوي .لكني مل �أر ً
�شخ�صا ي�ؤديها بالكامل وب�شكل ّ
يف ذلك امل�س��اء �أدى �آلتيغاي �أكرث من ثالثني كيوي ،الواحدة �أف�ضل من الآخر .يف ذلك امل�س��اء اقتنع �آجيغرييي
م��رة �أخ��رى ب�ثراء الكي��وي الالحم��دود .وبل��غ اقتناع��ه ال��ذروة ب�أن��ه �س��مع وع��رف م��ا يكف��ي .ات�ض��ح �أن الكث�ير م��ن
الأ�س��رار مل تك��ن معروف��ة ل��ه ،و�أن��ه مل ي�س��مع الكث�ير م��ن الأحل��ان .والرج��ل العجوز ،ال��ذي ميتطي الإله��ام ،لوقت
طوي��ل مل ي�ترك الدوم�برا م��ن ي��ده ،وفق��ط عندما خيم الظ�لام كل ًيا� ،أ�س��ندها �إىل اجلدار.
ح�س ًنا يا عزيزي ،لنتوقف عند هذا.
ا�ستلقى م�ستندً ا على كوعه على بطانية مفرو�شة بجانب الطاولة ،وم َّد �ساقيه ب�سرور.
لقد تعبت.
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ا�ستلقى لفرتة من الوقت مع طقطقة ومترين لأ�صابعه ،يثنيها وميدها.
عام��ا مل يتذك��ر ال��كازاخ �آلتيغ��اي .ال �أح��د ي�س��أل �إن كان
 لق��د عزف��ت م��ن �أجل��ك .عل��ى م��دى ع�ش��رين �أو ثالث�ين ًعلى قيد احلياة �أم ال .مرة واحدة فقط جاءت جمموعة من النا�س من �أملاتي .حتدثوا معي ب�سرعة حتى �سخنت
�س��ياراتهم� .أيعق��ل �أن ت��ؤدي الكي��وي لأنا���س ج��اءوا عن��د الغ�س��ق ،ومل ينزع��وا �س��روج خيوله��م( (  (4؟ و�إ�ضاف��ة �إىل
ذل��ك ،ب��د�أوا يف التحقي��ق ،مث��ل موظف��ي مفو�ضي��ة ال�ش��عب لل�ش��ؤون الداخلي��ة يف الأي��ام اخل��وايل؟ ّ!!� .س��ألوا يف �أي
ع��ام و ُل��دت؟ م��اذا كان ا�س��م الوالدين؟ ومن ه��و معلمك؟ لقد طردتهم.
�ضحك �آجيغرييي.
جدك هكذا.
�ضحكت املر�أة العجوز.
�إذا مل يعجبه احلديث ،ف�إنه ي�ضرب ويطرد.
يف وقت مت�أخر من الليل ،بعد �أن تناول �آجيغرييي اللحم الطازج ،و�شرب ال�شاي مرة �أخرى ،الحقته انطباعات
النهار املرهقة ،لكنه �شعر بالبهجة ،فخرج �إىل اخلارج.
"مل��اذا تب��دو النج��وم يف اخلري��ف �ضخم��ة ج��دً ا؟ ه��ذا ه��و واح��د م��ن �أ�س��رار الطبيع��ة ".ف ّك��ر وه��و ينظ��ر �إىل �س��ماء
اللي��ل .يف ال�س��هوب ،حت��ى يف لي��ل ال�صي��ف ،يك��ون الطق���س ب��اردًا لدرج��ة �أن الزي��ت يتجم��د .ويف اخلري��ف يتجمد
امل��اء .تنف���س ب�س��رور ،وو�ض��ع وجه��ه و�ص��دره حتت تيار جلي��دي من الهواء الذي كان يتدفق فوق ال�س��هوب.
قال �آتيغاي الذي كان يجل�س �أمام الباب:
بني كن �أكرث حذ ًرا ،قد ت�صاب بالربد.
يا ّ
�أدار املذياع الذي كان يف يديه.
�إنها عادة من �أيام احلرب� .أ�ستمع �إىل ما يحدث يف العامل.
جناح��ا �سيا�س� ًيا كب�ي ًرا للقي��ادة ال�س��وفيتية ،وتنظ��ر و�س��ائل الإع�لام العاملي��ة �إليه��ا بو�صفها
"متث��ل ه��ذه االتفاقي��ة ً
�أه��م حدث يف ال�س��نوات الأخرية ".
ت�ساءل �آتيغاي مهت ًما:
ماذا يقولون؟
يقولون �إنهم حققوا انت�صا ًرا �سيا�س ًيا �آخ ًرا.
متطى �آجيغرييي بارتياح.
 لكنه��م خمطئ��ون للغاي��ة .احل��دث الأه��م يف ال�س��نوات الأخ�يرة ج��رى هن��ا ،يف قلب �آركا( (  ، (4يف ه��ذا الكوخ .ال�شيء يف العامل �أكرث �أهمية مما حدث اليوم.
( (   (4احلديث يدور عن الرحلة اال�ستك�شافية العلمية الفولكلورية .يف كثري من الأحيان ومثل هذه احلمالت ،التي ال تعرف العادات الكازاخية� ،أو تعمل يف
عجلة من �أمرها ،قوبلت بالرف�ض من الكازاخ التقليديني.
( (  (4

�ساري�-آركا� ،آركا �-سهوب و�سط و�شرق و�شمال كازاخ�ستان.
577

رحيمجان أوتار بايف
()2018 - 1956
y yتخ��رج ف��ي معه��د �أورال الترب��وي ع��ام � ،1977ص��درت �أول��ى
ق�ص�ص��ه الق�صي��رة ع��ام  1976بجري��دة "�أوال".
�y yص��درت �أول مجموع��ة ق�ص�صي��ة ل��ه ع��ام  1987بعن��وان" :ليل��ة
�س��رية" ،وف��ي ال�س��نوات الالحق��ة �ص��درت ل��ه �أعم��ال �أخ��رى مث��ل:
"م��كان ت�س��اقط النج��وم"" ،الح��زن"" ،ع��ودة الطي��ور المهاج��رة"،
"�س��معت �صوت��ك"" ،فرا�ش��ات بي�ض��اء ف��ي ال�س��ماء" وغيرها.
y yن�ش��رت ال�صحاف��ة الكازاخي��ة درا�س��ات للنق��اد والأدب��اء ح��ول
�إنج��ازات الكات��ب ف��ي الق�ص���ص والحكاي��ات ال��واردة ف��ي ه��ذه
الأعم��ال ،وف��ي ع��ام  2011ن�ش��رت مخت��ارات �أعم��ال �أوتارباي��ف
تح��ت عن��وان" :العال��م المنب��وذ" و�أ�صدرته��ا دار ن�ش��ر "الأدب
الفن��ي" ،وح�صل��ت ه��ذه المخت��ارات عل��ى ا�ستح�س��ان وردود فع��ل
�إيجابي��ة م��ن قب��ل نق��اد الأدب الرو���س.
y yعمل ب�شكل مثمر في مجال الدراما ،و�ألف العديد من الم�سرحيات مثل" :الظاهر بيبر�س"" ،الر�أ�س"" ،الحياة ال�سعيدة"،
"باتير �س��يريم"" ،م�صطفي �ش��وقاي" ،و"لن �أعطيك" ،وقد عر�ضت هذه الأعمال على الم�س��ارح الوطنية والأجنبية ،وجرى
تنظيم مهرجانات مكر�سة لم�سرحيات على بع�ض الم�سارح الموجودة بالأقاليم في مدن �أتيراو و�شيمكينت وتاراز.
y yتم ن�شر �أعمال الكاتب المختارة في دار ن�شر "الأمة" ببكين في �شكل كتابين باللغتين الكازاخية وال�صينية.
y yتم��ت ترجم��ة �أعم��ال الكات��ب �إل��ى اللغ��ة التركي��ة ،والعربي��ة ،والإنجليزي��ة ،والفرن�س��ية ،والإيطالي��ة ،والبلغاري��ة ،والأوزبكية،
والقرغيزية.
y yح�صل على جائزة "جنكيز �أيتاماتوف" الدولية عام .2009
y yحاز على جائزة "ماخامبيت �أوتيمي�سولي" عام .2013
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"ال تؤذ النملة التي حتمل ا َ
حل َّب؛
فلديها رو ٌح ،والرو ُح عذبَة".
الفردوسي
مــرة أخــرى ،وهــو يركــض خلــف الفراشــات البيضــاء ،حتــى خــارت قــواه ،وجــف حلقــه؛
اســتيقظ مــن نومــه.

�س��ار طوي�لا عل��ى اجلان��ب الأمي��ن م��ن ال�ش��ارع امل�س��تقيم ،تارة يختف��ي وت��ارة يظه��ر ،ت��ارة يط��ل ،وت��ارة يتال�ش��ى
ب�ين امل��ارة املتعجل�ين املتزاحم�ين .كان متجها نح��و ال�س��وق كعادت��ه كل يوم ،ويف كل ليلة ال ي��ذوق طعم الراحة من
الظم�أ.
ا�ش��تدت �شم���س ال�صب��اح ف�ص��ارت وك�أنه��ا قي��ظ الظه�يرة ،فراح��ت تل�س��ع �صدغ��ه� ،أدار ال��كاب عل��ى جان��ب وجه��ه
ليغط��ي �صدغ��ه ال��ذي ب��د�أ يه َّر�ش��ه؛ ث��م نظ��ر حمدقا بعينيه �إىل ال�س��ماء ال�شا�س��عة ،فر�أى �س��حابة وحيدة تهيم يف
ف�ض��اء �أزرق وترت��ع ك�أنه��ا قع��ود يتيم �أ�ش��عث تتهدل على ج�س��ده خ�صل الوبر.
الع�صافري الك�س��لى حتوم حول الب�ش��ر ،فتطري تارة وحتط تارة ،لرتطب مناقريها بندى �صباح �ش��هر �أغ�سط���س؛
يبدو �أنها هي الأخرى تبحث عن م�صريها يف ال�سوق.
 �آه� ،أيها الزمن!�س��مع �صوت��ا غ�ير بعي��د فالتف��ت ناحيت��ه ،لكن��ه مل يلحظ� أحدً ا ق��د ن��اداه با�س��مه ،كان��ت �س��يدة عجوز مت��ر بجواره،
تخط��و يف حذر بالرج��ل اليمن��ى ،الت��ي عل��ى ما يبدو �أنهكها الروماتيزم؛ من الوا�ضح �أنها كانت ت�س��دي الن�صائح
والأمني��ات للفتاة ال�ش��ابة التي كانت برفقتها.
 �أنا كنتُ مثلك.579
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كان��ت رفيقته��ا ال�ش��ابة ،لعنه��ا اهلل ،ت�ص ِّع��ر خده��ا ،وتق��ذف كل م��ا حولها بنظ��ر ٍة مداعب ٍة؛ تل��ف بناظريها وك�أنها
تفت���ش عن �ش��يء�ُ ،س� َّرتها تربز بني بلوزتها وز ّنار تنورتها وك�أنها عني ثالثة ت�صيب املارة املواجهني لها يف مقتل،
حتى �إنها ت�صل �إىل اجلانب الآخر من ال�ش��ارع.
حتدق وحتدق يف املارة.
 و�أنت �أي�ضا �ست�صبحني مثلي الآن....ومل ي�س��تجمع �أف��كاره �إال بع��د �أن اختف��ت ع��ن ناظري��ه العج��وز ورفيقته��ا� .أه��و وح��ده يغ��رق يف �أف��كاره احلزين��ة،
مثق�لا عل��ى نف�س��ه بالأ�س��ى ال��ذي ال ينته��ي؟ ه��ا هم اجلمي��ع مثله....
كان "داورين"بط��ل حكايتن��ا يتاج��ر يف ال�س��راويل ب�س��وق �ضخ��م يف مدين��ة كب�يرة؛ �س��وق �ضخ��م ،لك��ن يف حان��وت
�صغري يكاد ال ي�سع ط�ستا لبائعة طماطم نحيفة .كان ير�ص البناطيل البي�ضاء والزرقاء وال�سوداء ب�شكل يجذب
�أعني الناظرين.
 عزيزي ،كم هو جميل عليك.... �سيدتي ،وك�أنه ُف ِّ�صل لك خ�صي�صا.هك��ذا كان ي��ردد مطري��ا بالثن��اء عل��ى �س��لعته ،فالزبائ��ن ،ال �أوح���ش اهلل منه��م ،ما� أنوعه��م! �ش��بان ي��دورون
كالدوام��ة� ،ش��يوخ انحن��ت ظهوره��م حت��ى �ص��ارت كالعرج��ون ،عمالق��ة فارع��و الط��ول� ،أق��زام ُح ُن��ف ،مارق��ون
يهرج��ون وميرج��ونُ ،ب� ُد ٌن ت�س��اوى عنده��م اخل�ص��ر بالأفخ��اذ� ....س��خاة ال يح�س��بون ح�س��ابا للأ�س��عار ،وبخ�لاء
يتو�س��لون بالدم��وع للح�ص��ول عل��ى خ�ص��م.
لك��ن العم�لات الت��ي تتجم��ع يف جيب��ه عل��ى م��دار اليوم كانت تكفي الفتى الو�سيم ذا ال�ش��عر املجعد ل�س��داد �إيجار
ال�ش��قة ،و�ش��راء الطعام املعترب ،وحتى يف بع�ض الأحيان لل�س��هرات اجلميلة ،وم�س��اعدة �أمه الوحيدة التي تعي���ش
يف قرية جارباي.
كان��ت الأم ق��د ق��ررت  -مهم��ا كلفه��ا الأم��ر � -أن حتاف��ظ عل��ى البي��ت ال��ذي �أواها واملرح��وم زوجها .كانت �س��عادتها
بزي��ارات ابنه��ا له��ا �أك�بر بكث�ير م��ن �س��عادتها مبا يح�ضر لها من عطايا؛ وكانت امل�س��كينة تودع��ه �إىل طريق املدينة
يف كل م��رة خ�لال عودت��ه لغربت��ه ،وه��ي ترت��دي ثوبه��ا الهفهاف الف�ضفا�ض ،بذيله الذي كان يعك���س �أ�ش��عة ال�شم���س
الذهبية ،وك�أن ال�سيدة اغرتفتها بذيل ثوبها ثم �صارت حتملها معها .كانت يف كل مرة تقول مودعة �إياه "يا �سندي
ال�صغري!" .كانت عند فراقهما متنحه الراحة النف�س��ية ،بل الربكة �أي�ضا كما لو كانت تنت�ش��لها من ذيل ثوبها.
بع��د عودت��ه �إىل املدين��ة كان ينخ��رط عل��ى الف��ور يف �إيق��اع حي��اة امل��دن ال�س��ريع وامل�ضن��ي واملهله��ل .هن��ا كان��وا
يتاج��رون حت��ى يف الأرواح ،وه��و مل يك��ن لي�ش��ارك يف ه��ذا امل�س��تنقع ب�إرادته....فهن��ا كان��ت توج��د "عليم��ة" ،تل��ك
الفت��اة الت��ي كان��ت تبي��ع املي��اه عن��د بواب��ة ال�س��وق .كان به��ا �ش��امة يف حج��م حب��ة ال�سم�س��م تختب��ئ ب�ين حاجبيه��ا،
فتتو�س��طهما متام��ا .نع��م ،نع��م� ،إنه��ا ه��ي ال�س��بب! كان يف كل م��رة يبي��ع فيها بنط��اال يذهب بعدها فيحت�س��ي عدة
�أك��واب م��ن املاء زم��رة واحدة.
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 هل جئت من َّملحات دو�سور �أم من رمال جا�سور؟
�س�ألته ذات يوم مبت�سمة با�ستحياء.
 ال ،بل من حانوت ال�سراويل....رن��ت �ضحك��ة مد ِّوي��ة .مل تك��ن جم��رد �ضحك��ة ،و�إمن��ا �ص��وت الآني��ة الزجاجي��ة الت��ي حتطم��ت فم�ل�أ رنينه��ا اجل��و.
ومنذ تلك اللحظة �صار يبحث ال عن املاء ،و�إمنا عن هذا الرنني الذي ي�سعد �أ�سماعه .الرنني! هاهو الآن ال تراه
العني لكنه انت�ش��ر فملأ اجلو.
كان��ت يتيم��ة ،ن�ش ��أت يف كن��ف �ش��قيقها وزوجت��ه .كان �أم��ل م��ا يط��ل دائم��ا يف وج��ل م��ن هيئته��ا الربيئ��ة ب��راءة
الأطف��ال ،وطبيعته��ا الت��ي يتملكه��ا اخل��وف؛ رمب��ا ه��ذا الأم��ل بال��كاد ه��و م��ا حاف��ظ عل��ى �ضحكته��ا ال�ش��افية.
اتفقا �أن يقيما عر�سهما يف اخلريف ،وي�أتي بالأم من جارباي ،ويعي�شوا ثالثتهم معا؛ لكن للأ�سف....
ق�ص��ر اهلل يف �أعماره��م!" -
 هدم��وا املداف��ن حت��ى �س��ووها بالأر���ض ،ث��م �أقام��وا عليه��ا "ق�ص��ر ال ِق��ران"( ّ " . (1�س��مع ه��ذا ال��كالم ،فالتف��ت م��رة �أخ��رى �إىل ه��ذا ال�ص��وت املعروف؛ تب�ين �أنها تلك ال�س��يدة العجوز نف�س��ها ،التي
تدو���س بح��ذر عل��ى قدمه��ا اليمن��ى امل�صاب��ة بالروماتي��زم ،لكنه��ا كان��ت ق��د ب��د�أت تت�صب��ب عرق��ا ،ت�س�ير حمرك��ة
عظ��ام لوحها النحيفة ب�لا انقطاع.
 اليوم عدد فظيع من الأفراح.قالته��ا الفت��اة وه��ي مت��ط "فففظظظييي��ع" ،وك�أنه��ا متط قطعة علك م�س��تمتعة للغاية بذلك ،وه��ي ال تزال تعر�ض
عينها الثالثة " ُ�س َّرتها" للجميع.
 �إيه ،لقد اكتنزت املا�شية �شحما ،وا�ستوت اخل�ضر والفاكهة على �سوقها ،فكيف ال يرثى الب�شر؟قالت العجوز متلعثمة ،بينما �صمتت ل�سبب ما رفيقتها ال�شابة ومتلكها �شيء من االكتئاب.
 للأ�سف ال جدوى من �شباب اليوم.وا�صلت العجوز تلعثمها:
 تن�صحه��م يف امل�س��اء ين�س��ون ن�صيحت��ك يف ال�صب��اح� ....أي��ن ه��ذا ال�س��وق امللع��ون� ،أخف��اه اهلل! .عل��ى بع��دخطوت�ين من��ك وال ت�س��تطيع الو�ص��ول �إلي��ه.
عرج��ت �إىل �أي حم��ل يقابله��ا يف الطري��ق ،راح��ت تت�أرج��ح جيئ��ة وذهابا فال تعط��ي فر�صة لأحد
معه��ا ح��ق! ف��إذا َ
�أن مير....
لكن وا �أ�سفاه!....
يف ذروة تهافت الزبائن على �سراويله �صاحوا �إليه:
 �صاحب ال�سوق يناديك! هيا ،ب�سرعة!ت�س� َّمر يف مكان��ه منده�ش��ا .م��ا الداع��ي؟ �إن��ه مل ير �صاحب ال�س��وق هذا� إال م��رة واحدة .رجل �أحم��ر الوجه� ،أزرق
(  (1

امل�ؤ�س�سة احلكومية التي يتم فيها مرا�سم عقد القران وت�سجيل �إجراءات الزواج  -املرتجم.
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العينني.لكم �أ�شاعت ن�سوة ال�سوق من �شائعات عن ثرائه الفاح�ش ومل ي�سعفهن خيالهن يف و�صفه.
 ماذا �أقول؟ �إنه يبدل يف اليوم ُح َّلتني. يا لك من حمقاء! ال تفكرين �إال يف املالب���س� .إنه يبدل ال�س��يارة كل �أ�س��بوع! وا�ش�ترى لزوجته َّفيل يف باري���س،
�أما هي فيقال �إنها ال ت�سبح �إال مبايوه ماركة "�شانيل".
 لدي��ه بن��ت واح��دة .ال تغ��ادر �س��يارتها اجلي��ب ،جتل���س بداخله��ا ط��وال الوقت .يب��دو �أنها ترغ��ب يف الزواج ،ليتبها �ش��يئا جتذب به الرجال.
 هوهو! �إن ب�إمكانها �أن ت�ش�ير �إىل العري���س الذي تريده ب�إ�صبعها وهي جال�س��ة مكانها� .أيتها اخلرقاء� ،أتظنني�أنها جتول لتبحث مثلي ومثلك؟
 لي��ت يل م��ا له��ا ،تخيل��ي ل��و �أنه��ا تزوج��ت م��ن زجن��ي ،ث��م ت�ش��اجرت م��ع �ش��يخ القبيل��ة ،وطردوه��ا م��ن �أفريقي��ا.كي��ف له��ا بع��د ذلك �أال جتل���س .بالت�أكيد �ستجل���س!
جل�سن و�أ�صوات حكاياتهن ت�شبه طنني خلية النحل.
ماحاجة �صاحب ال�سوق �إليه؟� أي خدمات يريد �أن ي�سديها له وهو يغو�ص يف بحر من ال�سمن والع�سل؟
متل��ك ال�ش��اب قل� ٌق �ش��ديد؛ فم��ا �أك�ثر الوافدي��ن الراغب�ين يف التج��ارة .هل يبيت �صاحب ال�س��وق الني��ة لطرده من
حانوت��ه ال ق��در اهلل ومنح��ه لآخ��ر م��ن ه��ؤالء الوافدي��ن؟ لق��د كانت �أمه تنوح يف كل مرة ي�س��افر �إليها" :بني! �إياك
وال�س��عي نحو املنا�صب العليا!" ،وك�أن ابنها تاجر ال�س��راويل ي�ش��غل من�صبا رفيعا ي�س��عى اجلميع القتنا�صه.
دخ��ل �إىل املكت��ب الرحي��ب وركبت��اه ترتع�ش��ان رع�ش��ة م��ن خان الأمانة ،ف��إذا بالرجل �أحمر الوج��ه �أخ�ضر العينني
ينه�ض من مقعده مبت�سما:
 ادخل يا عزيزي ،ادخل .منذ فرتة و�أنت ت�سرتعي انتباهي؛ �أردت �أن �أقربك مني.�صار ال�ش��اب يرم���ش بعينيه يف ارتباك ،بينما رمقه �صاحب ال�س��وق بنظرة �إىل منكبيه النحيفني ،ثم �إىل قوامه
كله كالرتزي.
 ال�سالم عليكم!حيا ال�شاب �صاحب ال�سوق ،والهواج�س تزداد بداخله.
 وعليك��م ال�س�لام .اجل���س .ه��دئ م��ن روع��ك .لتذه��ب ال�س��راويل �إىل اجلحي��م .ان�س��ها! م��ن الي��وم �س��تكونم�س��اعدي� ،أن��ت وابنت��ي مع��ا....
 لكن ال يزال لدي الكثري من الب�ضائع التي مل �أبعها بعد....انفجر �صاحب ال�سوق يف ال�ضحك ب�صوت عال.
 يا عزيزي ،لن يبقى النا�س دون �سراويل؛ ال تقلق� ،سيبيعها غريك.ظل "داورين" طويال ال يفيق من �صدمته.
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�س��ار طوي�لا ،ت��ارة يختف��ي وت��ارة يظه��ر ،ت��ارة يط��ل وت��ارة يتال�ش��ى ،متج ًها� إىل ال�س��وق .هك��ذا كل ي��وم .والظم��أ
ال�ش��ديد ال��ذي ال يرت��وي ال يذيق��ه طع��م الراح��ة� .س��ار وه��و ي�صغ��ي �إىل �أحادي��ث ال��كازاخ البلهاء يف ال�ش��ارع .كان
هناك عجوز ق�صري يع ِّنف ابنه طويل ال�ساقني ذا النم�ش ب�صوت �أخنف م�صحوب ب�صفري ،خالطا بني احلروف.
 لقد بعت يف العام املاظي ثورا �أحمر خم�صيا ،لأدخلك املدر�ش��ة؛ واملدر�ش��ون ي�ش��كون منك ،يقولون �إنك حتىالي��وم ال تع��رف احل��روف الهجائي��ة .ي��ا له��ا م��ن م�ش��يبة! �أمك تعتقد �أن ابنها �شي�ش��بح قاظيا .نح��ن يف �أيامنا كنا
نلتهم الكتب التهاما .لطخت �إ�ش��مي� ،إ�ش��م جيلكيباي� ،أيها الكلب الأجرب.
� -أف! كفي يا �أبي.

كان كال امل�س��اعدين امل�ست�ش��ارين ل��دى �صاح��ب ال�س��وق م��ن �س��ن واح��دة تقريب��ا�" .س�ير غ��ايل" ،االبن��ة ،كما كانت
تق��ول ن�س��وة ال�س��وق ،خيبه��ن اهلل ،تل��ك الت��ي "ت�ش��اجرت م��ع �ش��يخ القبيل��ة" ،كان��ت فت��اة ذات وج��ه وردي الل��ون،
مدللة ،تت�صرف على هواها .عيناها لي�س��تا خ�ضراوين مثل �أبيها ،و�إمنا لون ال�س��ماء .عندما تظهر �أمامه تقف
طلباته��ا يف حلق��ه ،لكن��ه ينفذه��ا� ،أراد �أم �أبى.
يوم تعيينه قالت له "عليمة" ،مازحة:
 نتمني لو تنازل ال�سيد امل�ست�شار و�شرب من مياهنا.دوما� أرد مرواك.
 مهما حدث� ،س�أظل ًقالها ب�سرعة ،ثم �أفرغ كالعادة الكوب امل�ض َّلع يف جوفه جرعة واحدة.
 باملنا�سبة ،لنذهب غدا �إىل امل�سرح� ،سمعت �أن م�سرحية جيدة ُتعر�ض الآن. هيا بنا .وهل �ستجعلني �أركب معك يف ال�سيارة املر�سيد�س؟�س�ألته بحذر هام�س ًة.
 بالطبع.دوى الرنني ،وتناثر فتات الآنية املحطمة فانت�شر يف الهواء.
جال�س��ا يف �صمت منك�سا ر�أ�س��ه ،بينم��ا تق��ف ابنت��ه بجانب��ه ،ك�أنه��ا خ��ازوق
بعده��ا دخ��ل مكت��ب رئي�س��ه ،فوجده ً
د َُّق يف الأر���ض ،وق��د احم� َّر وجهه��ا .كان منظرها مرع ًبا كالتي���س اخل�ص��ي املج��زوز ،وال�ش��رر يط��ل م��ن عينيه��ا
الزرقاوي��ن كال�برق يف ال�س��ماء.
 �إييي��ه؟! َّ -انق�ض��ت عل��ى "داوري��ن"  -م��اذا ب��ك! �أن��ت م�س��ئول كب�ير ،امل�س��ئول الث��اين بع��د �أب��ي ،وتق��ف عن��د
البواب��ة ت�ش��رب مياه��ا �صف��راء كب��ول البق��ر� .أي تاج��ر يف ال�س��وق �س��يحرتمك بع��د ه��ذا؟ �أه؟!
جرما.
غم�س "داورين" ر�أ�سه داخل كتفيه ،و�صار ينكم�ش ك�أنه ارتكب ً
583

ءاضيبلا ءامسلا تاشارف

 الثالجة عندك ملأى عن �آخرها ،تكاد تنفجر .ماااذا بك؟ ح�سنا ،انتهى!حاول والدها تهدئتها راف ًعا ر�أ�سه املنك�س.
 كف��ي! "داوري��ن" ،ي��ا عزي��زي ،التعام��ل م��ع الب�ش��ر مطل��وب ،لك��ن ال ت�س��مح له��ؤالء ال��كازاخ ب��أن يقرتب��وا من��ككث�يرا؛ مبج��رد �أن يتملك��وا من��ك �س��تكون نهايت��ك� ،س��يمتطون �أكتافك عل��ى الفور .فليذهب��وا �إىل اجلحيم ....كن
�أن��ت وابنتي �س��ندً ا وعو ًنا بع�ضكم��ا لبع���ض� .أم��ا �أن��ا ف�س�أجل���س �أ�س��تمتع م��ن بعي��د بالنظ��ر �إليكما واالفتخ��ار بكما.
 �آ�سف ....كان هذا �صدفة.... نعععم؟! �س�ير غ��ايل ،كف��ي! ا�س��مع ي��ا "داوري��ن"� ،أن��ا �أخط��ط كالآت��ي :ل��ن نظ��ل داخ��ل جلبابن��ا ،ونكتف��ي ب��أن لدين��ا �س��وقاهنا  ،يف املقاطعات املجاورة ،يف �أملاتي و�أ�ستانة الكثري من املراكز التجارية اجلديدة واحلديثة؛ ال بد �أن ندر�س
�إجنازاتهم ،ف�إذا كانت هناك خربة فعلينا �أن ن�ستغلها؛ ال�سوق ال�شعبية �إذا كانت موجودة اليوم ،فغدا لن تكون؛
وواجبنا هو خدمة ال�ش��عب كما يجب .وهذا املو�ضوع �أريد �أن �أ�س��نده �إليكما �أنتما االثنني.
 ح�سن ،يا عمي.�أبدى "داورين" �إذعانه.
 ممتاز! �إذن �ست�سافران اليوم .ها هي تذاكر الطريان. وكم �سنبقى هناك من الوقت؟عاد �إىل الفتاة وجهها الوردي وجتلى لون ال�سماء يف عينيها.
� -سنتنزه بال عجل ،قرابة ال�شهر....
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� ...س��ار طوي�لا ،ت��ارة يختف��ي وت��ارة يظه��ر ،ت��ارة يط��ل وت��ارة يتال�ش��ى ،باجت��اه ال�س��وق .وهك��ذا كل ي��وم .والظم�أ،
الظم��أ ال��ذي ال يرتوي ين ِّغ���ص عليه حياته....
العجوز الأخنف ال�سقيم ال يزال ِّ
يفطن ابنه طويل ال�ساقني كثري النم�ش:
احل�ش��ان؛ �ش��بابي التعي���ش الذي �ضحيت به من �أجلكم ،قلت
 يف �ش��نوات ال�ش��باب م�ش��لك الآن مل �أكن �أجنل من فوق ِلك ،طاملا ال تنجح يف الدرا�شة جت َّوج� .أردتُ �أن �أخطب لك ابنة جارنا كودايبريغني ،ركبت ر�أ�شك وقلت �إنها بدينة.
وما امل�شكلة يف هذا؟ �أنت ال تعرف م�شلحتك� ،أيها احلقري .البدينة تدفئك يف ال�شتاء وتظلل عليك يف ال�صيف.
 �أف! كفي يا �أبي!وا�صل االبن الدفاع عن نف�سه.
 �أعوذ باهلل! لقد بخ ال�شيطان يف فمك.... ....كانا كلما توقفا يف مدينة ،ا�س��تيقظا يف فرا���ش واحد .يف الأيام الأوىل حني كان يبتعد عنها ا�س��تحيا ًء ،كان
ي�سمع منها �صياحها املعتاد:
 نعععم!؟! �إن كل هذه النعمة التي تتم َّرغ فيها �أعتقد �أنها مل ت�س��قط عليك من ال�س��ماء ،و�إمنا بف�ضلي �أنا� .إين�أحبك لدرجة املوت� .آه؟
فيتمتم قائال :جيد .و�أنا �أي�ضا �أحبك.
وكان لديه ُعرف يتدىل ك ُعرف الديك.
 مادام "جيد"� ،إذن تخل�ص من بائعة املياه ،فور عودتنا. مم.... نعععم؟؟! لقد قلت لك "اتفقنا".بع��د ه��ذا ....ب��أي مظه��ر اكت�س��ى؟ ه��ل � َأ�س� َرتْه الركبت��ان الرقيقت��ان ح�ين غا���ص بينهما؟ ه��ل �صار ذلك الفار���س
ال��ذي يرو���ض الفر���س اجلاحم��ة؟ �أم ذل��ك ال��ذي يجل���س عل��ى الك�ير ،فينفخ��ه جيئ��ة وذهاب��ا ليزك��ي ن��ار الفح��م
املتوه��ج؟ �أم ذل��ك ال��ذي يتج��ول بح�س��اب ال يف ال�س��وق ،و�إمن��ا يف طي��ب النعي��م؟ ال� ,إن �ش��ي ًئا ما كان يع��وق اب��ن
جارب��اي الوحي��د �أن ي�ش� َّد جل��ام الرجول��ة.
ف��ور عودت��ه م��ن ال�س��فر ه��رع يف مل��ح الب�ص��ر �إىل "عليمة" .انتظر على �أحر من اجلمر ريثما انف�ضت جموع الب�ش��ر
املتهافتة على �شراء املياه منها.
 ما زلت حيا؟واجهته بابت�س��امة .ابت�س��مت ،لكن الآنية الزجاجية مل تته�ش��م� .أحاطت نف�س��ها ب�ش��جن ال تراه العني ،ال�شامة بني
حاجبيها ،التي ت�شبه حبة ال�سم�سم ،كما لو كانت قد تكاثرت ،و�سرت يف وجهها ق�شعريرة ال يكاد يرقبها رقيب.
قالت متذمرة:
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 ح�ض��رت �أم��ك م��ن جارب��اي وظل��ت تبح��ث عن��ك .قال��ت �إنه��ا ت�ش��كو م��ن �أمل يف يديه��ا وقدميها ،متى ل�ل�أم �أنت�س��تعيد ابنه��ا الذي �صار م�س��ئوال؟
 متى للأم؟كررت رمبا كلمات الأم ورمبا كلماتها هي.
 هممم ....متى �سننقلها للعي�ش هنا؟متتم بعد برهة.
 وامل�سرح مل نذهب �إليه يا "داورين". -امل�سرحيات اجليدة انتهى عر�ضها....

 اغرب عن هنا!حت��اول ال�س��يدة العج��وز التخل���ص م��ن العج��وز الأخن��ف� .إن كليهم��ا يطاردان��ه يوم��ا بع��د ي��وم .انظ��ري ،يق��ول �إن��ه
قرر �أن يبحث يف املدينة عن زوجة �أخرى ليتزوجها .لي�س فقط الأخريات ،و�إمنا حتى �أنا ،العرجاء ،لن ت�ستطيع
�أن ت�س��بقني يف امل�شي!
 ال متجح��ي هك��ذا! �ش��أجعلك حتفري��ن الأر���ض ب�أظاف��رك� .إين حت��ى الآن �أ�ش��رب ل�بن ال َف َر���ش ،و�أم�ش��ي عل��ىاحل�ش��ان(  .... (2هي��ا �أعطين��ي عنوان��ك.
قدم� ّ�ي ،و�آكل حل��م ِ
 اذهب� ،أيها الفاجر! �أال تخجل من الأطفال؟�أم��ا طوي��ل ال�س��اقني ذو النم���ش و�صاحب��ة الع�ين الثالث��ة ،لعنه��ا اهلل ،الل��ذان كان��ا يطاردانهً � 
أي�ض��ا كل ي��وم ،فكانا،
بع��د �أن يثم�لا ويلته��م كل منهم��ا الآخر بعينيه ،ميار�س��ان املجون وهما يلعقان الآي���س كرمي....
 ....يف ذلك اليوم ذهب "داورين"مع "�سريغايل" املتلألئة �إىل ق�صر القران ،حيث تقدما بطلب لعقد قرانهما.
ا�ستغرقت "�سريغايل" يف �أحالمها:
 متى مير هذا ال�شهر الذي حددوه لطلبنا ،ونتم �إجراءات الزواج ،ثم ن�سافر �إىل اخلارج. �إىل �أفريقيا؟�أ�س��تغفر اهلل! ه��ل ه��ذا كالم يخ��رج م��ن ف��م عاق��ل؟ زوج��ة امل�س��تقبل كم��ا ل��و كان��ت ق��د غا�ص��ت يف غ�س��ق حال��ك،
(  (2

يف الثقافة الكازاخية ،لنب الفر�س وحلم احلِ �صان مينحان القوة البدنية واجلن�سية  -املرتجم.
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واحم��ر وجهها.
 ال� ،إىل جارباي� ،سمعتُ �أن امل�سافة بينهما لي�ست كبرية.انفجر االثنان فج�أة يف ال�ضحك ،كل منهما قبل الآخر ،فتخل�صا من التوتر.
بعد الظهر �شعر "داورين" بروحه تنقب�ض ،فتوجه يف عجلة من �أمره �إىل العمل ،ف�سمع النا�س يهتفون:
 "عليمة" �أخذتها �سيارة الإ�سعاف! يقال �إنها �شربت ماء ،ثم �سقطت على الأر�ض. �أي ماء؟ بل ُ�س َّما! �أجربوها على �شربه ،يا �إلهي� ،أجربوها! كانت حامال يف �سبعة �أ�شهر!�صار الن�سوة يولولن ،مزلزالت �أر�ض هذا العامل الذي انقلب حاله.
غ�شيت عيناه ،ا�ستدار على الفور عائدً ا قرب بوابة امل�ست�شفي كاد ي�صطدم بـ "�سريغايل" .ماذا تفعل هنا؟
 �إيييه؟!�صاح��ت بع��د �أن توقف��ت فج��أة .وا�س��تحالت حم��رة ال�صب��اح يف وجهه��ا �إىل الل��ون القرم��زي ،بينم��ا ك�س��ا البيا���ض
عينيها ال�س��ماويتني.
 ا�سمحي يل باملرور! �إيييه؟!اخرتق املكان حتى و�صل �إىل طاولة العمليات .كان هناك جراح كبري ال�س��ن ،مت�ش��ح بالرداء الأبي�ض من �أعاله
لأ�س��فله؛ نظ��ر �إىل "داوري��ن" بعين�ين رماديت�ين ،وبجواره ممر�ضتان� ،صاحتا وك�أنهم��ا ر�أتا عزرائيل ر�أي العني:
 توقف من ف�ضلك!�صبك اهلل!
 َّ لقد قمنا بكل ما يف و�سعنا. البقاء هلل!فج��أة� ....ش��يء ُم َ�س� َّ�جى لت��وه بكف��ن �أبي���ض ،ارتف��ع كهال��ة م��ن ن��ور� .إنه��ا "عليم��ة" خا�صت��ه احلقيقي��ة! ط��ارت ف��وق
امل��اء كطي��ف م��ن بخ��ار ،ث��م توقف��ت عن��ده وق��د مت َّلكه ذعر مميت .نظرت �إليه لربهة بح�س��رة وعت��اب ،ثم �صارت
تتطاي��رً � ،
أي�ض��ا كالبخ��ار ،وراح��ت تتطاي��ر معها وحولها ،مرفرفة ،فرا�ش��ات ت�ش��به �أزهار �ش��جرة التفاح يف ف�صل
الربيع.
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 ....ي�س�ير طويال ،ت��ارة يختف��ي وت��ارة يظه��ر ،تارة يطل وتارة يتال�ش��ى ،متج ًها� إىل ال�س��وق .وهك��ذا كل يوم .وقد
متاما.
�أنهكه الظم�أ ،الذي ال يرتويً ،
�ص��ار النا���س يحتقرون��ه ك�أن��ه ع��دم ،وتطاول��ت وقاحتهم ف�ص��اروا يدفعونه ويقطعون علي��ه الطريق! مل يعد هناك
ال�س��يدة العجوز التي �أنهك �س��اقيها الروماتيزمً � ،
أي�ضا �صار� أخ ًريا ذلك العجوز القزم� أث ًرا بعد عني� .أما الفتى
طوي��ل ال�س��اقني ذو النم���ش ف��كان يع ِّب��ط ب�ش��دة يف الفت��اة ،لعنه��ا اهلل ،عن��د خ�صره��ا الع��اري ،وك�أن �أح��دا يعت��زم
انتزاعه��ا من��ه .نع��م� ،إنه كان يدافع عن ِم ْلكه ،مل ي�ست�س��لم.
 هل تريدين �أن �آكلك ب�أ�سناين؟�س�أل الفتى �صغري ال�سن �صديقته الطائ�شة ،وهو يدلك لها ُ�س َّرتها ،معتزما التعمق �أكرث من ذلك.
 وهل �ست�شبع؟هم�ست يف �أذنية بدالل ،م�صوبة عينيها كال�سهام ميي ًنا وي�سا ًرا.
 �إذا مل �أ�شبع �س�آكلك مرة �أخرى.ي��ا ح�س��رة عل��ى الث��ور الأحم��ر اخل�ص��ي ،ال��ذي ُذب��ح يف الع��ام "املاظ��ي" م��ن �أج��ل ه��ذا الكل��ب اجلائ��ع! فرغ��م �أن��ه
حت��ى الآن ال يف� ِّرق ب�ين الأ ِل��ف وك��وز الذرة ،لكنه ترك �أب��اه على الر�صيف....
ح��ام الطي��ف الن��وراين ،ال��ذي مل يلحظ��ه �أح��د حلظ��ة عق��د الق��ران �س��وى "داوري��ن" ،ث��م توق��ف بين��ه وب�ين
"�س�يرغايل" ،ونظ��ر ه��ذه امل��رة ب�لا ح�س��رة وال عت��اب .ويف امل�ش��هد احلزي��ن ح��ل اال�ضط��راب والقل��ق حم��ل الأم��ل
الهزي��ل ال��ذي انطف��أ.
 ال -ال!  -ع�ض الطيف على �شفته وهز بر�أ�سه متو�سال - :ال  -ال!راح �س��رب م��ن الفرا�ش��ات البي�ض��اء الت��ي ت�ش��به �أزه��ار �ش��جرة تف��اح الربي��ع يرف��رف ويرف��رف ب�ين "داوري��ن"
والطي��ف ال��ذي ج��اء م��ن الع��امل الآخ��ر ،تزغلل��ت عيناه ك�أمنا غ�ش��تها �أزهار التف��اح ،بينما كانت املو�س��يقى تعزف
وتع��زف ب�ص��وت ع��ال ،وي�ص��دح "بيكب��والت" مغني��ا �أن�ش��ودة "�أي��ا �ش��عبي!".
�سقط على الأر�ض فاقدا الوعي....
من��ذ ذل��ك احل�ين وه��و يرك���ض يف املن��ام خلف الفرا�ش��ات البي�ضاء ،ثم ي�س��تيقظ خائر القوى ج��اف احللق .يقول
الأطباء� إنه داء ال�سكري الناجت عن التهاب الأع�صاب.
"الطف��ل اللقي��ط وه��و يبح��ث ع��ن �أبي��ه ال يج��د لنف�س��ه مكا ًنا ال يف ه��ذا الع��امل وال يف الع��امل الآخ��ر".
مع �صوتًا ً
واعظا عن��د بواب��ة ال�س��وق .ح��دق حول��ه ،مل يك��ن �أح��د يف ال�س��يل اجل��ارف م��ن ال�ش � َّيالني
يعري انتباهً ا �س��واء له��ذا ال�ص��وت �أو ل��ه ه��و؛ فق��ط ي�س��بحون كاخل��راف يف امل��اء� .آه ،تذكر� أخ�ي ًرا� :إن��ه �ص��وت �أم��ه
الت��ي ح�ض��رت عر���س ابنه��ا الوحي��د ،ث��م ع��ادت بع��د ذل��ك �إىل قريته��ا جارب��اي والدم��ع عل��ى خديه��ا.
ه��ل ع��ادت �إىل �أ�س��ماعه كلم��ات �أم��ه الت��ي قالته��ا ع��ن طفل��ه م��ن "عليم��ة"� ،أم �إنه��ا كلم��ات �س��معها يف حلظة ما يف
املا�ض��ي البعيد ،يف طفولته؟
588

م��ا �أن و�ص��ل �إىل امل��كان ال��ذي كان��ت "عليم��ة" تبي��ع في��ه امل��اء ،وكان �صاح��ب ال�س��وق ق��د غط��اه بالأ�س��فلت  ،حت��ى
جل���س كطفل معاق.
 �أعطوين ماء .ماء ،ماء!دوما ه��ذا الرج��اء �أو ال�ش��كوى يف ه��ذا امل��كان ،وال �أح��د يعل��م مم��ن يطل��ب ،ث��م �إن��ه مل يك��ن ينتظ��ر
ظ��ل يردد ً
اال�س��تجابة لطلبه ،وال ي�برح مكان��ه حت��ى ال�س��اعات املت�أخ��رة م��ن اللي��ل .لق��د حت��ول جلو�س��ه يف �صم��ت �إىل ع��ادة
يومية ،فغ��دً ا �س��يعود �إىل هن��ا م��رة �أخ��رى.
�إنها الفرا�شات البي�ضاء ....الفرا�شات البي�ضاء اخلفاقة....

589

تورسينجان شاباي
(و ُلد عام )1957
y yكات��ب نث��ر وناق��د �أدب��ي ،حا�ص��ل عل��ى الدكت��وراه ف��ي العل��وم
الفل�س��فية ،تخرج في معهد �آباي التربوي الحكومي عام ،1979
وق��د ب��د�أ ن�ش��ر مقاالت��ه ف��ي ال�صحاف��ة الحكومي��ة من��ذ منت�ص��ف
ثمانيني��ات الق��رن الما�ض��ي.
y yع��ام  1989خ��رج للن��ور �أول كتب��ه بعن��وان" :الفك��رة الت��ي تنج��ب
الكلمة ،وقد كر�س الكاتب هذا العمل للحديث عن المزايا الفنية
والجمالية لل�شعر الكازاخي ،وفي عام � 1999صدر له كتاب �آخر
بعنوان "القلب الحقيقي كان واحدً ا".
y yن�ش��ر درا�س��ات �أدبي��ة ح��ول الق�ضاي��ا الغنائي��ة الكازاخي��ة
المعا�ص��رة وم�ش��كالت خل��ق ال�ص��ور الغنائي��ة الرومان�س��ية.
y yن�ش��ر مجموع��ة مخت��ارة م��ن المق��االت بعن��وان" :حقيق��ة
كان��ت مكر�س��ة لأعم��ال الكات��ب الكازاخ��ي الكال�س��يكي �آب��اي.

�آب��اي"

