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قادير ميرزا علي
( ) 2011 - 1935
�y yص��درت �أول��ى دواوين��ه ال�ش��عرية ع��ام  1959بعن��وان «الربي��ع»,
وف��ي ال�س��نوات الت��ي تل��ت ذل��ك �أ�ص��در كتيب��ات للأطف��ال مث��ل
«الخواج��ة ال�صغي��ر»«  ،الأرن��ب المح��ارب» وغيره��ا م��ن
الكتيب��ات.
�y yص��درت ل��ه العدي��د م��ن الدواوي��ن ال�ش��عرية مث��ل «بئ��ر الأف��كار» ،
«�س��راب ال�س��هوب»«  ،الخيم��ة البي�ض��اء»�«  ،آل��ة الدومب��را» ،
«�أر���ض الميع��اد» خ�لال الفت��رة م��ن ع��ام  1965وحت��ى ع��ام
 1976وكانت بمثابة وحيا فنيا لل�شاعر و�أ�سهمت ب�شكل الفت في
تط��ور ال�ش��عر الكازاخ��ي بوج��ه عام.
y yتحت��وى مكتب��ة ال�ش��اعر عل��ى �أكث��ر م��ن خم�س��ين دي��وان �ش��عري ،
ومق��االت �أدبي��ة ونقدي��ة ،وتراج��م وكت��ب مخ�ص�ص��ة للق��راء
ال�ش��باب.
y yتُرجم��ت �أعمال��ه �إل��ى اللغ��ات الرو�س��ية ،والألماني��ة ،والإنجليزي��ة ،والفرن�س��ية ،والفنلندي��ة ،والبولندي��ة ،والبلغاري��ة ،
والهنغاري��ة ،والمنغولي��ة ،والليتواني��ة ،والقيرغيزي��ة والتتري��ة وغيره��ا م��ن لغ��ات العال��م.
�y yألف ال�شاعر الكوميديا ال�ساخرة «التجارة باللحية» والدراما التاريخية «فخ الذئب».
y yترج��م �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة �أعم��ال �أوفي��دي ،وج�لال الدي��ن الروم��ي ،وجيان��ي روداري ،وفيكت��ور هوغ��و ،وميخائي��ل
ليرمونت��وف ،و�س��يرغي ي�س��ينين ،و�إدواردا���س ميجيلتي���س و�أولجا���س �س��وليمنوف.
y yع��ام � 1984ص��درت دواوي��ن �أ�ش��عار منف�صل��ة مكون��ة م��ن كلم��ات لم��ا يق��رب م��ن مائت��ي �أغني��ة كازاخي��ة تح��ت عن��وان «�أي��ام
الربيع».
y yعام � 2010صدرت مجموعة �أخرى مكونة من  20ف�صالً.
y yيعد قادر ميرزا �أحد م�ؤلفي �أول ن�شيد وطني لكازاخ�ستان الم�ستقلة.
�y yأ�صبحت �أعمالة تُدر�س �ضمن مناهج الأدب في المدار�س الكازاخية.
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة ليني��ن ع��ام  ،1966وجائ��زة الدول��ة م��ن جمهوري��ة كازاخ�س��تان ال�ش��يوعية ع��ام  ،1980وجائ��زة
منغولي��ا «�أفيا���س» ،وجائ��زة رع��اة العل��م والف��ن ف��ي كازاخ�س��تان «ت��ارالن» ع��ام .2001
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أسالفي
ق�ضى �أ�ساليف حياتهم كلها كما لو كانوا يعي�شون على جمر.
لكن يف احلياة كان لديهم ال�سيئ واجليد على حد �سواء.
ال�سيئ �أنهم جتولوا وداروا با�ستمرار ،
اجليد �أنهم �أحبوا ال�سهوب الوا�سعة و�أحباءهم.
بطي�ش الكلمات على الثقة،
ال�سيئ �أنهم يف بع�ض الأحيان تقبلوا ٍ
اجليد �أن اللغة بقيت غن َّية ور ّيانة على الرغم من ذلك.
املعول مثا ًال،
ال�سيئ �أنهم مل يعرفوا يف العمل مع ِ
اجليد �أنهم رموا ب�شكل رائع ،وا�ستخدموا الرمح مبهارة.
ال�سيئ �أنهم تعلموا القراءة والكتابة يف الرتحال يف وقت مت�أخر
لكن اجليد �أنهم �أبدعوا كيوياتنا(    (1الرائعة.
ال�سيئ �أنهم باعوا البنات مقابل املا�شية من �أجل الدخل،
اجليد �أنهم مل يخافوا ،وبهدوء �سرقوا �أحبتهم.
ال�سيئ �أنهم مل يعرفوا الزراعة يف الرتحال �أبد ًا،
اجليد �أنهم مل يخدعوا ومل يقدِّ روا الكذب �أبد ًا.
ال�سيئ �أن قريباتهم �أ�صبحن زوجات لهم يف كثري من الأحيان،
وحيدات يف احلياة.
اجليد �أنهم مل يرموا الأرامل
ٍ
بوئام لقرون،
اجليد �أنهم عا�شوا مع جريانهم ٍ
مع ًا جتمدوا وحت ّملوا ظلم َة احلرمان.
ال�سيئ �أن �أ�سالفنا مل ي�صبحوا م�ستق ّرين عبث ًا،
�سجن يف العامل.
اجليد �أنهم مل يبنوا � َّأي ٍ

(   (1

  كيوي :مقطوعة �آالتية يف املو�سيقى التقليدية الكازاخية.
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يا لها من سماء !
يا لها من �سماء! يا لها من �سماء!
ت ُ
َنظ ُر ُ ْ
وت َر ُم من الهدوء:
كما لو �أن َن ْظ َرت ََك التي تغمرها الدموع،
عيون م�شرق ٍة.
ُتخ َف ُ�ض �أمام ٍ
تغرغر الينابيع م�ضطرب ًة يف الوديان،
كما لو كانت دم ًا يغلي ويندفع يف العروق.
يا لها من جبال� ،إيه ،يا لها من جبال!
جبال تنينية تبقر بطون الوديان!
و�إىل �ضرع ال�شم�س يندفع
ُ
ال�صف�صاف ،وي�شرب مرجتف ًا �أ�شعتها.
يا لها من �سهوب ،انظروا ،يا لها من �سهوب!
انظروا ،وال تفوتوا �شيئ ًا:
القمر و ُلد من جديد-بال نهاية
َيلعقُ جنوم َ
احل َمل.
يا �شبه ال�صحراء! �إيه ،يا �شبه ال�صحراء!
ِتي ُهك املحروق
يت�أرجح �سراب ًا مائج ًا
والعط�ش ي ِّز ُق مثل �سكني.
َُ
من التالل الليلية يهبط �ضو ٌء ونعي ٌم،
و�أل ٌق ت�ش ّعه رمو�ش ال�سماء.
َمنْ يجمع كل املتعة،
ي�ؤ ِّل ُف عن احلجر الأ�سو ِد �أغني ًة.
12

صحرائي
�أيتها ال�صحراء الكازاخية العظيمة !
ال توجد لدى ال�سهوب بداية ونهاية.
�أقوياء العامل عبث ًا يق�سمون
املدى بني اخلالق وال�سهوب  ؟!
�أيتها ال�سهوب� ،أنت النب ُع ال�صايف
الذي �أوحى ب�أغني ٍة حنون.
إنقاذ كل هذا،
رغب ًة مني يف � ِ
و�إي�صاله،
ال �أخلط وال �أ�ضي ُع
أعماق هذه
�أن�شودة ال ِ
التي �س�أعهد �إىل املتلقني بها.
كفهد:
ال�سهوب الرقيقة النائمة ٍ
الهواء ،الع�شب -
كل �شيءٍ �ساح ٌر هنا !
�إال �أنني ال �أفهم كل �شيء حتى النهاية،
الكثري هنا لي�س يف متناول العقل،
ٌ
غريب –
الكثري
غام�ض ،الكثري ٌ
للجاهل وحده كل الأ�سرار معروفة.
ِ
ُ
الأذن تلتقط ،والأنف ي�شع ُر،
والعني اليقظة تنظر �إىل اجلذر:
لن تكون هناك �إجابة على ال�س�ؤال الفارغ،
لو �أطلقت �صرخة قوية.
ال ،مع ال�صحراء ال�ساحرة
�أحتدث من القلب �إىل القلب.
يا �سهوبي ،يف هذا اليوم ال�صايف
�أتنف�س عطور ًا غري م�صبوبة يف قوارير زجاجية.
وحتتك
أنت حبي�س ٌة!
�أيتها الأر�ضِ � ،
ِ
تكمن كنو ٌز ،وتوم�ض تعويذات �شريرة  .
كما تغني ال�سهوب -
ال يغ ّني �أح ٌد -
�إنها ُق ّب ٌة َجد َلت ع�شها يف �أذ ّ
ين؟!
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لماذا َيشحذون بإرادة الله
َ
السيف عليك...
ملاذا َي�شحذون ب�إرادة اهلل
ُ
َ
عليك ،والن�صل
ال�سيف
فوق قلبك ي�ضيء بب� ٍؤ�س
و ُيربد قل َبك؟
امل�صيبة ال تزال بطيئة
فوق القلب -وحده وعي ُد احلمم،
يلهثُ  ،مربوط ًا يف حلقة
مثل ح�صان مل يعرف ال�سرج.
بوجع،
والعرق الأ�سو ُد
ُ
يت�صبب ٍ
أرجح قرب عينيك،
ال�ضباب يت� ُ
ري،
ت�أجي ٌل للموت ،ت�أخ ٌ
وي�ضرب ح�شايا القلب للمرة الأوىل.
ُ
لو تكون �أقوى من املا�س
روحك ك َّلها:
�ستخرتق الرع�شة َ
كيف ُ
نعرف ،حتى املرة القادمة
رمبا لن تعي�ش.
عزيز،
باحلياة ،كما ب ٍ
ِ
نزل ٍ
حلم.
كما باخليال ِا ْ
حق ًا املرار ُة واحد ٌة ،وغ ُريها
ال �شي َء من احلافة �إىل احلافة؟
نعم ،هناك كلمات �أثقل
و�أ�ش ّد �إماتة من الهراوة،
َينطقونها دون �إ�شفاق،
بالكاد تكفي القوى لتح ُّملها.
ل ُي َح ّذ َ
رك االهتمام
بالقلب� ،أنت �أي�ض ًا يا �صديقي.
الغ�ضب  -وقلب �شخ�ص ما
ال حتمل
َ
�سينفجر للأبد فج�أة.
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أنا سليل المحاربين والصيادين
�أنا سليل املحاربني والصيادين،
�أ�ستطيع أن أسري عىل اجلليد� ،إن كان متقلب ًا �أو رقيق ًا،
�أ�ستطيع التحليق حتى النجوم متوقد ًا مبتهج ًا،
و�أكمن يف رماد الظالم جمر ًا �أحمر.
ٌ ،وللبع�ض ُمفر ٌح،
للبع�ض حمزن
ِ
ِ
هل �سين�سون� ،أم �إنهم فج�أة �سينادون مبئات الأفواه  -
نهر ،تارة �أفي�ض بال �ضفاف،
�أنا ،مثل ٍ
وتارة �أهد�أ ،و�أعود �إىل املجرى.
واحد يف روحه ،يف الطبقة اخلفية
لدى كل ٍ
هناك برودة� ،أو مر�آ ٌة ُم ْع َو ّجة.
النا�س ،ثم �أحزنُ -
فج�أة �س�أُ�ضحك َ
يف الروح اجتمع اخلري وال�شر.
يف الوعي �أنا طفل ،وعجوز،
الع�شب تراه الروح والياب�سة،
عا�صفة �سعيدة
تهدر يف ال�سماء.
لكنَّ الإلهام ال يدوم �سوى للحظة.
ُ
ال ت�سب َخطاياي ،وال �أعمايل ،
لكن ال�شرف طوال احلياة ال ي�ست�سلم.
الروح تدفع بالأفكار �إىل هاوية ال�سماء،
وهي تندفع نحو الأر�ض� ،صانع ًة دائرة.
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الدين
هل هو ٌ
ابن َم ْن ال ُيرجع ألبويه َّ
ال
َّ
المقدس كام ً
هل هو ابنٌ َمنْ  ال يرجع لأبويه
ال َّدين املقد�س  كام ًال.
عملي مماثل لفو�ضى
مع فندق من بزوغ النو ِر حتى الظالم.
الأ�شياء ت�ستمر يف تواليها الأبدي
اليوم بعد اليوم،
ي�أتي ويذهب ُ
ال�سعيدة ت�ضيء فج�أة نار ًا،
واحلزينة تت�شارك باحلزن.

–

تندف ُع م�سرع ًا �إىل هنا وهناك
وال ترى الراحة من الهموم.
وكما يف الطبيعة يتحرك املاء،
هكذا �أي�ض ًا جتري دورة الأعمال.
ما �إن �أُ ْن ِهي عم ًال ،حتى يحني الوقت للبدء
جوهر �آخر.
آخر ،وفهم ٍ
ب� ٍ
غري املنجز ،كما لو كان جب ًال
كتفي ،وال مينحني الراحة.
ي�ضغط على ّ
لي�س لدي قوة للتغلب عليه
التعب
َّ
�شفتاي بالكاد تتحركان
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لي�س لتدوين الأفكار بال�ضبط،
�أ�صبح من ال�صعب ترتيبها يف كلمات.
�أنا ل�ست بطيئ ًا ،ال �أ�ستطيع مالحقة
كل عمل ،وال �إزالة الأعباء كلها.
اله ُّم يطاردين مثل �سوط،
كتفي ُ
العمل املجهد.
وي�ضغط على ّ
من الأفكار التي حتدق بي من كل االجتاهات،
كما لو كانت دوامة اخليل
�أنا منفع ٌل ومرهقٌ،
و�أ�سقط ميت ًا يف الفرا�ش.
ومع ذلك مظهري ولو كان يرثى له
كيف ال تقبل �شكواي �أنت.
ومن ي�ضمر اال�ستياء من احلياة،
لن يعرف ال�سعادة بكاملها.
احلياة ال�صعبة �أغلى مبائة مرة،
ِاعلم! – من املوت ال�سهل! وال�سعي ُد
بالهم،
َمنْ هو �سعي ٌد بعمله ،من هو �سعي ٌد ّ
َمنْ على كتفيه ال يجف العرق.
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حي،
عندما ُيمنح الهدوء لكل ما هو
ّ
مباالة على األريكة...
أستلقي بال
ٍ
حي،
عندما ُينح الهدوء لكل ما هو ّ
�أ�ستلقي بال مباال ٍة على الأريكة،
لأتذكر �أبياتي ب�شكل �أف�ضل:
هي حتفظني ،مثل تعويذة.
لغة ال�شاعر للع�شاق مقد�سة،
ناقو�س خطر.�ضو ٌء للعميان ،ولل�صم
ُ
الأ�شعار ر�سال ٌة مفتوحة �إىل النا�س،
ال توجد فيها كلمات تتجول ُجزاف ًا.
بال�صرب كل �سطر قوي،
وثمنه يعادل احلياة ب�أكملها،
فيه الن َف ُ�س الأخري ،دلي ٌل حقيقي،
طريقه يكمن يف �أزمنة �أخرى.
ت ََد ُّفقُ احلياة بالقرب من جذوري،
حفيف �أوراق ليا َّ
ُ
يل و�أيامي.
كحمم
�أ�شعاري منزوع ٌة ٍ
من باطن الأر�ض ،و�أنا �أندفع خلفها.
حرفة ال�شاعر هي لي�ست على الإطالق
البكة.
التغني باحل�سناوات عند ِ ْ
قلب تخلق فج�أة دموع ًا
حرك ُة ٍ
تن�ش�أ �صدف ًة ،ب�صعوبة.
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األرض
َن َ�ص ْب ُت اليورتا(    (2على الكرة الأر�ضية،
�آالم الأر�ض هي �آالمي.
بعد �أن �شعرتُ  �أنني انف�صلت عن النوم،
ُ
العنادل يف الفجر.
ن�سيت كيف ُت َغ ّني
ُ
عندما ُت َّ
ف�ض ُ�ض الثلوج حتت القمر
من يريد �أن يحرقها بالدم؟
النا�س ،ل�سوء احلظ!
ي�سري عرب القرون
ُ
عطيل وهتل ُر ،باتي وجنكيز.
�أك َرث من مرة خنقوا الأر�ض ِب َح ْب ٍل،
و�أك َرث من مرة �أخرجوا دمها من الأوردة،
لكن �شخ�ص ًا ما ،و ُلدته الأر�ض �أي�ض ًا،
�ساعدها على النهو�ض وعمل حا�ضن ًا لها.
ال ميكنُ �سر ُد الآالم التي ال ح�صر لها،
تال�شت احل�ضارات.
�أذكر �أو�شفيتز(  �  (3أنا ورافين�سربوك(  ... (4
كل هذا-
جروح الأر�ض املفتوحة.
�ساحمينا ،يا �أر�ضي العزيزة،
على م�صريك البائ�س وال َّت ِع�س...
أنت عاجز ٌة،
� ِ
أ�ضعك
�أود �أن � ِ
أم�سد على جبهتك.
ركبتي ،و� ّ
على ّ

(   (2

الهيكل ،ماط ب�إطار من اخل�شب املقو�س ،ا�ستخدمته قبائل البدو الرحل يف �سهوب �آ�سيا الو�سطى.
  يورتا :منزل قابل للنقل ،تقليدي
ُ

(   (3

  �أو�شفيتز� :أو �أو�شفيتز بريكينو -مع�سكر لالعتقال والإبادة �أقامته �أملانيا النازية �إبان احتاللها لبولندا �أثناء احلرب العاملية الثانية.

(   (4

  رافين�سربوك :مع�سكر اعتقال للن�ساء �أقامته �أملانيا النازية.

19

ربما...
يقولون:
«بد�أ الثلج بالذوبان».
رمبا ،تع َّرق ال�شتاء؟
يقولون:
« َ
وم�ض الربق».
ورمبا ،غطت الظلمة ال�شق؟
يقولون:
«املطر بالكاد يقطر».
ورمبا ،كله مع�صور من ال�سحب؟
يقولون:
«ال�سماء ترعد».
ورمبا ،ه ْم ُ�سها حا ٌّر جد ًا؟
َ
يقولون:
«يندفع �سامورغ(  �  (5إىل الأعلى»
ورمبا ،يج ّرب ال َف ْر ُخ �أجنحته؟
يقولون:
«العندليب يغني».
رمبا ،يبكي املغني؟

(   (5

  �سامورغ :يف الفولكلور الكازاخي طائر �ضخم ،قوي ب�شكل خرايف.
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س ّري
ِ
واحد منا حزنه اخلا�ص.
لدى كل ٍ
بالن�سبة يل� ،أَ َت ْع َل ُم ،
العامل �ضي ٌق يف بع�ض الأحيان،
وعندها �أنا على ا�ستعداد لأ�شقَّ جمجمتي
بف� ٍأ�س َ�ص ِد َئ ٍة بدون فائدة لأعوام.
�إىل مقب�ضها القامت مت َت ُد يدي،
لكنها ،للأ�سف� ،ضعيفة وحمرجة.
ال �أ�ستطيع حتى �أن �أقط َع ل�ساين
ال�ضعيف وال�شبيه بدودة.
و�صل الأمر �إىل درجة �أين ،يا �صديقي،
�س�أكون �سعيد ًا لو �أُع ّلقُ كب�ش ًا مذبوح ًا على اخلطاف،
لكن ال�شنق لي�س بب�سيط،
اللعنة،
حتى لو كانت احلياة تذهب من بني يديك.
اجلبال ،والقد ُر ي�أمرك �إىل الوادي،
تريد الذهاب �إىل
َ
ُّ
امل�ستخف يجادل� ،أما احلكيم فريفع راية اال�ست�سالم...
ماذا �إذن ،الآن �أنا م�ستعد لأن �أعي�ش ،مثلك:
و�سالم -ف�أنا لنف�سي ل�ست عدو ًا.
بهدوء
ٍ
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مهما كانت العاصفة الرعدية،
أيها الجيغيت

(   (6

مهما كانت العا�صفة الرعدية� ،أيها اجليغيت،
التي جت َّمعت فوق ر�أ�سك،
ال  ُت ْخ ِف وجهك يف خوف،
قاتل ما دمت ح ّي ًا!
فلو جتاوزنا املوت،
و�أ�ضعنا الن�صر،
ماذا �س َيظنُّ بنا
�أبنا�ؤنا
ابني وابنك.
الأف�ضل �أن حترتق يف النار
و�أن تقع حتت نافورة الر�صا�ص 
نف�سك،
من �أن ُت�ضي َع َ
من �أن تخ�سر يف املعركة.
يا �صديقي،
�أن يجثو على ركبتيه
ميكن لأي جيغيت،
لكن فقط،
لكي ُي َق ِّبل
�أر�ضه املقد�سة.

(   (6

 ،فتى.
  جيغيت( :باللغة الكازاخية)
ٌ
فار�س� ،شاب ً
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منك
أمي ،كل شيء يبدأ
ِ
منك -
�أمي ،كل �شيء يبد�أ ِ
الكلمة الأوىل ،وبيت ال�شعر الأول.
أنت �أول من �أجاب على هذري،
� ِ
يديك.
والأر�ض ر�أيتها من ِ
منك -
�أمي ،كل �شيء يبد�أ ِ
عينيك.
�أغرق يف �سماء
ِ
تذمرت مني،
�أنت �أقل من الآخرين
ِ
وها �أنا �أخافك وحدك.
أخذت القليل
� ِ
أعطيت الكثري ،و� ِ
آخر.
ومل ِ
تفت�شي عن م�صري � ٍ
�أمي� ،أنت بداية موطني.
كيف �ستكون الدنيا بدونك؟!

23

األنشودة الغنائية األولى
احل�سود ميوت،
لكي ي�سكت �صوت الرغبة.
البطل ميوت يف املعركة،
بعد �أن لبى الواجب املقد�س.
ميوت الل�صو�ص 
باندفاع واحد من مدية.
احل�سناوات مينت،
يف الأح�ضان اختناق ًا.
ميوت احل�صان يف ال�سهوب -
وينت�شر الغبار خلفه.
ال�شاعر ميوت متعجب ًا،
وال نحفظه يف �أب�صارنا!
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ذهب،
ال أحتاج إلى
ٍ
فضة
وال إلى
ٍ

ذهب ،وال �إىل ف�ض ٍة،
ال �أحتاج �إىل ٍ
فقط لو �أرى ثمار عملي.
الأطفال يلعبون يف الرمال يف الفناء،
لو �أعبث معهم يف بع�ض الأحيان!
�شعرت بانتعا�ش �أكرث قلي ًال على منحدر النهار،
احلرارة والنوم ينقران يف ر�أ�سي،
مثل م�سافر �أطلق ح�صانه يف ال�سهوب،
�أريد �أن �أ�سرتيح على الع�شب البارد.
مت يف املدر�سة الأبجدية واحل�ساب،
تع َّل ُ
َّ
نت من �إتقان فن الأغنية،
متك ُ
ولكن �أرى الفتيان ،ويجذبني
�أن �أطري معهم يف الطرقات.
�أعرف عن نف�سي �شيئ ًا يجهله الآخرون،
�أفهم روحي حتى النهاية.
كل ح�سناء �أ�صادفها ،ب�إمكاين
�أن �أخربها كم هي رائعة.
الغني ،وال القر�آن،
ال الرتاث ّ
�سيوا�سيانك ،لن ينقذاك من الدموع،
حتى ملوت عدوي �أنا ل�ست �سعيد ًا،
حتى ملوت �شخ�ص جلب يل احلزن.
كلمة واحدة فقط -ومن الروح ،كما من الفرع
تتطاير �أوراق ال�شجر ،مع ّرية اجلوهر.
من ي�ستطيع التغلغل يف ُحزين،
من �سيتمكن من النظر يف حزين؟
و�أ�شعاري حترتق يف النار
و�أ�شعاري تتجمد يف اجلليد،
درع
ولكن ال كلمة واحدة عن ذلك! كما لو كنت يف ٍ
�أجوب ال�شوارع الوا�سعة.
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تومانباي مو ُلداغالييف
()2011 - 1935
y yتخ��رج ع��ام  1956ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة التابع��ة لجامع��ة
كازاخ�س��تان الحكومي��ة .و�ص��در �أول دي��وان �ش��عري ل��ه عام 1957
بعن��وان «دفت��ر الطال��ب» وال��ذي �أثب��ت �أن��ه ق��د دخ��ل ال�ش��عر
الكازاخ��ي �ش��اعر غنائ��ي ذو موهب��ة �إبداعي��ة ال مثي��ل له��ا.
y yعلى مدار حياته قام ال�ش��اعر بن�ش��ر �أكثر من �أربعين ديوان �ش��عر
وق�صيدة وترجمة ومقالة ر�أي ،وكتب في �أدب الأطفال.
y yم��ن بي��ن �أعمال��ه مجموع��ة الأ�ش��عار المخت��ارة «�س��امحني ،
الربي��ع» ع��ام  1971الت��ي جذب��ت انتب��اه الق��راء ب�ش��كل خا���ص ،
و�أ�ضح��ت �أح��د الإنج��ازات الفني��ة ف��ي ال�ش��عر الغنائ��ي الكازاخي؛
حي��ث ا�ش��تملت ه��ذه المجموع��ة عل��ى العدي��د م��ن الق�صائ��د
الت��ي تُ�ش��رت قب��ل ذل��ك مث��ل ق�صي��دة «كامي�لا» ع��ام  ،1960
«ك��وراالي» ع��ام «  ،1961فت��اة م��ن �آلت��اي» ع��ام  ،1964
«الأي��ام تطي��ر» ع��ام « ،1966الدفت��ر الجدي��د» ع��ام  ،1967
«ال�صي��ف يدعون��ي» ع��ام .1969
y yع��ام � 1985ص��در ل��ه كت��اب �ش��امل لأعمال��ه المخت��ارة مك��ون م��ن ثالث��ة مجل��دات .وف��ي ع��ام � 2004ص��درت دواوي��ن �ش��عر
�أخ��رى ف��ي �أربع��ة ع�ش��ر مجل��دً ا ،وف��ي � 2005ص��در مجل��دان �آخ��ران.
y

�yأ�ص��در العدي��د م��ن كت��ب الأ�ش��عار ف��ي ال�س��نوات الأخي��رة ومنه��ا« :زه��ور م��ن القم��م»« ،ويت�س��اقط الجلي��د»« ،ال تن�س��اني»

خ�لال الفت��رة2009  -  2006؛ حي��ث كان ال�ش��اعر مغن ًي��ا للكثي��ر من الم�ش��اعر الم�ش��رقة العميقة ،كم��ا غني للربيع والحب.
و�إل��ى جان��ب ذل��ك قام بت�أليف كلمات الكثي��ر من الأغانى الجميلة.
y yعام  2007قام بن�شر مجموعة لكلمات الأغاني تحت عنوان «وتعود الطيور».
y yتُرجم��ت �أعمال��ه �إل��ى العدي��د م��ن اللغ��ات الأجنبي��ة .كم��ا ترج��م �إلى اللغة الكازاخية �أعمال ال�ش��عراء الكال�س��يكيين الرو���س 
والغربيين ومقتطفات من الملحمة القيرغيزية «مانا���س».
y yح�صل على جائزة لينين من اتحاد ال�شبيبة ال�شيوعي عام  1968عن ديوان �أ�شعار «الدفتر الجديد».
 y yعام  1982ح�صل على جائزة « �آباي » من جمهورية كازاخ�ستان على ديوان �أ�شعاره «ر�سائل �إلى القلب».
y yح��از عل��ى جائ��زة «فيزول��ي» الدولي��ة ،وجائ��زة « جمب��ول» الدولي��ة ع��ام  ،1992وه��و كات��ب ال�ش��عب لجمهوري��ة
كازاخ�س��تان.
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إلى المرأة
للن�ساء يف هذا العامل كل الورود.
بعد �أن تع َّلمنا منذ زمن الدرو�س ال�ضرورية،
جت�سيد احللم،
لهنَّ  ،اللواتي �أ�صبحن
َ
نك ِّر�س �سطورنا امللتهبة.
َ
الرجل.
لي�س عبث ًا تربي املر�أة
ماذا بدونها املوطن الأر�ضي واملجد؟
تز ُّل  -تغفر لك هي،
وحت�ص َ
 ،وحتكم بعقالنية.
نك
ُ
ِّ
تفانيها ق ِّي ٌم،
حقيقي.
بحب
�سدِّ د لها ٍ
ٍ
بينما هي م�شغولة عند النار،
 ،ول�ست دخان ًا متطاير ًا.
�أنت نف�سك نا ٌر
َ
مهما م ّرت �أزمنة،
َّ
حط َ
مك القد ُر �أو رف َع َك-،
عيدك الأبدي على الأر�ض هي،
َ
حار�ستك الأمينة وقوتك.
َ
عروقك حا ّر ًا،
الدم يف
ليتدفق ُ
عندما ت�ستقبلك هي بنظر ٍة.
ال�شم�س
كثب :من �أ�شعة
ُانظ ْر عن ٍ
ِ
تلك املر�أة ،التي هي ل ُع ْم ٍر �إىل جانبك.
مبارك ٌة عتبة منزلك،
حيث تنتظرك حمبوبتك يف الليايل.
�أن تكون خادم ًا عندها – لي�س عيب ًا
ولي�س عبئ ًا – جناحان خلف كتفيك.
غيوم
مرة �أخرى فوق العامل ُ
امل�ساء تطري �إىل مكان ما.
درب حياتنا بعي ٌد.
بدون رفيقة طريق ال ميكن قطعه.
َ
غرورك،
تع َّلم �أن تتغلب على
لكي تدرك هذه احلقائق الب�سيطة:
حمبوبتك ،وكذلك �أمك وابنتك،
ما دمت حي ًا ،هن �أغلى من اجلميع يف العامل.
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الليل
ال تعرث على القمر يف �أوراق ال�شجر ب�سهولة،
دف ُء الأر�ض دائم ًا فر ٌح للروح.
قطي ُع ال�سحب يت�شبثُ ب�آالتاو،
ويف النهر وحد ُه ما زالت الربودة ح َّية.
أحالم.
�إىل
ِ
امل�ستقبل تناديك ال ُ
�ضجيج الق�صب مثل دليل على الوئام الأر�ضي.
ُ
تتلألأ النجوم من �أعايل اجلبال،
مكان ما.
فوق التيجان مبحر ًة �إىل ٍ
و�صوتُ فتا ٍة بعي ٌد،
�ضجت يف ظلمة الليل،
والب�ساتني التي َّ
تهد�أ فج�أ ًة ،خائف ًة من �أن تقلقَ
أرجح.
منام ٍ
طفل يف مهده املت� ِ
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أغنية الطيور
ُ
ال�صيف �إىل ف�صل اخلريف ،الأرمل  ،
يغاد ُر
تطري الطيور هاجر ًة �أع�شا�شها العزيزة،
البعد ،مثل ذكرى عن الطفولة  ،
تتال�شى يف ٍ
مكان ما يف ِ
من�سي منذ زمن.
�أو عن �شعورٍٍ � -
إرث ٍّ
واثق،
يف هذه البقاع نه�ضت على �أجنحتها ٍ
ب�شكل غري ٍ
يف هذه البقاع غ َّردت يف الربيع فراخها.
�صعب هو هج ُر الأع�شا�ش حتى لفرت ٍة من الوقت   
ٌ
وال ميكن لها �أن تغري القدر وتبقى.
ب�أغني ٍة حزينة تنادي َم َواطنها،
يف ال�سماء الباردة يذوب ال�سرب.
أ�صعب للنا�س املبت�سمني للقدر يف البداية،
الأمر � ُ
�أن يتحملوا عذاب حزن الوداع الأخري.
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كونوا شهود ًا
عيني� ،أرى وجهك،
بعد �أن �أغلقت ّ
�أحيان ًا مبقدور احللم �أن يكون حي ًا.
كم �أنا �سعي ٌد – �أ ِّك ْد يا �آالتاو!
واحلور ،والظل الواعد يف امل�ستقبل.
كوين �شاهدة� ،أيتها النجمة،
وقر�ص القمر الذي ال ينام �أبد ًا.
يا �آالتاوي� ،أنا �سعي ٌد متام ًا،
احلب يف وطني الأم.
لأين وجدت َ
عنه �أغ ّني اليوم مرار ًا وتكرار ًا،
حتت حفيف �أ�شجار البتوال التي تدلل احلب.
من جديد يبت�سم النهر يل
والنجوم يف ال�سماء من بعيد.
�أنا �أي�ض ًا �أدعو ك�شاهدين
العلم.
احللم ويف ِ
القم َر وال�سما َء ،يف ِ
أحالم تغوي َّ
الع�ش َاق بعيد ًا،
ال ُ
ال�سهل �أن ُي ْخ َدع.
القلب من
ِ
لكن َ
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ليلة ربيع
عندما تهب من اجلبال الربودة،
يغطي التموج الغدي َر،
تغني الأ�شجار يف ظالل الب�ستان،
ثيابها البي�ض تنا�سبها.
هم�س الرباعم بالكا ِد م�سموع ،
ُ
ترجتف الأوراق الفتية،
وك�أنها جل�ست للراحة
�سفح �شجرة الليل.
على ِ
الرغبة احل َّية غري اال�ستعرا�ضية
يف كل �شيءٍ يت�ضح �أنها حم َّقة.
ها هما اثنان ،تعبا دون �أن يعرفا،
ما زاال يهم�سان كلمات �ساخنة.
متدثران بال�شفق املتطاير،
وحدهما قلباهما عاريان،
وظ ّالهما املتحدان
يف موجة ح ّي ِة ينعك�سان  .
القمر يتابع ،دون �أن يخفي وجهه
خلف دخان اجلبل الرمادي،
كيف ترثث ُر النجوم املت�أخرة
عن ال�سر الفتي للأبد.
مل يتبقَ للفجر �إال القليل،
ي�شحب،
وجه القمر �أ�صبح
ُ
وكذلك الظ َّالن املتحدان
ل�شخ�صني قلباهما متيمان.
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قلبي
أ�شيب �إىل ال�شباب،
لن يرج َع ال ُ
ُ
الهائج كما يف ال�سابق لن يتدفق.
اجلدول
ُ
لقد حان الوقت لكي تنظر حولك،
وت�شفق على َ
قلبك وتراعيه.
ُ
عي�ش املا�ضي متع ٌة فارغ ٌة
لروح تعبت من القلق.
ٍ
يذوب العمر ،وتطري املرحلة خلف املرحلة:
مل يتمكن �أحد من �أن يلحق بها.
ن�سر
يا قلبي ،يا قلبي ،بجر�أة ٍ
قت حتت الغيوم،
ح َّل َ
جامح �إىل العلو
ٍ
بتعط�ش ٍ
ما زلت مهوو�س ًا.
تعو ُد �أغني ًة ،كما يف ال�سابق.
ِل ُي َقدِّ ر ابني املقط َع.
ال تندم على ما م َّر،
لأن الكلمة �ضمان اخللود.
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الحمل اليتيم
َ

�أغنية جدي-الراعي عن احلمالن الالهية ،
مز َّينة باحلما�س ال�صبياين ،مل �أَ ْن َ�سها.
كثرية هي الأحلان التي �سمعتها بقاعنا العزيزة.
ال �أعرف �أروع من �أغنيتي هذه.
حم ٌل خجو ٌل ،ترعرع دون �أم.
ٌ
خائف دوم ًا ،يف عينيه ح َّبات من الدموع.
يندفع �إىل القرية دون �أن يرى �شيئ ًا حوله،
ال يتخ ّلف عن �أولئك الأكرث �سعادة منه.
و�شعرت روحي بالأمل.
تابعت ُه
ْ
حزنت يف هذه اللحظة على ال�صغري اليتيم.
ُ
ُ
 ،رحبت بحمالنها،
ثغت
اخلراف ّ
أيام طوال.
وك�أنها مل جتتمع بها ل ٍ
وحده هذا ال َّت ِع�س ،مل يالطفه يف الطريق �أح ٌد،
�ضرع دافئ.
َّ
د�س وجهه باحث ًا عن ٍ
حوله ،غريب هو و�سط اجلميع،
راقب ك َّل �شيء
ٌ
دون �أن َّ
يكف عن اجلري املجنون اليائ�س.
ثغا من اخلوف يف الظالم الو�شيك،
�ست�صبح له �أم ًا؟
من �سيالم�سه بحنان ،من
ُ
ٌ
َّ
خميف خانقٌ،
لف املنطق َة لي ٌل
أ�ساعد هذا امل�سكني.
كم ُ
رغبت يف �أن � َ
م�شرق جديد،
يوم
ٍ
هد�أ قطي ُع اخلراف حتى ٍ
أ�سراب النجوم الناع�سة تنظر �إ َّ
يل.
� ُ
مرار ًا وتكرار ًا �أ�سمع ثغا ًء خافت ًا:
البائ�س �أن يرى �أمه يف املنام.
ي�أم ُل
ُ
�أنا نف�سي مل �أ�ستطع من الأفكار الثقيلة �أن �أغفو،
وك�أن امل�صيبة جاءت �إ َّ
يل �أي�ض ًا.
يف العامل الوا�سع ،و�سط اله�ضاب وال�صخور،
حم ًال � َ
فت�شت عن �أمي التي رحلت.
أبي�ض ُ
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زهرة الثلج
الأر�ض بالكاد الم�سها الدفء،
ال حرار َة من ال�شم�س بعد،
ولكن على حافة الب�ستان الربيعي
نظرت زهرة الثلج �إىل ال�ضوء.
ك�أنها حتررت من �أَ ْ�س ِر
ال�شتاء ،حيثُ ي�سو ُد اجلليد.
الثلج �إىل ال ٌّركبة،
يف الوادي ُ
وهي ،ت�ص َّورُ  ،تزه ُر.
َ
ُ
 ال يزال ه�ش ًا ،
تنف�س الربي ِع
ولكن ما �إنْ تراها
حتى ابت�سامة طيبة على الفور
تالم�س وجهك.
�إنها منع�ش ٌة ،مثل برودة على جلدك،
عندما تبقى معها...
هي �شبيهة مبحبوب ٍة
يف ف�ستانها الأنيق.
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في بعض األحيان،
الحياة مثل سلسلة جبال
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل �سل�سلة جبال،
�إىل قممها �أريد ال�صعود.
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل عدو لدود
�أريد �أن �أ�سحقه.
تالل،
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل �سال�سل ٍ
على تلك التالل �أريد �أن �أجمع الزهور.
يف بع�ض الأحيان احلياة تبدو يل عط�شى ،
�أريد �أن �أرويها.
يف بع�ض الأحيان احلياة تبدو يل نار ًا،
�أريد �أن �أتدف�أ بالقرب من تلك النار.
�أحيان ًا �أنا مت�أكد من �أنه ال يوجد مكان لل�سعادة،
ويف تلك اللحظة �أريد �أن �أموت.
يف بع�ض الأحيان احلياة هي خليلي،
�أريد �أن �أراه كل يوم.
يف بع�ض الأحيان احلياة قافلة كبرية،
�أريد �أن �أقودها خلفي.
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل زوجة خمل�صة،
�أريد �أن �أمنحها الر ّقة.
يف بع�ض الأحيان �أ�ؤمن �أن ال�سعادة قادمة،
للقاء تلك ال�سعادة �أُ�سرعُ.
بتول،
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل جمال ٍ
�أريد �أن �أق ّبلهُ.
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل �أمي،
�أريد �أن �أُ َف ّرحها.
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل فرحة الوجود،
�أريد �أن �أ�ضحك من قلبي.
يف بع�ض الأحيان احلياة مثل جوهري،
�أريد �أن �أعي�ش.
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األب
ُ
ال توجد مثل تلك املعارك يف الأفق،
لقد انتهت احلرب منذ زمن،
لكنه حي ًا -يبدو يل حتى الآن-
�أبي الذي مل يعد.
 ...كان ذاهب ًا �إىل اجلبهة.
أبك �أنا،
ومل � ِ
كنت يف ال�ساد�سة من عمري – جيغيت(    (1تقريب ًا،
و�أخفيت دموعي البطولية،
حتى ال �أبكي مبرارة.
و�ضع كي�سه على كتفه.
و�أخفي حزنه لي�س بدون �صعوبة،
مل�س على �شعري،
ثم غادر � ...إىل الأبد.
منخف�ض،
ب�صوت
وبكت �أمي
ٍ
ٍ
بعد �أن �سقطت ووجهها على حافة الطاولة،
عندما جاءت من املقر اجلنازة
فج�أة
�إىل املنزل الهادئ.
�أيام ال�صيف ،و�أ�سابيع ،و�أعوام
ويف كثري من الأحيان ف َّكرتُ � ،أنا الفتى،
(   (1

 ،فتى.
  جيغيت( :باللغة الكازاخية)
ٌ
فار�س� ،شاب ً
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�أنه �سيعود-
القوي ،وال�شامخ،
�أبي الذي مل يعد.
ال �أ�ص ّدق �أنا� ،أنه يف املعركة الرهيبة
�ضاع �إىل الأبد،
�أنَّ يف مكان ما يف امليدان حتت �شجرة البتوال
جنمته اخل�شبية.
�أنتظر طارد ًا كل ال�شكوك.
�أنتظر ولن �أتعب من االنتظار:
لو �أن�ساه ولو للحظة،
�إىل الأبد �س�أفقده.
�أنتظ ُر اللقاء احلتمي!
�أنتظ ُر
�أيام ًا وليا َ
يل-
حتى النهاية!
ويف هذا االنتظار الأبدي-
خلو ُد �أبي!
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ذاء
ِ
الح ُ

بعربة ثقيلة ّ
حمطمة
امتدت الطفولة يف م�سقط ر�أ�سي.
كانت احلرب.
بقينا مع �أمي
بارد وخا ٍو.
كوخ ٍ
وحيدين يف ٍ
�سلب الأعدا ُء هدو َءنا وخبزَ نا.
َ
لكني �أتذكر اخلطوات امل�ألوفة:
اقرتبت �أمي من �سريري
ب�صمت احلذاء.
ونزعت
ٍ
كم من القوة يف يديها الناعمتني!
كم هو حل ٌو رعب حكايات منت�صف الليل!
ويف ال�صباح ذهبت �إىل املدر�سة باكر ًا
يف حذائها الكبري املريح.
رك�ضت �إىل املنزل،
ثم
ُ
بقدمي.
  دون �أن �أ�شعر
ّ
مل �أ�ستطع �أن �أخذل �أمي حافية القدمني.
يوم ب�شكل الئق خدمنا
وهكذا يوم ًا بعد ٍ
زوج احلذاء الن�سائي البايل ذلك.
لكني كربتُ ،
أ�صبحت �ضخم ًة
و�
ْ
على حذائها
قدمي.
 ال تبك ،قالت �أمي ،
ِ
  قبل الربيع،
رمبا،
ننتظر حذاء �أبيك...
� ...أنا مل �أطلب من احلياة الكثري.
انتظرت الربيع .انتظرت بقواي الأخرية كلها.
انتظرت ...لكن عبث ًا:
�أبد ًا يف حياتي
أرتد حذاء �أبي.
مل � ِ
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النجمان
طوال الليل مل ن�ستطع �أن نغفو،
كنا نتنعم بالنظر �إىل ال�سماء.
مثل �أحالم �شبابي،
تال�شت النجوم منطفئة ...
الليل د َّور الطريق بهدوء.
وللع�شاق
قلي ٌل هو الليل-
توهج ال�صدر الفتي،
كما لو �أين كنت �أعانق �شعلة.
ا�ستيقظ الن�سيم يف الغابة،
من ال�شرق ت َو َّردت اجلبال.
ويف �سماء ما قبل الفجر
ال يزال جنمان يتوجهان.
�سعادتان يف ال�سماء،
ناران
ذلك النجمان ال يخبوان.
ال تكتبي يل ر�سائل دافئة،
ولكن يف كل مرة يف هدوء الليل
َ
ليوم�ض جنمانا ...
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الفراشة الحمراء-الخضراء
�أيها امللك ال�صغري يف العباءة اخل�ضراء،
ابق ولو قلي ًال معي!
اجل�س على الزهرة القرمزية،
وليومئ بر�أ�سه يل.
كم �أنا �أح�سد
جناحيك ،وحتليقك فوق الزهور،
لكنك ،للأ�سف ،بعيد املنال،
عبث ًا �أنا �أل ّو ُح بيدي.
عبث ًا على ال�شاطئ الأخ�ضر،
�أجري قافز ًا بفرح خلفك،
ُ
أنت ب�سال�سة
ترفرف � َ
تط ُري على طول النهر الأزرق.
�آ ٍه� ،أيتها الفرا�شة اللعوب،
دعينا ن�سرتح ولو قلي ًال،
انظري كيف تنتظرك الزهرة،
اجل�سي للحظة ،اهد�أي فوقها.
كم �أريد �أن �أم�سكك ،
�أريد �أن �أمل�س جناحيك،
لن �أعذبك ولن �أغ�ضبك،
لن �أكون قا�سية.
ال تخايف� ،س�أطلقك على الفور.
�ستطريين من يدي،
ومرة �أخرى �س�أبد�أ باملطاردة،
�ساقي متعبتان.
على الرغم من �أن ّ
لذلك دعينا نلعب املطاردة،
ترفرفني من زهرة �إىل زهرة،
ا�سمحي يل �أن �ألتقطك للحظة،
ا�ست�سلم يل �أيها امللك ال�صغري!
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لغة األم
كلمة �سهوب �أخرى يف املخزون
ني.
تع َّلمتها اليوم ،يا ُب ّ
من جاء �إىل العامل كازاخ ًا،
هو كازا ٌخ
يجب عليك �أن تو ّدعه يف املوعد املنا�سب.
ثم ت�أتي �أيام �أخرى-
و�سوف ت�سرب �أنت لغات �أخرى.
لكن راية �أر�ضك الأم ،يا ُبني
ال  ُتفلتها من �ساعدك امل�شتد!
�أنا اعتدتُ على الإ�صغاء �إىل جدتك،
ُف ِتح َ يل ينبوع كلماتها.
من ال يفهم لغة �أمه
لن يفهم لغة وطنه.
الكلمات ،يا ُبني
تدخل �إىل م�سقط ر�أ�سك
�آما ًال ،وحب ًا ،وعم ًال
من �أمك خذ لغة الكازاخ
وامل�صري �سي�ضاف �إليها الحق ًا.
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إلى أمي !
ع َّماذا هذه البلدة؟
عن احلب.
عن احلياة الأبدية
حتت ال�سماء الوا�سعة.
�أيها الغروب املتَّئد ،ادعني
�إىل تلك الأفكار ،
حيث مل �أكن بعد.
راب الربيع؟
ُغ ُ
�أم �إِ َو ّزة اخلريف؟
جاب ن�صف العامل،
جناحي َ
يف نهر ليمبوبو غا�صت ري�شتي،
ويف الرياح ال�ساخنة
من ج ّنات �سيالن.
ما هذا الطريق؟
كنت على حق
�إذا َ
كنْ مع الفخور فخور ًا،
هو لي�س والد الرذيلة
كن مع اخلجول خجو ًال:
هو لي�س عبد ًا لك.
أق�سم� ،أيها الطريق.
هكذا
ُ
ت�صرفتُ � ،
مل �أ�ساعد َّ
كل من انتظر،
ف�أنا ل�ست �إله ًا.
ما الذي مبقدور �شاعر وحيد؟
مل �أجد �إجابة على كل الأ�سئلة،
لكني على النا�س مل �أكذب
على الرغم من �أنه كان مبقدوري ...
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جراء الذئب
�سا َر رج ٌل،
م�شى ال�سهوب طوي ًال طوي ًال.
�إىل �أين؟ ملاذا؟
نحن ال نعرف.
جوف كثيف ر�أى ذئب ًا،
يف ٍ
�أو بالأحرى� ،سرحانة(  ، (1
�أو ،ب�أكرث دقة� ،أم ًا...
حرج ال�شيح،
كانت م�ستلقية يف ِ
رامي ًة قوائمها ،فاحت ًة فاها.
بدفعات
من حلقها
ٍ
ٌ
� ،سميك ،كالو�سخ.
تدفق د ٌم
َمنْ الذي فعل ذلك؟ َمنْ ؟ هل كان ذئب ًا؟ �أم كالب ال�صيد؟
جراء الذئب العمياء ال تعرف ذلك.
تدافعت ،تق َّلبت ،ر�ضعت
من �أمها الكبرية العنيدة.
اجلراء اجلائعة ن�سيت،
كيف يفوح احلرج برائحة ال�شبت.
كانت ،بعد �أن الت�صقت ب�أمها ،ت�شرب ب�شراهة
دم ًا بارد ًا كثيف ًا.
مع الر�شفات دخل �إليها التعط�ش لالنتقام.
ممن؟
ِمنْ  �أي �أحد.
املهم لن ت�سامح.
(   (1

  �سرحانة :من �أ�سماء �أنثى الذئب.
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�ست�أخذ بالث�أر
ب�شكل منف�صل،
لي�س مع ًا
و�سوف تلتقي –
ومن بع�ضها البع�ض �سوف تنتقم.
والرجل ذهب يف طريقه.
�إىل �أين؟  ...ملاذا؟
نحن ال نعرف.
ذئاب،
كان �صياد ٍ
لكنه مل يلم�س اجلراء ،
ومل تدافع ال�صغار عن �أمها...
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في ساحة بوشكين
كقدي�س.
يجب �أن يكون ال�شاعر جمي ًال
ٍ
القدي�س؟ ال�شخ�ص الذي ر�أى بو�شكني.
من ر�أى
َ
ري� ،أ�سودُ ،كحذاء،
قدي�س �صغ ٌ
ٌ
مع �شفا ٍه عربية ثقيلة.
يف حني كان دانتي طويل القامة
� َ
أبي�ض� ،شاحب ًا ،مثل الذاكرة.
زوجة ال�شاعر-الرائعة ناتاليا.
مل ي�سمها �أح ٌد ناتا�شا.
�صمدت على ا�سمها،
عندما انزلق حولها الفر�سان ب�سهولة،
على الأر�ضية الالمعة للقاعة،
هو ،كعبد ،نظر من خلف ال�ستائر،
ٍ
�ضاغط ًا ب�شدة على مقب�ض ال�سكني.
«قل يا �سيدي،
ماذا تنتظر!
لي�س �أنني �س�أقع يف احلب� ،أوه� ،أنت
ال ت�صدق!
�إنها تن�شينا ،مثل �أنا�شا(  »... ! (2
نعم� ،إنها العنق الأبي�ض والكتفان،
وال�صدر املرتفع مثل �سقالة!
وخرج العبد
على الثلج يف �أم�سية كانون،
ومات القدي�س
()9

  �أنا�شا :احل�شي�ش.
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ٌ
مم�سك بطنه ...
وهو
لقد انتقم ،ب�شكل ما كان لينتقم به
ٌ
 ،وال ملك ،وال جمر ٌم
ال مبار ٌز
انتقم على طريقة القدي�سني:
َ
�صمت،
�صمت ،وانتهى .وتلك الر�صا�صة تطري.
يف وهميتها كل العزم ال�شريرة،
تكتف ببو�شكني ،وجدت ...
مل ِ
كان هناك الكثري من الأهداف يف رو�سيا،
مل نعرفها ،لكنها-
وجدتها .يف ذلك الإ�سطبل ،
وقفت ح�شود
يف مربعات النوافذ ال�صفراء على الثلج،
وبعد قرن وقف �أحفادهم
حتت نوافذ �أخرى على الثلج
لكي يقولوا كلمات نبيلة
وي�سموا احلبيب �أو العزيز،
احل�شد يحفظ كلمات جيدة،
من �أجل قراءتها مع ال�شعور فوق القرب.
وهو يقف ،متجهم ًا منحني ًا،
بعد �أن خلع قبعته الأ�سطوانية ،ينظر �إلينا.
()9
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نساء على كتفي...
كانت هناك
ٌ
كانت هناك ن�ساء على كتفي،
كانت هناك ن�ساء على �صدري.
لكن لقلبي
كانت هناك واحد ٌة.
لقلبي كانت هي وحدها.
كل �شيء يالئمها -
ني يف عينيها،
حن ٌ
ٌ
ري�ش يف �شعرها،
قا�س ،عني ٌد،
فمها ٍ
و�أ�سنانها ثل ٌج عارٍ.
حتى �أ�صابعها قرقع ٌة ناعمة،
حتى طولها لي�س فاره ًا جد ًا،
حتى العام الرابع والثالثني.
كل �شيء يالئمها.
كم يالئمها كل �شيء!
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ُ
أتحبينني ،أيتها الجبال...
� ُأتبينني� ،أيتها اجلبال...
�أحبي ،
باللون الأزرق والأبي�ض مرتدية
الأعوام
ح َّلقت فوقي
�آخذ ًة �أ�سماء الأع�شاب،
الغالية �إىل �أبعد احلدود،
يف �ألوانها ال�صاخبة
     غام�س ًة
كل ظالل ال�صمت.
بقلم جبلي
أوج ُه حقيقة ال�سهول -
     � ّ
م�شيت على طول املنحدر اجلليدي،
والغبار الثلجي
هبط على امل�سار الطويل املتعرج
ل�سنيني.
ال�شهب -
بج ّرة قلم
ِ
�سنوات من الأوهام.
�أحتبينني� ،أيتها اجلبال؟
�أحبوا،
�أيها النا�س!
إ�صالح ِك،
ُ
ال يكن � ُ
�سهل،
وال حتويلك �إىل ٍ
�شقوقك ،
�أيتها اجلبال،
ُ
ال تحى،
أنت خمطئة للغاية،
� ِ
     �أيتها اجلبال،
ال�صواب هو االبتذال،
ال ميكن مقارنتك� ،أيتها اجلبال،
�أنت ال  ُتقا َرنني.
�أنت ال تهتمني� ،أيتها اجلبال،
يحبونك
     �أم ال
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لغة اآلباء ،لغة آالف السنين
لغة الآباء ،لغة �آالف ال�سنني
حرقت
أنت يف وقت ،مثل ال�صل�صال� ،أُ ِ
� ِ
�سوط،
�سيف و�صفري ٍ
فيك �ضربة ٍ
كربياء الرجال وا ِّتقا ُد الزوجات،
فيك لهجاتٌ من�س ّية
ِ
ال�سومريني ،الهون ،خ�شخ�شة الكلمات املنغولية.
دت؟ يف حرائق �سيمرييت�شيي؟
�أين و ُل ِ
انتقلت �إلينا من خالل العروق.
ِ
تدوينَ  ،غامرة اجل�سم
بنب�ض القلب ،وناقو�س الروح.
ومهما �أدارين القدر،
�أق�سم بك �-سوف �آتي �إليك.
من االرحتاالت البعيدة وال�سعيدة
ي�أتي االبن �إىل �أبيه املن�سي،
ي�أتي يف زين ٍة م�شرقة وثمينة،
يف بداية احلياة �أو يف نهايتها.
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ريشاد ،إبن السهوب
�أُ َ
هديك تيوبيتيكا(  ، (3
من�سوجة بخيط الذهب،
�أبوك التفت بعيد ًا ب�صمت،
هكذا ،على الأرجح ،يتذكرون ال�شباب.
الأم اجلميلة ُتل ّوح ب�أ�صابعها،
وتتمتم،
وتتعجب.
حد كبري الإ�سباين،
ري�شاد ي�شبه �إىل ٍ
ابن امر�أة فرن�سية
أداي(   (4
و� ّ
«هل �ستذهبون �إىل والية نربا�سكا؟!»
هناك مروج جميلة،
هناك � ٌ
أ�شواك ،وح ٌّر ،وه�ضاب،
الغبار واخليول هي! �سح ٌر!
�ستذهبون؟»
خب تنظر
ِب َ�ص ٍ
وبيديها تنحت �صورة،
النا�س يف ال�صيف يهربون �إىل البحر،
وهو يجذبه الذهاب �إىل ال�سهوب اجلافة.
هوب!الركاب ْ
يف ِّ
رمى ال�سمربيرو(  ! (5
(   (3

  تيوبيتيكا :قلن�سوة ،غطاء ر� ٍأ�س للرجال مط ّر ٌز ومل َّونٌ.

(   (4

  �آداي :قبيلة �آداي ،واحدة من قبائل اجلزء الأ�صغر من الكازاخ.

(   (5

  �سمربيرو :نوع من القبعات الوا�سعة احلواف ،م�صدرها املك�سيك.
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ري ٌح ،ال�شعر الأ�سود �إىل �أ�شالء!
التيوبيتيكا على اجلبني،
َع ْد ٌو
ارتفاعات وانخفا�ضات على م�سارات الذئب.
تختنق ،ا�صرخ ،يا و ُلدي،
�شغف ال�شاعر -بكاء و�ضحك.
�أبوك �أخري ًا يبكي.
يف عروقي يقعقع بر ٌد.
كنت لأذهب �إىل والية نربا�سكا
علي �أن �أ�سارع �إىل وطني،
لكن ّ
هناك نف�س امل�شهد الهادئ
�س�أذهب �إىل نف�سي �إىل وطني.
�س�أذهب �إىل مروج �آداي،
هناك الأ�شواك واحلرارة وال�صقيع،
الغبار واخليول نف�سها! �سح ٌر!
�س�أذهب �إىل نف�سي �إىل وطني...
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أغنية كومان

(   (6

يا �أجدادي
يف املعركة ادعموين حتت �إبطي.
لن �أجتاهل ال�شجرة الوحيدة.
�س�أع ّلق احلبل
على الغ�صن امللتوي.
�أنا ل�ست �أو ًال
يف املعركة الأخرية �س�أ�سقط.
من ال يعرف �ساكاي(    (7الذهبية؟
ها هو النجم ُيقطع،
ر�أ�سي ينحني �إىل الأ�سفل،
ق�سم الوفاء للمر�أة،
بعد �أن �أعطيت َ
�أق ّبل الكف.
ال بومة ،ال غراب ًا ،ال بجعة
لن �أ�ؤذي
�أيتها الأرواح!
�أريني الطريق �إىل باالتون(  . (8
�س�أمتطي اخليل للأبد ،الأبد
غري معروف من �أين.
فقط �آثار ًا �س�أتركها عميق ًة
للنا�س،
حتى بعد هطول الأمطار
كل طريقي يبدو للأعداء
�سل�سلة ك�ؤو�س.
بحيث ال يحرتقون من العط�ش،
مثلي.
(      (6كومان :من البدو الرحل الرتك الذين ميثلون الفرع الغربي لالحتاد الكوماين-الكيبت�شاكي .بعد الغزو املغويل ،قرروا املطالبة باللجوء يف املجر ،ثم �إىل
بلغاريا.
(   (7

  �ساكا :قبائل بدوية من �أوربا ال�شرقية بالأ�صل ،منت�شرة ب�شكل كبري يف �أجزاء من �أوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى.

(   (8

  باالتون :بحرية عذبة املياه يف غرب املجر .وهي �أكرب بحرية يف و�سط �أوروبا ،و�أحد مقا�صد ال�سياح.
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الدردار
يف الوادي – حو ٌر رجراج،
 ،وع�شب،
     ونب ٌع
ٌ
ٌ
م� ،سميك،
 ،كال�س
وظ ٌل ّ
هنا اجلذور لي�ست طويلة،
واخلريف حمقٌّ،
�أن ال�سنة �ستنبت عفن ًا.
انظر -
فوق الرابية،
     حيث تغني الريح،
حيث ي�سمع عواء الذئب،
مت�شبث ًا بجذوره
     يف قلبي،
مرتنح ًا،
يقف الدردار.
ال تك�سره ال حرارة
وال عا�صفة ثلجية ،
وال عط�ش الأيام الهادئة،
يقف،
فاحت ًا للقاء الرياح
�أكتاف الأغ�صان ال�سوداء.
والفار�س ،الذي ابت�سم له احلظ ،
بعد �أن ر�أى ،يبكي
و-يندفع.
يف الغور ي�سقى احل�صان
وبدون كلمات
ي�شكر الدردار.
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اء
في قريتنا كان هناك َ
ح َّذ ٌ
َح َّذا ٌء خ َّي َط للجميع �أحذي ًة
على مقا�سه هو،
اعتقد �أنه بذلك يجعل النا�س مت�ساوين،
َ
متع�ص ٌب.
ّ
وكانت قامته بونابرتية،
وارتداء مثل هذه الأحذية بالن�سبة لنا ،نحنُ العمالقة،
مل يكنْ �سه ًال.
وكل واحد اعتقد �أن احلذاء
اخرتعه اهلل،
ليكون ب�إمكان امل�سلم
�أن ي�صلي �أكرث.
(يف ال�صالة تخلع حذاءك،
هل تفهم؟)
بهذا ال�شكل :ال�صالة -
�أغنية الأقدام احل ّرة.
�إىل امل�سجد يحت�شد
العجوز ،وال�صغري  ،
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عارجني
يجرون وينادون
�ضيق).
(والقدم يف ٍ
«اهلل �أكرب!»
ِّ
�صلِ على النبي -
احلذاء.
ي�أمر ِ
ال ي�ؤمن باهلل فقط املت�شرد
واجلاهل،
ال ي�ؤمن باهلل احل ّذاء نف�سه -
ال ي�شعر بال�ضيق.
اهلل �أكرب! لكنه بعي ٌد عنا.
َ
واحل ّذاء امللعون ها هو يبت�سم.
الآن ن�صلي بكامل القرية ،
من �أجل �أن ي�صبح َّ
احلذاء كبري القدمني.
ومن �أجل �أال يكون اخلياطون ذوي بطون �ضخمة ،
والف ّرا�ؤون�-صانعو القبعات �ض ّيقي اجلباه.
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ليالي آب ...
ليايل �آب،
ام�ضي ،ولكن تذكري -
ليال �أ�شد �سواد ًا.
لي�س هناك ٍ
غ�صن �شجرة التفاح فوقي مرفوعٌ،
الليل فوا ٌح كال�شاي.
افتحي فمك
وبخفي ٍة �إىل حلقك
�سيدخل اجلدول،
ويتدفق عرب املدينة اخل�ضراء
هذه ال�ساعة.
غ�صن �شجرة التفاح،
مثل �ستا ٍر مرفوع،
يف ال�سماء ال�سوداء -نا ٌر.
ول �أن �أتذكر
ا�سم هذا النجم.
املريخ .على الأرجح ،املريخ!
عند احلظرية ا�ستجاب احل�صان
اجلولبار�سي الأ�سود
بهدوء جلجل بحديد اللجام.
بعد الطريق الرتابي
نعا�س.
ٌ
تعب .برود ٌةٌ .
مبخروط،ال�سماء املر�صعة بالنجوم
ٍ
مثل خوذة خمرمة،
ب�أكرث النجوم ملعان ًا
وم�ض وعلق فوق وجهي -
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املريخ ،على الأرجح ،املريخ!
ٌ
�شفاف نا�ض ٌج
ثم ٌر
ي�سحب غ�صن �شجرة التفاح وي�سحقه،
ويك�سره
وي�ضطهده.
ليايل �آب،
ام�ضي ،ولكن تذكري -
ليال �أكرث �إ�شراق ًا.
لي�س هناك ٍ
ما زال هناك الكثري ،الكثري الغام�ض يل،
الليل فوا ٌح كال�شاي.
ٌ
مرتوك
ال�سجاد القدمي
على ع�شب الف�ستوكة الكثيف،
الظالم يقف وراء جذوع �أوريوت�شني(  ، (9
مثل غراب،
ر�أ�سي على ال�سرج  ...وال�سرج يفوح
ثم غبار ًا...
تتقلب  
وال�سيقان امل�ستقيمة ُ
حتتي.

(   (9

  �أوريوت�شني :نوع من الأ�شجار املثمرة يف �آ�سيا الو�سطى ،ي�شبه امل�شم�ش.
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الريف
يف ذلك الوقت ،عندما يكون اجلو دافئ ًا
بدون دفء.
والفواني�س تنحني حتت العبء،
وانكار ًا خافت ًا للظالم
ال�ضوء يخدم ب�أمانة الليل الآ�سيوي.
�أذهب �إىل هناك ،حيث نقاط ال�سجائر،
حيث الفواني�س التي ك�سرها العر�سان،
حيث يف �أيار على ظهري �صقي ٌع،
حيث احلياة هي ٌ
قر�ش� ،إن مل يكن وقح ًا.
هنا تفوح بحالوة ال�سرقة القدمية،
على ال�سرج �صرخة فتاة مهملة.
بحواف الروح �أفخر بالقرابة
ِ
مع ع�صبة متوح�شة هادئة وموثوقة.
ظالم .حركات بي�ضاء مرئية،
املقعد م�شغول ،عليه ي�شعوذون -
واو ،امر�أة تنفخ لرجل يف قبته،
ممزق ًة قمي�ص النوم عن ظهره.
غاليتي ،م ّدي راحتيك
امل�سي الآكا�سيا� ،أبطئي ب�صمت،
يعوم يف الظل
الآن تعايل �إيل ُّ .
وجهك
مثل كرة م�ضيئة.
القمر بد ٌر.
يف ال�صمت يرثثر املاء.
الكلب نائ ٌم .احلار�س نائ ٌم مع املِط َرد( ( . (1
الريف .حتت �شجرة التفاح -جمرفة.
وك�شك خ�ضار ،مغل ٌق �إىل الأبد.

( (  (1

  مطرد� :سالح �أبي�ض قدمي ،يتكون من رمح وف�أ�س.
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ال
الممثل والمدينة لي ً
بعد العرض األول
يتظاهر اجل�سر
ب�أنه قو�س قزح �أ�سود
يتظاهر ب�أنه مطر لندين.
ي�صفقون ب�أيديهم.
ولكنه ال  ُيفرح:
�ضرب باطن الأقدام الرطبة.
�إنه ُ
واملر�ض يتظاهر ب�أنه �أنفلونزا؛
هذه املر�أة ال ميكن الو�صول �إليها.
�صرير،
ُيفتح الباب مع
ٍ
ُيغلق الباب مع جلجلة.
الرجل يتظاهر ب�أنه متمدنٌ،
لكن لي�س كثري ًا ،و�إمنا هكذا،
على اخلم�سة( ( . (1
لو �أتظاهر ب�أنني �أمري دمناركي!
ان�صحني� ،أيها املتمدن،
كيف؟
وافقني ،موهبة هو التظاهر.
كيف للحزين �أن يتظاهر
ب�أنه حزين؟
�أتَرى هذه الوجوه؟
فيها عنا ٌد يائ�س.
( (  (1

  على اخلم�سة :املق�صود هنا على “خم�سة كوبيكات».
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هي �ستكون ،مت�أك ٌد،
حزينة!
هي ،من حيث املبد�أ ،لن ترتاجع!
تعانق هي -حتى القعقعة،
وجتل�س على الكر�سي مع جلجلة!...
نحن الب�ؤ�ساء ،ويعجبك ذلك،
�أوه� ،إنه الت�ساهل ،ال�شر.
نحن متجهمون ،لكي ت�شعروا �أنتم بال�سعادة.
نحن حزينون لكي تكونوا �أنتم حمظوظني!
تعبت من التمثيل حتى املوت،
ُ
تفتح بابك
مثل ل�ص
تنام
وترى الت�صفيق يف املنام.
 ...يف الفناء �أح ٌد ما يقرع بع�صا
ال�سجاد.
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المواقد اآلسيوية
نحن نذكر ما
     ي�ساوي اجلميع،
�أن يف تاريخ الب�شرية الكثري –
عندما جاء ال�شامان( ( �  (1إلينا ذات مرة يف الليل
لأعمال طيبة و�أحاديث �سليمة.
�أ�شعلوا النار وع َّلموا
حفظ النار و
الركوع للنار،
والعالج بالنار لعرق الن�سا والث�ؤول ،
وعلموا التعامل مع اخليل ،
والإميان بال�شم�س
والتنجيم بالنجوم،
منهم جاء الرق�ص والغناء،
منهم ق َّد�ستم الربيع فقط،
ُ
احلرث والزر ُع واخلبزُ.
منهم
منهم ال�سجاد وطائراتكم.
منهم ،املن ِّقبني ،جاء املا�س،
ق ّدموا القرابني
من ال�ساموديني( ( ، (1
لكنهم يف النار ع َّلموكم.
ال�شامان �أخرجوا النور من العمى،
ومن �صممكم لكم بيتهوفنني،
وهومريو�س ،بعد �أن �صهروا من الظالم،
مل يكونوا قد َعلموا ما مت �إعداده لهم.
ا�ستخرجوا يف الركاز الفتي
بقراريط
ِ
( (  (1

  ال�شامان� :سحرة دينيون يدّعون ب�أن لديهم قوة تتغلب على النريان.

( (  (1

  �ساموديون :ال�سكان الأ�صليون يف �شمال رو�سيا يف القطب ال�شمايل.
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الأ�سفار املقد�سة وامل�صاحف،
يف الأيقونات اليدوية �صحاري
وجبال
�أعادوا غ�سل مليارات الأمور.
ومن �أجلكم �-أنتم كنتم فقط ت�ضخون الع�سل،
كنتم تذهبون �إىل الأوكار ،ت�شربون الأفيون،
مبا�س الكلمات ،بذهب الأ�سماء،
بكل بالتني الآمال دفعتم عن الدخان.
على الأقنية الدافئة
  والغاليني يف �أ�سنانكم
كنتم م�ستلقني،
لال�ستلقاء حتت ال�سياج
مرة �أخرى -
�آ�سيوي ًا ،عبد ًا ،ل�ص ًا
كلب ًا بني الكالب الأخرى.
عندما كانوا يقولون لكم -
ادفع،
عندما �أ�شعلتم البول ،والتانغي ،واملان( ( ، (1
للدخان
على مواقد ال�شامان،
الذين اخرتعوا املواقد
     للدفء.
ال ،باالجتهاد عظي ٌم
عاملي الغريب
الذي و ُل َد ُمن ِّقب ًا!
يا �آ�سيا ،بتنقيبك
أنفقت!
     � ِ
مرة �أخرى مواق ُد للدخان
ازدهرت
( (  (1

  بول ،تانغي ،مان :عمالت معدنية قدمية.
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مارفوغا آيتخوجا
( و ُلدت عام )1936
y yتخرج��ت ف��ي كلي��ة فق��ه اللغ��ة التابع��ة لجامع��ة كازاخ�س��تان
الحكومي��ة ع��ام .1965
y yع��ام � ،1971أنه��ت درا�س��تها بال��دورات الأدبي��ة العلي��ا بمعه��د
جورك��ي الأدب��ي ف��ي مو�س��كو.
�y yص��در �أول دي��وان �ش��عري له��ا ع��ام  1962تح��ت عن��وان
«بالك��وراك» .و�ص��درت بع��د ذلك العديد من الق�صائد ال�ش��عرية
والكت��ب مث��ل« :بداي��ة الت�س��جيل» ع��ام �«  ،1964س��ن
المراهق��ة» �س��نة «  ،1968بجعت��ي» ع��ام �«  ،1971س��مكة
الم��ر�أة» ع��ام «  ،1973حواجب��ي» ع��ام «  ،1975المه��د
الأبي���ض» ع��ام « ،1978البري��ق نجمت��ي» ع��ام « ،1980حدب��ة
الن�س��ر» ع��ام «  ،1985ليل��ة كئيب��ة» ع��ام «  ،1991قل��ب
البجع��ة» ع��ام « ،2001القدي� �س �ألط��اي» ع��ام  2005وغيره��ا
الكثي��ر .وق��د �أ�صب��ح ا�س��مها واح��دً ا م��ن �أه��م الأ�س��ماء ف��ي الأدب
الكازاخ��ي المعا�ص��ر.
�y yصدر لها حتى الآن ما يقرب من ثالثين ديوان �شعر.
y yترجم��ت �أعماله��ا �إل��ى اللغ��ات الرو�س��ية ،والبلغاري��ة ،والبولندي��ة والالتيفي��ة ،والفرن�س��ية ،والألماني��ة ،والإنجليزي��ة ،
والت�ش��يكية ،والفار�س��ية ،والعربي��ة ،وال�صيني��ة ،والأردي��ة ،والأوزبكي��ة والقيرغيزي��ة ولغ��ات �أخ��رى.
y yتعم��ل م�ؤلف��ة ف��ي العدي��د م��ن المج�لات والمخت��ارات الأدبي��ة الأجنبي��ة مث��ل «مولوداي��ا جفاردي��ا» ف��ي مو�س��كو« ،مخت��ارات
ال�ش��عر» في باري���س« ،اللوت�س» في القاهرة.
�y yش��اركت ف��ي م�ؤتم��ر �أدب ال�ش��عوب ال�ش��رقية ال��ذي عق��د بال�صي��ن ع��ام  2002وبالياي��ان ع��ام  .2004كم��ا �ش��اركت ف��ي
المنت��دى الدول��ى لل�ش��عراء ف��ي كوري��ا ع��ام .2006
y yقام��ت بترجم��ة �أ�ش��عار نظي��م حكم��ت وب�لال نظي��م �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة وكذل��ك �أعم��ال �ش��عراء منغولي��ا ،ورو�س��يا ،
وقيرغز�س��تان ،و�أوكراني��ا وبع���ض ال�ش��عراء الع��رب.
y yتع��د �ش��خ�صية مرموق��ة بجمهوري��ة كازاخ�س��تان وح�صل��ت عل��ى جائ��زة نيك��والي فابت�س��اروف ع��ن كتابه��ا «نه��ر الدان��وب
الأزرق» ع��ام  1979م��ن بلغاري��ا.
y yح�صلت على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام .2002
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نسيم الشمال
يهب
ُّ
ُ
ن�سيم ال�شمال املنع�ش،
ُيحيي ال�سهوب ذات الأع�شاب املتنوعة.
غابة التنوب(    (1املمتدة واملرتامية،
حول البحرية
حتفظ الأ�سرار.
تندف ُع الأ�شجار اخل�ضراء عالي ًا،
هنا ت�شع ُر بحرية التفكري
والنمو.
تقول،
مثيالت جلميالتنا،
ال ميكن العثور يف املناطق القطبية.
�أتن َّع ُم ب�أ�شجار التنوب ال�شاطئية
و�أمتنى �أن �أغنيها يف �أ�شعارٍ.
�أتذكر،
بي�ض
كيف مثل بجعات ٍ
�أبحرت اليخوت
يف كل �أ�شرعتها.
اجتزت �أنا
حتديات العوا�صف،
وال يوجد خج ٌل
�أمام �أجدادي.
بو�ضوح ُي�س َم ُع
ٍ
هم�س البتوال –
عني
جواب ًا �أمام ال�سماء.
ن�سيم ال�شمال املنع�ش،
يحيي ال�سهوب ذات الأع�شاب املتنوعة.
غابة التنوب املمتدة واملرتامية،
حول البحرية
حتفظ الأ�سرار.
(   (1

  التنوب� :أو الراتنج – �أ�شجار تنتمي �إىل الف�صيلة ال�صنوبرية.
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اعذريني
يا جبايل الغالية ،تالكي!
كم �أنت �شاهقة
أنت حبي وحزين
� ِ
منذ طفولتي القدمية.
� ُ
أنظ ُر ،
و� ُ
أنظ ُر ،
ال �أ�ستطيع �أن �أ�شبع من النظر.
يا جبايل الغالية ،تالكي!
كم �أنت �شاهقة!
أنت ثرو ُة ال�شعب
� ِ
ومعجز ٌة �أبدية!
ارفعيني،
معك �س�أكون �سعيد ًة.
ِ
يا جبايل الغالية ،تالكي!
كم �أنت �شاهقة!
أغنياتك
�
ِ
�أود �أن �أ�سمعها بن�شو ٍة.
�أن �أحرتق من حريقك!
اعزيف �أك ْرث،
أ�صبح هُ طو ًال ربيعي ًا.
�س� ُ
يا جبايل الغالية ،تالكي!
كم �أنت �شاهقة!
الن�سيم ُي ّ�س ُد �شعري،
ويق ِّب ُل خدي.
اعذريني
لأين من هنا �س�أرحل.
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َّ
الشلل
عند
اجلامح
َج َب ُل تينغري
ُ
ينظ ُر �إىل ُزر َق ِة ال�سماء!
هنا ال ت�سود �إال الن�سور والرياح ،
وت�صب امليا ُه ال�صافية.
ُّ
ال�شالل ا�ستلقى ومتدد على اله�ضب ِة،
يرك ُل املنحدرات.
كم من الروع ِة امل�شرق ِة فيه -
يجذب النظ َر �إليه.
ُ
ي�صب يف ال�شتاء �أي�ض ًا،
مانح ًا البهجة.
�أنا �أعلم -
هو ،كمالك الأر�ض،
انتظرين طوي ًال.
�أنا مل �أمل�س املا َء بيدي،
بقلبي مل�سته.
هنا �إىل القمم
أحالم،
ح َّلقت ال ُ
ورق�ص �شبابي.
َ
الرابط ُة بيننا
انقطعت،
يف بع�ض الأحيان
ْ
كنت جاه َل ًة،
ُ
�إال �أنني متنيت �أكرث من مر ٍة �أن �أرى
ب�صخب.
ي�صب هو
ٍ
كيف ُّ
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لكي تبلغه
الأغنية الطائرة من �صدري،
لكي ت�ستطيع
�أن توقظ امل�شاعر،
تطايرت بكربيا َء يف ال�سماء.
ُ
والعتاب  
ال�شوق
يف بع�ض الأحيان
ُ
�أ�سرا روحي:
«ف�أنا-
ابنة هذه اجلبال،
وهل �أنا �أق ُّل من �أجدادي؟
حتى و�إن كنت مل �أبلغ القمم بعد،
علي �أن �أت�سلق،
�إال �أنه ينبغي َّ
غري �آبه ٍة بخوانق احلياة،
أهيج �ش ً
الال».
و� ُ
�أنا ،رمبا ،
�س�أرجع ظبي ًة
�إىل �ش ّاليل؟
ليكن حزن االبنة م�شرق ًا،
العامل يف ثيابه ا ُ
خل ْ�ضر.
جئت يف �شباط
و�أنا ُ
حتت حفيف العا�صفة الثلجية.
علي التغلب على الكثري من املحن،
كان َّ
ناهيك عن اخل�سائر.
� ُ
أنت ت ِّلقُ و�سط اجلليد �أمامي،
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ُ
تتحدث ب�صراحة.
ٌ
وعنيف �شتا ًء
بدي ٌع
مع حلي ٍة كرغو ٍة بي�ضاء.
هذه امل�سافات قطعها جدي
ُم�سم ّي ًا كل �شيء.
مهما كان َق َدري قا�سي ًا،
حياتي �أقارنها بج ّدي.
ال �أحني ر�أ�سي �أمام ال�شر.
وحدها الأغاين �أُقدِّ رها.
أكتب عن كل �شيء
�أحتدث و� ُ
و�صدق.
ب�صراح ٍة
ٍ
يا �ش َّاليل،
ويا جبل تينغري!
حتى و�إن اقرتبت ال�شيخوخة،
البي�ض وف َّي ٌة-
�أنا
ِ
للطموحات ِ
أ�صبح �إن�سان ًا.
�س� ُ
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تراكمت األفكار
�أنا �شاعر ٌة ،و�أنا وحيدة مع النا�س،
ي�ستهويني جوهر احلياة.
الكثري من الأفكار جتول يف خميلتي
وروحي قلق ٌة.
ملاذا ،مثل اخلريف ،حزين ٌة �أنا
ف�أنا طوال الوقت �أعي�ش �شعر ًا؟
احللم،
يزورين وطني العزيز يف ِ
العلم.
و�أتنه ُد عليه يف ِ
�أ�شعر بنف�سي فر�س ًا،
مثلها م�سافر ٌة دوم ًا.
ري ٌح معاك�س ٌة ،
�شم�س حارق ٌة،
ٌ
وعن درب القدر ال ميكنني �أن �أحيد.
الدرب طوي ًال،
�سوا ٌء �أكان
ُ
�أم ق�صري ًا،
 �أحبه.
درب ال�سهوب-
احللم من الواقع،
�أندف ُع �إىل ِ
رفيع،
بدون ُح ٍلم ٍ
ال ميكنك العي�ش.
قد ال �أجلب طائر ًا من ال�سماء،
لكني مثل � ٍأخ
�س�أعانق الف�ضاء.
لن �أتعب من عوا�صف احلياة –
ف�أنا �أعي�ش يف وطن �أجدادي.
لكن الأغلى من مفاتن العامل
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قريتي التي ر�أيت النور فيها.
ال يكفي حما�س القيثارة،
لكي �أتغنى برابطة الدم هذه.
مثل نهر موزارت اجلليدي،
القلب
ي�ضرب َ
احلزنُ على البقاع التي غادرتها.
هناك بقي �أحبتي،
عندما �أتذكرهم ،تفي�ض دموعي نهر ًا،
ال ميكن للفر�س �أن تعرب هذا النهر،
�سيجرفها تيا ُر احلنني.
ع�شت و�سط طبيعة رائعة،
ُ
مثل زهر ٍة تنمو حتت ال�شم�س.
ُ
الرتحال حلو ًا،
مهما كان
ف�إن ينابيع الطفولة تغويني.
أبك املا�ضي يف �سن الع�شرين،
مل � ِ
لكني بكيته فج�أ ًة
يف اخلم�سني.
�ساحمني،
يا موطن طفولتي،
�ساحميني
�أيتها الأر�ض العزيزة.
كم �أو ُّد
لو تطري الأبيات
من قلبي
�إىل البقا ِع احلبيبة.
�أنا وحيد ٌة� ،أنا مع النا�س،
ي�ستهويني جوهر احلياة.
الكثري من الأفكار جتول يف خميلتي
وروحي قلق ٌة.
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على القبر
�أمي!
ب�سالم!
ارقدي يف الأر�ض الأم
ٍ
طفلتك.
جئت �إليك –
ُ
ِ
احلياة �أ�صبحت �أكرث حري ًة وجدار ًة،
ل�ست معي.
أنك ِ
�إال � ِ
روحك،
بقلق ِ
�أ�شع ُر ِ
على الرغم من �أننا اليوم يف عوامل �أخرى.
يبدو �أنه ُ
ينفذ حت ُّم ُل
فراق الأحبة.
كم نحنُ
ْ
امل�شتتون،
املخف�ضون �أجنحتنا من احلنني؟!
ُ
نفت�ش عن �أثركم يف ال�سماء الوا�سعة
و�أفكا ُرنا قا�سية.
بالأفكا ِر �أ�ستقب ُل الفج َر.
برعب يف �صدري،
قلبي يخفق ٍ
ك�أنني �أترقب ب�شار ًة،
ال ميكنني الرحيل عن قربك.
لكن احلظ لي�س يف عجل ٍة
يلوح يل بجناحه.
على �أر�ضي الأم � ُ
أقف و�أبكي،
بحزن فيما م�ضى.
�أفكر ٍ
ها نحن قد حتدثنا ب�صمت.
ابت�سمت يل عرب الظالم.
ِ
قربك
و�أنا �أرحل عن ِ
�س� ُ
أحمل معي حفن ًة من الرتاب الأم.
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الحجر العائم
العائم جمي ٌل وم�ستدي ٌر،
هذا احلج ُر
ُ
احلجر ،
املوجات تتزلف �إىل
ِ
نافخ ًة ذيولها.
بالقرب من البحرية جاث ٌم هو منذ �آالف ال�سنني،
آالف م�ؤ َّلف ٍة من املعارك.
بعد �أن جنا من � ٍ
ال�سهوب اجلافة،
الأمطار والثلوج
عام ترتك عليه �آثارها.
عام ًا بعد ٍ
بنقو�ش كاجلروح،
ُم َر َّق ٌ�ش ب�أكمله
ٍ
ال ي�ست�سلم للنائبات والزمن.
ك�أن غرانيت البحرية ي�ؤمنُ باخللو ِد،
وق�ص�ص الغارقني يف القاع يحفظها.
تهدي �ألوان الفجر
للحجر �شروق ًا جديدا –ً
بطيف ال مثيل له يف اللوحات!
ٍ
�أنا �أحب هذا احلجر،
ال ميكن �أن �أن�ساه.
�أنا ذاهب ٌة للقائه
�أجري على املنحدر.
ملاذا هو عزي ٌز بهذا القدر،
�أنا نف�سي ال �أعلم،
�إال �أنني �أنادي �سريام
كما �أنادي �صديق ًا وف ّياً.
وعندما نتمكن من �أن نكون مع ًا،
ُت�شفي روحي
و�أن�سى كل �شيء.
العائم جمي ٌل وم�ستدي ٌر،
هذا احلج ُر
ُ
احلجر ،
املوجات تتزلف �إىل
ِ
نافخ ًة ذيولها.
بالقرب من البحرية جاث ٌم هو منذ �آالف ال�سنني،
آالف م�ؤ َّلف ٍة من املعارك.
بعد �أن جنا من � ٍ
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تعود الطيور
عندما
ُ
تعود الطيور �إىل �أع�شا�شها يف الربيع.
القلب بلهف ٍة ي�ستقبل �أ�سرابها.
قالت يل �أمي:
«عا ٌم من احلياة انق�ضى-
هذا ما تعنيه هذه العودة».
ولكنْ ما �إنْ  �أ�سم ُع حفيف الأجنحة،
و�صيحات الطيور يف ال�سماء ،
حتى يثور دمي،
وتزداد قواي،
وتو ُلد �أغني ٌة جديدة.
�أنتظر دائم ًا بفارغ ال�صرب هذه الفرتة-
و�صحوة ال�سماء والأر�ض.
ما �إن تن�شر ال�شم�س عطاياها ب�سخاءٍ  �أكرث،
حتى �أرى الطيور يف �سماء الربيع.
ها هي تطري وت�صيح،
ت�ضج...
و�أخرى ُ
لي�س هناك ما هو �أروع من هذه اللوحة.
يجوب
طوي ًال يف ال�سماء ُ
النظ ُر املذهول،
والروح تنتظر عندل َة العنادل.
أغ�صان.
مبو َّد ٍة تقطر الدموع من ال
ِ
واجلبال تغ ّني مع املغنني ال�صادحني.
انقطاع
طوال الليل دون
ٍ
عيني،
مل �أُ ْغلق َّ
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مع الطيور �أح ِّلق يف ال�سماء.
�أيتها الطيور� ،أيتها الطيور!
من جديد َّ
قت املرتفعات،
نط ِ
رت لوح َة الطبيعة.
َّ
وزه ِ
تغدو احلياة �أكرث بهج ًة ون�شاط ًا،
ومياه البحرية �أكرث �ألوان ًا.
بدون حواجز
ِ
ّ
حتطني يف مواطنك،
وال تعرفني احلواجز عندما حت ِّلقني بعيد ًا.
أنت تعي�شني حمتفظ ًة بدروب الرتحال.
� ِ
�أح�س ُد الأ�سراب املج ِّنحة.
بفار ِغ ال�صرب �أنتظر دوم ًا
قدوم الربيع
وانتعا�ش احلياة يف الطبيعة.
أنت من جديد �إىل كازاخ�ستان
� ِ
يجب �أن تعودي-
لتحتفلي بالنريوز(    (2مع النا�س.

(   (2

  نريوز :عيد االعتدال الربيعي لدى ال�شعوب الرتكية (� 21آذار/مار�س).
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آباسيوناتا

(   (3

َ
احلقول،
مثل حزم ٍة من زهور
ِ
تهيم مرتنح ًا من املتعة- ،
ُ
هكذا هو بيتهوفن العبقري يف �أحلانه -
يتقنُ �صنع املزاج.
اللحن يتغلغل فيك �إىل الأبد.
وامل�شاكل تبقى يف املا�ضي.
الأ�صوات من ال�سماء،
مثل املاء احلي،
تتدفقُ يف كل عروقك.
�أ�صواتٌ حزين ٌة،
والقلب ي�شعر باالرتياح،
وامل�شاعر تط ُري جمنح ًة.
و�أنت َ
نف�سك ُ ت ِّلق
عالي ًا ،عالي ًا.
الروح منغم�سة يف املتعة.
َن َف ُ�س الوقت،
وم�ضات امل�شاعر-
كل �شيءٍ م�سمو ٌع
يف هذه املو�سيقى- ،
وتيارات الأفكار،
و�آالم النا�س،
وتغريد ال�صيف الدافئ.
حتلي ٌق جري ٌء للأفكار،
(   (3

  �آبا�سيوناتا :ال�سوناتا العاطفية -اال�سم املعروف ل�سوناتا البيانو يف مقام فا ال�صغري م�صنف  57لبيتهوفن.
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اخلية!
بداي ٌة للأعمال ِّ
�أم ٌل
يف �أن الإن�سان �سيمتلك من جديد
احللم
الذي �أ�ضاعه منذ زمن؟
هناك ُي�س َم ُع
�صوت الرجال ال�شجعان،
روح الق�ضية العادلة،
ُ
الظالم،
انت�صارات على
ِ
مهيب،
ن�شي ٌد ٌ
على الكذب
الذي مت َّلكنا!
ُ
جترف تلك املو�سيقى
قمامة احلياة –
الأوغا َد،
اخلائنني،
الثعالب،
وحلقب ِة اخل ِري
تفتح الف�ضاء،
باهتمام
الذي
ٍ
ينظر يف وجوهنا.
َ
احلقول،
مثل حزم ٍة من زهور
ِ
تهيم مرتنح ًا من املتعة- ،
ُ
هكذا هو بيتهوفن العبقري يف �أحلانه -
يتقنُ �صنع املزاج.
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جزيرة البجع
وهم يعربون خائ�ضني عرب النهر،
دون �أن يهابوا املخاطر،
رمى �أجدادُنا دون خط�أٍ -
متكنوا من �أن ي�صيبوا عني اليحمور.
اقتفوا �آثار احليوانات
يف مناطق بعيدة عن منازلهم،
لكنهم مل يرموا قط
ظبي ًة يف ح ْم ِلها.
يف حب فتاة جميلة مثل البجعة
وقع ال�صيا ُد ي�ستاي.
َ
ترك ال�صيد
وب�أغنية فتنها.
بالأغنية
التي �أ�صبحت جم ِّنح ًة.
ومن وقتها مل تعرف الن�سيان.
َمنْ يحب �إبداع ي�ستاي
هو نف�سه
حقيقي.
�شاع ٌر
ٌّ
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جايكونور
جايكونور-
حياة م ِّلقة
�أغني ٌة عن
َُ
تطري م�سرع ًة �إىل منطقة جمهولة.
�أ ْله َبنا نورها،
م�صباح عرب ال�سحب،
مثل
ٍ
بلي ٌغ من �آركا – ي�ستاي النبيل.
ا�ستلهم حكمة كاراوكتيل(   (4
َ
وفتحت لل�شاعر قمم ال حدود لها.
ح َّلقت �أفكا ُر ي�ستاي املج ِّنحة
وو�صلت �إىل قلوبنا عرب القرون.
�أبناء �آركا ق َّدروا مغني الأغاين،
مواهب عديدة:
�أهدوا الوطنَ
َ
كل الكازاخ �أحبوا �أغاين بايجانوف(  ، (5
والآن تت�أ َّلقُ مايرا كريي(    (6يف �أ�ستانا!
َ
التقط اخللف �أغنية ي�ستاي،
خطاهy.
على طريق
علىأغنيها،
الفن ٍة� ،
القرية ،كابن
و�سارواهذه
و�أنا
بال �أنانية وبال �شوائب �أغنياتي.
�أنا �شاعر ٌة!
انا مواطن ٌة
�أغني للنا�س!
أغم�س ري�شتي
� ُ
دموع من عيني.
يف ٍ
�أوه ،يا قرية ي�ستاي!
�ألي�س موطني هنا -
(   (4

  كاراوكتيل :قرية يف منطقة ت�سيلينوغراد يف حمافظة �آكموال يف كازاخ�ستان.

(   (5

ومغن كازاخي �شهري (.)1835-1929
  بايجانوف جاياو مو�سى� :شاع ٌر
ومو�سيقي ٍ
ٌ

(   (6

  مايرا كريي :ا�سمها احلقيقي مايرا حممد-كيزي (مواليد  – )1965مغنية �أوبرا كازاخية.
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رك�ستان ال�شرقية
يف ُت ِ
�أب�صرت النور.
عيني
ليحجب احلزنُ يف َّ
�ألوان ال�سعادة.
امل�شرق �س�أبح ُر من الظل.
ال�شعر
نحو
ِ
ِ
�شا َّق ًة طريقي نحو الكلمات الرفيعة،
كنت �أندفع خلف ال�سعادة،
كما لو ُ
بروح �شاعرية � ُ
أعي�ش.
منذ �أعوام طفولتي ٍ
جتنبت دوم ًا الهذا َر والهراء.
ُ
َخ ْل َف ي�ستاي
احللم �إىل الطريق.
ناداين ُ
ُ
وعوا�صف،
واجهتني �أحزا ٌن
قادين خلفه
وا�ساين ،ومل َي َد ْع ِني �أحي ُد عن دربي.
�ضفة نهر �إيل
ذ َّكرتني باملا�ضي البعيد،
وقت ما
ب�أنه يف ٍ
من هنا م َّر �أجدادُنا الأجمادُ.
�صور ُة الوطن
باحلب ال�سطور،
ملأت
ِ
و�أحلانُ ي�ستاي غ َّناها �إيل.
هو َوهبني هنا التميمة،
وهنا ترك ت�أمالته.
�ضف ُة �إيل �أ�صبحت بالن�سبة يل املكان ال�شاعري،
وللمرة الأوىل �أن�شدتُ  �أنا هنا عن احلب.
امتلكت موطني
هنا
ُ
حلمت به،
الذي ُ
و�أ�صبحت �أغنياتي للنا�س م�سموعة.
موطن الأجداد
�أنا يف ِ
أ�صبحت �سعيد ًة،
�
ُ
البلد الغريب.
لي�س عبث ًا �أنني عدتُ من ِ
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مدينة كوجلا الرائعة
منحتني العزا َء،
والأفكار ال�سامية
منحني �إياها ُ
جبل تينغري.
النجوم
مط ُر
ِ
حت َّول هنا �إىل ق�صائد
حتم ُل
ن�سر ُ�شجاعة.
�صيح َة ٍ
يا ي�ستاي اخلالد الذكر،
�أَنح ِني �أمامك!
مثلك �أنا ،ال � ُ
أقبل ال�شر والكذب.
ِب ُح ِِّب  االبنة � ُ
أعرتف �أمام اجلميع –
أنت ُ
زمن يف قلبي
� َ
منذ ٍ
ُ
تعي�ش خالد ًا.
مل ي�ستطيعوا �أن ي�شيدوا لك ن�صب ًا تذكاري ًا يف كاراوتكيل،
لكن �أغانيك ،كما يف ال�سابق،
يغ ّنيها النا�س.
و�أنا � ُ
أعرف -
لن تتمكن العوا�صف
بالن�سيان
�أن تغطي
ِ
�صورتك امل�شرقة.
عن كورالن �سيغ ّني
�أبنا�ؤنا و�أحفادنا.
أنت روحنا اجلاحمة
� َ
التي ُ
تعي�ش على م ِّر الزمن،
أنت �أغني ٌة �سامي ٌة
� َ
ت�ضمنُ االنت�صارات،
أنت �شاع ٌر عظيم،
� َ
حقيقي!
كازا ٌخ
ٌّ
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ب البجعة
َق ْل ُ
أيام يف خ�سائ َر و�آالم،
َ ُت ُّر ال ُ
يف �أ�شعة الغروب �أرى الأفق.
اجلبال ت�ش ُّع �شم�س ًا.
قمم
ِ
ُ
لكن يف قلب البجعة �إلها ٌم
بكلمات الأغاين ي�صنع ُه احلزن.
�أحالمي،
مثل الثلج الأبي�ض ،نقية.
ُ
تع�شع�ش يف قلب البجعة
امل ْت َع ِب من احلزن الأبدي.
كثري ًا
ما تت�سابق مع �آالتاو،
ُت ْق ِل ُع بجر�أ ٍة �إىل ال�سماء،
يا �شعوري امل�شرق،
الوطن تط ُري طويالً
ويف �سماء
ِ
إميان باملعجزات.
القلب على ال ِ
ُم ِب ًة َ
�أحيان ًا َ
الليل،
و�سط ِ
�صمت ِ
مثل البجعات،
ُ
ت�صرخ مذعور ًة
من مرار ِة ك ّل ما مرت به،
تو ُّد الهروب من الكوابي�س.
�أفكار و�أمنيات كثرية جت َّمعت
يف ال�صدر الذي �أرهقته الآالم،
�إال �أن فرح ًا ي�ش ُّع فيه �أي�ض ًا
ي�ضي ُء امل�سافات �أمامه.
ُت ُ
ال�شم�س ،
�شرق
ُ
تغرب...
ومن ثم ُ
من كان بائ�س ًا
بر�ؤي ِة هذا النور؟
أرغب مبثل ان�سجام الطبيع ِة هذا
� ُ
�شجي
يف ٍ
قلب ٍّ
مر.
يف ِ
غروب ال ُع ِ
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ليبقى الصوت
�أنا ل�ست حمكوم ًة لزمني،
كل �شيء يف �أيدي تينغري.
تدفقُ الأنهار يجري ب�صعوب ٍة،
�إن مل ت�أخذ هي بدايتها يف اجلبال.
�أنا ل�ست عجو َز ال�سهل الهادئ.
�أبي
ُ
جبل تينغري-تاغ.
�أ�س ُق ُط �ش ً
الال من القمة.
أتالطم
يف احليا ِة � ُ
ويف الأ�شعا ِر.
بجر�أ ٍة م َّهدت الأ�شعا ُر
القلوب.
ال�صاخب نحو
املجرى
ِ
ُ
عوا�صف الزمن
لن تقيد �أجنحتي.
ولدموعي
لن �أ�سمح بال�سقوط.
جمعت �أعدا ًء
ُ
 �أكرث من الأ�صدقاء احلميمني والأوفياء.
َط ْع ُم احليا ِة
مع مرور ال�سنني �أك ُرث مرارة،
والنا�س الطيبون �أقل.
ُ
رمبا ،ب�إمكاين �أن �أدفن امل�شكلة؟
ولكني ال ميكنني �أن �أخرج عن م�سار القدر.
الروح �صريح ًة
لتبقى ُ
و�صوت احلقيق ِة
ال يخبو يف �صدري.
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فاريزا أونغارسينوفا
( )2014 - 1938
� y yش��اعرة كازاخي��ة تمث��ل االتج��اه الروحان��ي الفك��ري لل�ش��عر ،
تخرج��ت ع��ام  1961ف��ي معه��د جوريي��ف الترب��وي (جامع��ة
�أتي��راو حالي��ا) ،ث��م ا�ش��تغلت بالتدري���س ف��ي مدر�س��ة القري��ة.
وانتقل��ت للعم��ل بمج��ال ال�صحاف��ة ع��ام  .1966وعمل��ت مرا�س��لة
ل�صحيف��ة «العم��ل ال�ش��يوعي» المحلي��ة.
y yبي��ن عام��ي  1970 - 1968عمل��ت مرا�س��لة خا�ص��ة
لجري��دة «لينين�س��كايا �س��مينا» .وبع��د �أن انتقل��ت �إل��ى
رئي�س��ا لتحرير جري��دة «الرائد
مدين��ة �ألماتي� ،أ�صبحت ً
الكازاخ��ي» خ�لال الفت��رة   ،1970-1978ورئي�س�� ًا
لتحري��ر مجل��ة «الرائ��د» خ�لال الفت��رة .1995 -1978
وت��م اختياره��ا لت�صب��ح نائب��ة بمجل���س برلم��ان جمهوري��ة
كازاخ�س��تان ف��ي الفت��رة   .1995 - 2004
y yم��ن �أ�ش��هر دواوينه��ا ال�ش��عرية «�ساندوجا���ش» ع��ام «  ،1966جيمت�ش��وج مانجي�ش�لاك» ع��ام «  ،1969الوق��ت ال��ذي
ال يه��د�أ» ع��ام «  ،1972الموج��ة البري��ة» ع��ام «  ،1973ع�صافي��ري» ع��ام �«  ،1974أن��ا ف��ي قلب��ك» ع��ام  ،1975
« ُحب��ك»   ع��ام «  ،1977الإنترفي��و» ع��ام «  ،1983ال�ش��فاء» ع��ام «  ،1985يولي��و» ع��ام «  ،1978يومي��ات القل��ب»
ع��ام .1984
�هاما كبي ًرا ف��ي االتجاه الفك��ري لتطوير
�y yس��اهمت �أعمال��ه التــي ت��م جمعه��ا ف��ي ع�ش��رة مجلدات وكتب��ه ال�ش��عرية الأخرى �إ�س� ً
ال�ش��عر الكازاخ��ي المالئم لروح الع�صر.
تنوع��ا ف��ي �أ�ش��كالها التقليدي��ة و�أثرته��ا بالأبح��اث
y yحافظ��ت عل��ى المه��ام الفني��ة لل�ش��عر الكازاخ��ي ولكنه��ا �أدخل��ت ً
والتج��ارب.
y yترجم��ت العدي��د م��ن �أعماله��ا و�ص��درت باللغ��ات الأجنبي��ة .كما عملت هي نف�س��ها ف��ي مجال الترجمة الأدبي��ة وترجمت �إلى
الكازاخية �أ�شعار بابلو نيرودا ،و�أليك�سندر بلوك ،وريما كازاكوفا ويفجيني يفتو�شينكو.
y yح�صلت على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام .1984
y yح�صلت على لقب كاتبة ال�شعب لجمهورية كازاخ�ستان.
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ٌ
قرية على الطريق
زخارف الع�شب والزهور �سارعت �إىل ال�سجاد،
اخلزف؛
أكواب من
�إىل منازل اليورتا البي�ضاء ك� ٍ
ِ
ّ
يدخن املوقد ،وبهدوءٍ الأحاديثُ
تدور بال ُق ْرب حتى وقت الليل.
تخرج يف الربيع من اله�ضاب،
عندما ُ
�سرتى منازل اليورتا يف جايلياو اخل�ضراء،
و ُلدفء املنزل �ستغني جمد الأر�ض
بروح واحد ٍة بدون مو�سيقى وكلمات.
ٍ
طلع الفجر ،ك�أن الوقت ال يزال باكر ًا،
ال�ص ْب َي ُة يهرعون   -م�شتاقني للنهار،
لكي يدفعوا بكعابهم َ
الكب�ش،
امل�س َّرج على طريقة احل�صان.
واحد على جمد امل�ستقبل غيور،
وكل ٍ
ُّ
بتفان،
يع�ض �شفتيه ٍ
ُي�ص ِّو ُر �أنه يف البايغي(    (1هو الأول.
والريح؟ وحدها املناف�س!
هنا ال�شاي �أكرث لذة ،لأنه طقو�سي،
مهل،
ي�شربه امل�سافر واملقيم على ٍ
كما لو �أن عبء ال�سنني املا�ضية عن الكتفني قد �سقط،
درب جديد تنادي الروح.
و�إىل ٍ
على ال�صهوة نو ُلد وعلى الطريق نعي�ش.
وقت التوقف م َّر ب�سرعة،
خيال ِّ
وحده ُ
الظل على �أطراف القرية،
حزينٌ ُيل ّوح طوي ًال ب�أكمامه.
(   (1

  بايغي :واحد من �أقدم و�أ�شهر �سباقات اخليل لدى العديد من ال�شعوب الرتكية.
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القطار يقترب
القطار يقرتب� .ضرباتُ القلوب تَ�سبق
قعقعة العربات على تقاطعات ال�سكة.
�إىل �أين نحن ذاهبون؟ يف رحلة جمهولة
َمنْ يو ّدع َمنْ هنا؟
وال�سماء بدخان وردي
اختلطت مع دخان القاطرات،
وال�شع ُر ينت�صب،
والغ�صة و�صلت �إىل احللق.
َّ
وداعٌ؟ كيف ذلك؟ هل حانَ ؟
نتدرب على الوداع،
أت بعد–
ما دام مل ي� ِ
بخجل.
عقرب الثواين يجري
ٍ
عن �أننا لدى احلياة على احل ّد،
�أعلن ال�صفري احلزين.
معك ملدة �شهر ،على �أي حال،
افرتقنا كما لو ك ّنا �إىل الأبد.
وداع ًا وتذكرين!
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فوق اجلحيم نق�ش« :خمر ٌج �إىل املدينة».
لكن الهذيان مي�سك بالعنق،
ٌ
م�ضاعف.
ني
ومعه كالنا حن ٌ
لقد م ّثلنا رحيلك،
كما يف م�سرحية ،وعندما حانَ ،
ن�سيت الكلمات والإمياءات،
ُ
والبديل-حزنٌ.
ر�سمت �صليب ًا:
بدون كلمات
ُ
الكلمات ،قبل �أن تزهر ،تتال�شى.
فج�أة �صاح القطار:
«كان! كان!
ُعد�-أعود!
أعود-عد!»
�
ُ
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كازاخ عجوز
تفكير
ٍ
�أ�سرجوا لكامل ال�سباق ح�صان ًا ...
(� ٍأف -م�شي!
جففه الغبار
ل�سان �شفة �ساك�سوالينا(    (2يخد�ش)
الفار�س ميار�س الفرو�سية فوق ال�سهوب الري�شية،
ُ
 ،وال�سيف يغني.
احل�صان َيلم ُع
وطقم
ِ
ُ
لقد مزقنا بطن الفجر باحلافر،
وبعد �أن ا�ستولينا على ال�شم�س ،احلارة وال�ضخمة،
عدنا �إىل القرية،
كل الأحزان من�س ّي ٌة،
العامل كله مفتون.
كما يف ال�شباب اندفعت امل�شاعر �إىل احلرية!
كبح احل�صان ،اجليغيت(    (3العابث
�سيطلق ال�صقر املرفوع على الثعلب
غ�ضب مق َّد�س،
ومع ٍ
أج�ش
               وب�صراخ � ٍ
ٍ
�سيدو�س ما يدن�س �أرواح الأ�سالف،
لكنه دمثٌ  �أمام العجوز ،عيناه م�سبلتان،
و�ضوء الأفكار ينري الوجه.

(   (2

  �ساك�سوالينا :لقب املر�أة النحيفة الطويلة.

(   (3

 ،فتى.
  جيغيت( :باللغة الكازاخية)
ٌ
فار�س� ،شاب ً
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�أوه! ال�شباب ي�أ�سر ح�سناوات ال�سهوب:
ال حاجة للتو�سل  -متهورة يف عاطفتها
مالكة قلب اجليغيت يف قوة
الأعناق حترتق .هل �ستعود اللحظة؟
يا �إلهي� ،أيعقل �أنها لن تتكرر
الأم�سية املحبوبة ،والليل ،والفجر،
عندما و�أنا ن�صف نائم �أ�سمع يف الرد
على املداعبة الرقيقة تنهد احلبيبة،
وهم�س الطيور ،والفجر القافز قلي ًال.
م�ضت ،ولن ترجع ،ولن تن�سى تلك الأيام...
يف ال�شقوق �إرادة �سخية ورغبات.
بو�ضوح بعيد ًا
�صق ٌر �أنا� ،أرى
ٍ
�سمو ًا قبل الأخري يدعى ال�شيخوخة.
ظننت � ِّأن �س�أجد �شبابنا يف ال�شباب
ُ
لكن ال - ...مل �أجده وج ّنت روحي
وارتبك العقل!
و�أخفق العقل!
لكنني �صقر ًا كنت �أنا -
ال ميكن لفرخي �أن يكون غراب ًا.
�أنا �أعلم  -ال ميكن ...
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توهج
ٌ
برتف يتنعم اجلحيم،
ٍ
اليوم هو ذلك الغروب الوحيد ،
حيث يح ُّق لنا �أن نتنعم بالتوهج.
يف �أمواج الرمل نبح ُر نوح ًا م�شرد ًا
ٌ
ٌ
 ،وزاحف -
ومعنا طائ ٌر
 ،ووح�ش ،وعنكبوتٌ
وفق ًا لإرادة الأمواج والرياح ع�شوائي ًا.
قبل انقالب ال�شم�س تقوينا،
النجم الذائب باللهب ال  َي ِرنُّ،
غروب ال�شم�س يدخل ر�سمي ًا يف �سمته،
القطيع ُيخ�شخ�ش بالذهب حافره،
وتهم�س القوائم الذابلة.
ُ
بائ�س ،وهناك عجو ٌز،
املالذ  -منحد ٌر ٌ
       ي ُّد يديه،
َُ
ٌَ
عال ُقزَ ِح ُّي الألوان،
ٌّ
غ�ض ومتعدد اجلوانب يهوي جرو ًا
       �إىل الأ�سفل ب�أق�صى �سرعة.
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العامل الفطري
خرج بدون زخرفة.
ُنالحقُ ظهور جايلياو،
ونقود قطعان اخليول �إىل الع�شب،
والهواء حمم ًا من�صهر ًة ن�ستن�شقه ب�شراهة،
كما لو لأول مرة.
�ضوء النهار يت�شقلب فوق احلافة،
أفق يندفع �إىل املدى.
من ال ِ
َْ
ال ُّر ُ�سلط ٌة ممدود ٌة فوق ال�سهوب الأبدية...
لدى منزل اليورتا الأبي�ض الثلجي ما زال هناك موق ٌد،
املنت�صب ي�سن ُد ال�سماء.
والدخان
ُ
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رومانسية
�صوتي مقطو ٌع و�صرخة،
مقط ٌع
ٌّ
نغمات حلقي ٌة
�أ�سرت الروح.
يف �شباك الأ�سماء ا�صمت� ،أيها ال�شاعر.
لن يدمر الأغنيات جذع- ،
مثل عمود ،ي�سند ال�شجرة
باراتا�شفيلي ،لريمانتوف وماخامبيت.
�شياطيني الثالثة،
مالئكتي اجلريئة الثالث،
املدفونة يف الرتاب ،
عدت �إىل فوق،
لقد ِ
لكي تقتحم �صوتي
بحزن �أبدي
الغارق ٍ
أحزانك الثالثة ،كالنمور.
كل �
ِ
هكذا يف بع�ض الأحيان ال مت ّيز حياتي عن �أغنية،
�أجل�س طوال الليل بدون نوم ...بومة مهجورة،
و «الروح ال�شريرة» ترتعد،
ويتال�شى «لون ال�سماء» ،
ما دام الكدر،
ال جتتاحه كلمات.
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كاي�ساكي(   ، (4رو�سيت�ش(  � ، (5إيفريت�س(  -  (6
نحن كلنا ب�ش ٌر،
واملن�سجم هو احلزن وحده،
وليكن فردو�س املباركني عميق ًا،
�ستنه�ض �شياطيني الثالثة من نومها.
عندما حتفر روحي �صدري
يف داخلي مبخالبها
كيال تنقطع الأحاديث الثالثة التي بد�أناها،
ال �شيء -اجل�سد مري�ض،
كنا �ضيوف ًا،
على �أ�شيا َء هالك ٍة للغاية،
عيد.
وبهرجات ٍ
ِ
�أنا م�شغول ٌة جد ًا الآن،
ينبغي  علي �أن �أ�سرع
ّ
و�أمد حقيقة حبها يف كلماتي
ك�سراب ،تعوم ،وتنادي الوجوه القريبة...
ٍ
من �أتاه امل�سيح؟
ومن �أتاه اهلل؟
عندما يخربين طعم
الفطرية النحا�سية الهزيلة،
وقت،
�أنه �سيعا�ش �أجمل ٍ
و�أن رحلة الدنيا ُق ِطعت،
�س�أقول ،بعد �أن �أ�صبح �شفافة:
 مل �أكن فقرية -واح ٌد يف وجوه ثالثة ُ
مالك ال�شعراء فوقي.
(   (4

  كاي�ساكي :قرقيز-كاي�ساك – �أحد املكونات العرقية للكازاخ.

(   (5

  رو�سيت�ش :اال�سم ال�شعري ل�سكان خقانات رو�س� ،صيغة من ا�سم عرق “رو�س».

(  �    (6إيفريت�س� :سكان اململكة اجلورجية القدمية التي كانت على �أرا�ضي جورجيا ال�شرقية التاريخية ،والتي ذكرها كل من امل�ؤلفني اجلورجيني والأرمن
والأثنيني والبيزنطيني.
93

الجمال
ُ
شوك ِ
يف ال�صحراء لقا ٌء موعو ٌد مع �شوك اجلمال.
بينما كنا نفت�ش عن القدر ،ح َّلقنا يف ال�سماء،
تنعمنا ِب َجمالها ،بدرجة ما الأف�ضل ،
ٌ
وراع وحاج ٌ -هائ ٌم.
�شاع ٌر
وفيل�سوف ٍ
ال�صحراء تتدفق ،بال�ضبط مثل ال�ساعة الرملية،
متجاوز ًة ،عابر ًة طرق القوافل ُ
تلتف؛
هناك قلي ٌل من احلياة هنا -مع ع�شرات ال�شجريات ال�شائكة،
تتدىل على الطريق نباتات البل�سم نا�شر ًة �إ َب َرها.
غري �أ�شجار النخيل الثالث،
ال ميكنك العثور على واحدة يف النهار مع النار،
وحدها نباتاتُ علف الإبل عدمية الرحمة،
َ
نظفر بنظرة �إليها وننتع�ش ثاني ًة
بعد �أن نتذكر جذورها ال�شاحبة ذات الأمتار العديدة.
وملعان فوق الر�أ�س،
املمتد ُة
بخمول ٍ
ٍ
ال�سماء ال�صحراوية بالالمباالة �ستعار�ضها الرمال.
الروح فج�أة تهتز مت�شبث ًة باجلذع املليء باحلياة،
الذي من عط�ش الإزهار يخرتق ال�شقوق.
بال�شوك املزهر �أت�سكع عند الرياح على الطريق،
مثل �ساق خ�شنة،
�أمت�سك بجذوري يف الأر�ض.
�أنا �أي�ض ًا �أريد من الأعماق �أن �أمنو متعدد َة العروق ،
يف الرمال البائ�سة والأبدية للخلود -خ�ضر ًة.
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بكاء على حصان مسروق
ٌ
�آ ٍه� ،أيتها اجلبهة امل�ضيئة
ِل َو ْقوا ِقي ال�صغري،
حل�صاين !
�أوه ،قرحة يف كبد الل�ص !
منذ الطفولة اعتقدتُ  �أن َر ْح َل
اجلمل يح�صل عليه قعود...
ب�صق الل�صو�ص على الأنظمة!
�سرقوا!
ويف هذا الوقت -
يف اخلريف  -قبيل �صيد ال�صقور.
ف َّكرتُ ب� ِّأن �س�أنهي ال�صيد
أ�صلح الثياب البالية
و� ُ
لف�صل ال�شتاء.
ولكن ال ،ح�صاين احلائر
ف ّكوه و�أخذوه بعيد ًا
�إىل اجلحيم !
�إىل �أي طرف للأر�ض؟
�إىل قطيع غريب!
�إىل �أين �أذهب؟
�أوه� ،أنا الفار�س املرتجل ـ
موتٌ بدون ح�صان يف ال�سهوب !
اذهب �إىل حيث ال�شم�س ال تذهب،
نف�س َك
وب�ضم ٍري ْ
اجلد َ
بال�سوط !
القانون يقول
ملن ي�سرق ح�صان ًا :
املوت !
املو ـ و ـ ت !
ملاذا اخرتتني ؟!
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ُ
ورق قطنية
سحابة
ٍ
ّ
انية
في السماء
الكت ّ
جميع الأغ�صان جم ِّنحة،
م�ستعدة للتحليق �إىل ال�سماء.
�أع�شاب الربيع ت�شعوذ فوق النبيذ الف ِت ِّي
للندى الر ّنان
مع �أغنيتها غري امل�سبوقة.
الوديان الزغبية ،مثل �أغطي ٍة بالألوان
على احلرف يف زخرف ٍة َط ْرفاءٍ �شعثاء،
داع َب ًةُ  ،م َق ِّبل ًة و ُم َت َل ِّطف ًة ،جماعات الطيور
ُم ِ
تنظر ،عائد ًة �إىل الوطن
جتوال بعيد.
من ٍ
ُ
أر�ض ميتلئ باحلليب،
و�ضر ُع ال
وال�شم�س بو ٍ ّ ِد تنظر ـ
ري �صغ ُري القرون،
ثو ٌر �صغ ٌ
احلياة يحتفل بها اجلميع ـ
�صف
على الأر�ض ا�صطفت يف ٍ
�أعما ٌق ،ووديانٌ ،وطر ٌق ،وقم ٌم ،و�أغ�صانٌ.
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للجميع ،للجميع مذه ٌل هذا الربيع.
الرمث(  ، (7
الرمال ال�صامتة ،التائهة يف
ِ
َ
وخجل تم ُّر يف �سعادة غامرة من النوم،
بارتباك
ٍ
على الإطالق غري �شبيهة
برمال ال�شتاء يف �صحراء كاراكوم.
وفج�أ ًة خلف تلة حدبا َء
و�سط العالمات الأخرى
تندفع �صرخة �أخرى
من حنجرة الربكة:
الناقة تتخبط،
و�أُط ِلقَ  �إىل النور
حوا ٌر � ُ
أزرق
أحدب ،مثل التلة.
� ُ
               

(   (7

  رمث� :أو احلمادة -جن�س نباتي من الف�صيلة القطيفية ،ينت�شر يف غرب وو�سط �آ�سيا.
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نور موقد الوطن
�أيوج ُد من ميكن التناف�س معه؟
�أجيبيني� ،أيتها التالل !
جتيب�« :أ�سرعوا» !
ال�شتاء لي�س بعيد ًا.
لي�ست املرة الأوىل التي نبقى فيها.
الريح �سعيدة فقط باملحاولة ـ
« ُت َف ِّج ُر عقول امل�سافرين».
الريح �أي�ض ًا جتيب:
«�أنا ال �أرك�ض يف الليل» ـ
هنا امل�شاغل كثرية:
جنوم مليارات ال�شموع
ت�ضي ُء كل م�ساء...
أهب ،بب�ساطة �أُق ِّل�ص فمي.
� ُّ
ال�سهوب منها �ست�أخذ النار...
والنجم عليها ي�ضحك،
ب�شعلة زرقاء حترتق
ومعي تقول:
«نحن يف الف�ضاء الالمتناهي ـ
جموهرات
ال منزح مع النار
نلمع ،لكننا ال ن�شتعل،
يف الليل ال نغلق �أعيننا...
قرن ًا يف �أرق نعي�ش.
ال ن�شبه ال�سهل » ...
ُ
ال�سهل ك َّوم الطني،
هنا
مثل �أ�سد يرفع ِل ْب َدتَه
يقول يل « :ف ّكر!
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ا�ستد ِع النجم للإجابة
كل �شيء هنا يخ�ضع لل�شاعر.
من الذي حتتاجه �أكرث على الطريق ؟»
–

�أقول« :ال�شعراء يدورون
ويتهادون من بعيد.
�أكرث �شيء نحتاجه على الطريق
نور موقد الوطن ».
وان�شقت التالل ،وانت�صب
�سراب �أحم ُر ب ّلور ًا �شفاف ًا.
ٌ
خلط
حفظتني ذاكرتي من ِ
النجوم وال�سهول ،التالل والرياح.
لو ا�ستطاعت فقط �إخراج �أرجلها الرقيقة ـ
ها هو املنزل القدمي يظهر.
�صوت ْ َ
ال ّدة ،مل َي ّ�سه ف�سا ٌد،
بدوا املوقد ! »
ُت�سم ُع « :ال  ُت َ ِّ
خدم ثالثة �أجيال ـ
نحن تغيبنا ،يف حني هو مل َي ْخ ُب.
الفحم ي�سخن حتت الرماد الأ�شعث،
البوق دوامة ال�سهوب� ،شيطانية،
تدوي يف ِ
�سوف ُيفتح الباب بقوة ،ويقتحم الربد،
ثم  -اجلارات ،عند كل واحد ٍة ِقد ٌر.
مل يحدث �أن كان ال�شتاء منذ ذلك احلني �أ�شد وح�شية ،
دون �أن ترتك امللقط من يدها،
كما لو �أننا مرتبطون بقرابة وثيقة مع بروميثيو�س،
توزع الأم الفحم على القدور.
حتى نريان الكون الالمتناهي،
ال تقهر �شذرات النار،
امل�أخوذة على الطريق من اجلوهر اخلالد،
وال حت ّولني بعيد ًا عن منزيل.
99

اليورتا
رجعت �إىل ع�صور �أخرى،
كما لو �أين ُ
كما لو مل �أكن هنا من قبل،
�شكل االنهيار.
يف قلبي لن �أُه ّدئ وال ب�أي ٍ
ال�شم�س تنظر �إ َّ
يل من ال�سقف.
هنا ،ما زلت �أذكر ،ق َّمطوين.
اعتقدتُ  �أنها رائحة القماط...
بذلك العطر العا ُمل كله مليء...
هذا ِّ
ال�شيح يطرد احلزن.
ْالِظلة �س�أرميها من الأعلى من �أجل ذلك.
الهواء العالجي ل�صبغة ِّ
ال�شيح ،
بروح حجرية ،حجرية وثابتة ،
الرئتان ممتلئتان� ،أخرجه.
من هو الذي َق ّيد هنا احل�صان ؟
ح�صا ٌن حقيقي ،كما لو كان من �صورة.
كل جتويف هنا وب�ستان
معروف ٌة يل من القمة �إىل القاع.
ارتعا�ش يف �ساقيه...
احل�صان بفارغ ال�صرب مع
ٍ
يف حلظة �س�أجوب هذه املنطقة كط ٍري،
ومق َّد ٌر ،حق ًا هنا �أن �أقتل ـ
ٌ
�شرف �أكرث من �أن �أحت�ضن اخلوف.
الريح،
«لنا؟» ـ  �س�أل التدفقُ َ
�أ�ضال ٌع من خ�شبِ  ،ل ّبا ٌد على ال�سطح،
كل �أن�صاف الكرة ،التي تتحرك ،وتتنف�س،
بق ّبعة اليورتا يغطى الر�أ�س.
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أوغالندي

(   (8

�سمعت منذ الطفولة،
عن جبل �أوغالندي
ُ
ع�شت يف اجلوار تقريب ًا،
عندما ُ
لكن الطفولة مع املراهقة طارتا بعيد ًا،
وها �أنا �أتيت �إىل هنا لي ًال
قبل ال�شتاء� ،أفت�ش عن زاوية،
قريب ٍة �إىل اجلبل ،حيث الآثار القدمية ت�آكلت.
حتت العني ال�ساهرة للنجوم ال�صارمة،
مبتلع ًة كتلة الدموع ْال ِالة ْالُ ّرة،
�سرتُ  �إىل القمة حتت رعاي ِة بيكيت،
وحتى الآن مل �أكن م�شغولة للغاية:
�صوت غريب
قاطعتني �صيح ُة ٍ
حتى م َّر ال�صيف.
وراء املمر مم ٌر جديد
خفي ظهر من بعيد.
ٌّ
�ص ال َف ِت ُّي وحده باملخاطرة.
هكذا ُي َخ ُّ
جتولت �أنا ،متعرثة ومنزلق ًة،
ُ
وتذ َّكرتُ  �أنه ال ميكنك �أن ت�ستدير
 ،ينبت بدون �ضوء.
تراج َع ُ
َمنْ َ

(   (8

  �أوغالندي :وفق ًا للأ�سطورة الكازاخية ،على جبل �أوغالنيد يقع قرب القدي�س بيكيت.
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بدا �أن الليل لن مينح الفر�صة �أبد ًا
بقرا ٍر من يوم القيامة
عذ َّبتني الذاكرة �أو ال�ضمري.
�سار �إىل جانبي مائة حاج �آخر
غري مدرجني بني الأحياء،
واحد منهم حمل ق�ص ًة ممزقة.
وكل ٍ
من �أرجاء الأر�ض املعذبة كافة
جاءوا �إىل هنا للنوم �إىل الأبد؛
البك ِة للمبيت.
�أنا – مع َ َ
�س�أعود� ...أ�سدد الديون ،و�أنهي الطريق،
و�س�أعي�ش بكرامة  ...ولي�س كيفما كان
والتحدث حتى الرحيل.
بيكيت� ،أنا فقط �أطلب ال�شجاعة !
ن �أبد ًا لل َق ْر�س   –
�أنا مل �أَ ْن َح ِ
لنجمة واحدة ،وها هي �سقطت.
�أطوف بني الأ�ضواء امليتة
�أوه� ،ساعدين لأخرج من الرمال !
�أوه� ،ساعدين لأن �أبد�أ اليوم من جديد !
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األشعار ال َتهرم -
يهرم الشعراء
ُ
الأ�شعار ال تهرم – يهرم ال�شعراء،
وهل يندم ال�شعراء على ذلك؟
من قف�ص التجاعيد ،مثل حلم ذهبي،
ط ُري نار احلب الأبدي يطري.
�أوه ،ال�شباب الأبدي يف حوزة الربد -
أرواح �ساخنة،
ثل ٌج على الأ�صداغ ،وال ُ
كما كان من قبل ،كما هو احلال يف الع�شرين ،قادرة على التوهج.
الكرب ب�أرواحهم.
ال�شعراء ال يجيدون ِ
وهكذا يحدث يف بع�ض الأحيان
بروح فتية.
لفتى � ٍ
ً
أ�شيب ٍ
ال�ساعات انهارت ،وتف َّككت مثل قما�ش.
ما مت قيا�سه ،بهدوء �أظلم:
بدا �أن الف�ضاء من القفزة يتجعد،
لكن ال�شيخوخة دخلت �إىل متاهتها املاكرة.
وبعد �أن �ش َّدت بعقد ٍة احلداث َة وال ِقدم،
ظهرت ،الغرية البغي�ضة للأرق،
ونفق املوت حتت هاوية كل ال�سنني
ُف ِّجر بالأغاين  -و�أ�صبح ال�شاعر خالد ًا.
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مختار شاخانوف
( و ُلد عام )1942
y

� yش��اعر كازاخ��ي �ش��هير و�ش��خ�صية عام��ة ،تخ��رج ع��ام 1969

ف��ي المعه��د الترب��وي بمدين��ة �ش��يمكينت ،وب��د�أ م�س��يرته المهني��ة
مح��ر ًرا بجري��دة «كازاخ�س��تان الجنوبي��ة» ،ث��م عم��ل بمنا�ص��ب
قيادي��ة ف��ي العدي��د م��ن ال�صح��ف الوطني��ة الدوري��ة بمجال��ي
الإذاع��ة والتليفزي��ون.
ً
ومفو�ض��ا
y yخ�لال الفت��رة  2004 -1993عم��ل �س��في ًرا ف��وق الع��ادة
لجمهوري��ة كازاخ�س��تان ل��دى جمهوري��ة قيرغز�س��تان .ث��م ع�ض� ًوا
بمجل���س برلم��ان كازاخ�س��تان في الفت��رة .2007  - 2004
y yن�ش��رت �أول ق�صي��دة ل��ه ع��ام  1959بعن��وان «�س��رداريا» .ث��م
�ص��درت بقي��ة دواوين��ه ال�ش��عرية مث��ل« :ال�س��عادة» ع��ام  ،1968
«القم��ر ال�ش��اب» ع��ام «  ،1970ن�س��ور ف��ي ال�س��ماء» ع��ام
« ،1974مملك��ة الثق��ة» عام « ،1979حماية الحب» عام  ،1982
«التخب��ط ف��ي الق��رون» ع��ام « ،1988زج��زاج الح�ض��ارات» ع��ام « ،1997ال��كازاخ الج��دد» ع��ام  2001وغيره��ا.
y yم��ن �أ�ش��هر ق�صائ��ده «تاناك��وز» ع��ام �« ،1970س��يحون -داري��ا» ع��ام  1974وهم��ا مكر�س��تان ل�س��نوات ال�ش��باب .وق�صي��دة
«البح��ث ع��ن الج��ذور» ع��ام « ،1975مملك��ة الثق��ة» ع��ام  1977وغيره��ا م��ن الأعم��ال الت��ي �أحبه��ا الق��راء.
ً
مرتبط��ا ب�أح��داث �أكتوب��ر ع��ام  .1986كم��ا �ش��ارك ب�ش��كل مبا�ش��ر ف��ي التروي��ج
y yكان االعت��راف بن�ش��اطه االجتماع��ي
لمب��ادرات االحتف��ال بعي��د «الن��وروز» ف��ي كازاخ�س��تان ابت��دا ًء م��ن ع��ام  ،1988وكذل��ك ف��ي تنظي��م �أعم��ال جمعي��ة «اللغ��ة
الكازاخي��ة».
y yترجم��ت �أعمال��ه �إل��ى �أربعي��ن لغ��ة �أجنبي��ة .وق��د ن�ش��رت العدي��د م��ن �أعمال��ه ف��ي كت��اب المق��االت ال��ذي �أ�ص��دره بالتع��اون م��ع
جنكي��ز �أيتامات��وف تح��ت عن��وان «ب��كاء ال�صي��اد عل��ى حاف��ة الهاوي��ة» ،ودرام��ا «ليل��ة �إحي��اء ذكرى �س��قراط» ،ودراما «�س��ر
جنكي��ز خ��ان» والت��ي عر�ض��ت عل��ى م�س��ارح العدي��د م��ن الدول وتحول��ت �إلى فيلم من جزءي��ن تم عر�ضه في ا�س��توديو �أفالم
دوفجينك��و ال�س��ينمائي ب�أوكرانيا.
�y yأل��ف العدي��د م��ن الأعم��ال الأخ��رى مث��ل« :م�أ�س��اة بح��ر الآرال»« ،الع��ودة �إل��ى الوط��ن»« ،تعليم��ات دجيكيت��و»�« ،أغني��ة ع��ن
�أب��ي»« ،الحل��م الخف��ي»« ،وع��دت �أن تع��ود»� ،أغني��ة ال�ش��باب»�« ،أغف��ر ل��ك»« ،حب��ي الأول» .وق��د ارتق��ت ه��ذه الأعم��ال
بال�ش��عر الكازاخي �إلى �آفاق جديدة وانت�ش��رت على نطاق وا�س��ع بين القراء.
y yح�ص��ل عل��ى لق��ب فن��ان �ش��عب كازاخ�س��تان ع��ام  ،1996وفن��ان �ش��عب قيرغز�س��تان ع��ام  ،1999وح�ص��ل عل��ى جائ��زة
اتح��اد �ش��بيبة كازاخ�س��تان ع��ام  ،1972وجائ��زة ليني��ن م��ن اتح��اد ال�ش��باب ال�ش��يوعي ع��ام .1982
y yع�ضو نادي اليون�سكو ،حا�صل � ً
أي�ضا على و�سام اال�ستحقاق في العالم التركي عام .1999
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األمهات األربع
ُ
احم م�صريك من مر�ض فقدان الوعي
ِ
 فلدى الإن�سان يف الطريق الطويلة وال�صعبة،بالإ�ضافة �إىل الأم التي و ُلدته،
هناك �أربع �أمهات ،مثل �أربعة �أجنحة:
األرض األم-جوهرنا وحجر الأ�سا�س،
واللغة األم ،التي و�صلت �إلينا من الآباء،
ثروة الروح واألعراف – الأثر الطيب،
املتوهج لنا عرب ظلمة الأجيال والأعوام،
تاريخ الوطن  -مهما كان
مرير ًا وحزين ًا ،م�ؤمل ًا و�صعب ًا...
ال يوجد م�سا ٍو لتلك الأمهات املقد�سة الأربع:
بدونها ،ر�أ�سك مت�شر ٌد.
من هو غري قادر على فهم عظمة الأمهات الأربع،
من مل يحب ،مل يحفظ �أمه العزيزة!
الريح الفاقدة الوعي تبدد الرماد الفاقد الوعي
وال�شخ�ص الذي ن�سي �أمهاته الأربع.
ال�شعب الذي مل يتمكن من حماية مقد�ساته الأربعة
لن يتمكن من �أن ي�شعر ب�سعادة القدر �أبد ًا.
الأمهات الأربع -مثل م�صري الأعزاء:
�إذا كان العي�ش فقط من �أجلها
واملوت فقط يف �سبيلها !...
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معجزات نمور الهيمااليا،
أو قصيدة عن الصمود اإلنساني
رهيب االعرتاف:
ٌ
واحد منا
تقريب ًا كل ٍ
ينبغي �أن يخاف
�أو ًال وقبل كل �شيء
من نف�سه ...
�أذكر
منذ ب�ضع �سنوات م�ضت،
بينما كنت يف الهيمااليا،
التقيت ب�صائد منو ٍر �شجاع.
 ...ها �أنت ذا ت�سري
على �سفح اجلبل،
يف غاب ِة �أ�شجا ٍر كثيفة،
وفج�أة ،ب�شكل غري متوقع
يف طريقك
من العدم -
ٌ
خمطط
من ٌر
بعيون مفرت�سة رهيبة.
ما الذي �ستقوم به ؟
�س�ألني هو.
�أنا يف حرية
هززتُ كتفي.
ـ ال�شيء املهم ،ـ
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تاب َع هو ،
قف ب�شكل معتدل
وانظر
مبا�شرة يف عينيه،
وب�أي حال من الأحوال
ال  َت ْن َح ِن
وحد ُه -
يف هذا َ
خال�صك!
و�إذا انحنيت،
ب�شكل مماثل
حليوان ب�أربع �أرجل
فهذه النهاية -
�أنت �ضعت.
هو على الفور
يف قفزة قوية،
ناب�ض مفتوح
مثل ٍ
ُّ
ينق�ض عليك ...
والعلماء يف حرية:
ملاذا يكره النمر
عندما ي�صبح الإن�سان
�شبيه ًا
باحليوان؟
يبدو يل
اهلل نف�سه
ُيلهم النمر
�أن يتّبع مبادئ �صارمة
فيما يتعلق بالإن�سان.
وبهذا ال�شكل �سبحانه،
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رمباُ  ،يح ّذر
اجلن�س الب�شري
من خماطر فقدان
العمود ال�صلب
للثبات الأخالقي...
يف �أملاتي،
مدينة �شبابي،
زوجة رجل �أعمال كبري
من الدوائر العلمانية،
م�ستعر�ض ًة بغرور
معطف ًا ذهب ًّيا لها من الفراء
ا ّدعت بفخر
�أنها ترتدي
النمر الأخري
جلبال الهيمااليا.
ال �أريد وال ب�أي �شكل
�أن �أ�ص ّدق كلماتها.
جبال الهيمااليا كبرية،
متعددة الوجوه ،
وحكيمة بغمو�ض.
هناك يجب �أن تبقى
النمور.
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أغنية عن َأ َل ٍم ُم ْ
ٌ
رق
ش ٍ
دنو أجله،
الشاعر يستاي الذي ابتكر أغن ية « خورالن » احملببة للناس ،يف عمر الـ  72بعد أن استشعر ّ
استدعى صديقه املخلص نورليبيك .لدى نورليبيك الذي رماه احلصان ،كانت ساقاه مكسورتني ،ولكن،
عند سماع دعوة الصديق ،اهتز يف العربة ملدة يومني ،مسرع ًا إلى يستاي .رفع يده املرتعشة على اإلصبع
ٌ
ممحو من الزمن ،قال الشاعر « :أقنع كبار السن لكي يبقوا على إصبعي
ذهبي
خامت
التي كان يلمع عليها
ٌ
ٌ

َ
ليبق معي حتى بعد موتي  ،» ...ثم بكى:
اخلامت الذي أهدتني إياه خورالن .أنا لم أفارقه منذ  51عام ًا ...
خامت صغير ٍ ! »
متكنت من أن تضعي مشاعرك العظيمة يف
« أوه ،يا حبيبتي ،كيف
ِ
ٍ

ذات مرة جاءت �إ َّ
يل امر�أ ٌة لديها م�صيبة.
تدفق كال ُمها مرير ًا وحار ًا:
علي �أن �أفعل مع حاملة دمي،
«ماذا َّ
مع ابنتي احلبيبة� ،إنها تذوب كال�شمعة؟
مرئي،
طوال حياتها كانت ُت ْب ِح ُر �شراع ًا غري ٍ
م�صائرها و�آمالها و�أحالمها،
وعندما التقت باحلبيب،
َ
اجلمال املطلوب.
مل يجد
ترعرعت بهدوءٍ ،
لقد
ْ
م�شرق ًة بعقلها و -روحها طيبة،
و�سط �صديقاتها كانت �أعجوبة
مثل لون الربيع ،نقي ًة وجميل ًة.
لكنَّ الفرح مع احلزن طائران قريبان،
يف روحي م�سكنهما ال�ضيق.
وكان ال بد للم�صيبة �أن حتدث -
احلب جرحها يف وقت مبكر جد ًا!
حتى هذه الأيام مل نكن نعرف الأحزان،
وذلك اجلرح يجثم على قلبي.
الآن �أنا حار�س ُة الأمل واحلزن،
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َق َم ُر ال َأم ِل فوق بيتنا مل يط ُل ْع.
ثالث �سنوات ...هي للأمل فرتة ال نهاية لها،
قا�س الفرح ب�سل�سلة ال�سنني.
ال  ُي ُ
فنانٌ� ،سعي ٌد وعابثٌ ،
يف روحها -مو�سيقى ،و�ضوء.
وحقيق ُة �أنه متزوج ،و ُلديه �ستة �أطفال،
للأ�سف ،مل تكن مقبولة �إال يل.
�سن ًة بعد �سن ٍة �أتعذب و�أبكي.
هي ت�صر على �أنها �سعيدة للغاية.
فر�سان ،هل �سيمكنني �أن �أ�شرح،
� َّأي
ٍ
َ
رف�ضتْهم ابنتي بابت�سامة على �شفتيها،
هي ...مثل ظبية بريئة
مروج حمروق ٍة ...
تفتّ�ش عن اخل�ضرة يف ٍ
و�أنا �أ�ؤكد لنف�سي �أن كل �شيءٍ  ال يزال ممكن ًا،
و�أن احلياة وال�سعادة �ستكون �أمامها
لكنّ الروح حزين ٌة وقلقة،
عا�صفة ثلجية حويل ،عا�صفة ثلجية يف �صدري.
حمبوب �أكرث منه،
�أما بالن�سبة لها –فال يوجد
ٌ
تبكي يف الليل ،حزين ًة ،كالقمر.
ولكنْ ما �إن ُي َّ
طل الفج ُر
حتى ت�ؤكد من جديد على �أنها �سعيدة.
روحها �أر ُّق من زهرة الربيع ...
كيف ميكنني �أن �أنقذ ب�ستان ًا بالكاد �أزهر؟
قدِّ م يل ن�صيح ًة بلغة �شاعر،
ُقل الكلمات التي يقولها القلب» ...
وذهبت الأ ُّم مليئ ًة باحلزن،
هي م ّق ٌة بطريقتها،
يف م�صيبتها ُ
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ال تزال كلماتها يف الروح تدوي،
وذه َب ْت �إىل العقل كلماتها عن االبنة ،
�أما �أنا ،فف َّكرتُ  :القرونُ خلفي،
ولكن كم من الأرواح ي�سمو بها القدر!
احلياة ال تَذ ِّكر ،ونحن مل نالحظ
�أن هذه القمم م�شغول ٌة بنف�سها.
وحدهم ال�شعرا ُء غ َّن ْوا عن �أحبائهم،
َ
ين�س النا�س �أ�سماءهم،
مل
ُ
�أ�شعا ُر ي�ستاي د َّف�أَ ْت روحي
أحب ب�صدق.
تَذ َّكرها ك ُّل من � َّ
ي�ستاي الذي َّ
عذبه املر�ض،
عندما �سم َع املوتَ من خالل حفيف �أوراق ال�شجر،
ا�ستدعى �إىل نف�سه �صديقه الوحيد،
هكذا قال ،وفق ًا لل�شائعات:
«يا نورليبيك ،كم من الأعوام ونحن مع ًا
واحد.
كاب ٍ
عرب الأيام ح َّلقنا يف ِر ٍ
لن �أتنازل عن حياتي دون قتال،
قوي ،و�أتنف�س ب�صعوب ٍة.
لكن املوتَ ٌّ
يجب ،فهمت ال�شاعر،
وحد َك �أنت ،كما
َ
َ
لذا ا�ستم ْع �إليه يف اللحظة الأخرية.
هنا ،على حدود الظالم وال�ضوء الأبدي،
أدركت احلقيقة:
تذ َّك ْر ،يا �صديقيُ � ،
احلياة هي �أيا ٌم يدفئها احلب،
وبدون احلب -روح النا�س ميتة،
عن ذلك يعرف ال�شعرا ُء «الأغبياء»
و ُيرتجمون الكلمات احلكيمة.
لغة النهر واجلبال من الكالم العايل

111

معروفة يل  -لقد حتدثت معها
ن�صف قرن �أنا ،ن�صف قرن من اللقاء الأول،
يف �أحد الأيام �أحببت خورالين.
ع�شت .ومل �أع�ش عبث ًا
وهذا يعني ِّ � -أن ُ
ومنت،
مع ُحلمي بها
نه�ضت ُ
ُ
كنت �سعيد ًا يف كل �ساع ٍة ،
طوال ال�سنني ُ
طوال ال�سنني َّ
تعذبت يف كل �ساع ٍة،
ن�سيت العامل ،حمرتق ًا باحلب ،
ُ
ٌ
وخفيف.
لكن � َألِي رائ ٌع
دن العا�شقُ
على دموعي َي ُ
ح�س ِ
الذي للتو �أزهر �شبابه.
علي قا�سي ًا،
حتى و�إن كان َ
القد ُر َّ
ف� ُّأي � َ ٍأل � َأ�ش ُّد من � َ ِأل الفراق؟
ُ
الطرق ،لكنني �أكرر مرة �أخرى -
حتى ولو انف�صلت
مل �أ�ستطع �أن �أبقى على قيد احلياة� ،إال من خالل التفكري بها.
خامت خورالن ن�صف قرن ي�ضيء يل،
معه �ص َر ْع ُت كل عا�صفة،
قرن مل ُت ْب ِعد نظ َرها
لن�صف ٍ
عن يدي ،حيث َ�ش َّع نو ُرها.
ُع ْر ُف الأجداد� ،أ�ستحق ذلك،
ليرتاجع �أمام رجائي -
ليذهب خامت خورالن معي
ْ
يف الطريق الطويل� ،إىل م�سكن الظالل.
�س�أغادر �سعيد ًا ،كما كنت من قبل
ويف �ساعة املوت ُم ِ�ش ّع ًا باحلب،
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كنت َوف ّي ًا لأملي الوحيد
�أن ت�ؤدي كل الدروب �إىل خورالين.
لي�س حلم ًا ما ميكن يف احلياة حتقيقه.
�إنه
ُ
ُحلمي هو للخلود �شقيق.
خورالن معي� ،أحفظها ...
�أغلقَ عينيه وزف َر « :لقد حان الوقت »...
عندما �سم َع ْت خورالن عن هذا،
َ
�صرخ ْت « :ي�ستاي �أعرفه،
عا�ش ومات �شاعر ًا حقيقي ًا -
أحب وغ َّنى على حافة املوت».
� َ
قالت هذا ،واملر�أة العجوز تبكي،
وال�شال على كتفيها �أ�ضاءت ،كما القمر
ولكن يف تلك الكلمات عا�شت قوة،
كتلك املمنوحة للحب وحده.
مرت �سنوات  ...و ،متناز ًال للموت،
بعد �أن �سقط للحظة �أمل اجلحيم،
فج�أ ًة طلبت من ي�ستاي  �أن يغني �أغنية
عن ر َّقة نظر ِة عيون الأحبة.
وبالفعل -الر َّقة وم�ضت يف العني،
هم�ست وهي تتنف�س ب�صعوبة:
« ُح ِّبي ال حدو َد له ،مثل البحر »...
�أنا �أُ�سرع �إليك ...
وجتمدت ...الروح...
نعم ،ال يالم الع�شاق على احلب !
ُ
�أن تكون خمل�ص ًا للحب  -يعادل امل�أثرة،
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�أكرب امل�صائب حب التع�ساء،
الذين حبهم غ ُري ُمق ّد ٍر على القلب.
يا �أمي� ،أخربيني ،ملاذا نحتاج �إىل م�ضاعفة اجلروح،
وبدون ذلك هي كثرية،
النا�س الثملني بالكراهية،
ِمنْ  �أولئك ِ
وال يغفرون الر َّقة احلية.
أبدي،
غي � ّ
رمبا �سيبدو الطريق ْ َ
احلب ال ينح
لكنّ ُنو َر
ُ
�إال ملن هو بخامت احلقيقة حمد ٌد،
وملن ُي�ص ّلي للنور وحده.
�أتو�سل �إليك
ال ت َْ�سحق الع�شاق،
بدمع ٍة �أو بكلمة م�شاعر  -ال  ُت َد ِّمر،
الأجنحة الرقيقة للطاحمني �إىل ال�سعادة،
ومق َّد�سة هي ح�سا�سية �أرواحهم.
َتنَّ لهم الرقة والتوهج،
و�أن يكون الزمن �أقوى من املحن،
بحيث ال يباعد بينهم حتى املوت
�أولئك الذين يعي�ش فيهم احلب اخلالد.
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دعوة إلى الشجاعة
(رد ًا على اجليغيت(   (1الذي اعتبر نفسه َت ِعس ًا)