�y yأغل��ب الكتاب��ات النثري��ة الت��ي ُن�ش��رت للكات��ب حت��ى الي��وم تتمث��ل �أغلبه��ا ف��ي الق�ص���ص الق�صي��رة ،والمق��االت النف�س��ية
والغنائي��ة ذات المحت��وى ال�س��اخر.
y yف��ي ع��ام � 2001ص��در ل��ه كت��اب جدي��د بعن��وان" :روح الكازاخ��ي" ،وف��ي ع��ام � 2015ص��در ل��ه كت��اب �آخ��ر بعن��وان" :ال�ضح��ك
والدموع".
y yفي عام � 2017صدرت الأعمال المختارة للكاتب في مجلدين.
y yترجم الكاتب �إلى اللغة الكازاخية �أعمال منف�صلة للكتّاب الرو�س والألمان واليابانيين والجورجيين.
y yترجم ن�صو�ص بع�ض النوادر الوثائقية والتاريخية والوطنية.
y yح�صل عام  1990على جائزة "لينين" من اتحاد ال�شبيبة ال�سوفيتي.
y yح�صل على جائزة "توليجين �أيبيرجينوف" عام .1986
y yح�صل على جائزة "�أال�ش" الأدبية الدولية عام .2000
 y yيعتبر الكاتب �شخ�صية مرموقة في كازاخ�ستان.
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معبد المرايا
ك��م م��ن الق��رون م��رت من��ذ �أن �أخ��ذين ذل��ك الرج��ل العج��وز مع��ه ،حت��ى �إنن��ي ن�س��يت م��ن �أي��ن �أت��ى ،ومت��ى �أت��ى،
وم��ن ه��و ،مررن��ا ع�بر املم��رات والت�لال �ش��ا ّقني طريقن��ا ع�بر �صح��اري قاحل��ة ،حي��ث حت��رق ال�شم���س ب�لا رحم��ة،
�ضباب ف�ضي
�أبحرنا عرب بحار زرقاء� ،شاهدنا العديد من البلدان ،ذات مرة و�سط �سهوب �شا�سعة مزهرة ،يف
ٍ
متموجا ،كقلع��ة رائعة راق�ص��ة� ،أو ق�صر.
انعك�س��ت في��ه �أ�ش��عة ال�شم���س ،الحظن��ا وج��ود �ش��يء يب��دو للب�ص��ر
ً
كلم��ا اقرتبن��ا ،تغ�ير الق�ص��ر الغام���ض املتلأل��ئ داخ��ل ال�ضب��اب كل حلظ��ة يف حرك��ة مغاي��رة� ،إم��ا متو�س� ًعا ،و�إم��ا
ً
متقل�صا.
وام�ض��ا
ً
ب��دون جه��د ،م�ش��يت روي��دً ا روي��دً ا خل��ف الرج��ل العج��وز ،ومل �أتخ َّلف عنه ،كان النعل ملو ًثا ب�ش��كل ال يطاق ب�س��بب
الأر���ض املحروق��ة امل�ش��اطة يف املنطق��ة امل�ؤدي��ة �إىل ال�س��هوب املزده��رة ،وكان��ت ال�شم���س حت��رق الر�أ���س عل��ى نح��و
ياب�س��ا ،والل�س��ان جا ًفا ال يدخل الفم ،وعج��زت احلنجرة عن قول
غ�ير حمتم��ل ،كان��ت احلنج��رة جاف��ة ،واحلنك ً
�أي �شيء.
الرج��ل العج��وز ،كم��ا ل��و �أن��ه مل يح��دث �ش��يء ،مي�ش��ي ب�س��رعة ،وي��كاد يرك���ض ،وذي��ول ثوب��ه الق��دمي ترف��رف،
وتبدو امل�س��امري ال�س��وداء الداكنة على �أقدامه كحذاءٍ ملبو���س ،نعل"احلذاء" ك�أنه جلد ثور �س��ميك وغري مدبوغ،
والقدم��ان ال�س��مراوان ،لدرج��ة ال�س��واد ،كجل��د حم��روق ،تتوح��دان م��ع الأر���ض ال�س��وداء ،وبالت��ايل ال ميك��ن ر�ؤي��ة
كي��ف مي�ش��ي الرج��ل العج��وز ،ومب��ا �أن��ه يتج��ه �إىل الأم��ام وذي��ل ثوبه الأبي�ض املت�س��خ يرفرف ،كان يبدو �أنه ي�س��بح
فوق �س��طح مظلم من املاء� ،ش��كل ر�أ�س��ه امل�ألوف يل منذ فرتة طويلة ،واجلانب الإغريقي البارز لوجهه الأ�س��مر،
جتم��دً ا ،كم��ا ل��و كان��ا لتمث��ال برون��زي ...ي�س��بح� ...أم يعوم ...ينعك���س ال�س��راب الف�ض��ي يف عينيه بلمع��ان �ضارب
�إىل البيا���ض.
ح��ول ق�ص��ر املراي��ا الغام���ض ال��ذي تنعك���س عل��ى قباب��ه �أ�ش��عة ال�شم���س ،وتلع��ب وتوم���ض عل��ى جدران��ه كل �أل��وان
الك��ون ،تظه��ر ج َّن��ة زمردي��ة م��ع م��روج خ�صب��ة م��ع الع�ش��ب الأخ�ض��ر الري��ان ،كانت هن��اك برودة.
عندم��ا و�صل��ت �أخ�ي ًرا �إىل الأ�ش��جار اجلميل��ة ذات الأغ�ص��ان املنحني��ة من ثقل الثمار� ،س��قطت يف ظاللها ...بدا
يل �أنني وجدت ما كنت �أفت�ش عنه...
يب��دو �أنه��ا كان��ت قطع��ة �صغ�يرة كالك��ف م��ن م��ر�آة مك�س��ورة ،بع��د �أن حملته��ا عن الأر�ض ،وم�س��حت الغب��ار بك ّمي
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ع��ن �س��طحها ،نظ��رت �إليه��ا بعناي��ة ،كلم��ا �أطلت التمعن ،ازدادت لدي الرع�ش��ة من خوف غام�ض ،وحت ّول �س��طح
املر�آة امل�س��ود �إىل بئر عميقة.
�صورت��ي الغب�ش��ة املعك��رة املنعك�س��ة يف ملع��ان �أ�س��ود ،وثعب��ان يح� ّدق يف وجه��ي من قاع الهاوية ،ك�ش��بح وقع يف مر�آة
و�ضوحا ،ف�إن قلبي �س��وف
الع��امل الآخ��ر� ،أعل��م �أن ذل��ك �أخافن��ي ...يبدو يل �أنه �إذا �أ�صبحت الر�ؤية املرعبة �أكرث
ً
يتحط��م يف تل��ك اللحظ��ة ،كلم��ا متعن��ت �أك�ثر يف الهاوية املتدرجة يف عمقها ،ف�إنه��ا بو�ضوح تقرتب مني ببطء ،ال
�أريد النظر ،لكني �أفتقر �إىل القوة والإرادة ،البئر ال�سوداء ت�سحرين ،ل�ست قاد ًرا على �أن �أرفع عيني عن ال�شبح
الغام�ض وال�صامت الذي �أخافني ،قطرة وراء قطرة �أنزف يف ظلمة ال نهاية لها ،وبد�أتُ �أهمد ،الوح�ش يف تلك
الهاوي��ة عل��ى و�ش��ك �أال ي�ترك �ش��ي ًئا م ّن��ي� ،س��يمت�صني ،ويبتلعن��ي ،ين��وي البق��اء يف مكاين! �أرتع���ش و�أهتز مت�ش��ب ًثا
ب�إحكام بحافة �صغرية كراحة يد من �ش��ظية الهاوية.
فج��أة يف احلل��م �أدرك��ت �أن ذل��ك كان حل ًم��ا ،يف تل��ك اللحظ��ة ،عندم��ا فهم��ت� ،صرخ��ت كعادت��ي القدمي��ة ب�ش��دة،
بكل قوتي ،ب�ش��كل حاد ،يف حماولة لال�س��تيقاظ ،وبالتايل � ً
أمل يف التخل�ص من الكابو���س.
�س��قطت امل��ر�آة م��ن ي��دي ،ظنن��ت �أنن��ي �صرخت ،عندما ا�س��تيقظت خمنو ًقا ،م�س��تنفدً ا من عناء احللم القا�س��ي،
بالكاد ا�ستطعت �سماع �صوتي ال�ضعيف ،كما لو كان ي�أتيني من مكان بعيد.
يت�ض��ح �أن الرج��ل العج��وز ال��ذي كان يحمل��ق ،كان ينظ��ر بثب��ات �إ َ
يل ،مبج��رد �أن فتح��ت عين��ي ،النظ��رة املخادعة
حلكمت��ه الت��ي يبل��غ عمره��ا �آالف ال�س��نني ،وعين��ه عدمي��ة اللون واملتال�ش��ية ،كاملياه املرتاكم��ة الراكدة ،ان�صب يف
داخلي ،وانت�ش��ر ب�س��رعة من خالل كل عروقي ،وا�س��توعبني تدريج ًيا.
�تلق عار ًيا حتت
باهر كمر�آة ،و�أنا م�س� ٍ
من جديد غطى عيني الرجل العجوز �ضباب ف�ضي ،وبد�أتا تلمعان ب�ش��كل ٍ
املر�آة عدمية ال�شفقة املعلقة فوقي ،والتي ت�صور ب�صورة كاملة روحي وقلبي...
العين��ان الالمعت��ان ب�ش��كل خاف��ت ،املغطات��ان ب�س��حابة من ال�ضب��اب الف�ضي ،ت�صبان يف عين��ي تلك املوجات غري
املرئية وعدمية اللون التي بد�أت تتجول يف �أوردتي ،ومن جديد متت�صها دفعة واحدةَ ،تقْر�آنني ببطء مثل كتاب
مفتوح.
كعارٍ ،يعرتيه اخلجل غطى ب�سرعة عورته بيده� ،أغم�ضت عيني ب�إحكام ،وغطيت وجهي بيدي.
كفي ،ا�ستيقظ الآن! � -أمر الرجل العجوز.
بدا �أن ال�صوت الألفي املكتوم كان يخرج من حتت الأر�ض...
جفني املفتوحت�ين ً
قليل ،مل يكن يق��ف بعيدً ا ،وفرك �س��اقيه بالتناوب
عندم��ا نظ��رت �إلي��ه م��رة �أخ��رى م��ن خ�لال َّ
بقدمي��ه ال�س��وداوين اخل�ش��نتني كقدم��ي غ��راب ،كان ينظ��ر �إىل ق�ص��ر املراي��ا ال��ذي حت� َ
�رك ال�ض��وء والظ��ل عل��ى
جدرانه كالغيوم.
رفعت ر�أ�س��ي ،ونظرت حويل ،على م�س��افة ذراع ممدودة ُب ِ�س��ط مفر���ش �أبي�ض كالثلج ،وفوقه وفرة من جمموعة
متنوعة من الفاكهة واحللويات ،ويف وعاء من الفخار ،مياه ينابيع �صافية.
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مياه! مددت يدي نحوها و�أنا �ألعق �شفتي املت�شققتني بل�ساين املتورم.
توقف!
�صرخ الرجل العجوز بحدة.
عل��ى الرغ��م م��ن �ش��دة رغبت��ي يف ال�ش��رب ،وبغ���ض النظ��ر ع��ن حالت��ي �ش��به الواعي��ة� ،إال �أنن��ي �أطع��ت ال�ص��وت
املتغطر���س القا�س��ي وتوقف��ت عل��ى الف��ور.
�أ�ش��ار الرج��ل العج��وز �إىل البواب��ة امل��ر�آة لق�ص��ر املراي��ا� ،س��حبت قدم��ي ب�صعوب��ة ،ووقف��ت ،وب�صعوب��ة و�صلت �إىل
الرجل العجوز.
عل��ى البوابة-امل��ر�آة انعك���س خي��ايل معك� ًرا ،وعل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ي �أطلت النظ��ر� ،إال �أن وجه��ي كان غري وا�ضح،
لك��ن ذل��ك مل يزعجن��ي ،وم��ا �أذهلن��ي لي���س ه��ذا� ،أده�ش��ني �أن��ه عل��ى البوابة-املر�آة بج��وار خيايل املعك��ر ،مل يكن
هن��اك الرج��ل العجوز الذي يق��ف بجواري!...
�أين �أنت ؟!– �س�ألتُ ...
�أنا قريب من اهلل...
�أين �أنت ؟!...
وجه القدي�س ال ينعك�س على هذه املر�آة.
�أجاب الرجل العجوز ،ثم �أخذين من يدي ،وقادين �إىل البوابة-املر�آة.
كلما اقرتبنا ،انتقل انعكا�سي �إىل الزاوية البعيدة للمر�آة ،وابتعد.
الآن فق��ط الحظ��ت �أن اجل��دران ،والقب��ة ،وبواب��ة ق�ص��ر املراي��ا ه��ي م��ا ي�ش��به ف�ض��اء ب��دون نهاي��ة ،وب��دون حاف��ة،
يفت��ح ،ويغل��ق نح��و الداخ��ل ،متعم ًق��ا ومبتع��دً ا تدريج ًي��ا ،عندم��ا اقرتبن��ا ،كان الومي���ض املبه��ر للجدران-املراي��ا
يت�أرج��ح كال�س��راب ،و�أخ��ذ يتال�ش��ى تدريج ًي��ا ك�أ�ض��واء امل�س��رح ،ويح��ل الظالم...
عن��د اقرتابن��ا م��ن البواب��ة ،م�س��ح الرج��ل العج��وز جبينه املتع��رق بكمه ،ويف تل��ك اللحظة فهمت فج�أة ملاذا �ش��كل
ر�أ�س��ه بدا دائ ًما يل م�ألو ًفا؛ لقد كانت تلك جبهة �س��قراط املعروف للجميع...
الرج��ل العج��وز ،ال��ذي كان يق��ف �أم��ام البوابة-امل��ر�آة الت��ي حتول��ت �إىل رخام �أ�س��ود ،لوح بيده كال�س��يف ،وفتحت
البوابة ،وك�أنها انق�سمت �إىل ن�صفني.
عيني ...وعندم��ا فتحتهما مرة �أخرى،
بع��د �أن �ضاقت��ا م��ن ال�ض��وء الرهي��ب امله��دد ال��ذي ملع كنا ِر ب��رق� ،أغم�ضت َّ
كنا نقف يف ظالم دام�س� ...أمامنا ُفتح بن�صف دائرة مدرج منحني ومقو�س ،على �صفوفه املنحوتة من ال�صخر
واملت�صاعدة تدريج ًيا ،و�ضعت على مقاعد املتفرجني الآالف من املرايا املتلألئة املبهرة وامل�صفوفة ب�إحكام.
منعك�س��ا يف ه��ذه املراي��ا الت��ي ال تع��د وال حت�ص��ى ،كم��ا ل��و
مبج��رد خروجن��ا �إىل املن�ص��ة امل�ض��اءة� ،أن��ا ...ت�ش��تت،
ً
�ساحر ،متحركة وخملوطة ومقو�سة كمروحة ...كان
كنت هار ًبا على ال�صفوف املحنية كقو�س ،ك�أوراق لعب بيد ٍ
امل��درج ب�أكمل��ه ملي ًئا بخي��ايل ،كنت كممثل �أمام �صوره.
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كل من يعرفك يف هذا العامل موجود هنا ،قال الرجل العجوز ،م�ش�ي ًرا بيديه �إىل املرايا املحيطة ،ثم ا�س��تطرد:
ابحث عن نف�سك الآن!بع��د �أن ق��ال الرج��ل العج��وز ذل��ك� ،أخ��ذين بيدي ،وق��ادين �إىل �صفوف منحوتة يف �صخ��رة ،تراجع ومر من خلف
ظهري ،ووقف خلف ر�أ�سي مبا�شرة.
�أنا �شخ�ص ًيا ال �أعرف كيف فهمت:
 ه��ؤالء "املتفرجون"ه��م �صورت��ي املده�ش��ة واللطيف��ة املطبوع��ة يف �أذهان �أولئك الذي��ن يعرفونني� ،صيغ خمتلفةلـ"الأن��ا" اخلا�ص��ة ب��ي ،يف تقيي��م ر�ؤي��ة العي��ون املعروفة� ،أرى نف�س��ي ...هنا ،على �س��بيل املثال ،بده�ش��ة تنظر �إيل،
بلمح��ة م��ن املراي��ا املتطرف��ة ،مظاه��ر خمتلفة يل� ...أنا القدمي منذ �س��نوات الطفولة ...قد يكون ه�ؤالء �أ�صدقاء
علي ...الآن،
الطفولة الذين مل �ألتق بهم منذ �أن كربت� ،أو معلمني� ...أو حتى َّ
والدي بحزنهما يف بع�ض الأحيان َّ
يحزنان على فرتة طفولتي املالئكية الربيئة.
ر�أي��ت نف�س��ي يف مراي��ا الفتي��ات اللوات��ي وقع��ت يف حبه��ن يف املدر�س��ة ،ال �أب��دو ممي��زًا ،وهن��ا واح��دة م��ن املراي��ا
املغط��اة ب�ضب��اب كثي��ف ،قامت��ة ،مظلم��ة تقري ًب��ا ،ال �ش��يء ُيرى.
لقد ن�سيتك منذ زمن بعيد! ...قال ال�صوت الواقف فوق الروح� ،شعرت ب�سخرية فيه.
بقيت لفرتة طويلة �أمام املر�آة املعكرة...كانت حبي الأول...
تابعت �سرييً ،
متنقل بني ال�صفوف.
يف �أي مظه��ر مل �أر نف�س��ي؟! �أن��ا ...الرا�ض��ي� ،أن��ا ...احل�سا���س� ،أن��ا ...املت�س��كع� ،أن��ا ...اجل�ش��ع� ،أن��ا ...املاك��ر،
�أن��ا ...ال�ض��ار� ،أن��ا ...املخ��ادع� ،أن��ا ...الأحم��ق� ،أن��ا ...املتقل��ب� ،أن��ا ...العني��د� ،أن��ا ...اجلاه��ل� ،أنا...
من ال�صعب الت�صديق ،ولكن كان هناك العديد من هذه ال�صيغ ل�صورتي.
يراك كثريون على هذه الهيئة حتديدً ا! ،الرجل العجوز ال يتخلف عني ،مرثث ًرا كغراب العقعق.
 �إن كنت تبحث عن احلقيقة ،يجب عليك �أن تعرتف بهذا � ًأي�ضا.
ال �أعرف ملاذا ،لكني الآن ال �أريد �أن �أنظر �إىل الوراء� .أخ�شى ...نف�س الرجل العجوز بارد.
بع��د �أن فح�صن��ا ال�صف��وف املتلألئ��ة� ،صعدن��ا �إىل الأعل��ى ،و�صلن��ا �إىل الو�س��ط ،ه��ذا الرج��ل ال�ش��رير عل��ى ه��ذه
املرايا املظلمة القامتة ،ال�سوداء والكئيبة� ،إما من الو�سخ �أو من �سواد الدخان ...ال �سمح اهلل ،مل �أكن قذ ًرا لهذه
الدرج��ة ،وعلى الأرجح لن �أكون �أبدً ا!
�أع��دا�ؤك ...انظ��ر جي��دً ا! ق��ال الرج��ل العج��وز يف �ص��وت �آم� ٍ�ر �ص��ارم ،نف�س��ه اجللي��دي املخي��ف يح��رق م�ؤخ��رة
ر�أ�س��ي� ،أرجت��ف...؟!
ظنن� َ�ت �أن��ه لي���س لدي��ك �أع��داء؟ ه��ا! لدي��ك �أق��ارب ي�صع��ب عليه��م حت��ى �إن��ك مت�ش��ي عل��ى ه��ذه الأر���ض� ...أن��ت ال
تع��رف �أي �ش��يء� ...أن��ت ال تعرف �أي �ش��يء!
�صحيح��ا ،لق��د �أ�ضع��ت ع��دد املرايا ال�س��وداء� ،ش��عرت بثقل على روح��ي ،وتنهدت
كل م��ا قال��ه الرج��ل العج��وز كان
ً
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مبرارة" :عامل فا�سد!
�أده�ش��تني ب�ش��كل خا���ص �إح��دى املراي��ا ،عندم��ا اقرتب��ت منه��ا ،ر�أي��ت �أن االنعكا���س فيه��ا يتغ�ير با�س��تمرار ،ت��ارة
يوم���ض ،وت��ارة يحم� ُّر ،خجل مني!
عندم��ا ر�آين خي��ايل يف امل��ر�آة ،مل تك��ن لدي��ه الق��وة عل��ى النظ��ر �إ َّ
يل مبا�ش��رة ،ف�أخف���ض نظ��ره �ش��اع ًرا بالذنب ،ال
�أدري ،لكن��ه مده���ش ،ق��د يك��ون العج��وز امل�س��تب�صر واق ًف��ا خلف ظه��ري ،ينظر �صوبي ،ويدخ��ل �إىل وعيي موجات
غام�ض��ة غ�ير مرئي��ة م��ن الإيح��اء ،لكن��ي فهم��ت ،امل��ر�آة ،تذك��رت كل ذنوبي يف هذا الع��امل الهال��ك ،املق�صودة �أو
غري املق�صودة.
يف حلظ��ة م��ا� ،س��وف ي��راين �أولئ��ك الذي��ن كان��وا �أ�ضع��ف من��ي يف ال�س��ابق ،ولذل��ك عان��وا �أفع��ايل ،يف هيئ��ة ه��ذا
ال�ش��خ�ص التاف��ه يف امل��ر�آة� ...أو بالأح��رى ،يري��دون �أن ي��روا� ...أم��ا �أن��ا� ...أن��ا فهم��ت كل �ش��يء ،ور�أي��ت ...ولك��ن
أنيب لل�ضمري ،فهمت ،ور�أيت ،ومل �أكن �آ�س ًفا على �أي �شيء� ...أوه ،عامل هالك! �أ�شفقت على هذه
مل �أ�شعر ب�أي ت� ٍ
املرايا ال�ساذجة...
�أجل ...كل �ش��يء خدعة! �س��خرية �س��يئة تبعتني بنظرة باردة ،دون �أن ت�ضيع �أي �ش��يء ،قارئة �أفكاري ،وتركتني
يف رع�شة ،وها هي ال�سخرية الالذعة تبت�سم ابت�سامة عري�ضة:
 يف هذا العامل لي�س��ت هناك عدالة ،وال حقيقة ،هذا العامل كالرمل يتفلت من خالل �أ�صابعك� ،ش��بح �ضبابي،�سراب خادع .وال �شيء �أكرث!
يب��دو �أن الرج��ل العج��وز يري��د �أن يوق��ظ يف داخل��ي �ش��ي ًئا م��ا ،ويخي��ب ظن��ي� ،أو �إذاليل ،وال�س��خرية من��ي� ...أن��ا ال
�أفهم هذا الرجل العجوز� ،أخ�ش��ى �أن �أقول �ش��ي ًئا ردًا على ذلك.
�أخ�ي ًرا و�صلن��ا �إىل ال�صف��وف الت��ي �أُرى منه��ا يف �ص��ورة جذاب��ة ،هن��ا بقيت لفرتة طويلة ،ون�س��يت التعب ،واجلوع،
و�سخرية الرجل العجوز ،ن�سيت كم كنت منه ًكا من العط�ش.
حدق��ت يف املراي��ا امل�ضلل��ة ،يف جمموع��ة متنوع��ة من ال�صور املمتعة ،متنع ًم��ا بخيايل اللطيف� ...أعرف �أن جميع
املراي��ا تك��ذب هن��ا ،ال�س��يئة واجلي��دة عل��ى ح� ٍ�د �س��واء ،لك��ن ،عل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا ،قب��ل املراي��ا "اجلي��دة" ق َّوم��ت
خ�صو�صا �أمام هذه املر�آة املتطرفة ...هنا �أنا �أ�شبه نف�سي كث ًريا...
نف�سي ب�شكل غري مق�صود ،وحت�سن مزاجي،
ً
ال ،يجب �أن �أكون هكذا� ...أود �أن �أكون هكذا ،ال ...،هذا �أنا نف�سي ،هذه لي�ست �صورة ،هذا� ...أنا! لأن يف املر�آة
انعك�س احلب ...ومن ال يحب نف�سه؟ من نف�سه...
ه��ذا ه��و �أف�ض��ل �صدي��ق ل��ك ،قال الرجل العجوز املقيت ،مبت�س� ًما خلف ظهري�- ،إنه ينظر �إليك من خالل عيون
التوق �إىل الكمال واملثالية� ،إنه ل�ست �أنت على الإطالق!...
ذرعا ،وكدت �أنفجر من الغ�ضب قبل �أن �أ�ستطرد:
ليكن!� ،أجبته بعد �أن �ضقت ً
 ال�صديق هو "الأنا" الثانية للإن�سان!ه��م ...م ...يب��دو �أن م��ن ق��ال ذل��ك ه��و زين��ون ...وه��ل ت�ؤم��ن ح ًق��ا به��ذه الكلم��ات؟ �أتعل��م ،كان ل��دي العدي��د
"
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م��ن الأ�صدق��اء � ً
لدي،
أي�ض��ا ،وكان��ت ل��دي �أغن��ام �أك�ثر ،من املث�ير لالهتمام �أن النا���س يعرفون عدد الأغن��ام التي ْ
ولك��ن ...ه��ا ،ه��ا ...مل يعرف��وا ع��دد م��ا كان ل��دي م��ن الأ�صدق��اء ...كان��وا �أ�صدق��اء ال قيم��ة له��م...
قلت دون �أن �أرفع نظري عن املر�آة:
هذا ال ينطبق على �أ�صدقائي� ،صديقي !
 ....ال ي�ساوي خرو ًفا واحدً ا ،قال العجوز بلهجة واثقة ،ثم ا�ستطرد:
 لق��د م��رت �ألفيت��ان ون�ص��ف الألفي��ة م��ن ال�س��نني و�أن��ا �أجت��ول ب�ين الع��وامل� ...ألفيت��ان ون�صف الألفي��ة! دهر منالتج��وال كفيل ب��أن يجعلني مو�ضع ثقتك.
ارجت��ف ظه��ري وب��رد م��ن نف�س��ه الب��ارد ،عندم��ا ذكر الرج��ل العجوز بالألفيت�ين ون�صف الألفية ،كدت �أ�ست�س��لم،
لكني بقيت بعناد عند ر�أيي ،يف نهاية املطاف ،قلت راف ًعا �صوتي بغ�ضب:
ه��ذا الع��امل ،ه��ذا الإن�س��ان  ....مراي��ا ،يف نهاي��ة املط��اف� ،أنت��م� ...أن��ت جم��رد نتاج��ات لإرادت��ي امل�س��تقلة! اليوج��د �س��وى "الأن��ا" يف الع��امل! والباق��ي ه��و ك��ذب� ...أن��ت � ً
أي�ض��ا كذب��ة...
عموما كلماتك
هيه ...هيه ...هيه ...يبدو �أن لديك مفاهيم �ضبابية من ه�ؤالء الفال�س��فة امل�س��اكني ،هل لديك ً
اخلا�صة؟ ها قد و�صلنا الآن �إىل تلك املر�آة املنف�صلة.
�أحيي��ت بع���ض الأم��ل يف روح��ي ،و�س��ارعت �إىل املر�آة التي �أ�ش��ار �إليها الرجل العجوز ،كان��ت "الأنا" الأكرث واقعية،
ال �أك�ثر وال �أق��ل ،وب��دون زخرف��ة ،لأن��ه مبج��رد �أن نظ��رت �إىل خي��ايل يف ه��ذه امل��ر�آة� ،أخ��ذين ال�ش��وق ،نع��م ،كان
ذل��ك �أن��ا اليومي ،الدائم� ...أنا الذي مللت من نف�س��ي!...
هذا �أنا.
ال ،هذا لي�س �أنت� ،أجاب الرجل العجوز مرة �أخرى.
– هذا هو جمرد ت�صورك عن نف�سك ...انظر يف املر�آة ،يف �أي جانب هي �أذنك اليمنى؟
�إىل اليمني.
يف �أي جانب يدك اليمنى؟ ارفع يدك!
�إىل اليمني.
انفجر الرجل العجوز �ضاح ًكا:
يف امل��ر�آة �أن��ت تق��ف مقاب��ل نف�س��ك� ،ألي���س كذل��ك؟ �أي �أن اجلان��ب الأمي��ن من ج�س��مك يجب �أن يعك���س يف املقابل
�إىل اجلانب الأي�س��ر� ،ألي���س كذلك ،ماذا تظن؟
لدي ما �أعرت�ض به� ،صمت يف غ�ضب عاجز.
مل يكن َّ
�إن كل �ش��يء خدع��ة ،ق��ال الرج��ل العج��وز ب�ص��وت غ�ير وا���ض ،يه� ُ�ب الرطوب��ة لق��اع الق�بر� ،ص��وت م��ن م�س��افة
�ألفيت�ين ون�ص��ف الألفي��ة ،وا�س��تطرد:
ناهيك عن الباقي ،ت�صورك عن نف�سك هو خدعة � ًأي�ضا� ،أنت ل�ست هنا!
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�صرخت متنهدً ا.
�إذن ،مل��اذا جئ��ت ب��ي �إىل هن��ا؟!� ،أن��ت نف�س��ك �أث��رت اهتمام��ي عندم��ا وع��دت ب�أن��ك "�س��وف ت�س��اعدين عل��ى فه��م
ذاتي".
ما �إن قلت ذلك ،حتى دوى �صوت الرجل العجوز عال ًيا ك�صدى ي�ضرب ال�صخور:
�إذن ،انظر �إيل!
م��ن ال�صرخ��ة العالي��ة املفاجئ��ة الت��ي �أطلقه��ا الرج��ل العج��وز ،جتم��دت كل مراي��ا امل��درج ،خفت��ت ،وب��د�أ ت�ألقه��ا
يتال�شى.
�أنا ...مل �أحترك� ...أنا خائف...
ا�ستدر �إىل هنا! انظر �إيل!
فج��أة ،يف ه��ذه اللحظ��ة حتدي��دً ا �ش��عرت ب��أن م��ن يق��ف خلف��ي مل يك��ن الرج��ل العج��وز ،ب��ل م��ر�آة ب��اردة ال تع��رف
ال�ش��فقة ،لي�س��ت �صدي ًقا ،ولي�س��ت عد ًوا ،بعيون القرب املتثائب ،من ظلمة الألفيتني ون�صف الألفية ،خلف ظهري
نظ��رت �إيل م��ر�آة غ�ير مبالي��ة وب�لا �إح�سا���س ،ب��دا ت�ألقه��ا الالمب��ايل واملمي��ت وك�أن��ه يتوه��ج ع�بر كام��ل ج�س��مي،
وا�ض ًع��ا للعر���ض �إي��اي ،كل��ي ،دون �أن ي�ترك �ش��ي ًئا! م��ر�آة قا�س��ية! خميف��ة ،ميت��ة! الآن فق��ط �صورت��ي معلق��ة فوق��ي
مبا�ش��رة ،خل��ف م�ؤخ��رة ر�أ�س��ي� ،إنه��ا لي�س��ت �س��يئة ،وال جي��دة� ،إنها ب�لا معنى ،تقف فوق الروح ،مث��ل تلك الر�ؤيا،
ال�ش��بح الغام�ض��ة القامت��ة ،م��ن �أعم��اق الهاوي��ة بعينيه��ا الباردت�ين تتوه��ج كالزئبق ب�ش��كل خافت.
كم هم رحما ٌء �أعدائي! ال�صور القبيحة على مرايا �أعدائي مل تكن هامدة.
كم كان �أ�صدقائي عادلني! كان الكذب اجلميل يف عيونهم ال يزال على قيد احلياة.
ال! امليت يف املر�آة امليتة ،مل يكن �أنا!
�أنا...خدعة حية وجدت انعكا�سها يف املرايا العديدة للمدرج.
كل هذا غري �صحيح! قال الرجل العجوز الذي قر�أ �أفكاري (الآن مل �أ�شك يف ذلك) .وا�ستطرد :
احلقيقة موجودة خلفك مبا�شرة ،على بعد خطوة �أو خطوتني .فقط �أدر ر�أ�سك.ما زلت ال �أجر�ؤ على النظر �إىل الرجل العجوز� ،أنا تائهٌ ،ارجتف خو ًفا.
ال �أريد �أن �ألتقي بنف�سي ،ف�أ ٌل ُ
�سيئ.
ا�ستطردت ب�صوت مرتع�ش -هذه اخلدعة هي بيتيَ ،ملجئي!
ملاذا� ،إذن ،حتتاج �إىل البحث عن احلقيقة؟
ال �أع��رف مل��اذا ،عندم��ا �س��أل الرج��ل العج��وز ه��ذا ،تذك��رت عيني��ه ،املراي��ا ،املغطات�ين ب�ضب��اب مائ��ل �إىل الل��ون
الأبي���ض ،ومظهرهم��ا ال��ذي جعلن��ي ارجت��ف عند اال�س��تيقاظ...
مانحا الثقة ل�صوتي� ،أنا هو ما تق��ول ،وهي تقول كذ ًبا ،لكن كل
احلقيق��ة يف ه��ذا الع��امل -ه��ي ه��ذه املراي��ا ،قل��ت ً
هذا �أنا� ،أنا ل�ست بحاجة �إىل حقيقة �أخرى.
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قال الرجل العجوز ب�صوت منده�ش:
لق��د ب��د�أتَ تق��ول كلمات��ك ،لكن��ك خمط� ٌ�ئ ج��دً ا! يف ه��ذا الع��امل ال يوج��د �س��وى حقيق��ة واح��دة ،احلقيق��ة الوحيدة
الت��ي تبح��ث عنه��ا يف ه��ذا الع��امل ه��ي احلقيق��ة الأوىل والأخرية ،هي �أنت نف�س��ك ،يف ذلك الي��وم الذي تفهم فيه
نف�س��ك ب�ش��كل نهائي� ،س��تجد نف�س��ك بالقرب من املطلق� ...إن كنت ال ت�صدق ،ا�س��تدر ،انظر �إيل!
ال �أ�ص ّدق ،لن �أنظر!
هام�سا ومتنهدً ا ...ثم ا�ستطرد:
ملاذا ال ت�ص ّدق؟ �س�أل الرجل العجوز ب�سرعة ً
تذك��ر تل��ك الأ�ش��جار يف اجلن��ة ،والفاكه��ة املتدلي��ة ،والثم��ار عل��ى املفر���ش املفرو���ش ،وم��اء زم��زم يف الآني��ة
الفخاري��ة ،كل ه��ذا �أُع� َّد ل��ك!
خ�صو�صا عندما ذكر املاء ،واملياه الباردة وال�صافية...
ً
ال �أ�ص ّدق!
�صرخ��ت بع��د �أن خ�ش��يت م��ن �أنن��ي كن��ت عل��ى و�ش��ك �أن �أنظ��ر �إىل ال��وراء ،ك��م ه��و �صع��ب �أن ت�صم��د �أم��ام �إغ��راء
ال�شيطان...
وا�صلت:
�أعل��م ،خلف��ي �أر���ض قاحل��ة ياب�س��ة ،هن��اك ُيحرق��ون يف اجلحي��م� ...أعل��م �أن��ه ال يوج��د �أح��د يح��ررين م��ن ذل��كاجلحي��م ،بع��د �أن ت�ص��ل �إىل هدف��ك� ،س��وف تتخل��ى عن��ي ...وتختفي...
انظ��ر �إىل هن��ا� ،أق��ول ل��ك! هم���س الرج��ل العج��وز كالثعبان ،م�س��يط ًرا على م�ؤخرة ر�أ�س��ي بنف�س��ه ال�س��ام ،ف�س��رت
الق�ش��عريرة يف جميع �أنحاء ج�س��مي.
ا�ستطرد:
– ا�ستدر ،وانظر يف عيني� ،أيها التعي�س!
ارجتفت ،متالكت نف�سي ،ال �أحترك.
فج��أة انفج��ر الرج��ل العج��وز بالب��كاء� ،ص��وت غري��ب� ،ص��وت الي�أ���س ،كع��واء ذئ��ب جري��ح ،دوى �ص��داه يف املدرج،
ف�شعرتُ باخلوف.
ملاذا-ا-ا؟!.
ب�ص��وت متوت��ر م��ن الي�أ���س ،بك��ى الرج��ل العج��وز ب�ش��دة وم��رارة - .مل��اذا� ...أن��ا ...م� َّرت �ألفيت��ان ون�ص��ف الألفية
و�أن��ا �أتنق��ل ب��دون ج��دوى ب�ين الع��وامل� ...ألفيت��ان ون�ص��ف الألفي��ة! مل��اذا ال يري��د �أح� ٌد �أن ي��رى نف�س��ه احلقيقي ،ال
يري��د �أن يع��رف ،مل��اذا ي��ا �إله��ي؟! �أن��ت �أمل��ي الأخ�ير� ،أن��ت انظ��ر �إىل هن��ا ،ب��اهلل علي��ك ،ا�س��تدر �إيل! �أنق��ذين م��ن
ه��ذا الع��ذاب! �س��وف ت�صب��ح يف مكاين ،و�س��وف تتج��ول بني العوامل� ...إىل الأبد� ...أن��ا متعب ...متعب-ب-ب...
الآن ،فقط بعد �أن ت�أكدت �أن خماويف ب�ش�أن مهمة الرجل العجوز كانت عادلة ،جمدت...
�س�أبقى معها.
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شريا �إىل مرايا الأ�صدقاء والأعداء التي حتيطني...
�أجبت بحزم ،م� ً
كن��ا يف قل��ب امل��درج ،فج��أة عل��ى �س��طح املراي��ا وم�ض��ت �أ�ش��عة وب��د�أت تلعب ،كل �ش��يء من حويل ازدهر ب��كل �ألوان
الع��امل ،وعادت �إليه احلياة.
اغرب عن عيني!
عال يف وجه املوت املع َّلق فوقي الباكي بحزن و�صمت،
دون �أن �ألتفت� ،صرخت كال�سابق ب�صوت ٍ
مغف ٌل!
متتم الرجل العجوز ب�صوت �ضعيف وجمرد من الأمل...
 مغف ٌل؟" ،مغف ٌل"؟�صحيح��ا! ال توج��د حقيق��ة وراء ظه��ري يف ه��ذه اللحظ��ة! احلقيق��ة لي�س��ت
لق��د �أخط��أ الرج��ل العج��وز! ه��ذا لي���س
ً
له��ا لغ��ة ،احلقيق��ة ال تعط��ي مث��ل ه��ذا التف�س�ير "-مغف� ٌل"� ،إنها نزيهة ،ميكن �أن ُتعا���ش ،و ُتق��ر�أ يف القلب� ،أو ،عند
ر�ؤيتها ،متوت.
�ش��عرتُ ب��أن م��ر�آة الرج��ل العج��وز ع��ادت �إىل احلياة ،وهي الآن منهكة ،وم�شو�ش��ة ،لأنها عندما �أعطت للم�ش��اعر
احلرية ،مل تتحمل حزنها ،ومعاناتها ،وانحرفت عن احلقيقة.
بعد �أن �شعرت بذلك ،ا�ستدرت فج�أة ،ونظرت �إىل اخللف!
املر�آة-الرجل العجوز خ�شخ�شت وانهارت �أمامي وتفتت �إىل قطع �صغرية ،وحتولت �إىل كومة من القمامة...
عل��ى الف��ور توه��ج امل��درج ب ��آالف املراي��ا ،كل مع��اريف يف ه��ذا الع��امل ،م��ن مقاعده��م ب��د�أوا بالت�صفي��ق ،م�س��ح
حزم��ا م��ن الباق��ات...
�أقارب��ي و�أ�صدقائ��ي الدم��وع ،يف ح�ين رم��ى �أعدائ��ي ً
اختفي الرجل العجوز دون �أن يرتك �أث ًرا ،كما لو �أنه مل يكن...
 ...ات�ض��ح �أن زوجت��ي ج��اءت ،وجل�س��ت عن��د قدم��ي ،و�أدارت التليفزي��ون ...اجتم��اع احتف��ايل مبنا�س��بة ي��وم
اال�س��تقالل ...النا���س ،واقفني من مقاعدهم ،ي�صفقون ب�أيديهم ،ثم يجل�س��ون ببطء� ،أخذ الرجل الكبري ر�ش��فة
م��اءٍ م��ن ك�أ���س تق��ف �أمام��ه ،وا�س��تعد ملوا�صل��ة كلمت��ه ...ب��دا يل �أن �ش��عاع املر�آة الب��اردة ظهر خل��ف املتكلم ،خلف
م�ؤخرة ر�أ�س��ه مبا�ش��رة ،بينما كنت �أفرك عيني الناع�س��تني ،و�أرفع ر�أ�س��ي ،و�أنظر بانتباه �أكرب ،حتولت الكامريا
�إىل �ص��ورة مقربة.

599

نورغالي أوراز
(و ُلد عام )1960
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة التابع��ة للجامعة الوطني��ة الكازاخية،
و�ص��درت �أول ق�ص��ة ق�صي��رة ل��ه ع��ام  1972ف��ي جري��دة "جا���س
�أال���ش" ،و�أول مجموع��ة ق�ص�صي��ة ل��ه ع��ام  1985بعن��وان "الري��اح
الوافرة".
� y yص��در ل��ه العدي��د م��ن الكت��ب الأخ��رى مث��ل�" :أطف��ال م��ن
باكير�شا"" ،تاريخ قازيجروت"" ،حكاية غير م�شروعة"" ،الجمال
ال�ص��ارخ"" ،البحي��رة ال�س��احرة"" ،الوح��دة ف��ي اللي��ل".
y yا�س��تقبل جمه��ور الق��راء �أعم��ال الكات��ب بترحي��ب كبي��ر ،ب��ل �إن
الكت��اب �أنف�س��هم ثمن��وا موهبت��ه الأدبي��ة.
y yع��ام  ،1985كت��ب الكاتب��ان الكبي��ران �ش��يرخان مورت��ازا ودوالت
�إ�س��ابيكاف مقال��ة كبي��رة تن��اوال فيه��ا الموهب��ة الجب��ارة ل��دى
نورغال��ي ،تعلي ًق��ا عل��ى ق�صت��ه "تاري��خ قازيج��روت".
y yيكت��ب نورغال��ي مق��االت ع��ن الق�ضاي��ا المعا�ص��رة ،والمق��االت الأدبي��ة ،والت��ي ن�ش��رت ف��ي كتابي��ه "�أه��ل الم��دن الج��دد"،
و"دم��وع الح�ص��ان".
y yيعم��ل نورغال��ي ف��ي مج��ال الدرام��ا ،وم��ن �أه��م الم�س��رحيات الت��ي كتبه��ا "النجم��ة المفق��ودة"" ،الليل ف��ي الجب��ال" ،و"الكرة
الأر�ضي��ة" وت��م عر�ض هذه الم�س��رحيات على الم�س��ارح الوطنية.
y yف��ي ع��ام  2007ت��م �إنت��اج فيل��م "�س��ويتا" با�س��تديوهات "كازاخ فيل��م" وه��و م�س��توحى م��ن الق�ص���ص الق�صي��رة لـــ
نورغال��ي.
y yتُرجم��ت �أعمال��ه �إل��ى اللغ��ات الرو�س��ية والتركي��ة والأوزبكي��ة ،وت��م ت�ضمي��ن ق�صت��ه الق�صي��رة "الخدع��ة" ف��ي برنام��ج الأدب
في المدر�س��ة االبتدائية.
y yح�صل نورغالي على جائزة "�أال�ش" الأدبية الدولية.
y yح�صل على جائزة "كا�شجاري" التي تمنح للكتاب الناطقين بالتركية.
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عش طيور
َ
راكي البيضاء
الك
ّ

انت�شر يف املنطقة خرب غري متوقع� :أكمرياز �أقلع عن ال�شراب.
الطبيع��ة نف�س��ها ابتهج��ت به��ذا التغي�ير ،فه��ا ه��ي ال�شم���س من��ذ ع��دة �أي��ام ت�ش��ع م�ش��رقة يف ال�س��ماء ال�صافي��ة،
والثل��وج الكثيف��ة اجلاثم��ة من��ذ قراب��ة �س��تة �أ�ش��هر ،ب��د�أت بالذوب��ان ب�س��رعة ،مف�س��ح ًة املج��ال للخ�ض��رة الفتي��ة،
وبراع��م الأ�ش��جار م��ع كل ي��وم تنتف��خ �أك�ثر و�أك�ثر ،وغ��دت جاه��زة للتفت��ح حت��ت �ضغ��ط الأوراق النا�ش��ئة.
عق��ب انتهاء العم��ل �أم�ض��ى �أكم�يراز �س��اعات عل��ى الأريك��ة بالقرب من املن��زل،كان ً
صريا نحي� ًلا ،ودائ ًما
رجل ق� ً
يظهر يف قمي�ص ،يبدو وك�أنه� أنه و�صل �إليه بالوراثة عن جده الأكرب البطل.
كان يفك��ر ،وكان��ت الأف��كار ثقيل��ة مث��ل �س��حب الر�صا���ص ،ح��اول �أن يتذك��ر �س��نوات حيات��ه م��ع قم��ر ،ولك��ن غ�ير
ال�س� ْكر وال�س��باب ،مل يتب��ادر �إىل ذهن��ه �أي �ش��يء.
ُّ
راكي ،لكن �صرخة ابنه الأ�صغر كيلي�سباي نزعته من ذهوله.
مل ي�سمع �أكمرياز� أ�صوات ال َك ّ
راكي حتلق!
 كوكي(  ، (1انظر ،طيور ال َك ّرف��ع �أكمرياز ر�أ�س��ه عال ًيا لتج��ول نظراته ف��وق القري��ة ،كان��ت طي��ور ال َكراك� ّ�ي حتل��ق ،دون �أن تلف��ت انتب��اه �أح��د،
حت��ى رفرف��ة �أجنحته��ا مل تك��ن ملحوظة ،كانت تطري ببطء �ش��ديد ،كم��ا لو� أنها ترغب يف فهم احلياة البعيدة يف
الأ�سفل...
�س��رت موج��ة دفءٍ يف روح �أكم�يراز ،وو�صل��ت حت��ى حنجرت��ه ،لتمتلئ عين��اه بالدم��وع" ،م��ن �أين ت�أتني� أيته��ا
أرك من��ذ زم��ن طوي��ل!
الطي��ور املقد�س��ة؟" –يت�أمله��ا متمت ًم��ا :ي��ا �إله��ي ،مل � ِ
 كوكي ،ملاذا تبكي؟(  (1

كوكي� :صيغة اح رتام عند خماطبة من هو �أكرب �س ًنا.
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م�سح �أكمرياز الدموع املرتاكمة.
 هكذا ...رمبا لأنني لفرتة طويلة نظرت �إىل ال�سماء. �أنا �أ�ستطيع النظر ًطويل ،وال �أبكي - ،قال كيلي�سابي متباه ًيا.
داعي!
 عيناي مري�ضتان ،ال َتا�شكينباي الذي كان يلهو على دراجته الهوائية ،و�ضع العجلة جان ًبا َّ
وحذر والده:
 كوكي ،ال متنعه ،فالآن �سيزداد �شقاوة.ندما وفكر" :ملاذا ال �أعرف �أي �شيء عن طبعه؟ "....
�إذن هكذا ...ه َّز �أكمرياز ر�أ�سه ً
 �أم���س الأول ،ح َّلقتً � أي�ضا ف��وق القري��ة طي��ور ال َكراك� ّ�ي- ،نظ��ر كيلي�س��باي �إىل وال��ده خمت ًربا – .يقول �أري�س��بيك
�إن هناك � ً
راكي بي�ضاء ،هل هذا �صحيح ،يا كوكي؟
أي�ضا طيور َك ّ
 �أجل ،هناك بي�ضاء � ًأي�ضا.
 هل ر�أيت بنف�سك؟ ال ،مل �أر. و�أين تعي�ش؟ ال �أعلم ،بعيدً ا ،رمبا.�أث��ارت طي��ور ال َكراك� ّ�ي املح ّلق��ة �ش��ي ًئا يف ال��روح ،جعلت �أكم�يراز يتذكر طفولته احلافية ،والع�ش��ب الأخ�ضر الذي
كان يدغدغ كعبيه بلطف...
وفج��أة ر�أى ح��ذا ًء مه�ش� ًما وبال ًي��ا عل��ى قدم��ي كيلي�س��باي ،كان �أكم�يراز  ق��د �ش��اهده م��ن قب��ل ،لك��ن للم��رة الأوىل
انكم���ش قلبه من الأمل.
 هل تذهب بهذا احلذاء �إىل املدر�سة؟نظر كيلي�سباي مرتب ًكا� إىل الكعبان �شبه املمزقني ،وه ّز كتفيه ،واجته فج�أة �إىل والده:
 كوكي ،لي�س لدى تا�شكينباي �أحذية على الإطالق ،مي�شي بحزم مطاطي.م��ن التنه��د العمي��ق هب��ط خ��دا �أكم�يراز الغائ��ران �أك�ثر� ،س��عل م��ن الدخ��ان الكثي��ف ،وا�س��تدار دون �أن يجي��ب
ب�شيء.
بع��د �أن تذك��ر �أكم�يراز ُق��رب ت�س�لُّم املرت��ب ،انتع���ش ،فه��و الآن ال ي�ش��رب ،والنق��ود يج��ب �أن تكف��ي للم�ش�تريات،
ولزوجت��ه يج��ب �ش��راء �ش��يء م��ا ...وم��ع تدفق ه��ذه الأفكار ه��د�أت روحه ،وتنف���س بارتياح.
كان يعم��ل ميكانيك ًي��ا يف ور�ش��ة ،ومل يك��ن مرتب��ه �س��ي ًئا ،لكن��ه مل يتذك��ر ك��م كان ي�ش��رب ،وك��م كان يح�ض��ر �إىل
البيت ،يف كثري من الأحيان كان يعود �إىل البيت ً
ثمل ،يدندن بالأغاين ،وغري قادر على امل�ش��ي ب�ش��كل م�س��تقيم
يف ال�ش��ارع،كانت ت�س��تقبله زوجته وعيناه��ا مفعمت��ان بالي�أ���س ،و�أق�س��مت �أنه��ا �س��ترتكه�" ....إي��ه ،قم��ر ،قم��ر� ،أي
ريا"....
ذن��ب ارتكب� ِ�ت ارتكب��ت لتتحمل��ي معاناة تربي��ة خم�س��ة �أبن��اء ،وف��وق ذل��ك تتحمل�ين ً
زوج��ا �س� ّك ً
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خرج��ت قم��ر �إىل الفن��اء ،و�أخرج��ت كل مالب�س��ها وو�س��ائدها ،نظ��ر �أكمرياز � إىل زوجته ،ولأول مرة يف ال�س��نوات
الأخرية بد�أ قلبه ينب�ض ب�سعادة� ،أراد �أن يعانقها ،لكنه خجل من القيام بذلك �أمام الأطفال.
مل يك��ن �أمام��ه �س��وى �أن ينتظ��ر حت��ى تنه��ي قم��ر �أعماله��ا كاف��ة ،وم�ض��ى يتنق��ل ب�ين الغ��رف حت��ى امل�س��اء دون �أن
يع��رف مكانا به ي�س��تقر.
�أراد �أن ي��رى م��ا ال��ذي يق��ر�أوه �أري�س��بيك ،لك��ن الأخ�ير ،ول�س��بب م��ا ،عل��ت احلم��رة وجهه ّ
وغطى الكت��اب بيده ،مل
يقل �أكمرياز �شي ًئا ،م�شى على الفور وذهب �إىل الغرفة الكبرية؛ حيث كان مونتاي وزاداريا ميرحان فخد�ش كل
جال�سا مقابل التليفزيون ،مكابدا
منهما �أنف الآخر ،لت�صفعهما قمر ،فناما بهدوء وبراءة ،فقط ظل كيلي�سباي ً
يف مقاومة النعا�س ،على �أمل �أن ُي�سمح له غدً ا � ً
أي�ضا باجللو�س لفرتة �أطول.
�أخ�ي ًرا انطف ��أت الأن��وار يف جمي��ع الغ��رف ،تفق��دت قم��ر الأطف��ال م��رة �أخ��رى ،و�صحح��ت البطاني��ات فوقه��م،
و�أزال��ت قط��ع احلدي��د الت��ي �أح�ضره��ا تا�ش��كينباي م��ن ال�ش��ارع ،لت�س��تلقي �أخ ًري متعب��ة عل��ى ال�س��رير.
اقرتب �أكمرياز من زوجته ،ومل�س كتفها بلطف.
متاما ،ا�سمعيني ،لن �أ�ضع وال حتى قطرة واحدة يف فمي�،صدقيني.
 قمر ،لقد �أقلعت عن ال�شرب ًبدون �أن تدير ر�أ�سها� ،أجابت قمر ب�صوت خافت:
 ال �أعرف. �صدقيني.هم�س �أكمرياز بحرارة.
 �أعطيك كلمة� ،أق�سم ب�أوالدي.ا�ستدارت قمر نحو زوجها ،و�س�ألته بثقة �أكرب:
 �أكان(  ، (2ح ًقا؟ارتع���ش �أكم�يراز  م��ن املفاج��أة ،فمن��ذ زم��ن طوي��ل مل تن��اده عل��ى ه��ذا النح��و ،غا���ص يف �ش��عرها الأ�س��ود الكثي��ف
الذي تفوح منه رائحة خفيفة للنب الرائب ،مل�ست يداه برفق زوجته ،وداعب ج�سدها ،يف حني الت�صقت هي بثقة
ب��ه ،كم��ا كانت يف ليلة الزفاف الأوىل....
رفعت قمر ر�أ�سها ومتعنت يف وجه �أكمرياز :
 هل �أقلعت ح ًقا؟ كن �صريحا معي؟ �أق�سم لك!�أل�صق��ت قم��ر خده��ا بخ��د زوجه��ا ،وهيم��ن عليهم��ا ارتخ��اء حلو،كان��ا مث��ل عا�ش��قني التقي��ا بع��د انف�ص��ال طوي��ل،
ا�س��تلقيا متعانق�ين بق��وة ،لترتق��رق امل�س��ام مب�ش��اعر احلب بعد ط��ول جفاف.
(  (2

�أكان� :صيغة حتبب من ا�سم �أكمرياز .
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بعد �أن ت�شجع �أكمرياز ً
قليل�،س�أل:
فكرت بي؟
 قمر ،قويل احلقيقةَ ،مب ِتال�شت االبت�سامة املريرة من على وجه الزوجة ،لتظهر على الفور ابت�سامة من القلب.
الزما لإطع��ام نف�س��ي ،حلم��ت ب��أن يكرب �أري�س��بيك ،و�أزوجه ،رمبا
 مل يك��ن ل��دي الوق��ت لذلك� ،س��عيت حيث كان ً�سي�صبح الأمر �أ�سهل.
 ح�س ًنا ،حتى ذلك ينبغي �أن ن�ستمتع بحياتنا. بعد ال�صف الثامن قرر الذهاب �إىل املدر�سة الثانوية.تفاج�أ �أكمرياز  ،وهتف يف ده�شة:
 �أوه!� أيعقل �أنه �أنهى ال�صف الثامن؟ بدا يل وك�أنه يف ال�ساد�س. �أي �ساد�س ...بالأم�س كان يقف عند منزل ماكان وي�صفر ،كان يغازل ابنته.نظرت قمر بفخر �إىل زوجها ،و�ضحكت فج�أة.
–  عجوزان �أنا و�أنت....
ابت�سم �أكمرياز لفرحة زوجته غري املتوقعة ،لكن عندما تذكر احلديث مع كيل�سباي ،عب�س.
متاما ،غدً ا اكتب��ي عل��ى ورق��ة ،م��ا يحتاج��ه كل منه��م ،وعندم��ا �أت�س��لم املرت��ب
 لق��د اه�تر�أت مالب���س الأطف��ال ً�سنذهب �سويا ون�ش�تري.
طوي� ًلا مل ي�ستطع حتا�ش��ي النظ��ر �إىل قم��ر النائم��ة ،و�إىل التجاعي��د الت��ي كان��ت بالكاد مرئية يف الظالم ،و�ش��عر
بالأ�سف عليها...
من��ذ ذل��ك الي��وم �س��كنت ال�س��عادة يف من��زل �أكم�يراز ،ب��دت قمر �أ�صغر �س� ًنا ،ت��وردت ،ودوت �ضحكته��ا الرنانة يف
ن�سيم الربيع ،وغر�ست الطم�أنينة والثقة يف قلب �أكمرياز ،وخفت حدة جدليات وم�شاجرات الأطفال ،وانخرطوا
يف �أعم��ال املن��زل ،ج��رف تا�ش��كينباي ال��روث يف الزريب��ة ،وبهيئ��ة ال�ش��خ�ص امله��م نظ��ر �إىل �أبي��ه ،يف حني جتادل
مونتاي وزاداريا من منهما �س��يجر العربة.
راقب �أكمرياز تا�شكينباي ،بابت�سامة ر�ضى ،ويف حماولة منه للت�شجيع وعد ً
قائل:
 فور ت�سلُّمي النقود �س�أ�شرتي لك حذاء.ابت�سم تا�شكينباي بتحفظ:
ً
�سروال قطنيا ،وهو �أغلى ،من الأف�ضل �أن ت�شرتيه له ،و�أنا �س�أ�ستخدم حذائي القدمي.
 كوكي� ،أري�سبيك يريدانتاب �أكمرياز ال�شعور باحلرية� ،إال �أنه �أوم�أ بر�أ�سه ،وقال:
 ال تقلق � ،س�أ�شرتي كل �شيء ،النقود تكفي للجميع.�أراد �أن يعانق ابنه ،لكن تا�شكينباي ابتعد ،ونظر يف عيون �أكمرياز بخجل ،وقال بهدوء:
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 كوكي ،دعنا نعيد ثمن الطحني. �أي طحني؟مل يج��ب �أكم�يراز� ،إال �أن ر�أ�س��ه ماج��ت بذكريات ف�ص��ل ال�ش��تاء ،حني� أح�ضروا الطح�ين �إىل املخب��ز ،ومل يك��ن
هن��اك �أح��د لتفريغ��ه ،طل��ب اخلب��از امل�س��اعدة م��ن �إك��رام و�أكم�يراز ال��ذي كان م��ا ًرا بالق��رب ،عل��ى الف��ور واف��ق
�أكم�يراز ال��ذي كان ثم� ًلا ،و�أفرغ��وا ال�س��يارة ب�أكمله��ا.
�إكرام يرك�ض �إىل جانبه ،وميدح:
َ
ليعطك اهلل العمر املديد! احلمد هلل!
كي�سا �آخر ،وي�س�أل بارتياح:
�أكمرياز يحمل ً
 ها ،كيف؟ومرة �أخرى ين�صت �إىل الرد:
 �أوه ،ممتاز! فلتع�ش �ألف عام!"يكفيني مائة عام" - ،ف ّكر �أكمرياز  -،الأف�ضل لو ي�سكب مائة غرا،مل يتحمل ،و�أملح ً
قائل:
 لو �أب ُّل حلقي ....متلمل �إكرام:
 �أوه� ،أكمرياز  ،لقد �أغلق املحل ،ولي�س هناك �شيء يف املنزل. ميكنك �أن ت�أخذ من عند كاملان.رد �إكرام وك�أنه يرتمن مبقطع من �أغنية حزينة:
 و�أين ،ولي�س لدي مال؟�صاح �أكمرياز يف غ�ضب:
 �إذن� ،أعطني كي�س طحني.�أغلق �إكرام عينيه بارتباك.
 ال ميكنك �أكرث. م�سموح يل.قال �أكمرياز  ،وهو ي�ضع الكي�س على ظهره متج ًها نحو املنزل:
 �إيه� ،أكمرياز � ،أكمرياز!ه َّز �إكرام ر�أ�سه ،لكنه مل يلحقه ،وظل واق ًفا يف املخبز.
علم��ت قم��ر بالأمر بع��د ف��وات الأوان ،عندم��ا مل ُيع��د هن��اك حت��ى ن�ص��ف كي���س م��ن الطح�ين .بك��ت ،ومل يك��ن
بو�س��عها م��ا تفعل��ه ،فالنق��ود لي�س��ت دي ًن��ا ُي��ر ُّد.
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ءاضيبلا ا
ّيكرَكلا رويط شع

نظر �أكمرياز �إىل تا�شكينباي ،وامتقع وجهه ال�شاحب ببطء:
 ال تذهب بك ظنونك بعيدً ا� ،أنا مل �أ�سرق� ،س�أت�سلم راتبي ،و�س�أعيد كل املال.ج��اء ي��وم ت�س�لُّم الرات��ب ،من��ذ ال�صب��اح مت �إع��داد قائم��ة بامل�ش�تريات �أملته��ا قم��ر ،عل��ى ورق��ة م��ن دف�تر الطالب،
وبحروف كبرية كتب كيلي�س��باي :لأري�س��بيك �س��روال قطني ،لتا�ش��كينباي حذاء ،ويل قمي�ص ،ولزاداريا ومونتاي
�سيارات ،لأمي....
 �إيه� ،أنا اتركوين للمرة املقبلة.�ضحكت قمر.
 الأف�ضل �أن تذهبوا للعب.ال حاج��ة لإقن��اع زاداري��ا ومونت��اي ،فعل��ى الف��ور رك�ض��ا �إىل ال�ش��ارع ،ووج��دا نف�س��يها يف �س��حب معك��رة م��ن الغب��ار
من ال�س��يارات امل�س��رعة ،رك�ض بع�ضهما وراء بع�ض ،و�صاحا:
 �سي�شرتون يل �سيارة! ويل � ًأي�ضا.
تاب��ع كيلي�س��باي ال�صخ��ب ،ليه � َّز ر�أ�سه م�س��تنك ًرا ،ونظ��ف الفن��اء بحما�� ٍ�س ،مث ًريا غب��ا ًرا ال يق��ل ع��ن ال�س��يارات
املارة.
م��ن ح�ين لآخ��ر ي�س��تقل تا�ش��كينباي دراجت��ه متوجه��ا لر�ؤي��ة وال��ده� ،إال �أن اخلجل يح��ول بينه وبني الور�ش��ة ،فيعود
من منت�صف الطريق.
هبط��ت ال�شم���س �أك�ثر و�أك�ثر نح��و الأف��ق ،ذهب��ت �أ�ش��كينباي �إىل فن��اء املدر�س��ة للعب ك��رة القدم ،ن��ادت قمر على
زاداري��ا ومونت��اي ،اللذي��ن ،ل�ش��عورهما مبعاناة �أمهم��ا ،بكيا ً
قليل وعادا �إىل املنزل ،وحده كيلي�س��باي يقف بعناد
عن��د البوابة منتظ ًرا �أباه.
قري ًبا �سيغلق املتجر ،لكن�  أكمرياز مل يظهر بعد.
ينف��د �ص�بر كيلي�س��باي ،عندم��ا ر�أى نا�ش��كينباي ً
راك�ض��ا� ،أم�س��كت ال�س��عادة بحنج��رة كيلي�س��باي ،و�أ�صبح ال يقوى
عل��ى ال�ص��راخ ،ورك�ض بفمه املفتوح للقاء �أخيه:
 ماذا�" ،أبو"نا ...كوكي قاد ٌم؟ �س�أل اله ًثا.م�سح تا�شكينباي الدموع بكمه ،وبكى ب�صمت ،مل يفهم كيلي�سباي �شي ًئا ،فكرر ال�س�ؤال:
 ما بك؟ هل تعاركت؟ �أبي �أين؟ كوكي ...كوكي � ...سكران .بالقرب من منزل ماكان ،يقف عند ال�سياج.مل ي�ستوعب كيلي�سباي الذي انفرجت عيناه لريدد يف ذهول:
-هذا غري ممكن ،لقد وعد ...وعد بالذهاب �إىل املتجر.
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جال��ت الدم��وع يف عين��ي كيلي�س��باي ،و�أراد فج��أة ت��رك كل �ش��يء ومغ��ادرة القري��ة ،عل��ى �صراخ��ه ه��رع �إىل الفن��اء
زاداري��ا ومونت��اي ،الل��ذان ،عقب ر�ؤيتهم��ا للدموع يف عين��ي الأخ الأكرب ،كادا يبكيان.
بع��د �أن و�صل ب�صعوب��ة �إىل املن��زل ،ر�أى �أكم�يراز �أطفال��ه ي�صطف��ون رت� ًلا بالق��رب م��ن البواب��ة.
كانوا جميعهم ينظ��رون بح�يرة �إىل والده��م ،يف ح�ين ح � َّدق ه��و فيه��م متماي� ًلا.
راكي.
 ملاذا يقفون؟ ي�صطفون كطيور ال َك ّهك��ذا ب��دا الأم��ر يف ر�أ�س��ه ال�ضبابي��ة� ،أن �أطفال��ه ي�ش��بهون ب�ش��كل خم��ادع طي��ور ال َكراك� ّ�ي البي�ض��اء ،ه��ا ه��م
يرفرف��ون ب�أجنحته��م مرتفع�ين �إىل الأعل��ى ،خاف �أكم�يراز  ،وارجتف قلبه�" ،إىل �أين� ....إىل �أين تطريون؟ هذا
هو ع�ش��كم".
بعد �أن ف َّكر بذلك ،فتح ذراعيه ،وهرع �إليهم ،ف�سقط.
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جوسوببيك كورغاسبيك
(و ُلد عام )1961
y yكات��ب نث��ر ومق��االت و�س��يناريوهات ،تخ��رج ع��ام  1984ف��ي
كلي��ة ال�صحاف��ة التابع��ة للجامع��ة الوطنية الكازاخي��ة ،وقد بد�أت
ق�ص�صه الق�صيرة في الظهور على �صفحات الجرائد الحكومية
الدوري��ة ف��ي منت�ص��ف ثمانيني��ات الق��رن الما�ض��ي.
 y yم��ن �أه��م �أعمال��ه :ق�ص��ة "القافل��ة الزرق��اء" ع��ام  ،1985ق�ص��ة
"المني��ع" ع��ام  .1995وق��د �أثبت��ت ه��ذه الق�صة الموهب��ة الفريدة
الت��ي يتمت��ع كورغا�س��بيك ف��ي النث��ر الكازاخ��ي الحدي��ث ،كم��ا �أن
النوعي��ة الدرامي��ة الت��ي يكتبه��ا وديناميكي��ة الأح��داث والأبط��ال
الت��ي ير�س��مها جذبت �إلي��ه �صناع الأفالم ال�س��ينمائية.
� y yإنت��اج فيل��م "المني��ع" ،م�س��توحى م��ن ق�صة "المنيع" لـ كورغا�س��بيك
با�س��تيديوهات "كازاخ فيل��م" ،وعل��ى �أ�سا���س رواي��ة "الإن�س��ان -
الذئ��ب" ت��م �إنت��اج فيل��م "النجاح" من الأف�لام الطويلة.
y yوف��ي ال�س��نوات الالحق��ة ،ظه��رت رواي��ة "الج��وي" وت�س��ببت ف��ي �آراء مثي��رة للج��دل ف��ي و�س��ائل الإع�لام� ،إ�ضاف��ة �إل��ى رواي��ة
"�ش��جرة البت��وال المجنون��ة" ،و رواية"�أمه��ات الذئ��اب".
y yكت��ب كورغا�س��بيك العدي��د م��ن المق��االت والبرام��ج التلفزيوني��ة المكر�س��ة لمناق�ش��ة الق�ضاي��ا الأكث��ر حيوي��ة ف��ي المجتم��ع،
وق��ام بكتاب��ة الكثي��ر م��ن المق��االت الأدبي��ة عن �أكثر ال�ش��خ�صيات �ش��هرة في الوق��ت الحا�ضر تار ًكا ب�صم��ة م�ضيئة في الفن
والأدب الكازاخ��ي ،وم��ن بي��ن تل��ك المق��االت " �آب��اي الأ�س��طوري"" ،موكاجال��ي وفاري��زا"�" ،أرالخ��ان الأ�س��طوري"" ،بي��ك
�س��لطان الأ�س��طوري"" ،تورانجا وتور�س��ينجان" وغيرها الكثير.
y yح�صل على العديد من الجوائز الأدبية من دار ن�شر "جالين" عام  1987ومن مجلة "�أق جاييك" عام .2015
y yح�صل على الجائزة الأدبية الم�ستقلة "تارالن  -الأمل" التي �أن�ش�أها رعاة الفنون في كازاخ�ستان.
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فــــن

ال يح��دث ه��ذا كل ي��وم� ،أن ي�ص��ادف امل��رء مث��ل ه��ذه الر�ؤي��ا الرائعة ،التي ال ميكن مقارنتها �إال بقو���س قزح ،حني
يغمر الأفق ب�ألوانه ،بل وطالت تلك الألوان مكتبه الوا�س��ع ،حتى بطتي �س��اقيها حتت الف�س��تان الأزرق والأخ�ضر
الق�صري.
دلف� ْ�ت ع�بر الب��اب لتتنق��ل ب�ين �أرج��اء املكت��ب ب�ش��كل مهي��ب ،ول��و ُو ِ�ض��ع يف تل��ك اللحظ��ات �إبري��ق مل��يء بامل��اء فوق
ر�أ�س��ها ،ملا �س��قطت منه قطرة!
وبتحد
وه��ي تق�ترب من��ه يف خط��وات ق�ص�يرة بطيئ��ة ،ب��د�أ غطا�ؤه��ا اخلارج��ي بالزح��ف وال�س��قوط على الأر���ضٍ ،
جل�س��ت يف مواجهته.
مع امتالكك مثل هذا املظهر ،ما حاجتك للتجول ككويكب فقري؟!
ردد كلماته يف غ�ضب وا�ستياء من �شيء ما.
ه��و ،ال��ذي مل يك��ن ق��د بل��غ بع��د قم ًم��ا كبرية من املجد ،متلكه الغ�ضب من تيار احلياة املتوا�صل واملتدفق ب�س��رعة
ال ميكن ت�صورها.
� ً
جمروحا
أي�ضا هذه الفتاة الفرا�ش��ة التي كان يفوح منها عبق الأر�ض البكر و�أوائل الربيع� ،ش��عر بنف�س��ه �أمامها
ً
هرم غا�ضب ،لكن��ه جنح يف �أن يالحظ �أن �ش��عرها كان
حت��ى �أعم��اق روح��ه ،وي��كاد �أن يك��ون مها ًن��ا ،عب���س كن�س��ر ٍ
كثي ًفا(   (1كع�ش��ب تطاير بعد حريق� ،أ�س��ود كالفحمً ،
طويل بحيث لو ُجدل حول عنقها ،ف�إنه �سي�ش��د ب�إحكام.
ح��ول جتويف��ي عينيه��ا ب��دا �أن ظ� ً
ري على
لال ت�س��قط ،ووجهها حتت قو�س� ّ�ي احلاجبني �أ�صبح قا ًمتا ،وا�س��و َّد كماء ٍّ
م��رج� ،أم��ا الرمو���ش املنت�صب��ة ،واحلاجب��ان ال�س��وداوان الكثيف��ان الالمعان ،فقد �أك�س��بت وجهه��ا اجلميل مالمح
�صارمة �إىل حد ما.
مل ي�صبح �شاع ًرا ،لكنه تذكر واحدة من الق�صائد نظمها يف �أعوام ال�شباب.
"لأجلك احرتقت"�صرخت،
�أحببتك كث ًريا ،ل�ست حزي ًنا،
(  (1

ال�شعر الكثيف الناعم الطويل يعده الكازاخ منذ القدم �أحد معايري جمال الفتاة.
609

نف

ولكن هل يقعون يف العذاب لأجل ذلك؟
�ألي�س من الأف�ضل لنا �أال نخجل.
وبعد يوم على الأقل نلتقي!
مت�ضي احلياة وهي على الأرجح،
عندما ال تقع يف احلبُ ،تن�سى!
فار�س �آخر،
لكنك �ستذهبني �إىل ٍ
ال�شباب يختفي ،باك ًيا ب�إفراط...
بدا ج�س��م الفتاة الفرا�ش��ة ،بكامله م�صم ًما ب�ش��كل جيد ليكون منا�س� ًبا لأهوائها� ،أيعقل �أنه من ال�ضروري البدء
من جديد ،وملاذا يخ�سر ب�سهولة؟ بعد انتهاء �أعوام ال�شباب ،مل ينظر �إىل الفتيات كن�ساء ولو ملرة.
متام��ا لأ�صل��ه
م��اكان ي��راوده باعت��دال من��زل داف��ئ ،زوج��ة دافئ��ة� ،ش��اي �أ�س��ود ،ح�بر �أ�س��ود ،لكن��ه كان م��در ًكا ً
النبيل ،الأخالق والعادات التي كان يتم�س��ك بها هي �أخالق الأر�س��تقراطيني احلقيقيني ،مثلها نزوية ،متزمتة،
المكان لها يف مناخ كهذا ،لكنه �أحبها ،وها هو الوقت يجري بال تردد ،و�أ�صبح الآن �أغلى من لنب الع�صفور(  (2
�نى ال�ش��باب!
م��ع جت��اوزه �س� َّ
جئت؟
 ملاذا ِ لقد كربتُ و�أنا �أقر�أ و�أعيد قراءة كتبك ،يا �آغا.ب��دا �صوته��ا الرقي��ق الرخي��م كالرن�ين الرائع للكئو���س ،وبغ�ض النظر عن مدى دغدغة هذا ال�صوت مل�س��امعه� ،إال
�أنه دون �أن ي�ست�سلم جلاذبيتها� ،شعر ب�أن كلماتها تخفي نية خبيثة يف الهجوم! هنا ،وبدون �أي �سبب ظاهر على
الإطالق ،ا�شتعل الغ�ضب فيه فانفجر كما لو �أنه ر�أى عدوه اللدود:
الكازاخ كلهم يقر�أون ويعيدون قراءة كتبي ،وهل تعتقدين �أن ذلك مو�ضوع ي�ستحق احلديث؟
بعد �أن ح َّول احلديث �إىل م�ساره امل�ألوف� ،شعر ب�أن كلمات �أخرى تندفع عب ًثا من حنجرته
أنت جميلة!".
"يا للروعة ،كم � ِبالفع��ل ،ب��دا وك�أن م��ن مظهره��ا تف��وح رائح��ة حلي��ب الفر���س الط��ازج �س��اومال( � ، (3إذا ما مل�س�ت َْك ،ف��إن �أ�صابعها
ومرفقيه��ا تب��دو �أنع��م م��ن الزغ��ب ،والف�س��تان ب�لا �أكم��ام ،مم��ا �س��مح لعيني��ه ب��أن تداعب��ا ب�ش��كل ال �إرادي كتفيه��ا
الالمعني كبي�ض مق�شر؛ لذلك �أ�سرعت عيناه ل�شن هجوم مفرت�س -بارميتو(  - (4على بطتي �ساقيها الر�شيقتني،
اللتني انك�ش��فتا �أ�س��فل الهدب الق�صري لف�س��تانها الأزرق والأخ�ضر.
�أع�ش��قك كمر�ش��د ،ي��ا �آغ��ا ،بع��د �أن اخ�ترت امل�س��ار الأدب��ي� ،أحل��م ب ��أن �أ�صب��ح كاتب��ة .لكنن��ي مل � ِآت �إلي��ك لك��ي
(   (2الت�شبيه م�أخوذ من الأ�سطورة الكازاخية ،ويوجد م َث ل" :الوقت �أغلى من لنب الع�صفور"
(  (3

�ساومال :باالختالف عن كومي�س ،هو حليب طازج غري خممر ،يحتوي على خ�صائ�ص عالجية رائعة.

(  (4

تعبري مك�شوف ي�ش ّب ُه و�صف جمال الفتيات مبعركة ع�سكرية �أو هجوم مفرت�س ،مما يخلق ت�أث ًريا هزل ًيا.
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كاف بالن�س��بة يل.
�أزعج��ك بطلبات��ي ،ه��ا �أن��ا �أرى طبيعت��ك النبيل��ة ،وه��ذا ٍ
ال�ش��فتان احلم��راوان اللت��ان كانت��ا متعجلت�ين ،توقفت��ا �أم��ام ع�ين �أف��كاره ،وك�أنهم��ا تنتظ��ران �ش��ي ًئا م��ا ،لق��د در���س
طبيعة غ�ضب الأنثى ب�ش��كل جيد ،لأنه يف كتبه و�صفها مرات عدة ،يف م�ش��اهد م�صاحبة اخلانات وال�س�لاطني،
خ َّم��ن ب�إح�سا�س��ه �أنه��ا تقبل��ت �إهمال��ه للجم��ال ك�إهان��ة لل�ش��رف والكرام��ة ،وه��ذا ،على نح��و غريب ،منحه �ش��عو ًرا
با لبهج��ة .
تعجب،
فاج��أه �صري��ر ب��اب املدخ��ل البلوط��ي ال��ذي انف��رج ع��ن رج��ل �أ�س��م َر بدين ما �أن دخ��ل ،حتى �أطل��ق �صرخة ٍ
كما لو �أنه وجد ب�ش��كل غري متوقع ذه ًبا بر�أ���س ح�صان.
�أوي-يي-يي-ي��ي ،ه��ل ه��ي لوح��ة �أم �إن�س��ان؟ حل� ٌم �أم حقيق��ة؟ م��ا ه��ذا املخل��وق الرائ��ع؟! من ر�س��م ه��ذه اللوحة؟
�أي��ة موهبة و ُلدتها؟
حيلة البدين املرعدة والغ�شا�ش��ة هذه� ،أثارت اال�ش��مئزاز الذي يحدث عندما تنغم���س يد قذرة وجن�س��ة ممدودة
يف طعام جيد.
بع��د �أن الح��ظ �أن خ��دي الفت��اة الفرا�ش��ة ق��د احم� ّرا قلي� ًلا ،كاد �أن ينفج��ر م��ن الغ�ض��ب .توقف��ت عين��اه البارزتان
ومل تعودا تخفيان التهديد ،وجتمد وجهه امل�شوه ال�شاحب يف مرارة قا�سية ،عندما كان يحدق بعينيه ،مل ي�ستطع
�أح ٌد ال�صمود �أمام نظرته ،فال�س��يف الدم�ش��قي امل�س��حوب من غمده ،مل يرجع من دون فري�س��ة ،وذاك امل�س��كني
جف��ل على الفور يف مكانه.
مع ذلك ،ال ي�ستحق الأمر �أن ترجتي �شي ًئا من مثل ه�ؤالء ال ّرثاث!
غ�ير ق��ادر عل��ى �إخم��اد ن��ار الغ�يرة املفاجئ��ة ،وب��د�أ يختن��ق م��ن ف��رط العواط��ف .الرج��ل البدي��ن ال��ذي كان ي�أت��ي
�إلي��ه يف بع���ض الأحي��ان ،ويف حماول��ة من��ه للتق��رب� ،ألق��ى يف وجه��ه �إهان��ة م��ا كان ليقوله��ا يف حيات��ه� .ش��خ�ص
تاف��ه ،لك��ن غ�ضب��ه الآن م�ص��وب �إىل نف�س��ه ،لأن��ه مل ي�س��تطع �أن يفه��م ملاذا لديه كل هذه الغرية على الفرا�ش��ة ،لو
خ�صي�ص��ا م��ن م�س��افة بعيدة ،والتي ال ت�س��تحق
�أن ه��ذا املتمل��ق مل يدخ��ل؛ حلا�س��ب ه��ذه الفت��اة الت��ي قدم��ت �إلي��ه
ً
ول��و ذرة اهتم��ام ،وكان هدف��ه �أن ُيخرجه��ا برف��ق م��ن املكت��ب ،لكن��ه الآن غ�ير ر�أي��ه ،رمب��ا فق��ط برافع��ة ،و�إال ف��إن
الن�صف ال�س��فلي غري املتحرك للبدين �س��تزداد �أطماعه ا�ش� ً
�تعال ،دون �أن يرتبك ب�ش��كل خا�ص ،ودون �أن ينفجر
م��ن ال�س��خط ،قذف��ه بكلم��ة ثقيل��ة للغاي��ة ،عندم��ا ق��ال ب�صراحة ما يبدو �أن��ه �إهانة قاتلة لبع�ض النا���س.
الأدب ت�صنعه املواهب ،والبيئة الأدبية؛ ال ِّرثاث.
وبغ�ض النظر عن جملدات الكتب التي كتبها البدين ،ف�إنه مل يتوقع مثل هذه املالحظة الوا�ضحة.
فج��ر يف املناط��ق الأم ردود فع��ل �س��اخنة لدرج��ة �أن الأزواج �س��كروا منه��ا� ،أك�ثر م��ن �س��كرهم
مث��ل ح��دث �صغ�يرَّ ،
م��ن حم��ى الذه��ب؛ بع��د �أن ظه��ر فيه��ا الثم��ر ،مل ي� َر �أح��دً ا وال �ش��ي ًئا م�س��او ًيا له من حي��ث الأهمية ،م��ن يفتقر �إىل
التفكري ،يفقد حقه �إذا كان ا�س��مه يف احلقيقة ماتاي ،ولن يتفوه وال ب�أي ثمن بحق �أي �أحد بكلمة مزعجة ،لقد
ج��رح ،لك��ن م��ع علم��ه �أن��ه لن يحم ّر وجهه خجال ،مرة �أخرى �ألقى �س��همه ،و�أ�صاب مكا ًنا ح ًيا.
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ل��و �س��محت ،ال تنج���س فم��ك ي��ا �ش��ينداول ،ع��ادة ال �أتوج��ه بطل��ب �إىل �صغ��ار اجل��راء ،لكن حتى و�س��ط ال�ش��ياطني
يوج��د قدي�س��ون ،كم��ا ه��و مع��روف ،ف�أن��ت ل�س��ت جم��رد ٍّ
رث� ،أن��ت ٌّ
رث موه��وب.
عندم��ا متك��ن م��ن ر�ؤي��ة التفا�صي��ل ،وكي��ف �أن الرج��ل الأ�س��مر مغط��ى وجهه مب�س��حة مزرق��ة ...هذا م�ش��هد رائع!
كم��ا ل��و كان طبق��ة حمروث��ة م��ن الأر���ض ال ُت��زرع ،لكنه��ا تلم��ع بلونه��ا الأزرق" ،ومل��اذا الن�س��اء لين��اتٌ مع��ه؟" ف َّك��ر
م�صدوما.
ً
ه��رع البدي��ن الغا�ض��ب �إىل املخ��رج ،وكم��ا ل��و �أن بدن��ه ت�ضاع��ف ثقل��ه؛ م�ش��ى �ضار ًب��ا بقدمي��ه عل��ى الأر���ض ،بع��د
ذل��ك بقلي��ل �ض��رب ب��اب البل��وط بق��وة ،بحي��ث كان عل��ى و�ش��ك �أن يهدم اجلدار� ،أم��ا هو فقد بدا كما ل��و �أنه تلقى
�صفع��ة عل��ى وجه��ه من �ش��خ�ص ما .جفل وب�س��رعة متالك نف�س��ه.
�آغا ،عزيزي ،ملاذا تفعل هذا؟
لي�س لدي �أي تعاطف!
�آه ...ماذا قلت؟
�أقول �إنني غري قادر على �أن �أحب ،لكني �أغار حتى الذهول.
ال �أفهم �شي ًئا ،يا �آغا ،يا عزيزي ماذا تعني؟
ال �أعرف كيف �أ�شرحً ،
مثل� ،أراك للمرة الأوىل ،ومع ذلك غمرتني الغرية...
ممن؟  ...على من؟
بالطب��ع لي���س علي��ك بالتحدي��د ،عل��ى اجلم��ال� ،أغ��ار عل��ى اجلمال من مثل ه��ؤالء احلمقى �س��ميكي اجللد ،كهذا،
يت�سلقون �إىل جميع ال�شقوق ،ينظفون كل �شيء ،يدن�سون كل �شيء.
يف حلظ��ة م��ا ب��دا ل��ه �أن��ه يف ه��ذا املكت��ب الوا�س��ع ال��ذي �ض��رب البدي��ن باب��ه للت��و ،مل يجل�س��ا هم��ا ،ب��ل �أ�ش��خا�ص
�آخ��رون ،يتحدث��ون بتكت��م فيم��ا بينه��م.
يف الواق��ع ،م��ن امل�س��تحيل بالن�س��بة لفت��اة متوا�ضع��ة ج��اءت م��ن القري��ة �أن تنفت��ح عل��ى الف��ور ،وتتح��دث مبثل هذه
الثق��ة .ه��و � ً
أي�ض��ا مل يك��ن مغف� ًلا تاف ًها ،ميكنه ،كالبطيخ ،االنق�س��ام على الفور �أمام �أول �ش��خ�ص يقابله ،بتفكريه
املرتب��ك يف ذل��ك� ،أدرك بط��رف وعي��ه ب�أن��ه كات� ٌ�ب بارد الأع�صاب ،يغو�ص ب�ش��كل �أعمق يف جوهر بطل عاطفي.
وجه��ه امل�س��تدير ال�ش��كل ،كالنم��ور املفرت�س��ة� ،إذا م��ا تو َّت��ر ،ف�إن��ه ي�صبح على الفور قا�س� ًيا ،و�إذا �س��كنت تقا�س��يمه
وابت�س��م ،ف�إنه يف كل الأحوال يبقى مع ٍّ
ظل مرير ،عندما اجته �إىل غرفة الراحة املظلمة خلف املكتب ،كان �أول
م��ا فعل��ه ه��و �إلق��اء نظ��رة تقييمي��ة لي���س عل��ى املالم��ح الطويل��ة لوجهه��ا ،و�إمن��ا على كامل الق��وام النحي��ل .هناك،
حي��ث تك��ون الإ�ض��اءة غ�ير كافي��ة ،يب��دو وجه الإن�س��ان ممدودًا ،وطول��ه م�ضخ ًما ،مبجرد �أن �أ�ش��عل النور ،اختفت
الفتاة على الفور ،وظهرت �أمامه من جديد لوحة بال روح ،مد�سو�سة يف غطاء� ،أخذ اللوحة من اجلانبني ب�شدة،
ومتع��ن م��رة �أخ��رى فيه��ا ،مبع��دً ا �إياه��ا بقدر ما ت�س��مح به ذراع��اه ،يعلم اهلل لو �أنه يلتقي بهذه الفتاة امل�ش��رقة يف
احلي��اة االعتيادي��ة ،م��ا كان ليح��رك عين��ه ،على العك���س من ذل��ك ،من املمكن جدً ا �أن ينظر �إليها بقرف ،بعد �أن
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متاما ال تلدهم �إال ري�ش��ته ،ومل
تخيل كيف تدن�س��ها يدا �ش��ينداول النج�س��تان ،ل�س��بب ب�س��يط �أن املالئكة الأبرياء ً
يك��ن فيه��ا �أي �أثر لروح حية.
بغري ازدراء �أو مزاح ،م�س��ح ب�س��طح �إ�صبعه املنحنيات اجلميلة يف اللوحة ،تفح�صها من زوايا متعددةَّ ،ثم عيب
يف املظهر العام ،ومع ذلك مل يتمكن من حتديده بال�ضبط ،تراجع ً
قليل �إىل اخللف ،اتك�أ على اجلدار ،ومتعن
م��رة �أخ��رى .كل �ش��يء ب��دا يف مكان��ه ،وم��ع ذل��ك ،ر�أى �أن َث� َّ�م �ش��يئا مفق��ودًا" ،ل��و جل�س��ت الآن وب��د�أت يف و�ص��ف
ه��ذه الفت��اة ،ف��إن النق���ص� ،أ ًي��ا كان مكمن��ه� ،س ُيكت�ش��ف" ف ّك��ر "وملاذا ال �أحاول؟" ،حتم���س لذلك ،لكنه �س��رعان ما
تراجع.
 بدون ذلك ف�إن عمل الكاتب كثري مبا فيه الكفاية.حني ا�ستكان �إىل هذا اخلاطر ،قلب اللوحة �إىل اجلهة الثانية ،لكيال تلهيه �أكرث.
عندم��ا ع��اد �إىل مكتب��ه الوا�س��ع ر�أى �أن الأل��وان الزيتي��ة ذاب��ت ،وب��د�أت تقط��ر م��ن القما���ش �إىل الأر���ض ،م��ا �أن
�س��حب قدم��ه ،حت��ى دا���س ع��ن غ�ير ق�ص��د عل��ى حاف��ة التنقي��ط ،وكم��ا ل��و �أن �أو�س� ً
�اخا علق��ت على نعله ،ه��ز قدمه
وم�س��حها وخرج .حتول الطالء البني املحمر �إىل بركة ،فبعد �أن جتمع يف مكان واحد ،ومل يت�س��رب �إىل الأر�ض
متوهجا ،فج�أة وك�أن هذا الطالء غري احلي اكت�سب قوة حيوية ،انكم�ش وبد�أ يف التمدد �صعودًا،
اخل�شبية ،بقي
ً
بع��د ذل��ك ،يف غم�ض��ة ع�ين ،يف ه��ذا امل��كان بال��ذات ظهرت الفتاة ال�ش��ابة م��ن اللوحة وهي تع ّدل ف�س��تانها الأزرق
والأخ�ض��ر و�ش��عرها ،وال �أث��ر ملظاه��ر ال�ش��جاعة الت��ي ب��دت عليه��ا م��ن قب��ل ،لك��ن الوج��ه � ً
�ال من �أي �ش��عور
أي�ض��ا خ� ٍ
باحلرج �أو اخلجل ،انتقلت هي � ً
أي�ضا �إىل املكتب ال�شا�سع .رمت بلطف �ضفائرها املن�سابة وال�شعثة وراء ظهرها،
و�صع��دت �إىل مكانه��ا الأ�صل��ي ،م�س��تعيدة �ش��ي ًئا من حمرة اخلجل وهي جتل���س.
مل يلحظ ،وهو يلقي على وجهها نظرة جانبية �أي تغيري �سوى ب�ضع قطرات من الطالء البني املحمر.
�أن تك��ون كات ًب��ا فه��ذا ع��ذاب مف��رط .ك�أن��ك مت�ش��ي ومت�ش��ي عل��ى طول ج�س��ر �أرفع من ال�ش��عرة ،م��ن ناحية جحيم
ن��اري ،وم��ن ناحي��ة �أخ��رى حمي��ط مائج ،مات كثريون ،بع�ضهم خمتنقون يف املاء ،و�آخرون احرتقوا وحتولوا �إىل
رماد.
اجل�س��د يئ��ن م��ن �آالم��ه ،لك��ن �آالم ال��روح الت��ي تالحق��ه ب�صراخاته��ا حت��ى يف منامه كل يوم �أ�س��و�أ ،ه��ذا ما انتهى
�إلي��ه مات��اي ،كم��ا ل��و كان يوج��ز نتائ��ج اجتم��اع طوي��ل يف عب��ارة ،و�س��كت.
وجهه امل�س��تدير كوجوه النمور املفرت�س��ة ،تتكدر تقا�س��يمه مب�ش��اعر اال�س��تياء ،وبدا يف هذه اللحظة �أكرث ت�ش��اب ًها
مع مفرت�س يلعق وجهه بل�سانه.
جل�س��ت الفت��اة الفرا�ش��ة وك�أنه��ا ت�س��مع مع��ه ال�صرخ��ات امللتهب��ة للنفو���س املع ّذب��ة ،م�برزة �صدره��ا �إىل الأم��ام،
ومتعاطف��ة ب��كل كيانه��ا ،ومع� ّبرة ع��ن الأم��ل يف اخلال�ص.
قال الكاتب وهو يطوي َّ
حواف الأحزان والأفكار امل�ؤملة املرتاكمة:
فتى ،ي�س�ير حايف القدمني على
ذات مرة ،يف طفولتي جاء �إىل قريتنا �س�يرك ،من بني الذين ِ
قدموا كان هناك ً
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اجلمر،اجلمي��ع �أُعج��ب ب��ه ،و�أن��ا مل �أُعج��ب ،يب��دو �أن��ه مل تك��ن ل��دي طفول��ة ،لأنن��ي حت��ى يف ذل��ك الوق��ت �ش��عرت
ً
متوا�صل على اجلمر ،تورمت قدماي من احلروق امل�ستمرة ،وكانتا مغطاتني ببثور
ب�أن كل احلياة �ستكون �س ًريا
دموي��ة ،وه��ؤالء "الأ�صدق��اء" ،الذي��ن ينفخ��ون عل��ى اجلم��ر حت��ت قدم� ّ�ي ،امل�س��تلقني عل��ى جانبه��م والواقف�ين على
ركبه��م ،دائ ًما كان��وا ُك ًرثا ،كقطيع كالب.
اعتقدت الفتاة الفرا�ش��ة �أنه كان يحدق فيها با�س��تمرار ،لكن الكاتب ،على الرغم من �أن عينيه كانتا م�س��لطتني
عليها؛ ف�إنه مل يرها على الإطالق ،كانت عيناه حمجوبتني ب�س��ياج املحيط احليوي الذي ال حدود له ،يف الوقت
الذي كانت خالله الفتاة الفرا�شة و�سط هذه املوجات ذات العرف الأبي�ض ،ال ميكن مالحظتها �أكرث من رقاقة
مغطاة بزبد البحر.
�صاح يف لكنة تنز باحلقد:
ال يوج��د يف الع��امل كل��ه �ش��عب مث��ل �ش��عبي ،لك��ن مغر�ضي��ه الذي��ن يتعم��دون االبتع��اد ع��ن الطريق ال�صحي��ح ،بلغوا
هدفهم تقري ًبا ،نحن نخ�سر �أمام َخ َدمة القلم الذين يكتبون كت ًبا عن الإن�سانية ،ويف الوقت نف�سه ينظرون �إىل
�ش��عوبهم رافعني �أنوفهم بغطر�س��ة ،وك�أن �ش��عوبهم لي�س��وا جز ًءا من املجتمع العاملي.
وا�ستطرد يف لهجة طنانة:
راق ،تذكرن��ا �أحيا ًن��ا بالطف��ل ،نخ�ش��ى علي��ه م��ن االخت�لاط بالنا���س ،ثم يبد�أ
 �إن �أمتن��ا التواق��ة �إىل االبت��ذال ال�ب ّبالتنق��ل بغب��اء هنا وهن��اك ،وك�أنه يطارد طائرات ورقية خ�ضراء وحمراء.
وجه��ه امل�س��تدير ال�ش��كل ،كالنم��ور املفرت�س��ة ،تقل���ص �إىل حج��م القب�ض��ة ،جاث ًم��ا كك��رة ،م�ش��وهً ا بتك�ش�يره الفت��اة
منحن مع
الفرا�ش��ة ،التي تعاملت بهدوء ،وبطريقتها اخلا�صة مع غ�ضبه الذي ين�ضح باحلقد ،جل�س��ت يف و�ضع ٍ
تعب�ير معت��دل لوجهه��ا ،بل بدت وك�أنه��ا تتمتع بهجماته الغا�ضبة.
 �إن �ض�لال ال�ش��عب ،ال��ذي جتم��ع يف بئ��ر عبقريت��ه ،ه��و �ض�لا ٌل كارث��ي� ،أ�س��و�أ �ش��يء يف احلي��اة ه��و ع��دم الق��درةعلى التمييز بني املمتاز وال�سيئ ،مثل ه�ؤالء النا�س ما زالوا ي�سريون بيننا� ،إما يعرقلون ،و�إما يحاولون جاهدين
�أن يع�ض��وا م��ن اخلل��ف ،بدخول��ه �إىل املجتم��ع العامل��ي ،حو�ص��ر �ش��عبنا م��ن كاف��ة املخ��ارج ب�ش��ياطني ،لهذا ال�س��بب
علي ،وم ّرة عليه ،والآن مل يتبق �أمامي �سوى مغادرة البالد ،و�إمكان القيام
حت ّر�ض هذه ال�شياطني ال�شعب مر ًة ّ
لدي.
بذل��ك موجودة ّ
متت��م الكات��ب ب��دون �أن مي�س��ح دموع��ه اللعين��ة الت��ي كان��ت تتدف��ق م��ن عيني��ه الوا�س��عتني واملحدقت�ين بقلي��ل م��ن
الهيجان.
�أرادت الفت��اة الفرا�ش��ة �أن مت�س��حها ،حت��ى �إنه��ا مال��ت نح��وه ،كما لو كانت ت�س��تعر�ض حقه��ا يف القيام بذلك ،بيد
�أن الكاتب ،بدا وك�أنه وارى دموعه �إىل منطقة خفية خلفه� ،أو �سحبها �إىل داخله كي ال يخيف الفتاة.
لنفرت���ض حت��ى ول��و مل يق� ّدرين ه��ؤالء؛ الأجي��ال النا�ش��ئة �س��تق ّدر ،وماذا ب�إمكانكم �أن تفهموا؟ نفو�س��كم حم�ش��وة
بكومة من القمامة ،التي ...يحتاج التخل�ص منها �إىل وقت ،حجتك �أنك حلمت ،ولذلك جئت �إىل هنا ،ووجدت
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العذر الفارغ ،لكنك تتم�سك بالنهج ال�صحيح ،وليق ّدرك النجاح.
قال الكاتب.
 قل احلمد هلل لأنها مل تقع يف �أيدي ٍّرث كهذا.
�أ�ضاف ب�إ�صرارٍ ،م�شددًا على العبارة الأخرية ،كما لو كان كل �شيء يكمن فيها.
كم��ا ل��و �أن الوج��ه الدائ��ري ال�ش��كل ،ال��ذي ه��و �س��مة للنم��ور املفرت�س��ة ،واملغط��ى بالع��رق ق��د حت��رر م��ن التوت��ر
الداخل��ي ،ه��د�أ قلي� ًلا ،بع��د �أن فق��دت �أمله��ا الأخ�ير ،مث��ل جيف��ة ق��ذرة �ألق��ي بها من رحم وح���ش ،خف�ض��ت الفتاة
الر�س��ام
الفرا�ش��ة املنكم�ش��ة ر�أ�س��ها �إىل الأ�س��فل �أكرث و�أكرث؛ لذلك ،عندما بلغت الق�صة بالفعل نهايتها ،اندفع ّ
ً
متعجل ومتع ًرثا �إىل مكتبه امل�ضيء الوا�س��ع ،وكما لو �أن �ش��ي ًئا من حوله وبقربه غرغر وتطاير ودوى ،ثم توقفت
الفرقع��ة عل��ى الف��ور ،تغ�يرت الر�ؤي��ة ب�س��رعة كب�يرة بحي��ث مل يلحظ �أحد �أي �ش��يء.
الر�س��ام ،ال��ذي كان ينف��خ ويندفع ع�ش��وائ ًيا ،اللوح��ة الزيتية
م��ن جدي��د م��رت ث�لاث �أو �أرب��ع دقائ��ق قب��ل �أن يرف��ع ّ
التي كان قد انتهى منها يف اليوم ال�س��ابق ،وخرج مم�س� ًكا بها �أمامه.
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روزا موكانوفا
(و ُلدت عام )1964
y yتخرج��ت ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة التابع��ة لجامع��ة الفاراب��ي
الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  ،1978وه��ي كاتب��ة درام��ا ومترجمة
�ش��هيرة.
y yم��ن �أ�ش��هر �أعماله��ا" :ال�ض��وء الأبي���ض" ع��ام " ،1994مراح��ل
الحي��اة" ع��ام " ،1997القي��م المقد�س��ة" ع��ام .2001
y yعام � 2007صدرت لها مجموعة من المقاالت في مجلدين.
y yع��ام  2001قام��ت بترجم��ة كت��اب "ق�ص���ص الأنبي��اء" لل�ش��اعر
رابج��وزي وه��و �ش��اعر ترك��ي م��ن خ��وارزم.
y yم�س��رحيتها "المراه��ق الأب��دي" ت��م عر�ضه��ا للم��رة الأول��ى
عل��ى م�س��رح مخت��ار �أوي��زوف الأكاديم��ي الوطن��ي بكازاخ�س��تان،
وح�صل��ت عل��ى اعت��راف الجمه��ور بموهبته��ا.
y yتمكن��ت بمه��ارة كبي��رة من نقل م�أ�س��اة الجيل ال��ذي عانى �أ�ضرار
التفجيرات النووية في موقع التجارب في �سيميباالتين�س��ك ،وهي محنة الأبرياء الذين يعانون كوارث اجتماعية.
y yف��ي ع��ام  ،1997ت��م عر���ض م�س��رحيتها عل��ى م�س��رح مو�س��ريبوف الأكاديم��ي ،وه��ي م�س��توحاة م��ن ق�ص��ة "الجميل��ة ف��ي
ح��داد" لمخت��ار �أوي��زوف.
y yف��ي ع��ام  2001قام��ت ا�س��تديوهات "كازاخ فيل��م" ب�إنت��اج الفيل��م الروائ��ي "�ص�لاة ليل��ى" وق�ص��ة الفيل��م م�س��توحاة م��ن
�إحدى م�سرحيات موكانوفا بعنوان" :المراهق الأبدي" ،وقد ح�صل هذه الفيلم على العديد من الجوائز من المهرجانات
العالمي��ة ف��ي فيني�س��يا وبكين وبراغ.
y yح�صلت م�سرحيتها "مملكة القطط" على جائزة �شركة "�سام�سونج" في نوع "الدراما الحديثة".
 y yكتبت العديد من الأعمال الدرامية مثل�" :سارة"" ،ال يوجد مذنب"" ،ت�ساقط الجليد" وغيرها من الأعمال.
y yح�صلت على جائزة اال�ستحقاق من جمهورية كازاخ�ستان.
y yح��ازت عل��ى جائ��زة "�أال���ش" الأدبي��ة الدولي��ة ،وح�صل��ت عل��ى ميدالي��ة "فران���س كاف��كا" م��ن الجمعي��ة الأوروبي��ة ،وميدالي��ة
الجمعي��ة البرلماني��ة الدولي��ة "تقدي� ًرا لإ�س��هاماتها ف��ي تطوي��ر الف��ن والثقاف��ة" وغيره��ا م��ن الجوائز.
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المظهر الطفولي
ِّ
المتجمد إلى األبد
�ترث ب�ش��يء ،ت�س�ير �إىل ال��وادي ال�س��حيق ،ان�س��ل
يف اللي��ل املظل��م ،عندم��ا كان��ت ليل��ى الغارق��ة يف ن��وم غ�ير مك ٍ
�واد حال��ك" ،م��ن ه��ذا ال��ذي يتج��ول يف ه��ذه الأماك��ن البعيدة؟" ت�س��لل ال�ش��ك �إىل روح
�أمامه��ا خي��ا ٌل متقل� ٌ�ب يف �س� ٍ
�وف م��ن م��كان بعيد.
الفت��اة�" ،أن��ا �ش��بح اجلن���س الب�ش��ري"� ،أجابه��ا �ص��وت غري��ب غ�ير م�أل� ٍ
يف تل��ك اللحظ��ة ل��و ظه��ر فج��أة �ش��ب ٌح �أم��ام ليل��ى املتجهة نحو الوادي ال�س��حيق ،ملا �ص َّدقت ،لأنه��ا منذ زمن طويل
خاب �أملها من �أف�ضل �صفات الإن�سانية.
و�س��ط اللي��ل املظل��م ال�صام��ت ال ت�س��تطيع �أن تعه��د ب�أ�س��رارها �إال �إىل القم��ر املكتم��ل ال��ذي يع��وم يف �أح�ضان��ه،
ببيا�ض��ه احلليب��ي اجلمي��ل� ،أعط��ى القم��ر الكام��ل امل�س��تدير ل��كاراول(   (1املتدث��رة بالأغطي��ة ال�س��وداء �س��ح ًرا
معي ًن��ا ،يف بع���ض الأحي��ان ،م��ع ليل��ى ال�صغ�يرة الت��ي كان��ت حت� ّدق بعيدً ا ،ح� َّدق بنظ��رة مليئة بال�ش��فقة �إىل رحابة
كاراول املنق�س��مة �إىل زغ� ٍ�ب وغب��ار ،و�أحيا ًن��ا كان ي�س��تلقي وميي��ل عل��ى نح� ٍو رقي��ق �إىل اجلان��ب ،ناظ� ًرا م��ع ع��دم
اكرتاث تام �إىل ذلك الليل ،و�إىل القرية ال�صغرية .رمبا ،عندما ينظر �إىل الأر�ض اجلريحة املت�شققة يف بع�ض
الأماك��ن ،ب��دا وك�أن��ه يلومها:
"ي��ا �إله��ي! ي��ا �إله��ي! �أيعق��ل �أن��ك ُج� ِّردت ح ًق��ا من نعمت��ك؟ ما الذي ح َّل ب��ك ،ملاذا تبدين منهكة مثل قطعة قما���ش
مهلهل��ة؟ م��ن ه��و ذل��ك املخل��وق ال��ذي ج��اء يف منت�صف اللي��ل �إىل الوادي ويختبئ هناك؟ هل ميك��ن �أن يبدو ح ًقا
مث��ل بويجيكت�ين(   (2يف �س��ن ال�ساد�س��ة ع�ش��رة؟ امل�س��كينة ،لأي �س��بب حمك��وم عليه��ا �أن تبق��ى �إىل الأب��د يف مظه��ر
طفل ،ملاذا ح ّلت بها كل تلك الآالم؟" �أم �إنه بعد �أن �شعر بامل�صائب الكثرية التي ح ّلت ب�أر�ض كاراول ،ير�سل من
جمهول ،ويبدو �أنه يبكي ب�شدة ،وبالتناوب يرتكز على ال�سحب الرقيقة �شبه ال�شفافة التي
ال�سماء اللعنات على
ٍ
ت�س��بح حول��ه .عندم��ا كان��ت ليل��ى تنظ��ر �إىل القم��ر ،بد�أت ت�س��قط يف النوم ،وك َّلما غفت ،اهت��زت وفتحت عينيها،
من عينيها �س��الت قطرات دموع مرجتفة.
"�أيه��ا القم��ر ال�س��اطع ،ل�س��ت بحاج��ة �إىل �ش��فقتك� ،أن��ا فت��اة بريئ��ة ،م�ش��اعري لي�س��ت قوي��ة ،وعقل��ي َجل� ّ�ي .وها هو
(  (1

كاراول :قرية يف حمافظة كازاخ�ستان ال�شرقية.

(  (2

بويجيكتني :هكذا يدعوا الكازاخ الفتاة ال�صغرية.
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نف

قلبي ال�صغري مع القب�ضة ال�صغرية تخلى عن هذا العامل الهالك ،ويفي�ض باالنتقام واحلزن ،يبدو �أنني �أ�ش��عر
بنف�س��ي �إن�س��ا ًنا ،ولكن بالن�س��بة للآخرين ال �أعترب �إن�س��ا ًنا ،فهم يعدونني عاجزة ،ت�س��تدعي ال�ش��فقة املزدرية .يف
كل م��رة ي��راين فيه��ا �أه��ل كاراول يفك��رون" :لق��د خلقه��ا اخلال��ق حت��ى يقتنع الآخ��رون ب�أنهم ،وهلل احلمد ،لي�س��وا
معيب�ين� ،أذرعه��م و�أرجله��م يف مكانه��ا ،و�صحته��م �س��ليمة" ،هل الأمر كذل��ك� ،أيها القمر ال�س��اطع؟! �أنا �أ�صدقك
�أنت فقط� ،أنت وحدك� ،آمل على الأقل �أن تربر �آمايل ،ما الذي �إذن يتحدث عنه النا�س؟ �إذن ،من �أنا؟ يت�ضح،
�إىل الأب��د وح ًق��ا �س��أظل �إىل الأبد يف هيئة طفل؟
ا�س��تمرت ليل��ى يف ال��كالم ،كان القم��ر الأ�ص��م والأبك��م يبتع��د تدريج ًي��ا عنه��ا ،معان ًق��ا بلط��ف ًّ
كل م��ن ليل��ى،
والأر���ض�" ،أري��د �أن �أك��ون فت��اة وف ًق��ا لعم��ري .نع��م ...نع��م ...و�أري��د � ً
أي�ض��ا �أن �أكون فت�ـ...اة جميل��ة ورقيقة جدً ا".
خرج��ت ليل��ى راك�ض��ة م��ن ال��وادي املظلم ال��ذي كانت تختبئ في��ه لتوها.
ب��دا لعين��ي الفت��اة الدامعت�ين املنتفخت�ين �أن القم��ر النا�ص��ع البيا���ض خج��ل وه��رب خو ًف��ا منه��ا ،وه��ذه الفت��اة
النا�ضج��ة املحك��وم عليه��ا �أن تظه��ر عل��ى هيئ��ة فت��اة بعمر ثماين �س��نوات� ،أطلقت نحو ال�س��ماء يديها النا�ضجتني
ب�أوردتهم��ا املنتفخ��ة.
مه� ًلا ،ال ته��رب من��ي ،ال ته��رب! عل��ى �أي ح��ال �س��أجدك ،ه��ل خف� َ�ت ،وه��ل �أن��ا ُمقرف��ة ل��ك ،و�أن��ت تخافن��ي �أيه��ا
القمر ال�س��اطع؟!
م��ع كل حلظ��ة ينزل��ق القم��ر بعي��دً ا عنه��ا ...يبتع��د �أك�ثر و�أكرث ،م��ع نظ��رة ازدراء �إىل الفتاة املعاق��ة ،و�إىل الأر�ض
امل�ش��ققة� ،أم�س��ك ي��د رفيق��ه -اللي��ل -وو�ص��ل �إىل االكتمال النهائي ،وابتعد �أك�ثر ف�أكرث ،يف حني كانت الفتاة ليلى
ت�صرخ بقوة �أكرث ،وتلوح وراءه بيدها.
ع��د م��رة �أخ��رى غ��دً ا� ،أراك غ��دً ا يف ال��وادي ال�س��حيق� ،س��أنتظرك هن��اك ،يف ال��وادي ال�س��حيق �س��أنتظرك� ،أيه��ا
القمر ال�س��اطع!
عندما كانت تلفظ الكلمات الأخرية ،كانت ذقنها ترتعد ،وقلبها امللعون يدق ب�شرا�سة غري حمتملة.
الآن ،عندم��ا كان��ت ليل��ى عائ��دة �إىل كاراول ،كان��ت �أعل��ى قم��ة يف �سل�س��لة جب��ال جنكيزت��او تب��دو �أم��ام عينيه��ا مع
كل خط��وة �أدن��ى و�أدن��ى ،الآن �ش��عرت بخ��وف ورع��ب غ�ير مفهوم�ين �أم��ام �سل�س��لة اجلب��ال الت��ي دخل��ت بخطوطه��ا
يف �أح�ض��ان الليل��ة املقم��رة ،يف عينيه��ا وم���ض � ً
أي�ض��ا ال�ش��خ�ص الغام���ض ال��ذي ا ّدع��ى م�ؤخ� ًرا �أن��ه "�ش��بح اجلن���س
الب�ش��ري" ،متدث� ًرا يف مالب���س داكن��ة ،ب��دا وك�أن��ه مت�ش��رد يبح��ث ع��ن ملج�أ عند �س��فح اجلب��ال القدمية.
م��ع اقرتابه��ا �إىل من��زل العم��ة كات�يرا حي��ث كان��ت تعي���ش ،ب��د�أت يف االختن��اق ،و�أ�صب��ح تنف�س��ها متقط ًع��ا ،م��دت
يده��ا �إىل م�س��كة الب��اب ،و�س��حبتها عل��ى الف��ور ،مل تك��ن ترغ��ب يف ر�ؤي��ة العينني اللت�ين كانتا تنظ��ران �إليها بعزلة
باردة ،وكانتا م�ستعدتني حلرقها بنظراتهما" ،على الأرجح �س�أجل�س حتى يناموا" ،ف َّكرت وبقيت عند الباب ،يف
اللحظ��ة نف�س��ها �صرخ��ت بع��د �أن �أخافته��ا الأ�ص��وات الت��ي �ص��درت فج��أة ،كان��ت كاتريا.
يراك يعتقد ك�أن �شريرة تطردك من هنا؟ و�أين ت�أخذك� ،آه؟
�إيه� ،إىل �أين تذهبني يف الليل ،من ِ
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خف�ض��ت ليل��ى ب�صم� ٍ�ت عينيه��ا ،مل ترغ��ب يف �أن ت��رى عمته��ا عينيه��ا املتورمت�ين املحمرت�ين ،و�ش��كلها املتع��ب
واملنه��ك" ،ه��ل ت�ش��اركني كات�يرا ح��زين؟ الأف�ض��ل �أن �أ�صم��د و�أ�صم��ت" ،ف َّك��رت ومل ت��رد بكلم��ة واح��دة.
كنت؟
�أنا �أ�س�ألك �أين ِ
روح ب�أنن��ي �أجل���س يف ال��وادي ال�س��حيق؛
كان��ت ليل��ى �صامت��ة م��ن جدي��د" ،ال ،ال ،ل��ن �أخ�بر �أح��دً ا ،ل��ن �أخ�بر �أي ٍ
ف�أن��ا �أذه��ب �إىل هن��اك لألتق��ي القم��ر و�أ�ش��اركه �أ�س��راري؛ و�أرك�ض �إىل الوادي ال�س��حيق فقط لأنن��ي مل �أجد �أحدً ا
ميك��ن �أن يفه��م روح��ي �إال القم��ر ال�س��اطع ،يف مث��ل ه��ذه اللحظ��ات م��ن الأف�ضل ع��دم ر�ؤيتي ،وع��دم البحث عني،
وع��دم �س ��ؤايل ع��ن �أي �ش��يء!"
�إيه ،ال ينق�صك �إال �أن ت�صبحي �صماء وبكماء! �ستو�صلني نف�سك �إىل ذلك ،و�ست�صبحني هكذا يف وقت ما.
ا�ش��تعلت عين��ا الفت��اة له ًب��ا ،ابت�س��مت كات�يرا ،وك�أنه��ا �أر�ض��ت الغ�ض��ب املرتاك��م يف روحها ،وبنظرة قا�س��ية نظرت
�إليه��ا م��ن الر�أ���س �إىل �أخم���ص القدم�ين ،ب�صعوب��ة �ضبط��ت ليل��ى ال�س��خط ال��ذي اجت��اح كامل ج�س��دها ،ارجتفت
وارتعدت بج�سمها املعوق ،ما �إن يوجه �أحد انتباهه �إىل يديها ورجليها الرطبة ،حتى تعرتيها حالة من االرتباك،
وال تع��رف �أي��ن ت�ض��ع نف�س��ها م��ن اخلج��ل ،كان��ت ترغ��ب ب�ش��دة �أال ينظ��ر �أح��د �إىل يديه��ا النا�ضجت�ين الكبريت�ين،
بر ،معرب��ة بو�ض��وح ع��ن
و�س��اقيها غ�ير املتنا�س��بتني معهم��ا� ،أم��ا بالن�س��بة لكات�يرا ،فق��د تعم��دت رف��ع ر�أ�س��ها بتج� ّ ٍ
ازدرائها اخلائف ،وبا�شمئزاز حدقت فيها ،رغبة منها يف �أن تخزيها ب�أمل �أكرب يف �أكرث الأماكن �ضع ًفا ،يف مثل
هذه احلاالت تخبطت روح ليلى وتعذبت من الأمل الذي ال يحتمل ،ومل تعرف كيف جتنب نف�سها من هذا الي�أ�س
املنهك.
�س��ألتك �أي��ن كن��ت؟ �إىل �أي��ن تهرب�ين دائ ًم��ا ،عندما تنق�صنا الأيدي لدفع املا�ش��ية �إىل احلظرية بعد املرعى؟ ها،
�أجيبي� ،أويباي( ! (3
من دون �أن ترفع عينيها ،قالت ليلى بهدوء:
�أل�سنا ب�ش ًرا؟كان ذلك كاف ًيا لإغ�ضاب كاتريا.
فقط انظروا كيف تتحدث! "�أل�سنا ب�ش ًرا"� ،أنت فقط انظري �إىل نف�سك ،ما هو الب�شري فيك؟!
كان ل�س��ان كات�يرا احل��ا ّد للغاي��ة مي�زّق عل��ى الف��ور قل��ب ليل��ى الطف��ويل ال�ضعي��ف �إىل �أ�ش�لاء ،ويقطع��ه �إىل قط��ع
دموي��ة �صغ�يرة ،ويحطم��ه ،ويبع�ثره �إىل �شظاي�،س��اب ًقا ،يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،بع��د �أن ت�س��مع مث��ل ه��ذه الكلمات
الت��ي ت��ؤذي ال��روح ،كان��ت تبك��ي مب��رارة وب�ش��كل يفط��ر القل��ب ،وهذه امل��رة وقفت متج��ذرة ك�صنم ،كلها �ش��احبة،
ونظرت مبا�ش��رة يف عيني كاتريا�" ،إن �صحة النا���س الق�س��اة الذين ال قلب وال م�ش��اعر لديهم ،هي دائ ًما جيدة،
ولي���س لديه��م �أدن��ى عي��وب ج�س��دية� ،أن��ت ت�س��خرين ،يعن��ي ،ح�س� ًنا ،ا�س��تمري يف ال�س��خرية ،ا�س��خري! �أن��ا نف�س��ي
(  (3

 �أويباي :هتاف للتعبري عن الده�شة� ،أو اخلوف� ،أو الذهول� .أوي! �آي! �أها!