بكيت� ،أيها اجليغيت،
�أنت َ
م�ستذكر ًا دروب احلرمان،
ن�سيت �أن ت�سدده.
متمني ًا اخلري الذي َ
بكيت� ،أيها اجليغيت،
�أنت َ
و� ُ
أنت تل�س �أوال َدك يف ح�ضنك،
�صاخب،
�شباب
ٍ
على ٍ
لن تعيده.
بكيت� ،أيها اجليغيت،
�أنت َ
على �أ�صدقا َء ق َّدموا اخليانة،
حم�صني الأخطاء،
م�شتمني جناح ًا عابر ًا.
واجلدران ال�شائكة احلادة،
م�شارك ًة بعيونها
يف الإ�ساءات ،
بكيت� ،أيها اجليغيت،
�أنت َ
لك ِّني مل �أوافق على بكائك!
�أنا �أعرف القد َر،
الذي مل يكن بالن�سبة لك بخي ًال.
�أنا �أذكرك
م�ستهزئ ًا بتعرج الدروب.
لكن َمنْ  �أ�صبحت،
لو �أن الدموع ت�صادقت معك؟
(   (1

 ،فتى.
  جيغيت( :باللغة الكازاخية)
ٌ
فار�س� ،شاب ً
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وما الذي فوق جبينك:
قبع ٌة �أم و�شا ٌح ن�سائي؟
و�إذا كانت قبعة،
�أنت من جديد َح ِّط ْمها ب�شكل معروف،
�أحاديث حزينة
و�س ٌخ من وجهك.
ام�سح ،ك�أنه َ
وتذ ّكر الأبناء،
الذين ينظرون بده�شة وهدوء
�إىل الدموع يف العينني،
واليدين املرتهلتني لأبيهم.
بكيت� ،أيها اجليغيت،
�أنت َ
ما الذي بقي من الكربياء امل�ش ِّرفة؟
�أين �أ�صالتك،
التي ُتلقي بالأعداء يف الرجفة؟
هل يحتاج القلب احلار
رفيق -
�إىل ٍ
ال�ضعف؟
هل للحقل املزهر
قر�صات الأع�شاب خميفة؟
َومنْ قال لك،
ف�شل تعا�س ٌة؟
�إن كل ٍ
�إنه يف الطريق ال�صعب
ال يتعرث التولبار(  �  (2أبد ًا؟
�إن القمي�ص الأبي�ض
ال ي�صبح مت�سخ ًا يف االحوال اجلوية ال�سيئة؟
�إن �أ�سنان املاعز
هي املوت للحو ِر الهائج؟
(   (2

  تولبار :ح�صا ٌن جمن ٌح (�أو طائ ٌر) يف �أ�ساطري العديد من �شعوب �آ�سيا الو�سطى.
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من قال لك،
�إن كل النا�س طيبون وجميلون؟
�إن احلقد منطفيء ،
ح�صاد قد ٍمي يف احلقل؟
كبقايا
ٍ
�إن احلقيقة واحدة
كل الذين يعي�شون على الأر�ض �أحيا ٌء،
الأمانة ال�ساذجة
من الأكاذيب ،كطفل ،يحفظونها؟
هناك مها ٌن -
يعني ،هناك من �أهانَ  �أي�ض ًا.
هناك ذلي ٌل -
يعني ،ليحيا من �أذ َّله.
ارفع معنوياتك� ،أيها اجليغيت!
لي�س من ال�صواب �أن تبقى جانب ًا،
مكفهر ًا يف ا�ستياءٍ ،
ملقى يف املاء.
مثل خنجر ً
على هذه الأر�ض
للج�سورين الكث ُري من العمل.
ن�س الدموع
ِا َ
واطرد احلزن من �صدرك.
وهل م�صيب ٌة
�إنْ �سبقك احللم مرة �أخرى ؟
احللم لدى اجليغيت
ال ي�ستطيع �أن يقفز �إىل اخللف !
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وفق قانون العودة
(إلى أسانالي أشيموف)
وقعت يف حبك .أنا لم أشعر مبثل اجنذابي إليك إلى أحد قط ،حتى
ُ ...أعلن لك من دون رسميات أنّي
ُ
بدون استثناء أخي الشقيق ،واهلل يعلم كيف مت ذلك...
(من رسالة فيودور دوستويفسكي إلى تشوكان فاليخانوف)

عزيزي فيدور ،صديقي ،أبعث إليك
نظريت األخرية ونفيس.
تتحج ُر الرثثرة،
َّ
حيث الأَ ْ�س َو ُد وال ُ
أبي�ض يت ِّح َدان
يف فو�ضى واحدة.
و�شعبي املمزق بالكامل
�سيحملني �إىل ظلمة القرب.
حتى و�إن �سكب القوة �سدىً ،
يخاف �شعبي من �أين يف القرب،
مع الأمل العام� ،س�أذهب �إىل احل�ساب.
ال يزال هناك من �سيعيدنا!
عندما �ستقر�أ هذه ال�سطور،
�سيكون الع�شب قد رفع الع�صري...
ح�سابي �ضخم للقوانني امل�ؤقتة،
كاالنهيارات اجلليدية تندفع على طول املنحدر.
كنت م�صدر حبي.
�أنت َ
لك ،الأخري ،روحي وخط يدي.
هناك �أنهار يف العامل  -من بلد �إىل بلد تنقل الرثوة والزرقة.
من امل�ستحيل ك�سر �إرادتها احلرة- ،
�ضاع فيها �أذكى الأمراء.
لرتفد احلياة وتهز بر�أ�سها ،متم�سكة بطبعها الفخور،
َ
العظماء منا مثل الأنهار.
من ميزح ب�سهولة مع رجل عظيم؟
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نظرية التفاهم
الأ�سود من احلزن يف هذه الغرفة ٌ
ب�سيط.
جاث ٌمُ  ،م ْن َه ٌك من الأمل القدمي،
هنا ميوت ليو تول�ستوي.
و�صلت الزوجة.
انحنت نحو الر�أ�س.
« �ساحمني� ،ساحمني!
�أنا املذنبة »...
 �أما هو ،فقد كان �صامت ًا.
ف َّك َر�« :صديقي العزيز،
ال تبك
ِ
حزين ال يقل عن حزنك،
ال تذرف هذا الكم من الدموع،
�أنا على حافة القرب.
ف�أنا �أحببتك،
لكن كل �شيء حتول �إىل م�صيبة.
كنت معذب ًا ب�صممك.
ُ
مل ت�ستطيعي �أن تدركي...
�أنا �أعلم� ،أن تكوين زوجة
�صليب ثقيل ،ولكن احلمل الأثقل
تول�ستوي ٌ -
علي َح ْم ُله -
الذي كان َّ
�سوء فهمك.
تفهمي ،لكنك مل ترغبي يف ذلك.
مبقدورك �أن
فقد كان
ِ
ِ
كانت لدينا حياة طويلة ،ولكن ها هو الفراق.
أنت...
�أنا �
أ�ساحمك ،و�ساحميني � ِ
ِ
و�أغلق عينيه ،مائة �ش ٍّر مكت�شف،
كم هو حمز ٌن عندما ال تفهم زوجتك.
»
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تولستوي لم يعد موجود ًا
�أوه� ،أيها العبقري الذي رحل،
كنت بائ�س ًا �أنت،
كم َ
أحكم النا�س!
يا � َ
�أين جتد احلنان،
بتحيز؟
الذي �سيق َبلنا ٍ
َمنْ يف احل ِّر ُينع�شنا ،ويف الربد ُي�ؤوينا؟
ثالثة �أبعاد للحياة موجودة – االرتفاع،
العمق،
املدى.
عدم فهمها هو جوهر الظالم وال�صمم!
فمن الروح �إىل الروح ال توجد م�سارات ممهدة،
غري مفهوم  -ال توجد لعنات وح�شية!
الطريق من الروح �إىل الروح ي�شبه املبارزة:
�صعو ٌد حا ٌّد...
الطريق �إىل دائرة النا�س.
�سوء الفهم ،ماذا عنك؟
ال�س َّذج؟
م�صيبة ُّ
ولكن عدم الرغبة يف الفهم  � ...إث ٌم ثقيل!
�أوه ،كم من �أن�صاف الطرق �أعرف،
�أوه ،كم من الينابيع التي روا�سب الطمي فيها �إىل القاع!
�سوء الفهم -خائنٌ وقات ٌل،
ج ّال ٌد ِّ
يعذ ُب و�سط الظالم وال�صمم.
َم ْو ِق ُد جوردانو يتلوى وراءك،
وحمكمة غاليليو � -أي�ض ًا �أنت.
بالوهق،
ِانهار بريجان � -سال �أنت
ِ
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�أظلم على �أوغولبيك �ضوء النجم.
كنت دائم ًا ملون ًا.
باللعنة َ
ال �صفح عنك،
ال رحمة بك!
�آباي �ض َر ْبتَه يف وجهه بقفا يدك،
�أويزوف بلغته يف الوقت �أي�ض ًا:
مل ُتزح ال َغ ْي ُة عنه َع ْي َن ْيها،
وها هو يلم�سه الهم�س:
« روايته ال تلم�س على الإطالق،
وال ت�صل �إىل االرتفاعات احلقيقية ».
ابت�سم �أويزوف لكن مبرارة:
ال�شعب سيحكم ،وسيفهم ال�شعب.
فكان!
كان كذلك -
لن نغلق هذا احل�ساب!
�أي ع ًمى هو �أن تنظر وال تعرف!
هل الذي ال يفهم هو بري ٌء؟
واجلرمية هي عدم الرغبة يف الفهم!
�سوء الفهم � -ضباب الأيام الباردة
يحجب الأفق ،يطفئ ال�شم�س نهار ًا.
وهنا -
املواهب ال�شابة تذهب للقاء النا�س.
�شاب،
طاملا هو ٌ
وحي ،نفهمه ،نفهمه!...
ٌّ
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الحاسة السابعة
تزوجت
أنت قد
َ
وها � َ
�أنا �سعيد من �أجلك
لكن لي�س وحدهم النا�س،
بل حتى الذئاب مع ال�سرحانات،
والقرود امل�ضحكة،
يهربون من ال�شعور بالوحدة،
يربطون م�صائرهم،
لكي ي�صبحوا
�سند ًا �أمين ًا
لبع�ضهم البع�ض.
�أن تتزوج ،كما الآخرين،
و�أن تنجب �أطفا ًال -
لهذا ،ال يحتاج الأمر
عقل كب ٍري.
�إىل ٍ
امل�س�ألة برمتها يف �أنه:
مظهر
ب�أي ٍ
غد ًا عرو�سك
�ستتجه نحوك.
النا�س من الأزمان ال�سحيقة
رغباتهم العابرة
ال�ساخنة والعا�صفة
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يخلطون بينها وبني احلب
لأن مثل هذه الرغبة
ُّ
تر�ش ال�شرر �أي�ض ًا.
لكن لي�س للجميع
مقد ٌر فهم
�أن يف عاملنا الب�شري الغافل
احلب هو القمة الأعلى
والت�سلق �إليها
هو فقط مبقدور حمظوظني قليلني.
ورمبا ،للأ�سف،
من بني ع�شرات الآالف
اثنان فقط
ي�ستطيعان التم�سك
باحلافة احلا ّدة
لهذا العيد املثري ال ِآ�سر
عيد ال�سعادة
عيد البهجة الأبدية
التي ال تك ّل.
التقارب اجل�سدي وحد ُه -
بدون تقارب الروح -
حزنٌ ال حمدود.
لهذا ال�سبب يف العامل
الكثري من النا�س الوحيدين،
يعانون من ال �أجنحة
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�أن�صافهم.
لديهم ال حتدث �أبد ًا
�إقالعات فريدة من نوعها،
و�أعياد غري مف�سرة.
جمردون متام ًا
من بهجة القدر هذه،
هم تع�سا ُء،
وعند ابت�سامتهم يف العيون
مي�سحون يف كثري من الأحيان خفية
دموع ًا مريرة.
وعلى ك ّل مفرتق طرق
لدرب احلياة
دائم ًا يقابلك
�س�ؤال عنيد:
هل �أ�صبحت الزوجة
�صديق ًا ح�سا�س ًا
لروحك
�صديق ًا
لدوافعك احلميمية؟
هل ت�شعر هي
ب�أفراحك وعذاباتك،
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بحا�ستها ال�سابعة؟
�إذا كان ال
ف�إن كل طموحاتك
مثل حماوالت
�إ�ضرام نار الطموح
يف يوم عا�صف.
وهذا يعني،
�أنك موجو ٌد
بعيد ًا جد ًا
عن الهدف امل�صريي
بعيد ًا...
كم هو �صعب املنال،
�صعب،
كم هو ٌ
ٌ
غام�ض،
كم هو
كم هو متعد ُد الوجوه ،
احلب
املحق على طريقته واالنتقائي.
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«ا�س��تمرار الحي��اة»�« ،أعي���ش عل��ى كوك��ب الح��ب»« ،ال��روح تتطل��ع �إل��ى ال�س��ماوات»« ،غ�ص��ن الب��رق»« ،اعت��راف القل��ب».
�y yأل��ف كت ًب��ا فني��ة ووثائقي��ة مث��ل« :الحي��اة عل��ى الأر���ض ال�س��اطعة»« ،رعاي��ة الأر���ض»« ،قلوبن��ا مكتوب��ة هن��ا»« ،ف��ي قل��ب
وذاك��رة الأجي��ال» وغيره��ا .وبي��ن المغنيي��ن هن��اك الكثي��ر م��ن الأغان��ى ال�ش��هيرة مث��ل «قريت��ي»�« ،أني��ري ،ي��ا مدينت��ي
�أ�س��تانا» الت��ي ت��م ت�أليفها من �أ�ش��عاره.
y yحب الوطن الأم ،واالنغماس في �أ�سراره ،ووحدة الدم مع �أر�ض الوطن تجعل �شعره الغنائي �شبي ًها ل�شعر ي�سينين.
y yت�أليف �سيناريوهات للأفالم الوثائقية ،و�أفالم تليفزيونية ،و�أعمال في �أدب ال�سفر ،وق�صائد للعرو�ض الم�سرحية.
y yم��ن بي��ن �أكث��ر �أعمالــه المثي��رة لالهتم��ام �ش��عر «الألح��ان الكوري��ة واليابانية» .فلم يقم ال�ش��اعر بن�س��خ ال�س��يدجو ،والهوكو
ً
الكوري ،محاول �أن يبنى �صيغته ال�ش��عرية الخا�صة .
والهان�س��ي ،وهي من �أنواع ال�ش��عر الغنائي
y yترجمت �أعماله �إلى اللغات الكازاخية والأوكرانية والألمانية وال�سلوفاكية والفرن�سية والإ�سبانية والبرتغالية والكورية.
y yترجم �إلى الرو�سية �أ�شعار كاجيبايف ،و�أورازوف ،و�أ�سيلبيكوف ،وخا�سينوف ،وبيكبو�سين ،و�شياخميت و�شايميردينوف.
y yترج��م م��ن اللغ��ة التركماني��ة �أ�ش��عار كوربان��وف ،وم��ن اللغ��ة الأوكرانية �أ�ش��عار رومان�ش��كو و�س��يمونينكو .ون�ش��رت �أعماله في
العدي��د من المجالت والدواوين ال�ش��عرية المجمعة.
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حان وقت الحب
حان وقت احلب!...
�أت�سمعون ،لقد حان الوقت!
�أيها ال�شعراء ،ابتعدوا عن القلم،
�أزيحوا نظركم عن �أوراقكم:
يح ّل امل�ساء – م�شعو ٌذ و�ساح ٌر.
ا�سمحوا للريح بالدخول،
افتحوا النافذة،
ا�شعروا باخليط احلي
للحب ،الذي تفت�شون عنه عبث ًا يف �أنف�سكم،
�إنه يف جميع الأنحاء ،هو يف كامل قدر
الأزهار،
الطبيعة،
املر�أة،
  الأر�ض -
يف كل �شيء يعي�ش �شعور احلب:
يف غ�صن ال َق ْي َقب ،رقي ٌق ِم ْثل َي ٍد،
ويف احل ِّر البارد للنب ِع،
عيون تنظر �إليك،
يف رع�شة ٍ
العامل كله يف انتظار التحطيم،
ل�صبي
يف ال�س ِّر غري املعلن
ٍّ
ي�صطاد حلبيبته الغيوم.
�ألوان اجلمال املتلألئة
مليئة باحلب
وباللذ ِع احلار،
فيها ر َّقة ري�شة بجعة ...
حان وقت احلب
(ما دام ممكن ًا...حان الوقت).
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ُ
زهرة الثلج
�شمو ٌع جليدية -مثل نتوءات ف�ضية -
عال.
تر ُّن وتَخ ُّز
َ
ال�صمت ب�صوت ٍ
فغرت �أفواهها ،ودفعت ال�ستائر،
حتدِّ ق النوافذ م�ستمع ًة �إىل الربيع.
ويف الأعايل -اندفا ٌع �أبي�ض ُم ِبه ٌج،
تَهذر الغربان ال�صاخبة.
وال�شم�س مت َّردت وت�ضحك،
�ساحب ًة كالأوتا ِر �أ�شعتها.
خا�صرة الربيع حتت ال�شم�س تَهت ُّز يف دالل،
الرياح � َ
أبريل يف ال�سهوب.
و ُت�ؤ ْر ِج ُح
ُ
وها هي زهرة الثلج الرقيقة املتجمدة،
ن�شوان ًة ،ت�شرب قطرة ثرثارة.
ولن ت�سقط قريب ًا لتتدف�أ
زهرة الثلج يف دخان منت�صف النهار.
لكنها بقلبها النقي �ص َّدقت الربيع -
و�أنا �أح�سدها قلي ًال.
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تعب
ٌ
تعب -
ٌ
من ال�سعادة امل�صطنع ِة.
تعب -
ٌ
فائ�ض القوى الزائفة.
من ِ
أرجح
َ
تعب ر� ُأ�س الأر�ض من الت� ِ
على الرقب ِة الرفيعة
  ملحو ِرها.
البنف�سج ال�ساذج
تعب
ُ
َ
من النظر �إىل العامل
طفويل بنظرة زرقاء.
ب�شكل
ٍ
إيقاظ،
تعبت الديوك من القيام بال ِ
ب�صوت � ّ
أوج َرتها،
تعبت الكالب من النباح
ٍ
أج�ش من � ِ
الغروب
تعب
ُ
َ
مبوقد يف روحه.
من االحرتاق ٍ
حفر
َت ِع َبت القطر ُة من ِ
�صالبة احلجر.
النجوم من حتويل عيونها
تعبت
ُ
�إلينا.
َت ِع َبت الأيدي
من التحدث بالأيدي
تعب من الرتحيب
بي �أهلي ...
أنت
تعبت � ِ
أنك ِ
كل هذا ل ِ
من حبي ...
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ُ
األسود
زنبق الوادي
ُ
ملاذا ال تن�سجم معي
يا زنبق الوادي الأ�سود الناعم واله�ش؟!
ملاذا مت ُّر دون �أن تالحظ
عاملي الذكوري؟
كيف فتنتني!
املنازلة خطرية بالن�سبة يل،
ها هو الربيع �سي�سرتخي...
وليكن.
كل �شيء بالن�سبة يل �سيان.
بيدك � ُ
أنت ت�سد �آخ َر،
يا زنبق الوادي الأ�سود ،
يا زنبق الوادي الأ�سود ،
جتوب يف القرب رياح �أيار،
مدرك ًة كل �شيء يف العامل.
وحدها عالقتنا
َ
�شكل �أن تفهمها.
ال ت�ستطيع وال ب�أي ٍ
�أيتها الرياح� ،أيتها الرياح- ،
زنبق الوادي ذو العنق الأبي�ض هو الأثمن يل.
 ...ملاذا ال تن�سجم معي
يا زنبق الوادي الأ�سود،
يا زنبق الوادي الأ�سود؟
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بـــــــاخ
حتى و�إن مل يكن حتت ال�سرتة البالية
قمي�ص جدي ٌد،
ٌ
لكن االبت�سامة الفخورة �ستجمد
على ال�شفاه املنتفخة.
نعم ،ال ثروة وال نقود
لدى عازف الأرغن باخ،
ولكن من هو �أعظم هنا
من باخ الأ�سمر؟!
يف جيوبه الفارغة ال ترن �إال
نوتة �ضائعة.
�آ ٍه ،ها هي� ،أعطني �إياها،
�أعطني �إياها!
لتخرتق ،هي ال�سامية �إىل الذروة،
�شخ�ص ًا ما
هكذا ،بحيث ت�سقطون جميعكم على الأر�ض
�أمام املالك� ،أيها ال�سادة!
 ومن هو ُاملالك هنا؟
          �ألي�س باخ نف�سه؟
هو العائل َة الفقري َة
قاد ٌر على �إطعامها باملو�سيقى
ولكن لي�س باخلبز اليومي.
لكنْ َ -ي ْدوي!
وكيف َي ْدوي!
الق َّدا�س االحتفايل.
تهم�س اجلوقة القوطية
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حتت ال�سماء ال�صامتة...
روح
�أوه ،كم هي غا�ضب ٌة ُ
يوهان املري�ض،
التحليق،
النوتات ،مثل طيور �إىل
ِ
عج ٍل يطلقها.
على َ
هو ال يبتعد ال لي ًال وال نهار ًا
عن �أُ ُ
رغ ّنه ،
رطب،
يف
ِ
احلول �شتا ٌء ٌ
وهو كال�شمعة يذوب.
� ...أنا عند الن�صب هنا
�س�أقف بهدوء...
وجنوم ليل ليب�سيك
تبعرثها عا�صفة ثلجية بطيئة.
وعند املكتب جاثم ًا،
تقريب ًا على احلافة،
املتعب وال�سعي ُد
باخ ُ
ينهي ت�أليف الفوغا.
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سأقتحم ذاكرتك ...
�س�أقتحم ذاكرتك،
�س�أقتحم ذاكرتك،
�أنا املجنونُ وغري املدعو،
ال العزيز ،وال املحبوب ،
لكي �أغرق يف الغمو�ض
بعد ذلك ،كالعادة،
و�أحمل معي
مرارة �شفتيك املريرتني.
�سكرة
وعلى الأع�شاب ْالُ ِ
الزرقاء اللينة
�أود �أن �أ�ستلقي
و�أنام ب�شكل �صبياين.
�أرغب يف �أن �أت�شرب
مالطف َة ال�شروق غري امل�سبوق
للعينني املفتوحتني
جلوهر ينبوعك.
وعندها لن تبدو الأر�ض
يل �ضيقة.
ُ
أنا ،امل�شو�ش ،
�
�أقول لك الآن:
اهدي ،اهدي
�أغنية البجع،
لطائر الكركي
ْالُحرج يل ...
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دو ُ
نة الشتاء
ُم َّ
وقائع ال�صيف العابرة
من جديد �أنهتها الطبيعة.
و ُف َتح يف �شفافية ال�ضوء
ُ
العر�ض،
العمقُ
االرتفاعُ.
يف الغ�ضب امل�شرق لل�ضوء ذات مرة
تتعرى الروح بقد�سية.
ُّ
والتعط�ش املحبوب للعمل
جديد و�صل �إىل �أطراف الأ�صابع.
من ٍ
وهذا يعني  -جنا
لدي.
النقا ُء
واحلب َّ
ُ
تبد�أ ،مثل ال�شفاء،
يف العامل مدونة ال�شتاء� -سعادتي.
طيب يف املا�ضي نتذكره،
فقط ما هو ٌ
وامل�ستقبل جال ٌء وا�ض ٌح.
ويف ال�صدر بعد الت�ساقط الأول للثلوج
ٌ
نقي.
بيا�ض ٌّ
�أود �أن متلأ ن�ضار ُة الثلج
أحالمنا و�ش�ؤوننا،
� َ
بحيث ال ت�ضيع الر َّق ُة �سدىً ،
ُ
بحيث ال تحى.
بحيث ت�ستطيع �أن تالم�س الروح امل�صلوبة
�أيدي عا�صفة ثلجية لينة.
متعة الثلج الأبي�ض الأول
ُت َك َّر ُ�س لها م�شاعري.
 ...مدونة ال�شتاء املُلهمة يف كل مكان
ترتدد بلطف يف ال�صدر.
الإح�سا�س باملعجزة البي�ضاء،
ال ت ّر ْر ُه َ
َُ
بقلبك ،من ف�ضلك ،مرور الكرام.

134

الرسام
َّ
أنت� ،أيها الوحيد،
� َ
اختب�أتَ يف زاوية،
يف ك�آب ِة باب بارد.
الر�سام ،فحم ًا �أ�سود
خذ �أيها َّ
و  -ثلج ًا �أبي�ض �أبد ْع به!
ار�سم وج َه عذراء،
ْ
مل يعرف الدموع املريرة- ،
و�سيغدو هذا البيت �أكرث دفئ ًا،
والروح �-سينع�شها الربد.
دع البعو�ضات تطري �إىل النور،
وهل �ستُالحظها؟
الر�س ُام ملي ٌء بالقدرة
ومرة �أخرى َّ
وملي ٌء َ
ب�ض ْعفه.
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شريط
والطريق مثل
ٍ
�شريط،
والطريق مثل
ٍ
يعانق احلقل.
ها هو ال�صيف يتال�شى،
مثل بلوزتك.
فوق ال ُبعد املن�صرف -
بري ٌق م�صف ٌّر.
رائحة اللوز املرة
تن�ضحها لنا الغابة.
ال�شم�س – ميدالية قامتة
على قمي�ص ال�سماء.
الوقت يذوب
يف الالزورد اجلاف.
تذبل ظالل ال�شجر
على �أكمامك.
وحزن الذبول
كم هو حا ٌّد،
كما لو �أنني �أحرتق
قد،
على جمر َم ْو ٍ
ودُخان ًا �أرتف ُع،
�أرتف ُع� ...أ...ر...تف ُع...
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الغروب
يا غروبي...
قبل حلول الليل الأبدي،
بلهب احلزن القرمزي ،
ماذا تتنب�أ يل� ،أيها احلزين؟
�ألي�س ما �أعرفه �أنا عن نف�سي؟
�إىل دعوة ما وراء الغيوم
تندفع روحي �إىل ال�سماء،
ممت�ص ًة احلزن الدنيوي يف نف�سها.
تكفه ُّر معامل احلقول،
كي تندمج ب�سرع ٍة مع ال�شفق- ،
هكذا تذوب يف ذاكرتي
كلمات ،و�أحداث ،ولقاءاتٌ  ،ووجو ٌه.
ي�ؤ�سفني� :أين يف املا�ضي
ال �أ�ستطيع �إ�صالح �أي �شيء.
ولأن الذاكرة يف �صدري
ت�ؤمل ،وتنزف ،وتبكي.
م َّرت حياتي كلها يف خ ٍري و�ش ٍّر،
�سعيت �إىل الأف�ضل ،لكني
كنت -ومل �أكن على الأر�ض،
ُ
يف املا�ضي ال يوجد �شيء لأخل�صه،
�أو لأغريه� ،أو لأ�شطبه.
ٌ
ارتباك وقلقٌ.
يف الروح
احلب �أنار طريقي،
ُ
أحد؟
ولكن هل ُ
جلبت �أنا ال�ضوء ل ٍ
يوم،
كل ما م�ضى ح�صل يف ٍ
واحد ح�صل القدر.
يوم ٍ
فقط يف ٍ
وخفي ًة توزيع ال�ضوء والظل
دام�س.
ظالم ٍ
حت َّول �إىل ٍ
ولكن حتى لو �أين ع�شت دون جدوى،
ولي�س ح�سب و�صايا اهلل- ،
يا غروبي
َ
ال تتال�ش �أكرث...
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َّ
رقة
النهاي ٌة
ات�ساعٌ،
ُن�صوعٌ...
وئام معي تتنهد احلقول.
يف ٍ
وهل تعرف �أنت �أي ر َّقة
ميكن �أن تكون لدى َمن هم مثلي؟
ال�ص َد َف ُة،
يف حلظة نادرة تنفتح َ
الغالف يطري بعيد ًا،
وتذوب يف الأ�صابع الكئيب ِة
ر َّق ٌة،
ناري ٌة ،مثل الليل.
وحت ّلقُ الع�صا الزائدة
تهد�أ ،قلق ًة ،الأعوام
وتتدفق من العيون املائلة
ر َّق ٌة،
دافئ ٌة ،مثل النجم.
ومن �ضبط النف�س الأحمق
ُ�صنْ  �أنت قلبي.
مثل ُغبرياء(    (1حتم ُّر ال�شفاه،
�سكب الر ّق ُة ع�صري ًا.
ُت ُ
النهاية
كحتمية
انعك�ست يف م�صريك.
لتلم�سك للحظ ٍة
ر َّقتي البارعة.

(   (1

  �شجرة معروفة� ،سميت ُغ َب ْياء للون َو َر ِقها وثمرتها ِ �إذا بدت ثم حتمر ُح ْمرة �شديدة (ل�سان العرب :غرب).
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الصباح األبيض
يندمج مع ال�سماء البي�ضاء.
ال�صباح وال�سماء
ال ميتلكان حدود ًا على الإطالق...
ويف مكان ما يف ال�سهوب،
�أو بالأحرى،
وراء ال�سهوب
فوق الغابة
فج�أة ومبرارة
بد�أت الطيور الكبرية يف البكاء.
تدفق البكا ُء
�سوي ًة مع ال�ضوء ال�ساطع
حتى يف الن�سيج ال�شم�سي -
خيط الفراق جمدو ٌل.
ذهبت �أنا،
�إىل احلقول ُ
�إىل مناطق ما بعد النهر،
لكن خلفي
تدفق وجرى
يف �آب هذا البكاء.
كيف تبكي
منتحب ًة هذه الطيور! -
مثل الأطفال ال�صغار،
م�ست�شعر ًة اخلريف،
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م�ست�شعر ًة ثقل الرحيل.
الأ�شجار �صامت ٌة،
مرتدي ٌة �أثوابها املهلهلة،
وتت�ساقط �أوراقها،
فاقد ًة تذهيبها...
�أنا ب�إح�سا�سي
ٌ
ب�شكل ال مفر منه.
ممتلئ حتى العمق ٍ
�أق ِّب ُل الراحات
والأيادي البي�ضاء.
� ...أخ�شى �أن تبكي
فوق منت�صف النهار ال�ساطع
أحد ما
لي�س طيور � ٍ
و�إمنا
طيور فراقنا الغريبة.
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َ
َ
عشرة إال خمس دقائق
الثانية
ال حاجة ملطاردة امل�ستقبل
واالندفاع �إىل الأمام قدُم ًا:
أ�صبحت الثانية ع�شرة �إال خم�س دقائق
� َ
والهاوية وراء الزاوية الأوىل.
فمع القدر ال تعرت�ض،
عبث ًا �أمامه ال�صلوات:
حلظة -والعقارب تنطبق،
على وجه ال�ساعة امل�صري.
ولكن بروح التقاليد الأبدية
ويف نكران الذات املق َّد�س
يوم ًا بعد يوم من ال�ضروري العمل -
وعدم ت�أجيل احلياة �إىل وقت الحق.
و�إ�ضاعة الوقت بال قيمة،
عيب.
اخلمول والك�سل ٌ
لو �أن �إجناز �أكرث مما ت�ستطيع،
جتيده يف الوقت املخ�ص�ص.
واالعرتاف باحلب يف النهاية
دون �أن ت�شيخ بروحك و�إىل الأمام،
ما دام الوقت الثانية ع�شرة �إال خم�س،
وميكن القيام بالكثري.
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إلى ُق َّرائي
مهداة إلى زينيدا تشوماكوفا ...
يف ذكرى اللقاء اإلبداعي الرائع يف متحف جيزكازغان التاريخي-األثري
يف  14سبتمبر 2011

رمبا كنتم ق ّلة ،لكنكم موجودون.
�شكر ًا على ال�شرف املمنوح- ،
عندما متكنتم من حفظ �سطوري ال�ساذجة
يف قلوبكم.
ف�أنتم �أقرباء روحي،
لدي.
الذين ال يوجد �أغلى منهم ّ
�أخذت الكلمات من ال�سماء والأر�ض،
من �شباط ،عندما كانت الثلوج �ضحلة،
من �أوراق البتوال الذهبية،
ب�صباح الندى للع�شب َّ
امل�شذب،
عندما �أبحرت رائحته العطرة
بطيئ ًة �إىل غروب ال�شم�س،
من حبوب القمح النا�ضجة
التي بلونها الناعم ت�ضي ُء ال�سهوب،
الدغل،
من النبع املختبئ يف
ِ
من �أذن الف�أر(    (2والتوت.
وحتى يف �أيام الأ�سبوع اململة  -وفرة
القادم حاولت �أن �أخمنها.
حزنت،
معكم يف الأحزان ُ
(   (2

  �أذن الف�أر :جن�س نباتي ينتمي �إىل الف�صيلة احلمحمية من طائفة ثنائيات الفلقة.
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بت على املرور اخلطر،
تغ ّل ُ
غ�ضبت عندما �سلبكم البريوقراطي املراوغ
ُ
كل ما متلكون.
تف�صيل
و�سعدتُ بكل
ٍ
عندما َ�س ُ ْ
موت فوق �أنف�سكم،
ومتكنتم باالبت�سامة من �إ�سعاد الآخرين –
لي�س قلب الأغلى.
َّيف ُج َ�س ْي ٌم من كل واحد منكم،
�أنا � ُ
أعي�ش مبتهج ًا وخمتنق ًا،
لأن بيننا رابطة خجولة- ،
ففي �سطور احلب احلميمية
ف�ضحت م�شاعركم على �أنها م�شاعري،
ُ
وال�شرارات من ناركم
منذ �أعوام عديدة تلهبني.
مت منكم كل ما هو جمي ٌل
تع َّل ُ
و�أ�صغيت �إىل الإر�شادات الطيبة.
تع�سفي فج�أة،
ت�صرفت ب�شكل
ولكن لو
ُ
ٍ
اغفروا يل ع َّلتي،
َ
قت �أ�صوات ًا غري �صحيحة- ،
حدث �أنني �ص َّد ُ
يف ذلك وحدي �أنا املذنب.
فتحت روحي ،
بال حتفظ ُ
ٍ
بدونكم �أنا �أعمى ،بال �إح�سا�س ،بال جناح،
على �أنكم ا�ستطعتم �أن تعتربوين منكم ،
�شكر ًا لكم يا ق ّرائي!
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آكوشتاب باكتيغيرييفا
(و ُلدت عام )1944
�y yش��اعرة كازاخي��ة و�ش��خ�صية عام��ة .تخرج��ت ف��ي كلي��ة اللغ��ات
بالمعه��د الترب��وي الكازاخ��ي للم��ر�أة ع��ام .1966
�y yص��در �أول دي��وان �ش��عري له��ا ع��ام  1967تح��ت عن��وان
«ال�صف�ص��اف»  ،وذاع �صيته��ا بي��ن الجمه��ور الع��ام بف�ض��ل
�أ�ش��عارها ومنها« :ناز» عام  ،1969و «�أنا �س��عيدة» عام  ،1971
و «�أفك��ر ب��ك» ع��ام  ،1973و «الجن��اح الأبي���ض» �س��نة  ،1975
و «�أغني��ة ال�س��عادة» ع��ام   ،1978و «فت��اة الأورال» ع��ام
 ،1980و «ذات الجن��اح الأبي���ض» ع��ام  ،1981و «�أكجيلي��ن»
ع��ام  ،1985و «�سيريو���س» ع��ام .1990
y yع��ام � 2001أ�ص��درت مجموع��ة م��ن الأ�ش��عار المخت��ارة تح��ت
عن��وان« :طي��ور النور���س البي�ض��اء».
y yعام � 2004صدر كتابها «�إخال�ص البجع» باللغة الرو�سية.
y yج�س��دت الكاتب��ة ال��روح الب�ش��رية ف��ي مجموع��ة متنوع��ة م��ن الأدوات اللغوي��ة وه��ي تك�ش��ف ببراع��ة الطبيع��ة العميق��ة له��ذه
الروح.
y yيتمث��ل الأ�سا���س الثاب��ت والطي��ب للعقي��دة ال�ش��عرية لل�ش��اعرة ف��ي ح��ب الوط��ن ،وطبيعت��ه ،واالهتم��ام بم�صي��ر اللغ��ة الأم ،
وطبيع��ة المواط��ن المعا�ص��ر.
�y yأ�س��رت �أعم��ال الكاتب��ة الق��راء لي���س فق��ط بف�ض��ل نق��اء الطاق��ة ال�ش��عرية ،ولكن � ً
أي�ض��ا بف�ضل ال�ص��ور النبيل��ة والغنية؛ حيث
تدي��ر الكاتب��ة ح��وا ًرا �أمي ًن��ا مع الق��ارئ ،وتتبادل معه الأفكار ب�صراحة ،وتنقل اللوحة الح�س��ية ب�صدق.
y yقام��ت بت�ألي��ف العدي��د م��ن المقاط��ع الغنائي��ة ،وح�صل��ت عل��ى الجائ��زة الأدبي��ة العالمي��ة «�أال���ش» وه��ي �ش��خ�صية مرموق��ة
في كازاخ�س��تان.
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سنونو السهوب
رت يف روحي.
لقد �أ َّث ِ
أتذكرك!
كم هو م�ؤ ٌمل �أن �
ِ
�سهوبي لن �أعرفها...
أنت ،يا طيور ال�سنونو؟ �أين �أفت�ش عنك؟
�أين � ِ
ال�سابق هنا ،كما يف ب�ساتني اجل َّنة،
يف
ِ
ان�سكب غنا�ؤك العذب،
َ
ً
�سكنت دوما يف التالل،
ِ
يا فرحنا ،يا حمايتنا من الدموع.
�أيتها الأجنحة املقو�سة مثل حواجب
ح�سناوات فتيات،
هل �ستعودين يف الربيع،
إنك غادر ِتنا �إىل الأبد؟
�أم � ِ
�أ�ؤمن ب�ش َّدة و� ُ
أعرف �شيئ ًا واحد ًا –
أنت �أحد ًا،
مل ت� ِؤذ � ِ
ع�شك،
رمبا خب� ِأت يف مكان ما ِ
بعيد ًا عن مرمى نظر الن�سر.
متكنت من �أن ت�ست�شعري
ِ
ً
القرب،
�أن الثعبان ت�سلل زاحفا يف ِ
فحملت ال�سرب كله معك،
ِ
واختفيت من ال�سهوب العزيزة.
رنني الف�ض ِة كان م�سموع ًا يف �صوتك،
جنحت يف التم ُّك ِن
ومع ذلك فقد
ِ
بالطيب،
الطيب
من �أن تويف دين
ِ
ِ
وهذا ما ال يجيده الب�ش ُر �أحيان ًا.
رت يف روحي.
لقد �أ َّث ِ
أتذكرك!
كم هو م�ؤ ٌمل �أن �
ِ
�سهوبي لن �أعرفها...
أنت ،يا طيور ال�سنونو؟ �أين �أفت�ش عنك؟
�أين � ِ
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ومرة أخرى عن الحب
عن احلب �أو ُّد �أن �أحتدث،
فعنه ال ميكن ال�صمت،
ال توجد �سعاد ٌة وال حيا ٌة بدون حب –
�أنا م�ستعد ٌة لأن �أق�سم عن ذلك �أمام النا�س.
بروحك،
أنك قوي ٌة
ِ
عليك� ،إال � ِ
�إذا كانت الأمور �صعب ًة ِ
لك على �أغني ٍة الربي ُع.
فليبت�سم ِ
 ال توهب احلياة �إال ملر ٍة واحدة ،لن تتكرر ثاني ًة
ُ
�شغف ال يحتاجه �أح ٌد.
واحلب بدون ٍ
احلب ،حتى ُت�شرق نظرتك،
ما �إن يو ُلد ُ
بالإح�سا�س اجلديد تغدو َف ِرح ًا و�سعيد ًا،
أر�ض
و�ستحظى باالحرتام على ال ِ
عندما ي�صبح كل جا ٍر لك �أخ ًا.
� ِأح ّب ال�شروق الذي َي َه ُبه لنا امل�شرق،
برعم كما ينبغي،
قدِّ ْر ك َّل ٍ
واعرف من الأ�ساطري عن احل�سناوات
�ضت من احلب مثل زهر ٍة ذابل ٍة.
من َق ْ
لكننا يف الن�ساء ُنقدِّ ر الأم والزوجة،
فبودنهما حياتنا الطويلة بال جدوى،
ن�سج الأ�ساط ُري عن �أولئك الوقحني
ال  ُت ُ
الذين يفت�شون يف الزواج عن املنفع ِة وحدها.
أكتب،
عن احلب ُ
كتبت و�س� ُ
واليوم �أنربي للدفا ِع عنه.
زوجة ال حتب زوجها
وهل مبقدو ِر
ُ
�أن تقول كلمة عن حبها لوطنها؟
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ٌ
حديث مع أمي
َقدك يا �ضوئي.
�أ ْفت ِ
أزورك،
ليوم � ِ
لو ٍ
لكنا �صمتنا عن الأحزان املا�ضية،
انفراد.
وجل�سنا على
ٍ
ولكن هل لديك القوة ،يا عزيزتي،
للقيام بحديث طويل؟
مع �أن مظهرك ما زال لطيف ًا،
هل �سيبد�أ جدا ٌل حمزنٌ؟
مل تكوين موافق ًة عندها،
مل تلحقي بي،
تخليت عني �إىل الأبد،
ِ
أحزان ج َّمة.
بيت عانيت فيه من � ٍ
�إىل ٍ
مل ت�صدقيني يا عزيزتي
ُ
مكان،
�أن الوح�شية
تع�صف يف كل ٍ
و�أن �صغا َر املواليد
ُي ْع َطونَ فج�أ ًة �إىل �أقارب بعيدين.
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مل �أكن �أعلم ،يا �أمي� ،أين هنا
الرعب والأمل،
�س�أعرف
َ
و�أن زوجي �سيكون وغد ًا...
الب�ستان توا�سيني.
وحدها الأزهار يف
ِ
ها هو احلزنُ ينهم ُر على الورق ِة،
كل الر�سائل ب�سرع ٍة �أمزقها،
كي ال مي�سحها تدفقُ دموعي،
أنتحب طوي ًال ومبرارة.
ف�أنا � ُ
يحدث �أنك ت�أتني �إ ّ
ُ
يل يف املنام ،
وما �إنْ  �أ�س�أ ُلك الن�صيحة:
«�أين احلقيقة؟»-حتى تنحني �صوبي
وتقويل« :هي غائب ٌة هنا �أي�ض ًا»...
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قلب مضطرب
أغنية
ٍ
إال م ْن
ال �أريد �أن �أُ�صادق � َ
هو يف ال�صداقة والعمل �صري ٌح.
الذي كلمته عادلة ورزينة،
الذي ي�صون احلقيقة ب�شجاعة.
ال �أريد �أن �ألتقي �إال مع َم ْن
ري ،لكن روحه وا�سعة.
هو فق ٌ
َمنْ ي�ؤمنُ باحللم وال�سعادة،
يقدر على �أن ُيداهنَ الأوغاد؛
َمنْ مل ِ
إال منْ
ال �أريد �أن �أ�صادق � َ
يخفق مرتع�ش ًا قلبهُ،
�سيفرح لو ب�سخاءٍ يف م�صري الغري
الذي
ُ
�صب الأمل.
َّ
�أريد �أن �أكون مع الذي َع ْ َب ال�سن َني
مي�ضي يف احلياة م�ستقيم ًا،
ويزيل النميمة جانب ًا ،
وال يندفع خلف �أحمق.
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في المتحف
ها هي الأطباق اخلزفية خلف الزجاج.
من �أكل فيها ،لو ن�س�أل هذه ال�سهوب.
عا�شق احلياة م�ضى يف دربه،
مدرك ًا ثمنَ كل ما هو جيد.
وهنا حزا ٌم من ّ
ف�ضة،
يعو ُد �إىل ح�سناء نبيلة.
هل كانت احلياة لأحالمها جيدة؟
ومن وقع بتهو ٍر يف حبها؟
هنا ِمزق ٌة مما عا�ش به النا�س.
�أ�صحاب املعرو�ضات غري معروفني،
�أ�سما�ؤهم �أخذتها معها دور ُة الأزمنة
منذ زمن بعيد �إىل الهاوية.
�سالم
هل َ
حلمت� ،أَ ْ
 ،بيوم ٍ
جب ِ
�أنت� ،أيها ال�سيف ،الذي طعنت الأعداء يف ال�سهوب؟
 ...قال متى -فالفار�س على ظهر اخليل
بقي طقم احل�صان ...
ذهب كل ما كان.
لقد َ
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العدالة
العدالة   -املوقف منك مق َّد ٌ�س
يهرع النا�س �إىل هناك ،حيث تبدين لهم.
لو �أن �إيفر�ست تقارنت معك باالرتفاع،
ولكن لي�س اجلميع �سي�صل ارتفاعك.
مثل الكثريين� ،أكر ُر:
أنت رائع ٌة!
� ِ
ال توجد لدي مقارنات �أخرى.
يف االجتماعات ،حيثُ كل �شيء ال يكون �إال بالإجماع
أنت حب�س دموعك!
كم مرة مل ت�ستطيعي � ِ
أنت� ،أيتها العدالة ،الطريق مفتوح ًة
�ش ّقي � ِ
بدونك الزهور �أي�ض ًا تتجمد من العوا�صف الثلجية.
كنت عندما اجليغيت اجليد
�أين ِ
التقى فج�أة بفتاة �سيئة؟
�أخربيني ملاذا ال تعيقني قوة ال�شر؟
ال ت�أتني مل�ساعدة اخلري ملاذا؟
بدونك ،لكل من يعي�ش ،ولأولئك الذين يف القرب -
ال يوجد بدونك �سالم يف �أي مكان لأي �شخ�ص.
العدالة لي�ست �سوى عدد قليل من احلروف
لدى الكثريين
�أمامك لي�س عبث ًا تراكمت الآثام.
لو التقيتك رفيق ًة على الطريق
لفتحت لك روحي كلها �إىل القاع.
أنت ُتت َّوجني بالن�صر يف ِّ
كل معركة
� ِ
بحزم طريق قوة ال�شر
تعرت�ضني ٍ
حتى و�إن مل �أقابلك كثري ًا
على �أي حال كوين حتم ًا على الأر�ض!
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الصفصاف
أكمام طويلة
العوا�صف الثلجية ب� ٍ
الم�ستك يف الطريق
و�أنت
حتت تغريدات العنادل
�سارعت يف الربيع �إىل التزهري.
يف كل مكان
حمتفل ًة مبيالدك ،
عقدت �أكوام اجلليد حلقات الرق�ص.
ووحده االرتباط بالأر�ض الأم
�أنقذك من ال�شدائد.
والرياح القا�سية انحنت لك،
أرعب ال�صمت.
ٍ
بتدفق � َ
قل يل� ،أيها ال�صف�صاف،
ولو كلم ًة...
زلت �صامت ًا.
لكنك ما َ
بد ًال من الربد القا�سي
يظهر �شعاع ال�شم�س يف املنزل.
لكن من �أين ،قل
ت�أخذ ال�صمود،
من �أين �شجاعتك؟...
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إلى أبي
ترعرعت زهر ًة بي�ضاء الر� ِأ�س،
ُ
مداعب ًا الفتاة ال�صغرية و�ضاحك ًا،
ِ
أنت ،يا �أبي ،تبحثُ عن كلمة رقيقة،
� َ
�أ�سميتني �صبي ًا �صغري ًا �أكرث من مرة.
كنت ابن ًة وابن ًا،
ُ
على � َ
م�شيت خلفك،
آثارك
ُ
مت�سلق ًة
على ظهر احل�صان ،
قاطع ًة بال�سوط الهواء الأزرق.
كانت �أمي بدونك عاجز ًة:
مل �آكل �أنا،
كنت �أنتظرك.
ثم ،عانقت رقبتك،
ُ
يف ح�ضنك غفوتُ .
نظرتك دافئة.
�أعطيتني املاء -
كان املاء يل �أحلى من الع�سل.
�إذا عدتَ من العمل -
كيف قابلتك دائم ًا!
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ربطنا احل�صان مع ًا،
أم�سكت اللجام على عجل.
� ُ
�ضحكت وقلت:
أنت
َ
� َ
عرو�س
يا �أرو َع ٍ
�س�أُ ِّ
لالئق لك!
خط ُبك ٍ
لكن على اجلدار ُع َّلقت بندقية بفوهتني -
مل �آخذها قط.
مل �أذهب �إىل ال�صيد،
لكني
مل �أذهب معك قط.
مل �ألعب لعبة «بابكي» عند امل�ساء.
�أيامي تدفقت ب�شكل خمتلف.
وذات مرة
�ضفائري على كتفي
ان�سابتْ م�ضيئ ًة وطويل ًة.
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ليل الشتاء
عم م�ساحات الليل
َّ
�صمت ال�شتاء الهادئ.
�أ�ش ُعر ب َع ْي َن َّي
تعبتي
ُم ْ
من البيا�ض النا�صع النقي.
حلظة الفجر مل تقرتب بعد.
ببطءٍ من زيار ٍة �إىل البيت
يف الوقت املهيب هذا
عدتُ معك.
البيوت والأ�شجار والطريق،
جامع ًا كل �شيء واجلميع،
َي ُل ُّفهم قلي ًال
ٌ
باندفاع.
مت�ساقط
ثل ٌج
ٍ
ثل ٌج! ثل ٌج!
طوال العام
انتظرناه يف جهتنا.
وها هي ت�ستلقي هبة الطبيعة
َ
كتفينا ،لك ويل.
على
يد �شخ�ص قريب.
�آثا ٌر حتت ِّ
ظل َ
احل ْو ِر.
�شايل الري�شي
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�أكرث رق ًة و�أكرث دفئ ًا
من الثلج.
دخلت �إىل املنزل،
ُ
لكن ذلك الثلج الأبي�ض
مل يعد ي�شبه نف�سه.
كان هناك يوم ،عندما فج�أ ًة� ،أيها ال�شجاع،
 ،بحب.
عانقتني ب�سعاد ٍة ٍ
عندما مل ت�سمح يل �أن �أنطق بكلم ٍة،
َ
ب�شفتيك �أح َر ْق ُت �شفت ََّي...
يف يدي �أُ ُ
م�سك بال�شال -
وعلى الأر�ض يت�ساقط الثلج.
عناق حار
مرة �أخرى-مثل ٍ
الآن مت َّكنت من �أن ت�أ�سرين ...
مرة �أخرى  -ك�أنَّ ثوب حرير
كتفي ...
ينزلقُ من على َّ
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نداء إلى النورس
ٌ
ما الذي جذبك �إىل ال�سهوب؟
ال يوجد بح ٌر هنا.
ب�أي دعوة ُذ ِه َلت؟
حزن.
ترجتف يف ب�ؤب�ؤ عينك دمعة ٍ
�أم �إنك ،يا طائر النور�س ،عا�ش ٌق �أي�ض ًا؟
أحزان جتم ّع ْت يف �صدرك؟
�أي � ٍ
تدو ُر بي� ٍأ�س وحيد ًا،
ويرفرف جناحاك ثقيل ِني فوق ال�سهوب.
�أم �إنك ،يا طائر النور�س ،عا�ش ٌق �أي�ض ًا؟
طم�س عينيك،
�أي ٍ
حزن َ
جرح ُن ْدبته �أ�صابتك؟
�أي ٍ
من � َ
أعطاك القدرة على الطريان حول العامل؟
�أم �إنك ،يا طائر النور�س ،عا�ش ٌق �أي�ض ًا؟
روح الف�ضاء الأزرق بي�ضاء اجلناحني
هل �ستبقى �إىل الأبد ،يا طائر النور�س ،حر ًا؟
اندفعت عرب اجلبال؟
�إىل �أية رياح
َ
�أم �إنك ،يا طائر النور�س ،عا�ش ٌق �أي�ض ًا؟
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ه ُر الجامح
ـم ْ
ا ْل ُ
أنت ِب َخ ْي ٍل! ...
مت � َ
يا �أبي! كم َح ُل َ
على �أمل �أن امل�صيبة �ستم�ضي،
وجميع الأمرا�ض �سوف تهد�أ يف الربيع،
هر
طلبت
أنت َ
� َ
ُِ
االحتفاظ ب ٍ
فر�س يف القطيع.
من �أف�ضل ٍ
�أردتَ  �أن متطيه يف البايغا(    (1فور ًا،
َ
ت�ستقبل عليه مو ُل َد اليوم يف ال�سهوب...
و�أن
يا �أبي ،من كان يدري �أنك
لن تركب ح�صانك �أبد ًا...
احل�صان الذي �أ�صبح منذ رحيلك
خ َّواف ًا ،جاحم ًا ،غا�ضب ًا ب�شكل غري عادي.
فقد �صديقه وحريته،
لقد َ
يف �إ�سطبله
َ
�صهل يف بع�ض الأحيان.
لكن يف �صباح �أحد الأيام ،باكر ًا باكر ًا،
هائج ًا ،و ُمفعم ًا بقوى جديدة،
قط َع
بقفزة واحدة الوهقَ (  ، (2
ّ
وحطم ال�سياج املجدول...
(   (1
(   (2

  بايغا :نوع من ريا�ضات اخليل التقليدية لدى ال�شعوب الرتكية.
  الوهقَ :ح ْب ٌل تُ�ش ُّد به الإبل واخليل لئال  َت ِن َّد (ل�سان العرب :وهق).
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� ُّأي غريزة �أخرجته من املنزل؟
� ُّأي �أُ ُف ٍق تراءى له؟
لكن احل�صان طار �إىل ف�ضاءات غري م�ألوفة
�إىل ظالل فجر ال�سهوب.
 ...لكنه يف ال�سابق �شرب املاء بهدوءٍ من الدالء،
جارح ًا ُحل َمه يف نف�سه.
 ...لو �أننا نحن هكذا،
بحبنا للحرية طوال حياتنا
نبقى متمردين على القدر! ...
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أخبري يايك

(   (3

�أخربي يايك�-أيتها الفتاة الوحيدة،
مثله ،متقلب ًة وحر ًة،
على �أ�شرعته البي�ضاء يكتب
ق�صائده ،مثل َز َب ِد موجة.
كنور�س
�أخربي يايك-تت�شبث
ٍ
هي على �صدر مياهه العزيزة،
حيث دون �أن تلم�سه بجناحها،
مت �أن تنطلق �إىل ال�سماء.
تع ّل ْ
�صعب على الإن�سان بدون حنني
كم هو ٌ
على �ضفاف َن ْه ِره الأم!
�أخربي يايك-ابنته �ست�أتي ب�سرعة
على الرغم من الأ�شياء ال�صغرية املزعجة ك ّلها.
كانت احلياة قا�سي ًة معها.
وكما يغ�ضب يايك يف الربيع،
قاذف ًا املياه من �ضفتيه،
هكذا قذفتها احلياة على املوجة.
لكن العوا�صف هذه كانت وم َّرت،
جرفتها �أمواج احلياة وحملتها بعيد ًا.
ابنة يايك مت�ضي يف احلياة ب�شجاعة،
كما مت�ضي ال�سفن يف جمراها الأم.
حتم ُل ر�أ�سها عالي ًا.
ُ
تعي�ش كما هي.
تعي�ش مثلك -دون �أن تغري م�سارها.
تغني م ّوالها .حتنُّ -لكنها تغني ...
(   (3

  يايك :نهر الأورال -نهر يف�صل بني قارتي �آ�سيا و�أوروبا ،ومير برو�سيا وكازاخ�ستان.
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عندما يكون هناك محبوب
�إن طارت طيور الإ َو ّز حول البحرية �صائح ًة...
لي�س لهذه البحرية َجما ٌل
�إذا مل يكن هناك حمبوب،
فالربيع يكون خريف ًا،
يف اخلريف بر ٌد وب�ساتني فارغة.
بال حدود،
�إذا تدفقت املو�سيقى فج�أ ًة
ٍ
�إذا كان القلب مع القلب يتحدث ب�سهولة،
بارتعا�ش ور َّقة- ،
ال�شيح
ويغني لك
ٍ
ُ
يعني
�أن حبيبك ينتظر لي�س بعيد ًا.
�إذا كان حبيبك مي�شي يف مكان قريب،
ال�سماء �صافية وم�شرقة ب�شكل خا�ص.
تنظ ُر نظرة �ساحرة
مذهولة،
مثلما تتنف�س الرباعم على الأغ�صان ب�صعوبة.
هل تنظر �إىل القمر يف �أعايل ال�سماء -
زوبع ٌة ترفع القلب عالي ًا.
ال�صعب
ح�سن ًا ،يف احلياة من
ِ
�أن تكوين دوم ًا عرو�س ًا،
و�أن تكوين حمبوب ًة لي�س بال�سهل �أي�ض ًا.
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قولي لي
هم اجلميع لديكم هناك مت�ساوون
قويل يل ،كيف ُ
�أمام الرب ،كما نقر�أ يف الكتب،
�أم �إن لديكم �أي�ض ًا ك ّذابني بارعني ،
قيود بالية؟
و�ضحايا يف ٍ
ُ
الو�سيط مع املدير يقفان هناك،
يتنعمان بالنعمة ال�سماوية؟
أحد يطلب عند بوابات اجل ّنة
ال � َ
الآن تو�صيفات مع اخلتم؟
قويل يل ،وهل هناك لديكم دائم ًا ربيع،
الزهرة بجانب الزهرة -يف ترتيب ال�سهوب؟
ذنب ُيغ َف ُر،
هل كل ٍ
�أم �إنه ،كما لديناُ  ،ي ْغ َف ُر بالر�شاوى؟
لدينا َيرمى الأوال ُد �أمهاتهم.
على �شم�سنا الكثري من البقع.
يحدث �أن ِّ
ال�شب َع  هو الأكرث مكر ًا
جماين؟
 ...ولكن هل ُ
�شراب اجلنة ّ
من �أمامك اجل َّنة ،ومن ورائك اجلحيم.
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لن ينتف�ض ح�صا ُن َك ال ُ
أبي�ض يف خوف.
ولكن ،كما هو احلال هنا ،من املالئكة
ينتظر اجلوائزَ لديكم هناك ك�ساىل الكازاخ؟
 ...عندما يوارى النع�ش الرثى،
الروح ت�سكن يف احلقيقة الأخرية.
قويل يل ،هل لديكم ت�سود الو�شاية
وبنف�س الطريقة تزدهر النميمة؟
أنت بعيد ٌة عن َ�صخبنا
� ِ
أنت نف�سك حكيم ًة.
دون �أن تعريف
احلروف ،كنت � ِ
ِ
ماذا ميكنني �أن �أفعل �إذا
ا�صطفاك اهلل �أي�ض ًا ،يا �أمي؟
ِ
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تيميرخان ميديتبيك
( و ُلد عام )1945
y yتخرج في المعهد �آباي التربوي الكازاخي ،وهو �ش��اعر كازاخي ،
ومترج��م ،وكات��ب مق��االت ،و�صاح��ب العدي��د م��ن الق�صائد مثل:
«وريقات قلبي»« ،قبل الطريق»« ،م�سافات بعيدة»« ،الحالة» ،
«موج��ات �س��ماوية»« ،ري���ش الحم��ام»« ،الأ�س��اطير القديم��ة» ،
«�أري��د �أن �أت�ش��ارك مع��ك»�“  ،أغان��ي ال�س��نوات الم�صيري��ة» ،
«�ألحان الأتراك ال�س��ماويين» وغيرها الكثير.
y yق��ام بن�ش��ر العدي��د م��ن الكت��ب مث��ل�« :آب��اي الخا���ص  ب��ي» ،
«م��ن ه��و وري��ث تقالي��د الآباء؟»« ،ه��ذا العالم متع��دد الجوانب»
الت��ي ا�ش��تملت عل��ى مقاالت��ه ال�صحفي��ة ،وترجم��ت �أ�ش��عاره �إل��ى
اللغ��ات القيرغيزي��ة  ،والأوزبكي��ة  ،والأوكراني��ة  ،والرو�س��ية ،
وال�صيني��ة والتتري��ة ولغ��ات �أخ��رى  .
y yق��ام بترجم��ة �أعم��ال بو�ش��كين ،وليرمونت��وف ،وكوال���س ،وقوب��اال ،
وجوبا ،وبودالر ،وفيرخارن ،ونيزفال ،كما ترجم رواية «بيت بال �صاحب» لـ هاينري�ش بول ،وكذلك بع�ض �أعمال فالديمير
نابوكوف من اللغة الرو�سية.
y yوف��ي ال�س��نوات الأخي��رة ،ج��ذب االنتب��اه �إلي��ه م��ن خ�لال ا�س��تخدامه �ش��اعرية المالح��م التركي��ة القديم��ة للتعبي��ر ع��ن
الم�ش��كالت الإن�س��انية المعا�ص��رة ،مث��ل :ق�صيدت��ه «�ألح��ان الأت��راك ال�س��ماويين» ع��ام  ،2002وفي هذا الإط��ار ال يمكن �أن
نغف��ل �أه��م الأعم��ال الت��ي كتبه��ا مث��ل« :مونول��وج روح موخامبيت»« ،كولتيجي��ن» ،و»القائد تانيوكوك» والت��ي كانت زاخرة
بالكثي��ر م��ن الأمثلة عن ال�ش��جاعة وال��روح العالية.
y yح�ص��ل ف��ي ع��ام  1983عل��ى جائ��زة اتح��اد كت��اب كازاخ�س��تان عن ديوانه ال�ش��عري «ري���ش الحم��ام» ،وعلى جائزة بيبر���س ،
وجائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عن كتابه  «�أغانى ال�سنوات الم�صيرية».
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الطيبة
أنت النب ُع ،تروين َ
عط�ش
� ِ
�شفا ٍه ت�شققت بدون ماء.
يتعذب
أنت
امل�صباح ملنْ
� ِ
ُ
ُ
ويتوه يف ظلم ِة الب� ِؤ�س.
أنت اجلن ُة حتت ال�سماء الزرقاء،
� ِ
أنت الأم ،وم�سقط الر�أ�س،
� ِ
أر�ض التي وهبت القوة،
على ال ِ
ور ّبت ابن ال�سهوب.
أنت ت�شفقني على كل الأرامل يف العامل،
� ِ
ت�ض ّمينهن �إىل �صدرك،
ت�ص ّبني يف تلك الأرواح َ
املنطفئ ِة
الأ�سرار امل�شرقة كالأمطار.
أنت حتت�ضنني اليتامى بقوة،
� ِ
تقبلينهم على جباههم لأعوام طويلة،
واحد عالمة،
ت�ضعني على كل ٍ
وت�سكبني يف دمائهم النور.
ومن هذا النو ِر يف كل مكان
تذوب الأنهار اجلليدية الأبدية.
ُ
و�أحجار الأكوام الثقيلة
ُ
تتحول فج�أة �إىل رمال.
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رقيق
هذا العامل ،مثل ٍ
طفل ٍ
ك�أنه ير�ض ُع من ثدي �أمه.
َ�ش َّف ٌ
اف هو ووا�س ٌع،
يحمل نور ال�سماء حتى النجوم.
مثل الرحيق املتدفق من الأوردة.
�أيها النور الأبدي� ،أيها النور الذي ال يخبو،
لن ي�صيبك �شي ٌء
لأنه ال بديل لك.
يف �سبيل هذا النور حتى لو كانت املق�صلة،
حتى لو كانت امل�شنقة الآن ،
ما دام ي�أتي من اهلل
الذي زرع احلكم َة فينا.
حتى لو �أطلقوا النار عليه،
لن ي�صيبوا الهدف بالت�أكيد،
هذا النور �أقوى من الفوالذ
وهبت ُه ي ُد ُه.
ُ
ال�سيف �أي�ض ًا
هذا النور ال�سماوي
لن يقطعه ،لن يجلب ال�سوء،
منذ التكوين ُ
يعرف اجلميع
�أن حتطيم النور م�ستحيل.
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إلهام الشاعر
ا�ستولت القيثارة ال�ساهرة،
مثل نا ٍر يلفظ ال�شاعر ال�شرر.
عيوب العامل
والروح فوق ِ
بالتحليق عند الفجر.
تقوم
ِ
غار ٌق يف التفكري ب�شعبه املحبوب،
وروح ال�شاعر مغطا ٌة بالدم.
يكتب ،وتارة مي�شي،
تار ًة ينه�ض ،وتارة ُ
متنهد ًا من حبه.
تتحطم عظامه وتئن مفا�صله،
وعيناه ت�شتعالن كجمرتني.
َ
هياكل،
الورق ،مثل
على ِ
تطري ال�سطور النزيهة.
الإلهام هطو ٌل من �سحابة
تو ِّلده الرياح،
يع ِّلم الروح ال�ضعيفة للمرءِ،
وقل َبه يف نف�س الوقت.
�شعب
جت�سي ٌد جلوهر ٍ
عانى من كل �شيءٍ على مر الع�صور...
لن ي�ستلقي ال�شاعر حتى ال�شروق،
نف�سه يف ال�سطر.
ي�ض ُع َ
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الوابل األسود
ُ
�آ ٍه� ،إنه الربيع! ا�ستقبل الربي َع!
واب ٌل �أ�سو ُد قاد ٌم من ال�شرق.
وال�سحب كلها جت َّمعت يف واحد ٍة،
ُ
يف االنفرا ِد ت�شعر بالوحدة.
وعندما تكون �سوي ًة،
تن�صب قامت ًة فوقنا،
ُّ
ك�أنها لي�ست مبياه �أمطارٍ،
و�إمنا � ٌ
أحوا�ض مقلوبة
�أو دال ٌء ...ال ينبغي
يف هذا الوقت تو ُّقع ال�صمت.
ال�سماء ،مثل �شكوة(  ، (1
متهالكة وفارغة.
ك�أن هناك ،حيث برد امل�شروب،
ُح َّلت احلبال وب�سرعة.
ُ
الوابل الأ�سود مل ُيف ّوت
�شيئ ًا .قبل غم�ضة العني
ان�صب ك�أنه في�ضا ٌن قاد ٌم،
َّ
حتى اجلبل نف�سه غري مرئي.

(   (1

َّ
ب (القامو�س املحيط� :شكا).
  ال�ش ْك َو ُةِ :وعا ٌء من ِج ْلدٍ للما ِء وال َّل َ ِ

168

َّ
قط َب الوابل الأ�سود جبينه،
يبدو �أنه �شعر باخلجل من �شيء ما.
املياه تفو ُر وتغلي،
اندفعت من اجلبال �أمطار ًا،
وانهمرت من ال�سماء  ،
كاجلمال.
وجثمت ِ
�ش َّوهت املروج كلها،
كما لو �أنها قررت نحرها.
واليوم لي�س جمرد مطر،
واب ٌل �أ�سو ُد يتدفق مع احلديد.
ومن جذع البتوال �أي�ض ًا
يتدفق املاء تيار ًا.
لي�س بوابل ،و�إمنا �أ ٌّم
�إنه
ٍ
تنتظر و ُلدها ،وا�سو َّدت قبل �أوانها.
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أغنية القوة
منذ زمن بعيد ،يف قدمي الزمان،
كان يف اجلبال جحي ٌم مطلقٌ،
و�إىل قاع الوديان
ت�ساقطت احلجارة ،مثل ال َربد.
كان �إيقاعها الأبدي م�سموع ًا،
وكان ال�سن ُد متعذر ًا،
نه�ضت ويف �أ�شعة
�إال �أين
ُ
حللت ال�سل�سلة الأبدية.
ُ
أتنف�س ال�صعداء،
ومنذ ذلك احلنيُ � ،
يف ال�سماء يو ُل ُد رع ٌد،
والأر�ض ن�سيت النوم،
ُ
تنكم�ش كلها.
وهكذا
وعندما �أطلقت �صرختي
و�أنا �أغني �أغنية جريئ ًة -
غيت الغيوم وجهها،
على الفور َّ
ُم ِنز َل ًة على الأر�ض غطر�ستها.
يت حلن ًا جريئ ًا -
غ َّن ُ
�إىل البحرية ،ولي�س يف الغابة،
ماليني مغنيات الري�ش
هبطت �إليها من ال�سماء.
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حنيت ر�أ�سي يف الردِّ،
ُ
كنت.
للمتغطر�سني متغطر�س ًا ُ
وغابات املتعالني كلي ًا
عمد ًا �أحرقتُها.
وبحريات العنيدين
أر�ض.
مثل � ٍ
أطباق �ألقيت بها على ال ِ
والأ�شجار يف الغابات �ضغطتها
حتى خرج البخا ُر الكثيف منها.
اعتدتُ  �أن � َ
أ�ضغط حجر اجلبل
حتى يخرج املاء من بني �أ�صابعي.
َ
واجلمل ،كعظمة ركب ٍة،
ب�سهولة دوم ًا ن َّعلته.
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أغنية المديح
�أخطو باتزان ،تنحني الأر�ض،
بعنف ،تت�صدع الأحجار.
�أخطو ٍ
الأحجار ال�سود واحلقول ال�سوداء
متناثرة حويل منذ قرون.
وحني ت�شع ُر بالقرابة القدمية
وتراعي ِثقل القوافل
تغو�ص اجلبال يف الأر�ض .ال �شي َء
أر�ض دائ ٌم.
على هذه ال ِ
�أقود اخليول لت�شرب من ماء النهر،
ل�سبب ما.
جتف الأنهار ٍ
ال يوجد ماء لريوي العط�ش،
لكي ي�ستقبل هذا ال�صباح �سعيد ًا.
�أعدائي يحلمون ب�أن يكونوا معي،
يحلمون ب�أن ي�صبحوا ب�سرعة عبيد ًا،
أب�صقُ لعابي،
فقط لأنني � ُ
فيتدفق ع�س ٌل مل تلم�سه �شفاه.
جديد رغوة الكومي�س(  . (2
يف الرباميل من ٍ
َّ
وت�ضخمت.
وزقاقي تخ َّدرت

(   (2

�شراب هام لدي �شعوب �آ�سيا الو�سطى� ،أحد منتجات الألبان املخ ّمرة ،ي�صنع من حليب الفر�س.
  كومي�سٌ :
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وهنا يكمنُ املغزى ،املغزى احلياتي الب�سيط،
حيثُ كل �شيءٍ من الرثوة ،ومن املطبخ.
الأطباق من البلوط،
وامللعقة من م�سمارٍ.
على ر�أ�سي قبع ٌة من ف�أر امل�سك.
على جبيني جن ٌم ،واحلياة دون �أن مت�ضي
لدي:
جرفت كل ما كان َّ
�أف�ضل �صقوري قتل ذئب ًا،
ذئب ًا عنيد ًا متعجرف ًا.
وقو�سي كانت موثوق ًة و�سريع ًة ،
جبال �أطلقت �سهمها من الرابية.
من خلف �ستة ٍ
هر�ست � َ
أر�ض العدو،
كاحلجر الأ�سود
ُ
عجنتها مثل عجين ٍة بقوة،
ومن هذه احلياة مل �أتعب �أنا،
ولن �أغادرها قبل الأوان.
�سيجرح كال�سيف،
�س�أتكلم ،حديثي
ُ
من الأعدا ِء �أب�صقُ ذهب ًا.
لدي يف هذه احليا ِة ما �أحفظه،
كان َّ
وكان لعابي غني ًا َّ
بالف�ض ِة.
�آ ٍه� ،أيتها الأزمنة! لقد و ّلت!
�أغاين املديح �أ�صبحت ال �أحتاجها.
�سيد الأر�ض،
ف�أنا ُ
كنت َ
واجلبال ال�شاهقة وانهيار ال�صخور �أي�ض ًا.
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أنا خائف!
يف �شعبي حريقٌ،
ُ
يزحف �إىل روحي.
�أردتُ  �أنا ،مل �أهرب،
بقيت يف بلدي.
لهيب يو ِّل ُد مر�ض ًا
ٌ
ي�صيب اجلميع بالعدوى.
والزمنُ ُ
يزيل فج�أة
الثلج.
من على وجهه َ
لي�س بثلج ،د ٌم
�إال �أن ذلك
ٍ
وكلم ٌة ت�ضرب القلب،
و�إىل روحي ال حتمل حب ًا
قذيف ُة �أفغان�ستان.
علقت �أحالمي ،
ْ
غري قادرة على امل�شي من خالل الثلج،
ال ترى اجل�سور،
ال ت�ؤمن بالنجاح.
و�إىل املاء ،كما �إىل جه َّنم
تتدفق وتنتظر الفو�ضى.
لي�س مبذنب
�شعبي
ٍ
يف �أنها من جديد �إىل القتال تقوده.
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أحالم على عتبة ال�شر،
ال ُ
تندف ُع من جديد،
أج�سام م�سعور ٍة،
ك� ٍ
وال قريب.
بال مكان
ٍ
ٍ
وبدا �أن النور �سيخفت،
تراب.
يف الغابات مل يعد هناك ٌ
ويف البيوت لي�س هناك م�صابي ٌح
ميكن �إ�شعالها.
�إال �أن اللهب يف �صدري،
واحلريقُ يف دربي.
ومهما نظرتُ ،
ال ميكنني �أن �أعرب من خالل اللهب.
وعيناي مري�ضتان،
والدموع تنهمر على وجهي،
و�أرى منامات �سيئة
و�أ�شياء كئيبة.
يب�ست الب�ساتنيُ،
ْ
واجلبال ُ
ُ
ت�سقط �إىل �أ�سفل،
حلظ ٌة تف�صل عن امل�صيبة
وحزن الوجوه ال�سعيدة.
�أنا خائف!
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أضعت نفسي
ُ
ذات مر ٍة مل �أمتكن من �أن �أقول احلقيقة
أ�ضعت نف�سي بال رجعة،
و� ُ
عيني،
مل �أمتكن من �أن �أرفع �إىل ٍ
قريب ّ
و�أن �أبقي كالمي وا�ضح ًا وجلي ًا.
وعلي َ
�سقط ِحم ٌل
َّ
كاجلليد بار ٌد� ،أثق ُل من امللح.
�أ�ضعت نف�سي ،و�أنا ٌ
خائف
من �أين لن �أح�صل على الهدوء والإرادة.
ما �إن حدث ذلك،
حتى َّ
غطى عاملي الداخلي الكفنُ .
زجاج
وحتطم عندها مثل ٍ
وقت ما طاهر ًا وملون ًا.
كان يف ٍ
وعقلي ملأه االرتباك،
ال�سم يف روحي املخدوعة.
و�صب َّ
َّ
وخلعت عن نف�سه ع�شرات اجللود،
بيد �أن احلقيق َة مل ي�سمعها �أح ٌد مني.
و�شي ٌء ما ثقي ٌل طحن �أح�شائي.
على ر�أ�سي تراكمت غيوم
خ�ضراء كاملرارة ،وجميع الأ�شياء
للهروب ح ّملتها على نف�سي.
�إال �أن النميمة �سخرت مني،
ومل ت�سمح ال�شائعات يل باملرور.
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و�صفقت بيديها خلف ظهري
بحقد كالذئاب.
وفرحت ٍ
ْ
احرتقت روحي َّ
عيني ال�ضباب،
وغطى َّ
مل �أ َر حويل كل ما كان ُم�شرق ًا،
قلت لنف�سي :ذلك هو اخلداع،
وذلك هو ثمن الكذب الذي ينبغي �أن تدفعه.
أقد ْر على �أن �أرفع ر�أ�سي يف وجه القريبني
مل � ِ
و�أن �أتنف�س ملء �صدري.
كل حبي وكل ما كمن �أك ّنه « لكم
�أخذه الكذب وهدمه.

»

وددت �أن �أ�صرخ « :يا �إلهي! اغفر يل!
علي �أن �أعي�ش يف هذا العامل؟
ملاذا َّ

»

 �أطلقْ روحي،
فمعي لي�س هناك ما ُي ِّ
ب�شر لها.
� َّ
أتعذ ُب و�أعاين منذ �أعوام،
وال �أ�ستطيع فعل �شيء
َ
ال�شروق من جديد،
كي �أ�ستقبل َف ِرح ًا
كي ت�صبح من جديد احلقيق ُة ملكي  .
ك ُّل هذا ب�سبب كلم ٍة واحدة.
� َّ
أتعذ ُب يف هذه احلياة و�أعاين.
كنت ذات مر ٍة �أخافها
عندما �ستعود� ،أُ َخ ِّمنُ .
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حسناء
يا ل�سعادتي عندما �أراها!
قلبي يتمزَّق!
يا فرحي احللو املفاجئ،
يا فرحي ال�سحري الغام�ض!
عذاب  -قوة اجلمال!
يا له من ٍ
ولكنّ � ،أي مفاتنَ ُتذي ُبها يف نف�سها؟
َ
جتذبك �إليها،
فهي لي�ست مغناطي�س ًا ،و�إمنا
َ
و�صدرك ميلأه لهب احلريق.
ك�أنها ابن ُة القمر املنري،
ل�شاعر،
م�شرق
�شعر
ك�أنها ُ
ٍ
ٍ
بيت ٍ
وبتل ُة زهرة بي�ضاء من ُعمق
ذلك النور الباهر!
�أنت م�ستع ٌد للجنون فيها.
وبقربها حتا ُر �أفكارك.
ُتق ِّو ُ�س حاجبها ،جمالها
ي�سمو َ
بك �إىل ارتفاعات �ساحرة!
تهت ُز رمو�شها فت�ضي ُع �أنت،
أنت.
ال تتذكر َمنْ ِومنْ  �أين � َ
وعندما مت�شي هي حتت التاج،
ت�س ُري �أنت جمنون ًا وراء هذه املعجزة.
م�ستع ٌد �أنت لأن تغو�ص يف الهاوية
من �أجل حلظ َة قبل ٍة.
لكنك لن ت�سمع كلماتك اخلفية
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عندما تهم�س« :كم �أحبك �أنا!

»

من ال�شفتني القرمزيتني كجمرتني
ُ
الرياح ،ترتع�ش بحيوية.
�أججتهما
عذاب �أن تعرتف لها،
يا له من ٍ
ومتنحها َ
حبك لأول مرة.
ابت�سامتها ُّ
تلف بالذهب،
يجذب بالف�ض ِة،
واللهيب الروحي
ُ
ُ
بجع ًة تتغ َّن ُج يف ال�شارع،
ق�صب.
وجتذب خلفها مثل ٍ
ُ
كري�ش ٍة طائر ٍة ورقيق ٍة،
عندليب يغ ّني.
�إن تكل َم ْت -ك�أ َّنها
ٌ
زلت ال تعلم �أنها
و�أنت ما َ
َ
�ستتملكك اليوم �إىل الأبد.
تهم�س هم�سات
عندليب.
مل يحلم بها
ٌ
و�أنها ُمق َّدر ٌة من اهلل،
و�أنها هبطت �إليك من ال�سماء.
يا ل�سعادتي عندما �أراها!
قلبي يتمزَّق!
يا فرحي احللو املفاجئ،
يا فرحي ال�سحري الغام�ض!
عذاب -قوة اجلمال!
يا له من ٍ
يا لها من متع ٍة من اهلل.
ٌ
حمظوظ ،ال تتم َّرد،
�أنت
للحب دربه اخلا�ص.
لأن ِ
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البحر العاصف
الإع�صا ُر يو ُّد �أن يلقي
بال�شم�س والقمر من ال�سماء يف البحر،
كي تغو�ص الأر�ض �إىل القاع
وتعرف ماذا تعني امل�صيبة.
حي اختنق فج�أة.
كل ما هو ُّ
البح ُرُ  ،مطلق ًا زئري ًا غا�ضب ًا،
ماليني الأطنان من املاء
ح َّولها عاوي ًا �إىل �أمواج.
قتال �شر�س،
مثل تن ٍني يف ٍ
ت�شابك تار ًة ،وتار ًة نه�ضت،
تل َّوت يف
ٍ
كل الأمواج ف َّكرت يف نف�سها،
رافع ًة ر�أ�سها فوق البحر.
ثم هوت �إىل الأ�سفل بتهورٍ،
جديد نحو ال�سماء،
ها ِدر ًة ،واندفعت من ٍ
بيد بال ر�ؤو�س،
تالطمت يد ًا ٍ
وغرقت دون �أن تنطق بكلم ٍة.
كان الربد قات ًال،
و�أغرقت املوجات بع�ضها بع�ض ًا من جديد،
رغت و�أزبدت بعيد ًا
�ساقط ًة يف دائرة ال جناة منها.
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وعلى البحر هبط الظ ُّل،
وتنهد.
عانى َ
ونحوه اندفع يوم القيامة،
وال ليوم.
حتى ال يهد�أ
ٍ
يف الإع�صا ِر ال ميكنها جت ُّنب الأمواج ،
يرمي ال�سفن مثل قذائف،
م�ضيف ًا �إىل البحر �شيب ًا،
و ُي�ضيع ال�سفن �إىل الأبد.
ب�سل�سلة فوالذية ال ميكن �إيقاف
قوة الأمواج وتنقطع مثل خيوط.
ال�سفن كي تهرب �إىل املحيط
ترق�ص على املاء وتتحمل اخل�سائر.
ُ
وتهد ُر مثل ثريان بدينة،
ِ
ومن ال�شاطئ تندفع �إىل البحر.
ال توجد �أ�سماك يف العامل
جتادل هذا الإع�صار.
يثبت ال�سفن على الياب�سة،
أر�ض.
وال�سفن ت�ضرب على ال ِ
 ال تريد �أر�ض ًا بال غيوم،
حيث بال رحمة تكبح هدير ما وراء البحر.
ك�أن ال�سفن تفقد عقلها
جمال َ�ش ِبعة.
وت�صرخ مثل ٍ
وهي التي �شاهدت العا�صفة،
لن تنجرف �إىل القيد.
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�سهام الربق يف ال�سماء لن تهد�أ،
ب�سهولة تخرتق املاء،
حيث �صرخة التنني ال�سعيدة
مثل عيدان ثقاب تطفئها على الفور.
الإع�صار يت�ضخم و َي�صفر،
يبعرث الغيوم كالقطن.
ينرثها كال�شعر ،ال ينام،
مكان ما.
ويحمل غ�ضبه من جديد �إىل ٍ
ال يرتك � َّأي ٍتل،
وا�ستمتاع �صدر التالل.
ي�ضرب بقوة
ٍ
وهي التي مل ت َر الدموع،
البحر دموع ًا خفية.
ت�سكب يف ٍ
ُ
اعتاد الإع�صا ُر على امل�شاك�سة،
عائق،
ال يواجه � ّأي ٍ
واعتاد على حتطيم التالل،
ويثقبها كحبات جوز.
ويهدر،
مرة �أخرى ُيرغي البحر ِ
ٌ
عا�صف غائ ٌم.
بح ٌر
ل�شخ�ص ما ،
يحمل النو َر
ٍ
ول�شخ�ص ما يحمل احلزنَ .
ٍ
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تأبين الزوجة للقائد كوك تيورك
�سقط القمر من اجلانب الأمين،
�أظلمت ال�شم�س خفي ًة من الأي�سر.
ولي�س هناك حماية لدى زوجتك.
�أ�سدي ُق ِتل ولن يظهر الغ�ضب.
انطف�أ النجم على جبينك،
ولكن ماذا حدث لك ،ال �أعرف.
�أنا �أمام اهلل ال �ألعن القدر،
فقط دموعي ال�سوداء �أذرفها.
�آ ٍه ،يا بطلي ،لن تختفي يف الظالم،
نورك الأبدي �سيخرتق � ّأي ظل،
كنت يف ملح الب�صر تلتقط ال�سهم �ضاحك ًا،
وتك�سره بهدوءٍ على ركبتك.
كنت قادر ًا على �أن مت�سك العدو من رقبته
أرنب �صغرية،
وتخنقه ك� ٍ
والنمر بعد �أن مت�سكه من ذيله ترفعهُ،
كطفل �صغري من فوق ر�أ�سك.
وترمي به ٍ
كانت روحك مليئة بالنار،
عندما ينفجر غ�ضبك.
وهذا اللهب التهمني،
وبناره د َّمر روحي.
�أم رمبا �أنك احرتقت من هذا اللهيب؟
جبل رقدتَ منهك ًا.
ومثل ٍ
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�أم �إنك وقفت مثل البلوط اجلبار� ،أبي�ض،
كامت ًا �صرخة الوداع الأخرية؟
�أم �إنك كنت مثل �صخرة و�سط البحرية
مل يغرقها املوج؟
النا�س يبكون وال يبخلون بالدموع،
والوطن الذي �أحببتَه.
تلت يا بطلي ،ال �أعرف!
كيف ُق َ
لك ّني �أذرف الدموع مع �شعبي.
يا �أ�سدي الذي ال يهاب املوت ،يا مدافعي ال�شجاع،
روحك�-سالل ٌة خالدة.
�أين هي تلك الأوقات عندما كنت ُت ُ
ربط �إىل �شجرة
فتقتلعها وحتملها على ظهرك؟!
تركت يل الذكريات
بالد غريبة!
وتغادرين �إىل ٍ
�أذك ُر َّ
كل �شيء ،ف�أنا زوجتك،
الق�ضبان الفوالذية َّ
حطمتها �أنت �أمامي.
وفج�أة َّ
�صمت،
حل ٌ
ال�سبح َة الرمادية بيده.
و�أح ٌد ما �أخذ ُ
كيف وجدت َ
موتك ،يا بطلي؟
عقلك كان �صندوق ًا للنفائ�س
مع ما�سات بحجم قب�ضة اليد،
م َّك َ
نك من �أن حتكم العامل كله.
مل يكن �صوتك عالي ًا ،مثل املعدن
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خاقان �صلبة.
دوى ،مثل كلمة
ٍ
وها هو يتوقف عن الدوي يف ال ُق ْر ِب،
ويف ال�سابق كان يداعب �سمعي با�ستمرار.
�سبحت الغيوم �إىل �آلتاي الأ�شيب،
كم كان �شا ّق ًا عليها ذلك.
ومعها مئات الأ�سراب من الطيور،
�صنعت حلقة الوداع فوق املنحدرات.
بيتك من خ�شب احلور ت َيت ََّم ،
احلزن �أ�صبح اليوم �أكرث انخفا�ض ًا.
ومن
ِ
ولأول مرة �أ�صبح مهجور ًا،
ومن احلزن تق َّو�س �سقفه.
مر�ضت،
ويف اللحظة ال�صعبة ،عندما
ُ
عاجلتني بقلب الأ�سد من الأمرا�ض.
كنت �سعيد ًة للغاية،
ُ
ومل �أعرف معك احلزنَ قط.
و�أنت ر�أيت ع�شرة �أوالد،
ظهرت الرثوة يف بيتنا،
مل تقطب حاجبيك قط ،
عندما تنظر �إىل �صورة الأوالد يف الألبوم.
غد ًا �س�أوقظهم قبل الفجر،
�سيخرجون مثل كل الرجال� ،صامتني،
و�سوف ينتقم �أبطا ُلك،
وي�سقطون ،و�سيبلغ القتل َة غ�ضبي.
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في درجة الست والثالثين
احلليم،
لدى الطفل ،و ُلدى
ِ
لدى ال�شاه الذي يرجتف على عر�شه املتزعزع،
لدى الفقري ،لدى اجلبان ،لدى ال�شجاع،
لدى ال�شاعر �صاحب ال�سطر العنيد
الذي عن غري ق�صد �سيالم�س قلبك،
لدى امل�سافر التائه يف ال�صحراء،
لدى مت�سلق اجلبال الذي قهر القمة،
البحار الذي �أبحر �إىل ال�شمال الغربي- ،
لدى َّ
لديهم جميع ًا درجة احلرارة �ست وثالثون.
اخلارج �صقي ٌع والعوا�صف تدوي،
لو كان يف
ِ
حي
لو كانت احلرارة حترق ك َّل ّ
لو ي�صبح ال�شمال الأق�صى م َّكة املتقدة،
لكن درجة حرارة الإن�سان لن تتغري.
لن يغلي يف ال�ست والثالثني املاء،
لن تختفي من اخلزَّانات الرطوبة،
لن ُتذ ِّوب احلديد قط،
وحتى لن ُت�شعل ورقة.
ولكن ملاذا يبكي العامل مائة مرة،
يبتهج ُ
 ،يتوق �إىل انطباعات جديدة،
ُ
يتح ّمل الإخفاق ،يتحطم مع العي�ش،
يجد احلقيقة ،ي�ضعف من ال�شكوك
 ،ويخرج عن الطريق،
ويكدح
ُ
ُ
يغلي ويندفع يف ال�ست والثالثني؟ ...
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صورة للذكرى
لن �أ�ؤجل
عملي �إىل الغد.
لن �أمزح مع القدر،
�س�أذهب اليوم �إىل الغابة
و�سوف �أت�سلق اجلبال يف �إثار ٍة،
وللذكرى عن الطبيعة� ،س�ألتقط �صورة معك.
�أ�شجار البتوال�-أمهات ،و�أ�شجار احلور�-أخوة،
والأخوات �أ�شجار ال�صنوبر �سوف حتيط بي بح�شد بهيج،
كما لو �أين مل � ِآت �إىل هنا يف زيارة،
رجعت �أخري ًا �إىل املنزل.
و�إمنا ُ
البتوال واحلور وال�صنوبر
�ستهدر
ِ
بفرح،
ٍ
بحما�س متمني ًة يل اخلري،
ٍ
و�س�أقف معها �أنا
�أمام العد�سة
و ُيطب ُع احل�شد البهيج.
عناق ،بحيث يالم�س اللحا ُء اخل َّد،
يف ٍ
والغ�صن ،مثل راحة،
ي�سقط على كتفي،
بحيث القرابة املن�سية
ت�ستيقظ،
جديد ت�أخذين.
وحتت جناحها من ٍ
�س�أذهب �إىل ال�سهوب و�ألتقي بالأع�شاب الري�شية،
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للمرموط(    (3املذهول،
و�أُومئ
ِ
والتقط �صورة
حال
على كل ٍ
معكم-
رمبا غد ًا
لن �أمتكن من �أن �أجدكم.
لمون ُمر ّق ٍط،
ك�س ٍ
�أيها النهر اجلبلي الرغوي َ
ْ
لنلتقط �صورة مع ًا -
دمت ح َّي ًة �أنا.
ما ُ
يوم من الأيام
قد يحدث يف ٍ
�أن يجدوا هنا روا�سب �أحجار كرمية،
�س ُيل ِب ُ�س املهند�سون النه َر خر�سان ًة،
�إىل �أين �ستذهب �سمكات ال�سلمون
لت�ضع بي�ضها؟
حتت الأ�شجار املقطوعة
�أقاربي يعي�شون:
البتوال واحلور وال�صنوبر،
حتت ال�شم�س الذهبية،
ورمبا من رحلة بعيدة
لن �أعود لألتقي معكم.
لن  �أ�ؤجل عملي ليوم غد.
لن �أمزح مع القدر،
�س�أذهب اليوم �إىل الغابة
و�سوف �أت�سلق اجلبال يف �إثار ٍة،
وللذكرى عن الطبيعة� ،س�ألتقط �صورة معك.

(   (3

  املرموط :هو �أكرب حيوان يف ف�صيلة ال�سنجابيات .يعي�ش يف اجلحور ويوجد يف مناطق كثرية من ن�صف الكرة َ
ال�شمالية.
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أين قلبي؟
قلبي لي�س معي ،لي�س معي.
ف َّر من قف�ص �صدري.
قلبي لي�س معي ،لي�س معي.
عندما هربت الأر�ض من حتت الأقدام،
عندما �أعماين احلزن وال�شر،
 ،ولعنت كل �شيء،
يئ�ست
ُ
عندما ُ
�أيدي �أ�صدقائي �ساندتني.
جنوتُ بعد �أن �أنقذين الأ�صدقاء،
قلبي معكم!
عندما ُتن ِع ُ�ش �أ�صوات ال�شعر،
قلبي-
وت ُر القو�س
يرجتف ،كما يف ُح َّمى �شر�سة،
م�ستع ٌد لرمي ال�سطور �إىل الهدف.
م�ستع ٌد لالندفاع دون �أن يلتفت
قتال بال رحمة،
�إىل ٍ
�إىل معركة دموية.
عندما يذهب �إىل املعركة
من �أجل احلقيقة
ال يعرف قلبي
الهدوء.
بعنف،
يد ُّق ٍ
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من احلنان يتجمد،
ميتلك احلقيقة
وي�ضيعها.
ل�شخ�ص ما
رمبا هو
ٍ
يبدو هائج ًا.
مي�سكه احلكيم بيديه
ويرميه با�شمئزاز.
أعلم،
ال � ُ
لكن فقط اليوم
ال تبحث عنه لدي.
فهو على الأغلب هناك،
حيث ال يوجد ما يكفي من النار.
�إذا مل يتق ّلب
بني الفرح واملعاناة،
�إذا مل يكن
مع �أ�صدقائي،
�إذا مل ينزل
على مزاغل العدو،
�إذا ت�صرف يف احلياة
بخجل وبحكم ٍة،
ٍ
ف�إنه �سوف يد ُّق يف ال�صدر
برتابة كريهة،
يعني  -جت َّمد.
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شوميشباي سارييف
( و ُلد عام )1946
y yم��ن موالي��د � 15أبري��ل  1946بمنطق��ة �آرال ف��ي منطق��ة كيزي��ل
�أوردا .وهو متزوج ،و ُلديه ابنة وثمانية �أحفاد.
y yتخ��رج م��ن جامع��ة كي��روف الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام   1971وه��و
عالم لغة و�صحفي.
y yعم��ل مح��ررا ب��دار الن�ش��ر ال�سيا�س��ية «كازاخ�س��تان» ف��ي الفت��رة
.1974 - 1970
y yكم��ا عم��ل رئي�س��ا لأق�س��ام «النق��د والببليوغرافي��ا» « ،الفن��ون
والعل��وم» و «ال�ش��عر» بمجل��ة «جو ُلدي��ز» التابع��ة التح��اد كت��اب
كازاخ�س��تان ف��ي الفت��رة .1989 - 1974
y yمن��ذ ع��ام  1989يعم��ل كبي��را للباحثي��ن بق�س��م «درا�س��ات
�آب��اي» بمعه��د �أوي��زوف ل�ل�أدب والفن��ون التاب��ع لأكاديمي��ة العل��وم
الوطني��ة بكازاخ�س��تان.
y yفي الفترة 2006 - 1999عمل رئي�سا لأحد الأق�سام بمجلة «�أكيكات».
y

�yش��خ�صية مرموق��ة بكازاخ�س��تان وحا�ص��ل عل��ى الدكت��وراة ف��ي العل��وم اللغوي��ة .كما تم منحه و�س��ام «بارا�س��ات» عام 2011

والعديد من الميداليات اليوبيلية .كما ح�صل على لقب مواطن فخرى لمدينة �أرال�سك بمنطقة كيزيلوردا.
y yح�صل على جائزة «تارالن» البالتينية ،وجائزة «رجل العام» .وميدالية فرانز كافكا الذهبية الدولية.
�y yأل��ف العدي��د م��ن الكت��ب باللغ��ة الكازاخي��ة ،وم��ن بينه��ا «ال�صب��ا» ع��ام  « ،1974الربي��ع الم�س��تنير» ع��ام « ،1975ري��اح
م��ن جه��ة البح��ر» ع��ام « ،1975الم�صي��ر» ع��ام « ،1976ثالث��ة مقا�س��ات» ع��ام �« ،1982أغني��ة الق��در» ع��ام  ،1984
«الق��رن ال��ذي نعي���ش في��ه» ع��ام « ،1989خب��ر �س��عيد» ع��ام « ،1992البح��ر ه��و �ش��وقي» ع��ام  .1994كم��ا �ص��درت
مجموع��ة م��ن ق�صائ��ده المخت��ارة ع��ام   .1994كم��ا �ص��درت ل��ه رواي��ة «جناحي��ن» ع��ام  ،2004ورواي��ة «ت��ارالن» ع��ام
�« ،2006أن��ا اب��ن ال�س��هوب القاحل��ة» ع��ام  ،2008ومخت��ارات �أعمال��ه «ف��ي �أح�ض��ان وطن��ي الأم» ع��ام « ،2011ال�ش��عر
الغنائ��ي ه��و رب ال�ش��عر» ع��ام  2012وغيره��ا م��ن الأعم��ال.
y yوقد ترجمت �أعماله �إلى اللغات الرو�سية ،والأوكرانية ،والإنجليزية والفرن�سية وغيرها من اللغات.
y yعام � 2002صدر كتابه «رياح من جهة البحر» باللغة الهندية.
y yعام  2009قام بترجمة كتاب «ال�سوناتات» للكاتب وال�شاعر البرتغالي الكبير لوي�س دي كاموي�س.
y yيع��د م�ؤلف��ا للعدي��د م��ن الأغان��ي ال�ش��عبية الكازاخي��ة ،وكذل��ك ن�صو���ص الحلق��ات الأول��ى م��ن البرنام��ج التلفزيون��ي ال�ش��هير
«تاما�ش��ا» .كما قام بت�س��جيل العديد من �أ�ش��رطة الفيديو والأ�ش��رطة ال�صوتية على مدار �س��نوات.
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هناك مثل هذا البلد
هناك ُيغ ِّني الن�سيم �أغا َ
ين
ي�سمعها اجلميع
على خارطة العامل لي�س موجود ًا
ٌ
غام�ض.
بل ٌد
لتكن الأ�شرعة مليئة بالرياح،
ليكن اجتاه البو�صلة دقيق ًا،
لكن مل يكت�شف َ
مثل هذا البلد
كولومبو�س نف�سه.
كري�ستوفر
ُ
هناك احلياة من �أ�ساطري و�أحالم،
وهي جتري،
بحيث ال يعرفون هناك ال�ساعات،
وال امللل
وال الهموم.
ال يحجب الظ ُّل ال�سماء
واخلداع لي�س دارج ًا.
هناك كل يوم،
مثل �أول يوم ،
مبه ٌج وطيب.
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طيب وودو ٌد،
الكل هناك ٌ
ال يوجد يف ذلك البلد �سيئون.
مينحنا الكثري من القوة
�صخبه
ونوره.
الكلمات الزائدة،
وحتى ال �أ�ض ِّيع
ِ
�س�أخربكم ،يا �أ�صدقائي
�أين يف �سبيل حماية تلك املناطق
خوف �أنا.
�س�أذهب دون ٍ
ولو
بالرغم من اخلالف ،
�شعوب الأر�ض كلها،
جميع الدول والقارات
دخلت يف تركيبته.
ليملأ احلياة الفرح
و ْل َت ِغب الأحزان عنه...
ي�سمى طفول ًة ذلك البلد -
هو على اخلارطة غري موجود.
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رفاق الطفولة
الطفولة �إىل الأبد يف ذاكرتي.
�أتذكر كل �شيء:
على اخليمة املتنقلة
الكثري من ال�شقاء والأخبار احلزينة
والأحالم ال�ضبابية حول امل�ستقبل ال�ضبابي.
والطفولة وحدها �سعيدة دائم ًا!
�أمواج البحر حملتنا
مثل اخليول،
النجم الأبي�ض
الرحالت
�أ�ضاء
ِ
ُ
هب الرمال � َ
أحرق الأ ُك ّف.
و َل ُ
حياة ال ُّر َّحل وهبتنا �أكرث من مرة
ح َّر منت�صف النهار ودخان الأما�سي احللو.
�شوقي للطفولة ولكم
رفاق �أول �أفراح الرتحال.
�أ�صدقائي احلميمون� ،أ�صدقاء ال�سنوات البعيدة،
مثل احلليب
نقي ٌة روح الطفولة.
القرابة مع الأر�ض ،يف القلب �-ضوء ال�سعادة،
قريب.
مع كل الكون جوا ٌر ٌ
ت�أرجحنا على موجات احلياة.
احلياة قافلة ،وم�سارها حمدد.
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واحد منا لديه الآن عائلته
كل ٍ
و�أحزا ُنه وجناحا ُته.
ولكن عندما ت�س ّلي ابنك،
ترى يف عينيه ال�صغريتني ،مثل قطعتَي حلوى،
يف ابت�سامته الطفولية ،يف َع ْدو ِه
انعكا�س ًا م�ألوف ًا لأعوامك ال�سعيدة.
وكطفل� ،ست�ستيقظ فيك مرة �أخرى،
ومتلأ حياتَك الذكريات:
ال�صديقُ الأول،
واحلب الأول،
ُ
والتي ُه يف �سهول الوطن.
و�أنت �ستبكي ،تعانق البكر:
للأ�سف!
  ال ميكننا الرجوع �إىل الطفولة،
ال ميكننا اجللو�س عند النار القدمية،
ال ميكننا �شرب املاء من الأنهار ال�سابقة.
مع الأطفال مثل الأطفال ال ميكننا �أن نكون -
نحن ن�شارك جترب ًة عاي�شناها.
الباب مغلق.
ال ميكننا فتحه
�إىل البلد املا�ضي -
ن�سينا الكلمة...
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المنزل
تقول-املنزل ...
والقلب ينقب�ض،
ال توجد منازل ت�شبه منزل الأب.
لو كان العامل كله مفتوح ًا �أمامك،
مع ذلك ال يوجد مكان �أغلى.
تقول   -املنزل ...
كما ال�ضوء،
مل�ست ك َّفا الأم!
كما لو ْ
فبداية الوطن موق ٌد
ي�شتعل يف منزلك احلبيب.
املنزل ،املوقد...
كل �شيء �آخر يف وقت الحق.
والكثري بد�أ يف القليل.
�أنت ال تو ُلد يف العامل ،ولكن يف املنزل،
هنا منب ُعك ،بداية ِّ
كل البدايات.
املنزل هو ال�سند،
جوهر هذه احلياة،
حل ٌو هو دخان القرية الأم.
انطلقت يف طريقي.
من هنا
ُ
هنا نظر امل�صري يف عيني.
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هنا تعزَّزت �أحالم ال�شباب
ونادتني �إىل الطريق ال�صعب.
�سوف �أ�سرتيح من ال�صخب الدائر
و�أعود �إىل هذه العتبة.
عيني،
منزل الأب مل يختف من ّ
ال يغادر قلبي �أبد ًا.
وعندما تد ُّق �ساعة الفراق،
�إىل الدرب الأخري
املنزل يهديني.
كل �شيء اجتمع  -
ال�سعادة واحلزن  -
يف هذا املنزل ،ال�صغري واملتوا�ضع.
ال �أ�ستطيع �إىل الآن �أن �أفهم
هل هناك حدو ٌد بني الوطن واملنزل؟
تطري �إىل النجوم املركبات
احلياة  -طريق،
حرك ٌة �أبدية.
جاذبية الأر�ض قو َّية -
�إنها بب�ساطة جاذبية املنزل.
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ُ
الخ ْبز
ما �أكرث االكت�شافات احلكيمة
واالخرتاعات اجلريئة
التي �ص َن َعتْها يف ع�صرنا الذي ال يعرف الكلل
عبقرية الإن�سان!
قواف ُل املركبات
تطري �إىل كواكب الكون،
وامل�سافاتُ الطويلة
بني الكواكب �أ�صبحت غري موجودة...
حتى ال�شم�س يف بع�ض الأحيان
ُ
متر�ض من �أرقنا
وتطلعا ِتنا و�أفكا ِرنا.
ومعرفة ،الوقت كذلك،
�أننا ال ن�ستطيع نحنُ يف الطريق
االبتعاد عن الهدف،
�إذا حتى النهاية
مل جن ِّرب اجلوهر ذاته.
يف كل يوم نحن معكم
معجزات جديدة
نرتقب
ٍ
وبعد �أن تع ّودنا على
�أننا كل يوم نك�سبها،
نبحث عن موطئ قدم -
�سوف جنده يف مكان ما!
ن�سرتيح فيه -
لو نق ّلب الأر�ض!
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ولكن كل هذا:
الف�ضاء ،والليزر ،والروبوت -
ما هو �إال عقل ترفيهي
جتربة هامة:
�سلف جمهولنا
اكت�سب املجد الأبدي
يف اليوم الذي فيه َ
اخت َع اخلبز
لإخوانه اجلياع.
�سطع وجه الطبيعة،
ال�سماء �أ�صبحت لطيفة،
عندما علم ال�سلف
طعم اخلبز ال�ساخن الطيب.
�أ�صبحت للنا�س م�ألوفة
الدرد�شة عند املوقد،
حيث قطعة اخلبز
متدها ي ٌد �إىل ٍيد.
كم كان على �أر�ضنا
ج�سارات ج�شعة ...
كلها عن بكرة �أبيها
على اخلبز وحده �صمدت!
�أغني جمد اخلبز!
هو بالعناية الإلهية
الإن�سان
اخرتعه للأبد!
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األغنية
ُ
التالل الأغني َة،
هزَّت
َ
مثل طفل يف املهد
اجلبال الزرقاء على راحاتها هزتها.
�أ�ساليف غ ّنوا هذه الأغنية الطويلة
�صا ّبني فيها ب�ؤ�سهم الأبدي.
ب�صرخة التيارات هذه الأغنية
دوت يف ني�سان،
والق�صب احل�سا�س رددها عند الفجر.
�أ�ساليف غ ّنوا هذه الأغنية الطويلة
�صا ّبني فيها ب�ؤ�سهم الأبدي.
رياح ال�صحراء ملأت
  بتلك الأغنية املزامري،
�أمواج البحريات جمعتها على ال�صوت.
�أ�ساليف غ ّنوا هذه الأغنية الطويلة
�صا ّبني فيها ب�ؤ�سهم الأبدي.
ب�ستان ا ُ
جلزر
  والتنوب اجلبلي الأخ�ضر ،
م�سارات التجول ،والطرق هزتها.
�أ�ساليف غ ّنوا هذه الأغنية الطويلة
�صا ّبني فيها ب�ؤ�سهم الأبدي.
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�آ ٍه يا �سهوبي!
يف كل قلب تنب�ض حق ًا
�أغنية الأر�ض � -سميناها امل�صري.
�أ�ساليف غ ّنوا هذه الأغنية الطويلة
�صا ّبني فيها ب�ؤ�سهم الأبدي.
ي�سمع العامل.
م�ستبعد ًة الأحزان وال�شدائد،
ت�صدح الأغنية – هي باحلب الأبدي مليئة.
وهل تتحول ال�سهوب �إىل موطن ال�سعادة،
�إذا مل تعرف الأغنية ،ومل ُتغنها؟
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صيادو األسماك
ذهب جدي �إىل مهنة ال�صيد
ومنذ ذلك احلني مل يعد �إىل املنزل.
فوق قربه الفارغ يبكي
طائر النور�س بري�شة احلداد.
و�أبي خرج مع �شبكة �صيد
وراء النجم -رفيق ال�صياد.
ال َأم التي توهب احلياة واملوت
حت َّول البحر لأبي.
مل يعد ...
  وحدها الرياح حتمل
فوق الأمواج �أنني طائر النور�س.
بجانب الأول على جرف البحر
انت�صب مزا ٌر مع قرب فارغ.
م�سكنان مبنيان من طني،
ارتفعا فوق املياه الغا�ضبة.
وك�أنهما ينتظران من مو�سم ال�صيد
ال�صيادين الذين ح َّلت بهم م�صيبة.
مزاران و�سط ال�شيح
ال يرتاجعان عن املياه الثقيلة
فلديهما حتت القباب �سيربد
بكاء ال�شعر ،ورياح اجلو ال�سيئ
ونظر �إىل البعد الرمادي لآرال(   (1
ابن ال�صياد من التل املظلم:
(   (1

  �آرال -بحر داخلي يقع يف �آ�سيا الو�سطى بني �أوزبك�ستان وكازاخ�ستان.
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هل البحر ا�شتاق؟
�إنها قرابني �أرادها املوت نف�سه!
للقبور ك َّد�س الطني
�أثار الع�شب ال�شره.
لعنَ الهاوية القا�سية
وف َّكر �أن يرتكها.
تخ َّبط حتى ال�صباح من احلزن،
ي�سمع كيف تقعقع موجة الزّبد.
كان البحر مهده
�أ�سماه �أ َّمه منذ طفولته...
كيف اخلروج ومغادرة هذا ال�شاطئ؟
كيف تتخلى عن م�صريك؟
هل باملوت وحده ُيقا�س
ُبعد البحر يف �صواري ال�سفن؟
ها هو مرة �أخرى يف القارب الطويل الأنف
يجدِّ ُف ،كما من قبل ،دون �أن ي َّدخر جهد ًا ،
واملوجة طارت �صوبه بانحراف،
واملوجة ا�صطادها مبجاذيفه.
كانت احلياة مثل يوم �صيفي ،طويلة
ُخ ِلقت لل�سعادة وحدها.
ومرة �أخرى كان وحيد ًا بروحه
مع هذا البحر،
    الأبدي بالن�سبة له.
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الرحلة البعيدة

ني!
« ا�سمع يا ُب ّ
ال على الياب�سة ،وال على الأر�ض،
يا ِبكري� ،أنت و ُلدت -يف عا�صفة داوية.
َّ
بت يف خما�ضها �أمك على منت ال�سفينة.
تعذ ْ
على ال�سفينة التي و ُلدت عليها ،املبحرة يف رحلة بعيدة»...
هكذا قال يل والدي ذات مرة.
يبدو يل �أنني نف�سي �أتذكر تلك ال�سنة:
اخلرقة التي دثروين بها
�شطفوين يف موجة ماحلة،
دم احلبل ال�سري اختلط مع ملح مياه �آرال.
على الأر�ض ن�ش�أتُ و�سط ال�سعادة واحلزن.
ولكن م�صادفة �أن طريقي مثل م�صري بحار:
يف حياة الأ�سئلة -مثل �شعاب مرجانية ورف �صخري يف بحر.
ملتزم بطريقي نحو احلقيقة -مثل الطريق نحو نور املنارة ال�ساطع.
تنق�ض النوار�س على الأ�سماك ،متعط�شة للك�سب.
�أنا �أي�ض ًا بحاجة �إىل الغيوم وال�سماء والأ�ضواء يف الف�ضاء املفتوح.
�أفت�ش عن ال�شاطئ العزيز يف بحار احلياة.
رحلتي  -نحو احللم :ر�صيفي ال يزال بعيد ًا.
من ال�صعب التغلب على �إرادة اجلائحة املاجنة.
لقد و ُلدتُ  �أنا على الأمواج.
مهدي �...أمواج البحر.
لهذا ال�سبب ما زلت �أعي�ش بحرية وبفخر
كما لو كنت �أعوم على املوجات الرهيبة يف رحلة بعيدة.

205

الحلم
ُ
�أيها احللم � -أنت وا�س ٌع ،مثل الأر�ض.
�سفح جبل.
تار ًة حاف ُة هاوي ٍة ،وتار ًة ُ
احللم ِق ّم ٌة.
  منْ � ،إن مل �أكن �أنا ،
َ
ميكنه اليوم �أن يقهر القمة؟
واندفعت �أنا �إىل الأعلى بعناد،
وال ُبعد بالكاد يظهر يف ال�ضباب.
تظن �أن هناك �سحابة-  ،
  انظر!-  
ظلك هو ما يحجب القمة.
كنت قد و ُلدتَ �شجاع ًا،
ولكن �إذا َ
ابحث يف نف�سك عن بداية حلمك.
ْ
  قف ووج ُهك
نحو اخلطر ،كما نحو ال�شم�س  ،
بحيث ظلُّك ال ي�سبقك.
بني ال�صباح وامل�ساء
  م�سار احلياة �سريع.
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حظ
�أي ٍ
حال َفنا لنغرف
من هذين النهرين،
   اللذين يتدفقان ،ويف جمرى واحد يندجمان:
احلزن والفرح -
  ذلك هو جوهر نهري احلياة.
تغطيني موج ُة
هذين النهرين ال�سريعني
تار ًة حزنٌ ،تار ًة �سعادة
متكنني من ال�شراب حتى الثمالة.
واحد منهما
و�إذا مع ٍ
   انتقلت حتى امل�صب،
ُ
الآخر يفهمني  -
وقوي.
  نقي ٌّ
ٌّ
وهكذا يجريان
�ضفاف واحدة،
هذان النهران يف
ٍ
�شفتي
تاركني على ّ
تار ًة ع� ً
سال ،وتار ًة ملح ًا.
تارة �شي ٌح حل ٌو
من ال�ضفة �إىل ال�ضفة يفوح،
وتار ًة يغرقهما
�شوك اجلمل ،العاقول.
طعمان لدى احلياة،
   ولونان لدى الزمن.
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هذا الليل �سحاب ًة �سودا ًء
  يب�سط �أجنحته،
هنا كبجع ٍة بي�ضا َء
  ي�سبح النهار يف مياهي،
ومرة �أخرى كتاب احلياة
  بر�شاقة يت�صفح الأوراق.
ومرة �أخرى �إىل هذا الكتاب
امتدت يدي.
على منحدرات اجلبال،
  على �سرير الرمال الناعم،
تار ًة مياه ًا قامت ًة،
  وتار ًة مياه ًا م�ضيئ ًة م�ستن�شقة،
بني ال�صباح وامل�ساء
   يندف ُع َنه ُر احلياة.
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ُّ
التدفق
مع ُح ٍلم و�أغني ٍة
  �أم�شي يف منطقتي الأم.
وطني – �إيل�-أقول،
  �أر�ضي � ...إيل...
 �أكرر.
فيك �أفكاري،
  و�أغا ّ
ين،
  وبداية �أعمايل اخلرية،
حتى لو الكثري من الفر�سان
يا �سهوبي
دوك،
جم ِ
    قبلي َّ
نعم ،كم من ال�شعراء،
    يا �سهوبي،
وك!
غ ّن ِ
لأبلغ ب�صعوبة
قوتهم اجلبارة
�أنا-تدفقُ جدي ٌد.
�أفت�ش عن جمراي ،عا�صف ًا.
لي�س من جبال �آالتاو،
ولكن �إىل اجلبال الآن �س�أجري!
قوي.
�أنا –تدف ٌق ٌّ
دمي ال�شاب احلار
  يف عروقي
  يتدفق.
د ٌم �ساخنٌ متوه ٌج
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بال�شم�س ال يحرتق!
�أيتها احلياة اجلميلة
وجهي �إ َّ
يل
ّ
نظرك الواعد،
�أنا�-شاعرك
 �أناُ -مغ ِّنيك
  فيك حتى النف�س الأخري
ِ
  متي ٌم.
�أنا تدفق احلياة.
تعبت
   �أيها العامل العجوز� ،أنت َ
تعبت من انتظار
   �أنت َ
التغيري،
�س�أجري �إليك!
  و�إىل قممك
�س�أرتقي بالت�أكيد!
�سوف �أرى
امل�شرق
كيف يف ال ُب ِعد
ِ
يل ّوح امل�ستقبل يل بيده،
والأيام البعيدة
البعيدة
ت�أ�سرين �أكرث و�أكرث.
�أنا  -تدفقٌ!
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الشرف والكبرياء
لكل �شيءٍ يف هذه احلياة طبيعة
ح َّددت الأ�سباب.
الن�ساء �...شرف ال�شعب،
كربياء ال�شعب ...الرجال.
عن �إدراك �أعماق الأ�شياء
القلب ال�ضم َري.
ينبه ُ
عن �صون �شرفك
كربيائي لن تَنام.
ا�سمعوا� ،أيها النا�س وال�سهوب- ،
ال�شرف ال ي�سقط على ركبتيه،
كربيائي لن تتح ّمل
ولن تغفر الإهانات.
فهذا وا�ضح جد ًا
لن تكت�شف مغزىً  �آخ َر.
املد َّن�س البقعة
من ال�شرف َ
�إىل �أبد الآبدين لن تغ�سلها.
لكل �شيءٍ يف هذه احلياة طبيعة
ح َّددت الأ�سباب.
الن�ساء �-شرف ال�شعب،
كربياء ال�شعب -الرجال.
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اقتراح
مي ُّر العام عرب الأر�ض بعد العام.
غالف الكتاب الأحمر(    (1ي�صبح �أكرث �سماك ًة...
تتناق�ص �أكرث ف�أكرث البجعات البي�ض،
والن�سور،
وظبيان ال�سايغا ال�سريعة ،
والغزالن والرنة...
تتناق�ص �أكرث ف�أكرث �ألوان َقو�س  ُقزح النادرة -
جذورها املق�صو�صة �أف�سدتها...
�أ ُيعقل �أنه �سيختفي من ال�سهوب �إىل الأبد
العذم الري�شي،
والوح�ش احلر
والطري
وقرمزية زهرة الفجر؟
هل وحده الغبار ال�ساخن �سيتلوى؟
من �أجل كل ما هو حي
على االر�ض
أن�صتوا �إىل كل �صف ٍري و�صرخة...
� ِ
حتى ال تقفوا على الرماد،
افتحوا كتاب احلداد هذا.
فيه منذ زمن حان الوقت بالفعل لإدراج
ال�سمات التي كانت منذ القدم ،يف ال�شرف
با�سم احلياة امل�شرتكة على هذا الكوكب،
حتى ال ي�ضيعها �أطفالنا.
(   (1

  الكتاب الأحمر – �سج ٌّل يحتوي على �أ�سماء احليوانات والنباتات النادرة واملهددة باالنقرا�ض.
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دخل �إليه احلب والطيبة
ل ُن ِ
ومفهوم ال�شرف ومفهوم ال�صداقة،
الرقة احل ّية ،نقاء القلب -
�سالح الإن�سانية العظيمة.
ُندرج فيه َّ
كل ما نعتز به،
كل ما هو مقد�س يف النفو�س يف �أي طق�س.
لن نخطئ جتاه بع�ضنا البع�ض،
عندما ننحني جميع ًا للطبيعة.
بداية جميع البدايات الإلهية
يف الطبيعة منذ القدم تذوب...
�ص َه َل احل�صانُ ،
ُ
العجل خا َر،
و�صاح يف ال�سماء طائ ٌر...
ترتع�ش ال�صفحات.
ب�شكل مبا�شر
وينظر ٍ
ُح ْك ُم الكتاب الأحمر القا�سي.
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خيول السهوب
طارت واندفعت خيول التولبار
عرب ال�سهوب
جنوم يف �شالل النجوم ...
مثل ٍ
يعدو احل�صان ال ُك َم ْيت،
مثل �شقيق النار،
والعامل كله ،يدور ،ويطري �إىل الوراء...
�أطلقَ
الفار�س العنانَ بجر�أ ٍة،
ُ
�ضاغط ًا برجليه على جانبي احل�صان
ويطري،
ك�أنه في�ضان
ي�سابق يف ال�سماء ال�سحب...
ال�شرف النائم ي�ستيقظ� ،أعلم- ،
فاحل�صان الطائر -
حلم ال�سهوب.
العامل وا�س ٌع
حا ّزا �صدره،
يندفع ح�صان الأحالم.
وال�سهوب نقية.
(   (1

وفوقها مثل طيور النار
ت�سبح اخليول الذهبية.
وحتت بطنها -
العا�صفة الثلجية تدور
جتتاح...
والعوا�صف الرملية ُ
مل �أ�ش ِّب ْه َها بالعا�صفة الثلجية عبثاً،
جتتاح  -وال ترجع...
ُ
يف امل�ستقبل �ستندفع خيول تولبار -
يف وعلى ال�سهوب تط ُري جنوم ًا.
(   (1

   تولبار :ح�صان �أ�سطوري جمنح.
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بعيد المنال ...
األفق
ُ
�أنْ  � َ
أطوف الآن
جاءتني الرغب ُة.
نظرتُ بعيد ًا -
هناك تو َّر َد الأُفق.
و�ص َب َغ َ
جمال ال�سماء
�أمام �ضخامة ارتفاعات ال�سهول.
متازحني �سهوبي� -شقيتي:
أفق �أ�س ُري و�أ�سري ،
نحو ال ِ
لكنني �إىل الأفق ال �أقرتب
وال �أحلق به،
مثل حلم.
ها هو!� أ�صبح قريب ًا! ...
يظهر ،يبدو -
هو �أمامي و�أنا �أمامه.
لكني �إىل الأفق ال �أقرتب،
هو بعيد املنال ،مثل جنم.
وما يت�ضح  -ال ينبغي �أن حتاول،
وتطارد ح�صانك ...
يف الوقت الذي ال يقرتب �إىل الأفق،
كل هذا يعني جمرد ارتباك؟
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ال يا رفيقي ،تنتظرك الأعايل!
لذلك ف�إنَّ َع ْد َوك لي�س عبث ًا!
فقط مبجرد �أن يتعدى �آفاقه ،
يبلغ الإن�سانُ هدفه!
كثري ًا �أم قلي ًال -
تع َّلم � ُ
أن تمل! ...
�سوف تقهر يف حياتك الأعايل- ،
تذكر:
�شخ�ص ما،
عد هو قلب
�أن ال ُب َ
ٍ
قد حتظى به،
إ�شراق،
يث ُري ب� ٍ
َ
أفق لك �صعب املنال!...
مثل � ٍ
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نظرية الحب
امتدت الأيام القا�سية بب� ٍؤ�س
يف املنزل اخلانق ،كما يف منجم عميق،
نظرية احلب
         نظرية احلب
فتّ�شت ُعنها يف نزوة احلبيبة.
ولكنْ حتت وط�أة ال�شكوك والأفكار القامتة،
يف نزوة عرو�س ال�شعر العنيدة،
مل يخطر ببايل
         مل يخطر ببايل
هذه الأ�ضالع القائمة والأوتار.
جميعها �س َّممت بع�ضها البع�ض و�أف�سدت الدم
�ضغطك وهاج�سي ...
لذلك احلب �أي�ض ًا ،لذلك احلب �أي�ض ًا
مل ينجح معنا ،مل ينجح.
وجهك
تخبطت مع ابت�سامة زائف ٍة على
أنت
ِ
� ِ
ِ
قاتل-
انقب�ض القلب يف �أ ٍمل ٍ
خا ُمت ذهب
خامت ذهب
ر�أيته على �إ�صبع فتاة.
عبث ًا �أ�ستح�ض ُر الربيع ،روحي ثملة.
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عبث ًا د َّقت القطراتُ على الأ�سطح ...
أنت ُ
 ال ت ِّبي َن ِني،
ُ
فهمت من ذلك اليوم ِ �-
تزوجت ب� َآخر.
كيوم من �أيام �أيا َر
ِ
ٍ
منزلك مليء بكل �أنواع اخلري والدفء -
انغلق الباب الذهبي ...
ر�سمت بالطبا�شري
عج ٍل
ُ
و�أنا على َ
على ُ�س ُّبورة املدر�سة يف ُمث ّل ٍث قلب ًا.
ال  ُت َب ِّ�ش ْر ِن بالفرح �أيام اخلريف
طارت �أوراق ال�شجر الرقيقة...
حتى الآن �أفت�ش عن نظرية احلب،
�أق ِّل ُب �صفحات الكتب املدر�سية بي� ٍأ�س.
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الوقت
الوقت  -تولبا ٌر مندفع،
ال يوجد يف العامل ح�صا ٌن �أ�سرع منه.
نحو ال�سعادة الأ�سطورية،
         �إىل الأر�ض املذهلة
يف غدي �سوف يو�صلني.
اجلبال والهاوية،
         اللهب واملاء
مبرح �سيقهرها تولباري.
ٍ
حلمت بذلك يف �أعوام الطفولة،
ُ
كطفل.
والآن �أنظ ُر �إىل العامل ٍ
الوقت ال يعرف �شكوك ًا وال عط�ش ًا،
يقعق ُع ،وي�ش ُّق ال�صمت.
كل
    ما �س�آخذه من احلياة �أنا،
ذاتَ مرة
�س�أعيده م�ضاعف ًا للحياة الأبدية.
�أنا �أقول لنف�سي –
ممجد ًا احلي
ال�شعب الديون.
ب�أغنية �س َّددت �إىل
ِ
�أيها الوقت!
  �إىل الأمام ،يا وقتي!
�إىل امل�ستقبل
أ�سطوري ،طر!
يا ح�صاين ال
ِ
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كولياش أخميتوفا
( و ُلدت عام )1946
�y yش��اعرة و�صحفي��ة ومترجم��ة� ،أنه��ت درا�س��تها بكلي��ة ال�صحاف��ة
بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ع��ام  1973و�ص��در �أول دي��وان
�ش��عري له��ا ع��ام 1975بعن��وان «الزهرةالبي�ض��اء».
y yاكت�س��بت العدي��د م��ن �أ�ش��عارها التوج��ه الغنائ��ي الرومان�س��ي
ومنه��ا�« :أن��ت �س��عادتي» ع��ام«  ،1977ورق��ة ال�ش��جر ...
قل��ب ال�صي��ف» ع��ام«  ،1979الدل��ع» ع��ام�«  ،1981س��حابة
ف��ي ال�س��حب» ع��ام «  ،1982ال�ش��اطئ الأخ�ض��ر» ع��ام
1984وغيره��ا م��ن الأ�ش��عار ،و�أ�صبح��ت واح��دة م��ن �أف�ض��ل
�ش��عراء ال�ش��عر الغنائ��ي ف��ي كازاخ�س��تان.
y yكان��ت م�ش��اعر وتطلع��ات الإن�س��ان المعا�ص��ر وحالته��ا لمزاجي��ة
وتغي��رات حياته��ا الروحي��ة وال��دور الأب��دي للن�س��اء بمثابة م�صدر
الإلهام الرئي�س��ي لل�ش��اعرة.
y yف��ي ال�س��نوات الالحق��ة �ص��درت دواوي��ن �ش��عرية �أخ��رى مث��ل« :وادي الخي��ول»« ،لوكن��ت مع��ي»« ،ا�س��تيقظ عندم��ا ت�ش��رق
ال�شم���س»« ،ماخاب��ات»« ،ك��ن �س��عيدً ا ! »« ،لحظات��ي الم�ضيئ��ة» وق��د �ص��درت تل��ك الأ�ش��عار ف��ي الفت��رة م��ن 1987وحت��ى
ع��ام  2015والق��ت تقدي� ًرا كبي� ًرا لي���س م��ن جمه��ور الق��راء فح�س��ب ولك��ن � ً
أي�ض��ا م��ن المجتم��ع الأدب��ي.
y yترجمت ق�صائدها �إلى اللغات البيالرو�س��ية ،والأوكرانية ،والرو�س��ية ،والقرغيزية ،والأوزبكية ،والتتارية واللغات التركية
الأخرى .وتم �إدراج عدد من الق�صائد في الكتب المدر�سية.
y yيرجع �إليها الف�ضل في ترجمة �أعمال ال�ش��اعر البنغالي نازرول �إ�س�لام ،وال�ش��اعر الرو�س��ي �ألك�س��ندر ميجيروف ،وال�ش��اعر
الليتواني �إدوارد ا�سمي جياليت�س �إلى اللغة الكازاخية.
y yعام 1978ح�صلت على جائزة لينين من اتحاد ال�شبيبة ال�شيوعي على كتابها «�أنت �سعادتي».
y yح��ازت عل��ى جائ��زة ق�س��طنطي ن�س��يمونوف الدولي��ة عل��ى ق�صيدته��ا «الم�س��تقبل» ،وح�صل��ت عل��ى الجائ��زة الرئي�س��ية ف��ي
م�سابقة ال�شعر الجمهورية المكر�سة لالحتفال بالذكري العا�شرة ال�ستقالل كازاخ�ستان والذكرى العا�شرة لإن�شاء مدينة
�أ�س��تانا .وح�صل��ت عل��ى جائ��زة الدول��ة م��ن جمهوري��ة كازاخ�س��تان ع��ام .2006
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أنتما االثنان
�أوه� ،أيها اخلالق القادر!
�ساند جازيرا وجاركني،
احفظ من االفرتاءات وال�شر ابنتي وابني،
بحيث حتليقهما حتى ال�سماء ،حتليق الن�سر ،ال ينقطع،
امنحهما هواء قمم اجلبال ،وق ِّلل عليهما احلزن!
طفلي موهبة الفن.
احفظ يف َّ
بحيث تذهب الإجنازات �إليهم ،ولكن ال تبعدهما عن اخلدمة.
احل�شد املنخف�ض امل�شاع َر الرفيعة.
�ساعدهما على �أ َّال يذيبا �أمام
ِ
دروب ال�صعود.
طفلي الرفاق على ِ
امنح َّ
عندما تتابع قوافل الزمن طريقها �إىل املجهول،
حبيبي،
مع الدعاء �أوكل �إىل اهلل القادر
َّ
حتى يح ِّلقا ويحلما وال يندما على �شيءٍ .
حتى ال ت�س ّد عوا�صف ال�سهوب الثلجية دربهما نحو املوقد.
�آمني!
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كوليزيي
ليلي �شهري ي�سمى «كوليزيي»،
يف ٍ
ناد ٍ
لالحتفال بعيد ميالد امل�سيح،
ََ
ت ّمع ٌ
لفيف من الأ�صدقاء
من ال�ضليعني يف الأدب والثقافة.
ُحدِّ د اللقاء من الفئة العالية،
َّ
تعذر �أن يكون هناك �أعلى منها.
فر�سا ٌن �أنيقون كانوا يف انتظارنا،
بعناي ٍة نزعوا معاطف الفراء عن �أكتافنا.
عدن،
كل �شيءٍ ت�أ َّلقَ مثل ج َّنة ٍ
ُعزفت مو�سيقى مالئكية،
وعب ُري �شموع البنغال امل�ضاءة
تن ّب�أَ ببداي ٍة  رائعة.
البحر جت َّمد َد ِ�سم ًا على املائدة،
جرا ُد ِ
والثعابني املقلية تعبت،
فاكهة من �إيران يف الكري�ستال،
و�أنواع النبيذ الفاخرة تد َّفقت.
حديث الكمان َّ
املهذب،
�صوت ال�صنجات املحتج،
ُ
ال�سقف �أعمته الأ�ضواء،
النبيذ الثمني ان�ساب.
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هنا الغزوة الدينية
لن جتري ب�سال�س ٍة قط.
د بالآخر ...
وال � َأح َد هُ نا �سعي ٌ
�إنه ِنزال جمالد ٍة.
جمموعة نخبوية من املغرورين،
ال ميكنك �أن ترى مثلها حتى يف الكابو�س.
املالُ ...
املالُ ...
ُ
املال يتحدث،
بازا ٌر للغرور والطموحات.
ل�ست حر ًة،
�أنا يف ميويل ُ
وهبت قلبي،
لكازاخ�ستان ُ
مليئ ٌة بحرية ال�سهوب،
فيها ُ�س ُم ِّوي و ُق َّو ِتي!
خيام اجلن ِة هذه
�أبناء بلدي يف ِ
ا�ستوعبوا كالم العهود الغريبة.
حتى الطيور لها لغتها،
�أما اللغة الأم ،فيحفظها يف �صدورهم ال�شعراء.
ني الذهب،
القلب رن ُ
غريب على ِ
ٌ
الركاب،
املك�سب رجل ُه يف
حتى ولو و�ضع
ِ
ُ
من خالل ت�سييل الأزمنة-
توجه الوقت.
بيقظ ٍة الكلمة ّ
لنحفظ لغتنا العظيمة!
ذلك ال�صوت الذي ال يظهر يف ال�صحراء،
ذلك ال�شعب عظي ٌم حق ًا
الذي َ
حفظ �أ�س�سه املقد�سة.
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كازاخستاني!
كازاخ�ستاين ،بقا ُع ع�شب الري�ش
ر َّبياين يف مهد الآب،
ني(  �  (1أ�شيب و�أمي،
�آك ٌ
غنيا يل يف طفولتي حلن ًا عزيز ًا.
�أعتز برحابتك يا كازاخ�ستان،
نحت كف َّنان لع�شيقة.
أنت ُم ِ
� ِ
حتليقُ الن�سور التي ارتفعت فوقك،
هنا تلقي بظاللها قافلة النجوم.
أنت تعطينني الغزالن
يا كازاخ�ستاينِ � ،
وتفر�شني ال�سهوب عند الفجر،
ترفعني �إىل ال�سماء اجلبال
ربيع ال ينتهي.
نحو ٍ
عندما تنظرين �إىل الغرب وال�شرق -
كل الأ�سرار يراها ب�ؤب�ؤ عينك.
�أنت احلماية الأكيدة وال�سند،
وبهجة �أغني ٍة �إلهية!

(   (1

  �آكني� :شاعر.
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مِ هاري!
يا ِمهاري� -أنتم �سعادتي!
ٌ
بال�صدر-خفيف نوم الأم.
تت�شبثون
عندما حتوم �أفكا ٌر حزين ٌة،
�أنظ ُر �إليكم فتغ ّني روحي!  
يا �أوالد رحابة ال�سهوب املحببني!
�س�أتابعكم بنظري ،باني ًة على �ضمري  
اهتمام الأم رواية �أبدية،
االهتمام امللهم البعيد عن كل لوم.
«ال ت�ستعجال الكرب»�-أ�ؤكد البنتي مع ابني.
كل �شيءٍ يف العامل �سي�أتي يف وقته.
العبا� ،شاغبا ،تد َّلال  يا ِط ْف َل َّي.
نزوات الكبار.
بعيد ًا عن م�صري ِ
ال�شم�س طائر ًا ذهبي ًا فوقكما،
لتنري
ُ
عن الأبدي يغني خري ُر النهر،
كل �شيء لكما – كل هذا اجلمال الدنيوي.
لهب فجر ال�سهوب مله ٌم.
ُ
ذات مر ٍة �أ�صبحت قريب ًة لكما �إىل الأبد ،
دخلت بيتنا ك�صاحبة بيت دون ا�ستئذان،
�أغنية ال�صيف وغروب ال�شم�س الذهبي ،
روا�سب ل�ؤل�ؤية.
حتليق البجعات ،مثل
َ
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أعوام
ال حتزنا! لت�ستبدل ال ُ
دقائقَ الأحزان بفرحكما الداوي.
ليدفئكما الفرح لي�س يف البداية فقط،
َ
الطفل حديثُ الأم.
كما ُي َد ِّفئ
يا ِمهاري! دون �أن تعرفا لوم ًا
�سهوب بعيد ًا.
رياح ٍ
ح ِّلقا َ
اقتحما اليورتا� ،أيقظا �أقاربكما
بالأغنية التي �أهدتها لكما الف�ضاءات.
بيتي ال�صغري ملرحكما لي�س �ضيق ًا،
لكن �سراب الطفولة ،للأ�سف ،لي�س �أبدي ًا.
�أُر�ضعكما حليب ًا و�أغني ًة حليبية
هي الأقوى و�سط الأغاين املوجودة.
مع �أين م�س�ؤولة �أمام اهلل عنكما،
بالن�صيحة لن �أخجلكما و�أ�ؤنبكما،
كلل
فاحلياة هي مع ّلمنا ،ودون ٍ
تعطينا الدرو�س القيمة هذه.
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خياطة زر القميص
« �أنت ال حتبني بالقوة ال�سابقة،
لي�س هناك حاجة لت�سرع يف العودة �إىل املنزل- »...
بحزن ،يا عزيزي،
ف ّكرتُ
ٍ
جل�ست لأخيط زر القمي�ص.
ُ
على قلبي الكثري من العالمات احلزينة،
فرح احلياة.
ت�أخذ ال ُ
أيام َ
َ
نقي،
لكني �أعتقد� :أنت
بروحك ٌّ
مثل قمي�صك الأبي�ض.
�شكوك املر�أة حتم َّي ٌة.
ماذا عن حتم َّية احلزن؟...
َل ْ�س َت خ َّد َّي بر َّق ٍة.
انحنيت لأقطع ب�أ�سناين اخليط.
عندما
ُ
خداي مثل وردتني،
التهب َ
مل ْ
تقل �أنت يل �شيئ ًا.
كل �شكوكي و�أحزاين
دا َوتْها القبل ُة املحبوبة.
عيني ب�صراح ٍة.
نظرتَ يف َّ
�أ ِق ُف يتيم ًة �أمامك،
ري ِخ َ
يط
�أنا ز ٌّر �صغ ٌ
َ
قمي�صك يا حمبوبي.
�إىل
بنظر ٍة �أطف�أتَ  �أحزاين،
�صمت ...وماذا ع�ساي �أن �أقول؟
ُّ
لفهم �أننا مل نفقد احلب،
ِ
تكفي حلظة!
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والمدن
الناس
ُ
ُ
عندما يطري �إىل الأر�ض ثل ٌج جدي ٌد
وتنع�س القوى اجلبارة يف الطبيعة،
ين�شغل الإن�سان بتفك ٍري قلق:
يف الربد ،يف العا�صفة الثلجية ُي�ش ّيد املدن.
هي مثل جبال حجرية...
تَ�ستبدل القمم بقمم جديدة،
لي�س لديها نهاية...
�ساحات تذهب �إىل �ساحات،
تلتقي �سفو ٌح ووديانٌ.
احلدائق ت�سري ،بحيث تت�شابك ب�أغ�صانها،
ت�سري ال�صحاري لتندمج مع املياه،
مت�شي الأبنية �إىل بع�ضها البع�ض  -انظر حولك! -
بعد �أن تقاربت اجلدران وجو ٌه بال م�شاعر.
هي مثل جبال حجرية،
والقمم بي�ضاء من �ضوء الليل،
لي�س لديها نهاية ...
لكن الأمر يزدا ُد �صعوب ًة علينا
�أن تفهم �شخ�ص ًا بجانبك.
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كلما ُ�ش ّيد بناء ب�شكل �أقرب �إىل بناء �آخر،
وكلما كانت الغرف يف امل�سكن �أ�ضيق،
يكون ال�ساكن �أقل معرف ًة بال�ساكن- ،
وهكذا �أ�صبح هناك الكثري من الوحيدين يف العامل!
�أحق ًا �سيكون النها ُر :مثل فراغ،
لن نالحظ �شخ�ص ًا قريب ًا منا؟
ال فرح ًا ،ال م�شكلة ،ال جما ًال
َ
�سيمكننا امل�شاركة مع �أي �شخ�ص يف العامل؟
�ستم ُّر القرون م�ستبدل ًة  التقوميات،
والإن�سان الذي يقهر الكواكب،
من الوحدة ال�شريرة �سيحرتق،
�سينطفئ يف مياه الليثي(    (2الالمبالية.
�أحق ًا يهدِّ دك هذا اليوم،
يا باين الأر�ض املتعددة الطوابق؟
حتى الغرانيت املتوح�ش واجلاف
جتاه ال�صخور املجاورة يت�شبث بكل �شفرة...
ت�صمت احلدائق،
ا�ستجاب ًة لأملي
ُ
و�أ�شعر بال ُيت ِْم ب�شكل �أق�سى:
بالت�أكيد يف العامل كله ال توجد
روح ،مل تذبحها امل�صيبة.

(      (2ليثي� :أحد الأنهار اخلم�سة يف العامل ال�سفلي �أو �أنهار هادي�س ،والذي تتحدث عنه الأ�ساطري الإغريقية والرومانية .وكلمة ليثي كلمة يونانية تعني
الن�سيان.
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عندما حتى ال�شخ�ص الأقرب
ُ
يعي�ش دون �أن يفهم حزين،
زمن .و�أنا غريب بالن�سبة له،
ٌ
غريب منذ ٍ
مثل هذا الثلج ،مثل هذا الثلج امليت.
قاع ٌة �ضخم ٌة!
ما �أكرث العيون املنتظرة...
�إنه يتوق مل�شاعر و�أفكار احل ّل.
الأمل يعطيه �إلهام ال�شاعر ،
�سيهد�أ الأ ُمل الالذع الآن.
ٌ
من�صرف عن عذابات النا�س.
لكن ال�شاعر
يف ق�صائده عن تلك النار املقد�سة،
التي ترفعنا فوق الرماد الهالك،
احلب مظل ٌم وال يوجد له ا�سم.
والكلمات اململة ال ح�صر لها،
جدران طينية بال نوافذ.
مثل
ٍ
احلب حمجوب ب�أ�سوار عن النا�س ،وال�سهوب
ُتزهر ،كما يف ال�سابق ،ويرثثر الع�شب.
وتهرع نحونا مياه م�ضطربة،
ومرة �أخرى رحاب ُة الأر�ض مفتوح ٌة،
�سيخفت يف القلب
�أيعقل حق ًا �أن احلب
ُ
و�سيهجر الأر�ض �إىل الأبد؟
وهل �سيرتك لنا الزمن عند رحيله
�آل ًة تتحكم بال�شعور؟
اخلري وال�شر ،الق�ساوة والو�ضوح -
230

هل �سي�شارك الإن�سان القادم؟
ولكن ال ،كما يف ال�سابق ،الأرواح
ُ
�شاعر ت ّنده ال�سماء �إىل الأر�ض.
يوقظها
ميتلك الفعل ،ولي�س الكلمات،
وئام ير ِّتبها.
وفو�ضى امل�شاعر يف ٍ
حثت دائم ًا عن طريق،
و�أنا يف الأ�شعار َب ُ
كي �أحمي النا�س من الكارثة.
ومثل الطيور� ،أطلقت الأ�سرتوفيات(  ، (3
كي �أعيد ال�ساخطني �إىل احلب مرة �أخرى.
ومن �أجل توحيد �أهل الأر�ض!
لدي �أم ٌل وقلقٌ:
ّ
عند عتبتي العالية
يلعب الأطفال يف غبار ال�شم�س.
ُ
فوقهم تنت�شر �أجنحة املدينة،
مثل حد�أة بر ّية تفت�ش عن فري�سة،
لكنْ لي�س خميف ًا �سلوكه� ،سلوك الطري
�سرب الأطفال الذي ملأ احلارة.
ري املغزى يف �ألعاب �أوالد احلارة -
كم هو كب ٌ
احلارات ال�صاخبة هي النموذج الأو ّ
يل للعامل!