619

نف

طلب��ت م��ن اهلل ن�صيب��ي م��ن الق��در املري��ر! نع��م ،يت�ض��ح ،يف ر�أي��ك� ،أنني �أنا نف�س��ي قد اخرتت ه��ذا امل�صري ،هذا
حتدي��دً ا! م��ا اخلط��أ ال��ذي ارتكبت��ه جتاه��ك؟ �أ ْمل �أجل��ب احلط��ب ،ومل �أُخ��رج الرماد(  (4؟
جل�س��ت القرف�ص��اء مغطي��ة وجهه��ا ال�صغ�ير الناق���ص النم��و بكفيه��ا العري�ضت�ين وامل�س��طحتني ،وانفج��رت يف
الب��كاء ،مل حتتم��ل ف�أطلق��ت العن��ان لدموعه��ا ،يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،عن��د النظ��ر �إىل ليل��ى الباكي��ة ،املنكم�ش��ة
واجلال�س��ة عن��د العتب��ة ،ال توج��د روح ت�س��أل�" :إي��ه ،م��اذا يح��دث له��ا ،م��ن مل�س��ها؟" رمبا ي��رون �أنه من امل�ش��روع �أن
تعي���ش هك��ذا ،هائم��ة ،كادح��ة ،باكي��ة؟ ويب��دو �أنه��م يف �أنف�س��هم يفكرون�" :أوه ،م�س��كينة ،دع��ي اهلل يرى دموعك،
ولي���س نح��ن ،انتظ��ري تعاطف��ه ورحمت��ه!" ،ويتمتم��ون �أثناء ذلك ،ويتحولون ،ويعربون� ،ش��عرت ليل��ى بذلك � ً
أي�ضا؛
ولهذا ال�سبب تتذكر يف منت�صف الليل القمر الكامل املتلألئ الذي يرتفع يف ال�سماء ،وت�شعر برغبة ال تقاوم يف
الرك���ض دون النظ��ر �إىل ال��وادي ال�س��حيق الأ�ص��م.
�طوعا م��ن ذي قبل ،ينزل ويكت�ش��ف الأر�ض بح ًثا عن
�ض��وء القم��ر ال��ذي يخ�ترق ال��وادي ال�س��حيق ،ي�ضيء �أكرث �س� ً
ليل��ى ،يبح��ث يف كل م��كان ،ي�س��أل عنه��ا املي��اه ،وامل��دى ،واجلب��ال عل��ى �أط��راف كاراول�" ،أي��ن ذهب� ِ�ت؟ مل��اذا �أن� ِ�ت
ل�س� ِ�ت يف الوادي ال�س��حيق اليوم؟"كما لو كان ي�صل �إليها �صوت �أمها التي وك�أنها متد �إليها ذراعيها املفتوحتني،
عائم��ة ف��وق الوه��د ،ال��وادي املح��اط بظ�لام اللي��ل ،ي�صب��ح م�ضي ًئا بق��وة ،والقمر يتح��ول �إىل �ش��احب ،كما لو كان
�س��اط ًعا بالفع��ل" ،ي��ا مهريت��ي" ،ي�أت��ي �ص��وت �أمها احلنون ،ويبد�أ يف االبتعاد ما�ش� ًيا على ط��ول الوادي ،وهنا يغرق
كل �ش��يء يف �صم��ت مي��ت ،ويدوي ال�صوت املل��يء باملرارة ل�صورة �أمها.
"عندم��ا كن��ت ال تزال�ين يف رحم��ي ،حت��ت جب��ل ديغيل��ن م��ع هدي��ر هائ��ل يتنق��ل حت��ت الأر���ض ،كان��ت حت��دث
تفج�يرات ،وه��ي توقف��ت الآن؟ يف م��رات كث�يرة ،عندم��ا كن��ت م�س��تلقية يف امله��د ،ب��د� ِأت ت�صرخ�ين وت�صيح�ين
خائف��ة م��ن ه��ذه االنفج��ارات ،ومل يه��د�أ �صراخ��ك لف�ترة طويل��ة.
دائ ًم��ا م��ا كان يجذب��ك عم��ود الله��ب والدخ��ان املت�صاع��د م��ن �س��فوح جنكيزت��او ،وال��ذي ب��دا وك�أن��ه فط��ر �ضخ��م،
كنت تقولني يل�" :آبا(  ، (5لقد حلمت مرة �أخرى اليوم
و�أنت ترك�ضني بكل قواك نحوه ،والآن؟ يف بع�ض الأحيان ِ
أنت� ،إن
بفط��ر مع ّل��ق يف اله��واء ف��وق اجلب��ال ،عنده��ا جدت��ك التي ال تن�س��ى تقول ل��ك بحنان�" :أوه ،يا �صغريت��ي! و� ِ
�ش��اء اهلل ،كه��ذا الفط��ر الن��اري� ،س��تجذبني انتب��اه اجلمي��ع بجمال��ك" ،وتقبل��ك عل��ى جبين��ك�" .أي��ن �أن��ت الآن؟
�إىل �أي��ن ذهب��ت؟ ب��د�أ ال�ص��وت يف ال��وادي ي�ضع��ف ،حت��ى اختف��ي ،ب��دا �أن القم��ر ق��د ارتف��ع �أكرث ،ينظ��ر من هناك
ويبد�أ بالبحث عن ليلى حتت كل �شجرية؛ ملكة املروج يف الوادي ال�سحيق� ،إال �أنه يف هذه املرة مل ُير يف الوادي
ال�س��حيق مظه��ر الفت��اة الت��ي كان��ت تنظ��ر �إلي��ه بر ّق��ة مرتع�ش��ة.
ع��ادة م��ا كان��ت تتجن��ب الأماك��ن الت��ي يتجم��ع فيه��ا الكث�ير م��ن النا���س ،حماول��ة م��رة �أخ��رى �أال يراه��ا �أح��د ،لكن
كات�يرا مت�س��كت به��ا وبد�أت تتو�س��ل �إليها قائلة:
(  (4
(  (5

�أمل �أجلب احلطب ،ومل �أُخرج الرماد :هنا عبارة ثابتة تعني "�أ�سعدتك يف كل �شيء ،و�ساعدتك يف كل �شيء".
 �آبا� :أداة ملخاطبة الأم.
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تعايل ،اليوم يف كاراول حفل ،لنذهب �إىل هناك� ،أنت ،يا م�سكينة ،حتتاجني �إىل القليل من الرتفيه.
دون �أن تع��رف مب��اذا جتي��ب عل��ى ذل��ك ،ب��د�أت ليل��ى يف كالم غ�ير وا�ض��ح بال��كاد حمرك��ة �ش��فتيها الرقيقت�ين
اجلافتني�" :سيحدق النا�س بي ...ويقولون كل �شيء "...عند قولها لكاتريا التلميح ،مل ترغب يف الوقت نف�سه �أن
تب��دو حمروم��ة ،حاول��ت فق��ط العث��ور على �س��بب للرف�ض ،قائلة�" :أن��ا متعبة جدً ا".
كفي عن ذلك ،تعايل ،لنذهب!
قالت املر�أة بحزم وبد�أت يف �إرباك الفتاة ،وعندما ر�أت �أنها مل ت�ست�سلم للإقناع� ،شرعت ب�سرعة يف دغدغتها،
عال ،لكنها بعد ذلك قمعت ال�ضحك يف داخلها،
وقر�صها بيدها هنا وهناك ،يف البداية �ضحكت الفتاة ب�صوت ٍ
ونه�ضت من مكانها ،وبكفيها ال�ضخمتني دفعت املر�أة يف �صدرها ،يف تلك اللحظة �شحب وجه كاتريا ب�شدة.
داعي!
ال تريدين الذهاب ،ح�س ًنا ،ال َ
�س�أذهب!
فج�أة ،كما لو كان ذلك لإغاظة �شخ�ص ما ،قالت ليلى "�س�أذهب".
"�ش�يركني�-آي(  ، (6واو! ال��كل با�س��تثنائي �س��عيد ،ال��كل مبته��ج ،ال��كل با�س��تثنائي ،فق��د تب�ين �أن �س��عادة ه��ذا
الع��امل ب�أكمله��ا تكم��ن يف حقيق��ة �أن لدي��ك جمي��ع الأع�ض��اء االثن��ي ع�ش��ر يف مكانه��ا(  ، (7مل��اذا مث��ل ه��ذا العق��اب
يل؟ ملاذا �أحرم من ال�س��عادة التي ميتلكها كثريون؟" ،نظرت ليلى بح�س��د �إىل النا���س ال�س��عداء الذين جتمعوا يف
املن��زل؛ حي��ث ج��رى ذل��ك احل��دث االحتف��ايل ،وم��ن وقت لآخر وخل�س��ة ع��ن اجلميع ،م�س��حت الدموع املت�س��اقطة
من عينيها�" ،أنا �أعلم ب�أنني لن �أكرب� ...أوه ،يا قادر ،كم من العذاب تع ّد يل� ،أال يكفيك ما ا�ستهز�أت بي؟! ملاذا
ال جتعلن��ي �أختف��ي؟ مل��اذا؟ مل��اذا؟ بالت�أكي��د �أن��ا ل�س��ت �ضروري��ة لك � ً
أي�ض��ا ،هل تريد �أن ت�ضح��ك على مظهري غري
املالئ��م؟ �أمل جت��د �أي متع��ة �أخ��رى ،با�س��تثناء خرب�ش��ة م�صري فت��اة ال تكرب �أبدً ا؟
ليلى ،ليايليك(  ! (8ليلى البي�ضاء!
�سمعت الفتاة �صوت �شاب لطيف ،اندفع �شخ�ص ما من احل�شد ،واقرتب منها فا ً
حتا ذراعيه.
بذهول.
"�أوه!" ف َّكرت الفتاة
ٍ
 انظ��ر فق��ط� ،إن��ه كوم��ار ،كوم��ار! ك��م ك�برت! ك��م �أ�صبحت ًً
مده�ش��ا! هذا هو كوماري ،الذي كان يجل���س
جميل!
عل��ى املقع��د نف�س��ه مع��ي ،ج��اري ،نع��م ،كومار....لق��د كن��ت دائ ًم��ا ت�س��ميني "ليالي��ك ،لياليك��ي الأبي���ض" ،ليالي��ك؛
ري رقي ٌق �س��اح ٌر!"
هكذا ي�س��مون اللقلق ،وقلت يل �إنه ط ٌ
ت�شو�ش ذهن الفتاة للحظة من االرتباك ،وجتمدت يف مكانها.
عرف ِتني؟
(  (6

�شريكني�-آي :عالمة للتعبري عن ال�شعور بالذهول� ،أو الر�ضى� ،أو التمني� ،أو الأ�سف.

(  (7

جميع الأع�ضاء االثني ع�شر يف مكانها :عبارة تعني �أن ال�شخ�ص �سلي ًما ومعايف؛ �أن كل �شيء لدى ال�شخ�ص يف مكانه.

(  (8

ليايليك :طائر اللقلق.
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�س�ألها ال�شاب وهو يبت�سم ً
قليل.
عرفت��ك ،ومل��اذا كان عل� ّ�ي �أال �أعرف��ك؟ لق��د تغ�يرت كث�ي ًرا� ،أ�صبح��ت و�س��ي ًما ،ك��م �أن��ت حمظ��وظ ...اع��ذرين ،ال
تغ�ضب...
أنت حمظوظة � ً
أنت � ً
أي�ضا يا لياليك.
أي�ضاِ � ...
� ِ
اهتمام��ا باملالم��ح الطفولي��ة لوجهه��ا املتجم��د �إىل الأب��د ،كم��ا ل��و �أنه مل يره��ا ،ومل يعرف عنها ،مل
مل يب� ِ�د كوم��ار
ً
يكن يريد �أن ي�ؤذي بالرعونة قلب الفتاة التي كانت عيناها احلزينتان حت ّدقان فيه بثبات ،كما لو �أنه مل يلحظ
�أي ارتباك يحدث يف روح الفتاة ،و�ضع يديه على كتفيها الرقيقتني ،وقال:
لياليك ،لنذهب ونرق�ص ،جئت لأدعوك للرق�ص.
يف اللحظة نف�سها رفع عن الأر�ض ليلى التي كانت ترمقه بنظرة مثرية لل�شفقة ،وق َّبلها على جبهتها .اهتز قلب
الفتاة مرجت ًفا ،اقتحم ال�ش��اب احل�ش��د الراق�ص ،مبق ًيا على الفتاة يف الو�ضعية ذاتها ،للحظة ن�س��ي كالهما كل
�شيء يف الدنيا ،ودارا راق�صني� ،أغلقت ليلى عينيها،مل ت�ستطع �أن تفتح عينيها� ،إما لأن ر�أ�سها �أ�صابه الدوران،
و�إما لأن �ش��عور الفتاة النا�ضجة الذي مل تره من قبل قط ا�س��تيقظ فيها فج�أة� ،أرهب هدوء ج�س��دها العاجز...
جتم��دت ،معانق��ة ال�ش��اب بق��وة م��ن رقبت��ه ،يف ح�ين هم���س هو به��دوء يف �أذنه��ا" :ليايليك! ليلى البي�ض��اء" ،فتحت
الفتاة التي ا�ستيقظت من الن�سيان عينها.
قررنا �أخ ًريا �أن ن�أتي �إىل احلفل ،ات�ضح �أنه مل يتبق �أح ٌد يف القرية تقري ًبا؟ كم �سعدتُ عندما ر�أيتك...
خدي الفتاة .كانت ُم َرجة َ
وخ ِجلة.
ظهر التورد على ّ
ب�ش��كل م��ؤمل كان��ت ت�ش��عر بالإهان��ة واالزدراء لأن كات�يرا �أ�ص��رت بعناد على �أن ترتدي مالب���س فتاة �صغرية ،ثوب
قطني ق�صري مربوط ،بالإ�ضافة �إىل ربطة �ش��عر حمراء فاحتة على ر�أ�س��ها ،الأوىل �أثبتت �أنها انف�صلت بالفعل
ع��ن الطفول��ة و�أ�صبح��ت فت��اة ،والأخ��رى -عل��ى العك���س م��ن ذل��ك� -أنه��ا فق��دت كل �أم��ل يف امل�س��تقبل ،وم�آلها �إىل
الأب��د �أن تظ��ل ناق�ص��ة من��و ومعوق��ة� ،أم �إن��ه الق��در نف�س��ه؟
مل ت�س��توعب �أي��ة كلم��ة مم��ا ق��ال له��ا كوم��ار� ،إم��ا لأن �ص��وت ال�ش��اب الذي قال لها �ش��ي ًئا ماَّ ،
كف يف ه��ذه املرة عن
ك�صنم
الت�أثري فيها ،و�إما لأنها كانت من جديد حما�صرة من قبل في�ضان مفاجئ من الأفكار الرمادية الكئيبة،
ٍ
جتم��دت يف مكانه��ا ،كم��ا ل��و كان��ت �صم��اء بكم��اء� ،أخفت الفت��اة ذراعيها الكبريت�ين واملرتهلت�ين كذراعي عجوز،
وكما لو �أنها ا�س��تيقظت للتو من النوم ،ا�س��تعادت وعيها ونظرت حولها ،مل يكن هناك �أح ٌد حولها.
كومار ،كومار! �أين �أنت...
ب��د�أت الفت��اة تنظ��ر حوله��ا يف ح�يرة ،فت�ش��ت بنظره��ا ع��ن ال�ش��اب يف احل�ش��د ،وه��ي تنظ��ر �إىل النا���س بارتي��اب،
واحد:
وب��د�أت ت�س��أل كل ٍ
�أين كومار؟ �أين �أخفيتموه� ،إىل �أين ذهب؟
لأول م��رة يف حياته��ا كان��ت عل��ى ق��دم امل�س��اواة م��ع النا���س ،كم��ا ل��و �أنه��ا �أم�س��كت بق��وة بحلمه��ا العزي��ز ،يف ح�ين
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�أفل� َ�ت م��ن يديه��ا فج��أة ،قب��لحلظ��ة فقط بدا �أنها تخل�صت م��ن كل الآالم ،وح َّلقت يف الهواء ،قبل �أن تهوي فج�أة
�إىل الأ�س��فل ،لتج��د نف�س��ها عل��ى الأر���ض م��رة �أخ��رى ،بي�أ�� ٍ�س �صاح��ت الفت��اة م��ن جدي��د" :كوم��ار!" ،و�ش��عرت �أن
�خ�صا ي�ضح��ك ويهم���س� ،أرادت الفت��اة فج ��أة �أن ت�ص��رخ�" :س��اعدين ،خل�صن��ي م��ن ه��ذا الع��ذاب!" وعنده��ا
�ش� ً
فقط ،يف هذه اللحظة ،رغبت فج�أة يف �أن ترى القمر ال�ساطع ،الذي �أظهر لها �شفقة وتعاط ًفا غري حمدودين،
هرع��ت ،وج��رت ،واندفع��ت نح��و الوادي ال�س��حيق املكت�س��ي ب�ش��كل كثيف ب�ش��جريات ملكة املروج.
كان��ت ليل��ى حت��دق يف ال�س��ماء ،وعيناه��ا اململوءت��ان بالدم��وع تداعب��ان القم��ر املك�ش��وف ،رفعت ذقنه��ا �إىل �أعلى،
وو�ضعت وجهها للقمر ال�س��ابح يف الف�ضاء.
يف ه��ذه الأثن��اء غرق��ت كارول يف احل��داد ،كب��ار ال�س��ن ،الذي��ن انغم�س��وا يف ح��زن ال ع��زاء ل��ه ،وقف��وا متكئني على
عال حز ًنا على �شخ�ص ما،
ع�صيهم ،ومتنهدين ب�شدة ،والن�ساء اللواتي ارتدين ال�سوداء ،بكني مبرارة
ٍ
وب�صوت ٍ
وب�صعوبة رفعن رءو�س��هن املخف�ضة ونحنب" :فقدناهم! �أ�صبحنا نحن التع�س��اء حزانى ،بدون �أمل يف امل�س��تقبل!
بقينا �أرامل ،بدون ذرية! هذه كانت �أر�ض �آبائنا و�أجدادنا العظماء ،رمادهم انت�شر يف ال�سماء!" الن�سوة ،اللواتي
ال ح��ول له��ن وال ق��وة ،و�ضع��ن رءو���س بع�ضه��ن عل��ى �أكت��اف بع���ض ،وبكني من احل��زن .ليلى الت��ي متلكها الذعر مل
ت�ستطع �أن جتد كاتريا يف �أي مكان ،ومل تتمكن من فهم ما حدث يف كاراول ،وملاذا كان اجلميع يبكون وينتحبون
ب�ش��دة ،كادت عيناه��ا �أن تخرج��ا م��ن مداريهم��ا" ،ي��ا �إلهي! �آه ،يا �إلهي! م��ا هذه الأيام التي ح َّلت بنا؟ ماذا حدث
للنا�س؟!" ،بد�أت يدا و�ساقا الفتاة ترجتف وتهتز ،يف حني كانت عيناها تنغلقان.
يف ذل��ك الي��وم ر�أى �س��كان كاراول الأر���ض مفتوح��ة ومغط��اة بالدم��ار� ،ش��اهدوا ك�س��وف القم��ر وامل��اء ال��ذي �أغرق
الأر���ض ،يب��دو �أن �أ�ص��وات احل�ش��ود الغف�يرة املنتحب��ة ُ�س��معت م��ن قب��ل �أح� ٍ�د ما ،فف��ي منت�صف اللي��ل ظهر غرباء
يرت��دون ثيا ًب��ا بي�ض��اء ،جمع��وا كل ناق�ص��ي النم��و وال�ش��باب الذي��ن حتمل وجوهه��م مالمح طفولية �أبدي��ة ،وبد�أوا
يف حتميله��م ب�س��يارة مغط��اة بال�س��واد ،بك��ى الآب��اء مب��رارة ب�س��بب ف�صله��م ع��ن �أطفاله��م الذي��ن خرج��وا م��ن
�أ�صالبه��م و�أرحامهم.
يف ه��ذا الوق��ت كان��ت ليل��ى يف ال��وادي ال�س��حيق ،مل ي�س��تطع العث��ور عليه��ا �أولئ��ك الذي��ن كانوا يفت�ش��ون ،وال �أولئك
الذي��ن كان��وا ي�س��اعدون يف البح��ث ،كالع��ادة ،و�صل��ت ليل��ى ،املتواري��ة ع��ن عي��ون النا���س� ،إىل ال��وادي ال�س��حيق،
وقابل��ت القم��ر ال�س��اطع ،بع��د �صم��ت طوي��ل ب��د�أت تخ�بره ،هام�س��ة وبكام��ل ال�صراح��ة ،ب��كل �أحالمه��ا الطفولي��ة،
وكي��ف ا�ش��تعل فيه��ا �ش��عور البن��ت جت��اه كوم��ار ،والقم��ر الغايل ال��ذي �أحزنه ذلك ،ب��دا وك�أنه يرتع��د ويبكي بحزن
تعاط ًف��ا معه��ا ،وعل��ى الرغ��م من الربد القار���س لتلك الليلة ،جل�س��ت ليلى لفرتة طويل��ة ،حمت�ضنة ركبتيها بيديها
ال�ضخمتني ب�شكل غري متنا�سب ،عندما نه�ضت من مكانها� ،شعرت �أن ج�سدها �أ�صبح �أثقل من ذي قبل� ،إما لأن
ب��رد �أواخ��ر اخلري��ف تغلغ��ل ج�س��دها ،و�إم��ا لأنه��ا كان��ت تع��اين احلم��ى ،فق��دت يديها اللتني ت�ش��بهان ي��دي عجوز
مرتهلت�ين قوتهم��ا ،وب�صعوب��ة فتح��ت "�أب��و"اب من��زل كاتريا ،ح ّدقت فيه��ا العينان الغا�ضبتان للمر�أة القا�س��ية يف
�إث��ارة روحه��ا اجلريحة � ً
أ�صل.
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�دت يف وق��ت مت�أخ��ر م��رة �أخ��رى� ،س��أطردك م��ن املن��زل ،حت��ى ل��و كان ال�ش��تاء يف
ال تق��ويل �إين مل �أح��ذرك� ،إن ع� ِ
اخل��ارج ،فم��ا بال��ك �إذا كان الوقت خري ًفا ،مفهوم؟
قعقعت كاتريا ب�شكل جدي ،يف حني كان �سمع الفتاة يلتقط عواء ذئب جاء من بعيد.
ال تطرديني!
قالت وهي تنظر �إليها بحزن ،وذقنها ترجتف ،وعيناها ميل�ؤهما الي�أ�س.
مل ت�س��تطع ليل��ى فت��ح عينيه��ا ،ومبج��رد �أن مل�س��ت ع��ن غ�ير ق�ص��د قدميه��ا بيديه��ا �ش��به اجلليدي��ة ،حت��ى ب��د�أت
�ش��فتاها تتح��ركان ب�صعوب��ة وتهذي��ان" :كوم��ار ،كوم��ار – ه��ذا �أن��ت� ...أي��ن اختفي��ت؟ لق��د بحث��ت عن��ك طوي� ًلا يف
ذل��ك الي��وم ،اق�ترب ،ارفعن��ي عال ًي��ا ،مث��ل امل��رة املا�ضي��ة ،وارق�ص ب��ي ...اق�ترب ...كومار!"
مل ُي ِعر �أحد من �أهل البيت انتباهً ا �إىل احلالة اخلطرية للفتاة ،لذلك مل يعرفوا عما تتحدث.
فق��ط بع��د �أن ج��اء الطبي��ب يف الي��وم نف�س��ه ،ع��ادت الفت��اة املنهك��ة �إىل وعيها ،نظرت �إىل ال�ش��خ�صني اجلال�س�ين
فوق ر�أ�س��ها ،يبدو �أنهما من قيادة املنطقة املجاورة.
لقد جئنا م ًعا ملعاجلة و�ضعك ال�صحي.
متاما ،وح َّولت نظرها جان ًبا،
قاال ،وهذا ما جعل من ليلى �سعيدة للغاية ،فملأت احلمرة وجهها ال�شاحب ً
توقعت الفتاة �أن ت�سمع من هذين ال�شخ�صني �شي ًئا طي ًبا ،فحولت �إليهما �سمعها كله.
عزيزتي ليلى ،كان عليك � ً
أي�ضا �أن تعاين الكثري من ال�شدائد.
قال ال�شخ�ص الذي حتدث �إليها �أول مرة ،وتردد للحظة يف حماولة منه للعثور على الكلمات املنا�سبة.
 غدً ا �س��يعقد اجتماع احلداد يف منطقتنا ،يف املرة املا�ضية ،مت نقل �أوالد مماثلني لك �إىل املدينة ،ومنذ ذلكاحلني ،ال �أخبار عنهم ،الآن بقيت �أنت الوحيدة ،جاءتنا فكرة �أن نحملك غدً ا على �أيدينا يف م�سرية حداد.
على الفور �شعرت الفتاة ب�صخب يف �أذنيها ،و�أ�صاب الدوار ر�أ�سها.
كدلي��ل عل��ى الأي��ام الرهيب��ة ،كدلي��ل عل��ى التهدي��دات املحدق��ة بالنا���س ...نع��م ...نع��م� ،أن��ا عالم��ة ال�ش��ر ال��ذي
�أ�ص��اب النا���س ،فق��ط ال�ش��ر ،ولي���س اخل�ير� .أوه ،ي��ا رب...
ح�س ًنا ،ح�س ًنا يا ليلى ،ينبغي �أن ن�ستعد...
بع��د �أن �أغم��ي عليه��ا ،فتح��ت عينيه��ا ،ه��ذه امل��رة مل تب� ِ�ك ،وكانت عيناها املليئت��ان عادة بالدموع ،جاف��ة� ،إال �أنها
كان��ت ال تزال تبكي ب�صمت.
ال �أري��د �أن �أك��ون دلي� ًلا عل��ى ال�ش��ر ،ارحم��وين� ،أرجوك��م ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنن��ي �أب��دو يف نظ��ر النا���س ،وعل��ى نحو
�س��خيف ،عاج��ز ًة� ،إال �أنن��ي ال �أحل��م �إال بالأف�ضل ،فق��ط بالأف�ضل...
قدما �إليها متجهمني و�صامتني ،ال �أحد ي�ستطيع �أن يفهم روح الفتاة الدافئة بالكاد.
جل�س ال�شخ�صان اللذان ِ
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كم من الكربياء يف هذه القمامة!
�صرخت كاتريا ب�صوت حاد.
فتح��ت ليل��ى عينيه��ا م��رة �أخ��رى ،وحدق��ت باجلال�س�ين ب�ش��فقة كامل��ة ،ث��م ،ابتلع��ت لعابه��ا ب�صعوب��ة ،و�س��ألتهما
هام�سة:
وهل �سيكون كومار � ً
أي�ضا هناك؟ هل �سي�شارك يف م�سرية احلداد؟
مل يفهم ال�ش��خ�صان اجلال�س��ان بالقرب منها �ش��ي ًئا� ،أغلقت ليلى عينيها مرة �أخرى وا�س��تلقت ً
طويل ،ثم قالت
فج�أة بجالءٍ وو�ضوح:
لن �أذهب ،ال �أ�ستطيع الذهاب ،اذهبا وال تت�أخرا �أكرث.
�سمعت ليلى امل�ستلقية على ال�سرير بو�ضوح ال�صوت العايل لكاتريا:
لقد ُق ّدر يل �أن �أعي�ش حتى زفاف ابني البكر ،ولذلك �أ�شكر القدر ،وهذا يكفي بالن�سبة يل.
�أرادت ليل��ى �أن تق��ول ب�ص��وت مرتف��ع" :م��ا �أرخ���ص احلي��اة� ،ألي�س��ت جرمي��ة �أن متوت��ي قب��ل �أن تتحق��ق �س��عادتك
الوحي��دة� ،إي��ه ،م�س��كينة ،توقف��ي عن��د هذا ،توقفي!"- ،لكنها مل ت�س��تطع ،كانت كات�يرا تتجاذب �أطراف احلديث
مع �أحد ال�ش��خ�صني اللذين جاءا �إليها.
مبا�شرة بعد الزفاف� ،س�أترك كاراول.
"�أي نعم��ة كان��ت مت�ل�أ ه��ذه الأر���ض ،والآن فقدته��ا ،يقول��ون" :كل الأ�ش��ياء ت�صب��ح جي��دة بعد �أن تزول� ،ألي���س على
هذه الأر�ض التي �سار عليها جدنا �آباي ذات مرة ،يقومون بكل هذه امل�صائب التي مل ي�سمع �أو ير �أحد ً
مثيل لها
من قبل؟ �إنها م�شيئة اهلل"-ف َّكرت ليلى.
عل��ى وج��ه الفت��اة طريح��ة الفرا���ش �س��قط �ش��عاع القم��ر ،يب��دو �أنه فت���ش عن ليل��ى يف جميع بي��وت كاراول ،نظر يف
ً
متاما� ،أبي�ض بالكامل ،وبطريقة خا�صة �أ�ضاء ب�شكل
جميع النوافذ ،واجه �صعوبة يف العثور عليها ،كان
مكتمل ً
�س��اطع يف وجه الفتاة .نظرت املري�ضة �إىل القمر وابت�س��مت لأول مرة ،عندما ر�أت يف النافذة �صديقها احلميم
الذي عهدت �إليه بكل �أ�س��رارها ،ت�أثرت وتغلغل فيها ال�ش��عور باحلنان ،كل ا�س��تيائها من م�صريها ومن النا���س،
ُذ َ
رف يف ذل��ك الي��وم دم��وع وف�يرة ،يف اللحظ��ة نف�س��ها ،وك�أنه��ا كانت تخ�ش��ى من �أن تفقد القم��ر �إىل الأبد ،بد�أت
ب�ش��غف يف التنعم به وهي تقول:
ال تن�س �أنك الوحيد الذي عهدت �إليه� ،أنا املليئة بال�شقاء امل�ؤمل ،ب�أ�سراري.
مل يرغب��ا يف �أن يفرتق��ا ،وبنظراتهم��ا الط��ف القم��ر والفت��اة كل منهم��ا الآخ��ر ،مل يرغ��ب القم��ر ال�س��اطع يف �أن
تبق��ى ليل��ى عل��ى الأر���ض ،ويف الوق��ت نف�س��ه ،وللم��رة الأوىل ،مل ترغ��ب ليلى يف �أن ترتك القم��ر يف �أح�ضان الليل.
بع��د وق��ت طوي��ل ب��د�أت جاذبيتهم��ا املتبادل��ة ت�ضع��ف ،نظ��را حولهم��ا ،ومث��ل ر�س��ولني لعامل�ين خمتلف�ين� ،أخ��ذا يف
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االبتع��اد ب�س��رعة بع�ضهم��ا عن بع�ض.
كان القم��ر امل�ض��يء ب�ش��كل �س��اطع يبتع��د �أك�ثر ف�أك�ثر ،ت��ار ًكا الفت��اة والأر���ض ،بقيت عين��ا ليلى مفتونت�ين بالقمر،
ومل ترغب��ا يف االنف�ص��ال عن��ه .ب�صعوب��ة جمع��ت بقاي��ا قواها الأخرية� ،إال �أنها مل تع��د كافية ،فالطاقة التي كانت
يف ج�س��مها انخف�ضت فج�أة وانتهت.
حت��ت �ش��عاع القم��ر ال�س��اقط عل��ى وج��ه الفت��اة ،كان��ت هن��اك قط��رة لدمع��ة جتم��دت عل��ى خده��ا ،وامل�س��ار ال��ذي
حفرته �إىل هناك� ،أكان ذلك من حقيقة �أن عيني الفتاة كانتا مليئتني بالدموع� ،إال �أن الربيق فيهما �أ�صبح �أقل،
حاول��ت يائ�س��ة �أن مت�س��ح بيديه��ا املرتهلت�ين دموعه��ا ،لكنه��ا مل ت�س��تطع حت��ى �أن تتحرك ،ليلى الت��ي متلكها حزن
عمي��ق� ،أغلق��ت عينيه��ا ،لك��ي تفتحهم��ا من جديد بعد �أن ت�س�تريح ً
قليل ،لكن...
القم��ر ال��ذي داع��ب مظه��ر الفت��اة امليت��ة يف فرا�ش��ها ،ارتف��ع �أعلى ،وبد�أ ببطء يغي��ب يف الأفق ،رح��ل مو ّد ًعا �إياها
�إىل الأبد.
خملوقان :واح ٌد ابن الأر�ض ،والآخر ابن الليل.
كاتريا ،امل�ش��غولة برتتيبات الزفاف ،ا�س��تفاقت واندفعت �إىل ليلى التي كانت ممددة يف الفرا���ش بكامل ج�س��مها
وبدت �أطول من املعتاد ،وح ّدقت يف وجهها قائلة:
يا �إلهي ،هل ماتت هذه التعي�س��ة �صدفة؟ �أوي ،يا �إلهي ،لقد ماتت ،ماذا ع�س��اي �أن �أفعل؟ من كان يظن �أن هذه
التعي�سة �ستموت يف يوم الزفاف حتديدً ا!
على غري هدى تنقلت كاتريا من زاوية �إىل �أخرى وهي حتدث نف�سها.
�وت
"واح�س��رتاه! مت��وت يف ي��وم الزف��اف حتدي��دً ا .قمام��ة تافه��ة ،م��ن �س��يقوم يف ي��وم االحتف��ال بالإب�لاغ ع��ن م� ٍ
مفاجئ ،لتبقَ م�س��تلقية ما دام �أنه مل يعرف �أحد بذلك غريي" ،ف َّكرت ،واتخذت القرار على الفور :غطت وجه
الفت��اة امليت ال�ش��احب مبنديل.
بع��د �أن هرع��ت كات�يرا �إىل خ��ارج املن��زل ،اكت�أب��ت ،من بعيد و�صلت �إليه��ا تنهدات و�أ�صوات نواح معروفة لها منذ
زم��ن ،بال��كاد م�س��موعة ،ع��دة جمموع��ات م��ن �س��كان كاراول يرت��دون ال�س��واد كان��وا يبك��ون ويتحدث��ون بقل��ق ع��ن
�ش��يء ما ،كانوا يقولون كلمات يقف منها �ش��عر الر�أ���س ،وتق�ش��عر منها الأبدان.
 ي��ا �إله��ي! ه��ل يري��دون �أن يقتلون��ا جمي ًع��ا� ،أم م��اذا؟! .يف اللي��ل مرة �أخرى يدوى �ص��وت انفجار ،ارتعدت كاتريا"كم��ا ل��و �أن التفج�ير ي�س��تدعي موته��ا "....هم�س��ت لنف�س��ها ،مل تك��ن ترغب يف �أن تقرتب ح�ش��ود احل��داد املنتحبة
هذه من منزلها.
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بعي��دً ا! بعي��دً ا! ه��ل تري��دون �إف�س��اد متع��ة زف��اف ابن��ي البك��ر؟ ا�س��محوا يل �أن �أج��رب قب��ل �أن �أم��وت مث��ل ه��ذه
الفرح��ة!
بع��د ذل��ك ،وم��ا �إن تذك��رت �أن جث��ة ليل��ى مازال��ت م�س��جاة يف املن��زل ،حت��ى خ��ارت ،و�ش��حبت ،وانكم�ش��ت كله��ا،
وجثم��ت عل��ى الأر�ض.
مع ال�صخب وال�صيحات كان ح�ش��د احلداد ي�س�ير يف اجتاهها ،مل ت�س��تطع كاتريا �أن ت�صدر �صوتًا ...وهي تارة
تتوجه �إىل احل�شد بكفيها املمدودتني ،وتارة �أخرى تغطي ر�أ�سها بكلتا يديها متمايلة بكامل ج�سدها ،و�ضاغطة
بجبهتها على عتبة املنزل.
�ش��عاع القم��ر الهاب��ط ب�سال�س��ة مث��ل �ش��ريط رفي��ع� ،س��قط عل��ى وج��ه كات�يرا املخب��أ يف الظ�لام ،اجل��رم ال�س��ماوي
نف�س��ه ا�س��تلقى على جانبه� ،ش��عرت كاتريا كما لو �أن القمر قد ان�ش��طر �إىل ن�صفني.
وتام��ا
"ي��ا �إله��ي" ،هم�س��ت قائل��ة- ،ات�ض��ح �أن القم��ر ل��ن يظه��ر ف��وق كاراول بجمال��ه الكام��ل ،ل��ن يك��ون كام� ًلا ً
و�أبي���ض �س��اط ًعا ليب��دد ظ�لام اللي��ل الدام���س!
ب�أ�صابع مرجتفة ،لوقت طويل ف َّكت ببطء �أزرار البي�شبينت(   (9الذي كان ي�ضغط على �صدرها...

(  (9

بي�شبينت :لبا�س خفيف مع بطانة ،بطول الركبة.

627
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الكازاخية.
 y yف��ي الفت��رة  1994 - 1989در�س��ت بمعه��د جورك��ي الأدب��ي
في مو�سكو في ق�سم (النثر).
y yكتب��ت رواي��ة للأطف��ال بعن��وان "رحل��ة �إل��ى الق��ارة
ال�س��ابعة " .
 y yكتب��ت المجموع��ة الق�ص�صي��ة "ال��وادي المغطى بالمروج"،
ورواية "البرج".
ُ y yن�شر لها �أكثر من مائة مقالة وترجمة �أدبية في ال�صحافة
الحكومي��ة .وترك��ز ف��ي درا�س��اتها عل��ى الم�ص��ادر الروحي��ة
الوطني��ة والنظرة القومية العالميمية والتاريخ.
 y yف��ي كتابه��ا "القل��ب الهائ��ج" قام��ت الكاتب��ة بن�ش��ر مق��االت رائع��ة حاولت م��ن خاللها درا�س��ة الأدب العالم��ي والكازاخي في
نط��اق واح��د وتحليل الظواهر التي تحدث فيهما.
 y yح�صلت على الجائزة الحكومية ال�شبابية "دارين" ،وجائزة "بولكي�شيف" من اتحاد ال�صحفيين في كازاخ�ستان.
y yف��ازت بم�س��ابقة ( ،)Soros Kazakhstan Debutو�أي�ض � ًا بالم�س��ابقة الأدبي��ة (الرواي��ة الكازاخي��ة الحديث��ة) الت��ي
نظمه��ا �صن��دوق ( )Soros-Kazakhstanع��ام .2000
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كوكيناي وكالكامان
منفيا من أجل فتاة واحدة-وحيدة)
(أصبح كالكامان
ً
مهداة إلى ذكرى أنوربيك إيساخانوال
املؤلفة

يف الأف��ق �س��طع �ضوء جنم��ة ،يف منام��ه ر�أي كالكام��ان ج � َّده البعي��د ،ال��ذي كان يف �س�لالته �أق��دم م��ن �أولئ��ك
الذي��ن ينتم��ون �إىل اجلي��ل ال�س��ابع ،كان ممتط ًي��ا �صه��وة ج��واده ع�بر امل�ضي��ق املائ��ي ،واختف��ي خل��ف الأف��ق ،كان
ر�أ���س ح�صان��ه ّ
لال �س��ميك ،م��ع ح�صانني تب��ع كالكامان الفار���س الوحيد� ،س��ار كالكامان على �ضفاف
مغط� ً�ى بج� ٍ
�سريداريا مع قرينه �إيتباكا الذي� أ�صبح يتيم الأم يف �سن مبكرة ،يف حني فقد �أباه يف احلرب ،وكونه فتى ي�ضمر
احل��زن يف قلب��ه ،كان يعد نف�س��ه "�ألداغاي" حمار ًب��ا انتحار ًيا.
ح�س��ب العرف الكازاخي القدمي ،خالل حي��اة �ألداغ��اي يقيم��ون علي��ه �ص�لاة اجلن��ازة ،ال ميك��ن لأي مول��ود �أن
يتجنب املوت ،كان الفتى اليتيم م�ستعدًا للموت بغ�ضب يف �ساحة املعركة ،كان هو� ،إيتباكا ،قد �أعطى� أت�سوييك.
ا�س��تبدل ح�ص��ان كوكين��اي املي��ت يف املعرك��ة ال�شر�س��ة م��ع الزونغ��ار ،منق� ً�ذا بذل��ك بات�ير م��ن م��وت حمق��ق،
كانت قوات الزونغار على ا�ستعداد للتحرك� ،إال �أن خ ًربا �سي ًئا ،متالط ًما كجليد مت�صدع �أ�صابته مياه خارجية،
�أبلغ��ه يف الطري��ق ب�س��رعة و�ص��ول ر�س��ول �إىل زعم��اء �آرغ�ين ونامي��ان،
يف ال�ش��تاء كان الكازاخ يف و�ضع� أك�ثر �أم ًن��ا ،ومع حل��ول الربيع ،م��ع �ص��وت الوقواق يف الب�ساتني ،تن�ش��ط الق��وات
املعادي��ة م��ن جدي��د ،عل��ى اجلب��ل الأبي���ض ق � ّد َم القرغي��ز(   (1خلونتايج��ي(   (2جمموع��ات اخلي��ول امل�س � َّرجة
(  (1

قريغيز :من ال�شعوب الرتكية ،عا�ش �أجدادهم يف يني�سيي.

(  (2

خونتايجي :حاكم خانات الزونغار.
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واملجه��زة بكام��ل العت��اد والرتو���س ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،قام��وا بتزوي��د ق��وات الزونغ��ار بال�س�لاح والطع��ام،
كل ه��ذا نقل��ه اخلف�ير �س� ًرا �إىل �أبن��اء قبيل��ة �أوي�س��ون(   (3م��ن اجل��زء الأق��دم(  ، (4كان القريغي��ز ال�ش��عب الأكرث
قراب��ة م��ن الزونغ��ار الكامليك ،وتعه��دوا بتق��دمي امل�س��اعدة له��م يف حملته��م الدموي��ة �ض��د الكازاخ ،القبائ��ل
الكازاخي��ة الت��ي كان��ت تعي���ش يف �سيمرييت�ش��يه وعن��د �س��فوح كارات��او عان��ت كث ًريا م��ن غ��زوات الزونغار ،وتعب��ت
من الهروب با�س��تمرار من امل��وت.
مل يف��ارق الفتي��ان ال�ش��جاعان كالكامان و�إيتاب��اكا �س�لاحهما حت��ى خ�لال الن��وم ،يف كث�ير م��ن الأحيان كان��ا
يتج��والن يف ال�س��هوب ،وي�ش��اغبان� ...أ�صبح��ا كازاخ.
�ش��خ�ص م��ا يج��ري باندفاع� ،إم��ا دروي���ش �أو ل���ص� ،أخ� َ
�اف ب�ش��دة احلب��ارى والطي��ور الكبرية التي تعي���ش بكرثة يف
هذه الأماكن ،رفع الفتيان امل�س��تلقيان بهدوءٍ على الع�ش��ب ر�أ�س��يهما.
 مرح ًبا �أيها الفتيان النبيالن!حياهما الدروي�ش،
– ل ُيحفظ العامل من امل�صائب! البعو�ض ي�سري �إىل النخر،
ا�س��تلقى الدروي���ش على الع�ش��ب ،وو�ض��ع كي�س��ه حت��ت ر�أ�س��ه ،وغ��رق عل��ى الف��ور يف الن��وم مطل ًق��ا �شخريه ،ب�س��رعة
�أي�ضً��ا ا�ستيقظ الدروي���ش املتجول ،نظر حوله ،وقال:
 �أ�س�لافنا الذين عا�ش��وا يف جبال كاراخان هم ال�ش��هود على �أن هذه الأر�ض النبيلة عا���ش عليها وازدهر البيكاجلليل �إيتباكا!
جفل �إيتباكا من هذه الكلمات ،بدا له غريبًا جدًا �أن ي�سمي هذا الغريب ا�سمه بالتحديد.
ٌ
وتد �أو فناء �أو عائلة �أو ممتلكات ،ال �أملك �سوى الكورجون.
 �أنامك�شوف كال�صقر ،لي�س لدي �أي ٍ
قال الدروي�ش:
 �أ�س��تلقي على الأر�ض الرطبة� ،أتغط��ى ب��أوراق ال�ش��جر� ،أنا خمل��وق �أه��د�أ م��ن امل��اء و�أدن��ى م��ن الع�ش��ب ،الب��دوالرحل يطعمون الدراوي���ش ،يا و ُلدي� ،إن طقو���س اجلنازة التي تقام عليك كميت ،تدفعك يف بع�ض الأحيان� إىل
�شجاعة متهورة� ،أنت يف املعركة مثل ال�صقر ،تبيد بال رحمة حماربي الكامليك� ،سيلعنك الأعداء َّ
كجلد ،ومق ّدر
علي��ك �أن تع��اين الكثري يف هذه الدنيا.
 ل��ن �أق��ول �أب��دً ا �إن ق�بر كوركي��ت يرتاءى يل يف كل مكان؛ لأن املوت ال يهدد ر�س� ً�ول ،فمن املمكن� أن مظهر املوت
ال يذ ِّكر �إال بلمعان الربق.
قال� ألغاداي بفخر:
 �أذهب �إىل القرب املقد�س للجد كوركيت،(  (3

�أوي�سون� :إحدى القبائل الهندية-الإيرانية للبدو الرحل.

(  (4

اجلزء الأقدم :احتاد  11قبيلة كازاخية يف جمموعة واحدة.