(   (3

  �أ�سرتوفية :جزء من ق�صيدة.
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اللغة األم
عندما ي�أتي �إ َّ
يل الإلهام،
يحرق بالكلمة كما لو كان َلهب ًا،
عن �أنني متعدد ُة اللغات يف تلك اللحظة-
ك ُّل طري يفهمني،
يوم�ض ظ ًّال � َ
والثلج الذي ُ
أزرق.
ال تتجادل معي يا عزيزي ،ال داعي!
ُ
العوا�صف مطيع ٌة يل.
إلهام
يف حلظة ال ِ
مفهومة يل الدموع ،والفرح ،وبهجة
برتارك ،الذي مييل �إىل الورا،
وبايرون �أ�سمعه يف �ضجيج الب�ستان.
�ست�سمو �أ�شعاري زهور ًا،
�ستُنطقُ ب�سات َني بلوط رو�سيا.
و�إذا كان غناء الطيور حتت الغيوم
ترجمه �إىل مو�سيقى رو�سيني ،
ف�إن هذه املو�سيقى �ست�صبح �أ�شعار ًا!
أترجم من لغة الأر�ض!
�أنا � ُ
ن�ضال الروح والقلب ميكن تف�سريه،
ووا�ض ٌح �سر حفيف الغابة
وفوق املواقد ت�أرجح الدخان -
�سيجد َّيف ك ُّل �شيءٍ كلم ًة حية!
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�س�أعطي اللغة للغابات يف الوادي اجلبلي،
�سحق املعدن.
بقوة الكلمة �س� َأتكن من ِ
مثل هذه الليلة ،مثل جنوم احلبوب عالية
�أنا �أفهم الروح القريبة
والعقل امل�شرق للزجنية ال�سوداء.
تدفقات الأنهار ال�صافية �أفهمها
والأدغال التي حتولت �إىل لهب،
لدي كل اللغات،
ّ
لكني �أحتدث الكازاخية معكم.
بها  �أكون م�س�ؤول ًة عن الأر�ض!
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الدانتيل
غاد ْر ِت...
خلف احلجاب الرمادي
درب احلياة ينتهي،
ُ
والق�صائد التي كتبتُها،
لن ت�سمعيها ،يا �آبا(  . (4
ماذا تبقى يل؟
�أن �أنحنى ب�صمت
و�أعهد �إىل الورقة بالكلمات...
دون �أن يالحظها �أحد رحلت �صانعة الدانتيل،
ولكن ،كما يف ال�سابق ،يعي�ش الدانتيل.
وتعي�ش ق�صيدتي،
حيث يف بع�ض الأحيان يذهب ال�سطر
على النمط الذي دون �أن يعرف ال�شيخوخة ،
يحفظ كل �شيء يف قاع ال�صندوق.
فيه �سرتى جنوم الليل
وبراعم �أر�ض قريغيز�ستان ...
لكن �أين �أنتما
�أيتها اليدان العزيزتان،
اللتان مل تتمكنا من االنتهاء من ن�سج الزهرة؟

(   (4

  �آبا� :أداة ملخاطبة الأم  والقريبات الأكرب �سن ًا من جهة الأب.
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وتلك التي �أحنت ر�ؤو�سها
يف انتظار رياح ال�سهوب،
ا�صف َّرت من الزمن
�أو
الفراق مع �صاحبتها؟
من
ِ
اخليوط البي�ضاء امل�صف َّرة،
إليك هكذا
لأنني �أنظر � ِ
حفظت ذكرى �أمي...
أنك
ِ
على � ِ
يديها الدافئتني ،وبريق عينيها.
لكني ال �أ�ستطيع
الت�صالح مع فكرة:
�أن التي �أحتاجها �أكرث من الكل ،لي�ست على قيد احلياة! ...
عجل �صانعة الدانتيل،
هكذا ْ
رحلت على ٍ
وطوي ًال جد ًا يعي�ش الدانتيل.
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الح ْور
الربيعَ .
ه َّبت ريا ٌح عاتية يف الليل
وب�صعوبة تق َّلبت الغيوم.
ومل ت�ستطع �أ�شجا ُر َ
احل ْو ِر انتظا َر الفجر ...
َّ
عذبها من جديد نداء الربيع اجلبار.
اجلذوع �شاحبة مثل وجوه �أمهات
يف العذاب ينتظرنَ والد َة حيا ٍة جديدة،
ُت�سك بالهواء ب�أ�صابع الأغ�صان
وتدفع الدم عرب الأوردة املتوترة.
طوال الليل ورياح الربيع جتور على اجلذوع
وال�سحب تطري عرب التيجان،
ولكنّ الظالم �سيهد�أ،
وال ُع َقد القوية
�ست ُ
ُحل ال ُع َقد على كافة الفروع اخل�ضراء.
و�ست�ض ُّج �أ�شجار َ
احل ْو ِر املورق ُة!
الربيع! يف كل مكان ،يف كل �إ�شاراته:
حتت الثلج الذائب تعود الأر�ض �إىل احلياة،
يف ال�سهوب ت َْد َف�أ الرمال الباردة.
وتتنف�س ال�صعداء يف ن�صف النوم
حتت �شم�س الربيع �أ�شجا ُر َ
احل ْو ِر وال َق ْي َقب.
وتت�شبثُ  �أوراق ال�شجر املولودة بي
وال�ضوء الأخ�ضر ينري التيجان.
الربيع! امتلأت �أوراق ال�شجر برثثر ِة
الكتاكيت ال�صبيانية التي ال جتيد الت�صفري،
والأع�شاب امللتهبة بال�شباب،
وال ُق َّبة يف ال�سماء ال�صافية.
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ال َّرخاء
الطبيعة حكيمة .كل �شيء فيها حكيم.
ْ
ع�ش وبا ِرك احلياة،
فاجل ّنة تعيد �إلينا ال�صباح
والليل يعيد �إلينا اجلنة.
�إىل التاريخ تقو ُد ُّ
الطرق ،
اليوم التايل.
حتى ترينا َ
ووحيدات القرن،
�أيتها احليتان والبطارق
ِ
وجمدي النعمة!
عي�شي ِّ
أنت �أيتها اليعا�سيب ال�صغرية ...
وحتى � ِ
لتتج ّن ْب ِك بعيد ًا
ُ
الكوارث الأر�ضية والعوا�صف الرعدية،
والأخالق الب�شرية ال�سيئة.
ما �أكرث ال�شر من الإن�سان!
لقد م َّر ظالم الأجيال هنا،
ولي�س هناك من هُ ْم بال خطيئة .من قرن �إىل قرن
�أحرقنا الأر�ض متام ًا.
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د ّم ْرنا الطيور والوح�ش.
م�شينا عليها ،دون �أن ُنخفي وجوهنا.
لكن هل �أ�صبحنا �أقوى،
بعد �أن طردنا من الأع�شا�ش الطيو َر الربيئة؟
أل�سنا نحن ُع َّز ًال
ولكنْ  � ْ
وح�ش �أعزل؟
الآن ،مثل ٍ
نحن معها متحدون ب�أرواحنا �إىل الأبد،
والر�صا�صة تطري �إلينا� ،صدقني!
هل �سنجد غد ًا امل�أوى والغذاء؟
الطبيعة م�سيطرة على النا�س.
جديد نفت�ش عن طريق،
ع�صر ٍ
نحو ٍ
اهدنا واجعلنا عقالء!
�أعد العامل الرائع واملت�ألق
عامل اهلل الأ�صلي،
�إىل حيث النا�س العا ُّقون
دعاهم اخلالق �إىل الوليمة الأبدية.
ونحن ح�سودون و�سيئون،
لقد دن�سنا هبة اهلل.
اغفر لنا حقبنا الغبية،
ن�شو َة الك�سوف ،ن�شو َة احلروب.
لكن و�سط اجلنون واملعارك  -
فقدوا ح�سابهم منذ زمن! -
تخب عبقري ُة ال�شعب،
مل ُ
مل يتبدد �شعبي.
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خطيب ،بار ٌع يف املقارنات،
ٌ
�شاع ٌر مع روح مفتوحة على م�صراعيها،
قيا�سه
�أح�ض َر َ
ووا�سع.
يف عا ٍمل م�ستن ٍري
ٍ
و�س َّمى َ
عال ُه
لألف عام �سعيد.
كوين متعدد ًة ومقد�س ًة
يا �أر�ضي ،يا ُنو ِر َي الأبوي!
َ
ليخ ْف َك العدو ،و ُيقت َْل
لي�أ ِت َك الرخا ُء،
الروح اجلميلة،
ولتزدهر فيك ُ
وليتعزز ُ
العقل امل�شرق.
ولي�صبح الإن�سان خمتلف ًا.
�ألقاك� ،أنتظرك هكذا!
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الشارع
هائج،
ال�شارع �شبي ٌه ٍ
بنهر ٍ
ُتبحر فيه ال�سفن.
تلك حافل ٌة يزدحم فيها العابرون،
وهنا توقفت «جيغويل».
�س�أُ َ�ش ِّب ُه ال�شارع بنهر �أري�س ...
�أولئك ينظرون حتت الأقدام ،هم – يف الأعايل.
هناك ،حيث افرتق للتو اثنان،
�أيادي اثنني �آخرين ت�شابكت.
تغريد الطيور� ،سف�سطة ،طفرة
تتدفق واب ًال على جمرى الب�شر.
هناك يحملون �سرير ًا لطفل،
هناك ينقلون �إكليل ِحداد.
�شخ�ص ما هد�أ �إىل الأبد،
ٌ
�شخ�ص ما �أب�صر العامل لأول مرة –
ٌ
�ستالحظ كل �شيء يف موجات �سريعة:
عيد ميالد ،و�ساعة انف�صال.
وانظر ،ال عجب يف �أن تريد
كل ذلك للحظة ال�ستيعابها بالكامل،
لكنَّ احل�شد يطري على طول الر�صيف،
مفتون ًا ب�إيقاع احلياة.
ب�شغف الأ�صوات،
والأر�ض التي تلتقط ٍ
�ستكون دائم ًا قادر ًة على متييز و�سطها
انف�صال
�سعاد َة لقاءٍ  �أول� ،أ َمل
ٍ
و�أفكار ًا ب�شرية تغلي.
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ابتهال
ٌ
تاج.
ر� ُ
أيت اجلبال ،والقمم الغرانيتية يف ما�سات ٍ
أيت ال�سماء ،وهج الكرة الأر�ضية ،والف�ضاء ال�سحيق.
ر� ُ
توهج بالأ�شعة.
ر� ُ
أيت حقل الذرة  -هناك �صباح اجلنة َ
أيت الب�ساتني  -عبق �أوراق ال�شجر التي فا�ضت به.
ر� ُ
أيت املياه ،املياه العظيمة -موجات املحيط،
ر� ُ
كانت غا�ضب ًة ،هائمة ،وك�أن جرح ًا َ
عذ َّبها.
حب ،الغيوم الغا�ضبة� ،أغلقت
ر� ُ
ال�س َ
أيت ُّ
َّ
وغطت ال�سما َء الثقيل َة ،وم�ساحات الدخان.
أيت ال�سهوب -ف�سحة زرقاء ،حيث الأنها ُر القذرة.
ر� ُ
ر�أيت �صياد ال�سايغا -عرف الوح�ش يف رجل-حكيم.
أيت الأعا�صري  -جر َف ْت ُق َرى ال�سهوب.
ر� ُ
أيت ال�صواريخ -وهي ،كر�ؤية ،اندفعت فوقي.
ر� ُ
أيت الهواء -كان �سا ًّما ،ويف التيارات الهوائية
ر� ُ
ماتت �إىل الأبد الزهو ُر والأ�شجا ُر وطيو ُر ال�شرق.
أيت زمان ًا عادت معه العقوبة ال�سماوية.
ر� ُ
قلت عبث ًا؟
ي�ؤملني �أن �أكتب! �أوه ،ملاذا ُ
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البدائي عاد �إىل احلياة فيه.
م�ضطرب! واخلوف
كم هو العامل
ٌ
ُّ
يهد ُر ،والأر�ض تهتز.
ت�سونامي ِ
والياب�سة تغلي ،والهاوية غا�ضبة حتتنا.
ومر ًة �أخرى �-أعا�صري ،ومر ًة �أخرى – موجات-ت�سونامي.
يا اهلل يا قادر ًا على كل �شيء! الكون مفتوح لك،
احفظ الطائ�شني ،ارحم خملوقاتك!
أعد �إىل الكون جمال التال�ؤم الأ�صلي.
� ْ
الورقة اخل�ضراء �-سهوبي -يف تاجك ال ُقزَ حي،
احفظ وارحم!
احفظ وارحم!
�أَ�ص ِغ،
�ست�سمعني� ،أبت ُ
َهل:
احفظ �شعبي  -روحي ...
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فاليري ميخايلوف
( و ُلد عام )1946
y yو ُل��د ع��ام  1946بمدين��ة قاراغن��دا  ،تخ��رج ف��ي الكلي��ة
الجيوفيزيائي��ة بالمعه��د الكازاخ��ي للهند�س��ة التكنولوجي��ة ،كم��ا
�أنه��ى درا�س��ته بق�س��م ال�صحاف��ة بالمدر�س��ة العليا «كومو�س��مول»
ف��ي مو�س��كو.
y yكان ع�ض � ًوا باتح��اد كت��اب االتح��اد ال�س��وفيتي ،واتح��اد كت��اب
رو�س��يا ،واتح��اد كت��اب كازاخ�س��تان ،و�س��كرتي ًرا التح��اد كت��اب
رو�س��يا ،عم��ل ع�ض � ًوا مرا�س ً�لا بالأكاديمي��ة الرو�س��ية لل�ش��عر.
�y yش��اعر  ،وكات��ب نث��ري  ،وكات��ب �سيا�س��ي  ،وح�ص��ل عل��ى
و�س��ام «المثق��ف» ،والعدي��د م��ن الميدالي��ات م��ن جمهوري��ة
كازاخ�س��تان.
عام��ا ف��ي مج��ال الن�ش��ر بكازاخ�س��تان ،
y yعم��ل �أكث��ر م��ن �أربعي��ن ً
رئي�س��ا لتحري��ر �صحيف��ة «كازاخ�ستان�س��كيا براف��دا»
وكان ً
والمجل��ة الأدبي��ة الفني��ة «الف�ض��اء» ،كم��ا ثم��ن المجتم��ع العلم��ى ب�ش��كل كبي��ر كت��اب ميخالي��وف ع��ن الرئي���س الكازاخ��ي
األول والمؤســس نور�س��لطان نزارباي��ف ال��ذي �ص��در �ضم��ن �سل�س��لة «�س��يرة ال�ش��خ�صيات العظيم��ة» بمو�س��كو.
�y yأل��ف فالي��ري العدي��د م��ن الدواوي��ن ال�ش��عرية مث��ل« :ال��كالم ال�صري��ح»« ،خب��ر»« ،القيلول��ة الذهبية»« ،دخ��ان ال�صالة» ،
«اللق��اح» ،و»ورق الدخ��ان».
�y yأل��ف الكثي��ر م��ن الكت��ب الوثائقي��ة الت��ي �ص��درت ف��ي �ألمات��ي ومو�س��كو وم��ن بينه��ا« :باراف��وي»« ،ماركاك��ول» والعدي��د م��ن
ال�س��يناريوهات ،تعام��ل ال�ش��اعر م��ع الكلم��ة بعناي��ة وحر���ص؛ لأن��ه يعل��م �أن «الكلم��ة لي�س��ت له��ا حدود».
y yوف��ي �ش��عره الغنائ��ي الحزي��ن والفل�س��في المل��يء بالأف��كار العميق��ة ع��ن م�صي��ر وطنيه كازاخ�س��تان ورو�س��يا ،نجد مو�س��يقية
ف��ي الإيق��اع والعب��ارات والنم��اذج؛ حي��ث يعيد فاليري ترجمة الأحداث الم�أ�س��وية من التاريخ في �ش��عره ونثره.
y yح�ص��ل فالي��ري عل��ى جائ��زة «�أف�ض��ل كت��ب رو�س��يا لع��ام  ،»2013وجائ��زة ليرمانت��وف عل��ى كتاب��ه «�ش��خ�ص بي��ن ال�س��ماء
والأر���ض» ع��ن ق�ص��ة حي��اة ميخائي��ل ليرمانت��وف.
y yتكم��ن ال�س��مة الممي��زة لكتب��ه ف��ي �أن��ه كات��ب معا�ص��ر ويكت��ب النث��ر ع��ن ال�ش��عراء متفك� ًرا ف��ي طبيع��ة موهبتهم ،ودور ال�ش��عر
وال�ش��عراء ف��ي الأ�صال��ة وجوانب الإبداع.
 y yتم��ت ترجم��ة كت��اب «المهاج��رون الرو���س المعا�ص��رون» ،وكتاب «كازاخ�س��تان الم�س��تقلة :مخت��ارات الأدب المعا�صر» �إلى
اللغات الإنجليزية ،والألمانية ،والكازاخية ،والبيالرو�سية ،والكورية والأذربيجانية   .
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تأرجح وص َّر
الفانوس
ُ
َ
أرجح و�ص َّر،
الفانو�س ت� َ
وحيد ًا يف عا�صفة ثلجية غري م�سموعة،
والثلج طار ،طار ،طار
ُ
�أعلى� ،أعلى� ،أعلى.
وال�سما ُء غائم ٌة يف ظالم
توهجت ب�ضوءٍ حليبي.
يف جوف الليل عند البوابة
يئنُّ الفانو�س يف مهب الريح.
أر�ض غريبة ،غريبة ،غريبة
يف � ٍ
مغطاة بالثلوج حتى ال�سطح،
َ
هبط من ال�سماء منزيل الغايل
�أقرب� ،أقرب� ،أقرب.
يف روحي ،يف روحي
�ضا َع يف مكان ما.
ال نوافذ فيه وال �أبواب،
وحدها طوفانات �ضوء.
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النوم الذهبي
ال�ضمري ،ه ِرم ًا
هزي ًال مثل
َ
ألقيت �شباكي يف البحر،
� ُ
أمل يف احلظ كثري ًا،
وغري مت� ٍ
جل�ست ،ومن الرذاذ املالح �سكرتُ .
ُ
تنف�س املدى احلري َة املحرومة،
تدحرجت ال�شم�س على موجة حمطمة،
بنوم ذهبي،
وف َّكرت ٍ
ومل �أكن بحاجة �إىل �أي �شيء.
من خالل ال�شبكة تراك�ضت �أ�سراب ال�سمك
وحترك العمقُ خفي ًة ،
ط َف ْت �سمكة ذهبية
وقالت يل �شيئ ًا.
مثل منارات حية يف الهواء الأزرق،
أ�سرع ْت �إ ّ
يل كلماتها الذهبية ،
� َ
كما لو كانت كلماتي ،
وكلُّها كانت عن احلب وحده.
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منسية
عن بلدة
َّ
عن البلدة املن�س ّية،
يف هذه ال�سهوب ،حيث ال توجد �إال ع�شبة الري�شة احلرة،
�أهذي دون �أي �سبب،
حايف القدمني� ،أ�سمع الغبار اللطيف.
تت�شبث يف الرياح اخلفيفة العناقيد الزهرية
للري�شة احلرة ،ملائة ميل مل جتل�س.
ملاذا بالن�سبة يل كل �شيء على �أر�ض �شائعات كاذبة!
�آ ٍه ،كم هو الغبار الذهبي ٌ
دافئ!
رمبا �أ�سمى مالطفة
من اهلل لهذه الأر�ض املن�س َّية –
�أن ُترتك ،مثل ح�صان يف احلقل ،
ملدة �ساعة ،حايف القدمني يف الغبار.
ال�سح ُب غائب ًة،
�آ ٍه ،ما دامت ُ
غبا ٌر لطيف� ،أ�شعة �شم�س دافئة،
هكذا كنت لأ�سري ،متجاه ًال مغزى
مغزى احلياة ،غري املوجود.
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ل َ
يء
َأ ْن َت ُك َ
ش ْ
ون ُ
ح ّر ًا مِ ْن ُك ِّ
�أَنْ َت ُكونَ ُح ّر ًا ِمنْ ُك ِّل َ�ش ْيء
مثل �سحابة تعوم �إىل مكان ما،
تلمع ببيا�ض ثلجي
فوق �أر�ض امل�ساء،
وال تريد �أي �شيء...
الأ�شعة �أ�ضاءت القادم
وردي،
ا�صطادته ،طارت بجناح ّ
وتعك�س ال�ضو َء الأخري
أفق ،حيث جتمد الظالم.
ل�شخ�ص ما يف ال ِ
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خليبنيكوف
له غ َّنت زهور ال�سهوب الأغاين ،
ال�ضفادع ،مثل متاثيل بوذا� ،أظهرت لونها الربونزي،
كان لقلق ًا مت�أم ًال يف الع�شب.
ب�ؤب�ؤه ارت�شف الف�ضاء البعيد،
وريح دوام الرتحال
احلر تدفقت يف ُزرق ٍة.
طارت �أرقام �أ�سراب الكراكي
ه�ش ،ذاب،
ومغزى الأزمنة ،مثل �إ�سفني
َ
لكن زاوية الر�ؤية ببهج ٍة ور�شاق ٍة
�شربت م�سمارية طيور القرون الطائرة،
ْ
والندى احلي للنجوم النا�ضجة ال�صريعة ،
وغيوم احلليب الطازج.
َ
تنف�ست الأر�ض طني اخللق،
وغناء اجلنادب اله�ش
رنَّ وك�أنه َح ٌّر ذهبي،
ال�سراب الرخيم عمود ًا،
انت�صب
ُ
واخرتقت ح�شرات التناغم
ب�سحاب ٍة -زرقا َء ،بارد ًة� ،ش َّفافة.
اللغة احلجرية كانت مثل دندنة عميقة،
ك�أفعى تل َّوت تيارات النريان حتت الأر�ض،
هدرت وت�شقلبت جبال
َ
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�أورال النع�سان والقوقاز امللتهب،
والروا�سب خرجت مثل اجلذام،
مندفع ًة من خالل الطبقات القدمية.
ال�شعوب ال�ساذجة واملتوح�شة
دا�ست ،مثل فيلة ،زهور الطبيعة،
ولهثت خيول املطاردات املجنونة.
و�أزهرت توهجات ال�شمو�س ال�سوداء،
وح َّلقت الفتيات يف رق�صة التزاوج،
فرا�شات� ،إىل النار الرقيقة.
مثل
ٍ
�سم َع هو حديث قبيلته الأم،
بعمق ا�ستجابت �أعماق الكلمة
ٍ
يف كلمات بالية من الزمن،
وجذور الينابيع غمغمت،
وانتع�شت االلتواءات وردي ًة
وذابت على ال�شفاه الهام�سة.
قفز البحر الب�شري حتى ال�سماء،
وتر َّنحت امل�صيبة اجلائعة مثل وح�ش 
ورو�س(  �  (1سبحت يف دم جمنون...
لقد �آمنَ � :أن تلك هي �آالم البعث
ولكل الأر�ض ك ّفارة مقد�سة -
وزرع عيون احلب ال�صافية.
الأر�ض ك�سفين ٍة يف الف�ضاء طارت.
(   (1

  رو�س :منطقة عرقية ثقافية وا�سعة يف �أوروبا ال�شرقية� ،ش َّكلت الأ�سا�س لقيام رو�سيا.
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كان العامل كله كلمة .هذه الكلمة غ َّنت.
و�ضربت الأمواج متعاقب ًة يف الهواء.
الأغنية وحدها ال تخ�ضع لل�شر والتف�سخ،
ووفق ًا للأمر الغنائي
اختار هو ركن ًا من القلب ،فيليمري- ،
الرئي�س الفقري للكرة الأر�ضية،
واحلري�ص اليقظ لأمواج خفالين�سك،
الكاهن املتحم�س لزهور احلقول ،
حماور الطيور ،خمتار الغيوم ،
أغالل دنيوية.
الذي مل يعرف �أي � ٍ
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قطعة خشب
خ�شب �سميكة وقامتة،
قطعة ٍ
وحدك يف املوقد اجلاف ال حترتقني،
على النار الذهبية تهم�سني بغرورٍ،
ومثل غريب على العيد تدخنني.
من حولك ،ينفجر اللهب وينفخ
�سخي على ال�شعلة يعي�ش ويطري،
هو ٌ
ذهبت �إىل نف�سك ،مثل حجر �صلب،
و�أنت ِ
وال تنظرين �إىل الطفل الرقيق.
وها هو املوقد املرح ي�شتعل،
وي�ضغطه الظالم اجلليدي،
ويف الرماد الرمادي تتهاوى الأغ�صان
أمل ،دونَ عقل.
دونَ قو ٍة ،دونَ  � ٍ
وحدك ،يا قطعة اخل�شب املن�سية،
أنت
و� ِ
ِ
فج�أة متزقني اللهب من الداخل
ومت�أخر ًة ب�شكل غري �أناين ُتطيلني
نا َرك املزر ّقة حتى ال�صباح.
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نحن جميعنا نغادر �إىل ال�سماء بالتدريج...
�شوق �إليها.
ما هو لهبنا؟  -جمرد ٍ
الأغ�صان املقطوعة ،وقطعة اخل�شب اجلبارة -
ا�شتعلي نار ًا زرقاء لطيفة!
وحدها ال�سماء خالدة بال نهاية،
ك ُّل ما يف �شرارات النجوم �سيتكئ ب�شكل �سماوي.
�سي�شتعل ذات مرة ،مثل قطعة اخل�شب،
و�سيعيد من جديد ت�شكيل ِّ
كل �شيء.
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األسوار الزرقاء ،المنازل الرمادية
الأ�سوار الزرقاء ،املنازل الرمادية،
على الرغم من الأقفال ال�ضعيفة ،ف�إنه �سجنٌ .
ٌ
خراف �سوداء ،جم ٌل �أ�سمر يف دخان،
�شعب ُمنهك من ال�سماء الثقيلة.
يف ال�سهوب ٌ
يف ال�ضباب القامت تذوب القرون ،
من الوالدة متتد هنا الأزمنة الأبدية.
فال�صحراء يف املحيط� ...أين ميكن البحث عن امل�صري؟
وك�أن الأعمدة الرمادية ُمط ِّوقة.
ولكن ازدهرت يف اجلوار ،مدينة �أموات
من طني وطوب ،فخمة وعالية.
املزارات الفخمة �صامتة وعمياء،
مناج ُل القمر.
ت�شرب ال�سما َء الفارغ َة ِ
ِّ
الع�شب ال�ضار...
الرياح الرثة
متزق
ُ
َ
هل هو حل ٌم �أم عل ٌم؟ منا ٌم �أم حقيقة؟
يندفع القطار – ووحي ٌد يف ال ُق ْرب:
�شهر جنائزي ،تقاط ٌع خمت�صر.
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لماذا و ُلدنا في العالم ؟
ملاذا و ُلدنا يف العامل- ،
ْ
وهل اهلل وحده �سيحا�سبنا -
يف بلد مل يعد موجود ًا
ولن يكون �أبد ًا.
ويف هذا الليل العاملي
هل ما زال غري وا�ضح لنا،
�أننا الأ�شعة الأخرية
للنجم الذي �أطف�أها.
ِ
واحد �إىل جهة،
نوا�صل الطريان ،كل ٍ
�أنوار �أخرى تلمع لنا،
ويذوب فينا النجم
الذي جت َّمد منذ زمن.
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قوس قزح الشتاء
اب،
ال�س َح ِ
" َف َي ُكونُ َمتَى �أَ ْن ُ�ش ْر َ�س َحا ًبا َع َلى الأَ ْر ِ�ضَ ،وت َْظ َه ِر ا ْل َق ْو ُ�س ِف َّ
�أَ ِّن �أَ ْذ ُك ُر ِمي َثا ِقي ا َّل ِذي َب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم"...
�سفر التكوين 15 -14 :9 -
ذات مرة ،فقط ذات مرة ،ر�أيت َق ْو َ�س ُقزَ ح ال�شتاء...
حمموم ،وبغ�ضب تناث َر غبا ُر ثلج
ثار اجنراف الثلوج ب�شكل
ٍ
برد �شديد كرهه الكون الأبي�ض �إىل ال�سماء
عندما ارتفع فج�أ ًة ،مل َّون ًا فوق ال�سهوب امليتة.
كان ذلك يف ال�صباح الباكر يف حمطة احلافالت بالقرب من مايكودوك،
حيث ع ّذ َب اجلو ُع ال�سكانَ ذات مرة ...ب�شكل �أنظف من اجلحيم،
غريب و�أ�صم
حيث ،على ما يبدو ،ال تزال الأر�ض �إىل الآن تئنُّ ب�شكل ٍ
و�أيادي املوتى ال�سوداء تبكي ُم�ستجدية الرحمة من الثلج.
«�أنا �أفرت�ض لكم قو�س قزحي - »...،تدوي الرياح اجلليدية،
« ...بحيث يكون عالمة على امليثاق( - »...من �سيفهم هذا؟)،
« ...بيني وبني الأر�ض� – »...إذ مل يالحظ �أحد
قو�س قزح ال�شتاء هذا :هرع النا�س يف عجلة �إىل العمل.
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�شخ�ص ما ،قلي ًال...
نف�سه
ٌ
و�صلت زاحف ًة احلافلة التي طال انتظارها...لكن يف االزدحام :ح�ش َر َ
والعا�صفة الثلجية تكن�س على نحو متزايد وحترق بال�صقيع كلي ًا.
كان َق ْو ُ�س ُقزَ َح هذا يف ال�سماء مبثابة عيد – وفج�أة اختفي،
رمبا مع �سحابة الثلج حملته العا�صفة الثلجية بعيد ًا؟...
�أنا �أفكر يف �شيء واحد فقط عندما �أتذكر قو�س قزح ال�شتاء
علي:
يف ال�سهوب ،حيث مات اللحم والدم الغاليان ّ
�إذا كان اجلحيم على الأر�ض هو الطريق �إىل اجلنة ال�سماوية،
هل الرب �أر�سل هذه الر�ؤية امللونة �إىل املوتى يف ال�شتاء؟...
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الحرب ضدنا لم َت ْن َت ِه
احلرب �ضدنا مل تنته،
هذه احلرب �ستكون دائم ًا.
رو�سيا ،بقيت،
أنت ،يا
ِ
وحدك � ِ
مثل جنم يف ال�سماء �أمام اهلل.
من حا َّفة القدر �إىل احلافة
ميتد طريق الو�صايا.
هل �ستدفئك دون �أن حترقك...
من اجلحيم �إىل اجلنة امل�شرقة
لي�س لفرتة طويلة ،قلي ًال ،قلي ًال...
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الخمر
كان هومريو�س �أعمى و�شرب ما �أح�ضروه،
معتدل خ َّففهُ،
النبيذ مباء
ٍ
إلهام �أحببنه بقوة
و�إالهات ال ِ
باعتدال.
�شرب
ٍ
لأنه َ
ال�شخ�ص الأكرث حكم ًة يف العامل،
كان �سقراط
َ
كان يعلم �أنه ال يعرف �شيئ ًا.
احت�سى النبيذ ،دون �أن ي�سكر على الإطالق،
وحده ال�شوكران(    (2ج َّففه حتى القاع.
عمر اخليام كان �س ّكري ًا خممور ًا -
لكنه يف الأ�شعار وحدها ،ويف الواقع ال ال.
لذلك منحه اهلل تاج ًا
جدير ًا و�سقى بالبهجة �أيامه.
ثم َّ
حل زمنٌ  �آخ ُر،
ظهر الكحول ،والثعبان الأخ�ضر العينني.
رامبو وفريلني �شربا مثل جمنونني،
وكان بودلري دائم ًا يف حالة �سكر ور ّبى ال�شياطني.
هزت �أوروبا مركبنا.
وحتى رو�سيا بد�أت بال�شرب.
كعد ٍو هاجم ي�سينني الفودكا،
نهر اخلمر �أغلق بلوك.
دعونا ال نتحدث عن زماننا.
ي�شربون حتى املوت ،ك�أنهم يذهبون �إىل املعركة الأخرية.
أحد،
�أعرف ،يوم القيامة لي�س خميف ًا ل ٍ
وهو قاب قو�سني ،قاب قو�سني...

(   (2

أنواع من النباتات ال�سا َّمة يف الف�صيلة اخليمية.
  �شوكرانُ   :ي ْع َر ُف ب�شوكران املياه ،نوعٌ  من �أربعة � ٍ
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ديركول

(   (3

هناك املياه ال�ضحلة تك ّثفت ب�سدمي احلور ال�صايف ،
هناك �سحب مالك احلزين الأ�سماك ال�صغرية لفراخه احتياط ًا،
هناك رعدت ال�ضفادع ب�أغنية الزواج يف امل�ساء،
فتم َّوج املاء بني ال�ضفاف لقرابة �ساعة.
ك�سيف ّ
حف�ش لطريق،
هناك ٍ
ف�ض ٍّي تقطع �سمكة ٍ
�شديدة ،م ِر َح ًة بج�سدها كله يف الأعماق،
رائحتها
َ
كيف بحرية و�سال�سة وروع ٍة وحالو ٍة
ينزلق على املوجة ب�ضوئه القمر الطائر.

(   (3

ديركول :راف ٌد لنهر أورال.
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رقصتا فالس
1

أن�ساك
لن � ِ
حتى اليوم الأخري،
ب�ضوئك
كيف
ِ
غمر ِت ِني،
وكطفل
ٍ
عنك،
عيني ِ
مل �أرفع َّ
كعجل،
و�أعمى ٍ
م�شيت خلفك.
ُ
� َّ
أخف وزن ًا من بالون هواء
�إىل الغيوم طرتُ ،
زجاجي ،
مثل م�صباح
ٍّ
كنت � ُ
أ�شتعل يف داخلي،
ومثل معجز ٍة،
أنرت يل الأر�ض –
� ِ
وطرت يف كل مكان
ِ
متوهج ًة بنورك.
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2
لن تن�سيني
حتى اليوم الأخري،
وبعد ذلك �سوف
تتذكرين.
هذا �أنا ،مثل طفل
مل �أرفع عيني عنك،
كعجل،
و�أعمى ٍ
م�شيت خلفك.
هذا �أنا مثل بالون
�إىل الغيوم طرتُ ،
زجاجي
م�صباح
مثل
ٍّ
ٍ
بك.
ُ
احرتقت ِ
                                                              ومثل معجز ٍة ،حتى اليوم الأخري
أنت كل مكان
رت � ِ
                                                              �أَ َن ِ
                                                               من �أجلي ،من �أجلي.

262

ط ُر الليل
َم َ
1
آالف من الأوراق،
ُ
ا�ستمعت �إىل املطر على ال ِ
حت ّررت الروح من �أغاللها،
مثل الأوراق يف الظالم من الغبار  احلار،
أبحرت �إىل مكان ما،
و�أفكا ٌر جديدة � ْ
انه�ض بحرية وبرحاب ٍة
وا�ستقبل ب�سال�س ٍة املاء املتدفق من ال�سماء- ،
تقف ُز الروح احلرة �إىل الأعلى،
متن ِّف�س ًة رطوبة الليل النقية.

2
َ
هطل املط ُر طوال الليل – وح َّلقت الروح ملبي ًة،
حملتها قوة خفية
�إىل الف�ضاء الرطب� ،إىل ظالمه الدام�س،
حيث ال يوجد مكان للإرادة والعقل،
�ضجيج املياه الغزيرة والوا�سعة
حيث وحده
ُ
و�أغنية القطرات الوحيدة يف الهواء،
حيث تذوب الكلمة يف الأفق،
ك�صدى الأوراق والأر�ض �إىل ال�سماء.
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ناديجدا تشيرنوفا
( و ُلدت عام )1947
y yو ُل��دت ناديج��دا ت�ش��يرنوفا ع��ام  1947بمدين��ة بايان��اول
بمنطق��ة بافل��ودار .وتخرج��ت في كلية ال�صحاف��ة التابعة لجامعة
كي��روف الحكومي��ة ،وعمل��ت �أ�س��تاذة للغ��ة الألماني��ة .ث��م عمل��ت
مح��ررة ب�ش��بكة التليفزي��ون المحلي��ة «�سيميباالتين�س��ك» ،
وم�ست�ش��ارة �أدبي��ة لف��رع اتح��اد كت��اب كازاخ�س��تان بمدين��ة
�سيميباالتين�س��ك  ،ومح��ررة لل�ش��عر ب��دار ن�ش��ر «جالي��ن».
�y yأ�صبح��ت نائب��ة لرئي���س مجل���س العم��ل م��ع ال�ش��باب المب��دع
باللجنة المركزية التابعة التحاد ال�شبيبة ال�شيوعي بكازاخ�ستان
ث��م رئي�س��ة لق�س��م ال�ش��عر بالمجل��ة الأدبي��ة الفني��ة «الف�ض��اء».
y yح�صل��ت عل��ى الجائ��زة الأدبي��ة الدولي��ة «�أال���ش» وو�س��ام
«كورمي��ت» .وه��ي �ش��اعرة وكاتب��ة نث��ر ومترجم��ة وناق��دة.
y yقام��ت بت�أل��ف �أكث��ر م��ن ع�ش��رين كتا ًب��ا ف��ي ال�ش��عر والنث��ر
منه��ا «عم��ر �أغ�سط���س»�« ،ش��جرة الرم��ث المزه��رة»�« ،أتذك��ر»« ،حي��اة �س��اكنة ال�س��هوب»« ،ل�صوتي��ن»« ،انق�لاب
ال�شم���س»« ،زه��رة الن��ار»« ،البي��ت ال�س��ماوي»« ،مت��ى �س��تزهر ال��وردة ،الن�س��ب ف��ي الأ�س��اطير العائلي��ة»« ،الطي��ور الت��ي
تطي��ر �إل��ى المالئك��ة»« ،ري��اح الرغب��ات»�« ،س��هوب باب��ل»« ،الطائ��رون ف��ي ال�ضب��اب» وغيره��ا م��ن الكت��ب.
y yتت�شكل �أعمالها الغنائية من خالل �إبداعها في �أدب ال�سفر عن مدينة باينول ،و�إرت�ش والنثر الغنائي والروايات الوثائقية
المكتوبة ا�س��تنادًا على ق�ص�ص ويوميات �أ�ش��خا�ص حقيقيين مثل «ق�صة في ق�ص�ص» والنثر ال�ش��عري.
y yدائ ًم��ا م��ا كان��ت كازاخ�س��تان ه��ى المح��ور الرئي�س��ي ف��ي كل �أعم��ال ت�ش��يرنوفا؛ حيث كتب��ت العديد من الق�صائ��د عن وطنها
مثل« :كوركوت»« ،جاكو»« ،الجن���س القديم»�« ،ألتين داال»« ،ال�س��هوب»« ،قوبيز»« ،بو�ش��كين في ال�س��هوب الكازاخية» ،
«خري��ف القبجاق»« ،الراوي» وغيرها الكثير.
y yف��ي ق�صي��دة «لغت��ان» يمكنن��ا �أن ن�س��مع ف��ي الأغني��ة القادم��ة م��ن الع��دم رك���ض ح�ص��ان ال�س��هوب وكذل��ك ق�صي��دة «رحاب��ة
ال�سهوب وبكاء الدومبرا».
y yتن�ش��ر �أ�ش��عار ت�ش��يرنوفا ف��ي المج�لات ودور الن�ش��ر المحلي��ة ،وكذل��ك ف��ي المج�لات الأجنبي��ة مث��ل« :دروجب��ا ن��ارودوف» ،
«يون�س��ات»« ،الجري��دة الأدبي��ة»« ،نيف��ا»�« ،أذربيج��ان الأدبي��ة»« ،قيرغيزي��ا الأدبية» وكذلك في المخت��ارات الأدبية مثل
«الرو���س المعا�ص��رون ف��ي الخارج» وغيرها م��ن المطبوعات.
y yترجم��ت �إل��ى اللغ��ة الرو�س��ية �أ�ش��عار ال�ش��عراء الكازاخ والأيغور والأوزباك والأكراد و�ش��عراء ال�ش��عوب التركي��ة ،كما ترجمت
ق�صائ��د الكثي��ر م��ن ال�ش��عراء م��ن تركمن�س��تان و�أوكراني��ا وبلغاري��ا وال�شي�ش��ان و�إنغو�ش��يا وفرن�س��ا وم��ن �أ�ش��هر م��ا ترجمت��ه
الدواوي��ن ال�ش��عرية «ع��ودة اللقال��ق» و «نج��وم الأر���ض».
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مطاردة
ثمل ًة من احلرارة� ،أغ�صانُ العنب
مت�شبثة بالأ�سوار وال�سياج الطيني.
ُ
توهج،
الرمال
احم َّرت
 ،والتفاح َّ
ُ
و�أنت �أردت �أن متلك روحي.
كان خمطط ًا مثل البطيخ ،البازار
من خالل جلد الربقوق �أ�ضاءه منت�صف الليل،
رميت قطع النقود يف القنوات املحفورة،
و�أنت َ
�صت الأمواج.
َ
فابتعد ْت ،مت ّل ْ
اقرتبت� ،أخذت يف يدك
َ
يف انح�سار ال�شم�س الرطوب َة الفتية.
حي و�سط احلقول وو�سط الوديان
ٌّ
الكفوف ماتت نريانها.
يف
ِ
وخلفك يف تلك اللحظة من بعيد
كانت روحي-الهاربة تراقب،
مثل فتاة من خلف �أ�سوار طينية
تنظر من حتت �شال �أبي�ض.
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صياد السمك العجوز
َّ
�سطح م�ست ٍو،
ُ
يجل�س لي ًال ونهار ًا على ٍ
مهما اندفعت العا�صفة الرعدية.
الرمال تزحف .الرياح احلا َّرة تتنف�س.
امللح ي�أكل العيون الأرقة.
يف الأ�سفل تعي�ش ومتوت القرية.
ومرة �أخرى تتكاثر .تغت�سل بالرمل.
الع�شب اجلاف،
املواقد امل�ستديرة
و ُي ِغرق
َ
ُ
معترب ًا منزل الطوب ج َّنة.
حراك
وهو يجل�س على ال�سطح دون ٍ
وينظر �إىل الأفق� ،إىل البقعة الزرقاء:
منت�صف النهار،
هناك ،وراء جدار دخان
ِ
بح ٌر حي،
ذهب منذ زمن.
ينتظر :مل تتعفن ع َّدة ال�صيد.
وقارب البنط القدمي �سلي ٌم.
تغي القرن .تغريت ال�سلطة.
َّ
احرتقت احلياة املا�ضية كلها.
اهتيا ٌج يف كل �شيء!
كل �شيء َّ
يغطى بالغبار
ثم ي�ستقر يف قاع البحر.
والبحر �-إىل الأبد .البحر �سيعود،
وهو �سوف ينتظره على �أي حال...
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أحالم البدر
ُ
ف�ضي.
يتدفق الليل عمو َد �ضوء ّ
النجوم ت�سري يف دائرة ب�سل�سلة ر َّنانة،
ويف املقدمة ي�سري ال�صيف الر َّنان
على الع�شب املتكلم ،على ال�سهوب ال�صارخة.
يف منامها ترى الذئاب الدافئة -حتت جذور البتوال
مبا�شرة يف ال�سماء الزرقاء فتحة �ساحرة،
ح�ضنَ  �أم الدافئ ،دمو َع حليب،
وقمر ًا يخرج من العيون.
ترى الثعالب يف منامها يف احلقول ق�ضبان ًا ذهبية،
ري�ش �أبي�ض حتك يف اخليا�شيم،
مع ٍ
والأغنية امل�سائية لطيور ِ�س ّمان ال�سهوب:
 ،بكت عبث ًا!
عبث ًا �ص َر َخ ْت ْ
يرى الغراب الأ�سود يف منامه �أن ال�سماء �سقطت:
ما �أك َرث العيونَ املفتوحة يف ال�سماء.
ب�ضجر -
�سيغوي تلك العيون ،و ُيقلع
ٍ
ولي�س لديه مكان يطري �إليه يف هاوية الليل.
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يرى قطيع من الأبقار املرقطة يف املنام َ
بندول الأبعاد:
موجات املرج الأزرق ،موجة النهر،
طريق القمر يف ال�سماء ،متموج و�صحيح،
موجات حياة اللحظة والنوم الأبدي.
رث من جلد الغنم،
ينام ال�صبي الراعي حتت
معطف ٍ
ٍ
مييل بكتفه �إىل عمود النور.
يرى يف منامه التحليق فوق الوادي النائم
والعني ال َّرباقة للكون يف جبينه.
يرى يف منامه احلياة قبل الوالدة ،قبل ال�صرخة الأوىل،
قبل وح�ش ال�سهوب ،قبل الأبقار ذات القرون،
عندما مل يكن هناك ا�سم،
مل يكن هناك وجه،
فقط حتليق ح ٌّر و�إ�شراق العوامل...
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طائران في الضباب
ح�صانان �أبي�ضان يطريان يف ال�ضباب،
م�صريان قريبان ال ينف�صالن.
احلبل امل�شدود لن يخدعهما �أكرث،
وال�صرخة الغا�ضبة �سرتفعهما على قوائمهما اخللفية.
ح�صانان �أبي�ضان يطريان يف ال�ضباب،
كم يلهمهما ال َع ْدو املتناغم!
من �سي�سقط �أو ًال يف �أع�شاب ال�سهوب
و�أي �شفاه �سيحرقها الثلج �أ ّو ًال؟
من �سي�صرخ عالي ًا يف �أوائل اخلريف،
غري قاد ٍر على الإبقاء على ال�سماء يف عيونه؟
ح�صانان �أبي�ضان يطريان يف ال�ضباب،
غيوم متمردة.
مثل جنمني يف ٍ
ح�صانان �أبي�ضان يطريان يف ال�ضباب،
على احلدود ال�سوداء غري املحروثة،
هكذا بال هوادة يتبعا ِننا،
رهيب وبهيج على الروح...
�شي ٌء ٌ
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الحياة تسير وتمضي
احلياة ت�سري ومت�ضي،
كما �سارت من قبل.
�إنها جمرد رحلة.
بني « مل يكن » و « كان ».
�إنها جمرد حلظة ق�صرية -
بني احلب والفقدان،
حلظة مندفعة ،ري�شية،
مثل �صرخة طائر القيق يف امل�ساء...
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حبي الوحيد
�آه ،هذه الرغبة الغريبة -
رغبة ع�صفورٍ ،غيمة ،ظبية:
حفظ حلظة احلياة -
وتقليب احلياة ب�شكل �سريع.
حبي الوحيد ،هي
جلد ِع ْجل،
مثل لفيف ٍة من ِ
�أو كتابة على الطني،
هل �سيحطمك الزمن؟
ولكن ،رمبا� ،ستبقى �صفحة،
كلمة� ،سيبقى �سطر
حتت رماد احلياة ،حتت الرتاب؟
 ...من ال�سماء تتدفق نا ٌر،
متعددة اللغات و�ص َّماء.
ومرة �أخرى ،ومرة �أخرى يحرق اخلالق،
وهيهات �أن يخلق!
وهو ال يعلم
ثمن �إبداعاته.
يق ّلب بالرياح احلياة ،يق ّل ُب،
ال ميكن �إيقافه.
ال يعرف الكلل.
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ليكن ما سيكون
ْ
ليكن ما �سيكون،
هل �ستحزن عليه؟
الكثري من ال�سعادة �سقط -
ال ميكن فرز كل �شيء.
واحلزن؟ ما هو احلزن؟
فقد �سحق حتى الأر�ض؟
لكن دموعي املريرة
جميعها تدفقت يف البحر.
يف القاع �سوف ت�ستقر الدموع -
هناك نور وهناك �سالم،
لتنمو ل�ؤل�ؤة
رمل خلف اخلد.
مع حبة ٍ
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في العالم المقلوب
يف العامل املقلوب ،حيث كل �شيء م�ؤقت وم�شروط،
حيث تعبت ال�صحف من ال�سجالت اجلنائية،
حيث يحت�شد الطغاة ،واخلبث يق�ضم الروح،
حيث يحرتق �آرال ،ويت�سلل الطاعون �إىل الياب�سة،
حيث الغرور ،واحلاجة ،وكل �شيء يوحي بانهيار العامل،
�سا ّم ٌة هي الكلمات ،والهواء ،وموجات الأثري،
حيث ينهار كل �شيء ،كل �شيء  -احلبال الإر�شادية تعفنت،
تتقطع ،تتدىل ،تتحول �إىل �سحابة غبار.
يف عامل الأ�شباح هذا ،حيث كل �شيء �شبحي وم�ض ّلل،
حيث ت�ستن�شق احل�سناوات �أبخر َة خمدِّ ٍر ُع ْ�ش ِب ٍّي،
حيث يذهب ال�سفاحون يف الليل خلف فري�سة دموية،
حيث تنجو املهام بالكذب� ،سواء على اليمني �أو الي�سار
يف نهاية الزمان ،يف ن�شوة الغروب املجنونة
كنت مذنب ًة يف �شيء ،
� ،سام ِني �إن ُ
ْاحت َِ�ض ِّني بق ّو ٍة ِ ْ
ْاحت َِ�ض ِّني بق ّو ٍةْ � ،إذ ال توجد حماية
با�ستثناء حبنا.
ْاحت َِ�ض ِّني ،ما دمنا مل ُنقتَل.
ما دامت احلياة حياتنا ،واحلنان ي�ضغط قل َب ْينا.
َيح ُّل الظالم  -هذا هو احلال ،ولكن يف يوم من الأيام �سيبزغ الفجر...
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موسى
مو�سى القدمي معقود الل�سان.
ما�شي ًا على طول م�سار املنحدر احلجري،
يتنب�أ ،ولكن �أمل روحه
يعب عنه بل�سان هارون.
ّ
قال -وا�شتعلت و�سط ال�صحراء �شجرية،
ملعان امللح.
وافرتق البحر يف ِ
�ألي�س كذلك هو ال�شاعر – وحده الف�صيح ،
أحد ما؟
وحده املرتجم للإرادة العليا ل ٍ
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حوا ٌر مع الحب
لي�ست الطيور تزقزق ،بل هي �أجرا�س الربيع.
خرجت من هناك� ،إىل حيث دخلت دون �أمل.
ُ
يف عيون املحكومني ر�أيت نور ًا يتال�شى
يف عنرب الإعدام ،يف املبنى الذي ال يوجد منه مفر،
حيث تنبعث رائحة حم�ض الكاربوليك ،حيث يكون الهواء يف احللق ُم ًّرا،
ال�شرعي ،ومريوله الأخ�ضر يلمع،
الطبيب
حيث يذهب
ُ
ّ
حيث ي�ستلقي النا�س احلزانى ،ووجوههم �إىل اجلدار،
حيث ال ميكنك البكاء ،لأنهم وثقوا بي،
الربيع خارج النافذة ،كرة الأقحوان الأبي�ض كالثلج -
وابت�سمت ،ووعدتُ اجلميع باحلياة!
ُ
خرجت من هناك� ،إىل حيث دخلت دون �أمل.
ُ
فهل احلب ركلني من ال�سرج؟
التقطني باحلبل ،ع َّقده� ،أخرجني من عقلي:
�أطرده بعيد ًا  -و�أرك�ض وراءه بنف�سي.
 ا�ستفيقي ،تنازيل ،فهي ل�شخ�ص �آخر!  -يلهمني اخلجل. اذهبي ،خ ِّربي وخذي!  -احلب يخربين.لك -الدم يف�صلكما.
 ال تلم�سي ،لن يكون ِ ال داعي للأبد ،ليكن للحظة واحدة! -يجيب احلب. اتركي هذه النزوة ،دعيها ،ان�سي ،ال تنادي!أيت املوت – �أيعقل �أنك تخ�ش َني احلب؟
 لقد ر� ِ�صامت� .صامت الآن �أي�ض ًا.
القدر وحده
ٌ
ملاذا �إذن ر َب ْطتَنا �أيها اللعني؟
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أغاني سهوب غزالن الريم
ٌ
(مستوحاة من الفولكلور الكازاخي)

الهضاب
على
ِ
(أغنية)

لهب �سحلي ٍة ر�شيقة
ُ
ينظر من املوقد.
َمنْ دخل حتت قبة اليورتا -
تخربين الدومربا.
الناعم
اللهب يف الرماد
ِ
يختبئ للحظ ٍة.
لن يذهب ،الم�س ًا الأوتار -
لديها لغة!
كيف ترن الدومربا وتبكي! -
هذا هو قطيعي
ي�سرقونه.
الفار�س يقفز -
�إنه طويل و�شاب.
بعد �أن التقط النجمة يف البئر،
�أعطى للخيول الأمر.
ي�ضح ُك مثل وتري
َ
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الذي مل�سه!
دلت يف ال�سماء،
ثالثة �أقمار ا�س ُت ْب ْ
جفت ثالثة �أيام.
َّ
غ�ضب
قط ُ
عت ال�سوط يف ٍ
على ظهر احل�صان.
القبعة مع احلافة احلمراء
رميتها ،على عجل.
غ َّنت ال�ضفادع املبكرة
يف الق�صب البعيد.
طيور الكراكي ح َّلقت فوق احلقل.
بد�أت العزف.
بعد �أن �أَطلق القطيع �إىل احلرية،
�أخذ الفار�س الدومربا.
حرقت الأغنية القلب ،وعظام الوجنتني
حتولت �إىل جليد.
كما هو م�شتاق وتري،
ما ا�سمه!
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حكايتان حول كيلين تيوبي
1
فوق القلعة الطينية لي ٌل � ْأ�س َودُ،
�شواهد قبو ٍر يف كل مكان،
ولي�س هناك من ي�ساعد املدينة –
جميع املحاربني ُقتلوا يف املعركة.
وقال احلكيم �إن تدمري الأر�ض قاد ٌم،
كما تنب�أ الأنبياء منذ زمن.
على كل اخلطايا �سيقام العقاب
على ر�ؤو�س النبالء والعامة...
وجت َّمع النا�س يف ثياب املوتى.
يف الرحلة الأخرية هذه.
اقرتب الأعداء� ،أثاروا الغبار،
�صرخت خيولهم ال�سوداء،
ملعت �أ�سنانها يف �أ�شعة الفجر،
خوذاتهم حرقها التنني.
لكن احل�شود جت َّمدت ،مرتا�ص ًة بع�ضها على بع�ض:
مولودة من رغوة غيمة،
مولودة من وهج ال�شم�س،
خرجت ح�سناء على اجلدران.
وق َف ْت عاري ًة �أمام احل�شد اجل�شع،
َّ
بت حاجبيها القا�سيني،
قط ْ
وكانا م�صطنعني على جمالها
�أعماهما اخلبث والدم.
هرعت الغيوم ،ورح َل ْت �سراب ًا
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ذابت يف دخان ال�صباح.
يف العربات املج ّنحة للزوجات املحبوبات
�ضاعت احل�سنا ُء معهن.
�أ�ضاءت القلعة الناجية ال ُق ّبة،
�ضربت على الرق ،و�أ�شعلت النار،
و�أعادت بناء جدران جديدة.
 ...القلعة الناجية ت�سربت رما ًال...
حم�صنة...
ووحدها احلكاياتُ
ّ

2
القلعة الطينية ل َّفها الليل،
مثل امر�أة يف �شال احلداد،
ولي�س هناك من ي�ساعد املدينة:
لقد �سقط الرجال وال�ش َّبان.
وقال احلكيم الأ�شيب مثل القرون:
«�أ ُيعقل �أنه ال حماربني لدينا؟»
بكت الأرامل ،وعانقن بناتهن:
العا ُر بقي عليهن يف الدنيا!
لكنْ حتركت م�صاريع الأبواب املزخرفة،
لكنَّ ال�صوتَ دوى يف امل�سجد.
ر�شيق ًة ورائع ًة َ
مثل �ضو ِء ال�صباح
ثوب �أرجوا ّ
ين متطاير،
يف ٍ
ونظرت بقو ٍة يف الرد علىدخلت
ْ
ْ
ال�شتائم واللعنات الأنثوية:
«مل ي�ستطع �أح ٌد يف وقت من الأوقات �أن يهزمنا-
مل َن ْن َح ِن للعوا�صف وامل�صائب!
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يف املعركة ال�شر�سة ،ويف م�سري احلمالت
م�شينا خلف القادة.
حاب�سني الدموع ،دون �أن ُنخفي وجوهنا،
فتحنا فتحة الأفاعي!»
قالت ول َّوحت بال�سوط الرنان.
جت َّمعن يف ح�شد ،مثل الطيور،
البنات ال�صغار مع �سيوف الآباء،
والأرامل مع �سيوف الأزواج.
عد ٌد ال يح�صى ،كالغبار ،يف كل مكان ،كالغبار
هجم الأعدا ُء على املدينة.
َ
ما �أكرث ما �سقط منهم على ع�شب الري�ش الدموي ،
�شاخرين من �أعناقهم املذبوحة!
أيت الف�صيل املكتئب الأخري،
ور� ُ
يحفر القبور للقتلى:
عند املحاربني ت�ضيء �ضفائر القلعة
حتت �شم�س االنتقام احلمراء.
منزلقني من حتت اخلوذ املثقوبة بال�سيف،
ت�ستقبلهم املنارات ال�سماوية...
 ...يا لها من حكاية �صادقة ،عن ذلك تتحدث الرمال بدون ل�سان...
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بوريلتاي
(أغنية قدمية)

مهر ٌة �أنا لل�شاطئ الأ�سمر.
لي�س لديه جنم وال عالمة -
ال يوجد معرب يف الوادي العميق،
الرياح �إىل ال�سهوب� ،إىل املنحدرات!
تقود
ُ
وقوف حبيبتي
�إىل ِ
مكان ِ
�سوف �أركب ح�صان ًا ر�شيق ًا -
رياح احلقول
فرا ٌغ يف ال ُق ْر
َ
ب ،وحدها ُ
بدوام ٍة ترف ُع الرماد على الرمال.
وحدها الأع�شاب اجلافة تتنهد...
أخذك �سر ًا؟
َمنْ  ،يا حبيبتيِ � ،
يا هالل منت�صف الليل ،يا قلبي،
غرق قلبي يف �صدري من الدموع...
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غيوم فوق باياناول
ٌ
(أغنية قدمية)

ال تتبد ُد الغيوم فوق باياناول �أبد ًا
وال ت�ش ُّع �شم�س الظهرية فوق هذه الأر�ض،
وراء الثعلب الأحمر الذي وم�ض نار ًا بني ال�صنوبر،
اندفعت حد�أ ٌة -لكنَّ الوح�ش ال ميكن اللحاق به.
ُد َّقت �أوتاد اليورتا بالقرب من املرعى ال�صيفي املحبوب
قريتنا الهادئة والنار تتجمد يف الرماد،
ولكن لن �أمتكن مر ًة �أخرى من ر�ؤية املحبوبة -
اليورتا ،الطائر الأبي�ض �سوف يغادر للتجول يف الأر�ض...
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إيران-غاييب -
( إيرانبيك أورازبايف )

( و ُلد عام )1947
� y yش��اعر وكات��ب درام��ا كازاخ��ي ،تخرج في كلي��ة التعدين من المعهد
الكازاخ��ي للهند�س��ة التكنولوجي��ة ع��ام  ،1970كم��ا ح�ص��ل عل��ى
دورات �أدبي��ة م��ن معه��د جورك��ي الأدبي بمو�س��كو عام .1980
�y yص��در �أول دي��وان �ش��عر ل��ه ع��ام  1974بعن��وان «القل��ب يغن��ي» ،
وفي ال�سنوات الالحقة �صدر له �أكثر من ع�شرين ديوا ًنا �شعر ًيا من
بينه��ا «ال�س��بعة كن��وز»«  ،عي��ن اللي��ل»«  ،الحي��اة �ش��عر»«  ،دار
الجم��ال»«  ،العال��م الم�ش��رق»«  ،عال��م ال�ش��عر» وغيره��ا.
y yتع��د الق�صائ��د والأ�ش��عار الغنائية والفل�س��فية الت��ي ت�ضمنتها هذه
الأعم��ال دلي� ً
لا عل��ى المهارة ال�ش��عرية لأورازباي��ف ،وكذلك دليل
عل��ى المكان��ة المرموق��ة الت��ي و�صل �إليها .كم��ا توغلت �أعماله في
الآفاق الفنية والجمالية ،وفي ال�ش��عر الكازاخي ب�ش��كل عام.
�y yأل��ف �أورازباي��ف �أكث��ر م��ن ثالثي��ن ق�صي��دة درامي��ة ،ومنه��ا:
«الكوميدي��ا الوح�ش��ية»« ،ه��ل هن��اك �س��م ل��م �أتجرع��ه بع��د»« ،الري��اح العاتي��ة»« ،الملعون��ون م��ن اهلل»« ،نم��ر جامب��ول
الأحم��ر»«  ،الرج��ل الذهب��ي»«  ،الخطيئ��ة المقد�س��ة»«  ،ع��ودة ماوكل��ي»«  ،موخامبي��ت» وغيره��ا م��ن الأعم��ال.
y yعر�ضت �أعماله الدرامية الأخرى على م�سارح الدولة ،وتعرف القراء من كل �أنحاء العالم على موهبته.
y yترج��م �إل��ى الكازاخي��ة �أعم��ال دانت��ي �أليغيي��ري ،و�آدم ميكيفيت���ش ،وهوفاني���س �ش��يراز ،وتارا���س �شيفت�ش��ينكو ،وفالديمي��ر
ماياكوف�س��كي ،ومامي��د �إ�س��ماعيل ،وبي�لا �أخمادولين��ا ،وميخائي��ل يوخ��م ،و�إي��دا فيرب��ر وغيره��م م��ن الأ�س��ماء الالمعة.
y yعام  2006جذبت اهتمام الجمهور مجموعة �أعمال ال�شاعر الم�ؤلفة من ثالثة ع�شر مجلدً ا.
y yح�ص��ل �أورازباي��ف عل��ى جائ��زة «ت��ارالن  الم�س��تقلة» ،وك�أ���س رع��اة العلوم والفنون في كازاخ�س��تان على روايت��ه التراجيدية
«ماخامبي��ت» الت��ي �ص��درت ع��ام .2003
y yف��از بالجائ��زة الرئي�س��ية ف��ي العدي��د م��ن م�س��ابقات ال�ش��عر ،وف��از �أكث��ر م��ن م��رة ف��ي م�س��ابقات المهرجان��ات ال�ش��عرية ف��ي
تخ�ص���ص الأعم��ال الدرامية.
y yفاز بجائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام .2002
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المبارزة
�أحيان ًا �أرى بو�شكني خالل الأيام وال�سنوات.
ولكن ،الثلج الأبي�ض �ضرب الر�أ�س الأجعد،
رمبا مل تذ َّله احلقبة.
وكان �سعيد ًا باملبارزة ،
تلك نف�سها ...
امل�صريية ...
ح�سن ًا ،يف هذه الأيام ،حيث حتظر املبارزات،
ِظ ُّل ليباجي ينزلق على ظهري �أي�ض ًا؟
والفار�س خلفي يطري �إىل الهدف القاتل -
كله بالأبي�ض على ح�صانه الأبي�ض.
و�أنا �أبطئ خطواتي يف هذه امل�سابقة.
دعه يت�أكد من خالل طبقات ال�سنني
م�سد�س،
ل�ست بو�شكني مع
� ِّأن �شاعر �آخ ُرُ :
ٍ
م�سد�س كامنٌ .
و�إمنا �أنا نف�سي  -مثل املوت  -يف نف�سي
ٌ
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َت َن ُّفسان
هناك نوعان من التنف�س الب�شري،
يبدو �أنهما ي�ستبدالن بع�ضهما البع�ض وبدون تَ�س ُّرع.
ال�شهيق – ت�ستيقظ فيك قوة الوعي.
الزفري – ترتكك احلياة �إىل الأبد.
ال�شهيق والزفري – كم هما ملتزمان بالأهداف؟
ال�شهيق والزفري –  هل م َّرت ثاني ٌة �أم قرنٌ؟
ال�شهيق والزفري –   هل هما عزرائيل مع جربيل؟
منذ �أن امتلك الإن�سان التنف�س
�شهيق وزفري.
حلظة لقاء وحلظة فراق.
تكرا ُر ال�صوتني يف روحك.
ال�شهيق والزفري -نوعان من التنف�س الب�شري،
مثل العمل الأبدي لل�ساعة الرملية.
ال�شهيق والزفري -هما مثل حلم غري مرئي.
نوران ،بينهما ي�س ُري كل �شخ�ص.
ال�شهيق والزفري – هما �أو ًال مثل الن�صر
الذي بعده ،للأ�سف ،دور الهزمية.
�أنا �أتنف�س -هذا يعني �أنني �أبتهج ،و�أبكي.
�أ�سخنُ حتت ال�شم�س ،و�أجت َّمد يف الظل.
عاملان مينحا ِنني احلزن واحلظ.
بالن�سبة يل املوت واخللود هما مينحا ِنني �إياهما.
اجلنة واجلحيم يحومان فوقي يف دائرة.
خلف العذاب ي�سرع النعيم.
النور ي�صبح ظالم ًا.
لكن هذا العذاب
من �أجل حياة �صلبة مريحة لن �أتنازل عنه! ...
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صرخة الروح
واي ،واي،
ال تدق القلب!
�إذا كانت جميع �أ�شجار الدردار،
كل الأ�شجار
ُ
�ستتحرك من الرتحال،
مهد
وتتح ّو ُل �إىل ٍ
نحو الفرح ال�شامل،
والأخرى �ستكون
قرب ًا حتت الركام الثلجي،
وواحدة �ستتخ َّلف،
�ست�صبح م�شنق ًة...
ا�ستجاب ًة حلكايتي
بك
ما ِ
هد� ِأت فور ًا؟
ال يوجد ج ّال ٌد
يف هذه املرة
و�سطك؟
ِ
ال�شع ُر
املهد هد�أ.
يف ِ
النع�ش
القلب يف ِ
يع ّذب القدر.
ل�شنقَ
اجل َّال ُد اللعني
ال�شاع َر
على امل�شنقة،
فوق ال�سهوب
الأم...
�أنا� -أمامكم!
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االنضمام إلى الساللة
� ُ
أعرتف َ
بك قدي�س ًا ،
ا�ستعداد لأن �أكون قربان ًا لك.
�أنا على
ٍ
يا �ضيائي ،ع�ش طوي ًال  ،ولكن
كبتُ .
ال ت�أ�سف �إن ِ ْ
ال حتاول �أن تغويها� ،أيها القمر،
وال تفتنيها �أيتها ال�شم�س.
ما دامت هي مت�شي وتتنف�س،
هناك حبي من النظرة الأوىل.
ال تظهر �ضعفك،
نحن �أقوياء ،نحن �أق�سى من الزجاج.
�أغاين التهويدة (� )١أغنيها
�أنا لك ،مثل ال�سماء واحلقل.
طوال الوقت �أنت و�أنا مع ًا،
ال�شعور بالوحدة ال يليق بنا.
الرتاب �سنذهب �سوي ًة،
حتى �إىل
ِ
ولكن حتى هذا �سيكون علين ًا قلي ًال.
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المنطق غير المنطقي
�أيها الإن�سان،
ملاذا ُخ ِلقت؟!
بال جلام
نو ٌع
ٍ
أنت ال ت�ستوعب نف�سك-
� َ
� ُّأي حماقة؟!
�ضجرتَ
مكثت
�أو َ
وحيد ًا
غري متوازن؟
تقول،
ماذا تفعل؟ ال!
ال!
ال!
ال!
تفاهة!
هراء!
خ�سارة!
لدى البطل
كل �شيءٍ – ف ٌّج،
غري مطبوخ جيد ًا،
مقلي جيد ًا،
غري ّ
ا�ستوعب :من هو؟
بال عقل؟
ملاذا �أنت
ٍ
قت – �أرين.
ماذا َخ َل َ
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أنواع هذه،
�أي � ٍ
منعطفات و�سرابات؟
�أثبت!
 ،كذب!
 ،كذب ٌ
كذب ٌ
ٌ
 ،تكذب!
 ،تكذب
تكذب
ُ
ُ
ُ
تكذب ب�صفاق ٍة!
ُ
عازم.
على اال�ستماع غري ٍ
َمنْ  ال ر�أ�س له،
يعي�ش بدون عقل.
و�أنت ِع ْ�ش-
ابكَ  ،ق ْه ِقهُْ  ،ك ْل،
ِ
احت ِف ْل بالأمل،
َز ِّم ْر باملزمار!
ت�ص َّرف كالقرد!
ُم ْت بال�صدف ِة.
َهدِّ ر بهدوءٍ
قط عجوز،
مثل ٍ
وت ََ�ش َّرد!
كنت ال تبكي -
و�إن َ
ماذا تعني؟
كنت ال ت�ضحك،
و�إن َ
�صرع،
ال ت�ضطرب يف ٍ
ْ
ال ت�أكل ،ال ت�شرب -
�أنت قمل ٌة،
بخالق.
ول�ست ٍ
�أرجو املعذرة،
التق ُّم�ص 
ُ�شجع طفلها على النوم  ،وتعتمد هذه الأغنية على التكرار وعلى الإيقاع الب�سيط والكالم الذي يجذب خيال الأطفال.
  (  )١تهويدة� :أغن ّية هادئة رقيقة تغ ّنيها الأ ّم لت ِّ
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م�ستحي ٌل
وكذب.
ٌ
بالن�صيب الأف�ضل،
ِ
بالإراد ِة احل َّرة –
لي�س بالعقل-
ِ
َ�ص ِّلِ  ،ا ْخ َ�ضع،
ِا ْرك ْع له،
توج ْه �إلي ِه،
َّ
َت�أَ َّم ْل.
َ
بروحك،
�سم
ِا ُ
يهب لك القدر،
و�س ُ
َ
�أيها امل�سكني،
احلب وال�شجاعة.
َ
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كي تموت...
هت نف�سي بال�سماء!
َ�ش َّب ُ
هذه الفكرة ُت ُّ
ق�ض م�ضجعي.
�أغنية احلياة �أ�ؤلفها بنف�سي،
واحلرية تل ِّو ُح يل بيدها.
�أنا ل�ست �آباي القاهر.
أندم.
�إذا كان هناك ثمة �شيء خاطئ � ُ
أغنية ال تن�سها يا �أخي،
هذه ال
َ
ال �أ�ستطيع �إر�ضاء اجلميع دفع ًة واحد ًة.
تع ّلموا كتاباتي،
لأجلكم و ُلدتُ  �أنا �شاعر ًا،
والروح للخلو ِد واحد ٌة،
و�أعتق ُد �أنه ال يوجد خلود.
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أحبك
�إذا انف�صل
عن اجلمجمة
ف ِّكي
ي�شعر
بال�سلطة
وب�أ�سنانه
يحفر القرب
قا�ضم ًا
الطبقة خلف الطبقة،
وينطق باالعرتاف:
�أحبك،
يا روحي،
امليت
كما يحب ُ
قربه.
تخ�شبت،
جتمدت،
�أحبك،
يا قدري
مثلما يحب اهلل
عبده!
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ٌ
رقيق كزهرة
احلياة حقيقة ،املوت يبدو كذبة
ال تندم على ما فات ،ال تغ�ضب.
ب�إمكانك �أن تنظر ب�سعاد ٍة �إىل ال�شم�س،
مثلما تتبادل مع امر�أة النظرات.
بدف ِء الأر�ض تن َّع ْم
وكنْ قوي ًا مثل حجر الغرانيت.
ف�أنت متتلك القوة على الطبيعة،
�أَ ِد ِر الأر�ض الدافئة بيديك.
حجر الغرانيت ،الإن�سان ،الزهرة -
دائم ًا يعي�شون يف ثالثة مظاهر.
و�إن �ش َّككت ،ال تكن قا�سي ًا ،
ال تدع هذه الوحدة تختفي.
وال تقتل ْع �أ ًّيا منهم مبفرده،
اقتلعهم جميعهم ،و�سيكون ذلك �صحيح ًا.
ال ت� ِؤذ يف حياتك �أحد ًا،
و�ستكون نعمتك ال حدود لها.
منطقي،
اقتالع الزهرة
ٌّ
عندما متوت الزهرة من الإن�سان،
فال تفخر بنف�سك� ،أيها الإن�سان،
  وليد القرن.
ق�صد َ
كي ال ت�صبح عن غري ٍ
�شخ�ص ما على ر�أ�سه،
�ضرب
عندما ُي ُ
ٌ
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الكذب يعطي براعمه.
ف�إن
َ
ويف مكان ما حتت ال�سماء الزرقاء،
الكذب يف عرب ٍة قذرة.
�سيندفع
ُ
�أنا � ُ
أعرف بالت�أكيد ،الإن�سان-الزهرة-
احلجر – هم جت�سي ٌد للإن�سان.
وجميعهم لديهم � َأجلهم على الأر�ض.
واحد مبفرد ِه عاجزٌ.
وكل ٍ
الكذب،
وهل هناك َمنْ  ال يخاف
َ
و�س َّمه؟
ومل يج ِّرب �سح َر ُه ُ
رمبا هناك ،ولكنْ من َ
ب�شرف،
عا�ش
ٍ
َ
بالقرب.
امل�ستهزئ
الكذب
�شاهد
َ
ِ
َ
العقل،
هناك �س ٌّر
ع�صي على ِ
ٌّ
الزهرة دائم ًا ت�سعى �إىل الإن�سان،
وترغب هي �أي�ض ًا �أن ت�صبح يف النهاية
ُ
حجر ًا وتعرف كل �أ�سرار الزمن.
الثالثي،
�أُبا ِر ُك التحا ُل َف
ّ
فليتعزز ،ول�صبح نهارك �شم�س ًا،
َ
وليلك �شم�س ًا �أي�ض ًا ،ولي�س عبئ ًا ثقي ًال،
َّ
أطباق كل ما هو �سيئ.
وليتحطم كال ِ
ن�صف ًا! ال�سعادة واحلزن
كنْ ُم ِ
اقبلهما كحقيقتني حياتيتني،
وج�سدك الرقيق ،مثل زهرة احلداد،
�أنزل ج�سدك احلجري يف الرتاب.
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أغنيتي
�أ�سم ُع �أغني ًة قدمية ،هي
ال ت�سمعني.
�صمت من َّ
ال�شعر
بحبل ٍ
ِ
على رقبتي النحيفة تخنقني.
�أغنيتي القدمية
ت�ضرب يافوخي احلجري،
ُ
حمتفظ ًة باخللو ِد،
حت�سب الزمن.
ُ
يف نهاية املطاف �ستتعب هي �أي�ض ًا.
تنتحب
يف يوم القيام ِة
ُ
وتبتل ُع احلزنَ كل َّي ًا،
رائع ٌة ،حمبوب ٌة� ،شيبا ٌء!
يف املاء ال تغرق ،ال حترتق يف النار،
متنح للبدايات احل�ضنَ .
و�أغنيتي ُ
تعي�ش َّيف،
�أ�ص ّلي كي ال �أفقدها �أنا.
الأغنية تطفئ الدخان اخلانق حولها،
وقد تنفجر مرارتها فج�أ ًة،
مت�شي يف احلياة حزين ًة
هي مع احلقيقة املج َّردة،
هي معروفة ك�أغنية
ال يوجد ما هو �أكرث �شهر ًة منها،
هي ح َّية ،لكنها ترتعدُ،
 ،تنزعج،
ُ ،تغ�ضب
تتم َّرد
ُ
ُ
لكنها معروفة �أي�ض ًا ك ُم َغ ِّنية وحتمل العامل.
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ومهما كان فكلماتها �صحيح ٌة،
مهما كان هي ح َّي ٌة!
فيل،
ح َّي ٌة هي! وكما على ٍ
تنبح الكالب.
على الأغنية ُ
� ُ
أ�صرخ بهم :ك ّفوا عن �أ�ساليبكم� ،أيها احلمقى،
لدى ال�سيدة يدان! – �أنتم �أوغاد.
�أنتم تتخبطون بني الأرجل،
املالك بالن�سبة لكم – قي�ص ٌر وق ّدي�س.
�أما �أغنيتي فهي ،كما الن�سر،
حا ّدة .هي ت�سمو عالي ًا
وب�صالب ٍة على الأر�ض تقف.
�أما �أغنيتي فهي ال تخفي قط � َّأي �شيءٍ
يحمل اخلري.
ب�سال�سل،
ال  ُت َق َّي ُد
ٍ
ح�ضن الليل.
ال تهد�أُ يف ِ
العامل� ،س َن ُد اهلل
لغ ُز
َ
ُ
ال تخف�ض عيونها.
�أما �أغنيتي فهي بال جدال –
بذرة حب ،وجز ُء نورٍ.
يتما�شى معها
القر�آن والتوراة ،
وكالم العهد القدمي.
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كل شيء
َّ
لدي ُّ
لدي كل �شيء،
و� َ
أنت تعلم �أنَّ َّ
كل ما يعي�ش به الإن�سان ويحيا.
لك ّني �أحيان ًا من اجلليد والنار
ل�سبب ما � َّ
أتعذ ُب ب�صمت.
ٍ
من احلزن يجري يف دمي �س ٌّم.
يذوب يف الفرح!
يف روحي ع�س ٌل ُ
قلب وكب ٌد ورئتان  -ب�ستا ٌن
َّ
لدي ٌ
ال ينبغي فيه مل�س التفاحة.
�إذا ما ا�سو َّدت هي فج�أ ًة ،
�سوف �أعتق ُد �أنه لي�س عبث ًا
� ُ
أف�ضل �أيامي معدود ٌة،
وقلبي حت َّمل احلريق.
مثل �أي �شخ�صُ  ،و ِه َب يل ج�س ٌد،
ول�ساين يغ ّني دون �أن يحرتق.
و�أنا � ُ
أعي�ش دون � ّأي م�شاكل.
ذلك هو ن�صيبي.
َّيف �صحرا ٌء حتى ال�سماء،
َّيف بحري ُة ميا ٍه عذبة.
وبالطبع َّيف غاب ٌة،
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مل تعرف احلزن يف حياتها.
عال،
� ْأح ُل ُم و� ْأ�ض َح ُك
ٍ
ب�صوت ٍ
� ُ
أبكي مفي ًا حزن ًا هائ ًال.
يف قلبي رو ٌح مل تنك�سر،
وح ُ
فظها هو النجاح.
ِ
�أكون غبي ًا يف بع�ض الأحيان،
ويف بع�ض الأحيان �أكون نبي ًا! ...
ال�صيف ،اخلريف ،وال�شتاء مع الربيع
�أ�ستقبلها باالبت�سامة قبل �أوانها.
ولكن �ألي�س هذا كثري ًا يف حيا ٍة واحد ٍة؟
ال �أ�ستطيع �أن �أعي�ش خانع ًا،
ال حتاول قتايل
و�ضرب العنق ال�شامخ.
لدي كل �شيء،
و� َ
أنت تعلم �أنَّ َّ
كل ما يعي�ش به الإن�سان ويحيا.
لك ّني �أحيان ًا من اجلليد والنار
ل�سبب ما � َّ
أتعذ ُب ب�صمت.
ٍ
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الم َت َو ِّ
هج
اللهب ُ
قا�س،
�أنا ٍ
الزغب .فوقك
أنت �أكرث نعوم ٍة من
� َ
ِ
كم هو حل ٌو �أن ينزلني القدر
و�أن �أمتلك ج�سم بجع ٍة.
يف نوبة جريئة
�أن �أبلغ ل�شيءٍ يف حبي
عندما يغ ّني العندليب  الروحي
حلن ًا مع�سو ًال
مقاوم ًا الأبيقورية(  ، (1
بحيث الفجر ،ملتهب ًا ومتوهج ًا،
يبلغنا ،نحن َّ
الع�شاق ،ونحن
من الأعلى مائلون ب�أج�سادنا،
ومن الأ�سفل بعقد ٍة مت�شابكون.

(   (1

  الأبيقورية :ن�سبة �إىل الفيل�سوف اليوناين �أبيقور ،وهو مذهب فل�سفي م�ؤداه �أن اللذة هي وحدها اخلري الأ�سمى ،والأمل هو وحده ال�شر الأق�صى.
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الله وحده
ال
يف �شباط،
ال 
على الأر�ض!
ال
يف ني�سان،
ال
يف املهد!
ال
يف مكان ال�شرف،
ال
يف توراة
اليهود،
ال
يف الكتاب
املق َّد�س،
ال
يف «القر�آن»،
القرب،
ال يف ِ
البعد...
ال يف ِ
يف روحي،
عيني
يف ّ
زمن بعيد -
منذ ٍ
ُ
اهلل وحده!
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تحية إلى موطني
يا موطني،
يا ج َّنتي الأر�ضية،
تقبلي حتيتي!
ال�صباح
هنا يف
ِ
و ُلدتُ
وهنا �س�أموت.
بروحي القوية كلها
�س�أرق ُد يف ترابك ب�سالم.
�ضريح كوركيت(   (2
مفتو ٌح للجميع.
به� ،شبيه القمر،
به ،العظيم
ت ََ�ش َّبهوا
و�شعروا بالعزاء.
يا �أرواح(   ، (3
رافقي رمادي.
�أيتها التماثيل الربونزية
التي تب ّدل �أ�سماءها
و�أ�شكالها،
وت�سبح يف الغيوم
�إىل عوا َمل �أخرى-،لك التحية� ،أيتها العزيزة!
نف�سك،
ال  َت ْق ِ�سي على ِ
�أخربيني :هل ما ز ْل ِت ح ّي ًة؟
(   (2

  كوركيت� :شاعر �أ�سطوري تركي عا�ش يف القرن التا�سع امليالدي ،من �أقواله�“ :إذا مل تتذكر املوت� ،ستعي�ش �إىل الأبد».

(   (3

   �أرواح� :أرواح الأجداد عند الكازاخ.
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ح ّي ًة يف الدجى،
أر�ض؟
وعلى ال ِ
ك ُّل ما �أخ�شاه...
�إىل روحي
مل ي� ِأت
عزرائيلي؟
جنتي
ناري
�سلي –
ّ
  ع َ
ُ�س ّمي.
النا�س ي�صرخون:
« �سيموت �شاع ُرنا! »
ولكنْ  ال ت�أْملوا
ال تتخبطوا يف الآالم-
ل�ست �أنا من قال:
ُ
«ال  ُت�شتِّتوا
بازاركم!»
رب:
ولكنْ هناك خ ٌ
عندما ميوت ال�شاعر،
لن ميوت ك ّله!
–

و�إن حدث ذلك،
ف�إن نظر ال�سماء �سيميل
وهي تنظر ُمن َهك ًة
�إلينا،
وت�صب الزرقة
ُّ
من عينها.

303

يعود هذا اليوم
ِم ْن
ل َ
ُ
ملن يعو ُد هذا اليوم ؟
َمنْ يجمع « عطايا الل ه»؟
مع منْ �سيدير « الأخوة » املت�شردون
�ش�ؤونهم العامة؟
الذين جت َّر�أوا بن�سيان املا�ضي،
داخل ُهم فا�س ٌد،
حتت « �سقف » امل�س�ؤولني
م�ستع ّدون لأن يبيعوا �أ َّمهم مع �أبيهم.
اليوم �أ�سالفهم،
الذين ن�سوا َ
ظ ّلوا للت�سمي ِة
آذان – عبيد ًا(   (4
بال � ٍ
لقدرهم اخلا�ص.
ال تراوغ !
�أخربين ،ملنْ هذا اليوم؟
الل�صو�ص واملحتالون
ينهبون مالجئنا
ويطعمون القمل اجلائع،
وال تطرده �إىل الوراء.
خرجوا زاحفني من القذارة
ويت�صرفون كالأمراء.
ّ
قا�س،
غطوا ال�شرف ٍ
بجلد ٍ
(   (4

  يف املا�ضي كانت ُتق ََّطع �آذان العبيد.
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وك�سو ُه بفرو ٍة جعداء.
� ُّأي قذارة هذه؟ � ُّأي تفاه ٍة هذه؟
لِ نْ � ،أخربين ،هذا اليوم؟
اجل�ش ُع يتهافت على الت َب ُّجح،
ِ
لدينا الكثري من �أمثاله.
يقرقعون حول احل ّد،
وي�ستنزفون ال�صفحات:
« فو�ضى! �أوه ،فو�ضى!
هل �ستج ّنب امل�صائب ! »
� ُّأي ك� ٍأ�س هذه؟ �أي فو�ضى!
ك ُّل �شيءٍ من �أجلنا ...وك ُّل �شيءٍ لي�س لنا !
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سيريك آكسونكارولي
( و ُلد عام )1950
y

y

y
y

� yش��اعر وكات��ب مق��االت وف��ي �صحاف��ة ال��ر�أى ،در���س ف��ي معه��د
قاراغندا التربوي وجامعة كازاخ�ستان الحكومية .وقد ن�شرت �أول
�أ�شعاره في مجموعات ال�شعراء ال�شباب مثل« :نف�س الربيع» عام
 1975و»طائ��ر ال�س��نونو» ع��ام  .1980وق��د �أثبت��ت تل��ك الأ�ش��عار
موهبة �ش��عرية جديدة ومبدعة دخلت ال�ش��عر الكازاخي.
yف��ي ق�صيدت��ه البانورامي��ة «ع�ش��رون حد ًث��ا ف��ي الق��رن
الع�ش��رين» ق��دم ال�ش��اعر ت�أمالت��ه ح��ول النكب��ات االجتماعي��ة
وال�سيا�س��ية الت��ي وقع��ت ف��ي الق��رن الع�ش��رين وم�صي��ر الب�ش��رية
والأم��م وكذل��ك الم�ش��كالت الأخالقي��ة.
yالرقاب��ة �س��محت بن�ش��ر ه��ذه الق�صي��دة ب�صعوب��ة �ش��ديدة
وخرج��ت �إل��ى الن��ور ع��ام  1984ب��دار ن�ش��ر «جالي��ن».
yف��ي وق��ت الح��ق ع��اد ال�ش��اعر �إل��ى تقدي��م ه��ذا العم��ل م��ن
وجه��ة نظ��ر الق��رن الجدي��د وق��دم للق��راء ن�س��خة جدي��دة بعن��وان
«فولين��ت» ع��ام .2012

y yحت��ى الآن �أ�ص��در م��ا يق��رب م��ن ع�ش��رة دواوي��ن �ش��عرية ومنه��ا «الفي�ض��ان» ع��ام «  ،1988الغ��روب» ع��ام  ،1990
«مخط��ط الق��رن» ع��ام � «  ،1992آدم  -ح��واء » ع��ام «  ،2000الحي��اة ح��ول ال�شم���س» ع��ام �«  ،2005ألم��از ف��ي
ال�س��ماء» ع��ام «  ،2005ق�صي��دة القبج��اق» ع��ام «  ،2008الغاب��ة ال�س��وداء» ع��ام «  ،2012اوزان» ع��ام  ،2015
«موت�س��ارت و�س��اليري» ع��ام « ،2015ت�أم�لات ح��ول القائ��د الترك��ي قولتيجي��ن» .وف��ي ع��ام � 2014ص��درت �أعمال��ه كامل��ة
ف��ي مجلدين.
y yترجمت �أ�شعاره �إلى اللغات الإ�سبانية ،والأذربيجينية ،والرو�سية ،والأوكرانية ،والتركية ،والقرغيزية ،والمنغولية.
 y yق��ام بترجم��ة �أ�ش��عار �آن��ا �أخماتافاي��ا ،ومارين��ا �إت�س��فيتايفا ،ونظي��م حكم��ت ،ويفجين��ي يفتو�ش��ينكو ،وروب��رت روج��دي
�ستفن�س��كي .كم��ا ترج��م الكثي��ر م��ن الأ�ش��عار الت��ي كتبه��ا �ش��عراء �آ�س��يا و�إفريقي��ا.
y yح�صل على جائزة «�أال�ش» الأدبية العالمية ويعتبر �شخ�صية مرموقة في  كازاخ�ستان.
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عسل األعوام
ُ

البعيدة الحلو
ِ
مل مقدو ٌر عليه،
ك ُّل ِح ٍ
والقلب يد ُّق بقو ٍة وح�ش َّية
ُ
من كلمات�« :أتريد �أن �أع ِّلمك
التقبيل يا عزيزي ؟ »
َ�ش َّب النها ُر اخلريفي،
كنت على ا�ستعدا ِد �أن �أ�سرجه.
أرجح و�ص َّر ال�سور
ت� َ
أخرق...
من العناق ال ِ

َّ
القمر ال�شيباء
ف�ض ُة ِ
جمعت �شفتينا.
ْ
�ضلع
مثل ُمك َّعب متعدد الألوان على ٍ
وتدحرج...
انت�صب العامل
َ
َ
تلك ال�سعادة ا�ستمرت عام ًا كام ًال!
ترقب
ال �أعرف �أحلى من ٍ
عندما ينتظر القلب ال�صديقة
للقاء التقبيل!
ولكن مل يكن هناك يو ٌم �أ�ش ُّد حلك ًة
من ذاك اليوم الذي ر�أيت فيه
مع�شوقتي عند العري�شة
ُت َق ِّب ُل �شاب ًا �آخ َر!
أق�سمت �أنا :لن
و� ُ
تكون الفتيات حمبوبات يل قط!
جهد
...وبدون ٍ
 الحق �شفا ٌه �أخرى...
�أرجعتني يف ٍ
وقت ٍ
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نحن جميع ًا
من القرية النائية
منا ٌخ ممي ٌز كان يف منطقتي
كنا َمر�ضى بال�شعر الرفيع.
وعلى القري ِة ،مطر ًا مندفع ًا
هطلت فج�أ ًة �أبيا ُتنا!
ْ

–

وقد تكون ال�صورة مغاير ًة ،عندما
اله�ضاب ،ويف املنحدرات ،
فتَّ�شت روحي عن ال�شعر يف
ِ
وبعدها حتى �سطح بلخا�ش
تنف�ست �شعر ًا.
�ساري �آركا(   (1
ْ
درب ال�شعراء – ذلك هو دربنا املن�شود،
ُ
تلك هي ر�سالتنا ودعوتنا !
�شي ٌء واح ٌد �أف�سد �سعادتنا� « :ألكا�ش(  ،» (2
ذلك كان ا�سم قريتنا.
واحد منا كان د�ؤوب ًا،
بيد �أن ك ُّل ٍ
مثل الأجنحة النارية للإع�صار.
«  اليوم روما ،وغد ًا القرم » –
�ألي�س عنا قال الكازاخ هذا؟

(   (1

  �ساري �آركا :ال�سهوب الذهبية.

(   (2

  �ألكا�شي� :سكارى.
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�أزه َر يف القلوب الربي ُع املن�شود،
بجد.
م�شينا وعملنا ٍ
و�سيدعونا يف الأزمنة القادمة
�أ�سطور َة احلقبة ال�سوفييتية.
ت�صدح.
فيها �أغانينا ما زالت �إىل اليوم
ُ
نحنُ موا�صلة الأجيال املجيدة!
ُ
 ،لكنها ال تزال عزيز ًة
بعيد ٌة
كلمات القدي�س ذي اال�سم الداوي «ي�سينني»!
اليوم غري �ضروري...
ال�شع ُر َ
بالت�أكيد �سي�أتي قريب ًا زما ٌن
تختفي فيه قبيلتنا �أي�ض ًا ،
مثل «القبائل الهندية» بدون �أثر ٍ  ؟
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أغنية الذهب الساحرة
« الذهب قال :سأفْ تَ ِدي»...
ُ
الفوالذ قالَ :س َأ ْس ُل ُب»...
«
(ألكسندر بوشكني)

ال�ضم ُري جمرد كلمة،
اخلجل والعقل يفقدان جوهرهما،
لأنَّ الأنا م�ستعد ٌة
لأن تتخطاهما.
ال �أُ َ�س َّمى ذهب ًا عبث ًا
زمن.
منذ ٍ
منذ زمن �أ�صبح �سلع ًة بالن�سبة يل
الإن�سانُ ال َّرخي�ص.
تعرفون� ،أيتها املخلوقات البائ�سة:
�أنكم كع�شب الري�ش!
بلحظ ٍة ب�سبب عدم الطاعة
�س�أبيعكم ومن جديد �س�أ�شرتيكم!
تعرفون� ،أيها املعاندون املميتون:
حتى بو�شكني لي�س فرمان ًا بالن�سبة يل!
علي
ال يتوجب َّ
�أن �أحاول تهدئتكم!
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�إذا اقت�ضى الأمر – من ال�سما ِء
�س�ألقي جمموعة من القنابل –
بالإ�ضافة �إىل الذر ّية والهيدروجينية
�س�أجد نيوترونية �أي�ض ًا!
أنحت ملوك ًا وعرو�ش ًا
� ُ
ومبقدوري �أن �أُ�سقطهم بلحظة.
لن مي�س منكم
الوي ُل
ُّ
ا ُ
حل ّكام الذين �أزرعهم!
وال�شعب ،مثل القطيع،
ُ
وي�صمت،
يتح َّمل
ُ
حتى و�إن جل�س اجل َّالدون
إحكام على رقابكم!
ب� ٍ
الإمرباطور وال�سناتور
هناك فر ٌ
ق بينهما من حيث الثمن –
كلُّهم جنودي
يف احلرب غري املعلنة
–

�ضد اجلميع .والقوات
من �أجلي ت�سقط يف املعركة،
وال�شعراء امل�أجورون
�سيتغ ّنون ببهج ٍة مب�آثري!  
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الن�ساء ال تراجع!
نعم ،عن
ُ
�س�أغويهن من جديد
مظهر،
و� ُّأي ٍ
مثل الأفاعي ،م�ستع ٌّد لأن �أتَّخذه!
الأبطال الباخادور
�س�أهزمهم يف خم�س دقائقَ ،
وهم �إىل ثغو ِر
الأعدا ِء ب�سعاد ٍة �سيذهبون.
(   (3

كما لو كانوا من �أجل الوطن
ي�أخذون تاجهم،
من �أجلي يقبلونه
ومن �أجل ق�صري الأبدي!
ب�أن جيوكوندا قبيح ٌة
�س�أُوحي �إىل اجلميع! عم ٌل تافهٌ!
�أنا الأعجوب ُة الوحيدة!
يدعونني الذهب!

(   (3

  باخادور :البطل الذي يتمتع بقوة �ضخمة.
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أفعى ُم َّ
رق ٌ
طة
حم
تخرج من ال َّر ِ
ُ
حم
� ً
أفعى ُمر َّق َط ًة خرجت �أنت من ال َّر ِ
الأم ...ولكن كيف �أعاجلك،
� ْإذ نحن – �أوالد بذر ٍة واحد ٍة،
بحب؟
والأر�ض الأم و ُلدتنا ٍ
الآن �أنت غار ٌق يف الأفكار ال�سامة،
باحلقد،
عيناك الفارغتان مليئتان
ِ
ُّ
تع�ض بال رحم ٍة وعلن ًا
املر�ضع.�س لبدك
ال�صدر املق َّد
ِ
ِ
كيف ال �أ�ست�سلم لهجوم ال�شر؟
أفهم ذلك.
قريبُ � ،
العدو ٌ
بك ّل كياين �أ�شعر بالربد من اخلوف:
ُ
تزحف �أفعى متوح�شة!
�إىل داخلي
وجدت الطريق �إىل بابي.
زمن
� ِ
ِ
أنت منذ ٍ
�شقوق م�سكني.
ت�سللت يف ِ
ِ
وتنامني على �صدري ...كم
ال�سم و�ضع ال�ش ُّر يف ل�سانك!
من ّ
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�أوه ،كم �أود مع �أغنية ال�شجاع – لي�س اجلبان-
ال�شائعات ال�شريرة! ولكن
أبتعد عن
�أن � َ
ِ
علي �أن �أموتُ من لدغ ِة
هل ُم َق ّد ٌر َّ
�أفعى و َلد ُتها �أنا؟
للأ�سف ،خا�ضع ًا �إىل هذه القوة ال�شريرة،
�س�أموتُ معها – وذلك هو احلزن...
ح�سن ًا� ،أيتها الأفعى� ،أنت هناك �أي�ض ًا ،يف الق ِرب
الدغيني من جديد ،الدغيني!
عيني متعب ًا،
بحيث �أغم�ض َّ
العدم...
بحيث �أغر ُِق يف نوم ِ
خفت على �أ�سنانك الالدغة،
و�إن ِ
عندها َ�س ُ�أبعثُ بالت�أكيد!
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مشاع ُر تينغري

(   (4

منح يف وقت ما
�إل ُه ال�سماء تينغري َ
الأر�ض للنا�س كرم ًا منه:
«هي للجميع :للفقراء والأغنياء،
هي تكفي مللوكنا �أي�ض ًا ! »
ا�ستولت القوات على قناطر القالع،
والأوالد على �سفوح اجلبال،
مربو املا�شية على املراعي الوا�سعة،
ال�صيادون على الغابات الكثيفة.
�أر�ضى تينغري اجلميع ! ال يوجد مكا ٌن
ي�ستقر به احلزنُ الب�شري ! ولكن – من �أين ال�سرعة ! –
�صيادو ال�سفوح اجلبلية احلاملة للذهب
�أرادوا �أن ي�ستولوا على ال�سماء �أي�ض ًا !
« كل الهواء لنا ! » � -أ�صحاب الأرواح النج�سة
عرثوا على طرق جديدة �إىل الرثوة- .
� ْ
أطل وجودك الدنيوي !
�س ! »
«ادفع لنا الآن ثمن كل َن َف ٍ

(   (4

   تينغري :تنكري�-أحد �أ�سماء �أكرب و�أهم �إله يف عقيدة الرتك.
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عندما جاء �شاعر مت�أخر
من �أجل ح�صة متوا�ضعة،
فعلى الكوكب من الرمال حتى امللح
جد �سي ٌد!
لكل �شيءٍ ُو َ
بقي ٌ
نع�ش �أ�سود� « ...أوه� ،أيها الغبي ّ!
غ�ضب �إله ال�سماء عليه
َ
قا�س:
وقال يف
انزعاج ٍ
ٍ
نت �أيها الكائن ؟ »
« �أين ُك َ

»

« اغفر يل يا رب! –�أجابه-.
هكذا ،يبدو ،مكتوب يف م�صريي:
ٌ
كنت �أف ِّكر يف كل �شيءٍ يف الدنيا
ومل �أمتكن من التفكري يف نف�سي ! »
النَ تينغري�« :س� َ
أمنحك جنحة،
بحيث تنقذ دوم ًا من الغرور
�أولئك ،الذين يف امل�شاغل الدنيوية ن�سوا
�أن ال�سماء ما زالت فوقهم!»
ْ
بارك يا اهلل يف الدرب الطويل
حتى �أرواح الأجداد تن�سجم مع النا�س.
الغيوم.
منذ ذلك احلني يح ِّلق ال�شعراء يف
ِ
ال ت�صدِّ ْق ! ارفع عينيك �إىل ال�سماء !
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أنا-األغنية األصيلة
لساك الحقيقي
(   (5

ُم َ�ش ِّرفة للكازاخ كلم ُة «�أَ�س َود».
�أو ُّد �أن يدعوا �شعري هكذا!
مثل �ساك ،دائم ًا �أنا يف ال�سهوب ال�شا�سعة
على جياد ر�شيقة!
املج ِّنح الأبي
�أنا على بيغا�سو�س(  َ –  (6
ال �أتخلى عن �شعب �سهوبي،
حمارب يف الهجوم
يف هذا العامل املادي
ٌ
أغنيات ت�سري �إىل املعركة.
روحي مع ال ِ
–

�صوتي الداوي �سيوقظ ال�سماء،
ح�سد لأولئك الذين يتحركون على �أقدامهم!
�س�أكون مو�ضع ٍ
على �شفاهي و�ضع اهلل تلك الأغاين،
�صاخب.
ب�صوت
كي �أُر ّددها
ٍ
ٍ
احل َّكام الدنيويون ال يرعبو َنني!
�أُ َح ِّلقُ تنين ًا رهيب ًا فوق الأر�ض!
الكونُ متعدد الألوان واملظاهر،
دائم ًا َّيف ولي�س دائم ًا معي!

(   (5
(   (6

  �ساك :من �ساكي – �إحدى قبائل البدو ال ُّرحل يف �آ�سيا الو�سطى.
  بيغا�سو�س :احل�صان الأ�سطوري املج ِّنح يف امليثولوجيا الإغريقية� ،أن�ش�أه بو�سيدون ،وكان له دور كبري يف الأ�ساطري.

317

من الغيمة ال�سوداء يف ال�سماء العا�صفة
أع�ص ُر �أمطار ًا �سوداء
� ِ
لتكن �أكرث الأ�س�س قو ًة
ِّ
لكل ما ينتظرنا يف امل�ستقبل!
الغيم ُة ُتظهر يل املو َّدة،
أبيات حافظ،
رب اخلم َر الالذع ل ِ
�أَ ْ�ش ُ
لدي يف معطف ِه
وبو�شكني
م�ستلق َّ
ٍ
بحجم حب ِة القمح!
ِ
ق َّدم يل الفودكا الآن،
�شعرت بالغثيان ...ولكن بعد �أن ب َّددت الظالم،
هبطت مراعي ًا ال ُعرف املق َّد�س
ُ
�إىل ال�شانرياك(    (7العزيز الوحيد!
الربق   
تينغري ،بالرعد
�أوه ،يا
وبلمعان ِ
ِ
ِ
ْ
بارك حتليق روحي!
أر�ض ويف ال�سماء �أذكرك ،
على ال ِ
يا �أال�ش(  َ � ، (8
أذكرك ،يا �شعبي العزيز!

(   (7

  �شانرياك :املوطن.

(   (8

  �آال�ش :مرادفة لكلمة “كازاخ».
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َق َدري  -القضاء والقدر
�أ ٍه ،يا َق َدري،
ْ
هل �أنت مطر ٌز باحلروف الرونية القدمية؟
كيول-تيغني(  - (9
راك ٌع عند اخلان كولتلوغ�-إلتريي�ش( ( . (1
كونانباي –
يف �آباي( (   (1العظيم �أب�ص َر الأب ّوة،
�آليخان( ( ... (1
موا�صلة جديدة لنور ُمح َّمد.
وخمتار
كان االبن املطيع والبار
ملاغاوين ال ِّأبي
املن�سي.
أتوهج بال�شرف ال ِّأبي ،ذات مرة
وها �أنا � ُ
جمل�س �شيوخ حكيم،
جل�ست ،مثل قي�صر مع
ٍ
ح�ضن امل�سنني
كان بالن�سبة يل �أك َرث تكرمي ًا من العرو�ش!
عل الرغم من �أنني
مذهبني �آخرين...
ر�أيت يف
وقت الحق كثريين َّ
ٍ
َ
ق�ص�ص معذبي كارالغ( ( . (1
طاردت ال�سراب
(   (9

  كيول-تيغني :قائد �سيا�سي وع�سكري للخانات الرتكية الثانية.

( (  (1

  اخلان كولتلوغ�-إلتريي�ش :خان تركي ،م�ؤ�س�س اخلانات الرتكية الثانية.

( (  (1

  �آباي كونانبايف� :شاع ٌر كازاخي �شهري.

( (  (1

جمتمع ودولة.
  �آليخان :نورحممد بوكيخان :رجل
ٍ

( (     (1كارالغ :مع�سكر لالعتقال والعمل من منظومة �إدارة ال�سجون واملعتقالت يف وزارة الداخلية ال�سوفييتية ،حيثُ كان العديد من ممثلي الطبقة املثقفة
الكازاخية.
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مل يتمكن تينغري�-ستالني �أن يقهر �شجاعتهم!
�أ ٍه ،يا َق َدري،
ْ
هل �أنت مطر ٌز باحلروف الرونية القدمية؟
كيول-تيغني-
راك ٌع عند اخلان كولتلوغ�-إلتريي�ش...
كونانباي –
يف �آباي العظيم �أب�ص َر الأب ّوة،
�آليخان-
موا�صلة جديدة لنورحممد.
وخمتار
كان االبن املطيع والبار
ملاغاوين ال ِّأبي
املن�سي.
أتوهج بال�شرف ال ِّأبي ،ذات مرة
وها �أنا � ُ
جمل�س �شيوخ حكيم!
جل�ست ،مثل قي�صر مع
ٍ
�أبي هو جمل�س �شيوخي! ولي�س عبث ًا �أعتز بذلك:
ركبتي �أمام �آك�سونكار( (   (1نف�سه!
جثمت على ّ

( (  (1

  �آك�سونكار :ا�سم والد ال�شاعر الذي يف ترجمته عن الكازاخ يعني ال�صقر الأبي�ض.
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الحياة ...
دوران حول الشمس
هي
ٌ
تهدر،
ترتعد بقو ٍة
تلك الكرة التي ت�سمى الأر�ض.
بيد �أنها
ال تغري مدارها
حول ال�شم�س املحمية!
هنا االنفجارات
ترعد ع�شوائي ًا،
ولكن وفق القوانني ال�صارمة
مع الكوكب يف الف�ضاء تط ُري
ومالعب.
�سجو ٌن
ٌ
هنا �صفوف عربات �أطفال،
يف حدائق امل�شي الظليلة،
�آثار َ
قوافل جديدة
إجحاف.
يف ال�صحارى احلا َّرة ب� ٍ
هنا يف نفو�س النا�س يعي�ش 
ري ،ال مباالة ،ح�س ٌد.
خ ٌ
ومع �أر�ضي
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�أدور �أنا �أي�ض ًا حول ال�شم�س.
�ضحك و�أفكا ٍر ودموع
عا ُمل
ٍ
وخ�سائر ومكت�سبات و�شكوك -
يقف الكونُ حق ًا
يف �أبدية الدوران!
فيه جوهر احلياة املن�شود
ال�سعي املق َّد�س نحو النور!
درب احلياة،
وينتهي ُ
عندما متوت احلركة...
لتتحول �آال�ش الأم
�إىل �أزهار َمنْ  �أ�ضاءته بفكرها،
مي،
َمنْ هو يف �سهوبنا كر ٌ
والأرواح اللقيطة-
�إىل رماد.
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بيكزات

()١

قوي مثل يديل  ومثل جاييك،
ٌّ
ال�شعب حتى النهاية فهمتَها.
ع َّل َة
ِ
أنت �شبي ٌه بجدِّ ك ،من ذلك الوقت،
� َ
عر�شه كاي�ساري.
حيثُ ُج ِّر َد من ِ
ح�صان،
مثل مو�سي  بدون
ٍ
اجلميع ،ترجل ج َّدك من على ح�صانه.
عندها مثل
َّ
علي �أن �أعرفه -
�شي ٌء وحي ٌد كان َّ
�صون �شرف ال�ساللة.
القدرة على ِ
هكذا يجب �أن يكون البيك احلقيقي،
ال�شخ�ص الذي ال يقدِّ �س �إال م�شيئة تينغري.
قانون رب ال�سماء يحفظه يف داخله،
على الرغم من امل�صري القا�سي.
على الرغم من املاكرين امللحدين،
ال تعوي الذئاب الرمادية للقلوب!
البكا ُء يدوي من �أعماق القرون،
تطري �إىل �أرواح الب�شر دعو ٌة نبوية،
تدعو �إىل الوحدة الذهبية
�شعبنا الثابت � -شعب �آال�ش.
( )1بيكزات :ال�شخ�ص النبيل.
( )2يديل :نهر الفولغا.
( )3جاييك :الت�سمية الكازاخية لنهر �أورال.
( )4كاي�ساري :اخلان الأخري للأجزاء الكازاخية الثالثة.
ومغن كازاخي ،كان له لقب   -بال ح�صانٍ   -بعد �أن ج ّرده م�صطفي ابن �شورمان من ح�صانه.
( )5جاياو مو�سي� :شاعر ومو�سيقي ٍ
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هيروشيما 999 .غرنوق ًا
الغرانيق الورقية
عن هذه
ِ
ال ميكن للذاكرة �أن تخبو.
فتى يابا ّ
ين
م�أ�سا ُة ً
من �سكان هريو�شيما.
مل يكنْ ينق�ص الألف
رئي�سي
�إال طائ ٌر واح ٌد -
ُّ
طرف الق ِرب
رائ ٌع ،على ِ
يحلم به.
ُ
يط ُري َ
خلف الطيور الأخرى.
�أيها النا�س� ،آمنوا باملعجزات!
ا�سم ال�صبي
يقتل ُع َ
املوت.
هو لدى َذ َّر ِات ِ
أن�صب متثا ًال يف احلجر!
�س� ُبغ�ضب- .
�أُر ّد ُد
ٍ
تذكريي:
رقم
ّ
مع ٍ
ت�سعمائة وت�سع ٌة وت�سعون...
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األخي ُر من ساللة يامان
معقوف َ�ص ِدئ
ب�سيف
ٍ
 �شبي ٌه ٍالأخري من �ساللة يامان،
�أين هي نظر ُة الربق الوام�ض؟
الكالم ال�سحري؟
�أين هو
ُ
ما هذا املظهر؟ جا�سو�س ،انظركيف يحرتق القلب من الداخل
أمل �إىل الأبد:
حمتفظ ًا بال ِ
لي�س لدي ورثة...
َّ
يا ابن احلقب ِة اجلديد ِة،
ال ت�ضحك...
بال مزح
�آ�سف.ٍ
�س�أقول :على م ِّر ال�سنني
تفاهة �أعدائك
�ستنهار .ودوم ًا
�سي�شعر النا�س مب�أ�ساتك.
هل تعتقد �أن الأمر لي�س كذلك؟
على قلبي عالم ٌة ُم َّرة -
�أن دمي لإبلي�س �سفكه
�أبناء ال�شيطان.
« العامل ك ّله يح ّبني ك�أ ّم! » -
علي �أن �أ�صرخ كذب ًا؟
هل َّ
 لن ن�سمع ،مثل �ضحايا الأفكار،�أنت �ضحية حقيقتي ،و�أنا �ضحي ُة حقيقتك!
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�سوط!
واحلياة ق�صرية ،لدرجة �أنها �أق�ص ُر من مقب�ض ٍ
َمنْ ُيدمي ال َ
أر�ض؟ �ألي�س هو
من يحمل لهيب جه ّنم؟
من �أجل هذا الإثم الأبدي
�س�أل َعنُ ك َّل ذهبي !
أوه ،منْ يفتح عينيك!
� َ
انظر �إىل �صفوف القبور!
هناك �أ ُفق ال�سما ِء �أ�سو ُد من الغيوم !
َ
هناك َم�س ٌخ ي�سمى « نيوترون » !
لن �أتنازل للعد ِو عن قو�سي!
للأ�سف ،ال �أ�ستطيع معانقة ال�سماء!
لكن �إمياين غرانيت
ُ
يحفظ يف قلبي احلب
لرحابة ال�سهوب التي ال نهاية لها!
باحلب املتبادل نحفظ،
هنا روحي اليوم ويف امل�ستقبل
لن ت�سمح جل�سدي بال�سقوط!
يف ال�سهوب ولدتُ  ،وهنا
�إىل الأبد �س�أبقى ك ّلي!
لكن منزيل العزيز
�سي�صبح فج�أ ًة �سراب ًا.
ُ
�أحق ًا لي�س �إىل مملكة ال�سهوب،
علي
بل �إىل املدين ِة ُمق َّدر َّ
�أن �أذهب �إىل الأبد؟
كم �أنت غا�ضب!وحاف وعارٍ.
ري ٍ
�أجل ،يا ولد� ،أنا فق ٌع�ضني القد ُر مثل كلب!
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�أنا الأخ ُري يف �ساللتي...
عندما ينتهي عمري ،
تعال �إيل �أيها الإن�سان.
لن �أحتاج �إىل زهور،
�أوه ،فقط �أال يتكرر م�صريي لك،
وللب�شرية كلها !
ال جتر�ؤوا على تكراره من جديد !
مفهوم! �سيقرر الأحفاد�أن هذا هو �إبادة جماعية �صريحة،
ُ
�شعب ،عندما
قتل ٍ
غابت الع�شرية ب�أكملها �إىل الأبد !
�أنا � ُأعرف داف َع احلقيقة:
متنا�سي ًا ال�ضمري واهلل،
ُ
القاتل -العامل الوقح،
بعد �أن متَّع النا�س بالوفرة،
ُ
يقف على �صفوف القبور
ؤالَ « :منْ هو �إذن الذي قتل؟ »
مع �س� ٍ
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مونولوج ذئب
االحتقار لبنات �آوى!
�أنا احتقرهم،
عند لقائي بالتافهني �س�أدمرهم!
�أنا �سيد ال�سهوب ال�شا�سعة،
�أنا ال �أعرف حيا ًة �أكرث �سعادة من حياتي!
�سوف �أعاقب اجلميع يف طريقي!
كل قوتي �-أنيابي الفوالذية،
م�ستع ٌد لأن �أغر�سها يف قلب الأعداء!
لن تكون هناك رحمة لأ�شر�س الأعداء!
يا �أ�ساليف الذئاب!
�أنتم �أ�سياد ال�سهوب!
كانت معارككم دامي ًة مع الأعداء!
كم من بنات �آوى �أهلكتم،
�أ�شعر برائحة الأر�ض املتعفنة!
يا �أ�ساليف املبجلني!
يا �أ�سالف الذئاب!
�سمعت م�ؤخر ًا ب�ضع كلمات:
ُ
جذورنا مع جذور بنات �آوى واحدة-
هل هذا �صحيح يا �أ�ساليف؟!
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�أخربوين� ،أيها املوقرون� ،أيعقل �أننا �أي�ض ًا
اجليف املتعفنة نختارها يف ال�سهوب!
نئن يف الربد،
مثل بنات �آوى ُّ
نهرع هاربني لدى ر�ؤيتنا العدو!
�أحق ًا ح ّلت تلك الأيام،
حيث تبتهج الكالب اخل�سي�سة؟
يا �أ�سالف الذئاب!
ملاذا �أنتم �صامتون؟
ال ت�سمحوا بعا ِر الأمهات!
ملاذا �أبعدمت وجوهكم؟
�أحق ًا ال ت�سمعون �صرختي؟!
يف القرب وحدها بنات �آوى ،وعوا�ؤهم يف الليل...
لكي �أبقى على قيد احلياة ،يا رب� ،ساعدين!
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منام
ٌ
طرق العامل وهمية،
يتجول عليها االبن.
ُ ْ
وب�شكل م ٍز
حتجر
َّ
يت�ص ّر ُف �أمام �أبيه.
�أبلهُ! يتباهى �أمام النا�س،
نا�سي ًا �أنه �أمام �آباي.
لالبن
ٌ
�صعب �أن ت�شرح ِ
�أنه ُيخزي موطنه.
يف �صدر االبن انتقا ٌم هائ ٌج،
حمبوب ،وماذا عن �شاكارمي ؟!
�آباي
ٌ
ال يريد �أن ي�سمع �أحد ًا،
لك َّنه يف فكر ِه ي�صدقهم.
هل فقد عقله؟ ال يعرف اخلوف،
مثل ماغجان  الذي ن�سي اخلوف؟!
�سيحب الكازاخ
كيف
ُّ
يعد هو كازاخ ًا؟!
عندما مل ْ
غا�ضب .بالكا ِد
الربوف�سور
ٌ
م�سمو ٌع حديثه عن ماياكوف�سكي ...
وخرج
َ�س ِك َر موكاغايل َ
وينظر باهتمام �إلينا...
لكنَّ هذا منا ٌم! لك ّن ُه كانَ !
كنت يف الثامنة ع�شرة.
ُ
يا �إلهي ،لقد �أبقاين القدر
كي �أحتفظ بالإجابة الآن.

331

نيسيبيك آياتولي
( و ُلد عام )1950
y yبد�أت �أ�شعاره في الظهور بال�صحافة المحلية منذ .1972
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة بجامع��ة الفاراب��ي الوطني��ة الكازاخي��ة
  ،1974وف��ي الع��ام نف�س��ه �ص��در �أول دي��وان �ش��عري ل��ه بعن��وان
« بالق��رب» .
y yف��ي ال�س��نوات الالحق��ة� ،ص��در ل��ه الكثي��ر م��ن الق�صائ��د مث��ل:
«دندن��ة القل��ب»« ،ع��ن الأب»�« ،أغنية المط��ر»« ،لقالق الليل» ،
«بايثري��ك» وغيره��ا م��ن الكت��ب الت��ي ح��ازت عل��ى ا�ستح�س��ان
الق��راء ف��ي الو�س��ط الأدب��ى.
y yعم��ل ب�ش��كل خا���ص ف��ي مج��ال ال�ش��عر .وم��ن �أ�ش��هر ق�صائ��ده
«ال�س��ند»«  ،درج��ات النم��و»«  ،الب��رق» وه��ي الجوائ��ز الت��ي
ح��ازت عل��ى جوائ��ز الم�س��ابقات الحكومي��ة الت��ي نظمته��ا �سل�س��لة
�إ�ص��دارات «�ألمان��اخ» �أع��وام .1979,1978,1977,1976
y yيع��د م�ؤل ًف��ا للعدي��د م��ن الأعم��ال الملحمي��ة الكب��رى الت��ي كر�س��ها للتاري��خ وال�ش��خ�صيات التاريخي��ة الكازاخي��ة مث��ل� :أعم��ال
«بوجينب��اي»« ،بيرديكوج��ا»« ،معرك��ة كاراوتكي��ل» وغيرها الكثير.
y yكت��ب العدي��د م��ن الق�صائ��د الأخ��رى مث��ل« :ف��ي الطري��ق �إل��ى الحديق��ة»« ،كي��ف ينم��و نب��ات الدي���س»« ،العرب��ة الف�ضي��ة» ،
«لماذا ال�شم���س �ش��ابة» والتي خ�ص�صها للأطفال.
 y yعم��ل ف��ي مج��ال الترجم��ة الأدبي��ة؛ حي��ث ترج��م ق�صي��دة «قلع��ة �إ�س��كندر» ل��ـ ناف��وي ،ورائعة الأدب الرو�س��ي القدي��م «كلمة
عن كتيبة �إيجور».
y yترجم �أعمال ال�شاعر التركي ال�شهير يون�س �إيمري وق�صائد �شعراء من ال�صين وقيرغز�ستان ورو�سيا.
y yذاع �صيت �أغانى الملحنين الكازاخ الم�أخوذة من �أ�شعاره.
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة ماكاتاي��ف م��ن اتح��اد كت��اب كازاخ�س��تان ،وجائ��زة جامب��ول الدولية ،وجائ��زة «�أال���ش» الدولية وكذلك
جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�س��تان.
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رأيت في المنام ُمهر ًا
اليوم يف املنام ُمهر ًا،
ر�أيت َ
ُ
وي�صرخ بنعوم ٍة.
 ،كان ميرح
�ضحك ًا
ُم ِ
ُ
هت؟
يا �صغريي ،يف � ِّأي منطق ٍة ُت َ
بذاكر ِة قلبي �أعرفك.
هل �أن�سى؟ ُعر ُفك الطائر مع الريح.
عا ٌمل متوه ٌج ُف ِت َح ك�أعجوبة.
أيام �سعيد ًة �صافي ًة،
كانت ال ُ
من حيث جوهرها� ،شبيهة بك يا ُمهري.
دون �أن تعرف القذارة �أو الأمل ،
مثل حجل ال�سهوب ،اندفعت بحرية.
دون �أن تعرف ماذا ينتظرك يف دربك:
ُ
لعنقك.
احلبل جم َّه ٌز
ِ
�شعرتُ ب�شهر ِة ال�شاعر،
واملدينة ال�صاخبة على حا ّفة العامل.
لقد �أُ ِع َّد لك انك�سا ٌر �آخ ٌر،
ما �إن كربتَ  ،حتى َك َّر َ
ب�سرج.
موك ٍ
�أوه ،يا مهري ،يا �صاحب العرف املتوهج،
هل ميكن و�صف مثل هذا القدر بال�سعيد؟
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ال ميكن حل�صان العمل �أن ي�صبح ح�صان �سباق،
ال ميكن �أن يربح ال�سباق يف ال�سباق الدنيوي.
لوخز الطريق
قدرك الأبدي – ال نهاية ِ
وال�سهل واجلبال ال�ضخمة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مهما نقلت  من �أمتع ٍة،
�شي ٌء واح ٌد من �صاحبك – احلظرية والربط.
عندما و ّدعتك ذات مر ٍة �إىل الأبد
ُعدتَ  ،مقلق ًا روحي ،يف املنام
منذ الطفولة ،حيث غ ّردت الطيور يف املراعي،
حيثُ مرار ًا  وتكرار ًا نظرنا �إىل عيون بع�ضنا البع�ض.
وفيها انعك�ست الزهور مع ال�سماء،
وكل العامل مع معجزاته ال�سماوية.
وهل كان ب�إمكاين و�سط هذا املرج
بال�سوط؟
�أن �أتخيل �صديقي امل�ضروب
ِ
زمن م ّرت الطفولة وال�شباب،
منذ ٍ
والآن � ُ
آخر.
ممر � ٍ
أقف يف ٍ
أهم�س ،من م�صائبي دون �أن �أجتمد:
� ُ
« تعال يا ُمهريي ،ولو يف املنام ! »
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َق َد ٌر
�صادفت كلب ًا �ضا ًال،
يف ال�شارع
ُ
مظهره ك ّله ب� ٌؤ�س �شدي ٌد.
وحز ٌن غري معقول
انعك�س يف عينيه امليتتني.
َ
جانباه ممزقان وغائران،
وعيناه دامعتان مظلمتان،
رب كثري ًا،
يبدو �أنه ُ�ض َ
يتجنب النا�س العابرين.
بخوف حوله،
ينظر ٍ
ل�ص َا َ
منازل َّ
ه�ش ٍة،
 ،و�سط ٍ
كما لو كان َّ
له ،ومنْ  ،رمبا� ،صديقٌ،
َومنْ هو العدو
َ
يبدو �أنه غري قاد ٍر على فهم ذلك.
ل�سبب ما �أخذته �إىل البيت
و�أنا ٍ
و�أطعمته حتى الإ�شباع ما كان متوفر ًا
غا�ضب،
وفج�أ ًة ،مثل ريح �شتاءٍ
ٍ
يائ�س وعنيف.
ن َب َح ٍ
�شكل ٍ
فعلت كي تغ�ضب،
ماذا ُ
كنت َ ت ُلم بالدفء ،كما حتلم بالنعمة؟
فقد َ
فقط �أجل�سته واحلبل يف رقبته،
وهو ،امل�سكني ،يحتاج �إىل احلرية.
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َ
ح ْزن
الشف َق ُة وا ْل ُ
حاد
�إذا ما احلزنُ يف
منعطف ٍ
ٍ
جديد لفرت ٍة من الوقت،
مت َّل َك َك من ٍ
ت�سرتح،
روح َك القلقة
َد ْع َ
ْ
و ِلتَغفو ولو لدقيقة.
ال توقظها عبث ًا،
ِّ
ك ال تعذ َب ال�سما َء يف الليايل.
بطلبا ِت
فقط دع احلزنَ  �أي�ض ًا ي�سرتح،
�إذا ما ا�ستقر يف �صدرك.
�ستكون �إراد ُتك خال�صك.
ل َت ُم ّر كل ال�شدائد!
العي�ش الذي ال  ُي ْقهر،
حزنُ
ِ
إميان ميكنُ  �أن ُيق َهر!
بال ِ
َ
َ
طفل،
لذلك
احفظه ،مثل ٍ
لبا�س �شتوي.
ال ت�ستعمله مثل ٍ
وحد ُه حتى للمكفوفني �ساط ٌع،
ِيه ُب �أم ًال ال ينطفئ.
حتى على احلدِّ الأخري،
وا�ضح ًا ُي�سم ُع غناء ال�سماء،
ت�سرتح،
الروح القلقة
َد ْع َ
ْ
ال تو�صلها �إىل حدود ال�صرب.
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الص ُ
وداء
الس
خرة َّ
َّ
ُ
ال�صخر ُة �صامت ٌة وال�شاعر يتحدث.
ال توجد يف العامل كلمات مل ُت َقل بعد.
�صقر ،ال ميكن الإم�ساك بها،
واحدة ،مثل ٍ
يف حني الثانية ،مثل �صخر ٍة ،ميتة.
 م َّرد ٌة من �آالم الب�شر.
ال�صخر ُة ُ َ
�أما الطري ،فهو الكلمة احل َّرة!
حني تكون الروح �صامت ًة،
هي نف�سها مثل �صخرة �سوداء.
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ِه ُ
العا َلم
ن َ
اية َ
الرعب الطيور
عندما ترتع ُد من
ِ
ُ
الوحو�ش جمنون ًة من اجلبال،
وتندف ُع
واحل ُ
والغري ُر َ
مل ال ي�ستطيعان االرتواء،
يخرج من اجلحور.
واملوتُ ال َّن ُ
هم ُ
الذئب
وال ُّدب ب� ٍ
إذعان يطي ُع َ
الذي �سي�ضربه على كاهل ِه.
ومن ال�سحلي ِة �ستن�سحب الأفعى ،
والكلب من القط ِة لن يكون بني الأحياء.
ُ
والعنزة مع اخلنزير ميار�سان اجلن�س 
لن يكون ذلك حت ّدي ًا ،وال جديد ًا.
أجرب.
وينهق احلما ُر بغباءٍ  ،ك� ٍ
والنمر يختبئ عند ر�ؤية جلد الأ�سد.

–

الزمن �سي�س ُري يف م�سا ٍر غري معقول
ُ
ثعبان.
احلبل على اليورتا يتحول ٍ
احلوالن ي�صبحون طبيعيني يف مظهرهم،
هكذا �سرياهم من عينه ال متيل.
–

زمن،
هناك �ستلتقي ب�أبيك الذي رحل منذ ٍ
لكن لي�س مبقدو ِر الأحياء �إحياء املوتى.

338

نب �أح ٌد �أ�ضرح ًة له:
مل ي ِ
الظالم �أي�ض ًا.
الفق ُري فقري ًا يذهب �إىل
ِ
حقوق يف العا ِمل لدى العبد؟
� ُّأي ٍ
الغمو�ض – َق َدر ُه الوراثي.
تزايد،
والآن يف كل مكان ،يف ٍ
�سليلو الدماء العريق ِة العظيمة.
النبال ُء يداهمون من كافة اجلهات ،
واحد ٌ
عر�ش.
تعال ،لكل ٍ
ان�ضم �إىل �سباق ال�صرا�صري،
بد ًال من ذلك ّ
وقد تغدو فج�أ ًة الأكرث حظ ًا!
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ح
ُ
عالم األشبا ِ
ال ُغ َرف امللك َّية ،حيثُ ي�سود الرعب،
كوخ هادئ يف اجلبال.
لي�ست ب�أف�ضل من ٍ
كنت مولود ًا من جيزتريناك(  - (1
حتى لو َ
من ال�سهل امل�ساومة على نور الن�سب.
�شبحي ،مراو ٌغ مثل منر.
العامل
ٌّ
يف ال�صراع من �أجل البقاء ال مكان للعب.
وهل احلبوب حتى احل�صا ِد تتعب،
ال�سم؟
عندما ينقط �أثرك �أي�ض ًا َّ
النعم ُة �أن تكون م�ستقيم ًا حتى النهاية،
َ
أحد.
ال ت�شيح
وجهك عن � ٍ
و�سيكون �أ�صدقا�ؤك كلهم ِ�شباع ًا ،
َ
وال�شره ال ميكن �أن ي�شبع.
ُ
�سريث
لكنه �أي�ض ًا
من الأر�ض الرحبة كلها قطع ًة يف مقربة.
املك�سب،
وهل هناك نف ٌع للروح من
ِ
عندما تكون لروح قامت ًة من املرارة.

(      (1جيزتريناك  :تعني يف الرتجمة احلرفية “الظفر النحا�سي» -هي �شخ�صية �شريرة من الأ�ساطري الكازاخية وبع�ض ال�شعوب الرتكية املجاورة .عادة ما
نحا�سي وخمالب نحا�سية ،تتمتع مبزاج �شرير وقوة عجيبة...
يتم تقدميها يف �صورة فتاة �أو امر�أة �شابة جميلة مع �أنف
ٍ
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رب العاملني،
ليوجه َ
�شراعك ُّ
وال  ُت َفتّ�ش عن عطايا تافهة.
 ال تلتقط �سمك ًة �صغري ًة ،وهذه وتلك،
ال  ُت�ضع وقتك الق�صري على ال ُبطالن.
وحدها ال�سما ُء بال بداي ٍة وال نهاية،
�أما نحن ،جمربون على �أن نكبح قلوبنا،
مثل القدر الذي ال  ُيخرج البخار.
بثمن.
صرب وحده الهب ُة التي ال تق َّدر ٍ
ال� ُ
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ُ
الحياة ال َّرائعة
هذه
بك،
أحلم ِ
يف النهار والليل � ُ
هكذا ال ينقط ُع جريان املاء املتدفق.
ال �أُنكر الغريب يف القدر،
حيثُ الكثري حدده ال�صدفة.
غنِّ  �أيها العندليب ب�شوق وحب،
عن التي ربطتني ال�سماء بها.
براعم التفاح تنظ ُر �إليك
بعيني النهمتني.
َّ
هائ ٌم يف العامل على وجهي،
على حافة الهاوية ذات النداء الرهيب  
�شكل
ومن �أجلك ال �أعرث وال ب�أي ٍ
�سج ٍاد مز َّي ٍن بالذهب.
على َّ
حتى ولو عتَّم َ
�سراب
العقل
ٌ
�سيتب َّد ُد قريب ًا حتت الأ�شعة.
�أرواح الأجداد ت�ض ُع لنا حدود ًا
عظيمة ،بحيث ال نقطعها.
...
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وال�سماء ما زالت مليئ ًة باملعجزات،
مع الفجر تن�سى كل مرارة،
نحوك ،كموج �صوب ال�شاطئ
�أندفع
ٍ
كنجم خرج من مداره.
�أو ٍ
القلب،
الأفكا ُر
ِ
باحلزن ُت ْق ِلقُ َ
ُّ
النوم مبنامات ُمق َّد�سة،
وتق�ض َ
حيث كيندباي(  ُ  (2ي َفتِّ�ش عن املِهار
ذات الذيول الذهبية الطائرة.
لي�س من ال�سهل �أن تتغلب على التَّعب،
وحياتك املت�شابكة هي النتيجة  .
ترحل ،كما ُ
ُ
يرحل الليل،
دون �أن ُتقلق هدوء الأر�ض الأم.

(   (2

  كيندباي� :أحد �أبطال احلكايات ال�شعبية الكازاخية.
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بالنسبة لنا
بالن�سبة لنا الوطن واح ٌد ،الراية واحد ٌة.
ن�ضحي بهما للعدو؟
�أيعقل �أن ِّ
من �أجل الدم والدموع التي �سكبناها
لن نبقى للحظة مدينني.
نحن رجا ٌل ،نتح َّمل ك َّل عذاب،
لنذود عن ِّ
احلق يف وطنا.
�إذا ما �سقط ج ٌّد� ،إىل املعركة يذهب احلفيدُ،
فقط ليحيا الوطن!
�سريح ُل الأب ،والأ ُّم �سرتحل يف يوم من الأيام.
ُ
ي�سقط الو ُلد – �سريفعها ال�سيف،
لكنَّ فقدان الوطن للجندي
�أفظ ُع بكثري من �أن ي�ستلقي يف القرب.
فقد كان ك ّل �شيء :حرائ ٌق ودما ٌر.
�أحيان ًا �سقطت الراية من الأيدي...
لكنَّ فقدان الروح بالن�سبة لنا،
�أفظ ُع من جميع امل�آ�سي ،يا �صاح!
يف موطني ال�شم�س �أي�ض ًا �أكرث طيبة،
ولكن لكل �شيء يف العامل ثمنٌ
لذلك ،ن�شيب ون�شيخ،
ُ
ونذك ُر �أ�سماء ال�شهداء جميعهم.
َ
هناك حماربون �آخرون وراءنا،
قلوب فت َّي ٌة مليئ ٌة بال�شجاعة.
ٌ
بالن�سبة لنا الوطن والراية موحدان ،
ونحن م�ستع ّدون للم�ضي حتى النهاية.
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السعادة بحجم اإلصبع
العا ُمل ملي ٌء بالـ ُم ْح َبطني.
ولكن مهما فقدنا الأمل يف النجاح:
ال�سعادة املمنوحة لنا بحجم اخلن�صر،
يف حني تنهال املتاعب بال حدود.
ب�إمكانك �أن تقتن َع �إىل الأبد،
لو ت�ساقطت اجللود من الغيوم-،
ك ُّلها للغني ،و�إىل الفقري
َهب ال�صدفة.
حتى معطف ًا ممزق ًا لن ت َ
يف مكان ما اختفي القادة فج�أ ًة،
ع�شب الن�سيان على القبور العزيزة.
ُ
الأيام اخلوايل يتذكرها كبار ال�سن،
�أما امل�ستقبل ،فهم غري قادرين على التنب�ؤ به.
نحن الآن مذنبون َ
بال ذ ْن ٍب.
الكالب من الكرب يف الليل،
ال  َت ْنبح
ُ
الظالم �ضربت اخليول بحوافرها،
يف
ِ
وعلى الفور �سحقت العمالقة.
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الفقراء كانوا �أكرث فقر ًا،
جديد من الرماد،
لك ّنهم نه�ضوا من ٍ
ُم َت َغ ّلبني على جوع الأيام ال�سوداء،
مثل َج َم ٍل التهم ركبته.
ما زالت ال ُ
أر�ض تدور بهدوءٍ ،
أنا�س �آخرين.
لكنَّ الب�ش َر ُا�ستُبدلوا ب� ٍ
جاء معلمون من وراء البحار،
ال فائدة ُترجى – ال يوجد �سوى ُم�ستنقع.
مثل وعاءٍ يغلي،
ُن ْط ِلقُ البخار ،و ُن َق ِّو ُ�ض الدعائم،
ُم َ�ش ِّجعني ال�شر املح�سوب
الذي لي ًال نهار ًا ُيع ُّد الأغالل لنا  .
ال � َ
ميت،
أمل من ن�صف ٍ
وال � َ
أمل �أي�ض ًا من الالمبالني.
لكننا �سنتعايف مب�ساعدة اخلالق،
ون�صبح �أك َرث ثقة و�أكرث �صرامة.
الآخرون جتذبهم الأحالم باملنا�صب،
ويتخيلون التل َة ال�صغري َة قم ًة.
كاملناجذ،
يعي�شون عميان ًا
ِ
ال يفكرون ب�أي �شيءٍ عظيم.
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حانَ وقت امل�آثر والأفعال.
كنت قا�سي ًا يف بع�ض الأحيان
�أعذروين �إن ُ
احل�شد
ويف الوقت املنا�سب مل �أ َر يف
ِ
بط ًال يعاين من �أجل ال�شعب.
عزيز ٌة علينا روح املقاتلني الذين مل ي�ست�سلموا،
الذين ُير ّبون ب�شجاع ٍة ال�صقور.
َمنْ �سيلملم بقايا ال�شجعان
بد ًال من �سرب الغرانيق ال�صاخب؟
قف�ص
لل�صدق ،كوكبنا مثل ٍ
ال يوجد فيه �إال اجل�شع واخلداع وامل�ؤامرات.
�ساعده يا قاد ٍر على التغلُّب
االرتزاق املخزية.
أغالل
ِ
على � ِ
فهكذا �سيبيعون العقيدة �أي�ض ًاُ  ،ر َّبا...
نحنُ  �أقوى منهم عندما نكون مع ًا.
املعركة احلا�سمة قادم ٌة
لِ َنْ يخدم ال�ضمري وال�شرف.
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الدفتر األسود
ٌ
مهرتئ
�أمامي دفرت
م�شق�شق.
غالف �أ�سود
يف ٍ
ٍ
جربوا �أن تت�صفحوه
و َت ْق َر�ؤُوه �-سوف تفهمون الكثري.
اقر�أوا بعناي ٍة ،بت� ٍأن:
هناك ،يف ال�سطور -عامل نقي ور َّنان،
وفيه حت ِّلق روحي
�صاب.
حمام
بجناح ُم ٍ
ٍ
مثل فرخ ٍ
�سهوب ،وم�ساحات مفتوحة ،و�آثا ٌر م ْغ َ َّبة
هناك
ٌ
وطر ٌق جبلية مقطوعة،
ُ
حزن ُمر،
وهناك فر ٌح
 ،ومذاق ٍ
�سعادة مل ُت َل َّب وقلق.
هناك دعوة الأجداد وزهور زاهية،
لقاءات مع الآباء وانف�صال.
الطيب غري املحقق
من
ِ
يف بع�ض الأحيان �سقطت �أيدي عاجزة...
هناك تركت ب�صمات م�شاعري
أيام ال  ُتن�سى:
وذاكر َة � ٍ
عط�ش بدون ر�شفة ماء
حلظات ٍ
و�أمواج احلياة الزرقاء ال�صافية.
يت حلم ًا،
يف الدفرت هذا غ َّن ُ
ابن على منزل الأب،
وحزنَ ٍ
وجمال الفتاة احلبيبة
التي مل تكن من ن�صيبي ،بل من ن�صيبه هو ،الآخر...
من هذا احلب الذي مل يكتمل
كنت غالب ًا متجمد ًا ،ولكني احرتقت �أكرث؛
يف روحي والآن تغني العنادل
من �شبابي الذي يغلي بعنف...
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بقرب �أكرث ،بت� ٍأن �أكرث:
اقر�أوه ٍ
نقي ور َّنان،
هنا ،يف ال�سطور -عامل ٌّ
حيث تبكي ،رمبا ،روحي ،
مهر فقد �أمه.
مثل ٍ
هنا �صلة املا�ضي وامل�ستقبل،
�ألغا ٌز ،و�أ�سرا ٌر ،وم�ساحات ال�صدى،
وكل ذلك ُ
يعي�ش جمتمع ًا يف �أ�شعار.
�شروقي وغروبي القادم قريب ًا ...
�أمل الف�شل ،وم�شاري ٌع غري مكتملة،
تقهر ،عيوب
قم ٌم مل
ٌ
وال�سعادة التي جعلتني �أُغ ّني،
غ َّنيت،
غنيت ،دون خجل ،يف حلظة احلظ ال�سعيد الق�صرية!
ها هو الدفرت الأ�سود -امل�سودات.
عندما �أ�ضحك �أو �أعاين ب�سبب احلزن،
�أ�شعاري ،مثل الينابيع،
تطفئ العط�ش بال كلل.
انظروا �إىل عامل الكلمات التي يو ُلدها القلب!
حيث بالوجه الذي �أحرقته الريح،
يف الربيع �ستجدون �أنف�سكم يف ظل التالل،
تذكروها يف املنطقة اخل�ضراء،
و�سط االحوال اجلوية ال�سيئة� ،أو و�سط الهدوء.
عندها تالل وه�ضاب وعامل روحي ،
متو�سعة يف كل مكان يف احلدود،
كل �شيء-كل �شيء لديكم �سيدخل يف البيابي!
وال�صديقَ  �أنتم فيني �-سي�أتي الوقت ...
�ست�شعرون به كما لو يف الأُخ ّوة يف الدين...
يف الدفرت هذا عند والدة ال�سطور
دون �أن �أبخل� ،أ ْن َف ْق ُت قلبي!
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التحليق الليلي للغرانيق
ال�سرب يف ال�سماء ...
�سمعت كيف �صاح
ُ
ُ
كان التحليق الليلي للغرانيق.
ال توجد جنوم ،وال قمر .الغرانيقُ  ،حم ِّلق ًة بعيد ًا،
بقلق فوق رحابة احلقول...
تزاحمت ٍ
آلف!
كم هي ت�صيح ٍ
بحزن ،بطريقة ه�ستريية وبت� ٍ
ارتع�ش قلبي ،كوح�ش جريح ،يف �صدري:
ٍ
رمبا �أطلقَ
عليك يف الأجنحة بال رحمة؟
النا�س النار ِ
ُ
�أم �أن امل�صيبة انتهت؟ �أم �أنها قادمة؟...
الأع�شاب نائم ٌة بهدوءٍ � ،أغلقت الرمو�ش.
بع�ضك البع�ض ،طريي بعيد ًا عنا...
نادي على
ِ
دك �إىل الظالم� ،أيتها الطيور امل�ساملة،
من الذي طا َر ِ
َمنْ مبخالب ِه الدامية ا�ستهدفك؟
أ�صبحت �آال ُمك لغز ًا غري متوقع
�
ْ
لك قط.
وك�أنَّ ال�سعادة لن تزدهر ِ
�أيتها الغرانيق� ،أال حتملي من خالل الك�آبة بال�صدفة
يل وللنا�س �أخبار ًا ثقيلة �سوداء؟ ...
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السهوب الحبيبة
كم �أو ُّد �أن �أ�صطاد
و�أن �آتي �إىل اجلانب الأم،
حيث �صوب �سفح اجلبال
ع�شب-،
تتدفق ال�سهوب تيا َر ٍ
زمن بتهور
هناك منذ ٍ
مل يط ْر خلف الفري�سة
الن�سر الذهبي من يدي اليمنى،
قو�س،
�سهم من ٍ
مثل ٍ
بدوين� ،أنت حزينة،
يا جبا ًال ت�شبه النمر،
م�ضغوطة خطوط الثلج
�إىل تاللك ال�ضخمة...
�إذا كانت الروح ت�شعر باحلزن،
َمنْ �سيمنحنا اليوم املدى،
من �سيمد لنا يده،
وير�شدنا �إىل درب اجلمال؟
وهذا ي�صنع فرحة ال�صيد -
ال معجزة �أحلى!
�أيتها ال�سهوب� ،أ�سرعي
يف الأح�ضان ال�ساخنة
ا�ستقبلي ابنك!
� ...أ�شعر باحلزن يف بع�ض الأحيان
عندها غري معروف من �أين
فج�أة �سوف يندفع -ن�سر
روحي امل�ضطربة؟!
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الشفق
ال�شفق ي ْه ُ
بط مر ًة �أخرى نحونا،
معانق ًا رحابة ال�سهوب املزهرة.
الظل احلزين ت�سلل نحو الزهور،
يف الع�شب َ
متايل الدرب امل�ستقيم.
فقط على حافة ال�سماء� ،أ�ضاء
�شعاع قرمزي م�شرق.
الفجر ،مثل ٍ
الليلُ  ،م ْط ِفئ ًا هذه البقع ،و�صل،
مثل م�سافر عزيز ،متعب ًا.
ال�سدمي ال�ضبا ِب ُّي والظالم
زحفا ،مثل ثعبانني� ،إىل املدى:
ال ترى ال ع�شب ًا وال �أدغا ًال
اختفت حتى اجلبال العالية...
�أم�شي على الع�شب ع�شوائي ًا،
يف هذا الإبهام ال�ضبابي اخلاطف،
وحدها �أغني ُة الزيز الرقيقة
َ
ل�سبب ما.
ثرين ٍ
ُت ِ
�أنا �أحب �صوت الزيز،
�أغنيته الطويلة مل ُت َغنَّ !
�ألي�س �إىل عيني ال�شابتني
ال�شم�س الآنَ َ
قبل الفجر؟
ذهبت
ُ
�أنا يف ال�سهوب واجلبال عند ال�صخور
بعيني
ٍ
بال كلل َّ
فت�شت عن حمبوبة القلب تلك،
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هم�ست ا�سمها احللو ...
التي
ُ
�سوف �أغطي عيني بكفي
و�س�أرى حلظات الفجر:
الفتي،
ها هو يلمع الندى ّ
�أغنية الزيز الر َّنان مل ُت َغنَّ ...
الريح الفتية تهم�س يل« :انظر –
العامل كما لو كان حديث الوالدة!»
عال يف ال�صدر،
يدق القلب ب�صوت ٍ
قت جم َّنح ًا �إىل ال�سماء!
كما لو �أين َح َّل ُ
يف هذا العامل -القريب ،ولي�س الغريب،
حيث يندمج القدمي مع اجلديد،
ت�ستطيع �أن ترى ال�صغري يف الكبري،
ت�صادف الكراهية �سوي ًة مع احلب،
وال�صعب على م�ساحات الأر�ض،
َ
على الطريق ،الوعر واملتعب،
القرب العزيز ينت�شر بعيد ًا،
والكبري تراه يف ال�صغري!
�أرى يف ال�شفق حافة الفجر،
�سوف يختفي الظالم ،فهو قطع ًا لي�س �أبدي ًا!
�أنا ل�ست يف املا�ضي ،و�إمنا يف امل�ستقبل �أنا،
تداعبني حياة اليوم!
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ألعاب الكوالن
ُ

(   (3

اختفت الكوالن يف غياهب الن�سيان -
عالمة مق َّد�س ٌة �أخرى،
مروج الع�شب الكثيف،
املتعة ال�سابقة -كوالنويناك(  . (4
« �أين اختفيت� ،أيتها الكوالن ؟ » -
ب�شكل هي�ستريي �أت�ساءل.
ٍ
�صامتة �أ�صنام ال�سهوب،
فحيح ثعبان يف الأدغال.
يف الإجابة ُ
�س�أرحل �إثرها .وال�شهر احلار
�سيجرح القلب ب�سكني.
و�سط احلقول والأدغال
أتوهج �سراب ًا.
�س� ُ
أنت؟» -يف الرد وحدها الريح ت�صف ُر.
«�أين � ِ
تتحرر يف ال�صباح من ال�سال�سل،
حتت ُ�شجريات ت�شي(  ُ  (5
تفت�ش
عن �آثار البدو يف ال�سهوب.
هنا عا�ش �أجدادي،
مليئني بالدموع والأحزان،
و ُلدوا ،عا�شوا ،ماتوا
وغابوا حتت اله�ضاب.
(   (3

  كوالن� :أخدر ،احلمار الربي الآ�سيوي.