630

قال الدروي�ش:
 الدرب الرائع للتجول يبد�أ من �س�يرداريا ،على جبينيكما �أنتما االثنني هناك عالمة من الأعلى� ،أنتما� أ�ش��جعالفتيان ،لذلك ،ف�إن كليكما لن يطيع �شيوخ الع�شرية ،و�ستحمالن عبء القدر لذلك ،لن ت�شاهدا ً
فرا�شا لي ًنا من
جلد الغنم ،واله�ضاب �ستكون لكما و�سادة ،و�سوف تعي�شان وحيدين ك�أخدر منف�صل عن ال�سرب.
التفت �إىل كالكامان بوجهه الأرجواين بلفحة ال�شم�س والرياح ،وكانت نظرته خارقة:
 �أنت يا عزيزي ابن نبيل يف الع�شرية ،الفتاة تطارد الفتى ،وال تختفي هي بعيدً ا ،لن ُين�سى ا�سمك ،مثل �شمعة�أ�شعلها كوركيت ،يجب عليك �أن تتحمل املرارة بثبات.
بانفعال وحما�س:
عزف الدروي�ش على الكوراي الذي ناح منه الرثاء باكيًا ،بعد عزفه للحن ،قال
ٍ
 يف الع�ص��ور القدمي��ة كان �س��ارداريا ي�س��مى كيزيل-داري��ا ،حي��ث كان��ت مياه��ه جت��ري ع�بر �صح��راء كاراك��ومال�شا�س��عة ،وبربك��ة "تنك��ري" مل يج��ف جمراه ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن النه��ر كان منه � ًكا لدرج��ة �أن��ه كان
يتدفق �ضعي ًفا كمجرى الدمع ،ويف الوقت الذي كان يعي���ش فيه �أ�س�لافنا يف جبال كاراخان ،كان نهر �س�يرداريا
ي�صب يف بحر كريديري ،للأ�سف ن�سى النا�س منذ فرتة طويلة� أنه كان ي�سمى يف البداية بحر �أوغوز ،كان ذلك
الوق��ت نق ًي��ا كل�بن الولي��د ،كان وق��ت والدة كوركيت� ،إي��ه! عل��ى �ش��واطئ �س�يرداريا كان هن��اك عب� ٌد روح��ه الطيبة
تت��وق ب�ش��دة �إىل احلري��ة ،ر�أى يف املن��ام معج��زات تنك��ري ،كان تنك��ري يله��م كل عب��د بعالمة �إلهي��ة من فوق ،قوة
خارقة للطبيعة خلقت قو�س قزح ملو ًنا ب�ألوان خمتلفة نقلتها النجوم ،و�أي قدرة حتنيها وت�ضعها على �شكل قو�س
وتق ّربه��ا يف قن��اة واح��دة؟� إذا كان��ت الأطي��اف خمتلفة الأل��وان ،الأخ�ضر والأزرق والأحمر والأ�صفر ،ت�س��بك بكل
الأل��وان قو���س ق��زح يف �ص��ف واح��د ،فلم��اذا ال ميك��ن ملي��اه نهري��ن �أن ي�صبا يف بح��ر واحد؟ عندم��ا تندمج الأر�ض
وال�سماء ،ترتفع روح الإن�سان� إىل �أعلى ،جمريا النهرين �-سريداريا و�أموداريا-اللذان ي�صبان يف بحر اخلزر،
حتوال بف�ضل نبوءات ذلك ال�سلف �إىل بحر كارديرين ،ومنذ ذلك احلني �أ�صبح هذا املكان الدار العزيزة� ،أر�ض
الآباء ،ومكان النجاة بالن�سبة لقبائل نوغايلي الت�سعني مع حماربيها الأبطال يف �سنوات امل�شقة وال�صعاب� ،إنها
توران ،مالذك ،انظروا ،هذا مكان منا�س��ب لق�ضاء الليل ،ا�صطادوا احلبارى ،وحفروا موقدً ا �أر�ض ًيا ،و�أ�ش��علوا
النار ،وعند الغروب ل َّونت ال�شم�س كل �شيء باللون القرمزي ،وعلى املوقد تطايرت النجوم امل�ضيئة من احلطب
امل�شتعل.
منذ ذل��ك احل�ين يطل��ق النا���س عل��ى �س��ارداريا ا�س��م "الأم العظيمة” ،يلج ��أون �إلي��ه ويل��وذون بح�ضن��ه م��ن
الهجمة ال�شر�س��ة للأع��داء الذي��ن يندفع��ون �إليه��م م��ن كاف��ة اجله��ات ،بيتب��اكاداال حتمي��ه ال�س��ايغا وال��كازاخ من
الأذى ،توفر ال�صحراء الهادئة وال�صماء امل�أوى واحلماية ،هذا يعرفه ال�صويف املتجول ،وكذلك الهائم!� أ�صاب
ال��دوار امل�س��توطنني ،م��ا دام النا���س عل��ى قيد احلي��اة ،فهم يرون بع�ضهم ً
بع�ضا� ،أي��ن ِق َربكم ال�ضخمة ،التي كان
ب�إمكان الفتى �أن ي�سبح فيها؟� أين التوريليك من فرو القاقم الأ�سود؟ هل ثمة بقية يف ت�شيورين �إيرتي�ش و�إي�شيم
من نور ،ما دام احل�ش��د قد فر من هناك؟ �س��يفقد الل�صو�ص رءو�س��هم على الطريق ،و�س��تمزق �أح�ش��اء حماربي
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الزونغ��ار الدنيئ�ين ،وم��ع معالق الذبائح �س��تمزقها الكالب اجلائعة.
تراك��م النج��وم يف ال�س��ماء حت��ى قب��ل والدة احلي��اة عل��ى الأر���ض� ،أ�ض��اء ذاكرت��ي املمتن��ة لعظم��ة تينغ��ري ،ال
تن�س��وا �أن رف��ات املر�ش��دين الروحي�ين ترق��د يف مق�برة يف ترك�ستان ،الإن�س��ان ي�س��هو ،يخطئ ،واملخت��ارون � ً
أي�ض��ا
يج��دون هن��اك مالذه��م الأخ�ير ،يف حلظ ٍة �ض��رب ال�برق الن��اري �س��ر ًبا م��ن الأوز الطائ��ر يف ال�سماء ،ف�س��قط،
روحا! ب�أعجوبة فق��ط �أ�صيب��ت بال�س��هم الذهب��ي ه��ذه الطي��ور وه��ي
ميتًا على الأر�ض ،ح��وايل �س��بعني ً
عاما �س��يهدد الث�أر اجلميع،
حم ّلقة! عالمة �سيئة! �س��يذبح الزونغار-الكاملكيون ثلثي الكازاخ ،لأكرث من �أربعني ً
و�س��ينال اخلنوع ال ُعقاب.
بقلق طوي� ًلا عل��ى الغطاء الع�ش��بي ،ويف
خالل الع�ش��اء مل ي�صدر الدروي���ش� صوتًا ،وعندما ا�س��تلقى لين��ام ،تق َّل��ب ٍ
ال�صب��اح الباك��ر مل يج��ده الفتي��ان بع��د �أن ا�س��تيقظا ،فق��د اختف��ي ب��دون �أن ي�ترك �أث� ًرا ،يف ح�ين ظل��ت كلمات��ه
جرح��ا ال يلتئ��م.
امل�ش��ئومة يف قل��ب الفتيني ً
و�سط قبيلة �أرغني التي تتميز يف �شكل العيون ،عا�ش جن�س التوباكتي على عرف
احل�صان ،على �سنام الإبل ،ب�شكل حمموم ،يف حالة خطر القتال.
"ذل��ك ه��و �ش��عبنا� ،ش��عب �أرغ�ين� ،ش��عب نوغ��اي" ،كان ه��ذا الق��ول يف الق��دم ،وكذل��ك يف الأوق��ات الع�صيب��ة
ب�س��بب الغزوات املتكررة للمحارب�ين املرتدين ،وح��دث �أن لف الكازاخ� أطفالهم حديثي الوالدة يف روث الأخدر،
�أو دثروهم بالع�ش��ب الأخ�ضر ،مل تُنزع �أ�س�رّة الأطفال من اخليول ،فالقبائل كانت على ا�س��تعداد دائم لالنتقال
من �أماكنها.
ط��رد الزونغ��ار الكامليك قبيلت��ي نامي��ان وكريي��ي الكازاخيت�ين م��ن موطنهم��ا الأم� ،ألت��اي و�إي�ش��يم ،ث��م
هاجم��وا كالن��ار اجل��زء العلوي امل�س��طح له�ضبة �آركا ،عنده��ا ف � َّر م��ع القبائ��ل القريب��ة جيت��ي موم�ين ،رئي���س
الكهن��ة وج��د �س�لالة التوبيكتيني�ين �آني��ت باب��ا ،كان وقته��ا �صب ًي��ا يف �س��ن ال�س��ابعة ،وو�ضعوه على ر�أ�س �س��رج
البعري ،وهكذا و�صل حت��ى الف��رع الأدنى من �س�يرداريا ،ومنذ ذلك احلني م ّرت �س��بعة و�س��بعون م��ن الأعوام ،مل
تتوقف غارات الزونغار ،يف اجلانب ال�ش��رقي اكت�س��بت الزونغار زخ ًما ،عانى الكازاخ من �أق�س��ى الأوقات ،حيث
انخف�ض عدده��م مبق��دار الثلث ب�س��بب هذه احل��روب الت��ي ال نهاية لها؛ كثريون �س��قطوا قتلى ،و�آخرون وقعوا يف
ال ْأ�سر ،ونظ ًرا لأن القرى الكازاخية كانت متتلك قطعا ًنا �ضخمة من املا�شية ،فقط تقل�صت الأنهار من ال�سقاية
النهاري��ة ،ويف ال�صب��اح ج��اءت الفي�ضان��ات م��رة �أخ��رى م��ن امل�ص��ادر الت��ي ال تن�ض��ب للأر���ض املبارك��ة.
مل ت�س��تطع �آرغني-كيبت�ش��اك ،ونامي��ان كون�يرات ،وكريي��ي �أواك ال�صم��ود يف �إي�ش��يم-نورا يف �س��هول
ومرتفعات �س��اري�آركا ال�شا�س��عة واملغطاة بالغاب��ة ال�ش��اطئية الكثيف��ة ،وبع��د �أن فق��دت اله��دوء ،ا�ضط��رت القبائل
ال�س��ت يف اجل��زء الأو�س��ط �إىل الف��رار ،وانتقل��ت �إىل �أقربائه��ا �أوي�س��ون م��ن اجل��زء الأك�بر ،و�آلبين��ي يف اجل��زء
الأ�صغ��ر� ،أرا�ض��ي �أو���ش كي��ان ،وتيولكباي�س�ين ،وكازيكورت ،وجيديليباي�س�ين ،وكوزيبا�س��ي ،و�ش��و ،و�سيمرييت�ش��يي
امت��دت يف اجلن��وب ،الطي��ور املهاج��رة املحلق��ة فوق ترين��اوز عرب جبال القوقاز ،هبطت عند �ضفاف �س�يرداريا.
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من��ذ تل��ك اللحظ��ة تغ�يرت ج��دً ا مام�ير ابن��ة مايغ��ازا ،فراخ الأوز والبج��ع يف البح�يرات املغطاة بغاب��ات كثيف��ة
م��ن الق�ص��ب والكاتي��ل ،قب��ل ق��دوم ال�برد غ��ادرت حم ّلق��ة �إىل املناط��ق الدافئ��ة م��ن دون �أن تبتع��د �أو �أن تط�ير
مبتع��دة ول��و خلط��وة ع��ن �أمهاته��ا ،كذل��ك مام�ير ،مثل البجعة ال�صغرية ،م��ا زالت غ�ير منف�صل��ة ع��ن والديه��ا،
بقي��ت يف من��زل والدها ،انته��ى وق��ت تزوي��ج البن��ت ،والنا���س مل يجرءوا على التق��دم خلطبة االبن��ة الوحي��دة
للرج��ل الغني ،حت��ى ال يغ�ضب��وه ،لق��د ر ّب��ى الأب ابنته كابن ،من��ذ الع�ص��ور القدمي��ة للحاك��م �أال���ش خان ،رب��ى
النا���س قطعا ًنا ال تع��د وال حت�ص��ى من اخلي��ول يف ال�س��هوب ،مامري الت��ي ال يف��ارق القو���س ظهره��ا رع��ت اخلي��ول
يف الأماك��ن اجلبلية؛ حي��ث يكون ال�ش��تاء خفي ًفا� ،أ�س� َ�ف الأقارب على بايغازي؛ �إذ "لي���س لدي��ه ذيل� أو ُعرف"؛� أي
عال.
لي���س ل��ه وري��ث ،ولك��ن مل يج��ر�ؤ �أح��د عل��ى التحدث ع��ن ذل��ك
ٍ
ب�صوت ٍ
كان��ت مام�ير راعي��ة قطيع متمي��زة ،فبع��د �أن جتمع اخلي��ول ،تبقيها على فح��ل خي��ل قوي وتخ� ُّ�ب مهرول��ة
�إىل قريتها.
يف الطريق التقت باثن�ين م��ن الفتية� ،أحدهم��ا كان كالكامان ،االب��ن الأ�صغ��ر لآيتي��ك� ،ش��قيق �أوليج��اي ،كان��ت
فار�سة مفعمة باحليوية ،مثل كثري من فتيات ال�سهوب اللواتي منذ والدتهن يظهرن مهارة يف ركوب اخليل ،كانت
متتطي اخليل ب�ش��كل رائع ،وبقليل من الغطر�س��ة بدون �أن ترتاجع بفرو�س��يتها عن الفر�س��ان ،عندما ر�أى �إيتباكا
الفتاة املرتدية مالب���س الرجال� ،أراد �أن يتباهى بفرو�س��يته ،فبد�أ بقليل من احلما���س بقفزات �صاخبة ،ال�س��هل
املرتام��ي الأط��راف والف��واح برائحة الأع�ش��اب املختلف��ة ،ح ّم���س ال�ش��باب عل��ى املناف�س��ة ،وجذبت قعقع��ة حواف��ر
اخليول بقية الفر�س��ان ،فهرع ال�ش��باب بجنون ،وحلّقوا على اخليول كالطيور يف م�س��احات ال�س��هوب.
عندم��ا كان كب��ار القرية يغ��ادرون �إىل احتف��ال يف القرية املج��اورة ،ق��ام ال�ش��باب ،الذي��ن بق��وا وحيدين ،بتنظيم
با�س��تانغي ،كان��ت مام�ير ت�ش��ع بجم��ال ال�ش��باب واحل��ركات الر�ش��يقة ،وبع��د �أن غريت ال�ص��ورة ال�س��ابقة ،ظه��رت
�أمام اجلميع يف مالب�س فتاة ،مل ي�صدق احلا�ضرون �أعينهم ،على �إ�صبعها خامت مع ر�سم طري ،ويف �أذنيها �آلكا
ف�ضية -قرطان مع حلقات ،ويف �ضفريتها كانت ترن �ش��ولبي معلقة ،هز هذا التغيري ال�س��ريع الفتيان والفتيات،
فق��د ر ّباه��ا "�أبو"ه��ا ك�صب��ي ،ومل تك��ن تع��رف م��ن قبل احللي الن�س��ائية.
زارت والدتها� أقرباءها من قبيلة ناميان بالقرب من �س�يرداريا ،ويف ذلك اليورت كانوا ينتزعون برفق الري���ش
�وم ج��ارح ،جلب��ت الأم هدي��ة من ثالث ري�ش��ات زغبية �صغرية م��ن قدم طائر الليل ،وقام��ت بخياطتها على
م��ن ب� ٍ
ر�أ���س قلن�س��وة ابنتها ،والآن مع الن�س��يم ترفرف هذه الري�شات على قلن�سوتها ،وعلى قبعة كالكامان.
يف ليل ال�صيف املقمر لعبوا �آك�سوييك ،حيث �أ�ضاءت عينا كالكامان يف الظالم ،و�صاح:
 �أيته��ا الفت��اة ذات الري�ش��ات ،ممتلئة اجل�س��م� ،أنت لطيفة كف��رخ الأوز ،للأ�س��ف ،ي��ا �إله��ي ،للأ�س��ف �أن��ك�ش��قيقتي املقرب��ة ،مامريج��ان� ،إي��ه ،مام�ير ابن��ة باك��ي!
ابت�سمت مامري مبظهر املتفاخر:
 �صحي��ح �أنن��ي بالن�س��بة لك ل�س��ت م��ن تلك العرائ���س اللوات��ي يبحث��ون عنه��ن ع��ادة يف الأماك��ن البعي��دة،633
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يا كالكامان.
ما �إن نطقت �ش��فتاها هذه الكلمات ،حتى غمرت النار قلب الفتى ،وا�ش��تعلت روحه بدفقات احلب ،و�ش��عر بعدم
ارتياح ال يطاق من هذه احلقيقة.
عندم��ا ر�أت مام�ير بو�ض��وح وجه��ه كاملجنون ،ف ّك��رت ،وه��ي املتما�س��كة الغارق��ة يف ح��زن عمي��ق،
بامل�ستحيل ،كان ً
جميل مثل يو�سف يف الأ�سطورة ،كل الأفكار اخلفية للفتاة كانت �أ�سرية له ،وهي نف�سها تقنعه:
 لو �أ�صبحت خطيبي� ،س��أكون ممتنة هلل دنيا و�آخرة ،ل�س��نا �أنا و�أنت فقط من ينتهك قانون ال�س��هوب املقد���سالذي مينع تزاوج الأقارب حتى اجليل ال�سابع! �إذا قالوا �إنني �س�أموت غدً ا ،لن �أتخلى عنك على �أية حال! ماذا
تقول يف ذلك يا عزيزي؟
ُذهل كالكامان عندما �أدرك �أنه بدونها �سيكون العامل بالن�سبة له كري ًها ،و�أنه كان خمط ًئا للغاية،
التقى العا�ش��قان عند املغي��ب بعي��دً ا ع��ن القري��ة ،يف طق���س �س� ّيئ ،على الرغ��م م��ن �أن كالكام��ان مل يفكر عل��ى
الإط�لاق يف التخل��ي ع��ن رغبت��ه� ،إال �أن��ه مل يخف �ش��كوكه:
 مامريجان ،حمبوبة العم بيغازي...جال�سا على احل�صان وينظر يف عينيها.
كان ً
 �أنت نف�سك تعرفني بدقة �أن �إحدى ال�سمات الطبيعية ل�ساللة اخليل� ،أن الفحل يطرد من قطيعه املهر الفتية،الزعيم ه��و "�أبو" القطيع ،له��ذه احليوانات م��ن الغري��ب ت��زاوج الأق��ارب ال��ذي ي��ؤدي �إىل تدهور ال�س�لالة ،لقد
ع��رف �أجدادنا من��ذ البداية قانون الوراث��ة يف الطبيعة ،وم��ن خ�لال من��ع ال��زواج بني �أقارب ال��دم ،حافظوا على
أنت و�أنا ،ننحدر
الن�س��ل الهزيل والأحفاد املعتلني من التدهور احلتمي ،كيف ميكننا� أن نخفي عن النا���س �أنناِ � ،
من ال�س�لالة نف�سها؟
      كالكام��ان ،م��ا حاجت��ي �إىل �إرادة الآخري��ن؟ لق��د قم��ت بخي��اري ،ي��ا روحي!� أن��ت حبيب��ي يف ه��ذه احلي��اةالفاني��ة ،والأع��ز بالن�س��بة يل م��ن كل �ش��يء ه��و مظه��رك النبي��ل ،على الرغم م��ن �أنني و ُلدت فت��اة� ،أحبني والدي
كاب��ن ،ومل �أفك��ر حت��ى الآن �أنن��ي �ضيف��ة يف منزيل ،توهج��ت مث��ل ن�س��ر اجلبل ،ع�ش��ت كما �أ�ش��اء ،و�إىل مت��ى
عرو�س��ا ،ال ميكنن��ا جتنب قان��ون
ت�س��تمر هذه احلرية؟ عم��ري �أ�صب��ح خم�س��ة ع�ش��ر ً
عاما� ،أن��ت �أي�ض��ا مل تخط��ب ً
زواج ال�س��هوب� ،إذا كان خ��ط الق��در ي�س�ير بعي��دً ا عن��ا ،ال ميكنن��ا �أن نق��اوم.
لف��ت ال�س��حب الراع��دة ال�س��ماء ،وبوهجه��ا الن��اري �أخاف��ت الوم�ض��ات امل�ضيئ��ة لل�صواع��ق الع��امل ،هطل��ت �أمطار
غزي��رة م�صحوب��ة مبوج��ات م��ن ال�ب َرد ،ب�سبب م�ش��اعر احلب ،اعرتت الفت��اة فرح��ة وح�ش��ية جنوني��ة ،وكان��ت
م�س��تعدة لأن متوت هنا ،ب� ً
�دل م��ن �أن ت�ضربها وم�ض��ة برق �س��ريعة ت�ش��تعل يف الأف��ق مث��ل التن�ين الأ�س��طوري.
يف مطل��ع ال�صيف رحل��ت قبائ��ل �أوردا املتو�س��طة �إىل �س��فح كارات��او ال��ذي ي�ص��ب يف ت�ش��و� ،أ�صوات طي��ور الوق��واق
تق��وى يف اللي��ل� ،إنها طي��ور ذك��ور الوقواق التي تدعو ال�صديقات �إليها ،على البحريات املحاطة بالنباتات الربية
بنت �أع�شا�ش��ها عدة �أنواع من الطيور املهاجرة :الكركي ،الواق الأورا�س��ي ،الأرديا الرمادية ،البط ،الإوز ،حتى
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يف الليل مل يهد�أ ال�صخب املو�س��مي.
ج��رى لق��اء االثن�ين م��رة �أخ��رى و�س��ط الق�ص��ب الكثي��ف يف بويوين��اك ،كان الق�ص��ب املنت�ص��ب يف الأعل��ى يتماي��ل
ب�ش��كل بدي��ع م��ع الن�س��يم ،بق��ي القطيع ،كما هو احلال دائ ًما ،حتت حماي��ة الفحل العنيد.
 �أن��ا �أع��رف ما ي��دور يف خل��دك ،احلق�أنه��ا وقاح��ة مل ي�س��مع به��ا م��ن قب��ل� ،إذ مل يرتك��ب �أحد من �أبن��اء توبيكتنيفعلتك؛ �أن يتزوج من داخل �س�لالته.
هكذا بد�أت مامري احلديث ،وهي تنظر بلطف بعينيها اجلميلتني الالمعتني.
 ال�س��ليل الراب��ع لتوبيكتا هو �س��اري؛ جدن��ا �أن��ت و�أن��ا ،من��ه و ُل��د �أربعة� أبن��اء :مامبيتي��ي و�أومبيتيي ومامبيت�س��وبيوكي�ش��يك ،م��ن مامبيتي��ي و ُل��د �أب��ي بيغ��ازي ،وم��ن كي�ش��يك و ُل��د "�أب��و"ك �آيتي��ك ،وبذل��ك فهم��ا �أبن��اء ع��م ،و�أحف��اد
جل��د واح��د ،ونح��ن االثن��ان ابن��ا حفي��دي وال��د جدن��ا ،و�أبن��اء م��ن اجل��ذر نف�س��ه ،ال ت�ؤنبن��ي لك��وين فت��اة مولع��ة
جنب��ا م��ن � ٍأب واح��د ،قرابتن��ا تع��ود �إىل اجلي��ل الرابع.
بالن�س��ب ،جدانا م��ن جان��ب الوال��د �أُ ِ
�صمتت ً
باك:
قليل ،ثم وا�صلت ب�صوت ٍ
 يحزنن��ي ب�ش��دة � ،،،أق��ول ل��ك ي��ا كالكام��ان ،الي��وم م��ن ق��رى نامي��ان يف ال�س��هوب ج��اء ر�س��ول م��ن َّاخلط��اب
�إىل يورتن��ا ،وع َّل��ق �س� ً
�وطا بقب�ضة ف�ضي��ة منحني��ة يف مكان ال�ش��رف ،مل يرجعه والدي ،هذا يعن��ي خطبة ،والفتاة
املخطوب��ة ال ميك��ن طل��ب يده��ا ،ه��ل تتفق م��ع هذا؟
 �أوزتي احلبيبة� ،س�أ�ضحي بنف�سي من �أجلك!مكبوح.
قال كالكامان ب�صوت
ٍ
 �إذا �أ�صبحت يل ،كل �شيء �آخر هو� أكذوبة ،حتى الر�سول مل يكن ب�إمكانه توقع امل�ستقبل واملجهول.ر�أى �آنيت بابا حل ًما رهي ًبا ،ظهر ر�سول عند الباب ،وراء العتبة ،جلب الأخبار ال�سيئة:
 ي��ا �أب� ِ�ت ،بات�ير كوكين��اي ،يعل��ن �أن القان��ون املقد���س للحكي��م جانيبي��ك ،ال��ذي ال ي�س��مح بال��زواج حت��ى اجلي��لال�س��ابع ،قد انتهكه خمادعوه ،ولطخوا ب�ش��كل رهيب بالعار عظيم �س�لالتنا جيتي مومني ،ويقول �إنه �س��وف يقتل
كال االثن�ين اللذي��ن اقرتف��ا ه��ذه احلماق��ة� ،أوجل��اي و�ش��قيق بايب��وري حزينان ب�ش��كل رهيب ،وي�س��أالن :هل ميكن
�إر�س��ال كالكام��ان مع الفت��اة للهروب؟
 يا بني ،حتدث دون هيجان عما حدث. كالكام��ان ومام�ير ارتبط��ا بخطب��ة �س � ًرا! بات�ير كوكين��اي �أم��ر مامبيتي��ي و�أومبتي��ي مبعاقبة الفت��اة الرديئ��ةال�س��معة ،و�أن يق��وم بال�ش��يء ذات��ه الأ�ش��خا�ص م��ن جان��ب ال�ش��اب �إذا كان ال�ش��رف عزي� ًزا بالن�س��بة له��م ،ه��ذا م��ا
�أردت قول��ه ،ي��ا �أب� ِ�ت� ،أعل��م �أنن��ي ثرث��ار ،فاغف��ر يل!
يف املا�ضي قام جد احلكيم تاوكي خان في�س��وكي يري�س��يم مبهاجمة ممتلكات حاكم ط�ش��قند تور�س�ين من قبيلة
كاتاغ��ان ،وابنت��ه كونريبيك��ي ز َّوجه��ا ل�س��اري ،كونريبيكي هي �أم كي�ش��يك ومامبيت�س��وبي ،م��ن زوجته القدمية و ُلد
مومبيتيي و�أومبيتيي.
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عاما ،م��ع احلزن يف قلبه� ،ض ّي��ق عيني��ه ب�شدة ،وجل���س عل��ى
�آني��ت باب��ا ،رج��ل عج��وز يبل��غ م��ن العم��ر ثمان�ين ً
تيكمي��ت ،لق��د �صدم��ه ه��ذا اخل�بر ،و�أخ��ذت الأم��ور منعط ًف��ا �س��ي ًئا ،اجتمع كالكم��ان ومامري؛ الأمر ال��ذي كان يف
احلقيق��ة ال�ضرب��ة الأك�ثر تدم�ي ًرا ،كان �آيتي��ك الأخ ال�ش��قيق الأ�صغ��ر للرج��ل العج��وز اجللي��ل ،ابن��ه كالكام��ان بل��غ
ال�ساد�سة ع�شر من عمره ،من زوجة �آيتيك الأوىل �أوالجاي ،ومن الزوجة الثانية و ُلد و ُلدان :بايبوري وكالكامان.
بالطب��ع كان عم��ر اب��ن �أومبيتي��ي دون ال�ساد�س��ة ع�ش��رة ،ويف كث�ير م��ن الأحي��ان كان ي�ش��ن هجم��ات عل��ى
الزونغار-الكامليكً � ،
أخذا بالث�أر،كان كوكيناي الباتري الرئي�سي لي�س يف قبيلة توبيكتي فح�سب ،بل لقبيلة �آرغني
كلها ،م�ض��ت حيات��ه كله��ا تقري ًب��ا يف احلم�لات الع�س��كرية الت��ي جعلت الأزواج ينام��ون يف بع���ض الأحيان عل��ى
ظه��ور اخلي��ل ،متكئ�ين عل��ى رماحه��م ،ون�شبت مناو�ش��ات مميت��ة مع الع��دو ،كان كوكين��اي الرهي��ب ،املمتط��ي
ح�صان��ه الرم��ادي الفاحت ،عني��دً ا �ش��ديدً ا ومته��و ًرا عند الغ�ض��ب ،مثل كث�ير من الرجال الق�س��اة ،مل ينحرف عن
نيت��ه ق��ط ،كان املر�ش��د لثالث��ة �أج��زاء ،وب��ارك ال�ش��اب ت��ويل بيا من ع�ش�يرة �أوي�س��ونيي الذي جاء عم��دً ا �إليه لهذا
الغر�ض� ،أنهى� آني��ت باب��ا درا�س��ته الروحي��ة يف ط�ش��قند ،الهوت��ي ،وكان �ضلي ًع��ا يف العل��وم الطبيعي��ة� ،إن املظه��ر
الروحاين املتوه��ج واملله��م للرج��ل العج��وز ،كم��ا ل��و كان قد �س��بح يف حلي��ب فر���س بي�ض��اء ،تال�ش��ى ،وبدا مرتب� ًكا
ومكتئ ًب��ا معنو ًي��ا ب�سبب الظروف املزعجة ال�س��ائدة�" ،أوه ،ي��ا �إله��ي ،ال يحدث ،كم��ا ورد يف الأق��وال امل�أثورة� أن��ه
بال��كاد يالحظ حتلي��ق الب��وم ،كذلك خمفي� إثم ال�ش��باب ،الآن عزي��زي ،اب��ن �أخ��ي يه��دده خط��ر كبري ،الوح���ش
والأع��داء يهاجم��ون يف الظ�لام ،م��اذا ع�س��اي �أن �أفعل؟ "�إذا �س��قط الأخ��در يف البئر ،ي�صب��ح ال�ضف��دع فح� ًلا"،
هكذا انغم���س العج��وز يف ح��زن ال يه��د.
عندم��ا التقى مع اب��ن عم��ه كوكين��اي عل��ى انفراد ،ات�ض��ح �أن طموحات��ه للم�صاحل��ة كان��ت غ�ير جمدي��ة،
فذاك مل يفك��ر يف تق��دمي تنازالت ،رف���ض كوكين��اي قرار العج��وز ع��ن �أن املامبيتي(  ، (5بالإ�ضاف��ة �إىل
مهر لعرو�س� ،س��ي�ؤخذ زي��ادة ً عل��ى �أن��ه "ك��ون"(  (6؛ فدي��ة لالثن�ين.
 �س ��أحيل �إىل القا�ض��ي ت�ص��رف كالكيم��ان امل�ش َّو���ش واملخال��ف ،مل يقي��د بايغ��ازي ابنت��ه الوحي��دة ب ��أي �ش��يء،منحها احلري��ة يف كل �ش��يء� ،س��أعاقبها بنف�س��ي ،و�إن مات��ت ،فه��ذا م��ا يج��ب �أن يك��ون ،وال �أ�س��ف عليه��ا البتة ،لن
خزي من �أجل واجب القرابة ،فهما انتهكا تقاليد الآباء ،ولهذا عواقب وخيمة على الأمة كلها� ،إنه بداية
�أتهاون يف ٍ
امل�صيبة ،اخلي��ول املرتوك��ة ب��دون مراقب��ة جت��ذب الوحو���ش ال�ضاري��ة ،بالن�س��بة للرجال� أحيانا ي�أتي التهدي��د
من �س��حر الإن��اث؛ مث��ل الأفاع��ي امللتوي��ة� ،أال متل��ك احلق يف منع الأعم��ال الإجرامية له�ؤالء ال�شباب الطائ�ش�ين،
الذي��ن جلب��وا الع��ار للعائل��ة ب�أكمله��ا ،ل��كل �س�لالتنا ،يا �أبت؟ م��ن وقت لآخر نتعر�ض خل�س��ائر كبرية م��ن الأعمال
القتالي��ة للكاملي��ك الذي��ن ّ
يق�ض��ون م�ضاجعن��ا ،ويعاين النا���س الأبرياء؛ لذا ينبغي عدم �إقالق اجلميع ،فلي���س من
أجيال
(   (5مامبيتي� :أومبيتي ومامبيتي وكي�شيك – �أ�سماء �أ�شخا�ص .ولكن وف ًقا للعرف الكازاخي ،ف�إن �أ�سماء الأ�شخا�ص املحددة هذه �أ�صبحت بعد عدة � ٍ
ت�سمية للع�شريةً ،
مثل :املامبيتيون ،الأومبيتيون ،الكي�شيك ،ناميان� ،آرغني وهكذا.
(  (6

موا�ش.
كون :مبلغ يدفع كفدية عن قتل �أو �إ�صابة ،ويف ذلك الوقت كان يعطى على �شكل ٍ
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اجلي��د التفكك م��ن الداخ��ل ،وزرع الفتن��ة ،و�أن يح��دث �ش��قاق داخ��ل الع�ش�يرة يف مثل ه��ذه الأوقات.
قال القائد وهو مي�سك الغمد بقوة وك�أنه ينطق ميي ًنا.
 كوكين��اي ،ك��ن هاد ًئ��ا ،يق��ول الق��ر�آن �إنه وف ًق��ا لأح��كام ال�شريعة ،ي�س��مح بزواج� أحفاد الأق��ارب ،الب�ش��رية يفدم واحدة ،للأ�سف ،من غري الالئق �أن يكون لدي ن�سل �أبينا �آدم
زوج ٍ
الأ�صل جاءت من ٍ
واحد وحيد ،من قطرة ٍ
و�أمنا حواء مثل هذا االنحراف ونكاح املحارم ،نكاح املحارم لي�س غري ًبا على كثري من ال�شعوب ،ولكن لي�س على
الكازاخ ،نح��ن ،ال��كازاخ� ،ض��د هذه الظاهرة ،،،و�أن��ا �أعلم �أن هيبة الرجال جعلت من الزواج نق ًيا وجدي ًرا.
�آنيت بابا الذي قتله احلزن� أزاح نظره،
 ي��ا �أب� ِ�ت! واهلل� ،أن��ت ت�س��مح لأبن��اء القبيل��ة احل�س��اد �أن يتحدثوا عني كوتوبيكية متعط�ش��ة للدماء ،هذا ي�صيبنيبالإحباط ،الزيج��ات املتبادل��ة حمظ��ورة حت��ى اجلي��ل ال�س��ابع ،ه��ذا ال يعن��ي �أنهما مل يكون��ا على عل��م بذلك! لقد
انته��كا قان��ون تايك��ي خ��ان املقد���س ال��ذي يحظر ن��كاح املحارم! �إن مل �أجرب على ف�ضح هذي��ن املتمردين ال�ضا ّلني
لن يكون ا�س��مي كوكيناي!
 ال داعي لل َق�سم ،على الرغم من �أن هذه حقيقة مطلقة ،وكلمات مقد�سة! هذان االثنان �أخوك و�أختك بالدم،ولي�سا ح�صانني للذبح.
أبت! ال��زواج م��ن الأخ��ت لي���س جم��رد ن��زوة� ،أو وقاح��ة �إن��ه جرمي��ة رهيب��ة ،يف ه��ذه البقع��ة مل
 عب ًث��ا تق��ول ،ي��ا � ِي�س��بق �أن ارت� ّدت عرائ���س� ،إنه��ا تهز�أ من تقاليد الآب��اء وتهينها!
�أدرك �آني��ت باب��ا �أن ال�ش��ابني بالن�س��بة لكوكين��اي مث��ل بي�ضت�ين فا�س��دتني ،وكان عل��ى ا�س��تعداد لأن يلق��ي بهم��ا
خارج ع�ش الأ�سرة ،على الرغم من كل �شيء ،قرر الرجل العجوز� إنقاذ كالكامان ،لقد ر�أى يف املر�أة واحدة من
ث��روات احلي��اة ال�س��بع ،كما يقولون :ال�ثروة الأوىل هي ال�صح��ة ،والثانية الزوجة.
أبت ،من يعرف قوانني ال�ش��ريعة� أف�ضل منك؟ يف القر�آن يحظر
 ن�س��ل التوبيك القليل العدد مل يف�س��د بعد ،يا � ِالزواج من الأمهات والبنات والأخوات ،تن ّكر من القريب ال�شائن،
كلمات كوكيناي املعاتبة دخلت ،كما يقال ،حتى العظم ،و�أحزنت ال�ش��يخ �آنيت بابا ،يف حني كان هو �أكرث حز ًنا،
كانت والدة كوكيناي ن�صف كامليكية ،كما ترى ،دم �شخ�ص �آخر كان له مثل هذا الت�أثري.
يف الع��ام  1647يف مب��ارزة قط��ع ر�أ���س كوجابريغ�ين زعي��م الأوردا املتو�س��طة اخلونتايج��ا(   (7الكاملي��ك �أوالال،
وقع��ت زوج��ة كوجابريغ�ين احلام��ل يف �أ�س��ر الأع��داء وا�س�ترقاقهم ،ال�ش��قيقان الأ�صغ��ران لكوجابريغ�ين ،عل��ي
عاما� ،ساري الذي ت�صادق مع قائد �أوجلا�س من �ساللة �آرغني ،انت�صر يف مبارزة
و�ساري ،كانا يافعني ،بعد ً 13
عل��ى �أوالال ،منتق ًم��ا بذل��ك ملقت��ل �ش��قيقه كوجابريغ�ين ،االبن��ة اجلميل��ة الوحي��دة لأوالال الت��ي و ُلدته��ا الغنيم��ة
الكازاخي��ة احل�س��ناء ،قدمه��ا �س��اري زوج� ًة البن��ه الث��اين م��ن زوجته الأوىل �أومبيت��ي ،من �أومبيت��ي و ُلد كوكيناي،
(  (7

خونتايجا :لقب لكبار الإقطاعيني يف القرن الرابع ع�شر ،حمله �أحفاد جنكيزخان الذين كانوا ميتلكون مناطق وا�سعة.
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بألا ىلإ دِّمجتملا يلوفطلا رهظملا

ا�س��مه كوكين��اي يعن��ي بالكامليكي��ة "الأفي��ون الأخ�ض��ر" ،حام��ل راي��ة احلكي��م تايك��ي خ��ان ،البط��ل ال�ش��هري ال��ذي
�شارك يف احلمالت الع�سكرية للحاكم �سالكام جانغري كوكناي ،الذي امتطى منذ �سن مبكرة �صهوة احل�صان،
�شجاعا وعدمي الرحمة يف املعارك مع اخل�صوم العنيدين -من الزونغار والكامليك-الذين ي�شبهون رايات
وكان
ً
أعواما �ضد الغزاة،
مع �شعر اخليل ،كان مداف ًعا قو ًيا عن بالده ،على حدود الأرا�ضي الكازاخية ،قاتل �شهو ًرا و� ً
لأك�ثر م��ن م��رة اجت��از بثبات االختبارات غ�ير املحتملة واللحظات القا�س��ية للحروب.
بع��د �ش��هر ح َّل��ت لعن��ة حقيقي��ة ،حي��ث اخ�ترق �س��هم �أُطل��ق م��ن قو���س كوكين��اي قل��ب مام�ير ،الأنب��اء احلزين��ة ع��ن
مقتل ابنة الأخ على يد عمها� ،سرعان ما طارت �إىل ع�شائر مومني ال�سبع ،واملريام(   (8اخلم�سة ،واجلريان من
ع�ش�يرتي ناميان وكوريي.
يف اللحظ��ة الأخ�يرة ،مام�ير الت��ي م��ا زال��ت يف الواق��ع طفلة ،كان��ت ترفرف مثل �إوزة ،غري ق��ادرة على لفظ كلمة
جمال هادئٍ �ساحر بالكاد تفتح كزهرة.
"�أمي" ،خبت مع ٍ
م��ن ب�ين الع�ش��ائر االثنتي ع�ش��رة اجتمعت كاراكي�س��يك ،كاجنيغال ،با�س��ينتني� ،آتيغ��اي ،كاراول ،توبيكت� ،أحفاد
�ساري انق�سموا �إىل جمموعتني ،والباقون �أجربوا على النظر ب�صمت لق�صتهم امل�ؤ�سفة.
�أ�صب��ح �إي�ش��بيك �س��ليل توبيك��ت م��ن ع�ش�يرة كاجنيغ��ايل ال�ش��هري بف�صاحت��ه ،و�س� ً
�يطا حماي��دً ا يف الن��زاع عن��د
احلك��م بالق�ضي��ة.
 واه ،مرح ًبا ،يا حكيمنا �آنيت بابا! و�أنتم �أيها البايات ،ا�سمعوا!عال:
بد�أ
ٍ
ب�صوت ٍ
 يا �ش��يخنا النبيل ،كالكامان مازال �ش��ا ًبا ،فالعار �أ�س��و�أ من املوت ،ع�ش��ائر مومني ال�س��بع ذات �أ�صل نبيل ،وهو�وب ب�لا �أ�ص��ل و�ض��ع عل��ى ال�ش��انرياك ،ال �أح��د ي�س��تطيع �أن يلومن��ا مبا�ش��رة ،نح��ن كوكين��اي،
و ُل��د م��ن عب� ٍ�د جمل� ٍ
كيلبات�ش��اك م��ع خم�س��ة �أخت��ام ،ناين��ان ،كون�يرات ،كوري��ي ،م��ن �أوردا �أويك��ون �ألب��ان ،كانال� ،إي�س��ت� ،شاني�ش��كيل،
والذي��ن يعي�ش��ون يف اجل��وار كيتي�-ش��وميكيي م��ن ع�ش�يرة �آلي��م ،تابني-تام��ا م��ن ع�ش�يرة جيت�يرو� ،أفخ��اذ باي��ول
االثن��ا ع�ش��رة –كل ع�ش�يرة �آل�ش�ين ،الت��ي وقع��ت �أخ�ي ًرا م��ع �آداي يف �ش��رك �س��ييلخان(  ، (9وبا�ش��ورت ،ال ميك��ن
الق��ول �إن ه��ذا الن��زاع �س��ي�صل �إىل كل ه��ذه القبائ��ل الرتكي��ة ،النب��ل امل��وروث ع��ن �أوغ��وز ،ه��و ال��ذي مييزن��ا� ،أال
تو ُلد الفتاة لع�ش�يرة �أخرى ،وهل رغبنا نحن يف �أن ن�ش��هد عا ًرا مل ي�س��بق له مثيل ،عندما يتزوج املرء �أخته؟! "ال
تتزوجوا من ع�ش�يرتكم حتى اجليل ال�س��ابع ،حافظوا على الو�صية بقدا�س��ة ،و�إال ف�إن ال�س�لالة �ستف�س��د ،وتعطي
ذري��ة �ضعيف��ة تافه��ة ال تلف��ت النظ��ر ب�ش��يء" ،ه��ذا م��ا قال��ه �أ�س�لافنا العظم��اء ،ه��ذا احل��زن ب��أمل يخن��ق للأ�س��ف
�ص��درك باللعن��ة يف الك�بر� ،أن��ا ال �أح ّر���ض ،ومل تك��ن كلمات��ي بق�ص��د ال�ش��ماتة ،نح��ن �أبن��اء ع�ش�يرة قريب��ون� ،إخوة
(  (8

املريام اخلم�سة� :أبناء �آرغني املولودون من الزوجة الأوىل ،وال�سالالت املنحدرة منهم :كونديك� ،سيوينديك ،بيغينديك� ،شيغينديك ،كاراكي�سيك.

(  (9

�سييلخان :هكذا ي�سمي الكازاخ الرتكمان.
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م��ن ع�ش�يرة كاجنيغايل-توبيك��ت� ،أيه��ا ال�ش��يخ احلكي��م� ،أن��ت رجل مقد���س ،مر�ش��د روحي للجميع ،ك��ن ً
عادل ،ال
أعط ردًا الئ ًقا! روح البطل يف �شعبه ،والإن�سان فقط
ت�ست�سلم ،ال جتعل �شعبك القلق يقنط �أكرث ،احكم بنزاهةِ � ،
يف وطنه �إن�س��ان ،العنزة اجلرباء تطرد من القطيع ،ال�ش��اب والفتاة عدميا الأخالق وال�ضمري ي�س��تحقان عقوبة
قا�س��ية ،عندم��ا ينق�س��م �ش��عب توبيك��ت القلي��ل الع��دد �إىل ق�س��مني ،ف��إن واح��دً ا منهم��ا ينتق��ل �إىل خ��ارج الوط��ن،
فماذا بو�سعك �أن تفعل؟ ميتع�ض ويرحل بعيدً ا  ،تلك هي �أحيا ًنا طبيعة الكازاخ ،الت�صرف الطائ�ش البن �أخيك
ال يغ�س��له �إال ال��دم ،لذل��ك كوكين��اي ال�ش��جاع �أ�ص� َّر ،ه��و �ض��د تطبي��ق عقوب��ة الفدي��ة مبا�ش��ية �أو ممتل��كات ،لن مير
تعوي���ض ال�ض��رر هك��ذا� ،إذا كان ال�ش��يخ عل��ى ا�س��تعداد حلماي��ة طقو�س��نا ،واملحافظ��ة على النظام الع��ام ،فلينزل
اللعنة �إذن بال�سابقة اخلطرية� ،أن ت�س ُلك مثل �أبله مطلق ،و�أن تت�صرف ب�شكل �أ�سو�أ من الغبي واخل�سي�س ،فلي�س
ه��ذا مث��ل العب��د ال�صال��ح ،و�أن تتجاه��ل مبارك��ة الكب��ار ،فه��ذا يتطل��ب عقوب��ة ،ه��ذه احلال��ة لي�س��ت عل��ى الإط�لاق
خال ًف��ا ب�س��بب عرو���س ،ه��ي ح ًق��ا ط��ر ٌد ل�ل�أرواح ال�ش��ريرة� ،س�لالتك من��ذ البداي��ة افتخ��رت بالرج��ال البوا�س��ل،
بال�ش��هامة ،بالتميز� ،إذا �ضعفت ع�ش�يرة ب�س��بب نكاح املحارم ،والنبالء ،لن يبقى �ش��ي ٌء ،حتى �أثر طبيعة الذئب
احلتمي��ة الت��ي حفظت��ه بج�لاء؛ لأن الذري��ة املعتل��ة حمك��وم عليها بامل��وت� ،ألن تهزل هذه ال�س�لالة؟ هو �أحد �أفراد
�أ�س��رتك� ،ش��خ�ص قري��ب ،وم��ع ذل��ك ،يج��ب علي��كً � ،أول وقب��ل كل �ش��يء� ،أن تهت��م بال�ش��عب� ،أيه��ا ال�ش��يخ احلكيم!
خمل�صا لبلدك� ،أنت القا�ضي الأعلى ،البار ال�صالح! فكل هذه الظواهر يف العامل معدية ،با�ستثناء
كن مداف ًعا
ً
ك�سر العظام.
عيني ،كيف ميكنني �أن �أقدمك للذبح؟
 كالكامان يا و ُلدي العزيز ،يا نور ّقال �آنيت بابا احلي بالكاد.
– مهما تكلمتم عن تهمته ،لن �أقوده �إىل القرب ما دمت ح ًيا!
 ه��و لي���س ال�ش��خ�ص الوحي��د الذك��ر م��ن التوبيكتني ،هو �س��ي�صبح �ضحي��ة مل�صلحة الآخرين ،م��ن �أجل الأخالق،ال�ص ّق��ار ال��ذي يع ّل��م �صي��د الطي��ور ،يق��ول �إن الن�س��ر الذهب��ي يع�ش���ش عل��ى اجل��رف املنح��در ويرم��ي بواح��دة م��ن
البيو�ض ،كوكيناي عمدً ا �أو عن غري عمد قتل ابنة �أخيه مامري؛ هكذا �أ�صدر احلكم الأخوان مامبيتيي و�أومبيتيي،
�أن��ت مطال� ٌ�ب مبث��ل ه��ذا احلك��م ال�ص��ارم ،و�إال فهم لن يعي�ش��وا معك ب�س�لام� ،أبناء الع�ش�يرة يهددون��ك بالعداوة،
ول��ن تك��ون هن��اك �أي��ة م�صاحل��ة� ،أنت��م جمي ًع��ا �أحف��اد �ش��خ�ص واح��د� ،أنت��م �أحف��اد اجلد �س��اري ،هل ترغ��ب �أنت،
�أيها ال�ش��يخ ،يف العداء املتبادل ،و�أن تكون يف خالف معهم؟ فليكن ذلك خ�س��ارة ،وعلى الرغم من �أنه �ش��قيقك
الأقرب� ،إذا ما تركت كالكامان بدون عقاب ،ف�إنك �ستتحمل امل�سئولية �أمام اهلل و�أمام النا�س ،و�سيلحقك العار
خزي وعار! احرت�س من الهزيل مثل احرتا�سك من النار ،جتدر الت�ضحية بال�صغرية من �أجل الكبري.
�إىل الأبدٌ ،
بحما�س دافع عن ابن �أخيه:
كان �آنيت بابا منه ًكا جدً ا من اجلدال الذي ال نهاية له ،لكنه
ٍ
 �أع�ش��اب الوط��ن الت��ي تف��وح م��ن �أ�ش��عة ال�شم���س ال�س��خية ،ح��رارة متوهج��ة م��ن ال�ض��وء ال��ذي ت�س��لل �إىل قلوبن��ا،يبل�سم الروح ،الإ�شعاع ي�سمو بالإن�سان �إىل فوق� ،إنه �ضوء احلياة ،ولي�س املوت ،ال ت�سرع لتبرت القريب ،يف الرحمة
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والتعاط��ف يكم��ن خال���ص النفو���س ،اهلل يح��ب الإن�س��انية ،احل��زن مرير لل�بريء ،ت�أمرون برجم��ه باحلجارة؟ يف
�س��نوات ال�ش��باب ،عندم��ا كنت��م عا�ش��قنيَ ،م��ن منك��م مل يت�ص��رف بجن��ون ،ومل ي�س��كر م��ن نظ��رة عي��ون الن�س��اء؟
هل تريدون نزع الأجنحة والذيل م ًعا ،وترتكوين بدون �سند؟ الإن�سان هو ابن الطبيعة ،حتى الطيور ،يف ال�شتاء
تنم��ي �أجنحته��ا بكثاف��ة ،ويف ال�صي��ف يك��ون الزغ��ب ال�س��ائل ،الطبيع��ة لي�س��ت ق��ادرة عل��ى ال�ش��ر ،الطي��ور جت��دل
�أع�شا�ش��ها قب��ل التكاث��ر ،الأبن��اء النب�لاء ي�صبح��ون �أرب��اب عائ�لات� ،أحيان��ا القل��ب احل��ار لل�ش��باب يقع يف احلب
بجن��ون ،ه��ذه التج��اوزات لي�س��ت زن��ا ،ليغف��ر اهلل الرحم��ن الرحي��م! الذن��ب يف بع���ض الأحي��ان ميث��ل كعب��ة للتوبة.
النا���س الذين انزعجوا من الظرف ،وال يريدون املوت العنيف لكالكامان ال�ش��اب ،تفاءلوا ب�آنيا بابا ،مل ي�س��تطع
اجلانبان التو�صل �إىل اتفاق ،فقد عانوا ب�سبب اخلالف.
و�أخ�ي ًرا حك��م ال�ش��يخ عل��ى كالكام��ان بالعق��اب م��ن خ�لال اختب��ار ال�س��هم" ،الرب��ط ب�س��هم" و�إطالق��ه �إىل امل��وت
املحت��م :اجل��اين يج��ب �أن يع��دو عل��ى ح�ص��ان �س��ريع ،كوكين��اي ي�ص��وب نح��و الهدف احلي ،وي�ش��د خيط القو���س،
�إذا جنا كالكامان ،ف�إنه لن يكون هناك تكرار للعقاب ،عرف النا���س بقوة �أن كوكيناي كان رامي �س��هام دقي ًقا،
ي�صي��ب الهدف بدقة وبدون ا�س��تثناء.
ذات م��رة ،يف مب��ارزة م��ع الكاملي��ك خوري��ن �أطل��ق علي��ه �س��هم م�س��مم ،التقط��ه كوكين��اي ،وعل��ى الف��ور رد علي��ه
�هم ط��رح اخل�ص��م املحت��د �صري ًع��ا ،حلظ��ة املن��اورة ه��ذه �ش��اهدتها بو�ض��وح الق��وات م��ن اجلانبني.
ب�س� ٍ
ه��ل �س��ي�صيب �س��هم كوكين��اي �أم ل��ن ي�صي��ب؟ يف ذل��ك تتج�س��د م�ش��يئة اهلل تع��اىل ،كالكام��ان مل ي�س��لب ومل يغ� ِو
عرو�س��ا �أخ��رى م��ع مه��ر مدف��وع ،ال ميكن��ك �أن ت�أمر القلب.
ً
 �أوه ،ي��ا �إله��ي ،ي��ا خال��ق كل �ش��يء ،لتك��ن م�ش��يئتك ،ولي�س��ت م�ش��يئتي ،لأن��ه ال ميك��ن �إخفاء �ش��يء عن��ك ال حقيقةوال كذب! م
ثل هذا احلكم �أ�صدره والدموع يف عينيه كبري الق�ضاة �آنيت بابا.
على التلة ال�صغرية قرب بوريويناك ،حيث كان من املفرت�ض �أن ينفذ احلكم ،جتمع الكثري من النا���س ،ح�س��ب
الع��رف الكازاخ��ي الق��دمي ،ا�صط��ف املحارب��ون يف �ص��ف واحد ،ويجب على املحكوم عليه بالإع��دام �أن مير راك ًبا
�صحيحا
احل�ص��ان ع�بر الرم��اة ،كم��ا ل��و كان حت��ت الن��ار� ،إذا متكن املته��م من �أن ينجو من عقوبة الإع��دام وظل
ً
جمرما.
معا َفى ،ف�إن �س��اعة موته مل حتن� ،إذا ُقتل اخليال من ال�س��هم يف ال َع ْدو الكامل ،ف�س ُيح�س��ب
ً
لتنفي��ذ احلك��م انف�ص��ل ع��ن احل�ش��د كث�ير م��ن الرجال ،كانوا جميعهم م��ن املحاربني الأقوياء الذي��ن مروا بالنار
وامل��اء وع��ذاب احل��روب الت��ي ال نهاي��ة له��ا مع الزونغ��ار ،مدافعني معروفني ع��ن الوطنً � ،
أبطال حقيقيني ،ب�س��بب
االنتقام ،م�س��تعدين لأن ي�ش��ربوا دم العدو.
ً
معرت�ضا طريقه
كوكين��اي ال��ذي ظه��ر عل��ى احل�ص��ان بوز�ش��ينغيل بخب� ٍ�ب م�ضى نحو املو�ضع املح��دد ،فخرج �إلي��ه
�شخ�ص من احل�شد ،عرف كوكيناي ال�شاب الذي �أعطاه ح�صانه يف واحدة من املعارك ال�شر�سةً ،
منقذا بذلك
البطل ال�شهري ،كان ال�شاب قري ًبا من �أم مامري.
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 كوكيناي �آغا� ،آه! قال ال�شاب. ل��ن ي��أكل الذئ��ب ذئب��ه ال�صغ�ير! �أن��ا م��ن ع�ش�يرة �أوكريي���ش نامي��ان ،و�أعل��ن �أن��ه �س��يكون ثقي� ًلا علي��ك للغاي��ةم��وت اثن�ين� ،أن تت��وىل بيدي��ك �إع��دام اثن�ين� ،أق��رب �أقربائ��ك� ،أيه��ا البط��ل! النا���س يحتج��ون �ضد موت ال�ش��باب،
حارب �سلفي القدمي كي�شليك �ضد جنكيز خان الرهيب ،من دون �أن يخ�شى الأعداء ،امنحني حقك يف الرمي،
�اب ب�س��بب فتاة واح��دة ،لإثم
�س��أتظاهر ب�أنن��ي �أرم��ي ،لكنن��ي �س��أطلق ال�س��هم بانح� ٍ
�راف ،ي��ا ع��م ،ال ميك��ن قتل �ش� ٍ
�صغ�ير! �إنه لي���س ع��دوك اللدود!
كان كالكامان ي�صيح بحدة يف �أقاربه ب�أنه لن يطلب الرحمة ،فهو ال يحتاج �إىل عفو� ،آنيت بابا بارك كالكامان
�اف �صل��ى الرج��ل العج��وز ً
طويل من �أجل ابن �أخيه ،وب��روح خال�صة دعا اهلل عز وجل �أن
بي��د مفتوح��ة ،بقل� ٍ�ب �ص� ٍ
يجتاز اخلطر القاتل ،و�أن يبقى على قيد احلياة من دون �أن ي�صاب ب�أذى.
يف ذل��ك الوق��ت ،عل��ى بع� ٍ�د ،يف ك��وخ فق�ير منع��زل ،ع��زف عل��ى الكوبي��ز �ش��امان� ،س��احر ِذك� ٍ�ر ،وكان��ت �أ�ص��وات
الكوبي��ز ت�ش��به بو�ض��وح الأن�ين م��ن الأمل.
تذكر كالكامان �أف�ضل الأيام اخلالية من الهم ،عندما كان على ظهور اخليل ،من دون �أن يطفئ عط�ش��ه �ش��رب
م�ش��روب الع�س��ل يف جرع��ة واح��دة ،ارت��دى ال�ش��اب ال��درع ،وب��دون �أي ت��ردد ق��رر �أن ي�صب��ح هد ًف��ا ح ًي��ا ،مذع ًن��ا
للق��در ،وب��دا وك�أن امل��وت يغري��ه ب�س��حره ،قب��ل االختب��ار القا�س��ي ،تذكر و�صي��ة �آنيت بابا" :يجب �أن يكون الفار���س
�جاعا يف �ش��بابه ،و�أن يت�ص��رف ب�لا خ��وف ،و�أن يك��ون م�س��تعدً ا للت�ضحي��ة بنف�س��ه ،و�أن يفع��ل دائ ًم��ا م��ا ميلي��ه
�ش� ً
رجل حقيق ًيا ً
�شرفه� ،إذا مت ،فاملوت لي�س رهي ًبا ،و�إذا بقيت على قيد احلياة ،بعدها �ست�صبح ً
مذهل ،لن يرى
�وح م��ا ه��و مق� ّدر له يف الدنيا ،ما مل يت��أمل ،وينزل �إىل القب.
ال�ش��خ�ص بو�ض� ٍ
من��ذ ف�ترة طويل��ة ،يف ف��م �س�يرداريا ،يف كو�س��رال تويف احلاك��م �أورمانبيت ،عندها حتطم��ت قبائل نوغاي كثرية
العدد ب�سبب خ�سارة قائدها ،يف الأفق ،كانت هذه الروابي املتجمدة مغطاة بال�ضباب.
رك��ب كالكام��ان عل��ى ظه��ر احل�ص��ان ،يف ح�ين �أطل��ق الرماة �س��هامهم الت�س��عة التي طارت جميعها بجانبه� ،ش��عر
ه�ؤالء املحاربون باحل�سرة� ،أن يقدموا �إىل الأر�ض اجلافة �شا ًبا ً
غ�ضا.
نظ��رت عين��ا كوكين��اي الرماديت��ان ب�صرام��ة متوع��دة ،وب��دا مظه��ره عني��دً ا ورهي ًب��ا ،و�أوح��ى بالرع��ب حليت��ه
و�ش��ارباه ،كوكين��اي رج��ل ق��وي ببني��ة �ضخم��ة ،كم��ا ل��و كان ق��د ن�ش��أ م��ن ظه��ر ح�ص��ان ،م��د نف�س��ه وب�سال�س��ة �ش��د
القو�س ،ال�سهم الذي �ص َّفر �أثناء طريانه اخرتق كالكامان الذي ت�أرجح للحظة على ال�سرج ،ثم كاد �أن ي�سقط،
لكن��ه مت�س��ك ب ُع��رف ح�صان��ه ،وتنف���س ب�صعوب��ة وب�س��رعة مبتع��دً ا بعيدً ا.
�ش��قيقة كالكام��ان الت��ي وقف��ت يف احل�ش��د مرتدي��ة مالب���س رج��ل ،بقل� ٍ�ب خاف� ٍ�ق راقب��ت امل�ش��هد ،كان��ت خائف��ة م��ن
منامها الثقيل ،وا�س��تعدت لالختبار الأ�س��و�أ ،لكنها كانت تعتقد اعتقادًا را�س� ً�خا ب�أن �ش��قيقها �سيعي���ش.
 مل��اذا مل يقب��ل الكلم��ات ال�صحيح��ة ل�س��ليل قبيل��ة نامي��ان ،ال��ذي قات��ل �س��لفه حت��ى امل��وت م��ع جنكي��ز خ��ان ال��ذياحت��ل ن�ص��ف الع��امل ،ماذا يوجد يف عق��ل كوكيناي؟
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هم�س ب�صمت حمارب �شاب ل�صديقه.
 ه��ذا املراه��ق ،دون خ��وف م��ن غ�ض��ب كوكين��اي الرهي��ب ،طل��ب الرحم��ة لزميل��ه حتى ال يقطع حياة ال�ش��اب ،لو�أنهم �س��محوا له بالرمي ً
بدل من كوكيناي ،لأطلقَ ال�س��هم جان ًبا ،فهمت ذلك ،مرحى له!
�أبن��اء التوبيكتيني��ون هرع��وا ب�صخ� ٍ�ب خل��ف كالكامان ،ونزلوا قافزين من خالل احل�ش��د كله� ،صارخني ب�س��عاد ٍة،
�ال ارتفع��ت �صرخ��ات ع�ش�يرتهم" :الطري��ق الأبي���ض!"" ،ماياب��وز" ،ال�س��هم �ش��طر القو���س الأمام��ي
وب�ص��وت ع� ٍ
بري.
لل�س��رج واخ�ترق الفخ��ذ� ،ضار ًب��ا العظ��م قلي� ًلا ،م��ن اجلرح خرج �صوت بهدوء ه�س��تريي؛ �صوت مثل وح���ش ّ
بعد توقف وترجل من على ح�صانه ،ثم قطع بح ّدة
هرع كالكامان �إىل م�س��افة �س��هم ،ومل ي�س��تطع اللحاق ،على ٍ
ذيل احل�صان ب�سكني القتال ،كان ذلك عالمة على الي�أ�س الروحي ،وجت�سيدً ا ال�ستيائه املميت ،ونفوره ،وتخليه
عن ع�شريته.
�وط عل��ى جباهه��م ،كان ذل��ك عالم��ة وا�ضح��ة عل��ى ال�ش��قاق
توق��ف �أبن��اء القبيل��ة ،كم��ا ل��و �أن �ش��ي ًئا جلده��م ب�س� ٍ
والن��زاع ،ورج��ع الفر�س��ان ب�ش��كل باه��ت �إىل ال��وراء ،وم��ع ذل��ك،مل يتخل��ف اثن��ان ع��ن تتبع��ه ،كان��ا �صديقي��ه
املخل�ص�ين ،اللذي��ن ترعرع��ا مع��ه ،م��ن ع�ش�يرة نامي��ان وكاجنيغ��ايل.
من��ذ الع�ص��ور القدمي��ة ،املح��ارب الكازاخ��ي يف احلمل��ة ي�أخ��ذ ح�صان�ين ،ميتط��ي �أحدهم��ا ،يف حني يق��ود الآخر،
�أر�سلت �أخت كالكامان املحبطة �صب ًيا ً
ر�سول مع ح�صان قوي ،بدون �سرج وعتاد خيل ،و�ضعت احلمل يف حزمة
وم�ل�أت اخل��رج بالطع��ام :ج�بن جمف��ف ،حل��م َّ
مدخ��ن ،حل��م خي��ل ،وو�ضعت قربت��ي مياه �ش��رب و�أغ�ص��ان �إكليلية
امل��روج لتكون حط ًبا.
اق�ترب ح�ص��ان ال�صب��ي الأحم��ر م��ن كالكام��ان ،ال��ذي كان يجل���س �صام ًت��ا يف ال�س��هوب اخلالي��ة ،بع��د �أن م�زّق
قمي�صه وربط اجلرح النازف يف فخذه ،اقرتب احل�صان الأحمر �أكرث ،كما لو كان ي�شم رقبة كالكامان ،يف تلك
اللحظ��ة انهم��رت الدموع من عين��ي احل�صان الأحمر.
 ال ميكنك االبتعاد عن �أهلك ،ال ميكنك ترك منطقتك الأم ،هذا مبثابة جنون ،تراجع عن نيتك ،ال ترحل!ب�صعوب��ة ق��ال �إيتب��اكا ،لق��د كان ه��و َم��ن تق��دم راجي��ا �أن يح��ل حم��ل املح��ارب الرهي��ب كوكين��اي� - ،إذا رحل��ت
دون �أن تنظر �إىل الوراء� ،س��ي ُع ُّد الآخرون التوبيكتيني عنيدين وق�س��اة� ،ستنت�ش��ر مثل هذه ال�ش��ائعة� ،صحي ٌح �أنك
اجت��زت امل�صادم��ة ،ودخل��ت يف املب��ارزة! ولك��ن �أال ننتم��ي نح��ن �إىل �ش��عبنا؛ �إىل الكازاخ!
 لق��د م��تُ م��ن �أج��ل التوبيكتي�ين ،وه��ذا ح�ص��اين يرت��دي مالب���س احل��داد� ،إيتب��اكا ،ليدفنوين كميت ،كم��ا فعلوارمح يف القرية!
يف حيات��ك ،لريفع��وا راية احل��داد على ٍ
قال كالكامان ب�صعوبة ،متلعث ًما ،كما لو ُ�سحب ل�سانه،
 مل يعد لدي �أقارب ،مل يعد يل وطن ،لن �ألعن ،لكن يف داخلي ت�شتعل نريان ،لقد دفعوا بي �إىل املوت املحقق،لن �أن�سى هذا احلزن �أبدً ا ،لن �أن�ساه! �أنا يف حزن! دعهم ال يفت�شون عني �أكرث� ،أبلغهم!
ارت��دى حزام��ه الف�ض��ي ،ورك��ب ح�صان��ه ،و�أخ��ذ الآخ��ر م��ن زمام��ه ،واختف��ي خيال��ه ،رج��ل م��ع ح�صان�ين ،يف
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الأف��ق الأزرق ،مغط� ً�ى ببيا���ض اله��واء املرجت��ف اله���ش ،مثلم��ا �أنهك��وا ذات م��رة املحارب�ين م��ن قبيلت��ي با�ش��كورت
و�أويك��ورت م��ن الرتك،
مل تنته اله�ضاب يف ال�سهوب ،واالمتعا�ض ي�ضغط على �صدره ب�شكل ال يطاق على طول الطريق ،كانت ال�سهوب
تفوح منغم�س ًة يف اخل�ضرة الكثيفة ،يف كل مكان كانت احليوانات مترح� ،إنه جمال ال�صيف!
يف القري��ة �إح��دى ال�ش��ابات� ،أرمل��ة بعي��ون متم ّوج��ة ،نحب��ت كالكام��ان الراحل ،من�ش��دة رثاءها �ش��ع ًرا" :احل�صان
ال��ذي انف�ص��ل ع��ن قطيع��ه ،م��ن �ش��وقه �إلي��ه يه��ز �أذنيه ،والرجل م�ش��تا ًقا �إىل وطنه ،ميتطي احل�ص��ان! هل هناك
�أر�ض م�س��اوية ل�س�يرداريا؟ هل هناك قبيلة ت�س��اوي توبيكت! كالكامان ال�ش��جاع �أعظم العظماء ،ال ميكننا ر�ؤيته
�أك�ثر! حت��ى ل��و تقتل��ه ،ل��ن يع��ود �إىل �أقارب��ه بعد الآن! الأف�ض��ل �أن يذهب �إىل درب التبانة ويك��ون متعذر املنال� ،أنا
�إن�س��انة م�س��كينة� ،أرمل��ة بائ�س��ة ،الآن فقد ُت��ه �إىل الأب��د ،عندم��ا تتدف��ق مي��اه الينابي��ع ،عندم��ا يتح��ول الب�س��تان
�إىل اللون الأخ�ضر ،عندما تعود الطيور املهاجرة من البقاع البعيدة ،عندها �س��تكون احلياة حلوة ب�ش��كل خا�ص
لروح��ي الفتي��ة ،بع��د كل �ش��يء ،ل��ن ي�أتي مرتد ًيا الكفن ،بل �س��يعود ح ًيا ،يرت��دي كيبينيك( ( ،"! (1
توج��ه كالكام��ان م��ن الغ��رب ،م��ن اجل��زء ال�صغ�ير جن��م ال�ش��مال� ،إىل ال�ش��رق� ،إىل اجلن��وب� ،إىل �أقرب��اء �أم��ه،
كان��ت كالديكي��ز وال��دة كالكام��ان هي ابنة ع�ش�يرة �شابريا�ش��ت من اجلزء القدمي ،وف ًقا للع��رف القدمي ،الكازاخ
يتزوج��ون ع��ادة م��ن فتي��ات خل��ف الأنه��ار ال�س��بعة؛ �أي �أنه��م ي�أخ��ذون زوجاته��م م��ن ب�لاد بعيدة ،كان �ش��قيق الأم
�أيكي��م يعي���ش على املنحدر ال�ش��مايل جلب��ل �آالتاو.
غ ّن��ت ال�س��ماء ،وم���ض ال�برق ،حتول��ت الأمط��ار �إىل واب� ٍ�ل ،يف ال��وادي كان الكث�ير من الغزالن ترع��ى ،من النزيف
�أغم��ي عل��ى ال�ش��اب اجلري��ح ،وا�س��تلقى منه� ًكا على الع�ش��ب يف ال�س��هوب املهجورة.
ب��د�أت ل��دى امل�ص��اب حم��ى �ش��ديدة ،حرق��ت ج�س��ده كل��ه ،عندم��ا ا�س��تيقظ كالكم��ان بعد ن��وم طويل ،بدا فج��أة �أن
�أحده��م انحن��ى نح��وه ،عل� ٌم �أم حل��م؟ غط��ت ر�أ�س��ه عمامة بي�ضاء �ضخم��ة ،رفع كالكامان ر�أ�س��ه بقوة عن الأر�ض
الرطب��ة ،قل ًق��ا عل��ى ح�صاني��ه املربوطني بقوائمهما الأمامية ،مرة �أخرى لقا ٌء مع دروي���ش مت�ش��رد!
جل��ب الرج��ل امل�س��ن �أوراق ُح ّمي� ٍ��ض م��ن �ضف��اف النه��ر ،وو�ض��ع النبات��ات عل��ى اجل��رح ،جث��م عل��ى ركبتي��ه ،وح��ل
عمامت��ه الطويل��ة ع��ن ر�أ�س��ه ،و�أث��ارت قطع��ة القما���ش البي�ض��اء التفك�ير يف الكفن.
 �س��أقول با�س��م النب��ي حمم��د ،ه��ذا بيا�ض��ي ال��ذي جهزت��ه جلنازت��ي ،ر�ض��ي اهلل عن��ه ،يقول��ون �إن واح��دً ا م��نالأربع�ين ه��و النب��ي اخل�ض��ر ،لي���س ب��دون �س��بب �صادفت��ك يف طريق��ي ،ال��ويل ه��و عب��د اهلل املحب��وب ،يف احلل��م
�أخربين موالي بابا توكتي �شا�ش��تي عزيز ،و�أرواح الأولياء الراحلني ،اخل�صي�صة ال�ش��افية للع�ش��ب �س��وف توقف
النزي��ف ،مل��اذا تتج��ول مبف��ردك يف ال�س��هوب اخلاوي��ة؟
 املي��ت ال يخت��ار امل��كان ال��ذي ي�س��تلقي في��ه� ،إذا م��ت ،ليك��ن ق�بري بعي��دً ا ع��ن �أقربائ��ي! لق��د م��ت م��رة ،فمن غري( (  (1

كيبينيك :لبا�س خارجي للرجال من ال�صوف ،ي�شبه الربقع.
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املرج��ح �أن �أم��وت مرة �أخرى.
 �أن��ت ذاه� ٌ�ب ،كم��ا ل��و كن��ت ت�ص��رخ مثلم��ا �ص��رخ كيت��ي( (   (1م��رة م��ن �س�يرداريا ،م��ن جهة �س��اوران ،مي��ر الرجلم��ن خالل املحن.
قال الرجل العجوز ،وباهتمام نظر �إىل عالمة �أ�صله.
 فلتك��ن خامت��ة الأم��ور �س��عيدة ،العم��ل ال�صال��ح ،مث��ل الذئب� ،س��يجد لنف�س��ه العي���ش عل��ى الطريق ،اع�بر املمر،و�س��وف ترى قرية ،هناك �س��يعاجلك مق ِّوم العظام.
ب��رودة داخلي��ة ل ّف��ت وغم��رت روح كالكام��ان من��ذ �أن ت��رك �أبن��اء ع�ش�يرته ،ومل تتب��دد عل��ى الإط�لاق ،مث��ل �ضباب
�أعمى.
الغري��ب ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه �س��يكون قات� ًلا ،مل� َ�ك امل��وت� ،إال �أن الأمري��ن بالن�س��بة ل��ه �س��يان ...لق��د ا�ست�س��لم،
عند غروب ال�شم���س� ،أكل كالهما حل ًما م�ش��و ًيا على النار ،غام�س�ين قطعه يف امللح ،و�ش��ربا �ش��راب الكوميز من
الزه��ور املائية.
يف الغاب��ات الكثيف��ة ال�ش��مالية تعي���ش قبائ��ل �أخ��رى ذات �ش��عر بل��ون الق���ش ،له��ذا الرج��ل الغاب��ي ذي العين�ين
الزرقاوين ،الذي ي�ش��به ال�س��طح الناعم للبحرية� ،س��يبدو ً
ظبي ور�أ�س��ه باجتاه
ليل جنم ال�ش��مال الذي يقف مثل ٍ
ال�ش��رق ،وهك��ذا يف ه��ذا الوق��ت �س��ت�صل �إىل �أقارب��ك م��ن اجل��زء الأكرب.
عل��ى الطري��ق ا�صط��اد كالكام��ان احليوان��ات بحب��ل ،وقام ب�ش� ّ�ي قط��ع اللحم على نا ٍر بطيئة ،كان ي�ش��رب من عنق
ال ِقربة ،من دون �أن ينزل من على ح�صانه ،على �سفوح جبال �أالتاو تدفق الكثري من الينابيع وتعرجات اجلداول
اجلبلي��ة ،وعل��ى كل �صخ��رة تقري ًب��ا وق��ف بفخ� ٍ�ر املاع��ز اجلبل��ي ال�بري م��ع اثنني م��ن �صغ��اره ،ويف جماعات كانت
تعي���ش الوع��ول والتيو���س ،متايل��ت الأر���ض وال�س��ماء �أحيا ًن��ا ،ف��اح يف اله��واء النق��ي ال�ص��ايف العبري ،رائحة الع�س��ل
احللوة الرائعة ،ورائحة البل�س��م ال�س��احرة ،والعبري املجهول الفواح َي�س� َ�حر ال�ش��اب.
عدن على الأر�ض؟ الرائحة املده�ش��ة البديعة ن�ش��رتها �أ�ش��جار الفاكهة الوفرية على املنحدر ،التي
من �أين جنة ٍ
ال تقل من حيث نقائها عن النجوم يف ال�سما.
دخ��ل كالكام��ان يف الغاب��ات الفطري��ة الكثيف��ة م��ن �أ�ش��جار التفاح ،التي لف��ت بحزام �أخ�ضر وا�س��ع وادي اجلبال،
هن��ا ،حت��ى �أواخ��ر اخلري��ف ،تتج��ول الدبب��ة ،وتتغ��ذى عل��ى التف��اح ،وكذل��ك الطيور اللطيف��ة تلتقط ثم��ار الفروع،
حتت النجم القطبي الذي �أ�ضاء الطريق يف الليل والنجوم الكبرية يف ال�س��ماء على طول درب التبانة ،مل ي�ضل
كالكام��ان طريق��ه ،وو�صل �إىل قرية خاله �آيكيم.
مرت اثنتا ع�شرة �سنة منذ ذلك احلني� ،إذا مل يختف النجم القطبي من الطريق ،ففي النهاية لدى التوبيكتني
كان الهدف املن�شود العثور على كالكامان.
( (  (1

كيتي :ا�سم �شخ�ص �أ�صبح ا�سم ع�شرية.
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عام اجلوت( (   (1الثقيل حال دون حتقيق هدف الأقارب.
امل�صائ��ب ال ت�أت��ي ف��رادى ،يف الع��ام الت��ايل ،ا�س��تعدوا فع� ًلا للبح��ث ع��ن كالكام��ان� ،إال �أن الهج��وم املفاجئ للعدو
مل ي�س��مح له��م بتحقي��ق اله��دف املن�ش��ود ،م��ات كث�يرون يف ه��ذه احل��رب غ�ير املتكافئ��ة ،يف ح�ين �أن الباق�ين عل��ى
ق��د احلياة ،جن��وا بالفرار ب�صعوبة.
حا�صرت قوات االبن الأكرب حلاكم الكامليك ت�س��فان رابدان غالدان ت�س�يرين الكازاخ من جميع اجلهات ،ومثل
تنني ب�س��بعة رءو���س� ،أهلكت ثلثي ال�س��كان املدنيني ،باخلناجر ُب ِقرت بطون الن�س��اء احلوامل مع الري���ش ،وو�ضع
الأطف��ال الر�ض��ع عل��ى ح��راب الرم��اح الت��ي اخرتقت �أج�س��ادهم ،يف الأيام اخلوايل ،مثل �أنواع ال�س�لاح اخلم�س��ة
الرمح وال�س��يف والف�أ���س والقو���س والع�صا-مل يرتاجع املحاربون الكازاخ �أمام العدو يف املعركة.كان��ت ق��وات الزونغ��ار م�س��لحة ببن��ادق و�أ�س��لحة ناري��ة ،و�أطلقوا الر�صا�ص من م�س��افة قريب��ة ،تراجعت الوحدات
املتبقي��ة م��ن الق��وات الكازاخي��ة الت��ي م��رت ب�أوق��ات ع�صيب��ة للغاي��ة ،وتكبدت خ�س��ائر فادح��ة ،مل َّ
يتغذ النا���س �إال
�ود ،حفاة ،م��ن دون خيول ،ويف
ب�ش��راب البت��وال ،و�أكل��وا ج��ذور الأع�ش��اب والنبات��ات ،و�أج�بروا عل��ى الزح��ف بح�ش� ٍ
مالب���س بالية ،على الأطراف يف الليايل غري املقمرة عوت الذئاب اجلائعة ،تغطى النا���س بجلد غزالن ال�س��ايغا
ونام��وا ،وكان الالجئ��ون يتغ��ذون عل��ى حليب امل َهر ال�ضخمة ،وعلى جذور الأع�ش��اب الربية.
يف وق��ت الح��ق� ،أطل��ق النا���س عل��ى ه��ذه امل�صيب��ة ا�س��م "كاي�ين �س��اوغان"؛ �أي "حل��ب �أ�ش��جار البت��وال" ،يف ه��ذا
الوق��ت اجلهنم��ي الع�صي��ب ،كان الطف��ل الكازاخ��ي �ش��بي ًها ب�صغ�ير اليحمور ،بك��ى الكبار مبرارة�" :أوه ،يا �ش��عبي
امل�سكني!"
يف احل��رب م��ع الق��وات ال�س��ويدية نف��دت خزين��ة القي�ص��ر الرو�س��ي ال��ذي �أم��ر بع��د ذل��ك بالبح��ث ع��ن الذه��ب يف
ال�شرق ،وب�أمر من بطر�س الأكرب ،قبل بناء احل�صون والتح�صينات على �أطراف البالد ،على احلدود مع البدو
الرح��ل� ،أُر�س��ل علم��اء وباحث��ون �إىل ال�س��هوب الكازاخي��ة ال�شا�س��عة ،وهك��ذا حتدي��دً ا ت�صادم��ت الدول��ة الرو�س��ية
ال�ضخم��ة يف الغ��رب م��ع الع��امل ال�ش��رقي :الزونغ��ار ،و�أوي��رات كاملي��ك ،الف��رع الغرب��ي للمغ��ول ،القبائ��ل املنغولي��ة
الكث�يرة الع��دد مل تت�س��ع له��ا �أرا�ضيه��ا� ،أ�صبح��ت مزدحم��ة ،وكم��ا الب��دو الرح��ل ،احتاجت �إىل م�س��احات مفتوحة
لرع��ي قطعانه��ا ،وهك��ذا ،حترك��ت الأوي��رات والزونغ��ار ب�أع��داد كبرية وب�ش��كل خمي��ف يف اجتاه �أرا�ض��ي الكازاخ،
و�أ�صبح��ت متاخمة لها.
الأرا�ض��ي ب�ين �إيرتي���ش و�إي�ش��يم دمرته��ا ق��وات م��ن الزونغ��ار قوامه��ا مائة �ألف حم��ارب ،غطاها الدخ��ان والغبار
م��ن حواف��ر اخلي��ول و�أجنح��ة الطي��ور ،وكان��ت القواف��ل ال�س��رية م��ن كوكان��د وخيف��ا وبخ��ارى حتم��ل ال�س�لاح �إىل
و�صب ال�س��ويدي الأ�س�ير ( (   (1املدافع،
الزونغار والكامليك ،يف حني باع املواطنون الرو���س ال�س�لاح �إىل الزونغارَّ ،
( (  (1

اجلوت :نفوق هائل للما�شية من اجلوع.

عاما يف خدمة حاكمي الزونغار ت�سيفان رابدان وغالدان ت�سريين،
( (   (1ال�سويدي الأ�سري :يوهان غو�ستاف رينات .بقي رينات و�سط الأويرات ملدة ً 17
ومب�شاركة مبا�شرة من رينات ُبنيت م�صانع ل�صب املدافع والأ�سلحة.
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�أم�س��ك الأع��داء اخلارجي��ون ال�ش��عب الكازاخ��ي م��ن عنق��ه ،كان الأم��ر كم��ا ل��و �أنه��م ت�آم��روا عل��ى �إزال��ة اجلن���س
الكاراخ��ي ،وقتل��ه ،وحم��وه ع��ن وج��ه الب�س��يطة� ،أ�ضله��م �ش��يطان احل��رب ،عندم��ا تكاث��رت الع�صاب��ات الدموي��ة
بالق��رب ،ه��رب اجلمي��ع للنج��اة �إىل حي��ث حتمله��م �أقدامه��م.
يف عه��د ت�س�يرين حاك��م غال��دان ،ال��ذي ت��وىل ال�س��لطة بع��د ت�س��يفان راب��دان ،ب��دا بو�ض��وح �أن الدول��ة الزونغاري��ة
�أ�صبحت قوية للغاية ،ومنت قوتها الع�سكرية ،الأنهار ال�سبعة التي تتدفق �إىل بحرية باخلا�ش ،وال�سهول اخل�صبة
ال�شا�س��عة �أ�صابت الغازين باجلنون.
متلك��ت الزونغ��ار حال��ة م��ن االهتي��اج ،ال يوج��د �أ�س��و�أ م��ن ع��دو يهاج��م م��را ًرا وتك��را ًرا ،بتي��ا ٍر عني��ف عل��ى �أالك��ول
وبحرية زاي�س��ان وبحرية بلخا���ش و�سا�س��يكول ،هجمت قوات زونغارية ال تعد وال حت�صى� ،إرتي���ش الأ�س��ود (النهر
ال��ذي كان مبثاب��ة احل��دود الطبيعي��ة ب�ين �ش��عبني ،ويهدر باملي��اه املتدفقة ،كالبحار) غم��رت مياهه اجلثث.
"�إي��ه� ،أح�س��نتم� ،أيه��ا الإخ��وة ،الكف��ار الكاملي��ك اللعينون هاجمونا مرة �أخرى! ال تتح�س��ر �أب��دً ا� ،إن ق�ضيت �أنت يف
معركة من �أجل وطنك الأم!"� ،صرخ الراوي ال�شاعر بحما�سة �شديدة،
حت��ت �صرخ��ة القت��ال ه��ذه ،الق��وات الكازاخي��ة ،امل�س��لحة فق��ط بالأقوا���س واحلراب وال�س��كاكني القتالي��ة الكبرية
وال�صوجل��ان ،وه��ي تل��وح باله��راوات ،مث��ل طي��ور الكرك��ي ،انق�ض��ت عل��ى الع��دو ،م�س�تردة م��ن جعبت��ه الكث�ير من
ال�س��هام ،و�س��ط ق��وات الزونغ��ار كان هن��اك ع��دد كب�ير م��ن الرج��ال البدين�ين ،مث��ل الكت��ل ،عن��د تعر�ضهم خلطر
املوت ،هربوا �أثناء احل�صار ،تاركني اجلرحى بدون حماية ،وهذا بالن�سبة لهم قانون احلرب ،الزونغار القتلى
ال ُيدفنون.
يف ع��ام  ،1723عل��ى ط��ول جم��رى �س�يرداريا ،وع�بر تقاط��ع �أكت��ال وكارات��ال ،عل��ى خ��ط املواجه��ة ق��ام كوكين��اي
�ياج ،وملدة �ش��هر منعوا العدو من املرور ،كما لو كانوا
مع خم�س��ة �آالف جندي من قوات اجلزء الأو�س��ط ببناء �س� ٍ
مي�س��كون به��م بقب�ضته��م ،حت��ى ع�بر الأطف��ال والن�س��اء وكبار ال�س��ن جبال كارات��او� ،إىل جهة الغ��رب ،باجتاه نهر
ياي��ك ،منقذي��ن �إياه��م م��ن خط��ر احل��رب الو�ش��يكة ،يف �س��احة املعركة ،قتل �س��تة من �أبناء كوكيناي وخم�س��ة من
�أبن��اء �آنيت بابا.
م��ن الآن ف�صاع��دً ا ،ل��ن يخط��ف الزونغ��ار املا�ش��ية والأ�س��رى ،ب��ل �س��يقتلون اجلمي��ع دون ا�س��تثناء؛ الأم��ر ال��ذي
�أظه��روه بو�ضوح.
�وب ،حي��ث كانت تتكد���س جثث كث�يرة� ،أخفت الأمهات اليائ�س��ات �أبناءهن
يف حف� ٍ�ر يف الأر���ض ،حت��ت مرج� ٍ�ل مقل� ٍ
واحد من الهالك الكامل.
جد ٍ
ال�صغار ،ومن َث َّم �أنقذن الذرية املنحدرة من ٍ
�أم��ر قائ��د الع��دو املنتق��م جي�ش��ه بع��دم ت��رك �أي م��ن ذري��ة كوكين��اي و�آني��ت باب��ا عل��ى قي��د احلي��اة ،لو �أنهم �أ�س��روا
حفي��د كوكين��اي ،لأقام��وا عنده��ا لعب��ة �س��باق كوكب��ار حقيق��ي م��ع الطف��ل معر�ض�ين �إي��اه للتعذي��ب ،ه��ذه كان��ت يف
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الأ�ص��ل لعب��ة اخليول ل��دى الزونغار.
م��ن �أحف��اد �آنيت��ا ب��اب جن��ا ابن �ش��اكاباي وطفل �آخر يف رحم ِكنته احلام��ل ،و�أطلقوا على الطفل املولود فيما بعد
ا�سم باكاي ،لأنه كان احلفيد الوحيد للرجل العجوز.
م��ن عائل��ة كوكين��اي ،مل يب��ق �س��وى ابن��ه البال��غ م��ن العمر �س��تة �أع��وام ،جامينكي ،ومن��ه و ُلد ابنه توي��اك ،وبف�ضل
احلفيد ،مل تنقر�ض هذه ال�س�لالة.
"ل��و م��ت ل��ن �أت��رك �أر�ض��ي الأم م��ن غ�ير حرا�س��ة" ،بق��ي �آني��ت باب��ا وحي��دً ا عل��ى اله�ضب��ة ،يف مه��د الأر���ض ،يبك��ي
عام��ا ،كان ف�ص��ل الربيع ،حيث
مودع��ا النا���س الراحل�ين �إىل الغ��رب ،كان ال�ش��يخ يبل��غ م��ن العم��ر �س��بعة وت�س��عني ً
ح ّلقت طيور الكركي �صائحة فوق ر�أ�س الرجل العجوز ،بقايا الرجل العجوز خالل فرتة الهدوء الق�صرية متكن
كوكين��اي م��ن نقله��ا م��ن كو�ش��كار �آتا �إىل تورك�س��تان ،ودفنه��ا �إىل جانب �ضريح خوجا �أحمد يا�س��وي.
بع��د تراجعه��م ع��ن احل��روب املدمرة� ،س��بق �س��اوران الكازاخ عل��ى اجلانب اجلنوبي من �س�يرداريا� ،أخذ الغرباء
م��ن حي��ث الأ�ص��ل الكث�ير م��ن الأطف��ال ال��كازاخ ،ا�س��تمرت ح��رب الزونغار الغازي��ة �ضد ال�ش��عب الكازاخي حوايل
مائتي عام.
وق��ع ع��دد ال يح�ص��ى م��ن ال��كازاخ �أ�س��رى عن��د الزونغ��ار والكاملي��ك ،يف ح�ين انتق��ل ع��دد لي���س بقلي� ٍ�ل م��ن �أرام��ل
الكامليك و�أطفالهم اليتامى �إىل مع�سكر القبائل الكازاخية ،من كال اجلانبني ،الفتيات والن�ساء اللواتي �أ�صبحن
آخر بعيدً ا عن الوطن.
غنائ��م ح��رب� ،أ�صبح��ن �أمهات ل�ش��عب �آخر ،ورب َني �أطف��ال دم � ٍ
حت��ى  ،1758قب��ل �س��قوط دول��ة الزونغ��ار ،حت��ارب ه��ذان ال�ش��عبان فيم��ا بينهم��ا ،يف ال�س��هوب ال�شا�س��عة تبع�ثرت
البقاي��ا ،وظه��ر ع��دد كب�ير م��ن املقاب��ر احلجرية ،مثلت بداية حقب��ة �أبيل خان احلرية والقوة لل�ش��عب الكازاخي،
ال��ذي عان��ى من ع��ذاب عظيم ملدة قرن�ين من الزمان.
حمب ،ب�إيواء ابن �أخيه من ع�ش�يرة
م��ن ب�ين قبيل��ة �أي�س��ون ،ق��ام ممثل ع�ش�يرة �أك�س��يك �إليباي ،عم �آيكي��م ،بقلب ٍ
توبيكت ،وقال �إن ال�ش��قي جلب �إليهم النعمة ،ز َّوج �أقارب الأم كالكامان وف ًقا للأعراف الكازاخية ثالث ن�س��اء:
الزوج��ة الأوىل ،وف ًق��ا لقان��ون زواج القري��ب م��ن �أرمل��ة قريب��ه ،زوج��وه �أرمل��ة �أحد �أقاربه الذي ق�ض��ى يف املعركة،
وفت��اة وقع��ت يف الأ�س��ر ،بالإ�ضاف��ة �إىل العم��ل ال�ش��جاع ال��ذي ق��ام ب��ه يف احل��رب �أ�س��ياد عائلة الأم ،بع��د �أن دفعوا
الفدية ،زوجوه من العرو���س ال�شابة.
�أحف��اد كالكام��ان يعي�ش��ون عل��ى جان��ب �أيكي��م �شابريا�ش��تا م��ع خم�س��ة �أخت��ام� ،إذا �س��ئلوا" :م��ن �أي ع�ش�يرة؟"،
�س��يجيبون �إنه��م ينح��درون م��ن كالكام��ان التوبييك��ت.
بقي قول م�أثور" :مثل ق�ضية كالكامان ومامري".
يف ذاكرته��م حف��ظ �أحف��اد كاجنيغ��ال وتوبيك��ت وكورليوي��ت ا�س��م كالكام��ان املنح��در م��ن كيبت�ش��اك كورليوي��ت
ال��ذي تبن��ي يف زمان��ه كينجي�س��ول ،وال��د توبيكي��ت.
يف واح��د م��ن االحتف��االت� ،س��بق الآخري��ن فار���س �س��باق م��ن ع�ش�يرة كاك�س��اراو م��ن اجل��زء الأك�بر ،عندها �س��أل
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بألا ىلإ دِّمجتملا يلوفطلا رهظملا

التوبيكي��ت ع��ن كالكام��ان ،من��ذ ذل��ك احل�ين مل تتوق��ف الهج��رات ،عندم��ا انتقل��ت ع�ش�يرة توبيك��ت م��ن �ضف��اف
�سريداريا.
م��ن الزوج��ة الأوىل لآيتي��ك و ُل��د �أوجل��اي ،وكان لدي��ه ثالث��ة �أبن��اء� :أيدو���س وكايدو���س وجاندو���س� ،أبن��اء �أيدو���س
الأربع��ة و ُل��دوا � ً
أي�ضا يف �أوق��ات م�ضطربة.
و�صلت �أربعون عائلة من التوبيكت �إىل جبال موغالدجار ،وعربت من خالل �س��فوح جبال الأورال �أنهارا �أربعة:
�أور ويليك و�أويل وكييل ،وحول ملتقى نه َري �إيرغيز وتورغايبحث النا���س عن املخيمات ،الأجيال الثالثة التالية
لأوجل��اي و ُل��دت يف الرتح��ال� :إيرغيزب��اي وكينغريب��اي وتورغ��اي وتوباي ،وا�س��توطنت من �أج��ل احلمالن بالقرب
من نهر كوتيمالدي و ُلد كوتيباك ،عندما فروا من العدو ،و�أثناء االنتقال الدائم� ،سقط النا�س يف براثن الفقر،
و�أطلقت على الأطفال الذين و ُلدوا يف �أوقات م�ضطربة �أ�س��ماء مع عالمة :بوكتي (القذر) ،بيتّي (اخل�سي���س)،
كورت��ي (امل��دود) ،كولي�ش��يك (املـُ���شعر) ،متت��ع ال��كازاخ من��ذ البداي��ة بعق��ل طبيع��ي جل��ي ،وبدقة �ش��اهدوا و�س��موا
الظواهر يف كل مكان ب�أ�س��مائها،
يف ع��ام ُ 1728قت��ل كوكين��اي يف املعرك��ة ال�شر�س��ة الأخ�يرة م��ع الزونغ��ار ،و�ص��رخ مام��اي ذو الأع��وام الثالث�ين
وهو يعانق رقبته ،باك ًيا" :عمي ،عمي!" ،يف عهد نور علي خان كان التوبيكتي ماماي واحدً ا من كبار �أبطال اجلزء
الأ�صغ��ر� ،ش��ارك يف حتري��ر الأرا�ض��ي الكازاخي��ة م��ن الغ��زاة :نه��ري �إيدي��ل وياي��ك ،وجب��ال �ألت��اي وتارباغات��اي،
وبحريت��ي بايني تينيز( (   (1وباخلا���ش.
عاما �إىل �أر�ض الآباء ،الواقعة يف اجلبال مع ثمانية �أنهار ،على جبل كينديكتاو،
قاد ماماي �شعبه ملدة خم�سني ً
ا�س��تقرت قبيلت��ا �آرغ�ين ونامي��ان اللتان و�صلت��ا �إىل هذه املناطق يف وقت مبكر.
عزز احلاكم كينغريبا�س �ساللة التوبيكت القليلة العدد ،والتي تتكون من خم�س بلدات (1 ( (.

( (  (1

بايني تينيز :اال�سم القدمي لبحرية زاي�سان.

( (   (1مالحظة :من حيث اجلوهر جرت �أحداث "كالكامان ومامري" قبل عام  ،1923وهناك معلومات عن �أنها جرت يف العام � 1712سريداريا .وكما
هو معروف ،بعد � 200سنة ،كتب ال�شاعر الكازاخي ال�شهري ،ابن �شقيق �آباي نف�سه� ،شاكري كودايبريدييف ق�صيدة حول هذا املو�ضوع "كاملكان ومامري" .يف
عام  2012مرت الذكرى الـ 300لهذه امل�أ�ساة.
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ديدار أمانتاي
(و ُلد عام )1969
y yيع��رف جمه��ور الق��راء �أمانت��اي باعتباره كاتًبا �ش��هي ًرا ،و�ش��اع ًرا،
وفيل�س��و ًفا ،وكات��ب درام��ا ،ونث��ر و�ش��خ�صية عام��ة ،كم��ا �أن��ه يتق��ن
الكتاب��ة باللغتي��ن الكازاخية والرو�س��ية م ًعا.
y yالتح��ق بمعه��د الهند�س��ية الميكانيكي��ة ف��ي كازاخ�س��تان ع��ام
 ،1986و�أنه��ى درا�س��ته بكلي��ة الفل�س��فة والعل��وم ال�سيا�س��ية ع��ام
 ،1994وف��ي ع��ام  1997تخ��رج ف��ي معه��د الم�س��رح وال�س��ينما
تخ�ص���ص كتاب��ة �س��يناريو بتقدي��ر امتي��از.
y yف��ي ع��ام � 1996ص��در �أول كتب��ه بعن��وان "التذييل" ،وفي ال�س��نوات
الالحق��ة �ص��در ل��ه العدي��د م��ن الرواي��ات والق�ص���ص مث��ل :ق�صة
"اعطن��ي ح��ق ق��دري" ورواي��ة "الزه��ور والكت��ب" ،ث��م �ص��در ل��ه
العدي��د م��ن الق�ص���ص الق�صي��رة والرواي��ات بعن��وان" :موع��د
الخري��ف الغرام��ي" ،كم��ا كت��ب �س��يناريوهات العديد م��ن الأفالم
الوثائقي��ة المكر�س��ة لرج��ال الثقاف��ة الكت��اب ،مث��ل :فيل��م "نورجي�س��ا تلينديلي��ف"" ،الجب��ار �أبي�ش��يف"" ،قا�س��م �أمانجاالف"،
"جو�س��بيك يلبي��كاف" ،و"مخت��ار ماج��ون" ،كم��ا كت��ب �س��يناريوهات العدي��د م��ن الأف�لام الروائي��ة مث��ل" :جاك��و" وم�سل�س��ل
"ال�س��يطرة المتبادل��ة".
y yف��ي ع��ام � 2010ص��در المجل��د الأول م��ن �أ�ص��ل خم�س��ة مجل��دات منتظرة لمقاالته تح��ت عنوان" :على قمة جب��ل كاركاراال"،
حي��ث �س��اهم ه��ذا الكت��اب ف��ي تو�س��يع �آف��اق النث��ر الكازاخ��ي و�ص��در باللغ��ات التركي��ة والفرن�س��ية والمنغولي��ة .وق��د ا�ش��تمل
ه��ذا الكت��اب عل��ى ق�ص��ة "موع��د الخري��ف الغرام��ي" ورواي��ة "الزه��ور والكت��ب" ،وق�ص��ة "�أ�ش��تاق �إليك��م" ،وق�ص��ة "قبل��ة م��ع
�إبلي�س".
y yكم��ا ا�ش��تمل الكت��اب عل��ى العدي��د من الأعم��ال الأخرى للكاتب التي �صاغها بطريقة رائعة ومفعم��ة بالحيوية وبلغة تعبير ّية
ومجازية مثيرة للإعجاب والخيال.
خا�ص��ا للبحث عن �أ�ش��كال جدي��دة في الأدب
y yتك�ش��ف رواي��ة "الزه��ور والكت��ب" ،ب�أ�س��لوبها الفري��د ،وج ًه��ا �آخ��ر ً
الكازاخي.
y yح�صل على الجائزة ال�شبابية الحكومية "دارين" عام .1999
y yح�صل على الجائزة الم�ستقلة "تارالن" عام .2007
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لون عينيك
توب ـ توب.
يب��دل قدمي��ه بارتب��اك ،متح��ر ًكا �إىل الأم��ام عل��ى ط��ول الطري��ق ال�س��ريع ،توق��ف فج ��أة ب�ش��كل ح��اد ،البواب��ة
املزدوج��ة الكب�يرة الت��ي ع��ادة م��ا تك��ون مفتوح��ة على م�صراعيها ،ات�ضح �أنها مقفلة بالرتبا���س ،م��ن الذهول بد�أ
توب.
ي�صي��حْ :
توب.
رفع ال�ساق الثانيةْ :
ث��م �س��ار متعج� ًلا يق��ذف قدمي��ه ،ووا�ص��ل طريق��ه ،عندم��ا كان حذا�ؤه يالم���س الأر���ض ،كان ي�ص��در �صوتًا بالكاد
توب ،فج�أة ،انحرف عن م�ساره؛ فتعرث و�سقط على ركبتيه ،انزلقت قلن�سوته ال�ضيقة اجلميلة ببطء
ً
م�سموعاْ ،
من على ر�أ�س��ه ،و�سقطت على الأر�ض.
بتثاقل وفتور نه�ض ،و�ألقى نظرة حائرة على ال�سور العايل.
�أمام��ه عل��ت �أل��واح مدهون��ة طويل��ة ،البواب��ة ال�ضخم��ة مغلق��ة ب�إح��كام برتبا���س حدي��دي ،م��ن م��كان م��ا ،م��ن
وق��ت لآخ��ر يداعب��ه ه��واء ال�صب��اح يف بهج��ة ب�أ�ص��وات ناعم��ة لأطف��ال كانوا مي�ش��ون بر�ش��اقة ح�ش��دً ا ،حتدثوا عن
الطوبوغرافي��ا القدمي��ة ،وع��ن الزم��ن الق��دمي ،يف الزمن الغابر ،يف احلقبة املا�ضية كان الربق يوم�ض يف العامل
با�س��تمرار ،وب��دون توق��ف ،كان هن��اك َب� َر ٌد �ش��ديد م�صح��وب برع��د �صوته اله��ادر يهز الكون ،م��ن جميع اجلهات
تن�سكب جداول املاء ،وتتدفق ال�سيول �أنها ًرا �إىل ال�سهوب ال�شا�سعة التي ال حدود لها ،ليغمر الطوفان العامل كله،
خفت��ت ال�ضح��كات املرح��ة والأ�صوات املبتهجة ،لتختف��ي تدريج ًيا.
بدا مرتددًا ،نظر حوله وتفح�ص املكان بعناية.
�ارف واملزين��ة بحج��ارة باهظ��ة الثم��ن ،ظه��رت ب�ص��ورة مقرب��ة (Close Up.
القلن�س��وة ال�ضيق��ة املط��رزة بزخ� ٍ
(  (Red One (1انزلق��ت عل��ى وجه��ه ،فمالب�س��ه ،لت�ص��ل �إىل احل��ذاء الق��دمي ،ث��م ابتع��دت ب�ش��كل ح��اد ،يف
و�س� ّ�جل بدق��ة ال�ص��وت ال�ضعي��ف ،والهم���س غ�ير الوا�ض��ح،
ال�ص��ورة ظه��ر منظ��ر ال�س��هوب و ُر�س��م امل�ش��هد الع��امُ ،
والأ�ص��وات املبهم��ة الت��ي احت��دت جميعه��ا.
ا�س��تدار �إىل اخللف ،عند املبنى غفت �أ�ش��جار ال�صنوبر من الإرهاق ،ومن حوله كان الن�س��يم اللطيف كاحلرير
( � : RedOne  (1آلة ت�صوير متعددة الأغرا�ض ومتعددة الوظائف .من املفرت�ض �أن توفر �آلة الت�صوير هذه جودة �صور مماثلة للفيلم ،و�إمنا مع مزايا
�أ�سلوب احلياة الرقمي.DigitalLifestyle /
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يتدفقً ،
حامل معه رائحة الذعة تدغدغ الأنف� ،إذا تغريت الرياح ،ف�إن هذا العطر �سيتبدد وي�صعد يف ال�سماء،
�س��وف يندف��ع يف اله��واء ويتح��رر ،مث��ل املا�ش��ية م��ن جلامه��ا ،مث��ل �أ�س��راب البط الرم��ادي التي تندف��ع حملقة من
امل��روج يف ال��وادي ،ترتف��ع الأبخ��رة الكثيف��ة للأ�صم��اغ احلم�ضي��ة ،وتنت�ش��ر يف جمي��ع االجتاه��ات ،كل قط��رة م��ن
القطرات ذات اللون املرجاين ،تتال�ش��ى كفقاعة ،تثلج �صدر من ي�ستن�ش��ق رائحتها ب�ش��راهة.
النا���س ال�س��ائرون يف ال�ش��وارع ب�ش��كل ع�ش��وائي ذها ًب��ا و�إيا ًب��ا ،تنف�س��وا م��لء �صدوره��م ه��واء ال�صنوب��ر ،وا�س��تمتعوا
برائحته��ا ،م��رة �أخ��رى دوت يف �أرواحه��م الأحل��ان الربيعي��ة الت��ي ال تن�س��ى واملخزن��ة يف قلوبه��م ،بالأم���س كان القم��ر
يعوم ب�سال�س��ة مثل �أوزة يف ال�س��ماء الربيعية� ،ش��اع ًرا بالبهجة ،كما يف قلب اجلنة ،روائح ب�س��اتني الفاكهة و�أنفا���س
ال�صي��ف املقب��ل ب��ددت احل��زن اجلاث��م يف ال��روح ،كل النا���س كان��وا �س��عدا ًء ح ًق��ا� ،س��اد التوه��ج ،منت�ص��ف ونهاي��ة
�ش��يلد( - ، (2دهليز�س��ومبيلي(  ، (3قري ًب��ا �س��وف يتجم��د النا���س يف انتظ��ار ال�صي��ف الهن��دي� ،س��ي�أتي �ش��هرا �س��بتمرب
بخمول وبط ٍء و�صمت والمباالة �س��وف ينتظر النا���س �صخب نوفمرب ،وبرد بوكرياو(   (4بال ثلج.
و�أكتوبر ،وبعد ذلك
ٍ
ُف ِت��ح الب��اب ،وظه��رت كالب عل��ى عتبت��ه ،يف البداي��ة رك���ض ج��رو ،وبع��ده اجت��ازت العتب��ة كلب��ة �ضخم��ة بحج��م
العام�ين م��ن العم��ر ،كلب��ة هجين��ة ،رقط��اء مربوط��ة ب�سل�س��لة ،وعليه��ا كمامة وطوق عن��ق جميل ،ظهره��ا بالكامل
ومغطى ب�ش��بك حديد المع ،كانت ت�س�ير وال�سل�س��لة املثبتة
�دود بحبال جلدية
مغط� ً�ى بغط��اء م��ع ح��زام جل��دي م�ش� ٍ
ً
عل��ى الط��وق تت�ل�ألأ ب��كل حلق��ة منه��ا ،عاك�س��ة �أ�ش��عة ال�شم���س ،و�أحيا ًن��ا ت�ش��ع بربيق غ�ير متوقع مثل ن�ص� ِ�ل خنجر،
رك���ض اجل��رو ب�أذني��ه املتدليت�ين �إىل الكلب��ة الهجين��ة ،ابت�س��م بتكل��ف ،ونظ��ر �إليه��ا ب�براءة ،ونب��ح مرت�ين �أو ث�لاث
م��رات ،بع��د ذل��ك نظ��ر �إليه��ا متو�س� ًلا يف �صم��ت ،وجل���س عل��ى قائمتي��ه اخللفيت�ين معر ًبا ع��ن �إثارة بهيجة ،ك�س��ر
ال�صم��ت بنباح��ه م��ن جدي��د ،بع��د �أن �أغ��راه مرح��ه ال�صاخب ،هو نف�س��ه خاف م��ن ال�ضو�ضاء التي بد�أها ،م�ش��ى
عام ،الحظ يف
خل��ف الكلب��ة ،الت��ي كان��ت تته��ادى ب�تر ٍو كتوبيت(   (5هادئ ،كلب رزين ومهم بحجم عجل من عمر ٍ
املم��ر �ش��ا ًبا يحم��ل زجاج��ة بي��ده ،بع��د �أن توق��ف يف منت�ص��ف الطري��ق ،ببطء يف خ��ط رفيع ان�س��كب الكونياك من
الك��وب الأنيق ،وب�س��رعة جففه.
م��ع بداي��ة اخلري��ف �أ�صبح��ت �أملات��ي مليئ��ة باملنتحري��ن ،يف الع��ام املا�ض��ي� ،س��قط ف��ؤاد ب�س��يارته م��ن ف��وق ج�س��ر
وت��ويف ،ويف ال�ش��تاء ،يف غرفته��ا املفرو�ش��ة مات��ت ب�س��بب االختن��اق كاماي��را ،و�ألي�ش�ير قب��ل الفج��ر �أح��رق كل
خمطوطات��ه و�ش��نق نف�س��ه قب��ل و�ص��ول مارفوغ��ا ،وخمت��ار الو�س��يم ربط �صديق��ه يف ممر ميديو�س��كي اخلاوي من
النا���س ،وب�س��رعة �أطل��ق الن��ار عل��ى نف�س��ه ،ف��ؤاد ،عن��د م��روره ب�ش��ارع �س��اين؛ حيث يوج��د الكثري م��ن التقاطعات،
يف زاوية �ش��اليابني ،وب�س��رعة عالية ارتطم ب�س��ياج اجل�س��ر ،وبعد �أن تفتت ال�س��ياج ،اندفع ب�س��يارته �إىل الأ�س��فل،
(  (2

فرتة ال�صيف الأ�شد حرارة من  25يونيو حتى � 5أغ�سط�س ،مربعانية ال�صيف.

(  (3

 �أغ�سط�س ،ا�سم ال�شهر ال�ساد�س يف التقومي ال�شم�سي من � 22أغ�سط�س حتى � 21سبتمرب.

(  (4

ال�شهر الأخري من اخلريف ،عندما يحل ال�صقيع الأول.

(  (5

توبيت� :إحدى �سالالت الكالب امل�شهورة يف ال�شرق الأق�صى و�أوروبا ال�شرقية.
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�ش��هود عي��ان قال��وا �إن��ه م��ات عل��ى الف��ور ،م��ن امل��وت اخلاط��ئ الكلب يغ��رق يف الوح��ل ،واحل�ص��ان يتعرث.
جل�س على الر�صيف ،تتقاذفه الأفكار.
�أن��ا متع��ب ،احلي��اة مث��ل احلافل��ة الت��ي ت�س��افر مل��رة واح��دة بخ��ط �س�ير واح��د ،الكث�ير م��ن النا���س نزل��وا منها يفحمطات قامتة على الطريق ،ال �أفهم �إىل �أين ذهبوا� ،أم �إنهم ال يزالون يقفون يف تلك املحطات؟ ولكن ،ب�شكل
ع��ام� ،أع��رف �أن احلي��اة نف�س��ها ل��ن مت��ر ثاني��ة عرب تل��ك املحطات ،حتديدً ا يف تل��ك اللحظة �أفتقد ه�ؤالء النا���س،
�أن��ا فقط ،والآخرون يفتقدون �آخرين.
نظر ب�أ ٍمل يف وجهه النقي...
مل��اذا ال�س��رعة ،ونح��ن نن��زل يف واح��دة م��ن املحط��ات ،رمب��ا م ًعا� ،أو ب�ش��كل منف�صل يف حمطت�ين خمتلفتني ،بعيدتني
بع�ضهم��ا ع��ن بع���ض ،وعل��ى ط��رق خمتلف��ة ،م��اذا ميكن��ك �أن تفع��ل هنا؟ �إمالء الق��در ،وجوهر احلي��اة ،والغر�ض من
العي�ش هو املوت ،قوته �سبحانه وتعاىل فيما يجب �أن يكون ،ال ميكن جتنبها ،هل تعلم ،يا عزيزي ،وف ًقا لبولتي( ، (6
هن��اك �س��ت وثالث��ون حبك��ة يف الع��امل ،وخورخ��ي لوي���س بورخي���س(   (7يف عمل��ه ال�ش��هري "�أرب��ع دورات" ال �أع��رف مل��اذا
قلل عددها �إىل �أربع ق�ص�ص ،بر�أيي� ،إن ًكل من حمتوى العمل ،واخليط الرئي�س��ي لل�س��رد الذي يعك���س هذا العامل
املحم��وم ،للأ�س��ف ،ميك��ن �أن يكون��ا جم��رد �ش��كلني ،ومث��ل الالنهاي��ة يت�ألف��ان م��ن عن�صري��ن� :أحدهم��ا ق�ص��ة تكر���س
احلي��اة ،وتخربن��ا �أن اخل�بر الطي��ب ال��ذي ظه��ر للع��امل ه��و �أن اهلل موج��ود؛ والآخ��ر هو حمت��وى كتاب طوي��ل املعاناة؛
حي��ث يع��اين اجلمي��ع حقيق��ة �أن��ه ال يوج��د �إل��ه ،ميك��ن �أن يتغ�ير ال�ش��كل� ،إال �أن امل�ضم��ون ال يتغ�ير.
�ساد �صمت...
نح��ن نبن��ي مد ًن��ا لبقي��ة حياتن��ا ،لكنه��ا تبق��ى بعدنا مث��ل مقابر ،ال توجد فيه��ا طهارة الوجود ،واملظه��ر الطبيعي،
ظاهرة ميتة من �صنع الإن�س��ان ،موجهة �ضد كل ما هو حي ،وهذه القرى هي �أقمار �صناعية حتيط بالثقافة يف
الف�ضاء الروحي ،املدينة ،على ما يبدو ،مل تكن الأ�صل �أبدً ا ،البيوت ،ال�صور امل�شوهة للمواقع احلقيقية الأوىل،
والكه��وف احلجري��ة ،ن�س��خة وح�ش��ية منه��ا ،عب ًث��ا تغن��ى فيه��ا ال�ش��عراء ،متجي��د خي��ايل ،جم��د رخي���ص ،ال�ش��وارع
احلجرية يف احلقيقة هي م�س��كن امل�ش��اعر الطائ�ش��ة ،والتطلعات النهمة ،واجل�ش��ع الذي ال ين�ضب.
هب الن�سيم ،ف�أ�صابته برودة خفيفة� ،إال �أنه وا�صل ب�صوته املت�صدع:
يف املظهر وجهه كبري وخميف ،قا���س ككتلة جليدية ،ال ميكن بلوغه مثل �س��لطان ،قو�س��ه مرنٌ ،ير�س��ل الكلمات،
أغناما ،بكالمه العذب املمتاز يلمع ،فحني يتكلم ،ف�إنه يرو�ض
راع يقود � ً
ال�سهام �إىل الهدف ،يخ�ض اجلميع مثل ٍ
�أي �ش��خ�ص كح�ص��ان ال�س��باق� ،س��وف يحم��ي يورت��ه(   (8م��ن العوا�صف� ،أكرث البايات �ش��هرة ،حمب��وب ومو ّقر ،هو
( �"  (6ست وثالثني حالة درامية" -كتاب خلبري امل�سرح الفرن�سي جورج بولتي ( ،)1895مكر�س لإثبات �أن جميع الأعمال الدرامية مبنية على واحد من
�ستة وثالثني حادث ت�صادم� .إنها الدعاء ،اخلال�ص ،االنتقام ،ال�سعي وراء اجلرمية وغريها.
(  (7

خورخي لوي�س بورخي�س -قا�ص و�شاعر وكاتب �أرجنتيني� ،أحد م�ؤ�س�سي الطليعة يف �شعر �أمريكا الالتينية باللغة الإ�سبانية.

(  (8

يورت :منزل قابل للتنقل ،تقليدي الهيكلُ ،ماط ب�إطار من اخل�شب املقو�س ،ا�ستخدمته قبائل البدو الرحل يف �سهوب �آ�سيا الو�سطى.
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�س��ن جم��ل القبيل��ة ال��ذي مي�ض��غ الأدغ��ال ،ق��ادر عل��ى تفري��ق الغي��وم الت��ي حتج��ب القم��ر ،وينظ��ف وج��ه ال�شم���س
املغط��اة بال�ضب��اب� ،أ�ش��اع الإميان ،وطرد الكفار ،ابن �سيونو���ش-كازتوغان( !!! (9
عندما ذكر ا�سم كازتوغان ،رفع �صوته.
يف الف�ترة املزده��رة للثل��ج ال�س��ميك ،م��ن ف��وق �صقي��ع ،وم��ن الأ�س��فل �س��جاد ،ل��ن ي��ذوب حت��ت ال�شم���س .و�ضع��تُ
اخليم��ة عل��ى العرب��ة ،عانق��ت زوجت��ي اجلميل��ة ،واجللي��د حتتن��ا ذاب م��ن حرارتن��ا ،وعل��ى ر�أ���س التوم�ين( (  (1
الثقي��ل....
نف�سا.
هنا �أخذ ً
و�صرخ فج�أة:
انطلقت يف حملة نحو ال�شم�س!
ارجتف من ذلك ال�صوت العايل.
�إن بداي��ة احلي��اة عب��ارة ع��ن وليم��ة مبهج��ة ،ونهايته��ا تدمري ،وهذا ه��و الزعيم العظيم يغ��ادر الدنيا ،يف املعركة
دو�سبامبيت( (   (1ال�صلب من قبيلة �أزاويل.
وتابع:
�أي��ن �أن� ِ�ت ي��ا رابع��ة �س��لطان بيغي��م( (  ، (1جوهر-خ��امن( (  ، (1غايب-جمال�-س��لطان بيغي��م( (  ، (1توخت��ار-بيغي��م( ( � ، (1أ ّكوزي-بيك��ي( (  ، (1جاعان-بيك��ي( (  ، (1خوت�شا-بات�ش��اييم( (  ، (1جاغيم-خ��امن( ( � . (1أروين ول��و
مل��رة �أن��ار( (  ، (2جان��ار ،غومل�يرا� ،س��اويل ،بوت��ا� ،آينور� ،آ�س��يم؟ �آه! هل �س��أراكم يف وقت م��ن الأوقات بطرف عيني
ي��ا مرجان و�ش��ينار ويلمريا!
تق��دم �إىل الأم��ام ،وقع��ت عين��اه عل��ى طائ��ر �صغ�ير مبنق��ار ح��اد ،جل���س الطائر ال�صغري على ال�س��ور ،تنقل ب�ش��كل
ر�ش��يق حم��ر ًكا ج�س��مه كل��ه ،بع��د �أن �أقل��ع ،انق���ض نح��و الأر���ض ،والتق��ط فت��ات اخلب��ز والب��ذور ،ر�س��مت ح��ركات
(  (9

را ٍو من البدو الرحل-جرياو ،زعيم خ�ضعت له عدة قبائل ،عا�ش يف القرن اخلام�س ع�شر.

( (  (1

تومني :وحدة ع�سكرية لدى ال�شعوب الرتكية ،تتكون من ع�شرة �آالف جندي.
را ٍو من البدو الرحل-جرياو ،قائد ع�سكري لقبيلة نوغاي ال�صغرىُ ،قتل يف عمر  33عام ًا (.)1490-1523

( (  (1

ابنة ال�سلطان �أولغوغبيك غوراغان.

( (  (1

ابنة اخلان بوروندوك ابن اخلان كرييي وتوتختار-بيغيم ابنة القائد الع�سكري "�أبو" احلري-خان كارات�شني-باغاتورا.

( (  (1

ابنة "�أبو" اخلري-خان (غويوف-جمال)

( (  (1

زوجة اخلان بوروندوك ابن اخلان كرييي وابنة كارات�شني-باغاتورا.
ك ّنة "�أبو" اخلري-خان ،زوجة ابنه �شاه-بوداك.

( (  (1

بايبي�شي – الزوجة الأوىل والأحب للخان جانيبيك.

( (  (1

ملكة عا�شت يف تلك احلقبة ،يف القرن اخلام�س ع�شر.

( (  (1

خوت�شا-بات�شاييم وجاغيم-خامن ،من الن�ساء ال�شهريات يف القرن اخلام�س ع�شر� ،إبان اخلانات الأوزبكية والكازاخية.
من هنا والحق ًا ت�سرد �أ�سماء فتيات.

( (  (1

( (  (1

( (  (2
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الطائر ال�صغري الر�شيقة ابت�سامة على وجهه ،فج�أة ،عندما كان الطائر يحدق فيه بعينيه الباردتني بحجم حبة
القمح� ،ش��عر فج�أة بعدم االرتياح ،العد�س��ة  ،Red Oneالتي حتاول تتبع احلركات الالحقة للبطل ذي الري���ش،
التقط��ت �صورت��ه ال�صغ�يرة يف  ، (2 ( (Medium Long Shotبجان��ب الع�صف��ور ال�صغ�ير ظهرت حمامة ،العينان
وعرف على ر�أ�س��ه ي�ش��به
اللت��ان كانت��ا تتابع��ان احل��ركات ،ح ّولت��ا االنتباه �إىل ال�صورة اجلديدة ،بري�ش��ه الأبي�ضُ ،
العمام��ة ،وحو�صلت��ه الكب�يرة ،وذيل��ه الطوي��ل ،ذ َّكر بطائر �أ�س��طوري رائع ،رجعت الكام�يرا �إىل اخللف والتقطت
احلمام��ة بحج��م ( (  ،Full-Length Shot (2الناف��ذة الت��ي كان��ت تراق��ب ع��ن كث��ب الفن��اء ال�ضي��ق ،عك�س��ت �أحيا ًنا
�أ�شعة ال�شم�س ال َع َر�ضية.
ام��ر�أة �س��مراء جميل��ة يف و�ش��اح حري��ري غ��ايل الثم��ن خرج��ت م��ن املن��زل ،عل��ى وجهه��ا املتع��ب خي��م ح��زن بل��ون
�إكليل��ة امل��روج ،ووه��نٌ وي�أ�� ٌ�س� .س��ار ح��ذا�ؤه بخط� ً�ى وا�س��عة ،ث�لاث �أو �أرب��ع خط��وات ،وبعده��ا ب�س��هولة ه��رول �إىل
الأم��ام ،وه��ا ه��و يق��ف �أم��ام امل��ر�أة اجلميل��ة الت��ي غمره��ا �ش��وق ظ��امل وق��امت ،جل�س��ت امل��ر�أة القرف�ص��اء ،بعده��ا،
�أم�س��كته بذراعيه��ا ،ونظ��رت باهتم��ام و�ش��غف �إىل وجه��ه الأبي���ض ،ولف�ترة م��ن الزم��ن تفح�ص��ت باهتم��ام عينيه
اللت�ين عك�س��تا خو ًف��ا ورع ًب��ا عميقني.
ال تخف.
بحزن:
قالت ٍ
لدي � ً
حظ وتعا�سة.
أي�ضا مزا ٌج �سيئ� ...سوء ٍ
 َّتراودهما خواطر حول اخلطر ،بنفو ٍر رجع �إىل الوراء ،وابت�سم ب�ضعف.
 �صحيح.دفق من امل�ش��اعر،
جذبت��ه امل��ر�أة نحوه��ا ،ودون �أن تع��رف م��ا تق��ول ،جتم��دت للحظة م�ترددة ،ثم عانقته بقوة يف ٍ
بعده��ا تنعم��ت يف �صم��ت بابت�س��امته النقي��ة ،فج ��أة ر�أى عينيه��ا الوا�س��عتني املنتفخت�ين ،املليئت�ين بالدم��وع
والتعاط��ف ،ووجهه��ا ال��ذي ب��دا كم��ا ل��و كان جا ًف��ا و�ش��اح ًبا ،وفي��ه ق��ر�أ اكتئا ًب��ا ً
وفراغ��ا� ،أراد الب��كاء ،وتراج��ع �إىل
ال��وراء بنفور.
احل��زن يحم��ي م��ن احلن�ين ،والب�ؤ���س واملعان��اة يغرق��ان احلي��اة يف لي��ل ،ويغمرانها بالظ�لام ،ويلون��ان العامل بلون
دوم��ا احل��زن ويغ��رق يف
متام��ا ،ل��ون داك��ن ،وعنده��ا ،ب�إرادت��ه �أو مرغ ًم��ا ،ف��إن ال�ش��خ�ص ال��ذي يع��اين ً
خمتل��ف ً
ويتحج��ر ،يب��دو �أن الع��ذاب واملعان��اة �أ�صبح��ا �أم� ًرا اعتياد ًي��ا ،يتح��والن �إىل ع��ادة،
احل��زن ،يعت��اد عل��ى احل��زن
ّ
روح مت�أ�صل��ة ومرغوب��ة.
وحال��ة ٍ
من النحيب املرير اهتز كتفا املر�أة ال�ش��ابة الغريبة،مل يحدث ذلك عند الغ�س��ق ،و�إمنا يف وقت النهار الذي بدا
�تخ ًفا وغ�ير مالئ� ٍ�م ،مت�زّق قلبه��ا �إىل قط��ع ،وغم��رت روحه��ا امل��رارة ،وحقيق��ة �أن عزميتها حتولت
م�س��تهرتًا وم�س� ِ
( (  (2

 �أي لقطة متو�سطة البعد.