(   (4

  كوالنويناك:من الكازاخية ،وتعني مكان لعب الكوالن.

(   (5

  ت�شي :بالكازاخية ،تعني نباتات ال�سهوب.
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مرتابط،
�شعب
ٍ
ومثل الكوالن� ،أفواج ًا اندجموا يف ٍ
مثل الغيوم الراعدة،
عام �إىل عام.
حام يف ال�سهوب من ٍ
بثبات
جيل �إىل جيل �صمد ٍ
من ٍ
�شعبي اخلالد.
كانت املراعي احلرة كثرية،
لدرجة �أن ال�شيطان لن يحملها بعيد ًا.
وج ّدي مل يجادل �أحد ًا
أر�ض غريبة.
ب�سبب قطع ِة � ٍ
أحد،
وج ّدي مل يت�شاجر مع � ٍ
أحد.
ع�شب � ٍ
ومل يحرق َ
ال تعا ُد اخل�سائر ال�سابقة
والقطعان التي ذهبت بالأم�س.
غراب ،يجل�س اجلبل
ومثل ٍ
على البيو�ض العينة.
�إىل �ألعاب الكوالن من جديد
رماين قدري،
وب�سبب اخلمول بق�سو ٍة،
دون �أن يدعني �أنطق بكلمة يف الدفاع،
ب�سوط كما ُيجل ُد العبد.
يجلدين ٍ
جبال الكوالن� ،سهوب الكوالن
التي كانت هنا ال ح�صر لها...
ويطفو من ال�ضباب
دموع وجروح،
ُ
احلد�س يف ٍ
رب غري معروف.
وفيه خ ٌ
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باكيتجان كانابيانوف
( و ُلد عام )1951
� y yش��اعر وكات��ب نث��ر ومترج��م وكات��ب مقاالت و�سينار�س��ت ومخرج
�سينمائي.
y yتخرج في المعهد الكازاخي للهند�سة التكنولوجية .1974
y yح�صل على دورات �أدبية عليا بمعهد جوركي الأدبي .1983
y yب��د�أ ن�ش��ر �أول �أ�ش��عاره ف��ي ال�صح��ف الحكومي��ة بداي��ة م��ن
ع��ام  .1975وقب��ل �أن ينه��ي درا�س��ته بال��دورات الأدبي��ة العلي��ا
�أ�ص��در ثالث��ة دواوي��ن �ش��عرية ه��ي« :ليل��ة ب��اردة» ع��ام  ،1977
«انعكا�س��ات» ع��ام   ،1979و»ليل��ة �س�لام» ع��ام .1982
y yف��ي ال�س��نوات التالي��ة �ص��درت كت��ب �أخ��رى مث��ل« :الغ�ص��ن» ،
«خ��ط الق��در»« ،طائ��ر اللقل��ق ف��وق مدين��ة برابي��ت»« ،نجم��ة
الرح��ل»« ،ال�ضاحي��ة الجبلية»« ،وقت ال�صمت»« ،فوق م�س��توى
الحي��اة»«  ،القم��ر المظل��م» وغيره��ا.
y yن�ش��ر �أعم� ً�ال نثري��ة ومق��االت مث��ل« :ا�س��تراحة قه��وة» و»�س��ينما �صيفي��ة» .بالإ�ضاف��ة �إل��ى ذل��ك ق��ام بكتاب��ة العدي��د م��ن
�س��يناريوهات الأف�لام ،وق��ام ب�إخ��راج بع�ضه��ا بنف�س��ه.
y yعمل ب�شكل مثمر في مجال الترجمة؛ حيث ترجم �أ�شعار الدول الناطقة بالتركية للجمهور الرو�سي.
y yق��ام بترجم��ة �أ�ش��عار آب��اي قونانب��اي ،و�أعم��ال ب��ول فالي��ري ،ويوك��ي ماليني��ن ،وماكات��و �أووكا ،و�إيزي��م �إ�س��كندروف وعم��ر
�س��لطانوف �إل��ى اللغة الرو�س��ية.
y yترجم �إلى اللغة الرو�سية رائعة الفولكلور الكازاخي ق�صيدة «فتاة الحرير».
y yع��ام  2011ح�صل��ت �أ�ش��عار كانابيان��وف عل��ى الجائ��زة الأول��ى بالم�س��ابقة الدولي��ة «طائ��ر الكرك��ي الأبي���ض» ف��ي مج��ال
ال�ش��عر الغنائ��ي.
y yترجمت �أعماله �إلى �أكثر من ع�شرين لغة حول العالم.
y yح�ص��ل كانابيان��وف عل��ى جائ��زة ليني��ن م��ن اتح��اد ال�ش��بيبة ال�ش��يوعي ف��ي كازاخ�س��تان ع��ام  ،1986وعلى جائزة الم�س��ابقة
الأدبية العالمية التي نظمها معهد بو�شكين بالواليات المتحدة.
y yح�ص��ل عل��ى الجائ��زة الم�س��تقلة «ت��ارالن» لرع��اة الف��ن والعل��م ف��ي كازاخ�س��تان وجائ��زة «�أال���ش» الدولي��ة .وه��و �ش��خ�صية
مرموقة بكازاخ�س��تان.
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ج ْئ َنا ال َندري مِ ْن ْأي َن
ِ
جئنا ال ندري من �أين،
نغادر ال ندري �إىل �أين،
رب
اخلتم الأخري ُ�ض َ
على هذه ال�سنوات الغام�ضة.
رمبا �إىل البحر الأخري
يقود طريق القدر،
حيث ينجذب �إىل �سرب النجوم
غبار التنجيم املبارك.
تن َّب ُئوا بكلمتي
على �سطور اخلياطة املقد�سة.
وم�ضت غجري َة يف �شال
ْ
عرو�س �شعري َ
امل�ش َّردة.
قر�ص
خمتبئ ًة �سطر ًا يف ٍ
تخطو على اجلانب الآخر
تلك ال�صورة املرئية لل�شاعر
يف حلم الفجر ال�سماوي.
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الزنابق
مت َّددي،
رمبا
     من الرطوبة،
لكن ببتالت
       ورقة
         عباد ال�شم�س
حتم ُّر
يف حملول
الهواء
من مالطفة
الأيدي
الباردة.
مو�سم ميت
يف منزل العطالت.
جبال.
زنابق.
جنوب.

358

ميديو

(   (1

تعرج الطريق اجلبلية
يراوغ على املنحدرات.
بالتباهي الطبيعي للقمم
هم�ست التيجان.
الأعمدة وم�ضت واملنازل،
خ�شخ�شت الإطارات.
كم مر ٍة يخرج عن الطور
ميول ال�سيارة.
وبتكراره للمنعطف
اجلبلي العايل،
ُ
فوالذ املتزلج يج ُر اجلليد ،
متزلق ًا بر�شاقة.
دوامة احلركة ترنُّ،
تدغدغ الأع�صاب.
ذرو ٌة زلزالية
هناك ،يف مكان ما يف الأعماق.
�أكرث من مر ٍة �سنت�أرجح على كل �شيء
وعلى الأرجوحة،
العالمة بالنقاط والدرجات
(   (1

  ميديو :جممع ريا�ضي جبلي ،يقع يف م�ضيق ميديو اجلبلي على ارتفاع  1691مرت ًا فوق �سطح البحر بالقرب من �أملاتي.
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يف �سبيل الهدف.
باملفاتيح كل �شيء ُمدا ٌر،
لكن يف اجلوار
مع حمو ٍر غري مرئي –
الروح والقلب.
حيث �أبدية رائحة الروث
والدخان فوق النهر،
الراعية على التل ر�شيق ٌة
بني اخلراف.
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في الوادي
يف املجرى يتدفق النه ُر ،
ينقل هدايا ال�سماوات -
ينب ُع موج ًة �صافي ًة
هواء اجلبل الأزرق.
يوم�ض �شعاع ال�شم�س 
         يف الوادي
يبكي من خالل طبقة اللحاء
ال�صمغ،
الذي يعجل نحو ني�سان،
ويتجمد فوق التنوب
النائم
هواء اجلبل الأزرق.
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اإلصغاء  -االستماع
تزج �أ�صابعك
يف �صندوق املو�سيقى اخلفيفة.
�أ�صوات املفاتيح ال�سوداء والبي�ضاء
م�سموع ٌة.
كل
ما كان منا�س َب َة
ت�ضيئه املو�سيقى:
تذكرتُ
ال�شارع،
اللقاء عند �شجرة ال�صنوبر.
ملاذا التجهم مع االمتعا�ض،
الأف�ضل �أن �أ�صغي
و�أن�صت-و�أ�ستمع،
و�أن �ألتقي معك.
خارج النافذة ال�شارع كله
بالفواني�س يحدق
كي ال يبتعد
يف امل�ستقبل
اللقا ُء.
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�أ�صابعك الرقيقة
�س�آخذها من ال�صندوق.
�ستتوقف املو�سيقى،
وال�شارع ي�صمت.
فواني�س ال�شارع كله
ب�سطوع �أكرث ت�ضيئنا،
ٍ
�أم هذه املو�سيقى
�أ�صبحت فينا ت�صدح ؟
ملاذا التجهم مع االمتعا�ض،
الأف�ضل �أن �أ�صغي
و�أن�صت  -و�أ�ستمع،
عند �شجرة ال�صنوبر تلك.
خارج النافذة ،حيث ال�شارع،
تتجول مو�سيقانا،
�أ�صوات املفاتيح ال�سوداء والبي�ضاء
م�سموع ٌة.
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أذكر ذاك الذهول
�أذكر ذاك الذهول،
يف منت�صف النهار املتوهج،
كما لو كانت للحظ ٍة �أبد َّية ،
انت�صبت �أفعى �س�ؤا ًال �أمامي.
ال ارتداد وال ان�سحاب،
�س�أجتمد حجر ًا يف الطريق.
وكيف �سينتهي طريقي،
�أ�شعر واجم ًا.
مقيا�س ما
لكن طريق الأفعى يف
ٍ
غمغم ،ك�أنه ري ٌح.
َ
لهب متحجر،
والنظرة ٌ
اختفت يف غرانيت اجلرف اجلبلي...
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وسط أوراق الشجر
ال �أعرف
طائر،
�أي ٍ
طائ ٌر
َّ
حف بجناحيه.
�أو
رمبا� ،إنها �أوراق ال�شجر،
�أوراق ال�شج ُر
يف التاج تخبئ ج�سدها.
وهو
الطائر،
الطائ ُر ال يريد
يف تاج الأوراق �أن يبني ع�شه.
بجناحيه
يف �أ�سر �أوراق ال�شجر،
�أوراق ال�شجر
يل ِّوح ،يل ِّوح بني احلني والآخر.
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صمت ُم ْط ِب ٌق في الغابة
ٌ
كري�ستاالت اجلليد معلق ٌة.
أرجح طيو ٍر
وو�سط الأغ�صان ت� ُ
�صامت ال يزعج الظالم.
ٌ
العتمة ال�صامتة ال تزعج.
ما هو الرقم منذ ال�صباح؟
لقد م ْت ُه الثلوج.
ال �أدري َ َ -
حتت الثلج رماد املدينة،
قامو�س الغابات �أمامي.
لي�س بعيد ًا عن ال�ضجيج
وخزات الأغ�صان على يدي.
مع الثلج العائم
ت�صب ال�سماء يف عيني.
ُّ
وعلى الكتفني يف غابتي الأم
�أحمل زمن ال�صمت...
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في هذا العالم
الفارغ والمجنون
يف هذا العامل الفارغ واملجنون
�صافي ٌة �صورتك يف �إطار النافذة.
رفرف املدى يف ارتعا�ش ال�شباب ،
الأقرب �إليه يف �ضوء القمر
وحده طعم النبيذ الفتي.
وهبتنا الطبيعة ب�سخاء،
نحن حتى الآن ال نق ّدرها.
لكل �شيء مو�ضة متغرية،
أبدي واحلرية،
وحده احلب � ٌّ
ويف اخلريف الهدايا الدنيوية.
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أنفاس حبيبتي
�أنفا�س حبيبتي
برفق.
هزّت ال�صمت ٍ
رمبا ،يحميها مالك
يظهر يف �صورة فرا�شة.
�أنا �س ُّر هدوء املر�أة
ال �أحاول تخمينه.
�أنا بال�ستارة �ضو َء القمر � ّ
أغطيه،
حتى ال يقع على ال�سرير.
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الطريق الجبلية في الضباب
الطريق اجلبلية يف ال�ضباب،
حيث الر�ؤية يف ن�صف النوم،
باجنذاب �أ�سطوري ،تومئ،
دون �أن ترتك جانب ًا.
ويف مكان ما على منحدر ما
انقلبت �سل�سلة الوقت.
وكل �شيء تغري ب�شكل جذري،
لدرجة �أن عقلي ال يفهمه.
وقائع احلياة املا�ضية
يقطعها اجلري عند اجل�سر.
يغي العد�سات،
وقريني ّ
�آخذ ًا الدور من ورقة
ا�ستوعب �أخطائي،
َ
ا�ستوعب �أحالمي.
َ
ولي�س هناك ابت�سامة عابثة،
وحدها ابت�سامة ال�صخب.
َ
وقريني ب�سبب ال�ضباب
يكاد ال  ُي َرى يف الليل.
يئن اجلرح غري املرئي
وال مير جانب ًا.
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ويجل�س قريني يف مكان ما
يف �سيارة مل تتوقف،
مثل مالك من العامل الآخر،
لي�صطادين على حني غرة.
�سنكون معه �صديقني ،لكننا
�سنقطع املمر.
�ألي�س عند �إ�شارة املرور
تعرفت عليه لأول مرة؟...
عند املنعطف نعرب،
مقابل ومي�ض امل�صابيح الأمامية.
كل �شيء دون نزاع �سنو�ضحه،
ب�صمت �سوف نفهم بع�ضنا البع�ض.
�س�أفتح الباب عند الوادي
و�أدخن يف وقت مبهم.
بال�ضباب الورقة الرطبة
تخفي �أمر ًا هام ًا فيها.
دي حقوق �أخرى،
و ُل ّ
حقوقي �أخذها قريني.
الأيام الثلجية وراء ال�ضباب
�ستحجب بالريح دفرت مذكراتي.

370

على طول النهر الجبلي
على ظهر الحصان
على طول النهر اجلبلي على ظهر احل�صان
من البحرية �إىل الأعلى على املنحدر.
جل�ست يف ال�سرج  -متام ًا
ُ
رتبت حياتي وفق املو�سم.
على طول النهر اجلبلي على ظهر احل�صان،
حتت اخلطوة املنتظمة للأ�شقر
�أعدتُ  �إىل نف�سي  -من اخلارج  -
من جديد الأ�صل الرتكي للكلمة.
فهمت طريان اليع�سوب
ورق�ص الهدهد ال�صيني.
على �صدر �صخرة التيبيت ترعرعت
خلف النهر يف مكان ما عند الوادي.
ي�ستخرجون �أحجار �أبجديات
الأتراك ،التيبيت ،ت�شاغاتي،
منقو�ش
ب�ش ٍعر ملحمي
ِ
ٍ
لقبائل امل�ستقبل.
ر�سم الن�سر بجناحه
َ
ملحمة تينغري اخلالدة.
وقادين احل�صان �أبعد
من ال�ساكا �إىل الهنغار الراحلني.
ا�ستُبدل الع�شب �أكرث من مرة،
وها هي اليورتا من جديد وراء الوادي.
درب  تركي َما َ
قبل التاريخ.
ال يتوقف
ِّ
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الرموز
على هذا احلجر ،حيث عند �صباح الندى،
عرفت الرموز الرونية:
هنا اخلط العمودي ،فيكتوريا من النهاية ...
القرن الرابع -عندما اختفي ال�ساكيون.
ا�ستُبدل الرب�شمان اجللدي بالعازل،
وبعده ع�صر ورق الأرز،
لكن احلجر �أبدي ،حتفظه الرموز
التي نق�شها الرواد ال�سحرة.
علم  � -سيكون امل�سار ناجح ًا،
هذا رمز ٍ
وهذا رمز انحناء -الطريق �صحيح.
فهمت جوهر الرونية،
ويف هذا ر�أيت �أمر اهلل.
هذا رمز  -مثل « »Иمقلوبة
يزيل �شعور احللقة املفرغة.
به احفظ طاقتك ،
حتت هذا الرمز تخرج من املر�ض.
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ها هو رمز الزاوية – �س�أرى فيه منظر ًا طبيعي ًا،
يف الب�ساتني على �سفوح اجلبال ال يذوب ال�صقيع.
�أتذكر طفولتي� :أمي تن�سج و�شاح ًا
من خيوط �صوفية غري مفهومة يل.
غالد�سرتاف(    (2ال�سحري من احلجر وحتى النجوم،
فيه ُيرى رمز القدر من الطقو�س الليلية.
�أنا حتت حماية الرونية �س�أ�سجل �س�ؤايل
�أتغلب على نف�سي قبل نقاط العالج.

(   (2

  غالد�س رتاف :ر�سم �سحري يف تركيبة عدة رونات يف �صورة واحدة.
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تامغا إيسيك كوليا
تامغا �إي�سيك كوليا
بتوهج يو�ضع اخلتم،
ٍ
�إىل احلجر املقد�س
ي�ؤدي هذا امل�سار اجلبلي،
هنا� ،أجل�س على حجر،
مبا هو جيد �أحلم،
�أ�شعر بالقدوم
بقدمي املرتبة.
تامغا �إي�سيك كوليا،
ٌ
مك،
مرتبط ب ِق َد ِ
بو�شاح الطقو�س
ٍ
�إىل �شجرة العرعر ،التي تعي�ش بالقرب من احلجر.
وهناك مم ٌر
�سيوقظ التجوال َّيف،
ويومئ كا�شغار
خفي.
من هنا بقد ٍر ّ
يف قرية �أوبال يكمن رماد كا�شغاري،
هو فتح للعامل ثروة تلك
اللهجات الرتكية
التي بعده �ش َّكلت الأ�سا�س يف القوامي�س
التي تعت ُرب ريادة عظيمة من ال�سماء.
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�س�أكت�شف ذلك بنف�سي   -من �أين ت�أتي الأ�شعار،
َمنْ الذي وهب املفتاح
لهذا املجال ال�سامي.
هنا ،جال�س ًا على احلجر،
�س�أغ�سل بالدموع اخلطايا
و�أ�صبح راهب ًا
لعقيدتي ال�شعرية.
تامغا �إي�سيك كوليا
وعا َء بحرية تنه�ض،
�ستكمل �صورتك
�أمفورة الرطوبة املك�سورة.
وطائر �سامروك
�سيجدل َّ
ع�شه بجانب احلجر،
بري�شته التنب�ؤية
يلم�س الورقة املقد�سة.
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ليوبوف شاشكوفا
( و ُلدت عام )1951
y yو ُل��دت ع��ام  1951بمدين��ة فا�س��يليفكا بمقاطع��ة جوميل�س��كايا في
بيالرو�س��يا ،وانتقل��ت من��ذ ع��ام  1971للعي���ش ف��ي كازاخ�س��تان.
وتخرج��ت ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة بالجامع��ة الوطني��ة الكازاخي��ة ،
وعلم��ت ببع���ض ال�صح��ف بمدين��ة تميرتاو.
y yعمل��ت مح��ررة بالطبع��ة الأدبي��ة للإذاع��ة الكازاخي��ة ،ومح��ررة
ب��دار ن�ش��ر «جازوج��ي»  ،وم�ست�ش��ا ًرا �أدب ًي��ا التح��اد كت��اب
كازاخ�ستان ،وكاتبة العمود الثقافي ب�صحيفة «كازاخ�ستان�سكايا
برافدا» ،ثم �أ�صبحت نائبة لرئي�س تحرير المجلة الأدبية الفنية
«الف�ض��اء» ،وع�ض� ًوا باتح��اد كت��اب االتح��اد ال�س��وفييتي ال�س��ابق
واتح��اد كت��اب كازاخ�س��تان.
y yح�صل��ت عل��ى و�س��ام «كورمي��ت» ،وميدالي��ة مجل���س الدوم��ا
الرو�سي على �إ�سهاماتها في مجالي الثقافة والفنون ،والميدالية
عام��ا عل��ى مي�لاد ت�ش��يخوف» ،و�ش��ارة اتح��اد
التذكاري��ة «ً 150
كت��اب بيالرو�س��يا عل��ى �إ�س��هاماتها العظيم��ة ف��ي مج��ال الأدب
وغيره��ا م��ن الجوائ��ز .ث��م ح�صل��ت عل��ى الزمال��ة الرئا�س��ية ف��ي مج��ال الأدب عام��ي .2014 ،2013
�y yألف��ت ع�ش��رات الكت��ب ف��ي ال�ش��عر ،والق�صائ��د وال�صحاف��ة م��ن بينه��ا «مو�س��م زه��ور عب��اد ال�شم���س»« ،ح��وارات م��ع
الأم��ل»« ،م��ن ثالث��ة كت��ب»« ،الرو�ض��ة الذهبي��ة»�« ،أغان��ي جافارونك��وف» .كم��ا �ألف��ت
ق�ص�ص��ا وثائقي��ة مث��ل�« :أخبرن��ي
ً
ع��ن نف�س��ك» وغيره��ا م��ن الق�ص�ص.
y yتتمث��ل الموهب��ة الخا�ص��ة لل�ش��اعرة ف��ي �أنه��ا تحك��ي ع��ن ال�س��هوب الكازاخية بلحن اللغة البيالرو�س��ية .ال يمك��ن الف�صل بين
كازاخ�س��تان وبيالرو�سيا في م�صيرها الإبداعي.
y yكان �أبط��ال كت��اب «حرا���س الن��ار» ه��م عب��د الجمي��ل نوربي�س��وف ،ويركيجال��ي راخمادي��ف ،وحكي��م ت��ارازي ،و�أولجا���س 
�س��وليمانوف ،و�إيم��ان مو�س��اخادجايفا ،وروزا موكانوف��ا ،وجاني��ا �أوباكيروف��ا ،وجاميلي��ا با�س��باكوفا وغيره��م الكثيري��ن م��ن
رم��وز الثقاف��ة والأدب ف��ي كازاخ�س��تان .وه��م �أي�ض��ا �أبط��ال المق��االت التي ن�ش��رت في ه��ذا الكتاب.
�y yألف��ت كتاب��ي «الرو���س ف��ي كازاخ�س��تان»« ،ماجنيتي��كا الكازاخي��ة .الزم��ن والنا���س والأق��دار» وق�صائ��د «وطن��ي الأب��دي» ،
«كازاخ�س��تان  -رو�س��يا» وغيره��ا الكثي��ر.
y yتن�ش��ر �أعماله��ا ف��ي العدي��د م��ن المج�لات مث��ل« :الف�ض��اء»« ،نيف��ا»« ،تومك�س��ي �أفين��ي»« ،بوليمي��ا»« ،نيوم��ان» ف��ي
مين�س��ك ومجل��ة «يونا�س��ت» ف��ي مو�س��كو.
y yكم��ا تن�ش��ر �أعماله��ا ف��ي المجموع��ة الأدبي��ة «الثقافي��ة الكازاخي��ة» بال�صي��ن ،وجري��دة المخت��ارات الأدبي��ة «الرو���س 
المعا�ص��رون بالخ��ارج» بمو�س��كو« ،كازاخ�س��تان الم�س��تقلة – مخت��ارات م��ن الأدب المعا�ص��ر» وغيره��ا.
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ام َ
الف َرس
َّ
حم ُ
y
الفر�س
هيه ،ح ّمموا
العرف الأبي�ض ،والبقع البي�ضاء كما الت َّفاح!y
ذا
ِ
َ
ليدخل �إىل نورا، (1  (y
كقارب �شراعي يدخل املاءy،
ٍ
وعلى الطاير ،عرب ال�سماءy
يحمل الأوالد ال�سفعy
ُ
وي�صهل ،مناديًyا
�صديقاته ذات القوائم الرقيقة.
هيه ،ا�سمعواy
على كل ال�شواطئy
وعلى كل املياه ال�ضحلةy،
كيف على هذا النداء الظافرy
y
ال�صارخ
يجيب النهرy
م�شتت لآالف املرات،
ب�صدىً
ٍ
والأغنية البعيدةy
لقطعان ال�سهوب املجنحة!

(   (1

   نورا :نهر يف كازاخ�ستان.
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السهوب

� ُّأي �أفق y
عميق
�شتا ًء بالقرب من كاراغانداy.
بامليل ال�سماويy ،
قا�س ٍ
ُي ُ
بحيث حتى النظر ال ميكنه بلوغه.
بحيث ال يقدر
حتى الطري التحليق �إليه
وحتى اخل َّي ُال ال ميكنه بلوغه.
يبدو �أنَّ البقا َء �شتا ًء يف ال�سهوب مماث ٌل للموت.
y
روحي،
وهنا عا�شت
الرحابة،
y
حممول ًة بالرياح �إىل
م�سحوب ًة �إىل ال�سراب البعيدy،
ال متزقها ال�سهوب...
نورها الغام�ض،
خلف y
�ضائع ًة وراء غبار الثلجy،
يف �أحيان �أخرى�،أخرى
بحت هنا نف�س الآفاق.
َ�س ْ
والقطار يندفع ع�شوائي ًyا
بالطريق الفوالذية من املحطةy،
مني ،حيث قبل قرنy
مل �أدرك اندفاعي.
ل�سنا نحن من نحدد طريقنا
يقا�س بامليل ال�سماويy،
الذي ُ
�أنظ ُر �إىل ال�سهوب يف الظالم الفارغy.
و�أعرفها.و�أبكي.
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األغنية
ظهر أمام نظري ،يا يرميينتاو )
( ِا ْ
إمياجنوسوب

عظيم ٌة هذه ال�سهوب.
تذوب يف ال�ضباب  -يرميينتاو.
ُ
طلقت يف ال�سهوب،
طلقة �أُ ْ
الن�سر الذهبي يعود ُم ْن َهك ًا.
ك�سهم ،
بعد �أن طار ٍ
يعود احل�صان امل�شتعل.
ال�شم�س املن َهكة
تهبط وراء املنحدرات البعيدة.
عظيم ٌة هذه ال�سهوب
حواف ملاذا  -يرميينتاو!
عظيمة هذه ال�سهوب
للمطاردة ،للمعركة ،للمجد.
وحدها �أغنيتُها
َُ
وب يف غم�ضة عني.
ت ُ
ُوت ِّلق فوق الأر�ض
وت�سمو عالي ًا يف ال�سماء.
�أغنية واحدة فقط
تعانق كل جهات الكون،
ال�سهوب العظيم َة ُك َّلها
َ
املوجودة يف قلب ال�شاعر!
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هد
َت َن ُّ

( أمي ،تَنَ ُّه ِ
دك ِ -ح ْم ٌل زائ ٌد على كتفي - ) ...ريزا أونغارسينوفا

هناك ،حيث الرمال من الربيع
تت�سرب �إىل ال�شقوق y-
ال�ساقية هد�أتy- ،
قا�سy.
ُي�سمع هناك �صري ُر ٍ
مهد ٍ
�أو تن ُّهد �أم؟
هناك ،حيث ال�سماءy
تغرق يف عيون
y
برييزينا،
�صلوات التنهيد ...و�سط النهار والليلy
م�سموعة.
�آ ٍه ،تنهدات �أميِ ...- ،ح ْم ٌل زائد على كتفي y-
�إنه �أثقل من كل �شيءy
ولكن ِمنْ ماذا -بدونهاy
ما كان لي�صبح الأمر �سه ًال،
بل فقط �أ�شد �إيالم ًا؟
� ....أين� ،أين تخرتق هناك
من خالل الغيوم
طائرتك؟
تن ُّهد الأم
�سحاب ًة طائر ًة
تعوم خلفها!
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ُم َ
ص التفاح
خ ِّل ُ
إلى فاليري ميخايلوف

ْ
التفاح ،اقطف التفاح للمونة!
ُ َ
ومعه م ِّل ُ�ص التفاح.
جاء �آب.
م�ستلق يف ثوب طفل.
التفاح
ٍ
ما �أكربها من �سعادة على �أر�ض الوطن!
يت�ساقط التفاح يف برييزينا،
وال ميكنني اللحاق باملوج ال�سارق.
�آ ٍه ،النهر يجري بعيد ًا
بالكاد ميكن ر�ؤيته من بعيد...
التفاح منذ ذلك احلني تذوقته متام ًا
و�س ّره الالذع �أعرفه.
ِ�س ُّر النهر انك�شف يف الوقت- ،
حلياتي هو امل�صدر الأ�سا�سي.
ِ�س ُّر الكون من جبل طابور
ٌ
غام�ض بالن�سبة يل �إىل الآن.
�ألي�س ذلك ب�سبب الويل املت�سكع يف الظالم
على �أر�ض موطني.
هل التج ّلي �سيالم�سنا؟
تفا ٌح ،تفا ٌح ُ َ
 ...م ِّل ُ�ص التفاح.
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إلى فيشينيفكا
إلى أخي إليا

كيف يبد�أ ال�صبح �سه ًال!
�إىل في�شينييفكا ذاهبني من �أجل احلليب.
�أبي يركب دراجته
و�أنا على دراجتي �أرافقه
و�ضع على املقعد اخللفي وعا ًء
وببطء يدو�س على الدوا�سات.
عرب البلدة ،بالغابة -على الطريق ال�سريع.
�أعرف كل طرقه
�أعرف عاداته عن ظهر قلب ...
و�أنا �أندفع البتالع املدى!
�آ ٍه ،كم �أود �أن �أ�سبق �أبي،
و�أنا ب�شكل �أ�سرع �أدو�س على الدوا�سات.
لكن لدينا قانون غري مكتوب،
�أنه من الأمام على ال�شارع ي�سري هو.
بجمال املنطقة ميتلئ نظري،
ال�سيارات تطري على طول الطريق ال�سريع،
ولن�صف �ساعة كل ما �أراه �أمامي
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املحني.
هو ظهر �أبي
ّ
ولكن ها هو مفرق في�شينكا.
وي�سحبني �شيطان ما!
وبر�شاقة اعرت�ض الأب
على الطريق ال�سريع� ،أندفع دون �أن �أنظر حويل!
ال ،مل حتدث �أية م�صيبة...
ملاذا �إذن تدوي �صرخة �إنذار� « :إىل �أ�-أ�-أين؟!!! »
فال �أحد على هذا الطريق،
و�أنا وحدي �أقود الدراجة.
لكني �أح ّد ُق .و�سوف يكون يل مرئي ًا
من الهاوية الظهر املحني.
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الغرنوقي
( واملالئكة احلراس تتحدث مع األطفال )
ميخائيل ليرمونتوف

 ...وتوقظ يف ال�صباح املبكر
الطفول َة هد َّي ٌة ال تن�سى -
ال�شم�س برائحة الغرنوقي،
يف ال�ستائر كرة قرمزية!
َمنْ ب�أ َر ِّق الأنامل -
بتلة بتلة -
ج َّمع اللهب احلي
يف هذه الزهرة النار ّية؟
بحيث مالك و�سط ال�سماء
َ
و�سط الطرق اخلفية
مع �أغنيته الهادئة
ينظر �إىل النور.

384

بحيث ب�سالم ووئام ،
كل التمام الذي ت�صبه ال�شم�س،
حتت نظرته املقد�سة
يبد�أ يو ٌم جديد.
بحيث ،مثل كرة الغرنوقي امللئية،
توهج من الداخل
َّ
فج�أة ظهري ًة �سخية،
وغروب ًا مت�أخر ًا لطيف ًا.
بحيث يدوم التقليد العائلي
يف كتاب الوجود:
طفول ٌة ،كر ٌة الغرنوقي القرمزية،
ٌ
مالك ،جدتي ،و�أنا.
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هناك،
حيث البيت الخشبي
1
على �سفوح اجلبال يف حزام الع�شب،
يف الهواء ُ�ص َّب الع�سل.
�شمايل ،مالك مييني –
مالك ِ
وغيورغي ،ونيكيتا.
مي�سكان بيدي طفل
يدي املفتوحتني.
ّ
طيب هو العامل
بالت�أكيد ٌ
الذي فيه غيورغي ونيكيتا.
ولي�س هناك للطريق نهاية.
�ساعدهما يا اهلل،
ها هما نيكيتا وغيورغي.
احفظهما .وار�شدهما.
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2
هناك ،حيث املنزل اخل�شبي،
حيث تنت�صب اجلبال حوله،
حيث النهر ال�صاخب بالقرب منه- ،
ي�شرق ال�صباح على ال�شرفة.
�شعاع ال�شم�س ،كالأرنب ،يقفز
من الأبواب �إىل ال�سقف،
ثم �إىل نيكيتا مع غو�شا:
�أخرجا� ،إنه يوم جميل!
اخرجا ،يكفي نوم ًا!
ال ت�ضيعا بالنوم� ،أيها ال َأخوان ،ال�صيف،
با�شرا االعتنا-ا-ا-ا-ا-اء
بالكوكب
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الوادي
1
اال�ستيقاظ مع �صياح الديوك
وثرثرة الطيور اخلفية
وخوار الأبقار البعيد
ي�ضيف �أي�ض ًا نعم ًة �إىل املنطقة.
وال�صباح ك�أنه مغ�سو ٌل حتى النهاية -
 ،يلعب.
َّ
يتوه ُج ،يغم ُر ُ
ون�سيم خفيف ُ
ينتف �أوراق الدردار
تارة مع ًا ،وتار ًة مف�صلة.
وهذا الأكرث �سلم ًا من بني العوامل،
امل�ستلقي بني تالل تورغني،
�أحق ًا يف اقتالع الأ�سا�سات
يه ُّز يف الليل هزّة حتتنا؟!
ماذا ،ما الذي يرتع�ش هناك يف الهوة ال�صخرية؟
ما الذي اهت َّز فينا يف رعب الرد؟
�أن�صت! اهد�أ! هذه �سمكة-حوت
برفق يف املياه اجلوفية تق َّلبت...
ٍ
و�سي�أتي اليوم .والأف�ضل بني العوامل
�سوف يفي�ض بال�ضوء الواهب للحياة.
وغناء الديوك املجاورة
388

يكرر ال�صياح على رهبة ليلك!

2
على راحات اجلبال يهج ُع الوادي -
ي�شبه املنطقة املزهرة يف جنة اهلل.
عندما يرتع�ش رع�شة عمالق،
عنْ ماذا هذه الرع�شة الدنيوية؟
على راحات اهلل ت�ستلقي الأر�ض بهدوء.
عليها جنون وقذارة جاحمة.
على كل �شيء ،يا رب� ،إرادتك.
ولكن ال تطلق الأيدي يف غ�ضب...
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تاو  -تورغين
إلى أندريه كوزلوف

يتموج ال�ضباب فوق جبال،
النهار الرطب يغرق يف الرذاذ.
لكن انظر �إىل بريقه:
�إنها لي�ست عتمة اخلريف املت�أخرة.
تارة رطوبة ،وتارة �أمطار الربيع
تهرع وت�سارع �إىل اخل�ضرة.
و�سحابة الأوراق القادمة
�أ�صبحت ت�ضيء من خالل الظالم.
وهناك ،املطر املت�ساقط،
وفروع امل�شم�ش ترتع�ش.
وهذه رع�شة الوالدة،
وهذا العامل يف بدايته.
دافع ًا قبة ال�ضباب،
ووام�ض ًا بعيون �سماوية،
ال�شعاع الأول بطرف الإبرة
�أخاط الف�ضاء بني اجلبال.
وها هي حافة ال�سماء تك�شط،
وعرو�ش التالل الأ�سرية،
وبعد قليل فقط  -ويتدفق ال�ضوء،
وي�ضيء التالل والوديان!
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موسم البرباريس
1
فوق منحدرات النهر ال�صاخبة
ا�شت َّد اللهب الأحمر.
العامل ،الذي كان بالأم�س �أخ�ضرَ،
يدخل مو�سم الربباري�س.
يف وقت احلر املت�أخر،
احتياطيات ال�شتاء التالفة.
كي توا�صل احلياة �سريها،
مع النكهة اخلريفية الالذعة.

2
يف متاهة الفروع املتوح�شة
عامل الأ�شواك والبنف�سج.
فيه يحرق احل ُّر الن�سرين،
يتدىل الزعرور الربي النا�ضج.
�أ�شق طريقي من خالل الأ�شواك:
واجب �أم �سعادة؟
هل هذا ٌ
هل هذا متعة �أم رعاية؟
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�صه! ي�صفر على الفرع �شخ�ص ما:
«�إيه ،يا �صديقة ،ال تعبثي!
ال�صقيع الأول �سيدق،
�ستطري الأوراق املجنونة -
�سي�صبح التوت متاح ًا.

»

أنت على حق� ،أيتها ال�ساحرة بتاح،
� ِ
فبالن�سبة يل �أي�ض ًا يف فرتة ما قبل ال�شتاء هذه
ُ
اكت�شاف �أواخر التوت
�أثمنُ منه يف ال�صيف.

3
على منحدرات تورغين�سك احلمراء
�إىل �أ�سفل تدوي ج َلب ٌة �صبيانية
وتندمج مع اجلدول،
تفو ُر
ُ
وتتدفقُ حتت ال�سماء الأبدية.
لو �أنها تطول وتطول هذه الرابطة
للأ�صوات البهيجة امل�شرقة،
بحيث احلياة ،العب ًة و�ضاحك ًة،
تتدفق نحو الأحفاد.
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المرج الذهبي
�إنه املرج الذهبي عند ال�شروق -
وال�سكر.
�إنها �أع�شاب املروج للطيور والنحل ُ
لكن �إىل �أين يذهب� ،إىل �أين يقود
قلبي وب�صري هذا املرج الذهبي؟
�إنه املرج الذهبي يف امل�ساء عند الغروب -
�أ�شعة ال�شم�س و�سط نحا�س ال�صنوبر امل�صبوب.
ال القلب وال النظرة كافيان على الإطالق،
كي يحمالنه -هذا املرج الذهبي.
�إنه املرج الذهبي! �إنها الرائحة احللوة!
يتيه ويبقى يف البلد الأخ�ضر!
�سيح ِّلق �أي�ض ًا على هندبائه،
ولكن كل هذا لن يكون بح�ضوري.
�إنه املرج الذهبي ...
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كم من الصبر يكفي
حتى يوم القيامة -كم من ال�صرب يكفي   -حتى يوم القيامة -
�ساعدين ،يا �إلهي� ،أن �أحب �أولئك الذين يحبونني.
كم من الأمل يكفي   -جلدل هذا اخليط
�إىل الدم� ،إىل ال�صالة   -واحلب واملحبة.
كم �سيبلغ الإميان � ...صف ٌح وغفران
اندفاع �شرير �سوف يقطعون هذا اخليط.
لأولئك الذين يف
ٍ
كم من احلب يكفي  -لربط العقد،
وبالأمل ،وبالأمل �إحكامها مرة �أخرى ...
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هناك وقفة بين
الزفير والشهيق
إلى باخيت كيربيكوف

هناك وقفة بني الزفري وال�شهيق.
�شهق النف�س يف الأربعينيات،
ب�أي ن�شوة �ستتوىل احلقبة
الوجوه املقد�سة لأقراين؟
كم هي وا�ضحة ،كم هي قريبة الأ�صوات،
كم هي فت ّية �أبد ّية عيونهم،
كم هي بال نهاية نفو�سهم ال�صارمة.
ما زالوا جميعهم هنا .ما زالوا بارزين.
لو دقيقة ،دقيقة �صمت
لي�س من �أجل اإلثبات
لال�ستماع �إىل الآخر ...
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تينيشتيبيك آبديكاكيموف
( و ُلد عام )1950
y yب��د�أ كتاب��ة ال�ش��عر من��ذ كان ف��ي الرابع��ة ع�ش��رة م��ن عم��ره ،
ودر���س  بكلي��ة اللغ��ة الكازاخي��ة والأدب بمعه��د كروبو�س��كي
الترب��وي بمدين��ة �سيميباالتين�س��ك ف��ي الفت��رة1995 - 1989
و�أنه��ى درا�س��ته به��ا.
y yن�ش��رت ل��ه العدي��د م��ن الدواوي��ن ال�ش��عرية «خطاب��ات الم��ال» ،
«�إراف��ان»« ،عال��م الكوني��ر»« ،نكه��ة المو�س��م الخام���س» ،وق��د
جعلت��ه ه��ذه الأ�ش��عار ممث ً�لا لل�ش��عر الفك��رى ف��ي كازاخ�س��تان.
�y yأل��ف كتا ًب��ا م��ن مجلدي��ن بعن��وان «الملك��ة �س��اك ك��وك» ال��ذي
ق��ام في��ه بتحليل الظواه��ر الكونية القديمة والمفاهيم المقد�س��ة
م��ن وجه��ة نظ��ر العقيدة القومي��ة الكازاخية.
y yمن��ذ ع��ام  2003ح�ص��ل على منحة رئي���س جمهورية كازاخ�س��تان
�أكثر من مرة.
مو�ضوعا للكثير من ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه للنقاد الأدبيين.
y yكان �إبداع آبديكاكيموف
ً
y yترجمت �أ�شعاره �إلى اللغات الرو�سية ،والإ�سبانية ،وال�صينية والقيرغيزية.
y yيثم��ن ال�ش��عراء الكال�س��يكيين ب��الأدب الكازاخ��ي موهب��ة و�إب��داع آبديكاكيم��وف باعتباره��ا ظاه��رة �أث��رت الأدب الكازاخ��ي
ب�أ�س��لوب فري��د ف��ي الكتابة والكثير م��ن الألوان الأدبية.

396

العقل الباطني
المغطى بالطحالب
عيني،
حمدِّ ق ًا بكلتا ّ
�ساقي،
ما ّد ًا كلتا ّ
الكون ،
ُ
وقعت يف ِ
يف وعيك� ،أيها ال�شعب!
نزاع
والقلب ي�شعر يف ٍ
مع اجلوهر الكوين لبخارى،
كما ُيقال جبال غريبة
غري معروفة حتى ذلك احلني...
ال�شتاء هو ف�صل العام احلايل
كانون الثاين فار ٌغ ،مثل لون الأذنني،
هنا احلرية �أرجوانية،
واملعنى يخرج من الكلمات.
�صرخت ،ففج�أ ًة من فمي
ُ
اندفعت َق ْو ُ�س ُقزَ ح العا�صفة الثلجية ،
ْ
ُم َف ِّق�س ًا لي�س بال �سبب
من الدماغ نوايا و�أهداف...
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ملاذا �سمنت الغربان؟
�أو ُّد �أن � ِّ
أحطم ال�صمت
يف املناطق اخلانقة بالفعل:
فدرب احلياة جمرد خطوة!
�أردتُ العدالة
يف زمني غري العادل،
على الإن�سان العادل
بكيت ،لكني مل �أره
ُ
يف ال�سهوب العا�صفة
املوجعة،
لأفكاري ِ
حيث ُخلد احلزن مندفع ًا
يرق�ص فوق ال�شتاء العاب�س.
ي�ص ّر عظامه فوقي،
برد النجم ِخفي ًة،
وجهي ي�شمه القمر،
وموتي �س ُيفرح الذئب.
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الكلمة
الر� ُأ�س ُ
تغرق
يف هاوية الأحالم،
تند ُ
ه�ش
والروح َ
من �أن الكلمات لي�ست مرتَّبة...
لت�أنيب ال�ضمري
املبهم،
ِ
وللغ�ضب ِ
كما لكالب �شر�سة-
ترمون العظام.
وحولك م�شاع ٌل،
منيع،
يف ٍ
غالف ٍ
أزل الغام�ض،
من ال ِ
لي�ست من هذا الكون.
ذلك هو الفرق عن اخلارجي،
نت حق ًا حر ًا
�إن ُك َ
للحظ ٍة من القد ِمي
يف حياة الأرا�ضي الهالكة.
يا اخوتي ،يجب �أن تنظروا
�إىل مظهر الكلمات والأحالم،
يف هذا اجلزء من القلب...
املحمي واخلفي...
هناك اعتقا ٌد يف الدين:
يف ظالل اجل ّنة  الدائمة اخل�ضرة
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روائ ٌح عظيم ٌة
غري مفهومة للب�شر.
هناك كلمات �صامتة،
تو�صلك حتى الدموع،
هناك كلمات جارحة-مميتة،
مثل حبل امل�شنقة.
هناك كلمات ،كاحل�سناوات،
تثري القلوب.
و�أخرى قادرة على التعامل
و�إحياء امليت.
مدمرة،
هناك كلمات ِّ
وم�صريك
هذه الأ�صوات احلا�سمة
ت�ضعه فج�أة يف تابوت.
هناك كلمات �أه ُّم
من الكتب – من زمن الق ّدي�سني،
يف عقلك ُت ِله ُب
ال�شياطني وحترق رمزها.
تقابلنا مع العويل،
م�سيحيني وم�سلمني،
�إذا مت َّكنا من ا�ستيعابها،
�ستهبط علينا ال�سعادة.
حتوم ديدانُ النجوم،
ُ
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الربيع قاد ٌم،
واملطر املق َّد�س ،مثل الأع�صاب،
حيث يتدفق – مثل الوتر.
تع َّلقت الغيوم منخف�ضة،
ك�أن الغرانيت يف ّكر
وباملعنى الإلهي
يهب التينغريية.
ُ
يلمع برق الكلمة،
وعلينا التفكري،
هل هو العقل �أ�سا�سنا،
�أم املعبد ال�سماوي؟
يف هذه احلياة ل�سنا م�سيطرين
على م�صرينا،
�سننتظر يف احلياة اخلطرة
م�صري ًا �آخر.
من امل�سافات الكونية،
باللغة الأم
�شيء ما �أ�سمى من احلزن،
�شوق �أبدي...
�شيء ما يف ٍ
ها هي امل�أدبة الأخرية
قبل �إعدامه – �أُنظ ْر!
وحدها الكلمة بب�ساط ٍة
ت�سمو بنا �إىل تينغري !...
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أحيان ًا
�أحيان ًا� ،أنا ح َّق ًّا
بعد معركة عقلية �شيطانية -
أخرج �إىل ال�صقيع احلاد،
� ُ
بالعرق من املعركة.
يف قمي�ص مبلل
ِ
ُ
ويحدث �أحيان ًا
بالن�سبة ل�شخ�ص ما �أعت ُرب �أنا مالك ًا،
بط ًال َّ
خطا ًء
بال مظ ِّلة �إنقاذ!
أخرج،
�أحيان ًا � ُ
غري جم َّر ٍد من االهتمام-
�إىل ح ّدودي-
لأدرد�ش مع َ
جت ُّمع النا�س احلا�شد.
� ُ
أ�ضحك على احل�شد
�أو �أحييه ب�أغني ٍة رخيم ٍة،
ذلك �أ�صبح قدر ًا
مينح �ص ّمام الأمان.
ُ
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�أمل �أعرف �أنا احلزن؟
ل�ست قادر ًا على كبح تلك الدموع،
� ِأه ُب َ
جمال هذا اجلمهور
انحنائي ،مثل زهو ٍر حل�سناء.
طفل،
�أحيان ًا ،مثل ٍ
بال هدف يف الربك،
�أم�شي
ٍ
لأنني� -أمزح!-
رمبا �أنا غري �ضروري للنا�س؟
�ألي�س يف الروح
نب ٌع َّ
غذته الطبيعة،
الوعي �أ�صبحت
حتى يف ّ
احليا ُة ترتع ُد من حبات امل�شم�ش؟
�أحيان ًا� ،أحيان ًا
بوعيي �أنا�ش ُد العامل
و�أريدُ ،مثل جنم،
�أن �أغرق يف ق ٍرب جمهول.
�أنتما ،يا ناكر ونكري،
كي املوت النزي َهني،
يا َم َل َّ
ا�ستجوبا عاملي
روحي الآثمة.
و�صدِّ قا َ
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هل �س�أكون يف النار �أم يف اجل َّنة؟
ال�شرعُ ال يحا�سب جمنون ًا...
�صدِّ قا روحي� -أنا بار ٌع� ،أكرث ذكا ًء من �أزازيلو(  . (1
�أنا ،رمبا� ،شيطا ٌن يف داخلي،
 ،بخوف
جندب
وروحي ،مثل
ٍ
ٍ
يزحف نحو ال�صباح...
�أحيان ًا �أع�شقُ ال َق َ
ذف،
لك ّني ،ل�ست كالآخرين،
وئام مع العامل
ال � ُ
أهيم يف ٍ
يف ال�سماء احلنني
بني حانا ومانا...

(   (1

  �أزازيلو� :شخ�صية �أدبية من ميخائيل بولغاكوف “املع ِّلم ومارغريتا».
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عروس ِّ
الش ْعر
ُ
هي جميل ٌة ورائع ٌة
ل�سبب ما �أفهم:
لكن ٍ
جتذبني ب�ش ّدة،
لكني لن �أح�ضنها...
روحي حتزنُ من الفو�ضى،
تقدم ا�ستنتاجها احلياتي:
احل�ساد-
�أوه ،فلتتج ّنبها عيون َّ
هي الزهرة الوحيدة!
عرو�س �ساحرة،
هي
ٌ
ومعها حر ّية الوجود-
أجل�س يف مكان ال�شرف
�أ� ُ
�أم �أ�ستلقي يف القرب...
�أتنه ُد َفت َُبعم الأع�شاب،
والزمن يتحرك �إىل الوراء،
ليقع يف احلب بجنون ح ّق ًا
ك ُّل َمنْ  ال  ُي�ص ّدقني.
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هي ٌ
مالك �أم معبود ٌة!
�أ�شع ُر بنف�سي قدِّ ي�س ًا،
متنحني �أفكار ًا ّخ ِّية،
قد ٌر ُم�س َت ْع ٍ�ص.
حتى ال�شائعة عنها ...لقلبي
�أك ُرث نفع ًا من ّكل دواء،
و�صدرها – �إىل �أين املفر؟!-
�أغلى من املمالك الثمينة!
هي الربيع ،هي ال ُغفران،
و�أنا � ُ
أمتالك نف�سي
كي ال �أ�ست�سلم للإغواء
و�أغرق يف اخلطايا �إىل الأبد.
بجانبها نزو ٌة نهم ٌة!
�أما �أنا -جمرد فكرة ،للأ�سف،
على هذه الفكرة طائر ال�سعادة
ين�سج ُع�ش ًا للحب.
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هو النور نفسه...
َ
هو نف�سه النور املغاير لنور القر�آن
و�أن �أع�صر الِ ّريشة امل�سكينة ،
ذلك النور مينح للجروح ال�شفاء،
اللغز ،املظلم �أحيان ًا.
وهنا يكمنُ
ُ
�أذك ُر تلك اال�ستعارة التقليدية،
حتى الأفاعي مينحها هذا النور املذهل
�أيدي و�أرجل...
حتى احلزن
حي...
ُيزهر فج�أ ًة ،مثل ٍ
غ�صن ّ
هو ،هذا النور ،يطري ب�شكل �أ�سرع من ال�ضوء
الطائر مبئات املرات،
الكوكب ال�شاع َر،
ب�شكل خمتلف ي�سمع
ُ
ب�شكل خمتلف ي�سمع هو حديث ال�شم�س...
ال تهد�أ فيه العاطفة والروح
املل َه َمة بقوة الأفكار،
إ�شراق يتحدث مع الكون،
ب� ٍ
بحيث تتحول الوحو�ش �إىل ب�شر.
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هو َثم ٌل �إىل ال ِأبد بال�سماء الزرقاء،
و�إذا ما اخرتقته فج�أة طلق ٌة،
�ستَم ُّر –  وتطري ب�شكل جميل،
عندليب� ،إىل الأفق.
مثل غناء
ٍ
مهما قلت عن هذه املعجزة ،
فقد اكت�شفت �أنا لغز احلياة الأبدية:
كل ذلك هو موهبة وعقل ال�شاعر
اللذان ُيطلقان هذا النور العجيب !
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نِهاية آب
نهاية �آب تقع من جديد عند الأقدام،
مثل وعاءٍ ي�سمى «تو�ستوغان»،
فيه يرجتف الكومي�س احلام�ض ب�سعادة،
والورقة الذابلة ُ
ت�سقط.
�أين �صالة اجلنازة لها،
للورقة ،لر�سالة اخلريف؟
�صاحب العمامة
لن �أنتظر
َ
كي �أ�ستعد ب�صال ٍة لل�شتاء.
هد�أ الإع�صار يف الروح امل�ضطربة،
�سبب �صالتي – �إنه ال�شعر،
لي�ست بدون ٍ
�إنه الأغنية َ
املخ�ض َّرة يف ال�صباح،
تبد ُد فج�أ ًة احلزنَ يف الهواء!
«�أكرياب» �أحم ُر الوجه –ت�شرين الأول،
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ا�شفق على الأقل على الوريقة املمزقة...
لكنَّ الورقة �أطلقت َن َف�سها الأخري،
هكذا جتري تقلُّبات الع�صور كلها...
وجه ورقة اخلريف ّ
غطاه الرتاب،
�أ ٍه ،لو �أبكيه -ظهرت عا�صفة،
قم الت�أبني عبث ًا.
مل ُن ْ
وهذا هو وعاء  -تو�ستوغان فار ٌغ.
والآن ن�شت ُّم نعم ًة،
�إنها َن َف ُ�س ال�شتاء الأبي�ض...
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ُ
أعترف
� ُ
أعرتف� ،أنا العنيد الأخري ،
فوال ٌذ �ص َقل ُه الزمن!
من �سيقط ُع دربي بالقيل ولقال،
�س�أ�ضربه على �أنفه ،كما يف ال�سابق.
ل�ص ثري ًا،
أ�صبح ٌّ
�إذا ما � َ
وبد�أ يتظاهر بالطيبة،
�س�أ�ستغني عن ال�صديق القدي:
و�سينال مني باحلذاء على م�ؤخرته!
هذا ،اللعنة ،عد ٌل،
و�أكرث عدال ًة من هذا ال يوجد...
هذه املر�أة جميل ٌة جد ًا،
أ�سمح ب�ضربها...
لن � ْ
ب�أي �ش� ٍأن �س�أنربي للدفاع
من املغت�صبني والل�صو�ص،
كي يعي�ش ال�شعب ب�شفافية،
قوي ًا� ،صحيح ًا روحي ًا.
أجل� ،ص ُرب ال�شعب لي�س �أبدي ًا،
�
َ
كم ميكن َ
حت ُّمل الكذب،
النا�س بحاج ٍة �إىل احلرية
من ال�سيا�سيني واملنافقني...
�سرنف ُع البالء -ونعاقب �إىل الأبد،
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دم اخلان،
حتى ينتف�ض ُ
َمنْ خان لغته الأم،
أدم َره.
�أنا بنف�سي م�ستع ٌد لأن � ِّ
م�صيبتنا قا�سي ٌة ،مثل البحر،
بحق من الأعايل،
تنظ ُر ٍ
واحد:
حق ٍ
�أنا ال �أجادل ٍ
�أن �أبكي مثلما ينتحب النا�س!
�شعبي – ِحم ٌل ثقي ٌل
ِّ
ح�شد ب�شري...
لكل ٍ
هذه الكلمة تدعو ،و ُت ْق ِلق:
�إنها عمود العقيدة الذي ال يتزعزع.
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ص َف ُّر ورقتي
َ
س َت ْ
َ�ست َْ�ص َف ُّر عظام ورقتي،
جندي يف دبابة،
و�ستموت هي ،مثل
ّ
وري�شتي �ستموت ،مثل ال�ضوء يف الظالم،
ُ
و�ستنزف بقاياها دم ًا.
�إنه الزوال يحوم فوقك،
ني ثالثة...
النا�س تنق�صهم ع ٌ
من ميتلكها ،يقر�أُ
الأ�شعار الأمامية وراء حدود الن�شوة.
�أجل� ،أ�شعاري التي يوجهها القدر،
�إنه لقد ٌر فظي ٌع �أن  تكون �شاعر ًا،
والكلمة على �شفاهي ت�شتعل نور ًا،
و�شفق ًة و�أمل ًا على نف�سها...
يعني� ،س�أمتكن من �أن �أ�شعل يف الظلمة م�شع ًال،
و�أن �أرى يف �أي �شخ�ص وح�ش ًا،
يجل�س ٌ
مالك،
على طرف ل�ساين ُ
ي�ص ّدق داخلي ب�شكل �أعمى وبدون حدود...
احلياة – اليوم وغد ًا ! – �أحبها بال حدود،
القلب ي�شعر ب�ضيق من ال�سماء،
ُ
حلم جريء،
�س�أحب �ساحر ًة مع ٍ
فالأحالم هي احلرية...
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اثنتان وثالثون فقرة – ذلك هو م�صدر ال�ضوء،
َّ
وف اثنان و�ستون وعاءً دمويا ً –
هي جذوري ،مم ٌ
نت لذلك،
أكب على �أر�ضي الأم ،مثل معجزة...
�أنا � ُ
�أنا حم َّد ٌد بالوقت – هذا �أكيد!
والقلقُ قلقي – لي�س قلق الآخرين...
تتفتح �أفكاري مثل برعم ربيع
احلي!
�أ�ش ُّم فيه اهلل ّ
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األمل
أجل�س يف غرفة ال�شعر،
� ُ
حيث احلزن كامل�ستنقع...
واهلل أشعر به يف غرفة معي�شتي
ُينقذين من الإثم...
يبت�سم ،كما يف املعبد،
�أ�سم ُع و�صيته...
نحن قريبان ،لكن كأن جدارا ً يف�صل بيننا،
�أفتح الباب – ال �أحد!
لكني كل هذا �أعرفه بد ّقة-
يف الفرح �أو يف احلزن:
ُتفتح �أح�ضان اهلل،
عندما �أمر عرب اجلدار!
لذلك �أخرج �إىل اخل�شبة،
مثل هاملت� « :أكون �أو ال �أكون»...
كل يوم � ُ
أحاول ب�شكل تنب� ّؤي
�أن �أخرتق اجلدار ب�إ�صبعي...
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فصل السنة الخامس
مثل �أوزة من الع�ش- ،كما من فوه ٍة،
زحفت �إىل ت�صوراتي:
ُ
الثيوقراطية  حتمل �أ�ساطريها،
والتقدم التقني يتفاخر!
�شياطني حمرتفون ووجوه مع رادارات!
منهم فتحنا �أفواهنا:
العامل بعطاياه اال�ستعرا�ضية
يفتح نبع ال�صفاء!
ُ
ُت ِبهج الأع�شاب اخل�ضراء،
تنمو ب�أوراق ال�شجر الب�ساتني،
هكذا نحن – عا�شقون لهذه ال�سماء،
نتج َّم ُد �أمام جمالها.
َ
وعناد
�أنت �شاع ٌر – بد ّق ٍة ٍ
املعنى الفاين �أعلنه!
بحيث تدوي كلمة ال�شاعر
يف ال�سماء ب�شكل جديد.
بحيث بالوعي الكمبيوتري-الليزري
مع امل�شاعر الإلكرتونية،
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ال يح�سدك اجليل الرائع،
وال ي�صيبك بني العينني!
�آله ُة الليل املختلفة حتكم.
�أ�شعة ال�سماء حاملة النور
أحلان بهيجة،
تدير الأر�ض ب� ٍ
أ�سطوانة ،ت�صدح!...
والأر�ض ،مثل �
ُ
عن ذلك هو ا�ستنتاجي:
�إىل اليمني نا ٌر ،و�إىل ال�شمال ما ٌء،
هذان النقي�ضان ،لي�سا ا�ستثناءين،
لن يلتقيا قط.
ال �أتوقع من ال�سلطات غفران ًا
على �أفكاري املرتفعة:
�أنا و�أنت كب�ش فداء،
وهكذا �سنكون يف اجلنة...
�ألي�ست قوانني جه َّنم احلمراء
تنخ ُر يف ر�ؤو�سنا؟
�إتقانُ الكمال اخلارق-
والق�شعريرة ت�سري يف الع�شب...
�شهر �أيار ينفع من جديد،
مثل جن ٍني يف غ�شائه،
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ُ
وترتع�ش فوق الأبدية ال�ستارة،
واحلي يتحرك على امل�سار.
ُّ
َنبت النباتات،
أر�ض ت ُ
من ال ِ
ويف َن َف�سي نعم ٌة،
بح َري ٍة-
يف حني يتنف�س كمبيوتري ِ
وعليه �ستهبط النعمة!
حبوب ،من ُخ ْ�ض َر ٍة،
حي – من ٍ
ك ُّل ما هو ٌّ
حياتنا مع الكلوروفيل «عليك»،
والعقول الإلكرتونية ُ�ص ِنعت
وفق قوانني قادير�-أتا.
أبدي
عظم ُة هذا الفردو�س ال ّ
ال تخرج من ر�أ�سي،
وتع ُرب ،مثل خ ّيالة ر�شيقة،
ن�سي ٌم ٌ
لطيف على ت�سريحة الع�شب!
أبوي ،
ب�شكل � ٍّ
ادعمني ٍ
وف ِّكر �أن اجل َّنة الأبدية
لي�س يف مكان ما -يف الروح الب�شرية
ملأت العقل حتى ال�ش ّفة.
ب�أكرث ب�ساطة ،جم َّرات النجوم،
ال�ضوء الأبي�ض ،مثل خ ٍرب من النافذة،
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يهب باق ًة خفي ًة من التمثيل ال�ضوئي،
ُ
كما حدث يف كا ّفة الأزمنة!
وحتى لو تباهى التكنوقراطيون،
وحتى لو ت َك َّدر الثيوقراطيون،
الإميان الأعمى وحده  ال ميكنه
�أن يتغ َّلب على �إغراء َم ْل ِء البطن...
نا  النقي
وحد ُه وع ُي
َ
ّ
مينح الب�شري َة  الق ّوة،
وم�س�ؤوليتنا ال�سماوية
مرا ِق َب ٌة �إيقا َع  املج َّرات!
ثابت!
الثبات هو
مقيا�س ٌ
ٌ
ي�ش ُّع بال�سعادة ال�شخ�صية
ال�شتوي
وبر�سومات ال�صقيع
ّ
ت�ضرب النافذة.
فردو�سي ٍ
بحزن
ٍ
ُ
ٍّ

419

الف َّنان
املجرة �ستارة ُم َق َّ�صب ٌة،
أحد...
ْمل ُتفتَح ل ٍ
�صوت كليو(    (2يقول من جديد:
«�أمل ي ُك�شف ُلغزه ...؟»
هل هو وليد اجلنة �أم جهنم؟
هو يف ال�سراب الكوين
ي�ش ُري �إىل �أنه ال ينبغي
تربية الأ�شباح يف الروح...
�إىل عقلك الباطني الليلي
تندفع الأ�شعار من جديد،
مانح ًة معرفة غام�ضة
لعبري الأ�شعار...
هكذا يلم�س املو�سيقيون ب�أ�صابعهم
الوتر الواهب للحياة،
تتدحرج
والدمو ُع اخلطرية
ُ
�صادم ًة م�صريك.
�شخ�ص ما مي�شي م�شي ًة جريئة،
م�صا�ص الدماء،
ٍ
بوجه خلف قناع ،مثل َّ
والريح تطارد النجوم بحر ّية،
(   (2

  كليو� :إلهة الإلهام يف الأ�ساطري الإغريقية القدمية.
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يهم�س العامل الفاين...
وب�شيء ما ُ
ك�أ ّنه بقراءته م َّرة �أخرى
الواقع املكتوب،
�أيريد �أن ميزَّق ال�ستارة الأبدية
ويندفع بوجهه �إىل الع�شب؟
رمبا هو ي�سمع املالئكة
على خ�شبة م�سرح الوجود؟
فج�أ ًة على �أ�سئلته الوقحة
�سيجيب م�ستقبلك؟
ُ
ظلم،
نحنُ يف القاعة –يف ف�ضاءٍ ُم ٍ
حيث تدخل احلقيقة �إىل داخلك،
يف عقلك تتلألأُ
النجوم
ُ
القدر.
التي يحملها َ
جديد بالتحوالت
من ٍ
ُي ُ
ده�ش فج�أ ًة على الطاير:
نا�س ٌك و�شيطا ٌن مع ورود،
ِ
وكلب مع عالمة على جبهته.
ٌ
ماعز ،
أرجل ٍ
على البخار مع �شيطان ب� ُ
ُ
ي�ضحك،
و�ضع القرون وهو
ا�ست�أجر ُم ِلهمات ال�شعر مرافقات له،
داخ ًال يف عالقات �آثم ٍة معهن.
�شعب الألوان
ق ّد َم لنا َ
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وكل الكورال الف�ضائي،
�أجل ،هذا هو ،مثل عفريت احلكايات،
كان ليلعب دور الإله ب�شكل رائع.
 ...وال�سهوب اخل�ضراء امتدت،
فوقها فج ٌر �أحم ٌر،
وكل ما هو ا�صطناعي ُم ِ�س َح،
وكما يبدو يل ،لي�س عبث ًا.
ماك ٌر هو ُ
حامل لقناع
تار ًة قي�ص ٌر ،وتار ًة بب�ساطة عب ٌد،
يلعب الأدوار دون خوف،
حتى ولو ترتك الطلقة عالم ًة على جبهته.
–

اجلميع يف هذا العامل ممثلون
(ال ُّر�ضع ال يدخلون يف احل�ساب)
أ�سر الفكرة،
أ�سر التمثيل ،يف � ِ
يف � ِ
ووحدها خ�شبة امل�سرح ت�ستهوينا.
لنفرت�ض �أن هاوي ٍاً مراوغاً
اجتذب فتاة �شا َّبة،
لي�ضرب الك َه َن َة م�شاه ٌد ٌ
عنيف
ُ
يعرف الكثري عن الدراما.
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و�إن كنت ال ت�ستطيع املتابعة
يف التمثيل واخلداع،
ِّ
مزق من الأقنعة �أقنع َة الزيف
واعت ّز باحلقيقة وحدها.
نعم ،بطلي -لي�س �سحلي ًة قدمية،
هو ينق�ش على الأحجار قانون ًا:
« ال ميكنك �سحب الع َّرافني �إىل امل�سرح »،
وماذا تريد يا ُمز ِّيف الأيقونات ؟!
لكن الكاتب امل�سرحي بال�ضرورة
متثله السامء ب�شكل خفي،
ونحنُ نلعب �أدوارنا،
ُمعانني طو ًال وعر�ض ًا.
لكن قريب ًا ا�سرتاح ٌة بدون دعوة،
تقط ُع هذا احلفل املاكر ،
وال�ستارة الـ ُم َق َّ�صبة
�سد ُل على العامل الفاين...
ُت َ
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مرة أخرى
العينان والروح �ست�صدِّ ق:
من جديد تو ُّد �أن �أفهم
ال�شاطئ ال�سري للمبادئ اجلديدة،
وت�سحق ال�شكوك واملخاوف.
حتى لو الألواح على احلجر الأبدي
نحات،
حفرها َّ
والنا�س مت ّنوا لقرون
�أن يح�صلوا على العدالة.
احلكم ُة تتخ ّم ُر  نبيذ ًا ُمعتَّق ًا،
ترغب يف �شربه حتى الثمالة!
ويف ال�سجن-لتكن نزو ًة �ساذجة!-
�أنت بحاجة �إىل العدالة...
وحد ُه  �شي ٌء ما يف الروح يخاف،
َ
وحده �شي ٌء ما ُيك ِّررَ « :د ْع»...
طائر،
�أو ُّد �أن �أُ َح ِّلق مثل ٍ
و�أخرج مت�شرد ًا ،كما يف ال�سابق.
تبتعد عن طني العي�ش،
ولكن ،حيثما ذهبت،
بغ�ضب،
يلهثُ ال�صدى
ٍ
كما لو كان عند �صخرة الإعدام ف�أ�س ًا...
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بالكازاخية «ال�صدى» و»�صخرة الإعدام
ُتنطقان «جانفريك»،
�أحيان ًا �أُ�ص ّلي من الرعب،
فقط كي ال �أعتاد على ذلك!