( (  (2

�صورة باحلجم الكامل ،والطول الكامل.
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�إىل رمالُ ،ج ِر َحت كربيا�ؤها بقوة ،اختنقت ولهثت ،وبالتدريج هد�أت.
كحجر من ال�سماء ال�صافية ،مثل طائر ،و ُك ِ�سر جناحاها.
اليوم �سقطت نيغار
ٍ
بعينيه��ا الكرزت�ين ال�س��وداوين ال�صافيت�ين نظ��رت حوله��ا ،وفج ��أة تطلع��ت �إىل وجه��ه ،يف حلظ��ة ت�أم��ل مفعم��ة
باحل��زن ،عيناه��ا الوا�س��عتان املتلألئ��ان تلمع��ان ب�أل�س��نة �أله��ب ،ابت�س��م ،بادلت��ه ابت�س��امته ب�ش��بح ابت�س��امة ،فج��أة
انفرج��ت الناف��ذة خلفه��ا وظه��ر يف فتحته��ا فت��ى.
�أين الياقوتة؟
�س�أل.
 �أين الياقوتة التي حفظناها �أكرث من عيوننا؟ل�ؤل�ؤ ،ما�س ،ياقوت �أزرق ،ياقوت �أحمر ،عقيق ،زبرجد ،ياقوت �أ�صفر ،توباز ،زمرد.
وجم�شت؟
التي يف ال�صندوق؟
نعم.
ال �أعلم.
وداعا ،يا نيغري-بات�شاييم( ( . (2
ً
وداعا ،ال تن�سني ،احفظ ذكراي يف قلبك.
فردو�سيً ،
أذكرك �إىل الأبد.
� ِ
أنت ،يا �سلطان-نيغار-خامن( ( � ، (2س�أبقى � ِ
بك��ى الفت��ى� ،أُغلق��ت الناف��ذة م��رة �أخ��رى ،توجه��ت امل��ر�أة �إىل البواب��ة ،فتحت الب��اب ،وخرجت �إىل ال�ش��ارع ،ومن
خلف البوابة قالت:
ال ميكنك القدوم �إىل هنا.
نظر �إىل املر�أة املبتهجة ،وابت�سم بحرارة.
ال تخرج من املنزل.
قالت نيغري-بات�شاييم،
 ماذا ميكن �أن تفعل بعيدً ا عن هنا؟ يف الأماكن الغريبة لي�س هناك �شيء � ًأي�ضا.
ببطء وبهدوء بد�أت تتحرك مفا�صل الباب احلديدي ،وانغلق ب�صمت.
بيد �أن احلياة ال توجد �إال يف املدينة ،اخرج �أيها الباتري املحظوظ.
قالت له املر�أة مع انح�سار ال�صوت املتناغم للخطى املبتعدة.
( (  (2

امللكة نيغري (الأ�صح نيغيار)

( ( �  (2سلطان-نيغار-خامن :االبنة الرابعة خلان موغولي�ستان يون�س و�شاهبيغم باداخ�شا� .أثناء دمار ط�شقند هرب �أديك�-سلطان من �شيباين-خان ،وغادر
�إىل اخلانات الكازاخية .وتبعته �سلطان-نيغار-خامن .وعندما تويف �أديك�-سلطان� ،أخذ قا�سم-خان �سلطان-نيغار-خامن زوجة له.
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خط��ا خط��وة ،و�أخ��رى ،ونظ��ر �إىل ال��وراء ،ع��دة م��رات تغ�ير   (2 ( (Focusيف خمطط��ات خمتلف��ة ،
Close-Up (27)  ،  (28)  Medium Close-Up، CloseMedium (29)  ، MediumLongShot (30)  ،  (31)  Full( ( .LengthShot، LongShot (3
م��دى ال�صي��ف ق�ص�ير دو ًم��ا ،م��ن �أحج��ار الأ�س��وار و�أ�ش��جار ال�صنوب��ر تنب��ع ح��رارة ،ترتف��ع ع��ن الأر���ض ،وتغم��ر كل
�ش��يء من حولها ،وتلمع من خالل احلواجز ،وتن�س��كب �إىل اخلارج ،يتدفق ال�صيف تدريج ًيا وب�سال�س��ة من خالل
الباب ،وينظر عرب النوافذ ،وعندما يفر من املنازل ،يبدو مثل طفلة حتل �ضفائرها وهي مت�شي ،يجول يف الطرق
وال�ش��وارع� ،أو يندف��ع كزغ� ٍ�ب يف اله��واء ،يلف��ح الزه��ور يف ال�ش��وارع ،وتف��وح حرارت��ه م��ن ق�ضب��ان ال�ترام ال�س��اخنة،
وتن�ضح �أنفا�س��ه ال�س��اخنة من الع�ش��ب املحرتق ،واملظالت اخل�ش��بية امل�ش��ققة ،واملباين ال�ش��اهقة ال�ضخمة.
ب�صخب حتت وابل املطر.
يف يوم من الأيام كل �أملاتي املذعورة تندفع مثرية قدرًا من ال�ضجيج مثل دودول( (  ، (3وتغت�سل
ٍ
هن��اك الكث�ير م��ن اله��واء امل�ش��بع بالرطوب��ة ،يه��ب عل��ى الو�ش��اح احلري��ري لقو���س الق��زح ،ع��ادة ،يف ال�س��نوات
املمطرة ،تتجمع احلجارة يف �أ�سفل الأنهار اجلبلية التي تتدفق عرب املدينة ،حاملًا ينزل املاء ،يقوم �شباب �أملاتي
الذي��ن يخرج��ون يف نزه��ة عل��ى الأق��دام بقل��ب احلج��ارة على �أم��ل العثور حتتها على �ش��يء غري متوقع.
ر�أى عد�س��ة �آل��ة الت�صوي��ر الت��ي تنظ��ر �إلي��ه مبا�ش��رة ،ابت�س��م ،ال�ص��ورة املقلوب��ة البت�س��امته ،التي كان��ت ت�ضم �أيام
يوليو امل�شم�س��ة ،و�صي ًفا ملي ًئا بال�س��عادة ،مرت من خالل العد�س��ة ،على الفور وب�ش��كل جميل ووا�ضح يف ال�صورة،
ُ
وطبع��ت ب�ش��كل رائ��ع يف م�ش��هد  ،Close-Upفج��أة ب��دد ال�صم��ت ال��ذي كان قائ ًم��ا بينهم��ا �صوت ام��ر�أة لطيف:
كيني�ساري-ناوريزباي( ( ! (3
توقف �شالل ال�صور على الفور .التقطت � Red Oneصورة لطيفة للطفل املبت�سم.
 (2 ( (Detail

( (  (2

الرتكيز.

( (  (2

التفا�صيل.

( (  (2

�صورة مق ّربة.

( (  (2

لقطة متو�سطة القرب.

( (  (2

متو�سطة القرب.

( (  (3

لقطة متو�سطة الطول.

( (  (3

لقطة كاملة الطول.

( (  (3

لقطة طويلة.

( (  (3

احل�صان الأ�صيل ،ويف الق�ص�ص املتوارثة هو ح�صان �أحد اخللفاء الرا�شدين الأربعة.

( (   (3كيني�ساري قا�سم � -سلطان كازاخي ،جينكيز-توري ،حفيد اخلان �آبيالي-خان� -آخر خانات الأجزاء الكازاخية الثالثة .يف كازاخ�ستان املعا�صرة ُيق ّد ُر
على امل�ستوى احلكومي كزعيم للحركة الوطنية التحررية للكازاخ من �أجل اال�ستقالل من الإمرباطورية الرو�سية .نزارباي قا�سم – الأخ الأ�صغر لكيني�ساري
قا�سمُ ،قتل معه.
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داورين كوات
(و ُلد عام )1973
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة بجامع��ة الفارابي الوطني��ة الكازاخية
ع��ام  ،1997ب��د�أت �أعمال��ه وق�ص�ص��ه الق�صي��رة تن�ش��ر ف��ي
ال�صحاف��ة الحكومي��ة الدوري��ة من��ذ ع��ام .1995
 y yف��ي ع��ام  2015خرج��ت للن��ور �أول مجمع��ة نثري��ة ل��ه بعن��وان:
"بكلم��ة واح��دة" ،وف��ي ع��ام � 2018ص��درت المجموع��ة الثاني��ة
بعن��وان "درب الذئ��اب".
y yدائ ًم��ا م��ا يبح��ث ك��وات ويدر���س االتجاه��ات الإبداعي��ة ل�ل�أدب
العالم��ى المعا�ص��ر ،و�أكثر ال�س��مات الأ�س��لوبية الفعالة والجذابة،
ومن��ذ البداي��ة جذب��ت �أعماله اهتمام المجتم��ع الثقافي والأدبي،
خا�ص��ة الأدب��اء ،و�أكب��ر دلي��ل على ذلك هو ترجم��ة �أعمال الكاتب
ال�ش��اب �إل��ى اللغ��ات اليابانية والتركية والرو�س��ية.
y yال تقت�ص��ر �أعم��ال ك��وات فق��ط عل��ى و�ص��ف ومناق�ش��ة ق�ضايا الع�صر الحيوية ب�ش��كل جاف ،لكنه يح��اول دائ ًما �أن يقدم تلك
المو�ضوع��ات ف��ي �ش��كل حكاي��ة ،و�أن يرب��ط بينه��ا وبي��ن الأ�س��اطير الكازاخي��ة القديم��ة ،لذل��ك نج��د �أبطال��ه ي�ش��تاقون دائ ًما
لرومان�س��ية حي��اة ال��كازاخ القديم��ة ،وي�ش��عرون بالرع��ب نتيج��ة ع��دم ثقته��م بالحا�ض��ر ،وتتمي��ز لغت��ه ب�أنه��ا غني��ة وموج��زة
ومعبرة.
y yحاز كوات على جائزة "كا�شكاري" الأدبية الخا�صة ب�شعراء العالم التركي عام .2013
y yح�صل على جائزة "مو�سريباف" الأدبية عام .2014
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"بجماليون"
من توشيبوالك
مل يك��ن ف��اره الط��ول ،لكن��ه كان يعت�بر طوي��ل القامة .وحقيق��ة �أنه كان يبدو باملقارنة كالعمود ،كان �س��ببها البنية
النحيف��ة وال�ضام��رة جل�س��مه .كان �أقران��ه يقول��ون ممازح�ين و�س��اخرين" :ل��ن جت��د الفتي��ات م��ا يقر�صن��ك منه".
باملنا�س��بة ،مل تب��ق املخلوق��ات املذك��ورة يف القري��ة ،م��ا �أن تنه��ي احل�س��ناوات ذوات العي��ون ال�س��ود املدر�س��ة ،حتى
يتوجه��ن �إىل املدين��ة .وامل�ش��كلة كان��ت يف ذل��ك فقط� ،أما العي���ش يف القرية فق��د كان ممتع ًا للغاية .فمن ال�صباح
�إىل امل�س��اء تغل��ي احلي��اة يف الأعم��ال اليومي��ة يف ع��رق الوج��ه وامل�ش��اغل املعي�ش��ية .ع��دد قلي��ل م��ن النا���س تق ّلب��وا
وتهرب��وا من العمل.
لكن مهما قلت عن �أهل القرية ،فهذا ال يتعلق بكل ما يحدث يف العامل ،فهم يناق�شون ال�سيا�سة ب�شكل �صاخب،
راع يت��دىل كت��اب للق��راءة ،ب��ايل ومم�س��وح الغ�لاف.
ي�ش��اهدون الأف�لام ،يق��ر�أون الكت��ب ،وم��ن عن��ق ح��ذاء كل ٍ
وجتل��ى االح�ترام يف موقفه��م م��ن ال�ش��عراء والكت��اب ،ويحلمون" :فقط لو �أنهم ي�أتون �إلين��ا �إىل القرية .منذ زمن
بعي��د ج��اء �إلين��ا موكاغ��ايل نف�س��ه.
يف كل بي��ت ُحفظ��ت ال�ص��ورة الت��ي �ضم��ت ال�ش��اعر العظي��م م��ع �أبن��اء القري��ة ،مي�س��ح ال�صغ�ير والعج��وز ال�ص��ورة
الت��ي ا�صف� ّرت م��ن الزم��ن ،ويق��ول بفخ��ر�" :إن��ه موكاغ��ايل!"� .إم��ا �أن ال�ش��اعر �أ ّثر فيهم ب�ش��كل جي��د� ،أو �أن احلياة
يف ح�ض��ن الطبيع��ة اخلالب��ة جعلته��م كذل��ك ،لك��ن �أهايل تو�ش��يبوالك كانوا دائم ًا يعجب��ون بكل ما هو جميل.
كله��م ،ب��دون ا�س��تثناء ،خطب��اء ،يتقن��ون ال��كالم ب�ش��كل اح�ترايف ،ب�إمكانه��م �أن يعط��وا ب�ش��كل ارجت��ايل ق�صي��دة
من �أحد ع�شر بيت ًا  -كارا �أولني  .لو �أن ال�شعراء والكتاب الذين يتذمرون قائلني "يف هذه الأيام مل يبق ق ّراء"،
ج��ا�ؤوا �إىل ه��ذه القري��ة النائي��ة جالب�ين معه��م �إبداعاتهم ،ال�س��تقبلهم كاريكي الطويل وال�ضامر بعفوية �س��اذجة
وم��ودة ،ولأوقفهم للحظة قائ ًال:
توقفوا ،من ف�ضلكم ،ا�سمحوا يل �أن �آخذ �صورة لكم كتذكار".
(  (1

(  (2

(   (1موكاغايل ماكاتيف� :شاعر كازاخي بارز ومرتجم "الكوميديا الإلهية" لدانتي �أليغيريي.
(   (2كارا �أولني� :أحد الأ�شكال الأكرث ثبات ًا وا�ستخدام ًا يف ال�شعر الكازاخي يف الفرتة القرن ال�سابع ع�شر-القرن التا�سع ع�شر .كان هذا النوع من ال�شعر
منت�شر ًا ب�شكل خا�ص يف الإبداع ال�شعبي ال�شفوي.
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الوبيشوت نم
"نويلامجب"

مل يك��ن ل��دى كاريك��ي �آل��ة ت�صوي��ر ،لكن��ه ب�أ�صابع��ه الطويل��ة �ص� َّور �أن��ه يحم��ل به��ا �آل��ة ت�صوي��ر تلتقط ال�ص��ور ،كما
ل��و كان يحدده��م كه��دف للت�صوي��ر ،وينق��ر ،تيك-تي��ك" ،ال تقلق��وا ،غ��د ًا �س��تكون ال�ص��ورة جاه��زة" .وبالفعل ،يف
الي��وم الت��ايل �أح�ض��ر كاريكي �صورهم مر�س��ومة بدقة بقل��م ر�صا�ص" .تف�ضلوا".
�أه��ايل تو�ش��يبوالك من��ذ زم��ن طوي��ل توقف��وا ع��ن الذه��ول م��ن ف��ن كاريك��ي ه��ذا ،لكنه��م كان��وا �س��عداء ب��ه دوم� ًا،
وق� َّدروه ،واحرتم��وه ،وكث�ير ًا م��ا يتوجه��ون �إلي��ه بطلبات:
كاريكي ،غد ًا �سيذهب ابني �إىل املدر�سة�" ،صوره" من ف�ضلك �صورة ي�شاهدها ويتذكرها عندما يكرب؛
كاريك��ي ،ي��ا �صهرن��ا ،نح��ن ذاهب��ون لالحتفال بالذكرى الأربعني حلياتنا امل�ش�تركة مع �أوتغا�س��ي  ،ونريد دعوة
الأقارب والأ�صدقاء والرفاق .ابتكر لنا �ش��يئ ًا ما� ،أعني �صورة نكون جال�س�ين فيها ،ومقربني ر�ؤو�س��نا من بع�ضنا
البع�ض؛
�أوه ،عزيزي كاريكي ،تعال �إلينا يف عيد النريوز ،يبدو �أن ال�صورة القدمية حتتاج لتجديد....
كاريك��ي ال��ذي كان م�ش��غو ًال بالفع��ل بتنفي��ذ مث��ل ه��ذه الطلب��ات ،ج��اء �إلي��ه يف بع���ض الأحي��ان كب��ار ال�س��ن م��ن
ن�س��اء ورج��ال القري��ة ي�ش��كون" :ال�س��لطات تق��ول" :ق��م بعمل �صور جدي��دة ملزرعتك" .مل يجرب كاريكي كبار ال�س��ن
ق��ط عل��ى الطل��ب مرت�ين ،وكان يق��ول" :ح�س��ن ًا ،اجل�س��وا ب�ش��كل مري��ح �أك�ثر ،هن��ا ،بالق��رب م��ن كرييغ��ي  ،حي��ث
تتدىل البطانية البي�ضاء" ،ثم ينقر عليهم .عندما يفح�ص موظفو �إدارة اجلوازات الر�سوم التي ر�سمها موهوب
تو�ش��يبوالك ،كاريك��ي ،بحج��م "ثالث��ة يف �أربع��ة" �أو "�أربع��ة يف خم�س��ة" ،كث�ير ًا م��ا كان��وا يتعجب��ون ،وينظ��رون �إىل
بع�ضه��م البع���ض مت�س��ائلني�" :أوه ،مل��اذا ال يغ��ادر ه��ذا ال�ش��اب قريت��ه بعي��د ًا؟!" ولك��ن م��ا ال��ذي ميكن��ك فعل��ه ،رمبا
كان كاريكي قد طار بالفعل بعيد ًا عن هنا� ،إال �أن �أمه ال تدعه .وب�سبب �أن �أمه العجوز تتنهد با�ستمرار ،وتع�صر
عيني ،لتذهب هذه املدين��ة �إىل اجلحيم ،لو �أنك تبقى دائم ًا بالقرب
دمعه��ا ال�ش��حيح قائل��ة�" :أن��ت وحي��دي ،ونور ّ
ر�سام ًا م�شهور ًا .لكنه احتفظ دائم ًا بقلم ر�صا�ص يف
مني" ،كان عليه يف النهاية �أن يتخلى عن حلمه ب�أن ي�صبح ّ
جيبه� .إىل قطعة مق�صو�صة من مفكرة الطالب� ،أو حتى علبة حلوى ،ويف �أ�س��و�أ الأحوال �أي مادة بي�ضاء  -على
كل �ش��يء ميك��ن �أن ت�ص��ل �إلي��ه ي��ده ،كان ينق��ل عل��ى الف��ور �أي م�ش��هد يعجب��ه ويرغ��ب بر�س��مه .رمب��ا مل تب��ق زاوي��ة
واح��دة يف ق�س��م القري��ة ال�س��ابقة ال��ذي كان ي�س��ميه النا���س "بريم��ي " ،مل تقع حتت طرف قل��م ر�صا�ص كاريكي
دولغوفيازي....
م��رت �س��نوات عدي��دة من��ذ �أن نق��ل كاريك��ي �إىل قطع��ة ورق وقع��ت حت��ت يدي��ه حمراث� ًا مك�س��ور ًا ،وم�س��لفة �صدئ��ة
حت��ت ال�شم���س ،وح��داد ًا م��ع ب��اب ب��دون قف��ل ،ومغط�س� ًا خر�س��اني ًا مع ما�س��ورة مغطاة بطبقة �س��ميكة من الو�س��خ،
و�ش��جرات دل��ب عالي��ة مندفع��ة نح��و ال�س��ماء الالزودري��ة ،و�إوز وب��ط تنظ��ر وتبطب��ط يف البح�يرة يف ق��اع ال��وادي،
(  (3

(  (4

(  (5

(  (3

�أوتغا�سي� :صيغة اح رتام ملخاطبة رب العائلة� ،أو الزوج ،عند ذكره يف احلديث مع �شخ�ص �آخر.

(  (4

كرييغي� :شبكة خ�شبية ت�شكل اجلدران امل�ستديرة لليورت.

(  (5

بريما� :صيغة م�شوهة من كلمة "فريما/مزرعة".
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ومهر مترح ،وج�سر ًا مائ ًال م�شوه ًا بالكاد يرتكز بنهايته نهايته على ال�شاطئ املقابل ،وطرق ًا وممرات متداخلة،
وفار�س� ًا يظه��ر فج��أة عل��ى قم��ة التل ،و�أ�س��قف احلظائر املغط��اة بال�صفائح حتى اخلط��وط البي�ضاء -خيوط من
ف�ض�لات الطيور عليها.
ال ين�س��ى كاريكي ف�صول ال�س��نة �أي�ض ًا ،فمث ًال يف ال�ش��تاء املا�ضي �س��قط الثلج بطبقة رقيقة .ثلج مت�س��اقط حديث ًا،
جلي��د �أ�س��ود .ب��دت املزرع��ة كئيب��ة .ي�ش��عر امل��رء بالنف���س الب��ارد للرياح القار�س��ة التي تهب با�س��تمرار م��ن الوادي
الب��ارد .عاب��رون يتجمع��ون وي�س�يرون عل��ى ط��ول ال�ش��ارع .عج��ل يحم��ل عالم��ة النجم��ة عل��ى جبهت��ه ب�ش��عر خ�ش��ن
يرجتف ويلت�صق ببطن �أمه .غربان تندفع يف الهواء ،وتتحول �إىل نقاط �سوداء ،كما لو �أنها جتمدت يف مكانها
ب�لا ح��راك .رداء �صقي��ع الذع يل� ّ�ف الت�لال ،ويتل� َّون بوهج ال�شم���س املختبئة وراء الأفق ،ويغطى بنف�س��ه كل املدى.
كواك��ب الرثي��ا توم���ض ب�ش��كل ي��كاد يالحظ يف �أعايل ال�س��ماء .ويف ال�ش��تاء احلايل :ثلج �أبي���ض يذوب تعجب ًا حتت
غط��اء اللي��ل .درب التبان��ة املمت��د ب�ين ال�ش��مال واجلن��وب ،يقط��ع جمموع��ة النج��وم �إىل ن�صفني .ح�ص��ان مربوط
مبزلقة ركوب مل�سافر يف معطف من جلد اخلراف مع قبة تنزل حتى �صدره ،يغطيه �صقيع �سميك ،يدخل القرية
مطلق� ًا �س��حب البخ��ار م��ن �أنف��ه .يف اجل��زء ال�س��فلي من ال�صورة امل�س��ماة "�أغ ّني ال�ش��تاء" ،كت��ب كاريكي الرباعية
التالية:
مثل �س ٍّر عميق تخفيه النجوم
انغم�س العامل يف �أغنية ،كما يف الأحالم
تنام القرية بعذوبة حتت القمر،
أبي�ض يف ال�صقيع.
متدثر ًة بغطاءٍ � ٍ
يف ال�ص��ور الالحق��ة وج��دت املناظ��ر الربيعي��ة وال�صيفية واخلريفية انعكا�س��ها .غم���س كاريكي ر�أ���س فر�ش��اته يف
�أل��وان الأر���ض الأم ليكت��ب �أ�ش��ياء مذهل��ة� .إن��ه ماه� ٌر حقيق��ي يو ّلد الألوان م��ن الألوان .على �س��بيل املثال ،ما �أكرث
الظ�لال املتنوع��ة لل��ون الأزرق ،الت��ي ا�س��تطاع حتقيقه��ا يف لوح��ة "الربي��ع يف وق��ت في�ضان البح�يرة"� .أزرق� ،أزرق
كثي��ف� ،أزرق داك��ن� ،أزرق ق��امت� ،أزرق �ش��احب� ،أزرق كاحل�بر ،رم��ادي� ،أزرق رم��ادي� ،أزرق ري�ش��ي ،الزوردي،
�س��ماوي ....تل��ك ه��ي ك�ثرة ظ�لال الل��ون الأزرق املوج��ودة يف �ص��ورة "الربي��ع يف وق��ت في�ض��ان البح�يرة"" .هن��ا
ا�س��تخدمت  47طيف� ًا م��ن الل��ون الأزرق  -،يق��ول كاريكي-،و�أ�س��رعت قلي�ل ًا ،ول��و �أين ،ب��دون ا�س��تعجال ،فت�ش��ت
بدق��ة يف اجلب��ال املحيط��ة ،لكن��ت ق��د عرثت على �أكرث من ع�ش��رة منه��ا �أي�ض ًا".
�أهايل تو�شيباالك الذين ال يعريون �أي اهتمام خا�ص للتفا�صيل املتوفرة يف القرية وعجائب الطبيعية املحيطة،
بعد �أن �ش��اهدوها يف �صور كاريكي مل يجدوا كلمات ،واكتفوا بال�صراخ من االرتباك" :جناح باهر ،انظروا �إىل
املح��راث املك�س��ور"" ،وه��ذا اجل�س��ر املائ��ل! " "،انظ��روا �إىل احل� ّداد! "�"،إي��ه ،ه��ل ه��ذا �ش��تاء العام املا�ض��ي؟! وهذا
(  (6

(   (6من بني الـظالل الـ 16للون الأزرق املعروفة ،هناك مثل الفاحت ،النيلي ،كوبالتي ،البرادوريتي وغريها ،ميكن للفنان �أن يعطي لظالله �أ�سماءه ،التي
هناك الكثري منها ،وال ح�صر لها .كل هذا يتوقف على و�ضوح ودقة اال�ستيعاب الب�شري لتدرج الألوان.
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هو الربيع احلايل ،طبق الأ�صل!".
�اب
ل��دى كاريك��ي ر�س��ومات �أخ��رى ممي��زة ،لكن��ه يخج��ل �أن عر�ضه��ا عل��ى �أه��ل القري��ة .دولغوفي��ازي كاريكي �-ش� ٌ
خجول بع�ض ال�شيء .يخجل ويرتع�ش ب�شدة ب�شكل خا�ص عندما يرمي �أقرانه تلميحات عن الفتيات وال�شابات،
فعل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه قري��ب م��ن الثالث�ين ،لكنه ال ي�س��تطيع �أن يبني عائلة�" .إيه ،كاريكي� ،إىل متى �س��وف جتل���س
حمت�ضن� ًا ركبتي��ك العاريت�ين ،ت��زوج ام��ر�أة"- ،يق��ول ل��ه �أقران��ه" .نع��م� ،س��ألتقي بامر�أة م��ا"- ،يح��اول كاريكي �أن
يته��رب م��ن احلدي��ث" .كاريك��ي� ،س��نقنع الفت��اة� ،أن��ت واف��ق فق��ط عل��ى �أن تتزوجه��ا"�" .إذا كان��ت الفتاة �س��توافق،
فلم��اذا ال تتزوجه��ا؟" " -لنتف��ق �إذن� ،س��نجد ل��ك عرو�س� ًا قب��ل نهاي��ة ه��ذا الأ�س��بوع ".وع��دة م��رات جه��ز الأق��ران
كاريك��ي يف حمل��ة عل��ى الق��رى املج��اورة� .إىل كل م��كان في��ه فتي��ات بالغ��ات� ،أو بن��ات كب��ار يجل�س��ن يف من��ازل
�آبائه��ن ،ق��ام كاريك��ي ال��ذي يق��وده �أقران��ه بتوجيه طريقه يف كل مرة ،والتق��ى معهن كلهن .ومع ذلك مل يجد لغة
م�ش�تركة م��ع �أي منه��ن ،مل يجده��ا للأ�س��باب التالي��ة� .أو ًال ،ب��دا حمرج� ًا وخج��و ًال �أم��ام الفتي��ات .ثاني� ًا ،كاريك��ي
�ش��خ�ص اعت��اد عل��ى التح��دث باللغ��ة الف�صح��ى .يف حديث��ه معه��ن كان ي��درج كلم��ات غ�ير اعتيادي��ة لل�س��مع" :ب�لا
ري��ب"" ،نع��م ،م��اذا تق��ول؟"" ،عل��ى الأرج��ح"�" ،أرج��و املع��ذرة"" ،ي��ا للغراب��ة"" ،مل��اذا ال ن�ص��ل �إىل اتف��اق؟"،
"�س��يكون م��ن الأف�ض��ل"" ،بق��در الإم��كان"" ،ه�ل ّا �س��محت" .مل يفع��ل ذل��ك رغب��ة من��ه لإظهار نف�س��ه للجمي��ع مهذب ًا
ولبق ًا ،و�إمنا بب�ساطة تبع ًا لعادته :كان كاريكي يتحدث بهذه الطريقة منذ �أن �أ�صبح بالغ ًا .عندما يبقى مبفرده
م��ع بويجيت��كان  ،يب��د�أ كاريك��ي على الفور باالنتق��ال �إىل لغة الكتاب.
ي��ا �أخيت��ي ،ال يحرج��ك �أن �أح��د ًا ،كم��ا يقولون ،ميتل��ك الوقاحة لأن يقابلك على انفراد يف منت�صف الليل ،عندما
يكون اجلميع نائمني� .أنا واحد من ه�ؤالء التع�ساء الذين يبحثون عن ن�صفهم الآخر.
مهما كانت الفتاة قريبة� ،أو لي�س��ت بعيدة بعقلها� ،أو مقيدة الل�س��ان� ،أو �ش��حيحة امل�ش��اعر� ،أو مل تكن قد �س��معت
مثل هذه الكلمات يف حياتها� ،إال �أنها تقفز من املفاج�أة:
ماذا قلت؟ من هو الذي تبحث عنه؟
يحاول كاريكي �أن يعرب عن نف�سه ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا:
�أق�صد زوجة يل� ،شريكة حلياتي.
�آه  ....وماذا تعمل؟
�أق��وم ب��كل م��ا ميكنن��ي القي��ام ب��ه" .من ي�س��تيقظ مبكر ًا ،يرزقه اهلل" ،فنحن ننه���ض يف الفجر ،وننزل �إىل احلياة
وامل�شاغل اليومية.
�آغا� ،أنت تتكلم بطريقة غريبة بع�ض ال�شيء؟
�أنا يف البداية �أتكلم هكذا ،يا عزيزتي.
(  (7
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بويجيتكان :هكذا ي�سمي الكازاخ الفتاة البالغة �أو �أي فتاة يف �سن الزواج.
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هل قلت "عزيزتي"؟
الفت��اة الت��ي خاطبه��ا بـ"�أخيت��ي" �أخ��ذت تهت��ز م��ن ال�ضح��ك ال�صام��ت مغطي��ة وجهه��ا بكفيه��ا ،لدرج��ة �أن كتفيه��ا
�صارا يهتزان ،ورك�ضت بعيد ًا .ثم قالت لل�شاب الف�ضويل الذي �أح�ضر كاريكي" :هذا رجل غريب ،يتحدث مثل
رجل عجوز .من هو ،كما لو �أنه لي���س يف عقله� ،أو �أنه �ش��اعر؟"
عندم��ا �ش��رب كاريك��ي يف �ش��لة م��ن الأوالد والبن��ات قلي�ل ًا م��ن "م��اء الن��ار"� ،س��كر و�أراد �أن يغن��ي �أغني��ة .يف ه��ذه
امل��رة ،م��ع معرفت��ه امل�س��بقة ،ورغب��ة من��ه يف �أن ي��ري "�أخيت��ه" الت��ي هربت لتوها م��ن اللقاء على انف��راد� ،أنه قرين
له��ا م��ن ناحي��ة ثاني��ة ،ب��د�أ �ش��اب م��راوغ ب�إزعاج��ه" :كاريك��ي ،غ��نِّ �ش��يئ ًا لن��ا ،ف�أنت حت��ب �أن تغن��ي؟! .يف مثل هذه
احل��االت ،عندم��ا تغم��ر ح��رارة "امل��اء الن��اري" اجل�س��م كله ،ال يرف���ض كاريكي عادة .وها ه��و الآن ي�أخذه ويرطب
حلق��ه ،وميدها" :لي�س��ت فتا-ا-ا-اة".
لي�ست فتاة ،و�إمنا م�صيبة فوق ر�أ�سي،
متكنت من خداعي؟
كيف
ِ
هربت،
يف النهار وعدتِّ  ،ويف الليل ِ
الآن �أجل�س معانق ًا الفراغ.
�أوه ،غوك� ،إيغي�-أي� -إيغي�-أي� ،إيغي�-أي"
يف الطري��ق �إىل البي��ت انفج��ر القري��ن �ضاح��ك ًا م��ن قلب��ه ،وق��ال ل��ه" :ح�س��ن ًا ،لق��د �أظه��رت نف�س��ك ي��ا كاريك��ي!
أنت ل�س��ت فتاة على الإطالق"! ال توجد لديك �أغنية غري هذه؟
لنذهب للبحث عن الفتاة ،وخذها وكن جليد ًاِ �" :
ه��ا ق��د عدنا الآن بال �ش��يء!".

ال ،ال يع��ود كاريك��ي م��ن هن��اك �صف��ر اليدين� ،س��وف ينقل �صورة �أخيت��ه التي تكلم معها ب�ضع كلمات �إىل ذاكرته،
و�س��يبقيها �إىل الأب��د يف قلب��ه .عن��د و�صول��ه �إىل املن��زل� ،سيم�ش��ي �إىل غرفت��ه بح��ذر عل��ى ر�ؤو���س �أ�صابع��ه حت��ى ال
ت�س��تيقظ �أم��ه النائم��ة ،وب��دون خ�شخ�ش��ة وال حفي� ٍ�ف ي�ض��ع ورق��ة �أمامه ،ويبد�أ يف ر�س��م الفتاة الت��ي كانت معه للتو
يف اللق��اء.
ال�ص��ور الت��ي بقي��ت �س��ر ًا ،حت��ى بالن�س��بة لأقران��ه ،كان��ت مر�س��ومة بدق��ة بع��د هذه الرح�لات �إىل الق��رى املجاورة
مغر ف�س��اتني
لغر�ض التعارف .عذارى جميالت عاريات ....بالطبع ل�س��ن عاريات متام ًا ،لكنهن يرتدين ب�ش��كل ٍ
حريرية �ضيقة تثري �شهوة �أي �شخ�ص ينظر �إليهن ولو ملرة واحد .يف كل واحدة من هذه اللوحات ،كان حا�ضر ًا
لدى كاريكي دائم ًا خيال �شاب يعانق بلطف حورية ح�سناء� .إنه هو نف�سه .هذا اخليال يقف يف بع�ض الأحيان على
م�س��افة م��ن احل�س��ناء ،مع�بر ًا م��ن خ�لال مظه��ره ب�صمت عن االجن��ذاب العاطفي جتاهها ،يف حني �أن احل�س��ناء
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املتفاخ��رة ،حت��ى و�إن الحظت��ه� ،إال �أنه��ا ال ت��ويل �أي اهتم��ام �إلي��ه ،وتب��دو �أنه��ا حت� ّدق بعي��د ًا بغ��رورٍ .بع��د �أن يزي��ل
كاريكي الظالل غري �ضرورية من اللوحة ،ميلأها بالألوان الالزمة ،ويتنهد ب�ش��دة ،ويهم���س" :غاليتي� ،ش��عاعي،
ك��وين زوجت��ي احلبيب��ة!"� .أوه ،ك��م م� َّرة عان��ق �ص��ورة الفت��اة داعي ًا اهلل اخلال��ق " ....تعايل �إىل هنا- ،هم���س- ،ال
تبق�ين لوح��ة ب�لا حي��اة� ،أذبي ج�س��دي ب�أنفا�س��ك ال�س��اخنة ،واملئي عامل��ي بال�ضوء ،تعايل �إيل فج��أة ،يا عزيزتي.
تع��ايل �إيل م��ن ه��ذه الورق��ة� .أوه� ،أيته��ا احل�س��ناء� ،أخرج��ي و�أ�ش��علي �ضوء روحي!" .لكن احل�س��ناء القا�س��ية ،التي
ال ميك��ن الو�ص��ول �إليه��ا� ،صامت��ة .ث��م يبد�أ قلب كاريكي بال�ضرب ب�ش��كل �أ�س��رع ،يلم���س بيدي��ه املرجتفتني ال�صدر
الفاخر للفتاة يف ال�صورة ،وعنقها الذي ي�شبه عنق بجعة ،و�شفتيها املليئتني واملتعط�شتني لقبلة ،وحلمتي ثدييها
اجلذابت�ين ،وخ�صره��ا الرقي��ق م��ع انحنائ��ه احل��اد ،وب�أط��راف �أ�صابعه ،يلم���س فخذيها الناعم�ين ،اللذين جتعل
منهما الرع�ش��ة اخلفيفة على و�ش��ك �أن يتحركا ،وبعد �أن يغم�ض عينيه ،ي�س��تمتع مبتعة الهناء هذه بال حدود.
يف �إح��دى الأم�س��يات ،عندم��ا �س��قط ال�ش��فق ،وب��د�أ الظ�لام يزح��ف بب��طء� ،ش��اهد عل��ى �شا�ش��ة التلفزي��ون فت��اة
ترت��دي ف�س��تان ًا �أ�س��ود ًا .كان��ت يف �س��وريا الت��ي تعمه��ا احل��روب ،حي��ث يج��ري تب��ادل لإط�لاق النار ،وي�س��ود الذعر
والفو�ض��ى .الفت��اة كازاخي��ة .حتدث��ت ع��ن الدعاب��ة الفظيع��ة الت��ي لعبه��ا الق��در معه��ا ،وم��ن عينيه��ا احلزينت�ين
انهمرت الدموع .من كل هذا فهم �ش��يئ ًا واحد ًا :هذه الفتاة ،التي ا�ست�س��لمت لت�أثري احدى �صديقاتها ،دخلت يف
طائفة دينية غريبة ،متخلية بذلك عن والديها و�أهلها و�أقاربها .يف اليوم الذي ح�صلت فيه �أخري ًا على �ش��هادة
�إنهاء الدرا�سة اجلامعية بتخ�ص�ص تدري�س اللغة الإجنليزية يف املدار�س الثانوية ،ع ّرفتها �صديقتها على �ش َّب ٍان
م��ن بيئ��ة غ�ير معروف��ة له��ا م��ن قب��ل .وه��ذا التع��ارف ق ّربه��ا م��ن �أكرثه��م نف��وذ ًا ،وتوا�صل��ت مع��ه ب�ش��كل وثي��ق يف
عميق،
البداي��ة ،فعه��د �إليه��ا ب�أ�س��راره ،ث��م حتول��ت العالق��ة احلميمي��ة �إىل حب ،وبع��د فرتة ق�صرية وقع��ا يف ٍ
حب ٍ
وتزوج��ا .ق��ال له��ا حبيبه��ا" :هن��اك تقالي��د وع��ادات �أخ��رى يف جمتمعن��ا ،ونح��ن ال نقي��م حف�لات زف��اف �صاخب��ة
وثري��ة م��ع بيتي�ش��ار ووليم��ة للع��امل كل��ه ،وال نع�ترف قطعي� ًا باخلطوب��ة و�إقام��ة عالق��ات قراب��ة ب�ين اخلاطب�ين.
يق��ام زواجن��ا مبوافق��ة ال�ش��يخ عم��ر م��ن ال�س��عودية� .أن��ت الآن زوجتي ال�ش��رعية" .بعد ذلك �أقنعها م��رة واحدة �أن
تن��ام مع��ه يف فرا���ش الزوجي��ة ،وبع��د �أن �أطف��أ �ش��هوته ،ق��ال" :ل��دي عم��ل مه��م يف اخل��ارج ،وال ب��د يل م��ن ق�ض��اء
بع���ض الوق��ت هن��اك" ،ث��م اختف��ي .يف الوق��ت نف�س��ه ،حتدثت الفتاة ،التي ُقبلت ب�ش��كل نهائي كع�ضو يف اجلماعة،
ع��ن حياته��ا ب�ش��كل كام��ل ،و�أعلن��ت يف النهاي��ة تخليه��ا ع��ن كل م��ا كان لديه��ا .يف �أح��د الأيام ت�س��لمت على هاتفها
اخلل��وي ر�س��الة فيدي��و رهيب��ة ،فيه��ا يق��ول زوجه��ا والدم��وع يف عيني��ه� :أخ��ي� ،س��أعطيك الكث�ير م��ن امل��ال ،خذهم
واذه��ب ب�س��رعة �إىل تركي��ا .لق��د �صدمتن��ي م�صيب��ة! ه��ي ت�س��افر ف��ور ًا �إىل تركي��ا ،وت�ص��ل �إىل العن��وان املح��دد.
عندم��ا و�صل��ت �إىل هن��اك ،ق��ال له��ا م�س��تقبلوها" :زوج��ك موج��ود يف �س��وريا� ،س��تجدينه هن��اك" ،ث��م �أخ��ذوا كل
امل��ال منه��ا ،ورافقوه��ا يف الطري��ق .ويف �س��وريا كان��ت الكارث��ة الكب�يرة م�س��تعرة ،فف��ي كل م��كان ح��روب مذاب��ح
(  (8
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بيتي�شار :طق�س الزفاف لإزالة الطرحة من على وجه العرو�س ،ما يعني �أنها الآن امر�أة متزوجة ،مبرافقة �أغنية الأمنيات الطيبة حتمل اال�سم نف�سه
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دموية .ال تعرف �أين لها �أن جتد زوجها ،فالآن الفتاة التعي�سة تنام كل يوم مع رجل جديد ....بعد ذلك وجدت
امل�س��كينة نف�س��ها يف ا�س��تعباد جن�س��ي ،ال ت�س��تطيع �أن تتكل��م ،وترجت��ف م��ن الب��كاء املرير.
يف امل�س��اء ،بع��د �أن ق��اد املا�ش��ية �إىل الزريب��ة ،جل���س كاريك��ي �أم��ام التلفزي��ون ،و�أ�صاب��ه �ش��لل مبج��رد �أن ر�أى
الفت��اة يف الث��وب الأ�س��ود ،فهم���س قائ�ل ًا" :م��ا �أجم��ل هات��ان العين��ان ،ي��ا �إله��ي� ،أي عين��ان هم��ا؟" مل يك��ن امل�ص�ير
الر�س��ام ،بل دموعها الغزي��رة ،وعيناها ال�س��وداوان الالمعتان اللتان
الرهي��ب ال��ذي �أ�ص��اب الفت��اة ه��و من �صدم ّ
تدفق��ت منهم��ا .ف�س��تان �أ�س��ود ،ووج��ه مغط��ى بالكام��ل تقريب � ًا .وحده��ا العين��ان مك�ش��وفتان ،عين��ان جميلت��ان
تغ�س��لهما الدم��وع .انحن��ى كاريك��ي عل��ى �صفحة ورق بي�ضاء ،مت�أم ًال بقلمه .وفق ًا لعادت��ه املت�أ�صلة ،حاول تعريتها
م��ن خ�لال ن��زع الأغطي��ة ال�س��وداء عنه��ا ،مل تواف��ق .قاوم��ت �ص��ورة الفت��اة ذل��ك ،ومل ترغ��ب يف �أن تظه��ر �أمام��ه
الر�س��ام"- ،ي��ا عزيزت��ي ،ال تكوين عني��دة ،تع ّري� .س��تتعرين و"تن�ضمني �إىل
عاري��ة�" .س�أ�س��حبه� ،س��أنزعه"- ،ق��ال ّ
�صف��وف خليالت��ي" .يف البداي��ة ر�س��م الب�ؤب�ؤي��ن ال�س��وداوين لعينيها احلزينتني حتت رمو���ش كثيف��ة .الآن يجب �أن
تك��ون هات��ان العين��ان مو�ضحت�ين بخط��وط وجهها .رمبا يجب �أن يكون رقيق ًا ،مع عظام وجنتني �ضيقة ومتطاولة
قلي�ل ًا� .أج��ل ،هك��ذا حتدي��د ًا ....ولك��ن يب��دو �أن الذقن جاءت ممدودة كثري ًا .مثل هذا ال�ش��كل البي�ضاوي يعر�ض
احل�س��ناء باردة للغاية ،بال دفءٍ يف روحها ،وبال �إح�سا���س� .أم ينبغي �أن �أعطي ا�س��تدارة �إىل ال�ش��كل البي�ضاوي
لوجهه��ا؟ خط��أ كلي� ًا .لق��د جعلت املالمح امل�س��تديرة وجهها طفح ًا ،غري متوائم مع العينني اجلميلتني ،و�أف�س��دت
املظه��ر اخلارج��ي للوج��ه ب�أكمل��ه .وم��اذا ل��و كان ل��و ت�ضيق قلي ًال ال�ش��كل البي�ض��اوي لوجه املر�أة التي قا�س��ت �آالم ًا
�ش��ديدة ،وعان��ت م��ن الكث�ير م��ن الع��ذاب؟ ت�برز عظ��ام الوج��ه ،ويتال�ش��ى اخل��دان ،وتظه��ر على الوجه ال�ش��احب
�آثار حزن ال مفر منه .ت�س��تدعي مثل هذه املر�أة لدى كل �ش��خ�ص �ش��عور التعاطف واحلزن ،لكن يف نف���س الوقت،
هاتان العينان ال�س��احرتان ب�ش��كل مذهل ،تتطلبان م�ش��اعر خمتلفة ،ترجوانك" :ال تذ َّلني بال�ش��فقة ،ال ت�ش��اركني
�أح��زاين ،ال تدخ��ل يف �أعماقه��ا ،ح��اول �أن تفهمن��ي ،امنحن��ي الأمل".
لك��ن حماوالت��ه العث��ور عل��ى ح��ل غ�ير متوق��ع يف لوحة ظ�لال اللون الأ�س��ود ،عندما تندم��ج العينان ال�س��وداوان مع
الكلفة ال�سوداء على الف�ستان الأ�سود ،ف�شلت �أي�ض ًا .الثوب الأ�سود مع الكلفة ال�سوداء ابتلعته الدموع املنهمرة من
العينني ال�سوداوين -جتمد يف �صمت ،ك�صنم�" .أوه ،يا لها من عينني!  -تنهد كاريكي بحزن "-ماذا بو�سعي �أن
�أفعل معكما؟" من هذه الليلة �أخذها عادة �أن يغمغم با�س��تمرار بكلمات ،وعبارات غري مفهومة وغري مرتابطة:
"عينان تثريان ال�شفقة"" ،عينان رائعتان"" ،عينان قذرتان"" ،عينان �شيطانيتان".
رعاية �أمه العجوز ،واملزرعة ،وال�ش��ؤون وامل�ش��اغل اليومية التي ال تت�س��امح مع �أي ت�أخري -كل هذا ُترك يف مكان
م��ا عل��ى الهام���ش .يف بع���ض الأحي��ان ،مل ت�ؤخ��ذ املا�ش��ية �إىل املرع��ى ،وبقي��ت حمبو�س��ة يف احلظرية تثغ��و وت�صيح
ب�شكل حزين .يف الوقت املنا�سب مل ُيعب�أ املوقد ،ومل يقطع احلطب ،ومل ُيجلب املاء .كانت املر�أة العجوز حت�ضر
امل��اء م��ن خل��ف الأغ�ص��ان املقطوع��ة من ّقلة قدميه��ا ب�صعوبة .عندها �أخربت جريانها مبعاناتها�" :أ�ش��عر �أن عين ًا
�أ�صاب��ت ب�ؤب��ؤ عين��ي .يه��رع يف كل م��كان يف هذي��ان ،ويك��رر ب�لا نهاية" :عين��ان ،عينان .ويف النهار يجل���س ويحدق
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يف نقطة واحدة مرمن ًا" :عينان ،عينان" .يبدو �أن �ش��خ�ص ًا نظر �إىل ُمهريي ،وجلب له ال�ضرر".
امل�صيب��ة الت��ي وقع��ت عل��ى ر�أ���س كاريك��ي� ،أحزن��ت ب�ش��دة �أه��ايل تو�ش��يبوالك الطيب�ين واحلنون�ين واملتعاطف�ين،
وقال��وا" :ه��ذا ال�ش��خ�ص جدي��ر باالح�ترام ،لك��ن ات�ض��ح �أن��ه �إذا �أراد اهلل �أن يج��رح �ش��خ�ص ًا م��ا ،ف�س��وف يفع��ل
ذل��ك"" .م��ا العم��ل الآن؟" بع��د �أن ف َّك��ر �أه��ل القري��ة يف "م��اذا يفعل��ون الآن" ،وبعد الت�ش��اور ،ق��رروا" :يجب معاجلة
كاريك��ي" ،و�إال �س��يهزل ،وي�صب��ح ه��ذا امل�س��كني يف النهاي��ة جمنون� ًا" .يف وق��ت ق�ص�ير انت�ش��ر خ�بر رهي��ب يف كل
م��كان" :كاريكي فق��د عقله".
امتلأ منزله ب�صور امر�أة يف ثوب �أ�سود ،وجميع �أنواع الوحو�ش املبهمة .عفوك يا رب ،ال ُترنا يا اهلل مثل ذلك،
موق��ف تق�ش��عر ل��ه الأب��دان" .يف الواق��ع ،كان يف ه��ذه الكلمات قدر كبري من احلقيق��ة .لأنه منذ �أن عر�ضوا على�شا�ش��ة التلفزي��ون الغريب��ة الر�ش��يقة ذات العين�ين ال�س��وداوين اللت�ين تغ�س��لهما الدم��وع الغزيرة ،واملرتدية لبا�س� ًا
�أ�سود ًا كلي ًا ،بد�أ كاريكي يغم�س ر�أ�س فر�شاته يف اللون الأ�سود فقط ،وير�سم �صوره ب�شكل دائم لها وحدها .ليلة
�س��وداء :من الظالم الدام���س تنظر عينان رهيبتان؛ على قمة اجلبل الأ�س��ود ُترى عينان متوجهتان بالدعاء �إىل
�ود؛ �س��حابة �س��وداء :من حتتها
ال�س��ماء؛ غاب��ة مظلم��ة :ف��وق ه��ذه الغاب��ة املظلم��ة علق��ت عينان �س��وداوان بظل �أ�س� ٍ
تط��ل عين��ان �س��وداوان تذرف��ان الدم��وع؛ م��ر�آة �س��وداء :تنظ��ر منه��ا عين��ان �س��وداوان؛ ليل��ة �س��وداء :و�س��طها ُتظلم
بح�يرة ،وته��در موج��ات �صغ�يرة متمايل��ة تتح��ول كلي� ًا �إىل عي��ون؛ حج��ر �أ�س��ود :تطل من��ه عينان �س��وداوان بعد �أن
�شقتاه �إىل ن�صفني؛ عمالق �أ�سود مع عيني امر�أة؛ �أوراق-عيون البتوال ،تت�شرب �سحر عيني امر�أة؛ على اجلانب
املت�صدع من مرجل �أ�سود هناك روا�سب لبيابي �سود  ....بع�ضها معلقة على اجلدار ،والبع�ض الآخر �أخذ مكانه
على �إطارات النوافذ وعلى حواف درف ال"�أبو"اب ،وك ٌم منها مبعرث ب�شكل ع�شوائي على الأر�ض ،و�أربع �أو خم�س
عيون تراقب من ال�س��قف.
بع���ض العي��ون بع��د �أن ترك��ت غرف��ة كاريك��ي وج��دت نف�س��ها يف املدخ��ل .عي��ون ،عي��ون ،عي��ون يف كل م��كان ،كث�يرة
ه��ي �إىل درج��ة �أن��ك ال ت�س��تطيع �أن تخط��و خط��وة واح��دة� .أولئ��ك الأ�ش��خا�ص الذي��ن �أرادوا الذه��اب �إىل م��كان
ال�ش��رف -ال�ص��در ،ال��ذي يق��ع قبال��ة ب��اب مدخ��ل الغرف��ة ،ا�ضط��روا للقف��ز ،كم��ا ل��و كان��وا ق��د دا�س��وا عل��ى فح��م
م�ش��تعل ،وو�ضع��وا �أقدامه��م عل��ى منطق��ة خالي��ة حت��ى ال يخط��وا عليه��ا باخلط��أ.
بع��د ذل��ك� ،أت��ى �أنا���س بع��د �أن �أث��اروا �ضج��ة ال ميك��ن تخيله��ا ،ظه��ر �أك�س��اكال حكي��م  -اجل��د العج��وز �آغيم�س��ايل
م�سد �آغيم�سايل حليته البي�ضاء التي كانت تغطي ثوبه الأبي�ض كالثلج �إىل
الذي جتاوز عمره ت�سع مو�شيالت َّ .
�صدره ،و�أغلق عينيه الوا�س��عتني الثاقبتني ،وقال" :يف �أيامنا هذه مل يعد هناك الباك�س��ي ال�س��ابقون .لو �أنهم
عا�شوا بيننا ،جلاءوا ب�أنف�سهم �إىل كاريكي .ومع ذلك ،يبدو �أن الباك�سي كاراكيني انتقل �إليه �شي ٌء ما من ه�ؤالء
(  (9

( (  (1

(   (9مو�شيل :ح�ساب قدمي لعمر الإن�سان وفق دورة االثنتي ع�شرة �سنة؛ دورة احليوان ملدة اثني ع�شر عام ًا (على �سبيل املثال� ،سنة القرد ،و�سنة الكلب وما
�إىل ذلك)؛ تنتهي الدورة الأوىل يف �سن الثالثة ع�شرة .وهذا هو الرتتيب 13 :و 25و 27و 49و 61و 73و 85و� 97سنة وهكذا دواليك.
( (  (1

باك�سي� :شامان ،مداوي يعالج "بطرد الأرواح ال�شريرة والأ�شباح .كان لدى باك�سي طاقة قوية ،وقوة فوق احلوا�س ،و�سحر �شعوذة.
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الباك�س��ي الهمجيني ،ابحثوا عنه".
حاملا �س��مع ال�ش��باب هذه الكلمات من الرجل امل�س��ن ،هرعوا على الفور .وب�س��يارات عالية ال�س��رعة انطلقوا �إىل
كاراكين��ي ال��ذي كان يعي���ش وحي��د ًا يف م��كان ن��اءٍ على �ضفة نهر �ش��ينجيل ،وي�س�ير دائم ًا بر�أ���س مك�ش��وفة  .بعد
يومني ،يف فرتة ما بعد الظهر ،و�صل الباك�سي �إىل تو�شيبوالك ،يهتز بكل ج�سمه� .أح�ضره ال�شباب الذين ذهبوا
�إليه ،والذين قاطعوا بع�ضهم البع�ض ،وبد�أوا يف �س��ردجميع �أنواع احلكايات عنه.
�أوه ،ي��ا �إله��ي ،م��ع �أي �صعوب��ة وجدن��ا باك�س��ي .ط��وال النه��ار ،وط��وال اللي��ل م�ش��ينا ذهاب� ًا و�إياب� ًا عل��ى طول جمرى
�شينجيلي ،لكننا مل نعرث عليه ،وبعد �أن �أ�صابنا الي�أ�س ،ومل نعرف ما يجب �أن فعله� ،أردنا العودة ،عندما فج�أة،
�صدق �أو ال ،من دوامة كانت جتر �صخرة �ضخمة بحجم ال�شانرياك  ،خرج باك�سينا مع �صرخة متزق القلب.
�صال ٌح ،على الرغم من هذا ،مل يبلل �أبد ًا ....
وه��ل مبق��دور �ش��خ�ص ع��ادي �أن يفه��م م��ا يتح��دث الباك�س��ي عن��ه؟ ط��وال الطري��ق كان يتح��دث ع��ن �أ�ش��ياءٍ غ�ير
مفهوم��ة" :م�ش��يت يف ق��اع النه��ر ،وكن��ت �أم��رح يف احتف��االت �س��يد نه��ر �أوم��ي" .بد�أن��ا نتح��دث ع��ن كاريك��ي ،لكن��ه
قاطعن��ا" :ا�صمت��وا وال حتمل��وا �أي ه��راء ،ف�أن��ا م��ن دونك��م �أع��رف ذل��ك".
�أردنا �أن نلمح له �أن كاريكي من ال�صباح الباكر حتى وقت مت�أخر من امل�س��اء يجل���س وير�س��م عيون ًا ،و�أن ن�س��أله
عن ال�شيء الذي يرتبط به ذلك ،ف�أخرج ر�أ�سه من نافذة ال�سيارة ،و�صاح ،كغراب ،ب�أعلى �صوته .وبعد �أن نعق
عدة مرات ،ظهر غراب من العدم ،وطار خلفنا مبا�شرة �إىل هنا....
ه�س ،يكفي ،ماذا قال الباك�سي؟"
يقول �إنه من ال�ضروري تقدمي �شا ٍة ،نعجة �سوداء بدون �أي بقعة.
لن جند �شاة �سوداء بدون بقعة.
بد�أ ال�شباب يف املزاح.
�إذا مل جند واحدة� ،سنطلب من كاريكي فيل ّون ال�شاة بالكامل باللون الأ�سود.
مل ترق هذه املزحة غري املنا�سبة لكبار ال�سن ،ف�أقطبوا حواجبهم.
ملاذا ال�ضحك؟ الرجل ،كما تعلمون ،ي�شعر بثقل على روحه� ،إنه يحارب اجلن! ابحثوا يف القرية املجاورة.
ولك��ن مت العث��ور عل��ى �ش��اة �س��وداء ب��دون بقع��ة فاحت��ة واح��دة ،لي���س يف �أي م��كان ،ب��ل يف حظ�يرة كاريك��ي .فه��م
النا���س ذل��ك عل��ى �أن��ه ف��أل خري ،وكانوا �س��عداء.
�أم��ر الباك�س��ي بذب��ح ال�ش��اة ال�س��وداء .ث��م �س��خن عل��ى الن��ار مغرف��ة م��ن الق�صدي��ر� .ص� َّ�ب فيه��ا دهن� ًا �أخ��ذه م��ن
الأمع��اء ،وذوب��ه فيه��ا ،و�ألق��ى فيه��ا خرق��ة زرقاء .بعد �أن فعل ذلك ،دخل الغرفة التي كان كايريكي جال�س� ًا فيها.
( (  (1

( (  (1

( (   (1كان يعترب غري الئق بالن�سبة لكبار ال�سن الكازاخ �أن ي�سريوا بر�ؤو�س مك�شوفة؛ بذلك يبني باك�سي كاراكيني �أنه هو �سيد نف�سه ،و�أنه هو من ي�ضع
قواعده وال يهمه الر�أي العام.
( (  (1

�شانرياك :هيكل قبة اليورت ،وهو عبارة عن دائرة خ�شبية يبلغ قطرها �أكرث من مرت وذلك بح�سب حجم اليورت.
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خرج النا�س املحت�شدين يف املنزل �إىل الفناء .بعد مرور وقت ،يعادل وقت غليان احلليب ،خرج الباك�سي خمتنق ًا
من الدخان الذي دخل �إىل حلقه�" .أح�ضروا كبد ال�ش��اة ال�س��وداء .بها �س��وف �أعاجله"� .أم�س��ك الباك�س��ي بالكبد،
واندفع �إىل غرفة كاريكي مطلق ًا �صراخ ًا وزعيق ًا� .أولئك الذين كانوا ي�سرتقون النظر من خالل فتحات النافذة
�ود ،ومن فجوة بحجم العني بني دعامة الباب واجلدار� ،أخربوا فيما بعد�" :أوي ،رعب
املغطاة ب�ش��ريط فيلم �أ�س� ٍ
حقيقي كان يحدث هناك! �أوي ،حتى احلديث عن ذلك هو مرعب! عندما دخل الباك�س��ي الغرفة مم�س��ك ًا بكبد
�ال �أ�س��ود �ضخ��م ،و�أخ��ذ ي�ص��رخ ب�ش��كل غا�ض��ب .يف ه��ذه اللحظ��ة حت��ول
ال�ش��اة ال�س��وداء حت��ول فج ��أة �إىل ج َّم� ٍ
كاريك��ي �إىل تن�ين �ضخ��م وخمي��ف .عندم��ا حتول الباك�س��ي �إىل الرمح الأ�س��ود و�ألقى بنف�س��ه عليه ،حتول كاريكي
درع و�أخذ ي�صارع .عندها حتول الباك�سي �إىل قط �أ�سود ،وبد�أ يقر�أ ال�صالوات ،يف حني بد�أ كاريكي ،الذي
�إىل ٍ
�ود ،يفتن��ه .ب��د�أ الباك�س��ي ،ال��ذي حت َّول �إىل �س��وط ثخني ،بجلد كاريكي بق��وة� ،إال �أن كاريكي،
حت��ول �إىل ثعب��ان �أ�س� ٍ
الذي حتول �إىل هراوة� ،أبعده بعيد ًا .لكن الباك�س��ي اكت�س��ب فج�أة مظهر فتاة ترتدي ف�س��تان ًا حالك ال�س��واد ،بد�أ
بالتمايل والتلوي �أمام كاريكا الذي �سقط على يده املمدودة ،يف حني حتول باك�سي �إىل غراب �أ�سود ،وح َّلق بعيد ًا
دون �أن يعال��ج كاريكي".
بع��د الباك�س��ي ال��ذي ج��اء �إىل هن��ا ما�ش��ي ًا عل��ى الأر���ض وغ��ادر حملق ًا يف ال�س��ماء� ،أوق��ف ُم ّل ح�صان��ه يف القرية.
"�إن��ه ق��ارى ٌء حقيق��ي ،يع��رف الق��ر�آن كل��ه ع��ن ظه��ر قل��ب� ،إذا كان �أي �ش��خ�ص ي�س��تطيع �أن يخل���ص كاريك��ي م��ن
الر�سام الذين كانوا ي�شعرون بالقلق �إزاء حالته.
مر�ضه ،فهذا ال�شخ�ص هو وحده"- ،قال فيما بينهم �أهل قرية ّ
عل��ى الرغ��م م��ن �أن امل� ّلا كان يب��دو يف مظه��ره رج�ل ًا م�س��ن ًا ،ذا حلي��ة كثيف��ة وطويلة حتى ال�س��رة ،لكن��ه يف الواقع
كان رج�ل ًا يف منت�ص��ف العم��ر ،عم��ره �أك�ثر م��ن �أربع�ين عام ًا بقليل ،م�ش��ى ب�ش��كل قوي لدرجة �أن حروف �س��رواله
الق�ص�ير كان��ت ترف��رف �أثن��اء امل�ش��ي .تب�ين �أن��ه رج��ل متك�بر قلي�ل ًا ،فعندم��ا طلب��وا من��ه ب��أدب ق��راءة ال�صل��وات
املكر�س��ة ل��روح الأج��داد� ،أ�س�لاف كاريك��ي ،غ�ض��ب على الف��ور" :مل �أح�ضر �إىل هنا ملعاجل��ة �أرواح مري�ضة ،و�إمنا
لعالج �شخ�ص مري�ض!"�" .أجل ،بالطبع� ،سماحتكم� ،أنتم تعلمون �أف�ضل ،افعلوا ما ترونه منا�سب ًا"- ،بدون تذمر
واف��ق النا���س ،الذي��ن كان��وا خائف�ين حتى املوت م��ن امل�صيبة التي وقعت على ر�أ���س كاريكي.
�أم�س��ك امل� ّلا بي��ده كاريك��ي ال��ذي كان يجل���س يف غرفت��ه ويح��دق به��دوء يف ورق��ة بي�ض��اء يف ي��ده ،و�أخرج��ه .كان
من ال�صعب التعرف على كاريكي امل�س��كني ....كان وجهه هزي ًال �ش��احب ًا ،و�ش��عره متدلي ًا على �أكتافه املنخف�ضة،
وذقنه مغطاة بلحية ،وعيناه غائرتني ،وخ ّداه عميقني ،و�أظافره طويلة ،ومل تعد متيزه ال�سمنة ال�سابقة� ،إذ كان
يع��اين م��ن اله��زال الت��ام هن��ا ،وب��دا �أنح��ف و�أط��ول م��ن ذي قبل.
هل ت�ؤملك ر�أ�سك ب�شدة؟ �س�أله ّ
املل.
هز كاريكي بر�أ�سه.
يعن��ي ي�ؤمل��ك- ،ق��ال امل� ّلا ال��ذي كان يراق��ب كي��ف كان كاريك��ي يه��ز ر�أ�س��ه .بع��د ذل��ك ق��ر�أ �إح��دى ال�س��ور ب�ش��كل
جميل.
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نظر كاريكي �ضاحك ًا �إىل النا�س الذين �أحاطوا به من جميع اجلهات.
قام َّ
قاطع:
املل
با�ستنتاج ٍ
ٍ
لقد ر�أيتم� ،إنه ي�ضحك .لقد �سكنه اجلن� .سوف �أقر�أ ال�صلوات ،ثالثة �أيام وثالث ليال �س�أقر�أها.
�ال ق��ر�أ امل� ّلا ال�صل��وات دون توق��ف .مل��دة ثالث��ة �أي��ام وث�لاث لي��ال ،بال��كاد حب���س �أه��ل
مل��دة ثالث��ة �أي��ام وث�لاث لي� ٍ
القرية دموعهم وهم ي�ستمعون بتلهف ل�صوت ّ
املل العذب وهو يقر�أ ال�سور والآيات ،ويق ّلب �صفحات امل�صحف.
يف ه��ذه الأثن��اء كان كاريك��ي يجل���س بثب��ات عل��ى احل�ص��ان املج َّن��ح لإلهام��ه ،ال�س��ريع دون كل��ل .خالل ه��ذه الأيام
الثالثة خلق �صورة �س��ماء ،هبطت �إىل �س��طح عينني وا�س��عتي مذهلتني ،ت�صبوان نحوها .رهيب! عينان �س��حرتا
ال�س��ماء نف�سها....
�أيها النا�س ،ال تلوموين -بعد ثالثة �أيام خاطب ّ
املل اجلميع- ،لقد فعلت كل ما كان يف و�سعي.
مل يتبق �أي �أثر لغرور ّ
املل ،فقد �أ�صبح لطيف ًا ووديع ًا .ويف اخلتام ،حمتفظ ًا بالتوا�ضع والوداعة ،قال:
لق��د تب�ين �أن اجلن��ي ال��ذي �س��كنه كان قوي� ًا ،ولك��ن يب��دو يل� ،أن امل�س��افة �إىل قم��ع ه��ذه املحن��ة ال�س��وداء ق��د ذ ّلل��ت
قلي ًال .الأمل بال�شفاء موجود .املري�ض امل�سكني يتملكه ٌ
�شغف ملخلوقة �أنثى ،ترتدي نقاب ًا� .إن �شاء اهلل� ،إذا تزوج
م��ن مث��ل ه��ذه امل��ر�أة ال�صاحل��ة الت��ي تخ��اف اهلل ،فبم�ش��يئة اهلل تعاىل �سي�س�ير عل��ى الطريق ال�صحيح ،و�س��يكون
ق��ادر ًا عل��ى التخل���ص متام� ًا م��ن ع ّلت��ه ومر�ض��ه ،وي�صب��ح �ش��خ�ص ًا عادي� ًا .لذل��ك �س��اعدوا كاريك��ي ،فم��كان ه��ذا
ال�ش��اب يف جماعتنا.
مو ُلديك��ي - ،نا�ش��د امل� ّلا �أه��ل تو�ش��يبوالك املتعاطف��ون والعاطف��ون ،الذي��ن يعامل��ون القريب�ين منه��م كم��ا ل��و
كان��وا �أطفاله��م- ،ن�ش��كركم �أل��ف م��رة وم��رة عل��ى ح�س��ن نواياك��م وتعاطفكم ال�ص��ادق!" ملاذا ت�أخ��ذ كريكي ،دعه
يبقى معنا.
ليكن كما ت�شا�ؤون- ،وافق ّ
املل ،فرح ًا يف قلبه �أنه متكن من �أن يخل�ص ر�أ�سه ب�سهولة من عبء كاريكي.
بعد �أن غادر ّ
املل ،بد�أ �أقران كاريكي يف االلتزام بالن�صيحة.
الر�سام �إىل القرى حيث كان هناك فتيات للزواج ،توجه �إىل اجلميع قائ ًال:
ال�شاب املاكر الذي كان يقود ّ
لق��د �أعط��ى ذل��ك الرج��ل ن�صيح��ة ذكية .يج��ب علينا �أن نزوج هذا الأخرق ،مهما كل��ف الأمر .تذكروا ،مو ُلديكي
قال" :مع كي�� ٍ�س على ر�أ�س��ها"� .إنه يحتاج �إىل امر�أة مهما كان الكي���س الذي على ر�أ�س��ها.
�صحح �أحدهم.لي�س كي�س ًا ،و�إمنا "نقاب" َّ
من��ذ ذل��ك الي��وم �أخ��ذ الأ�صدقاء-الأق��ران لكاريك��ي يجوب��ون جمي��ع القرى املج��اورة بحث ًا عن فتاة ترت��دي نقاب ًا،
ول�س��وء احلظ مل يعرثوا على مثل هذه الفتاة يف الريف ،وبعد �أن بذلوا الكثري من اجلهد ،عادوا �صفر اليدين.
يف املدين��ة مل يك��ن ع��دد الن�س��وة اللوات��ي يرتدي��ن غط��اء ر�أ���س �أ�س��ود ًا قلي�ل ًا� ،إال �أن �أق��ران كاريك��ي الذي��ن عرف��وا
( (  (1

( (  (1

مو ُلديكي� :صيغة االح رتام يف خماطبة ّ
املل.
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كيفي��ة العث��ور عل��ى لغ��ة م�ش�تركة م��ع �أي من ممثالت اجلن���س اللطيف ،مل يعجبوهن ،فف�ش��لوا يف التقارب مع من
ن�ش��أ يف بيئ��ة معزول��ة ،وترع��رع يف ظل تقالي� ٍ�د خمتلفة متام ًا.
كل واح��دة م��ن الفتي��ات اللوات��ي متك��ن ال�ش��باب م��ن الب��دء باحلدي��ث معه��ن� ،أدخلته��م يف حال��ة م��ن التخب��ط
والت�شوي�ش بطرحها ال�س�ؤال ذاته" :هل �صديقكم على الطريق ال�صحيح؟" عندها فقد ال�شباب كل �أمل .وبعد �أن
و�صل��وا �إىل الي�أ���س الكام��ل م��ن ال�س��ؤال م��رار ًا وتك��رار ًا لكل م��ن ي�صادفهم� ،صادفوا �أخريا فتاة م�ش��ردة.
ن�ش ��أت بويجيت��كان يتيم��ة ال"�أبو"ي��ن .والفت��اة البائ�س��ة الت��ي كان��ت يف حال��ة يائ�س��ة ،ال تع��رف �إىل �أي��ن تذه��ب
وماذا تفعل ،كانت يف الواقع فتاة ذكية ،وعندما ا�ستمعت بعناية عن كاريكي من ال�شباب القرويني ال�صريحني،
�شعرت باملوا�ساة والتعاطف معه ،و�ص ّدقت وعود ال�شبان عن �أنهم �سيعتنون بها بكل و�سيلة ،ووافقت على ارتداء
النق��اب .وبذل��ك ،بع��د �أن اعت�بر �أق��ران كاريك��ي �أن مهمته��م �أجنزت ،توجهوا �إىل القرية يحمل��ون �أخبار ًا طيبة.
الب�ش��ارة ،ي��ا �أه��ل القري��ة ،الب�ش��ارة! �إىل قريتن��ا �س��ت�أتي ذات احل�س��ناء يف الث��وب الأ�س��ود الت��ي �ش��اهدها كاريك��ي
عل��ى �شا�ش��ة التلفزي��ون! �س��ت�أتي العرو���س! �س��ت�أتي الفت��اة ذات العين�ين ال�س��وداوين الت��ي ط��ال انتظاره��ا ،والت��ي
�أو�صل��ت كاريك��ي �إىل ح��د اجلنون!
ات�ض��ح �أن اخل�بر ال�س��ار ال��ذي مل يله��ب �أه��ل القري��ة فح�س��ب ،ب��ل الودي��ان واجلب��ال املج��اورة �أي�ض ًا� ،أع��اد احلياة
�إىل كاريكي.
غم��رت ال�س��عادة الأم امل�س��نة ،فب��د�أت جت��ري عل��ى الف��ور ،فتح��ت غط��اء �صندوقه��ا الأبي���ض ،وفت�ش��ت يف كل م��ا
كان في��ه ،ووزع��ت عل��ى ال�ش��ابات اللوات��ي ك��ن ي�أت�ين �إىل املن��زل كل جموهراته��ا الغالي��ة ،ومل تبخ��ل بالهداي��ا التي
يفرت���ض ،ح�س��ب الع��رف� ،أن تعط��ى يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،ومل تخ� ِ�ف الن�س��وة املوق��رات تعابريه��ن الدامع��ة التي
�أثاره��ا يف فرحه��ن ال�صادق.
كان كاريك��ي �س��عيد ًا �أي�ض � ًا�" .آ ٍه ،ك��م ه��م رائع��ون رفاق��ي الطيب��ون ،مبقدوره��م �أن يفعل��وا م��ا تري��د ،يفت�ش��ون،
ويع�ثرون كل �ش��يء" -ق��ال كريك��ي �ضاح��ك ًا م��ن قلب��ه.
كذلك بحما�س �شديد حتدث كبار ال�سن من الرجال فيما بينهم عن �شبابهم.
م��ع ذل��ك ،وعل��ى الرغ��م م��ن كل ذل��ك ،الفرح��ة الت��ي غم��رت القروي�ين الب�س��طاء� ،س��رعان م��ا خم��دت ،كم��ا ل��و
�أنه��ا �أُطف��أت يف حو���ض م��ن م��اء بارد .ما �أن دخلت الفتاة �صاحبة العينني ال�س��وداوين من املدخل ،ور�أى كرييكي
املخلوقة اجلميلة التي ترتدي الف�س��تان الأ�س��ود� ،صرخ" :لي�س��ت هي! يا �ش��باب ،الفتاة التي قمتم ب�إح�ضارها ،ال
ت�شبه الفتاة التي ر�أيها"" .ال� ،إنها هي ذاتها .افتح عينيك �أو�سع ،وانظر بعناية!"�- ،صرخ واحد من الأ�صدقاء-
الأقران الذين ا�ستنفذوا �آخر قواهم يف ال�سري يف �شوارع املدينة ال�ضخمة من �أجل كايرغيلدي- ،انظر بعناية،
عال ،نزع عن وجه الفتاة
هل غطت عينيك غ�ش��اوة حتى ال ترى عينيها ال�س��وداوين؟ -بعد �أن قال ذلك ب�صوت ٍ
الغطاء الأ�س��ود .عندما �س��قط الغطاء� ،إىل كاريكي املتجهم ،نظرت العينان الوا�س��عتان للفتاة اجلميلة كمالك.
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م��رت �أ�ش��هر ،م��رت �س��نوات� .أبح��رت ال�س��حب ال�ضخم��ة عل��ى القم��م ال�ش��اهقة جلونغ��ار �آالت��او .م��ن جديد دخلت
حي��اة القري��ة يف �إيقاعه��ا احلي��وي .ال �ش��يء تغ�ير .فق��ط كاريك��ي تغ�ير .نع��م ،بالفع��ل ،مل تع��د ت�ش��غله �أو ت�س��حره
العيون ،كما يف ال�سابق .لكنه ،بعد �أن دخل يف هيئة ال�شخ�ص احلزين املنطوي على ذاته ،مي�شي وعيناه حتدقان
يف م��كان م��ا بعي��د .الآن ال يبح��ث عن��ه �أقران��ه ،توقف��وا ع��ن �إزعاج��ه بطلب��ات ر�س��م �صوره��م .عندم��ا ي�ش��اهدون
كاريك��ي ،ال يذك��ر �أح��د م��ن �أه��ل القري��ة ،اللوح��ات ول��و بكلم��ة واح��دة ،فه��م يخ�ش��ون "�أن يتمل��ك امل�س��كني الهو���س
ال�س��ابق من جديد".
يف واح��د م��ن ه��ذه الأي��ام انت�ش��رت �ش��ائعة" :يقول��ون �إن��ه خط��ر عل��ى ب��ال كاريك��ي �أن يق�ض��ي ليل��ة عن��د نب��ع
تامي�ش��بوالك ال��ذي يق��ع عن��د مناب��ع تو�ش��يوالك .نع��م ،وكاريك��ي نف�س��ه و�س��ط النا���س ق��ال �أك�ثر م��ن م��رة" :يف
تامي�ش��بوالك ،يف تامي�ش��بوالك وجدت ما كنت �أبحث عنه" ،حتى اختفي يف �أحد الأيام يف مكان ما .اختفي� .إىل
�أي��ن �أذه��ب ،ال �أح��د يع��رف.
�أم��ه العج��وز بك��ت مب��رارة م��ن احل��زن املرتاك��م يف روحه��ا�" :أي م�صيب��ة ح ّلت بي� ،أن��ا العجوز البائ�س��ة .ال �أعرف
م��ا �إذا كان اجلن��ي ق��د دفع��ه �إىل م��كان م��ا� ،أو �أن ال�ش��يطان �س��حبه خلف��ه ،ولك��ن ها قد م َّر �أ�س��بوع ،وقريب ًا �س��يهل
اله�لال ،وكاريك��ي لي���س بقرب��ي ،ال �أع��رف �أي��ن ه��و� .أوه ،ي��ا نا�س��ي ،ي��ا �أهلي� ،س��اعدوين� ،س��اعدوين ،اع�ثروا على
الأق��ل على عظ��ام ُمهريي كاريكي".
م��رة �أخ��رى زجم��ر وه � ّدر تو�ش��يبوالك .ا�س��توىل الرع��ب عل��ى القري��ة ب�أكمله��ا .بع��د جوتوكاو-رث��اء كاريك��ي
التذكاري املخيف حتى املوت ،هرع كل النا���س للبحث عنه ،كما لو كانت القرية قد �أدركت �س��وء احلظ واحلزن
ال�ش��امل ال��ذي �أمل به��ا.
�إال �أن البح��ث مل ي�س��تمر طوي�ل ًا� ،إذ �س��رعان م��ا ع�ثروا عل��ى كاريك��ي .بالق��رب م��ن نبع تام�ش��يبوالك .كان واحد ًا
م��ن �إبداع��ات اخلال��ق الرائع��ة .منح��در هائ��ل ،م��ن �س��طحه ،يف ف�صل��ي ال�ش��تاء وال�صي��ف ،يف جدول�ين رقيق�ين،
كدم��وع م��ن عين�ين ،تدفق��ت املي��اه وا�س��تقرت �أم��ام غاب��ة �س��اريتاو الكثيف��ة .وامل��كان ال��ذي يتدف��ق من��ه اجلدوالن،
�س��بحان اهلل ،حت��ول �إىل عي�نن� ،إىل عين�ين وا�س��عتني حقيقيت�ين ،تدفق��ت و�س��الت حب��ات ال��رذاذ م��ن ب�ؤب�ؤيهم��ا،
كالدم��وع .عندم��ا �ش��اهد �أه��ايل القري��ة ه��ذه املعج��زة� ،ش��ربوا بع�ض امل��اء ،وانحنوا لها.
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م��رت الأي��ام احل��ارة ل�سارا���ش تامي��ز  ،واق�ترب اخلري��ف .عندم��ا ظه��رت ال�ش��ائعات ح��ول "العين�ين" الت��ي
معب على اجلرف ال�صخري الذي تفجر منه نبع تام�ش��يبوالك ،وانتقلت من قرية �إىل
ر�س��مهما كرييكي ب�ش��كل ّ
قرية ،وو�صلت �إىل املدن البعيدة ،و�صلت �إىل مدر�سة قرية تام�شيبوالك غولتونيك -معلمة اللغة الإجنليزية
ال�شابة....
 ....م�س��اء �أملات��ي� .ش��بان م��ن تو�ش��يبوالك اختب��أوا م��ن �صخ��ب املدين��ة ،فجل�س��وا يف مطع��م داف��ئ يحيط��ون باب��ن
قريتهم الكاتب الذي يكربهم �سن ًا ،وحتدثوا بحيوية .بعد اال�ستف�سار عن �أهل القرية و�أحوالهم ،تطرق احلديث
�إىل "عني" تام�شيبوالك.
كيف كاريكي هناك ،هل هد�أ؟ �-س�أل الكاتب.
�رح واح��د م��ن ال�ش��بان ،وكان واح��د ًا م��ن �أقرب��اء الكات��ب �إال �أنه
نع��م� ،أ�صب��ح كاريك��ي فار�س� ًا �ش��جاع ًا�- ،أج��اب مب� ٍ
�أ�صغ��ر من��ه �س��ن ًا ،وبالت��ايل �س��مح لنف�س��ه بالتحدث �إلي��ه بجر�أة- ،يدير مزرعته ب�إح��كام .رب عائلة مثايل.
هل لديه عائلة؟ هل يعي�ش مع �صاحبة العينني ال�سوداوين التي كان مولع ًا بها ب�شدة؟
ال ،ي��ا �آغ��ا .ا�س��م ذات العين�ين ال�س��وداوين ه��ذه غولبار�ش�ين� .أ�صبح��ت �أخت� ًا لكاريك��ي� .أن��ت تع��رف �أن كاريك��ي
�ش��خ�ص نق��ي القل��ب� ،أخ��ذ حت��ت رعايت��ه اليتيمة امل�ش��ردة ،و�س��اعدها عل��ى حتقيق كل م��ا تريده� .ألب�س��ها احلرير
والأقم�ش��ة املط��رزة ،وز ّوجه��ا بيدي��ه .يف ح�ين التق��ى ه��و  ....مبع�ش��وقته ....الت��ي ر�آه��ا عل��ى �شا�ش��ة التلفزيون.
ال تق��ل ،لديه��ا ا�س��م بب�س��اطة مذه��ل- ،تدخ��ل بخف��ة يف حديثه��م �ش��اب �آخ��ر ذكي م��ن تو�ش��يبوالك - .غولتونيك.
عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا تع�ثرت ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا ذاق��ت الكث�ير يف حياته��ا� ،إال �أنه��ا مل تنح� ِ�ن حت��ت �ضرب��ات
الق��در الثقيل��ة� ،صم��دت بق��وة ،ووج��دت �س��عادتها .ووجدتها يف قريتن��ا -يف املزرعة.
مبجرد �أن ر�آها كاريكي� ،أخذها على الفور �إىل نبع تام�ش��يبوالك ،و�أراها "العينني"" ،عيني" تام�ش��يبوالك ،وقال
له��ا" :هات��ان هم��ا عين��اك" .يب��دو �أنهما التقيا ،و�أق�س��ما �أن يبقيان مع ًا .هي الآن زوج��ة �أخيك الأ�صغر كايكيلدي،
و�أم طفلي��ه .بع��د �أن ح�صل��ت عل��ى مبارك��ة �أمن��ا العج��وز� ،أغدق��ت بحنانها عليه��ا ،و�أحاطتها بالعناي��ة واالهتمام،
الر�س��ام الرثوة ،وملأته بالنور.
جذبت �إىل بيت �صديقنا ّ
بعد �أن �سمع هذه الكلمات احلما�سية التي �أثارت روحه ،ابت�سم الكاتب بلطف ،وقال:
بجماليون .يبدو �أن على "بجماليون" من مزرعتنا هبطت نعمة �آلهة احلب نف�سها � -أفروديت.
( (  (1

( (  (1

( (  (1

�سارا�ش تاميز :نهاية يوليو ،بداية �أغ�سط�س.

( (  (1

غولتينيك :ا�سم ،يعني "الزهرة النقية"" ،زهرة الربيع".
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يوري سيريبريانسكي
(و ُلد عام )1975
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yو ُل��د بمدين��ة �ألمات��ي وتخ��رج ف��ي جامع��ة الفاراب��ي
الوطني��ة الكازاخي��ة تخ�ص���ص عل��م الكيمي��اء البيئ��ى.
وح�ص��ل عل��ى دورات �أدبي��ة تابع��ة لل�صن��دوق االجتماع��ي
"مو�س��اجيت" .كم��ا در���س بور�ش��ة ال�ش��عر "،"TobiasаHill
" "PascalаPetitفي بريطانيا.
yعم��ل رئي�س��ا لتحري��ر مجل��ة "�ألماتين�س��كي كوري��ر" ،ومن�س � ًقا
للترجم��ة الأدبي��ة لبعث��ة الوالي��ات المتح��دة الأمريكي��ة ف��ي
كازاخ�س��تان ،وع�ض��وا بن��ادي "البي��ن" الكازاخي .كم��ا كان ع�ضوا
فخري��ا ف��ي " "Internationa lWriting Residencyبجامع��ة
والي��ة �آي��وا الأمريكي��ة ع��ام .2017
yق��ام بت�ألي��ف العدي��د م��ن كت��ب النث��ر مث��ل "ي��ا كارافاجي��و"،
"الوجه��ة .الطري��ق الرع��وي"" ،اللغ��ة الرو�س��ية الركيك��ة"،
"الحكاي��ات الكازاخي��ة".
�yألف ديوان �شعر "المخطوطة التي وجدتها في ر�أ�سي".

�yأختب��ر ال�ش��اعر مواهب��ه ف��ي مج��ال التلحي��ن م��ن خ�لال الأ�س��لوب والأن��واع ،وق��د ح�ص��ل كتاب��ه "الحكاي��ات الكازاخي��ة" عل��ى
جائ��زة �أف�ض��ل كت��اب بمهرج��ان "طري��ق الحري��ر" ع��ام  ،2017وت��م اعتم��اده �ضم��ن المناه��ج الدرا�س��ية ف��ي الأدب الرو�س��ي
بكلي��ة " "ReedCollegeبمدين��ة بورتالن��د ف��ي الوالي��ات المتح��دة.
yيتك��ون كتاب��ه الجدي��د بعن��وان "�ألتين�شا���ش" م��ن جزءي��ن الأول خيال��ي والآخ��ر واقع��ي ،حي��ث يعتب��ر الكت��اب بمثابة �س��رد فني
ووثائقي لم�صير ال�ش��عب البولندي والأ�س��ر البولندية التي تم ترحيلها �إلى كازاخ�س��تان.
yتُن�ش��ر �أعمال��ه ف��ي المج�لات الأدبي��ة الكازاخي��ة والأجنبي��ة مث��ل "الف�ض��اء"�" ،ألمات��ي الأدبي��ة"" ،ن��ادي الكت��اب"�" ،صداق��ة
ال�ش��عوب"" ،العال��م الجدي��د"" ،الراي��ة"" ،اللي��ل والنه��ار"" ،ال�ش��باب" .كم��ا تن�ش��ر �أعمال��ه ف��ي المخت��ارات ال�ش��عرية مث��ل
"كازاخ�س��تان ،رو�س��يا" ،وعل��ى البواب��ات الأدبي��ة عل��ى الإنترن��ت مث��ل "ميجالي��ت"" ،الأدب".
yتُرجمت �أعماله �إلى اللغات الكازاخية والبولندية والإنجليزية.
yوف��ي الوق��ت الحال��ى يعم��ل عل��ى ر�س��الة ماج�س��تير بعن��وان "العالق��ات بي��ن الثقاف��ات ف��ي �أوروب��ا" ف��ي تخ�ص���ص الدرا�س��ات
الثقافي��ة بجامع��ة وارمي��ا وم��ازوري بمدينة �أول�ش��تين ف��ي بولندا.
yقام بترجمة �أ�شعار مالجوجاتا ليبد وق�صيدتين من ق�صائد جونار �إيكليف �إلى اللغة الرو�سية.
yح�ص��ل ع��ام  2010عل��ى جائ��زة "رو�س��يا" ف��ي تخ�ص���ص "النث��ر الق�صي��ر" عل��ى ق�صت��ه " الوجه��ة .الطري��ق الرع��وي" ،وف��ي
ع��ام  2014عل��ى ق�ص��ة "براجاك��ي".
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راكب السلحفاة
ُ
�أو ُّد� ،أو رمبا �أو ُّد جدً ا ،لو �أن هذه احلادثة انتقلت �إىل �أغ�سط���س ،ف�أغ�سط���س �أجمل ،وفيه يوم ميالدي الذي كان
ي�أت��ي دائ ًم��ا يف الإج��ازة ،ومل يك��ن �أحد حا�ض� ًرا ،فكلهم غادروا.
�س��أحدثكم ع��ن نهاي��ة �ش��هر مار���س ،فف��ي نهاي��ة مار���س حتدي��دً ا كن��ت �أم�ش��ي عل��ى ط��ول الر�صي��ف �إىل "الب��ازار
الأخ�ض��ر" ،م��ن �ش��جرة �إىل �ش��جرة ،ع�بر الزق��اق ال��ذي ال ي��زال ب��دون �س��قف �أخ�ض��ر ،م��ع براع��م �أزه��رت لتوه��ا،
ولكن يبدو �أن ظالل التيجان ال تغطي الر�صيف ،وق�س� ًما من �أ�س��فلت طريق ال�س��يارات فقط ،بل املنزل اخل�ش��بي
املنح��وت ذو ال��دور الواحد � ً
أي�ضا.
بالطبع مل تكن ً
ظالل ،بل هي ِب َر ٌك بقيت بعد املطر الذي التهم �آثار الثلج على الع�شب.
كن��ت �ألت��ف ح��ول ال�برك ك�س��فينة تن��اور ب�ين ال�صخ��ور ،ولك��ن بالعك���س ،ن��اورت ب�ين البح��ار ،وكان بالإم��كان �أال
ي�ص��ل حذائ��ي �إىل الوجه��ة املطلوب��ة ،ق��د ي�س��قط يف امل��اء ،رغب��ت يف التفكري هكذا� ،أنا رحال��ة ،وخمزون الأحذية
ل��دي يقت�ص��ر فق��ط عل��ى هذا احلذاء ،املج َّرب ،امل�س��ته َلك �أي�ض��ا ،جبتُ به الكثري من البلدان ...نعم ،كما لو �أين
جبته��ا .
كان��ت ال�س��يارات قليل��ة ج��دً ا ،واجل��زء املخ�ص�ص له��ا مت بن��ا�ؤه ب�ش��كل ف�ضفا���ض ،هك��ذا فك��رت عندم��ا توقف��تُ
لأ�ش��اهد ،ب��ل بالأح��رى توقف��ت لأرى.
عل��ى طري��ق ال�س��يارات يف االجت��اه املعاك���س يل ،كان هن��اك رج��ل يرك��ب عل��ى ظه��ر �س��لحفاة �ضخم��ة بقوقعته��ا
ن�ص��ف الدائري��ة ،م��ا علين��ا� ،أ ًي��ا كان ذل��ك الرج��ل ،كان انتباهي �آنذاك من�ص ًبا ب�أكمله على ال�س��لحفاة التي لو مل
يك��ن الأم��ر كذل��ك ،ملا نظ��ر �إليها �أحد.
كان��ت تخط��و جاه��دة ،كم��ا ل��و كان��ت يف ا�س��تعرا�ض ما ،ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،كان��ت قب��ل �أن تخط��و ،ترف��ع رجله��ا
الأمامي��ة عال ًي��ا وك�أنها تلقي التحية ،وبع��د �أن ت�ض��ع رجله��ا عل��ى الأ�س��فلت تتجم��د لثاني��ة ،قب��ل �أن ترف��ع الرج��ل
الأخ��رى.
عل��ى ظهره��ا جل���س رج��ل ج� ّدي ب�أنف��ه الطوي��ل ،يرتدي �س�ترة بال �أكمام ،ومل يكن �س��رواله وا�س� ًعا� ،إال من اجلزء
ال�سفلي ،كان ي�شبه بوراتينو ،الذي ل�سبب ما قررت ال�سلحفاة تورتيال �أن حتمله.
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ةافحلسلا ٌبكار

فيم كان��وا يفك��رون؟ رمبا ينزّهون �س��لحفاة من
يتح��ركان بب��طء ،امل��ارة يتوقفون لدقيق��ة ،ث��م يتابع��ون طريقهمَ .
حديقة احليوان� ،أمر عادي ،فهي لي�س��ت �أ�سدً ا.
م��ن اخلل��ف اقرتب��ت �س��يارة ،مل ي�س��تخدم �س��ائقها الب��وق ،جتاوز ال�س��لحفاة بحذرٍ ،وبعد ذلك �ضغ��ط على الوقود
جال�سا با�سرتخاء.
ً
م�سرعا ،مل تهتم ال�سلحفاة ،بدا وك�أنها هي وحدها ذاهبة �إىل مكان ما ،يف حني كان الرجل ً
ال �أع��رف مل��اذا ،لكن��ي مل �أغ��ادر ،مل �أكت� ِ�ف بع��دم املغ��ادرة ،لكن طرحت �س�� ًؤال يف داخلي ،هناك �ش��يء ما يبد�أ يف
اللحظات الغريبة من حياتي بالتحرك ،و� ً
أي�ضا يبد�أ كتفي يح ّكني� ،أح ّكه ،وب�سبب ذلك يبد�أ �شيء �آخر يح ّكني،
ولكن بعد ذلك �أفعل ما �أفعله.
طرحت �س� ًؤال:
�  إىل �أين �أنتم ذاهبون؟حت��ى �إين مل �أع��رف �صوت��ي ،فالق�ص��ة تكم��ن يف �أن��ه يك�بر ب�ش��كل �أ�س��رع مني �أنا نف�س��ي ،وغال ًب��ا ال �أميزه من املرة
الأوىل.
  كي��ف يل �أن �أع��رف ،ف�أن��ا �أمتط��ي �س��لحفاة حكيم��ة عج��و ًزا ،وه��ي تع��رف عل��ى وج��ه اليقني� ،إم��ا �أن الأمر �س� ّر،و�إما �أنها ال ت�س��تطيع الكالم.
�ضحك الرجل ذو القبعة.
  مفهوم ،لديكم �سلحفاة جيدة.قل��ت ذل��ك مثلم��ا يقول��ون عل��ى �س��بيل املث��ال" :لدي��ك حقيب��ة جيدة"� ،أو "لدي��ك معط��ف جيد" ،رمب��ا له��ذا ال�س��بب
غ�ض��ب الرج��ل ذو القبعة ،و�صاح فج�أة:
�  إنها لي�ست �سلحفاتي� ،إنها جمرد �سلحفاة! قد تكون هي مالكتي!  كيف ذلك؟  دعتني ال�سلحفاة للتنزه ،و�أنا �ضيفها!� أ�شاهد معامل هذه املدينة.�س��رت خلفهم��ا بخط��وات جانبي��ة �صغ�يرة ،ب��دون �أن� أغو���ص يف الربك ،وعل��ى الرغ��م م��ن �أن ال�س��لحفاة كان��ت
بطيئ��ة؛ ف�إنه��ا خ�لال وق��ت حديثن��ا اجت��ازت مرتي��ن ب��دون �أن تولين��ي� أي اهتم��ام.
 وكيف عرفتم �أنكم �ضيفها ،و�أنها دعتكم �إىل مكان ما؟ا�س��تدار �إ َّ
يل الرجل لي�ش��ارك باحلديث ب�ش��كل �أو�ضح ،كان يتحدث معي كما لو كنت كب ًريا ،وب�صراحة كان ذلك
غري ًبا بالن�سبة يل ،فناد ًرا ما حتدثوا معي هكذا.
  رمبا حت�س��بونني من كوكب �آخر؟ �أنا �أفهم ذلك ،راكب على �س��لحفاة� ،أجل ،ولكن �أن �أتنزه عليها هذا �ش��يء،وال�شيء املختلف لو �أنها �سارت وحدها ،فقط تخيل وفكر ،هل �ستكون قادرة على امل�شي هنا ،هنا يف قلب املدينة
ويف مقتبل الربيع!
قلت:
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�  أعتقد �أنهم كانوا �سي�أخذونها �إىل حديقة احليوان ،و�سوف يتط َّلب الأمر �سيارة كبرية.عنده��ا ن��زل الرج��ل ذو القبع��ة ع��ن ال�س��لحفاة ،ووق��ف �إىل جانب��ي بع��د �أن متك��ن بخفة م��ن حتا�ش��ي التع�ثر
ب�س��رواله  ،بدا الأم��ر �س��ي ًئا ،ات�ض��ح �أين ال �أ�ص��ل �إىل خ�ص��ره ،لكن��ه مل يع��ر لذل��ك انتباهً ��ا عل��ى الإط�لاق.
 انظر �أيها ال�شاب� ،أنا ل�ست من كوكب �آخر.  مل� أقل ب�أنكم من كوكب �آخر.كانت تفوح منه رائحة الطالء.
  ومن �أنتم �إذن؟�س��رنا جن ًب��ا �إىل جن��ب ،تارك�ين يف مرم��ى نظرن��ا ال�س��لحفاة الت��ي يب��دو �أنه��ا مل تلح��ظ �أن الراك��ب ق��د قف��ز ع��ن
ظهرها.
  م��ن ف�ضلك��م ا�س��تخدموا "�أنت" يف خماطبت��ي ،ف�أن��ا طفل .وعل��ى الرغ��م م��ن �أنها رف� ٌع للكلف��ة ،لك��ن يعجبن��يكي��ف تتحدث��ون مع��ي بطريق��ة الكبار.
  مذهل!� أنت تعرف معنى كلمة"رفع الكلفة"! لقد قابلت ًطفل من كوكب �آخر ،يا نااااااااااااااااااااااا�س.
عال لدرجة �أنه لو مل ي�ضحك بعد ذلك ،لبد�أ املارة بطرح الأ�سئلة.
مط حروف الكلمة ب�صوت ٍ
�  أنا تلميذ يف مدر�سة �أملاتي ،ل�ست ًتلميذا متميزً ا ،و�إمنا...
اعتقدت فج�أة �أنه �ساحر ما ،و�سيكون قاد ًرا على م�ساعدتي يف الريا�ضيات.
ويف� أي موا ّد� أنت ل�ست متمي ًزا يا �صديقي؟�واد؛ فق��د دوت يف �أذين �صاف��رة ال�ش��رطي� ،إذ اقرتب��ت ال�س��لحفاة م��ن مف�ترق
مل �أمتك��ن م��ن الإجاب��ة يف �أي م� ٍ
الطرق بدون �إعطاء �أي عالمات مميزة ،كذلك مل تكن لديها بالطبع �أرقام حكومية ،وها هو ال�شرطي منزع ٌج.
  كل �شيء على ما يرام� ،أيها الرفيق ال�شرطي ،هذه ال�سلحفاة معنا"!تطلع �إلينا ال�شرطي ،وبنظرة �صارمة جال على القبعة وال�سروال ،و�شارة �أكتوبر على �صدري ،و�أوم�أ �إلينا.
عربن��ا الطري��ق و�ش��اهدنا كي��ف ا�س��تدارت ال�س��لحفاة �إىل الي�س��ار ،ثم عربن��ا م��رة �أخ��رى الطري��ق؛ الطري��ق
نف�س��ه ال��ذي كن��ا من�ش��ي في��ه ،و�أخذن��ا ننتظره��ا حتت �ش��جرة ،لكن ال�س��لحفاة ق��ررت عدم امل�ضي �أك�ثر يف اجلزء
املخ�ص�ص لل�سيارات ،اجتهت مبا�شرة �إلينا ،ا�ستدرنا ،كانت خلفنا حديقة كبرية مع مقاعد وع�شب �أخ�ضر من
الع��ام املا�ضي ،اجته��ت �إليه��ا ال�س��لحفاة � ً
أي�ض��ا ،عندما عربت الر�صيف ناظرة �إىل الأمام مبا�ش��رة؛ قام جلي�س��ي
ب�إمي��اءة �إىل اثن�ين م��ن امل��ارة طال ًب��ا منهما ال�س��ماح لها باملرور ،وحتى بدون �إمياءة �س��محا لها بذلك ،كانا رجال
وام��ر�أة مت�ش��ابكي الأيدي،كان��ا يتنزه��ان � ً
أي�ض��ا ،فاليوم الأح��د ،يوم عطلة.
�دت ال�س��لحفا ُة نف�س��ها يف منت�ص��ف امل� ْرج؛ نظ��رت حوله��ا وب��د�أت ترعى،عنده��ا جل�س��نا عل��ى املقع��د
عندم��ا وج� ِ
بحي��ث تك��ون وراءن��ا ،لق��د �أ�صبحن��ا بالفعل كما لو كنا �صديقني ،رمبا مل ي�س��تطع �أن يتذكر �أين توقفت حمادثتنا،
وقال:
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ةافحلسلا ٌبكار

�أنا ر�سام� ،أعمل يف امل�سرح.هل متزحون؟ وماذا يفعل الر�سام يف امل�سرح؟ هل تر�سمون �صور الفنانني؟يوما ً
كامل دورهم لل�صورة.
تخيلت طابو ًرا من الفنانني على ال َّد َرج مبظهرهم البهي ينتظرون ً
�أنا �أ�صمم امل�سرح؛ كل م�سرحية حتتاج �إىل م�شهد خا�ص بها :ديكور ،وخلفية.خا�ص ،وقبعة ،و�سلحفاة �ضخمة .هذا يذكرين بق�صة.
لديكم م�سر ٌح ٌل�سبب ما اعتقدت �أنه لن يغ�ضب لو مزحت �أنا ً
قليل � ً
أي�ضا.
ا�ستطردت:
 حكاية بوراتينو.قال �ضاح ًكا:
 امل�سرح لي�س يل� ،أنا �أعمل فيه� ،أنا بالأحرى البابا كارلو ،كثري من العمل.وهل الفنانون يعملون؟ جمرد ر�سم اللوحات متعة كبرية! من يعمل هم البناءون.وبر�أيك ،ملاذا يدفع امل�سرح يل املال؟التف� ُّ�ت للنظ��ر �إىل ال�س��لحفاة ،لأن��ه كان عل� َّ�ي �أن �أفك��ر ،وفج��أة دوت م��ن حت��ت املقاع��د ري��اح قوي��ة ،حامل��ة �أوراق
الع��ام املا�ض��ي القدمي��ة والغبار� ،أ�س��قطت �س��روالينا ،واخرتق الغبار �أعينن��ا و�أنفين��ا ،نف�ضن��ا الغبار ،وفوجئن��ا
كلب
بال�س��لحفاة تخرج م��ن احلديق��ة م��ن اجلان��ب الآخر ،بخطوات �س��ريعة قطعنا احلديقة عل��ى الر�صيف ،كان ٌ
متو�س��ط احلج��م ينب��ح عل��ى ال�س��لحفاة ،و�صاحبت��ه حت��اول �أن ت�س��حبه مبق��وده �إىل الزقاق.
�سارت ال�سلحفاة على طول اجلزء املخ�ص�ص لل�سيارات ،ونحن نتبعها.
�أخ�برين كث�ي ًرا ع��ن اللوح��ات والديك��ورات الت��ي يجهزه��ا للم�س��رح ،وق��ال �إن��ه عندم��ا تظه��ر ل��دى الفن��ان فك��رة
لوح��ة؛ ف�إنه��ا تنخ��ر يف جمجمته ،حت��ى �إن��ه �أت��ى بحرك��ة متثيلي��ة م�ضحك��ة للغاي��ة ليع�بر عم��ا ي��ود قول��ه ،ف�س��قطت
القبعة.
رمبا تكونون مت َعبني ،مل ال تركبون على ال�سلحفاة ثانية ،و�أنا �س�أ�سري جان ًبا؟�  أنا ل�ست متع ًبا.  لقد و�صلنا ،ها هي حديقة احليوانات.ال�ترام ال��ذي ا�س��تدار عل��ى الطري��ق الدائري��ة دق جر�س��ه ب�ش��كل ودي لينبه ال�س��لحفاة ،يف حني كان��ت هي ،وبقدر
كبري من االعتزاز مل يفقدها انتباهها ،جتتاز ق�ضبان ال�س��كة احلديدية.
كما اتفقنا ،انتظرت عند البوابة حتى قام هو بت�سليمها ملوظفي حديقة احليوان.
ي��ا له��ا م��ن بواب��ة رائعة! �س��احرة ،بوابة قلعة ،بي�ض��اء ،عل��ى �ش��كل قو���س ،م��ع ج��دران �س��ميكة و�س��ور �آمن ،فق��ط
خل��ف البواب��ة مل تك��ن هن��اك قلع��ة ،و�إمنا بد�أت الدرجات العالية للدرج امل�ؤدي �إىل حديقة احليوان ،هنا �س��يكون
�رعا �إىل الأعلى.
م��ن ال�صع��ب ج��دً ا عل��ى ال�س��لحفاة �أن تت�س��لق� ،أم��ا �أن��ا ،ففي كل مرة �أجت��اوز ّ
والدي م�س� ً
اعتقدت �أنه �سيقودين اىل الداخل ،لكنه خرج للتو ليودعني.
678

 هل تعرف �أين حمطة الرتام؟ بالطبع� ،أعرف ،جئت هنا مائة مرة! ح�س ًنا� ،أ�سرع �إذن ،فقد َّحل امل�ساء ،قالها وهو يجتاز البوابة البي�ضاء.
 ومتى �ستخرجون للتنزه مع ال�سلحفاة يف املرة املقبلة؟� أردت ح ًقا دميومة التوا�صل مع هذا الر�سام ،لذلك �س�ألت.
 يق��ول الأطب��اء �إين بحاج��ة �إىل دخ��ول امل�ست�ش��في حت��ى نهاي��ة �أبري��ل ،ويف ماي��و �س�ترغب ال�س��لحفاة م��رة �أخ��رىبالتنزه والنظر �إىل الأوراق املتدلية ،ولي�س فقط النظر.
ثم �أردف �ضاح ًكا:
-  يف مايو! يوم الأحد!
ركب��ت ال�ترام ،و�ضغط��ت بوجه��ي عل��ى زج��اج الناف��ذة ،كم��ا كن��ت �أحب ،ول��و نفخ��ت على الزج��اج ،ل�صن��ع البخار
�س��حابة غري �ش��فافة ،وميك��ن عنده��ا الر�س��م� .أنت��م تعرف��ون ه��ذا بالطبع� .أح��ب الر�س��م عل��ى النواف��ذ ،حاول��ت
ت�صوي��ر زخرف��ة م��ا ،ولك��ن ل�س��بب م��ا ج��اءت بواب��ة القلع��ة؛ حديق��ة احلي��وان .حاول��ت �أن �أر�س��م فيه��ا الرج��ل ذا
القبعة ،لكني ب�ش��كل ع��ام ال �أجي��د ر�س��م الأ�ش��خا�ص.
�أمام البوابة ر�سمت �سلحفاة كبرية و�أنا �أمتطيه

{

املصدر:

ً
نقال عن املجموعة القصصية "حكايات كازاخستان" ،من إصدارات "أرونا" للنشر }
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�إنّ توف�ير احلماي��ة لكاف��ة حق��وق املُلك ّي��ة الفكر ّي��ة ُيع� ّد من احلقوق التابعة حلقوق الإن�س��ان العامل ّية؛ حيث �أ�ش��ارت
امل��ادة  27م��ن �إع�لان حق��وق الإن�س��ان �إىل ح��ق توف�ير احلماي��ة للم�صال��ح املاد ّي��ة واملعنو ّي��ة اخلا�ص��ة بالأف��راد
واملرتبط��ة باملُ�ؤلف��ات الفن ّي��ة �أو الأدب ّي��ة �أو العلم ّي��ة.
ويضــاف إلــى ذلــك بنــود أهــم ثــاث اتفاقيــات عامليــة حلمايــة امللكيــة الفكريــة ،وهــي :اتفاقيــة باريــس
للملكيــة الصناعيــة عــام  ،1883واتفاقيــة بــرن للملكيــة األدبيــة عــام  ،1886واتفاقيــة إنشــاء املنظمــة
العامليــة للملكيــة الفكريــة (وايبــو) اســتكهولم .1967

وتعتم��د ه��ذه احلماي��ة عل��ى �أهميته��ا املرتبط��ة م��ع احلاج��ات الإن�س��ان ّية الت��ي ت�س��عى �إىل االبت��كار والإب��داع يف
والتقني،
والعلمي،
واالقت�صادي،
املجاالت احليات ّية املُختلفة؛ حيث ُي�ساهم ك ّل منهما يف تعزيز التطور الثقا ّيف،
ّ
ّ
ّ
و ُت�س��اعد جميعه��ا عل��ى حت�س�ين حي��اة الإن�س��ان املعي�ش� ّية.وهناك العدي��د م��ن �أن��واع االنته��اكات الت��ي �أ ّث��رت عل��ى
حقوق املُلك ّية الفكر ّية ،وتختلف وفق ًا لطبيعة احلقوق التي ُتهاجمها ،فاحلقوق اخلا�صة بامل�ؤلفني مثل املُ�صنفات
الفن ّي��ة والأدب ّي��ة م��ن املمك��ن �أن تتع ّر���ض للهج��وم وال�س��رقة؛ ع��ن طري��ق بيعه��ا �أو ت�أجريه��ا �أو ن�ش��رها ُ
بط��رقٍ غ�ير
ُمرخ�ص� ٍة م��ن قب��ل �صاح��ب املُ�صنف��ات� ،أ ّم��ا احلق��وق اخلا�ص��ة بالعالم��ات التجار ّي��ة ،والت�صميم��ات ال�صناع ّي��ة،
واالخرتاع��ات ،فتتع ّر���ض للهج��وم م��ن خ�لال تقليدها ُ
بط��رقٍ غري م�ش��روع ٍة �أو قر�صنتها.
ويف هــذا اخلصــوص ،يعلــن املكتــب الوطنــي للترجمــة يف جمهوريــة كازاخســتان ،بــأن صحفــات هــذا الكتــاب تعتبــر
محميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنشــر ،حيــث يحتفــظ الناشــر بجميــع حقــوق الطبــع والنشــر وامللكيــة
الفكريــة وغيرهــا مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا الكتــاب.
لذلــك ،مينــع منعــا باتــا أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه ،أو االستنســاخ أو طباعــة املعلومــات أواحملتويــات بطــرق
عاديــة أو إلكترونيــة ،كمــا ال ميكــن أســتخدام أي نصــوص أو مقتطفــات مــن محتويــات هــذا الكتــاب دون موافقــة
خطيــة مــن الناشــر.
Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры
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والشكر موصول أيض ًا إلى األشخاص التالية أسماؤهم:

مت طباعة  ١٠آالف نسخة من هذا الكتاب

ﰎ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷدب اﻟﻜﺎزاﺧﻲ )ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮ وﻛﺘﺎب اﻟﻘﺼﺺ  -اﻟﻨﺜﺮ(،
ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺖ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﻃﺒﺎﻋﺔ وﺗﻮزﻳﻊ  120أﻟﻒ
ﻧﺴﺨﺔ ،وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ 93
دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺪ ﰎ ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺒﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﻄﺒﻌﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج(. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ دار ﻧﺸﺮ )اﻹﺛﻨﻲ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﲔ(. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ دار ﻧﺸﺮ )ﻣﻴﺸﻴﻞ دي ﻣﻮﻟﻲ(. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﻄﺒﻌﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(. -اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ )دار ﻧﺸﺮ ﻓﻴﺴﻮر ﻟﻴﺒﺮوس(.

اﻟﺜـﻘــﺎﻓـﺔ اﻟـﻜﺎزاﺧــﻴـــﺔ
اﳌـﻌـﺎﺻــﺮة ﻓـﻲ ﻋـﺼــﺮ اﻟـﻌــﻮﳌــــﺔ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﰎ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺷﺮاف
ٍ
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم )اﻷﻟﺴﻜﻮ(