»

ملعو ٌن هو التورط يف العبودية،
ال �أريد �أن �أ�سجد،
ال �أريد �أن �أكون عبد ًا ملعبود،
يف ذلك ينبغي النظر...
ن�صت �إ َّ
يل
و ُت ُ
�أذنُ منت�صف الليل يف جدري النجوم،
برعب
مدو ّية من الزمن ٍ
يف ال�صمت الـ ُم ْط ِبق.
ك�أن ذلك يقود من امللكني-
املتع ّقبني ناكر ونكري ،
�إىل حمكمة ال�ضمري القا�سية
�أنا �ص َّليت من �أجل العامل.
بيد �أنه ،يف ال�صباح كان
اللحم ُي ْ�س َلق ،بقبق ٌة يف ال ِقد ِر،
ُ
وبعذوب ٍة ،ك�أنها رحمة،
ت َع َّلقت احلياة بي.
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السماء الفاتنة
1
يهم�س الليل فوق الأر�ض بال نهاية...
فوق ال�سماء املليئة بالنجوم ُ
م�ضطرب -مل يفت الأوان :يحاول ال�شباب �أن ي�ساعدين  ...
�أنا
ٌ
هذه الليلة جاهزة للذوبان� ،صدري يتنف�س  ُلطف ًا،
وال�شعب مينحني الكلمة ،يك�شف جوهر الكون...
الليل وال�سماءُ  ،لغزان ح ّيان ينتقالن �إىل العدم،
يتنهدان ،فت َِه ُب القرونُ ال َ
أر�ض ،م�صادف ًة ،حلن ًا �أبدي ًا...
يف النهاية الزوردية الأفكار هذه املعجزة ت َُ�ش ُّع لنا ،
كانت الغيوم م َع َّلقة بخف ٍة ،بحيث ُ
جتذ ُب احلرية ،مثل معبد...
�أو ُّد �أن �أحت�ضن الأ�شجار�-أ�شجار الدردار الـ ُم َع ِّمرة،
يف الحمدودية الده�شة � ُ
ألتقط مفاتيح هذا املعبد  ...
لكي تنري احلياة احلرة يف الظالم كالقمر،
م�ستع ٌد لأن �أكون كلبها ،و�أنبح حتى الغ�سق!
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2
الإله على لفائف حلم ال�ض�أن
منذ الأزمنة القدمية ُي َخ ِّمن.
متام ًا  :املوت يتك َّهن،
وللحياة يبني اخلطط
موزع ًا النجوم ب�ضربة واحدة
على املروج ال�سماوية.
الن�سيم ،كما لو كان كلب ًا،
ي�ش ُّم الأثر و�سط النجوم.
ُ
الليل حتقي ٌق للرغبات،
واملخاوف الغام�ضة ،وامل�س َّرات...
َمنْ بجناحه حجزَ َ
املذ َّن َب،
َمنْ َ
ترك انتقامه؟
هكذا يف احللم والعلم
أحلم بامل�ستقبل-
� ُ
�أنا مع املج َّنحني � ُ
أعي�ش،
الفرا�شات �أطري بعيد ًا...
مع
ِ
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كتب كثيرة
في منزلي
ٌ
كتب كثرية،
يف منزيل ٌ
فهمت �أ�سرارها.
زمن ُ
منذ ٍ
بع�ضها ملي ٌء باحلكمة ،فيها تتنف�س روح وطني الأم،
دول غريبة ،مثل رائحة حميط ميت -
�أُخرى – بنتان ٍة ٍ
كيف متك َّنت �أوراق �صفحاتها
�أن تتحمل هذا الكم من املاء ؟!
َُ
العمل ت ُّر �أيامهم،
بع�ضها مثل كادحني ب�سطاء يف
ومن ال�صفحات املنهكة يتدفق ال َع َرق ،مثلما يتدفق من وجو ٍه قذرة،
وتلك التي «هبطت من ال�سماء» ال تعرف �أن نور ال�شم�س  ُيخفي ق�ص ًة �أخرى وحكايات م�صري قامتة.
ُ
ثرثارون ،وخطباء ،وكاذبون،
نعم ،و�سطها هناك
كتب عن امل�صري املحزن� ،أغلفتها مثل توابيت،
هناك ٌ
كتب تنقلك بالنهر �إىل حيث ينتظرك الهدوء الأبدي،
وهناك ٌ
كتب ُت ِنزلك بو ٍّد على ال�شاطئ...
وهناك ٌ
كتب كثرية...
ٌ
هذه كاخلمر،
طاملا �أنه ُيرغي،
تخفي الهدوء يف �صفحاتها ،وتذوب يف �أيدي �ضيوفها،
�أما تلك ،فتحمل نور املعرفة  ،وبالن�سبة للحياة ال  ُت ّق َّدر بثمن.
نت من قيا�س قدرة الكتب كلها!
لو �أن القادر ي�ساعدين ،لت َم َّك ُ
فق َّوة الأفكار الكامنة فيها ،مثل قوة �آالف الأح�صنة؟!
كتاب يكتبه ال َق َدر –
ولكن و�سط هذه الكتب هناك ٌ
كثري ًا ما تقر�أه يل املالئكة املق َّد�سة يف املنام.
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«لع��ل ال�س��عادة تجل��ب ل��ك النب��ي الخ�ض��ر»« ،رج��ل الف��ن»« ،النجوم تتنب�أ بكل �ش��يء»« ،ذات مرة ذاق الع�ش��ب ال�س��عادة» ،
«ليل��ة �ضبابية» وغيره��ا من الأعمال.
y yقام الملحنون بت�أليف ما يقرب من مائتي �أغنية من كلمات جاكيبيكوف.
عام��ا �ش��ارك جاكيبيك��وف �أكث��ر م��ن م��رة ف��ي م�س��ابقات ال��رواة والحكائي��ن الحكومي��ة
y yعل��ى م��دار ثالثي��ن ً
وح�ص��ل عل��ى جوائزه��ا.
y yح�صل على منحة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان عام .2011
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قادم
الشاع ُر
ٌ
ماء )
( اسقوا الشاع َر ً
ا�سقوا ال�شاع َر ما ًء!
هو ُم ْت َع ٌب من الثنا ِء والن�ضال.
ري عميقٌ،
ك ُّل ال�شعراء لديهم م�ص ٌ
لن يكونوا �شعراء بدون م�صري.
هو قاد ٌم ،العبقرية املكتوبة،
ال يدعو �إىل �سماع الأ�شعار.
�أمامه ركع
من يعي�ش الآن على َ
احل َ�س َن ِة.
فيه من املا�ضي ال يوجد �أث ٌر،
ال غرور ،وال يد قو َّية،
ابتعدت كل الن�ساء الآن،
ْ
ابتعد ك ُّل الرجال.
كذلك َ
َح َد َث �أن ا�ستمعوا وقوف ًا
�إىل احلقيقة اجلل َّية التي �سبكها ال�شاعر.
عندها كان ي�ساوي �شيئ ًا ما،
والآن ،للأ�سف ،ال.
الطبق الذهبي للأ�شعار كلها
�أ�ضاع ُه يف عظمته.
وها هم ُيطاردونه يف كل مكان،
لذلك �أ�صبح يف النهاي ِة ُم َ�ش َّرد ًا.
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إنسان نزيه
ٌ
الإن�سان يو ُل ُد نزيه ًا،
ينتظر من القريب الدفء.
لكنه ميكن يكون مثري ًا لالهتمام
بعد �أن يجل�س يف القارب دون جمداف.
احلقد للنزي ِه غري �ضروري،
الإن�سان النزيه ،مثل الورقة ،
ملثل ه�ؤالء النا�س اجلائزة
نقي.
�أنه بروحه ٌّ
على �شفتيه ابت�سام ٌة،
ُيطلقُ �ضحك ًا حلو ًا.
هو ال يعرف �أنه خط�أٌ
�أن تكون ودود ًا للجميع.
وال  ُي َ�صدِّ ق �أن �أحد ًا ما
ُي َ�ص ِّوب يف الروح من بندقية.
أبدي،
احلياة ،عم ٌل � ٌّ
َن�صي ُبك امل�ؤمل.
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أشعا ٌر ،أشعا ٌر
( البهجة )
�أ�شعا ٌر� ،أ�شعا ٌر ،بهج ُة قدري،
لكنها كاذبة مثل هذا العامل الفاين.
يعك�س
�أنا �أ�ؤمن ب�أن ال�صدى ُ
كل �أ�صوات املجتمعني على الوليمة.
الكذب� ،أحتاج �إىل بهجة،
�أطر ُد
َ
�أو ُّد �أن �أبقى مع ال�شعر يف هدوء.
�أنا �أعرف ما هو �ضروري للنجاح،
�ضروري للروح وحدها.
وما هو
ٌ
لكن لي�س مبقدور كوم الأ�شعار
ظه َر الن�ضجَّ .
يف داخلي �أن ي�صمت ،وال ب� ّأي �شكل.
ُ
ت�ضحك بالقرب،
مثل فتا ٍة
مثل  �أرغاماك(    (1يعدو ب�سرع ٍة يف النور.
حلل ٌم ِ َّ
ا ُ
 ف   َك ُ َب �إىل الأبد،
لكني ال �أ�ستطيع ،وال ب�أي �شكل� ،أن �أمتلك ال�سعادة.
بالن�سبة يل لي�س �إن�ساني ًا �أن تكون فقري ًا ،
بالفقر لن تنقذها.
الروح
ِ
ال �أح ٌد يرى جوعي الروحي،
ودموع الروح املاحلة على عيني.
�إال �أن ال�سعادة تكمن يف �أنني ما زلت �شاب ًا ،
وبنيتي الروحية مل ت َْذ ُبل.
�أنا ك ّلي الآن ُملك الوطن،
بهجتي الروح الأبد َّية للحياة.
(   (1

  �أرغاماك� :أف�ضل �سالالت اخليول يف �آ�سيا الو�سطى.
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أعيش الربيع والخريف
شوق إليها
في
ٍ
�شوق �إليها،
�أعي�ش الربيع واخلريف يف ٍ
ولكن لن يكون مبقدوري �أن �أفعل �شيئ ًا.
ولكن �سي�أتي ال�شتاء يف ثوبه الأبي�ض
وترجتف �أنت يف البعد.
ف�أنا وحدي� ،أو ُّد �أن �أح�ضنك،
أنت مل تن�سيني.
رمبا � ِ
�أنا � ُ
أنك �أحبب ِتني ،
أعرف متام ًا � ِ
لكنك رمبا مل ت�ستطيعي  �أن تفهمي.
كم هي حمظوظة بال حدود قريتك،
لأنك الآن تعي�شني يف قريتك.
خلي ٌة مليئة بال�ش َّبان املحظوظني،
غرقت يف عينيك العميقتني.
لكنك مت ّرين بهم وحيد ًة،
ِ
�أنت تَنظري َن ِني  يا حبيبتي البعيدة.
�أنت تعي�شني وحيد ًة ،و�أنا �أعلم بالت�أكيد
�أن هذه النظرات احلا ّرة ال قيمة لها.
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ي
يوم ضبا ِب ٌّ
ٌ
�ضباب ٌ
كثيف يرفع الأ�شرعة،
ٌ
وتت�ساقط على البدو ال ُّرحل الغيوم.
�أال ت�سمع �أ�صوات ًا  غريبة،
ِّ
�سال.
ال تعذب َ
قلبي ْالُ ِ
لكني لن �أَ ُك ّف عن ح ّبك،
ولن �أ�ست�سلم للخداع ال�صارخ.
�صعب ن�سيان ك ّل �شيء،
�ضباب...
ٌ
ٌ
�ضباب ...كم هو ٌ
�أذهب �إليك �أيتها التائهة يف ال�ضباب.
�ضبابي!
يوم
�ضباب...
ٌ
ٌ
ّ
�ضباب ...يا له من ٍ
 ،ال�ضباب يلعب معنا.
ُم ّد ِّخن ًا ،حا ِئم ًا
ُ
عليك
والروح ال تتوانى يف حزنها ِ
عندما يقف ال�ضباب حتت الأ�شرعة.
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ال تؤل ِْمنِي يا قلبي
( أنا ال أحترم نفسي )
أحرتم نف�سي،
�أنا ال � ُ
�أعي�ش حياتي.
أحرتقُ � ،
� ُ
أحرتق،
ال �أغ ّني الأغاين اخلفيفة.
مثل ُم ْد َر ٍج على القائمة ال�سوداء،
ال �أريد �أن �أكون غري �ضروري.
�ست من هذه الفكرة،
َي ِب ُ
�أ�ست�سلم و�أ�صمت.
لي�س هناك عالقات طيبة
مع من هم يحيطون بي.
من القرارات احلا�سمة
يتخل�ص الأقارب فقط.
اال�ست�سالم هو قدري،
مثل بومة ،ال �أعرف النوم.
يئنُّ القلب من املرارة
مثل املرتا�س الأخري.
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لدي أسرار
ليس
ّ
روحي ال حتتاج �إىل ال�سر،
روحي �ساذج ٌة ونق ّية.
لكن �إذا ما ُك ِ�شف �س ٌر �صدف ًة،
�س�أغلق فمي  .
�أنا مثل بوابة مفتوحة على م�صراعيها،
�أدخلوا يا رفاقي �إىل روحي بهدوء.
حيث ال توجد �أ�سرار ،ال يوجد ما هو ُمظلم،
هناك فقط �أنتم وروحي كلها.
رمبا هناك �أ�سرا ٌر حمددة،
على الأرجح عند من باع اخلجل.
هم ي�صنعون جمدهم على ذلك،
متظاهرين بهيئ ٍة طاهرة.
ال توجد �أ�سرار يف روحي ،ولو كانت،
ملا حفظتني من اجلروح،
ال ت�ضحكوا! ما كانت لتن�سى
�أن ترمي بحبلها على رقبتي كاحل�صان.
ال توجد �أ�سرار يف روحي ،وال �شياطني �أي�ض ًا،
�أنا مفتوح للجميع ،وبذلك �أنا فخور دوم ًا.
لكن هناك �س ٌر ،ال �أعرف �أين �أنت،
�أين مت�شي وحيد ًا يف العامل،
يا ح ّبي ،يا ُحزين ،يا جنمي.
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إلى الفتاة الشاعرة
التي جاءت للنصيحة
�أن تكون �شاعر ًا يعني � ُ ْ
أن ت َر َم   من الهدوء،
و�أنت تغ ّني القمر والزهور.
عرفت ماذا يعني هذا،
أنك ِ
لو � ِ
اقرتبت من الري�ش.
ملا
ِ
لي�س ب�شغل ،و�إمنا عذاب
�إن ذلك
ٍ
�أن تكونني وحيد ًة ت�ص َّلني لل�سماء
�صيبك فرا ٌق،
كي ال  ُي ِ
وكي تكون عيناك �سعيدتني.
يف هذه الأثناء ُ
يعي�ش النا�س املحظوظون،
ي�ضحكون ويح ّبون،
يعي�شون حيا ًة خالي ًة من الهموم،
ُ
ترتع�ش يف القرب.
روحك
وال يعرفون �أن َ
ذات م ّرة �ستندجمني مع القمر،
فرا�ش ًة تندفع �إىل ال�ضوء.
لكن ال�ضوء لن ُي�صبح قريب ًا،
�إن مل يكن لديك جناحا �شاعر.
من احلياة ال تطلبي العون،
�ستت َف َّ�ضل ومت ّد يدها،
كي ترك�ضني يف ال�سماء،
كي ت�سبحني يف ال�سماء بدون زعانف.
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لدى قريناتك يرتعرع �أطفال،
�سوف يحلمون بال�سماء �أي�ض ًا.
لكنك كطائر ،وحيد ًة يف الفجر
�ستتوقفني ذات م ّرة عن التحليق.
�أجل ،ال�شعر طائ ٌر َغ ِر ٌد،
ُيبد ُع �أغانيه الرائعة.
لن َيقدر على الهبوط �إىل الأر�ض
ويحرتق يف ال�سماء بال �أثر.
و�سيم�ضي يف �شارع وا�سع،
حماو ًال اللحاق بالآخرين،
يبتلع الغبار يف النهاية
ولن تتمكنني من التَّغلب عليه.
أحيان كثرية،
االمتنان لن يكون يف � ٍ
القلب ملي ٌء بالأ�شعار.
على الرغم من �أن َ
ك�أنك ترى ال�سعادة� ،أجل هذه هي،
كثب� ،أين هي؟
لكن عندما تنظر عن ٍ
تتحول النجوم ،والأطفال ،بعيد ًا،
ذلك هو َق َد ُر ال�شاعر.
من �سيلقاك بعد هذا،
حتولت وبجدار ٍة �إىل عبد؟
يا َمن
َ
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العالم
 �أنت ٌ�سيئ ! – لكن القلب لن يرتع�ش.
 �أنت جي ٌد! –قلبي �سي�ؤملني. �أنت جي ٌد! – َ�س ُيف�س ُد �أمري�أيبوليت(    (2الأكرث �سذاج ًة.
�سيبالغ يف املديح ،ثم يقذف بكلم ٍة
�إىل �صدري دون �أن يخجل ،دون �أن يلتفت.
ما ميد ُح من جديد،
�أنت جي ٌد!�-أح ٌدَ
ال يدع امل�شاعر ترتاح
�أت�سمع �أيها العامل؟!  
كيف ميكن �إغ�ضاب هذا الكم من امل�شاعر القلبية؟
أفهم �أنه لي�س من ال�صعب
� ُ
متييز ما هو م�شر ٌق عن القذارة.
العامل هو هكذا� ،إر�ضا ًء هلل،
ال ير�ضي العبد قط.
متملق ًا يدخل �إىل طريقك،
ُ
ويتوغل يف م�صريك.
القلب من الوقاحة،
كثري ًا ما يئنُّ ُ
خدع �أكرث.
لكنه لن ُي َ
لذلك �أرفع قبعتي
�أمام من ال يدعني �أغفو.
ال�ضجة يف قريتي؟
ملاذا هذه َّ
ملاذا ال تخرج من الأو�ساخ؟
�أنت جي ٌد! ال ،مل يكذبوا.
�أنت �سي ٌء! ولي�س هناك طريق للعودة.
(   (2

  �أيبوليت :دكتور �أيبوليت ،بطل العديد من م�ؤلفات كورنيي ت�شوكوف�سكي.
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إلى الناس
منحني النا�س براحاتهم ْ
الدف َء،
وفتحوا يل �أح�ضانهم.
خفي �سريع ًا،
ومر الوقت ب�شكل ٍ
و�أ�صبح النا�س بالن�سبة يل �إخوة.
كنت �أ�ستن ُد عليهم بظهري،
بينما ُ
حزنت حتى الرمق الأخري،
ُ
وحزنوا هم معي دوم ًا،
علي �أوقاتٌ �سيئة.
عندما م َّرت َّ
كنت متعجرف ًا بع�ض ال�شيء،
ُرمبا ُ
�إال �أن النا�س  غفروا يل ذلك،
القلق ح ّي ًا،
ُ
وكنت بحبهم ِ
وكربتُ �شاعر ًا كبري ًا.
اجلبال العالية منحتني الظ ّل،
ارتفعت �إىل النور.
و�أنا
ُ
واحتفلت باحلياة ،كما � ُ
أحتفل بيومي الأول،
ُ
مثل يوم ظهور ال�شاعر.
غ�صن ،عندما
كان ميكن �أن �أنحني مثل ٍ
جل�ست على الغ�صن تلك ال�ساحرة،
�إال �أن النا�س بذلوا جهد ًا كبري ًا
حتى ال �أ�شعر �أنا باخلوف.
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� ُ
أعي�ش حياتي ،لكني ل�ست حزين ًا.
وهل يحتاج ال�شاعر �إىل الكثري؟
�أنا �أبحث يف النا�س عن ال�سند،
ولي�س هناك ،للأ�سف� ،سن ٌد �آخ ٌر.
يف وقت ما �ست�ضطر النهاية ل َ ْ
أن تدُث،
وت�أتي �أوقات حزينة،
لك ّني �أُ ُ
درك �أنه �ستكون �أمام النا�س
�أبياتي غري الأخرية.
�س�أدف ُع لهم لقاء ح ّبهم وفرحهم،
لقاء الكلمة امل�شرقة الأبدية.
يعي�ش النا�س الطيبون! –� ُأ�صرخ
و�أدفع لهم جميعهم طيب ًة.
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شخص بال اسم
ٌ
اد ُع التائ َه الت ِع َب �إىل بيتك،
بكرم له اخلبز و�أح�ضره،
ا ْق ْ
�سم ٍ
هكذا ،ال تن�س ،كانوا يدعونك �إىل املائدة،
متغي َ
�صعب.
 ،وط ْب ُع الإن�سان ٌ
العامل ّ ٌ
فليجل�س بيننا ،تكرمي اجلميع مت�ساو،
الكون ال ت�أخذ الطرق يف احل�سبان،
يف ِ
ال وطن وال عائلة لديه،
�شاركه دف َء موقدك.
ق�سمة واحدة منحها القدر،
ال �صديقَ لديه ،دعا ٌء بدون �إجابة.
بالكلمة الطيبة �أدفئ ُه� ،أطعمه ،ا�س�أله
�أين منزله املفقود ،ما الذي يبحث عنه يف الطريق.
ملاذا ا�ضطر �أن يرتك موطنه العزيز،
َع َّمن ارت َّد يف احلب قلبه؟
حت َّمل �ضربات القدر وحبائل ال�شر،
لكن ال ذنب له ،يعني م�صري ُه م�شر ٌق.
ٌ
حديدي،
برباط
مربوط بالأمل ،كما لو كان ٍ
ّ
فقط مع احلزن ي�شبه غريب ًا يف وطنه،
 ،بائ�س،
رجل � ٌ
أ�شيب ،وحي ٌد ٌ
�سيذكر �شفقتك �إىل الأبد.
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ال يوجد �أب�شع من م�أ�ساة �أن تن�سى وطنك الأم.
احفظنا يا اهلل من �أن نكون يف مكانه،
هو يتجول يف العامل بائ�س ًا ،مري�ض ًا.
ب�شوق حتمي.
تلتهب نظرته ٍ
فلريى يف الظالم النور املفقود،
حيث �سيعرث على �أثر احلرية املن�شودة.
وحيد ًا� ،صامت ًا ُ
يقف �أمامك-
قدرٍ.
بن�سب �أو َ
ال تتفاخر �أمام ُه ٍ
قد يح�سد �سعادتك ال�سخية.
على ر�ضا الأم عي�شنا ٌ
ه�ش،
لي�سمع كالمك الطيب،
�سي�صمت عن تقاليد �أر�ضه الأم.
يا �إلهي،
ال متنحنا ِ�ش َبع ًا،
لكن � ْ
أنقذنا من عينني حا�سدتني كئيبتني
ن�سي قوة جذوره.
ٍ
ل�شخ�ص َ
احفظنا بيدك ال�سخ ّية من الأذى!
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كنت للجميع غريب ًا وروح ًا حزين ًة،
�إذا َ
وم�ش َّرد ًا ولي�س لروحك قيمة،
ال ت�ست�سلم لل�شوق �إىل �أر�ضك الأم،
�إىل منزلك املفقود� ،إىل دفء املوطن،
بجناح جرح ُه الغ�ضب.
�إىل التح ّليق
ٍ
لي�ست الكرامة ل�شخ�ص يزرع املعرفة يف كل مكان،
العامل املغرور الفاين – حلق ٌة مفرغة،
ليم�ض   ُقدم ًا َمنْ   فهم احلقيقة،
ِ
ب�شكل خاطئ� ،إال �أنه �سيمتلك النور.
هم ٍ
و�إن ُف َ
يف قلوب النا�س الطيبني نعمة ال�سماء.
�أمثالهم قليلة على الأر�ض ،مثل العجائب!
ويتدفقُ النهر الب�شري �إىل احلتمية،
وقم ُة اجلبل مغطا ٌة بالثلج ،عالية،
وجمد،
كذلك �أي�ض ًا الذين يعي�شون يف رخاءٍ
ٍ
من غري املرجح �أن ينظروا �إىل  النا�س من عل ّو ن�سر،
مدي ٌح �أم َذ ٌّم – النتيجة ال تهم...
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ال أستطيع أن أحاسب
م�ستقر وخطر ًا،
هذا العامل �أ�صبح غري
ٍ
ويبدو يل �أن احلياة متر �سدىً .
يف احلياة اجليدة املا�ضية مل �أكن مديون ًا،
والآن ال �أ�ستطيع ،وال ب�أي �شكل� ،أن �أحا�سب.
الدجالني
ال �أ�ستطيع اليوم �أن �أحا�سب َّ
واملجانني على �أن العقول تدفعهم،
و�أولئك الذين يتظاهرون يف التعامل باللطف ،
�إال �أنهم مل يحطموا احلطب مع �إخوانهم.
ال �أ�ستطيع �أن �أحا�سب املتهورين،
مكتوب له �أن يبقى غراب ًا
فالغراب
ُ
ٌ
حتى ولو ُذ ِّه َب ذيله،
لن ُي�صبح طائر النار.
ال �أ�ستطيع �أن �أحا�سب القمل َة الـ ُمت َْخمة ،
التي بطنها �أكرث �سمن ًا من بطن خنزيرة.
ال �أ�ستطيع �أن �أحا�سب الـ ُمتَزَ ِّلف الذي ُي َك ِّن�س بالط احلاكم،
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رامي ًا ابنة ال�سيد بنظرة فا�سقة.
يجب �أن �أحا�سب �أولئك التيو�س،
بطي�ش قادوا قطيعهم �إىل الذبح.
الذين ٍ
يف وقت مت�أخر حتاول الأغنام الرجوع �إىل الوراء-
ُ
خزي �أمام امل�سلخ.
تقف يف ٍ
�أريد �أن �أحا�سب املنافقني
الذين يعتربوننا  �أغبياء ،ولي�س �أخوة...
كم من الكلمات التي مل �أقلها تخنقني،
ل�ص ركب على ح�صان غريب.
مثل ٍّ
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الساعة
كيف ميكنني �أن �أعي�ش  ُمت ََج ِّنب ًا الغرور،
دون �أن �أعاين من ال�شائعات وال�ضحكات؟
يف فرا�شي الذي ْ
أنت،
ر�ش�ش ِته  � ِ
ت�صوري ،بقيت �ساعتي.
يف دوامة امل�شاغل احلياتية
الفكرة الطيبة تغرق بلحظة.
كنت �أفكر فينا نحن االثنني،
�أما �ساعتي ،فلم �أتذكرها.
دعيها تع ُّد الأيام
والقرون� ،إذا كانت قوتها كافية.
ال تتوقف ،حق ًا �إنها
�أم�ضت الليلة معك.
�صمت منت�صف الليل
أنت يف ِ
و� ِ
ال تن�سي تلك الليلة الطائ�شة.
احفظي كذكرى عني
م�شبك ذهبي.
تلك ال�ساعة مثل
ٍ
�سوارها مثل متيم ٍة ارتديه،
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أنت �شاب ٌة ،نق َّي ٌة ،جميلة.
� ِ
و�إذا طرقت بابك لي ًال
افتحي يل الباب مع ابت�سامتك امل�شرقة.
هزّي �شعرك الطويل،
فوحي عبري ًا م�ألوف ًا،
حتى ال ننام من جديد طوي ًال
بفرح االحت�ضان املفاجئ.
رغب ٌة واحد ٌة يف ال�صدر-
�أن يبقى ليل ال�سعادة فوقنا،
ويوقف ال�شروق على الطريق،
أ�صبحت �ساع ًة.
�أنا نف�سي كما لو �
ُ
�أ ٍه �أيتها الليايل ،
اربطي عقارب ال�ساعة ،حتى ال ت�سرع عبث ًا.
و�إذا ما قفزت فج�أة من جديد،
إليك.
فذلك يعني �أنني ُم�شتا ٌق � ِ
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اليوم
ُقل
َ
هناك �سر واحد عزيز ،يقلق الروح،
يف ذاكرتي ليلة �ساحرة ،مل يكن يف احلياة �أروع منها.
هناك َدين غري ُم َ�س ّد ٍد للنا�س
وهناك بياين الذي مل �أر�سله �إىل ملنظمة الأمم املتحدة.
هناك �صمت ٌ
بغي�ض ،عمي ٌق مثل القرب
هناك حقيقة مل ُت َق ْل ،مل متنح النا�س القوة
هناك ظواه ٌر مذهلة ،لكنّ الظالم يل ُّفها.
هناك كازاخ على �أر�ضهم الأم ،ولكن لي�س لديهم ُركنهم.
هناك �أبطال �أ�سطوريون ،منزلهم ٌ
مكتظ يف الأر�ض.
هناك ن�ساء رائعات� ،إال �أن �أج�سادهن مل يرها �أحد،
هناك ُب ْك ٌم� ،صامتون ،لكن ل�سانهم حاد.
تعتد العني على ر�ؤيتها.
هناك َمالز ُِم خف ّية ،مل ْ
�صمت ،بدون �أُغنيات �شعبية،
حتى ال يعي�ش النا�س يف ٍ
فجرنا ا َملالزِم لقدمية ،وعاملنا الآن لي�س �ضيق ًا.
َّ
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ولكن كما الكحول املخ َّفف باملاء لن يكون طيب ًا للجميع،
احلقيقة التي و�صلتنا بقيت تقريب ًا بال قوى.
والنا�س كانوا متعط�شني للحقيقة ،فت�شوا عنها �صيف ًا �شتا ًء،
ُ
الكثري ،وغ ّن َي الكثري.
وقيل
لكن احلقيقة �ضرورية يف الوقت املحدد ،مثل ر�شفة املاء يف العط�ش،
عندما تت�أخر ،ما فائدة النا�س منها؟
ُ
ال نعرف حجم ًا للحقيقة ،مل يح�سبها املفكرون،
لكنَّ احلقيقة ُت ّق َّد ُر قلي ًال ،عندما تت�أخر.
ال  َتتوانَ � ،أيها الرفيق ،حت َّدث و ُق ْل احلقيق َة الآن ،
توحدنا الكلمة.
حتى تكون احلقيقة م�سموعة ،وحتى ِّ
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أولوغبيك يسداوليت
( و ُلد عام )1954
�y yش��اعر وكات��ب م�س��رحي و�صحف��ي كازاخ��ي ،تخ��رج ف��ي كلي��ة
ال�صحاف��ة بجامع��ة كازاخ�س��تان الحكومي��ة ع��ام  ،1977
وح�ص��ل عل��ى دورات �أدبي��ة علي��ا م��ن معه��د جورك��ي الأدب��ي ع��ام
.1985
y yن�ش��رت �أول �أ�ش��عاره في ديوان لل�ش��عراء ال�ش��باب بعنوان «الجناح
ال�ش��بابي» .وف��ي ع��ام � 1985ص��در �أول دي��وان �ش��عر ل��ه بعن��وان
«عا�شق لعينيكِ».
y yبع��د ذل��ك خ��رج للن��ور العدي��د م��ن كتب��ه الت��ي الق��ت ا�ستح�س��ا ًنا
كبي� ًرا م��ن الق��راء والأدب��اء ومنه��ا« :ن��ور النج��وم» ع��ام  ،1977
«جوه��رة �آلت��اي الذهبي��ة» ع��ام « ،1979العي��د العظي��م» ع��ام
« ،1982القافل��ة البي�ض��اء» ع��ام « ،1985الأ�ص��ل» ع��ام  ،1989
«انفج��ارات ف��ي القل��ب» ع��ام «  ،1995قم��م �ألط��اي» ع��ام
« ،1998الكت��اب الإ�س��فيني» ع��ام  2001وغيره��ا .و�أخي � ًرا �ص��درت �أعمال��ه كامل��ة ف��ي خم�س��ة ع�ش��ر مجل �دًا ع��ام .2006
y yدواوين ال�شعر التي �صدرت له م�ؤخ ًرا تعد ً
دليل على �أهمية �إ�سهاماته في ال�شعر الكازاخي المعا�صر.
y yترجم ال�شاعر �إلى اللغة الكازاخية �أ�شعار الكثير من ال�شعراء الهنود ،والأتراك ،والفنلنديين ،والجزائريين ،والأوكرانيين ،
والأذربيجان ،والقيرغيز ،والمنغوليين .كما ترجم بع�ض �أعمال ليرمانتوف ،وبلوك ،وكيدرين ،وروبت�سوف.
y yتمت ترجمة �أعماله �إلى العديد من اللغات الأجنبية� .أما م�س��رحيته «زيري» فقد عر�ضت على خ�ش��بة م�س��رح كوان�ش��بايف
المو�سيقي الدرامي الأكاديمي الكازاخي عام .2017
y yعام 1982فازت ق�صيدته «الحذاء الأ�سود» بالجائزة الأدبية الجمهورية المغلقة «جالين».
y yعام  1986ح�صل كتابه «القافلة البي�ضاء» على جائزة لينين من اتحاد ال�شبيبة ال�شيوعي.
y yفاز بجائزة م�سابقة ال�شعر للبلدان الناطقة بالتركية ،وجائزة «�أال�ش» الأدبية الدولية.
y yعام  2002ح�صل على جائزة الدولة من جمهورية كازاخ�ستان على كتابه «الكتاب الإ�سفيني».
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شارع أوليكبيك

�أح ُد �شوارع �أملاتي ي�سمى «�أوليكبيك»،
يف بيوته يعي�ش ويرتعر ُع الكثري من النا�س،
فيما يتعلق مب�س�ألة �أنهم منذ زمن �أطلقوا عليه هذه الت�سمية تكرمي ًا يل،
لقرن كامل.
ف�إن �أ�صدقائي م�ستعدين لأن ي�ضحكوا على هذا الأمر ٍ
�أح ُد �شوارع �أملاتي ي�سمى «�أوليكبيك»،
يحتاج تنظيفه من �أوراق ال�شجر �أيام ًا ال  ُتذكر من العمل،
ُ
يف حني ي�ش ُّع �أوليبيك ذو اال�سم الأ�سطوري،
فوق ر�أ�سي الأ�شيب حتوم الغيوم الكثيفة كلها.
�أح ُد �شوارع �أملاتي ي�سمى «�أوليكبيك»،
الن�سيم البارد والـ ُمطيع يدعونا للم�شي،
ري ،كما يف َق َدري،
ك ُّل �شيء ي ال�شارع متغ ٌ
باالختناق منه،
�أحيان ًا �أ�شعر
ِ
ِمنَ الذي وهبني ا�سمه ال�شجاع،
قريب من النا�س الذين �أعادوا �إلينا النجوم،
بروحي �أنا ٌ
ملاذاُ  ،ق ْل ،يجب علينا �أن نتقا�سم ال�شارع الواحد مع الآخرين،
�شارع واح ٌد ال يكفي ،و�أنا نف�سي �شاع ٌر من هذه ال�شوارع.
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الحجري
الكتاب
ّ
ُ
قرب والدي
على
َّ
�أ�ضع كتاب ًا قطعتُه
بيدي من احلجر.
زمن ّ
منذ ٍ
�أمام ُه �أحزنُ  �أو
�أف ِّكر� ،أين �أرواح امليتني؟
وحتت هذه ال�سماء ال�صافية،
الأحجار �أي�ض ًا ال تكون خر�ساء،
عال.
فذلك الكتاب �أقر�أه ب�صوت ٍ
�صادفت زوبع ًة،
�إذا
ُ
احلزن ي�ش ُّل قلبي،
لكن �شموع الفكر ت�شتعل.
ال�سماء �س ُت َق ِّل ُب ال�صفحات
يف هذا الكتاب املفتوح،
لكي ترى ما ُت َخ َّب�أه،
�سيقر�أ حتى لغ�سق القمر وال�شم�س والنجوم،
لإنهاء قراءة هذا الكتاب حتى النهاية،
لكن ال تكفيها مئات ال�سنني.
آكلت من قيود املطر،
ال�سحاب ُة التي ت� ْ
تار ًة بي�ضاء ،وتار ًة �سوداء،
من هذا الكتاب
مت احلنني �إىل القراءة.
تع َّل ْ
بعد �أن حتمل الكثري من الب�ؤ�س
وق�ضى ال�شتاء على القرب،
َ
امتلك الكتاب جناحني،
ويحلم باالندفاع �إىل الأعلى.
ُ
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عند الغروب،
في الوادي البارد
عند الغروب ،يف الوادي البارد
بلطف يف العربة،
متمايلني ٍ
بلطف ،
قافزين ٍ
نازلني طوي ًال على ال�سفح �إىل املنزل.
�صعب،
ج ّدي و�أنا ،دربنا ٌ
ال ينعك�س يف العيون.
ال�سهوب َ ْ
 ت َت ُّد ب�صدرها،
ُ
وج�سدها يرتع�ش مع الرياح.
ال�شعاع فوق اله�ضاب ِا ْح َم َّر خج ًال،
واختفى توهجه القرمزي بلحظة
كنت �أُ ّحدِّ ق،
بينما ُ
جدي بعد �أن ا�ستدار قال:
«ال  ُت َ ْ
فت بالغروب ،يا حفيدي ،
مع غروب ال�شم�س نحن االثنان
يومنا يرح ُل �إىل مكان ما.
ال�شم�س وحدها ُ
نعي�ش.
مع
ِ
الوقت ب�سهمه اللعني
ِّ
�سيحطم كل احلواجز.
لذلك ،يا حفيدي ،قبل الغروب،
مت َّكن من �أن ُت ْن ِجزَ �شيئ ًا».
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قال و�صوته َّ
َ
يتقطع ،
�أهداين نظرته،
يف عينيه العجوزين ذاب
غروب ال�شم�س احلمراء.
يف ب�ؤب�ؤيه جتمد احلزن،
جاءت احل�سر ُة مرتع�ش ًة.
ا�ستدار ج ّدي نحو ال�شرق،
�صباح م�ضى.
باحث ًا عن ٍ
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المرأة التي تغسل
صب التذكاري
ال ُّن ُ
«يف �شرق �أملاتي َي ْك ُ ُب َج َب ٌل...
�أغنية عجيبة حا َّدة على الل�سان.
ل�شاعر وحيد،
انت�صب ن�صب تذكاري
ٍ
َ
زمن عليه �أن يت�ش َّرب كرباء اجلبال.
منذ ٍ
فوق ال�شيح ي�سمو ال�شاعر،
املزن ال ُّركامية ُت َغ ّني جميب ًة.
حمتفظني ب�س ِّر ال�شعر يف �صدورهم،
ب�شغف ن�صيحته.
ينتظر الفتيان ٍ
عب يف ال�سماء،
م�ضى ال�شتاء الذي كان ي ِلد ال ُّر َ
وها قد �أتى الربيع يحمل بيده اللجام،
ُ
التمثال يف الغيوم
ه َّل َل
التي ر�أى �أنها مل تتحول �إىل بخار،
وهو نف�سه عا�ش هذه الأيام ال�شتوية الرطبة.
بقي طوي ًال  �أمام اجلو ال�سيء
الذي بقيت �أثاره...
لكنْ حل�سن احلظ
غ�سلت امر�أة اجل�سم احلجري
الذي �أ�صبح فج�أة �أكرث بيا�ض ًا من الغيوم.
غ�سلته بعناية بال�صابون الأبي�ض الـ ُم َر ّغي.
برفق َم َ�س َح ْت ر�أ�سه،
ٍ
مثل حرير �أبي�ض تغريت هيئته،
وظهر انت�صار الدموع القوية،
ت�ساقطت عناقي ٌد حجرية من عينيه.
ماذا ت�ساوي الأ�شياء ،الف�ضة والذهب،
�إذا كان يف تلك الدمعة ي ْك ُمن جوهر احلياة؟
املر�أة ُتق ِّبل التمثال وحتت�ضنه
بحزن ال يعيد َتد ُّفق احلياة؟
ٍ
»

457

ُ
أعيش فقط ألحبك
� ُ
أعي�ش فقط لأحبك ،
وحد ِك.
أنت َ
أنت َ
وحد ِكِ � ،
� ِ
أحبك ُك َّل ِك
عاداتك� ،إ�شاراتكِ � -
ال�شوق � ِّ
أحطم
قل
ِ
و ِب ِث ِ
قلبي اجلريح،
َ
مبرات كثرية احلزن فيه �أق�سى.
ٍ
طوال الوقت �أتذكر ا�سمك،
و� ُ
أحرتق ب�صمت،
�أكونُ يف كل يوم
�صباح ُح ْلو.
حلم ٍ
كما لو � ِّأن يف ِ
� ُ
أعرتف ،ما كنت لأكرب،
دمع،
كي يف الهاوية من خالل قطرة ٍ
لو �أين مل �أعرف م�شاعرك.
وهج ال�صمت
وعندما من خالل ِ
تر�سلني �إيل نظرتك.
�أن�سى له َو الـ ُمكر،
م�س َت ِع ٌد لأن �أحني ر�أ�سي،
و�أك�سر حياة ال َّت َّك ُّب.
نظرك عني،
و�إذا �أبعدتِّ
ِ
تنتابني رع�ش ُة ال�شوق.
أكون م َّطم ًا،
أ�صبح يف حرية� ،س� ُ َ
 � ُ
يغلي �صربي على حا َّفته.
لكنَّ قلبي ُتعاجله من اجلروح
�شفتاك.
كلماتٌ تقولها
ِ
� ُ
أعي�ش فقط و�أنا �أحبك ،
هو مزنٌ ،يا حبيبتي ،يا نوري،
كم ُ
�أنني مل �أحفظ حبك �إىل الأبد
عندما جتد يف الظالم �أثر ًا
بحزن ...
للحب ،ت�شعل �شمع ًة ٍ
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أوه ،هل هناك قوة؟
ِب ِج ٍّد َيحو الفنانُ
مالمح ل�صورة على الورقة
َ
بدت له لي�ست هي ،
ظهرت بدون روح.
مثل �ضوء يطفئ وجهه
ل�ضحكته غري احلقيقية،
ميحو حواف العينني ال�شريرتني،
بحيث تختفيا �إىل الأبد.
ميحو �صيواين الأذنني،
لأنهما حتبان ال�شائعات كثري ًا،
مي�سح �شفتي الفم،
يكذب كثري ًا.
لأنه ُ
وهل هي قليل ٌة الكائنات
الغبية والالمبالية التي ن�صادفها؟
فيها ُو َلد ال�ش ُّر منذ البداية،
وهل �سيغ�سله احلليب؟
�ألي�س هناك قوة متحو
�آثار الأيادي الوح�شية الباردة،
التي جرحت القلب ِب ُخ ْب ٍث،
التي دا�ستك وانتهكت �ش َر َ
فك؟
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جلة
َ
الع َ
ُن�سر ُع عندما يكون الإ�سراع خطيئة،
ن�سرع �إىل ِّ
حل امل�شكلة ب�سرع ٍة؛
بعد �أن نح َّل كل �شيء ،ونتو�صل �إىل خلامتة،
ن�س ُر ُع �إىل طريق العودة.
ُن�سر ُع للتعليمُ  ،ن�سر ُع للعالج،
ُن�سر ُع لن�أكل ون�صوم،
ُن�سر ُع لن�شيع امليت،
ومع �أول �شخ�ص ن�صادفه نت�آخى،
ومع ال�صديق املخل�ص نت�شاجر.
ننجح للمرة الألف يف الوقوع يف احلب،
ونفرتق من جديد ،ومن جديد نتزوج.
ُ
من�سك برقاب بع�ضنا البع�ض،
من الي�أ�س نبكي ،
ُن�سرعُُ  ،ن�سرعُ...وعلى املدى
ن�صرخ« :ال �أ�ستطيع �أكرث!»
الركاب،
عندما ن�ضع رجلنا يف ِ
ي�سبقنا الوقت بر�شاق ٍة
ُ
وي�ضحك« :بحق اجلحيم يا �أخي
هل العجلة اجلهنمية �ضرورية لنا؟
ال داعي� ،أعتق ُد �أن الإ�سراع
�أكرث من احلياة يعني عي�ش احلياة كامل ًة!»
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الزاوية
ت�ص َّرف االبن ال�صغري ب�شكل �سيء ،وهو نادر ًا ما يفعلها،
َ
فعاقبه الأب.
بغ�ضب
قف يف الزاوية! – قال ال ُأب
ٍ
مثل ِه َرقل يف الأ�سطورة ال�شهرية.
وقف االبن ال�صغري يف الزاوية مرغم ًا،
أبي يف مظهره.
�صغ ٌ
ري ،بالطبع ،لكنه � ٌّ
فقط كتفاه يرجتفان من الأمل،
وفقط �أنفه ال�صغري مبل ٌل من اال�ستياء.
من املريح �أن يكون لديك يف الغرفة زوايا،
لت�ضع �أوالدك يف كل واحد ٍة منها للعقوبة.
ال�صبي :هل كنت لأُعا َقب
ف َّكر
ُّ
هذا ال�صبي يعاين من الزوايا،
لن ين�سى الزوايا قط.
�أحيان ًا يعلن لأمه:
«�س�أبني بيت ًا ال زوايا فيه»...
يعجبني هذا العفريت ال�صغري النادر،
للأ�سف ،هو يخالف الآداب،
كان �أجدادنا حمظوظني بال حدود
لأنهم مل يروا زوايا يف م�ساكنهم.
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بعينيك
أنا ُمغ َر ٌم
ِ
عيناك ال�ش َّفافتان اخلجولتان كدمعتني،
ِ
�أ�ضاءتا وفا�ضتا ذات مرة.
�شعاعان م�شرقان ،ودليالن يف الليل،
�أنتما �أنقذمتاين يف ال�صحراء من العط�ش.
اللون العقيقي للعني قادين �إىل اجلنون وجمعنا،
ُم�ضيئ ًا نقا ًء طاهر ًا.
يف زوايا عينيك ،كما يف �أع�شاب املرج،
هناك طريق ل�شخ�صني ،ملي ٌء بالز َُهريات.
جنوك،
على الطريق ال�صعبة �أ�سر ُع فجر ًا ِ
نو ُر النعيم ميلأ عينيك،
كر الرحابة اجلريء،
َ
بجوهر اجلمال اخلفي ،و ِف ِ
�أعلى من اجلبال الثلجية� ،أعلى من ال�سماء.
يف �أعماق العني يكمنُ كن ٌز –�أفكار � ٍأخ حنون،
خمتو ٌم بعالمات ود ّية.
نطق كل اجلروح،
�سيفتح كل الكنوز ،و ُي ِ
ويف الروح �سيذيب اجلليد مع  الأنهار اجلليدية.
َقت يف نار العينني ،جت َّمدتُ يف عتم الليايل،
ْاح َت ُ
بوتر-
�شعا ُع َن ْظ َرت َِك َغ َّنى ٍ
ٌ
ٌ
عا�صف،
حزينة ،وعزف
فيه دومربا
والرياح الربيعية مل تتوقف حتى ال�صباح،
ُم َردِّد ًة اللحنَ وراءك.
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جامح� ،أهدتني َج َّنة عا�صفة،
�ضربت الأحالم ب�شكل ٍ
َلقيت حتيات.
البوق ت ُ
ومن ُ
أنحت ثالثة جديدة
ومن الطرق الثالثة القدمية ا�ستطعت �أن � َ
وب َّدلت الغروبات ب�شروقات.
�إذا َ
نزل احلزن فج�أ ًة،
وابتهج،
نظرتك
�أتذكر
ِ
ُ
ُ
ارجتف و�أت�صل كي نلتقي.
�أنظ ُر �إىل الأبدية يف وجهيَ :ت َب َّخرت بحرية
دموعي اخلفية و�أحزاين!
ابتهجت ،لهذا ال�سبب �أعلنت انت�صاري،
لهذا ال�سبب
ُ
فا�ضت ِ َّ
 ف،
نظرتك الدافئة
لأن
ْ
ِ
واندفعت �صوبك،
ابت�سمت للقد ِر –
ُ
ُ
ووقعت يف احلب!
ُ
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رسالة
لعيني
�أُ ِ
غم ُ�ض عيني حتى ال�ضوء الوقح َّ
 ال يتدفق ويلمع بكل هذه العالنية.
�إنه احلب .ال �شيء تفعله .رمبا
رياح طيبة ه َّبت علينا اليوم.
ط ّيبة ،و�صلت طائر ًة مثل �أنفا�سك.
هل هو رعد يف الليل� ،أم �إنه مطر غزير يد ُّق على النوافذ،
ُي�س َمع :حان الوقت لتحقيق الرغبات-
عرثت على بابي يف الفراق معي.
لقد ِ
غاليتي ،غاليتي ،لتعي�شي بدون حزن!
يف َ
احل ِّر �سري ُّن املاء الذهبي حتت ال�شم�س -
هذه �ضحكتك عادت من ال ُب ْع ِد املجهول
�أم هي ال�سنون تر ُّن وتتفلت من بني الأ�صابع؟
هل ت�شفق عليها �إذا كان الكثري �سيواجهك
هناك� ،إىل الأمام ،من �أكرث الق�صائد واخلطب �إ�شراق ًا
ال�شم�س والهالل �س ُيت ِّو َ
جانك مبحبة
بالتاج املت�ألق للأ�شعة ال�سماوية النقية.
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الشعراء عن الوقت
ال تسأل
َ
ال ت�س�أل ال�شعراء عن الوقت،
فال�شعراء ال يعي�شون بال�ساعات،
لي�س من ال�ضروري �أن ت�ستنجد بهم للإجابة
و�أن حتملهم على �أن َي ْخ ِف ُ�ضوا عيونهم.
حامل ًا ،كطفل� ،صريح ًا
يعي�ش ال�شاعر دون �أن يتعلم العي�ش.
ولكن بالن�سبة له وحده ُي َخ َّلد الوقت
الذي متكنتم من تبديده بغباء.
ما هي حياتنا؟ من الغ�سق حتى الفجر
�إطفا ُء حرائق حتى نهاية الأعوام
ال ت�س�أل ال�شعراء عن الوقت،
من الوقت -خلو ٌد .يف ذلك يكمن ال�سر كله.
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جئت إلى الحياة
ُ
�إىل احلياة جئت -
من احلياة خرجت.
فعلت يف حياتي؟
ماذا ُ
انتظرتُ النجوم يف الأعايل ال�سماوية،
�شربت مياه ًا موحلة.
ُ
ذهبت �أنا،
يف احلياة ُ
وعدتُ .
عند الفجر يف وقت ال�صالة
دعوت اهلل لينظر
ويرانا نحن الآثمني.
عرفت �أذكيا َء مع حمقى،
عيني،
ثم �أغلقت َّ
�أنا حجر �صامت ميت ،
لي�س لدي ما �أقوله لكم.
ّ
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تيار غولفستريم

(   (1

�إىل موطنك �سرتجع ،لكن الفرح �سوف ميوت ...
قال الأب عند الباب وهو ينظر متجهم ًا:
َ
ر�سائل �إىل املنزل،
«�إذا كنت ال جتيد كتاب َة
فب ِعلم العرو�ض �أنت تعذب نف�سك دون جدوى!

»

يف ال�سابق� ،أذكر ،كان �أبي مندفع ًا و�سعيد ًا،
والآن ي�أتي احلزن والت�أمل �إىل �أبي -
كما ت�أتي الأمواج البحرية الباردة
على وجهه م�سفوع ك�صخرة.
رمبا مزَّقه ِح ْم ٌل ال يطاق،
رمبا �أ�صبحت ال�شيخوخة تنظر مبا�شر ًة؟
عندما ذات مرة فقد ابنه الأكرب،
هكذا �أ�صبح �أبي متجهم ًا وكئيب ًا منذ ذلك احلني.
�صقي ٌع �أبي�ض على �صدغيه ،و�شفتاه متدليتان،
ظالل ال�سحب ال�سوداء حتت حاجبيه طوال الأيام ...
غريب �أن نرى كيف �أ�صبح الوجه املتفائل
ٌ
ال�شبيه بالقطب ال�شمايل� ،أو باملحيط.
«و ُلد حفيد!»  -م� ِّؤكد ًا على �أبدية احلياة
رفع اخل ُرب حاجبيه ،وق َّوم كتفيه- ،
�أ�صبح وجه �أبي �أكرث دفئ ًا ،م�ؤكد ًا:
يف املحيط هناك تيا ٌر دافئ!

(   (1

  تيار غولف�سرتمي :تيا ٌر بحري ٌ
دافئ يف املحيط الأطل�سي.

467

البستان الشتوي
رمبا تذكرين الب�ستان ال�شتوي...
�أمط َر ثلج ًا على �أكتافنا.
لتك ،وهذا امل�ساء
ق َّب ِ
بك مائة مرة.
أحلم به من جديد� ،أحلم ِ
� ُ
رمبا تذكرين الب�ستان ال�شتوي...
لين ًة ،ق َّب ِلك ال�صقيع،
التو ْي ِت مثل َك ْرم ٍة
و�شفتاك عنب نا�ضج.
رمبا تذكرين الب�ستان ال�شتوي...
بك يف الدوامة الثلجية
ُ
حلقت ِ
ق َّبلتك مرة �أخرى –بر َّق ٍة ال  ُت َ�ص َّد ُق ،
كانت �ضحكتك هادئة ونظرتك ُم َت َي ِّقظة.
رمبا تذكرين الب�ستان ال�شتوي...
فركت به خديك،والثلج
ُ
َ
حكت...
و�ض ِ
دخان
تيارات ٍ
البتوال العارية اخرتقت هطول الثلج.
رمبا تذكرين الب�ستان ال�شتوي...
أ�ضعت الزر .و�سوي ًة
كيف � ِ
فت�شنا عنه يف �أعماق �أكوام الثلوج.
ومن �شيءٍ �صغري بد�أ خ�صا ُمنا.
رمبا ،تذكرين...
فعندها
�أ�ضعنا ال�سعادة دون �أن نالحظ.،
الب�ستان �أنا ،هيهات
تركت ُِك يف
ِ
القد ُر الآن �إىل هناك.
ُيرجعني َ
منذ ذلك احلني ،خ�سرتُ الكثري
وفهمت يف حزين النهم:
القبالت مع غري احلبيبة!
جرمي ٌة هي تَبادُل
ِ
أنت ال تذكرين الب�ستان ال�شتوي؟ ...
أنت ،و� ِ
و� ِ
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صباح ممط ٌر
ٌ
ما �إن فتح الفجر رمو�شه،
حتى حجب ال�سماء ال�ضباب
مط ٌر اخلريف يطرق على النافذة
يطرق ب�أغ�صان ال�صف�صاف.
لعب النهر ال�سماوي -
وجدتُ مكان ًا للهروب على �أي حال
يا �ضوئي ،هل تذكرين كيف حدث ذلك
و�أنا طرقت على نافذتك؟
وتغ�ضب الطبيعة
ت�ض ُّج
ُ
على جدول الفي�ضان مرة �أخرى،
ولكنْ  ال �أجد مكان ًا للهروب �أكرث
ال �أدق على نافذتك.
كيف تئنُّ الريح!
ع�شوائي ًا
تطري عرب الأيكات ،عرب الغابات.
يدق املط ُر.
النافذ ُة تبكي.
�أو رمبا �أنا نف�سي �أبكي؟ ...
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يسينغالي روشانوف
( و ُلد عام )1957
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة بالجامع��ة الكازاخي��ة الحكومي��ة ع��ام
 .1980وف��ي الع��ام نف�س��ه �ص��در ديوان��ه ال�ش��عري الأول تح��ت
عن��وان «البداي��ة».
y yع��ام  1984خ��رج �إل��ى الن��ور كتاب��ه «كيلنتوب��ي» ال��ذي ج�س��د
ظه��ور ال�ش��اعر الجدي��د ال��ذي �أث��رى الزخرف��ة التقليدي��ة لل�ش��عر
الكازاخ��ي ب�أ�س��لوبه الجدي��د ونمط��ه ف��ي الكتاب��ة.
�y yأ�ش��اد الق��راء والمجتم��ع الأدب��ي بالدواوي��ن ال�ش��عرية الت��ي
�أ�صدره��ا رو�ش��انوف الحق��ا وم��ن بينه��ا« :حت��ى ترتف��ع نجم��ة
الزه��راء �«  ،»1986ضري��ح عائ�ش��ة بيب��ي «  ،»1992طائ��ر
الغ��رة الأ�س��ود  »1995وغيره��ا.
y yتت�ش��ابك �ألح��ان الكال�س��يكيين ال�ش��رقيين والفلكل��ور ال�ش��عبي ،
وتقالي��د ال�س��هوب والأغان��ي ال�ش��عرية لل��رواة ب�ش��كل متناغ��م م��ع
الثقاف��ة ال�ش��عرية الكازاخي��ة المعا�ص��رة ويكون��ان م ًع��ا الأ�س��لوب الفري��د لل�ش��اعر.
y yانعك�س��ت ه��ذه الخا�صي��ة ب�ش��كل وا�ض��ح ف��ي العدي��د م��ن الأ�ش��عار الغنائي��ة متع��ددة المو�ضوع��ات والم�ضم��ون وم��ن بينه��ا:
«ح��ب �ساجدي�ش��ي» ،وكذل��ك الأ�ش��عار المكتوب��ة ا�س��تنادًا �إل��ى الأ�س��اطير والخراف��ات ال�ش��عبية مث��ل�« :ضريح عائ�ش��ة بيبي»
وغيرها.
y yترجمت بع�ض �أعماله �إلى اللغات الرو�سية ،والليتوانية ،والأوكرانية ،والبلغارية ،والت�شيكية ،والأوزبكية والقيرغزية.
�y yأ�صدر رو�ش��انوف كتا ًبا منف�صال لتراجم ال�ش��اعر الأوزبكي حمزة نياز .وفي �أعماله التي �أ�صدرها باللغة الكازاخية ،نجد
الأثر التذكاري التاريخي «تيمورلنك».
�y yألف رو�شانوف رواية «المولود من الأ�ضواء» ،والمجموعة النثرية «الطيور� -أ�صدقائنا».
y yحائ��ز عل��ى جائ��زة ليني��ن كومو�س��مول والجائ��زة الأدبي��ة الدولي��ة «�أال���ش» ،وح�ص��ل عل��ى جائ��زة الدول��ة بجمهوري��ة
كازاخ�س��تان ع��ام .2006
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ٌ
ُ
ذاكرة البشر...
غامض هي
شيء
ٌ
ٌ
الب�شر...
�شي ٌء
غام�ض هي ِ
ذاك َرة ِ
�أ�سرا ُرها عميقة ...
يقولون �إن َجدِّ ي كان قدي�س ًا،
ِب َر ْغ ِم �أنّ روحه � -أروا ٌح
أفعى رمادي ًة ُم َر َّقط ًة- ،هكذا قال كبار ال�سن- ،
كانت � ً
كانت م�ستلقية يف زاوي ِة منزله،
ملت َّف ًة ككر ٍة على ال�سجاد.
ُن�سيت ال�صراعات واحلروب،
ولكن ل�سبب ما تذكرت املنطق ُة
ب�أكملها� ،أن فحيح الأفعى
كان �أكرث ح َّدة من الريح يف الرمال.
وماذا لو �إىل جم ِع ال�شيوخ
دخل جدي ،يحمل بفخام ٍة
َ
ال�شوق
هذا املخلوق على كتفه- ،وحده
كان ليوقظه لدى الرجال امل�سنني.
فليدينوين �أنا وق�صتي،
فليثبتوا يل
�أن الأخالق يف ال�سابق كانت �صارم ًة يف االحرتام،
و�أن املخلوق مل يجر�ؤ على الفحيح على ُم ّق َّد ٍ�س،
�إال يف اليوم الذي مات فيه جدي،
هذا املخلوق «النج�س
خال�ص
حتول كله �إىل ٍ
غ�ضب ٍ
و�ضرب الأر�ض بذيله.
»

�أحيان ًا �أ�ستيقظ
وفج�أة
471

�أ�ش ُّم بجالءٍ يف الظالم �-أفعى
تزحف نحوي
تت�شبث و َت ُل ُّف ِني بحرارة...
هذا لي�س �شبح ًا ،ولي�س حلم ًا،
و�إمنا تاريخي،
ُ
يلتف وينزل على ج�سمي ...
يت�سلق على كتفي...
 « ماذا تريد �أن تقول -تك َّلم!ماذا تريد �أن تقول جلدك؟ » -
ي�ستف�سر ...،وروحي
يف كل مرة توا�صل العذاب.
و�أنا دائم ًا خائف  من �شيءٍ واحد،
�أن الأفعى لن ت�ستطيع فتح
حلقاتها ،عقدها -
�أبد ًا
لن تتمكن من تقومي نف�سها ...
ر�أيت يف حياتي كثريين
اعتربوا �أنف�سهم قدي�سني
كلهم تبددوا عندما
حدثتهم عن الأفعى.
 ...وم�ستلقية هي ككرة مرقطة،
كما يف ال�سابق ،جمرد ت�شا ُبك مل َّون.
�أنا �أعي�ش وال �أعرف ...
ال �أعرف،
كيف �ستق ّوم
ظهرها.
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في القلب
ضرب صدى البوق
يف القلب �ضرب �صدى البوق،
�سبحت قاطر ٌة عرب ليلة الع�سل ...
من ال�ضوء ال�ساطع
لغابات ال�صف�صاف
ارتدت �إىل الوراء خائف ًة.
الكابو�س املنهك �أ�صبح حقيقة -
وها هو
ِ
�أم�شي و�أم�شي خلف الأفق...
� ُّ
أفك حقيبتي ،وخلف النافذة �أع ُّد الأعمدة...
ب�ضعة �سطور عندها
كانت جاثمة على قلبي،
�سافرتُ عربها،
كما عرب م�سارات القدر.
علي �أن �أ�سحب نف�سي و�أزحف!...
كان َّ
من النافذة
كانت ليلة ال�صيف تتنف�س ،وكانت الأنوار جتري على طول الندى...
الفتيات امل�سافرات
مل يفهمن و�سط النوم
�أنني يف جاناكورغان ان�ضممت �إليهن.

473

نعم ،تلك كانت البداية!
عيدي دائم ًا كنت بنف�سي
�أرتبه و�أحتفل به -قبل الآخرين ...
تخ َّلفت يف بع�ض الأحيان...
لكن ال�سنوات م َّرت،
وب�شوق �إىل اجلنة الأم
رجعت �إىل منزيل من جديد،
ُ
مر �أخرى جئت �إىل هنا.
ما زالت هناك ح�شود ال�صف�صاف
ب�صخب
توا�صل منوها
ٍ
وما زالت تدوي من وراء اجلبل
همهمة القاطرة املتالطمة...
�إىل �أبيات ال�شعر التي تراكمت يف الطريق،
جذبت نف�سي مرة �أخرى
ُ
حتى املنبع...
مرحب ًا ،يا قريتي.
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أربعون يوم ًا مرت
فصل الشتاء
حل
منذ أن
َّ
ُ
حل ُ
�أربعون يوم ًا مرت منذ �أن َّ
ف�صل ال�شتاء
بالنا�س واملا�شية ح َّلت املحن.
طارت الطيور �إىل منازل ذهبية،
�إىل بلدان متعددة الألوان.
وحده الغراب ُي ْعلنُ ن�ص َره ،ينعق يف الفجر،
مغني ًا ال�صقيع:
 «لتموتوا جميعكم! ..كنت خان ًا...
ال ت�صدِّ قون؟
انا �أقول!
حكمت العا َمل يف اجليل ال�سابق.
لقد
ُ
وجميع الطيور كانت عبيد ًا يل،
يكفي �أن �أنعق – حتى يتجمد اجلميع! »...
لي�صرخ الأ�س َودُ العن ًا العامل كله.
العامل ال يكاد ي�صدقه.
بب�ساط ٍة ف�إن اخلريف – للأ�سف   -يف هذا العام
مات مبكر ًا،
حتى �إن العواء العا�صف
يوم ًا بعد يوم ،يرثي هذه املحنة ...
اليوم هو الأربعون.
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كازاخستان عام ،1932
عام الجوع
« هنا هلك النا�س »- ،
ب�صمت ت�شخ ُر
ٍ
هذه اله�ضبة ال�سوداء املوح�شة،
قا�س ،مثل ت�شرين الثاين،
العامل ٍ
وال ي�سمع الآالم
�صرخت ب َل ْو ٍم وراء َل ْوم،
حتى ولو
َ
وحدها الرمال �ستالحظ
املحنة املا�ضية،
ُ
تذبل يف الع�شب ال�ضار ملجرى النهر ...
املا�شية ماتت هنا من اجلوع
يف العام الرهيب ...
وراء املا�شية مات الإن�سان...
�سرتفع الزوبعة الرمال
و�سرتى يف الرمال
خ�صلة �سميكة لفتاة ميتة،
ول�سانُ احل َمل
يجدلها بحزن،
متعجب ًا باجلمال املا�ضي.

476

وكانت هي فت َّي ًة،
كانت ح َّية...
طار �إليها فار�س على ح�صان،
و�شاخر ًا على اجلانب،
ق�ضم احل�صان اللجام ...
واحرتقت القلوب كما يف نار.
للحب
ور َّنت ِ
كلمات ذهبية،
ون�سج اجلديلة اخل�ص ُر اللني...
ع�شبة ل�سان احلمل...
ع�شبة ل�سان احلمل...
ع�شبة ل�سان احلمل...
كازاخ�ستان ...
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توريبيك ،عاشق المطر
« �سئمت القرية!  -كم مرة ك َّررها؟ ...
�سئمت باملعول حفر ال�سهوب،
يدي،
و�إطعام الدجاج الأنيق من ّ
وطرد القطط احلريرية -من احلزن ...
�س�أنتقل �إليكم .القرية بالن�سبة يل لي�ست �أمر ًا.
قريب ًا �س�أ�صبح يف العا�صمة �شبيه ًا بكم- »...
يف كل مرة ،عندما ي�أتي لزيارة الأقارب،
يوا�صل ت�أكيد هذه التهديدات.
حتى يف هذا الربيع يزور �أملاتي.
املطر الدافئ لليوم الثالث يوا�صل هُ طو َله من الأعايل.
توربيك يف الفجر ينه�ض ،ومثل الظل،
ل�سبب ما يتجول يف املحطة كل يوم ...
ٍ
يعود  -مرح ًا،
يقف على ال�شرفة،
وي�ضحك ،غا� ً
سال وجهه باملطر.
هو ،مثل الطفل ،وحده هنا �سعي ٌد باملطر:
«احل�صاد- ،يقول�- ،-سيكون مائة �ضعف الآن!
الأر�ض �سوف تكون رطبة
القمح يف احلرارة لن يحرتق ...
وافر ًة �ستكون الأع�شاب ...
رائع ٌ! - »...
يقول.
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آدم
َس َر ْت شائعة عن أن كوركيمباي األعرج سيتزوج...
استعد األقارب للذهاب إلى منزله حلفل الزفاف.
َّ

هذا َم ْه ُر العرو�س،
والعرو�س هنا،
و�أ�ضيفت
� ُ
أقاويل  و�شائعات،
رمبا النا�س يكذبون؟
 يقولون �إن الفتاة ُحتمل جنين ًا  يف بطنها...
 �آه ،املهم �أن يح�صل الأعرج على امر�أة ...�إن كان يف نظاف ٍة،
�إن كان �شبع ًا ومرتب ًا –�سيكون �سعيد ًا هكذا!
و�سيكون مقتنع ًا بحياته امل�سكني كوركيمباي!...
البيت القدمي دهن ُه بالطني ،للعمل يف وقت �أقرب ،
مكانه ،وم َّ َ
ت  ال�سياج..
�أعاد تثبيت الباب يف
َ
زوج ُة كوركيمباي كانت معروف ًة ....
ذنبها الوحيد �أنها �أجنبت على الفور �صبي ًا.
ال يوجد حل ٌم للنفا�س-
اكت�أب ال�شاب.
قريب للزوج ِة �أهدى �إليهم نعج ًة.
حل�سن احلظ ٌ
بن�صف ع ٍني �إىل الوليد  ،
يف كثري من الأحيان نظر الزوج
ِ
ال�صبي يبكي وي�صرخ ،لكنه �سلي ٌم معايف.
ُّ
�أ ُّم الطفل ال�شابة جتل�س �شاحب ًة،
بحزن
وتنظر ٍ
�إىل �ضباب ال�سهوب التي ال نهاية لها.
 ...مرت �أربعون يوم ًا ،وفج�أ ًة
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َ
مر�ض الطفل،
وبد�أ بال�سعال ب�شكل متوا�صل.
وقع ال ُأب يف احلزن.
عرف هو �أنه مبقدور الغراب الأزرق وحده �أن يعاجله،
ف�سا َر يف املنطق ِة لي�صطاد ذلك الطائر.
�صمت ،نائ ٌم وقب�ضته م�شدودة-
الطفل يف ٍ
بحب �إىل زوجته ويغمزها.
كوركيمباي ينظ ُر ٍ
وك�أ ّن ُه خائف من  �أن  يخيف نوم الطفل املري�ض،
يهم�س:
ُ
يقول «يا ُمهري!
يا ُمهري!»
الطفل نائم وال يعرف
�شيئ ًا
عن ذلك ال�شخ�ص 
الذي �أ�صبح بال�صدفة �أباه.
 ...مل يع�ش ذلك الطفل طوي ًال-
�سرعان ما مات.
مبال-
�أ�صبح كوركيمباي غري ٍ
عل ٌم � ْأم
حل ٌم؟
مكرتث بهذه احلياة –
ُي َد ِّخن كثري ًا� ،أ�صبح غي
ٍ
ال�صبي
لقد �أخذ
ُّ
َ
ن�صف قلبه.
نوم غاليه،
فقط يف الليل ،ورغب ًة منه يف عدم �إقالق َ
ب�صوت خافت:
يهم�س
ٍ
ُ
«يا ُمهريي!...
يا ُمهريي!» ...
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قبل ثالثين عام ًا
رمبا م َّرت ثالثون عام ًا
عندما �أخذ تذكر ًة �إىل �أملاتي يف  اجتا ٍه واحد.
يف قريته الأم كيلينتوب على نهر �سريداريا مل ي�ستطع  ن�سيانها.
الفتى الالمع ف َّكر بالأ�شعار.
ُ
ينظر �أحيانا:
رجل كتفاه حمنيتان.
«حتية»-من ٍ
ال ،و ُلدنا كان خمتلف ًا متام ًا...
كان و ُلدنا مي�شى يف ال�صباح يف الندى،
كئيب،
ويبتهج يف ال�سهوب� .أما ذاك – ٌ
�شبيه باحلجر :روحه باردة.
�أيام ًا كاملة يجل�س عند القبور.
على �ضفة النهر احلور-القرين ،
كم مرة �أزهر ،كم فقد �أوراقه!
بعد �أن رحل عن مراعينا� ،ضاع
ال�صبي الغريب.
يف �أملاتيته ذاك
ُّ
مل يجد ما كان يبحث عنه.
يبدو �أن �أخاه الأكرب �أزا َلهُ.
�شكر ًا لك يا �أملاتي على هذا �أي�ض ًا.
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عالم أورال القديم
مبعد ًا الق�صب ال�شاطئي ،
اندفاع ،
يائ�س ،يف
منر ٍ
�أم�شي ،مثل ٍ
ٍ
ووحده ال�ضم ُري ميد يل يده.
ي�أتيك املوت -لن جتمع العظام.
لك َّني مم�سك ًا بالراي ِة ال�شاخمة عالي ًا وبقوة،
�س�أ�سحقُ العدو املباغت.
لي�ست لك �صورة املعرك ِة موح�ش ًة.
لدى عودتي عند الفجر� ،أرى
بت يف احللق بتنهيدة خف َّية.
كيف ت�ص ّل َ
بعد �أن �أنهي �صالة الع�شاء،
َ
بك �أتخيل ح�صان ًا .هل
عرفتني يا �أورال؟
ُمهرك
جاء �إليك.
كدتُ  �أخ�شى
 �أن تكون هائج ًا ،م�شاك�س ًا ،م�ضطرب ًا...
لتمكنت عندها من �سحق  العدو،
ُ
َ
لكنك بري ٌء ،ودي ٌع.
النقاء
�ش َّف ٌ
اف فيك.
لهيب.
�أنا ك ِّلي يف ٍ
�أبكي على �ضفتك.
ل�ست خملوق ًا لأتهكم
�أنا ُ
على اجلمال-
بل لأحميه.
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هر
ـم ْ
ا ْل ُ
هل �ستتمرغ على الع�شب مع �ضحكتك امل�سرورة،
�أنت حمكو ٌم بالعامل ،يف قبعته...
لي�ست ري�ش �سنونو ،و�إمنا ري�شة بومة.
وقت ما كنت �أنا مهر ًا،
يف ٍ
احلياة ،وعدوتُ ،
كانت �أمي على قيد
َ
و�صعدت �إىل القمم.
لكن يد املوت املك�س َّوة بالأ�شواك
�سحبت �ضلوعي...
كن قوي ًا!.لن �أن�سى �ضحكته.
ُ
االمتعا�ض يحرق.
يدي.
بوهن ّ
�إىل ال�سماء الأبدية �أمد ٍ
قارب،
على ال�ضلع املنزوع ُ
نقلت ،كما على ٍ
�إىل ال�ضفة البعيدة نقلت نع�ش �أمي.
يف ح�ضورها ما كان ليتج ّمد قلبي،
وما كانت الزهور لتذبل .الآن على قريتي الأم
�أنا ٌ
�ضيف ناد ٌر...
�أوه ،يا مهري الغايل!
دمت ال تعرف بعد حبال مرابط اخليل،
اقفز ما َ
ذات مرة �س َت ْم َت ٌّد مرابط اخليل...
وبعد املوت� ،ستعرف العبودية...
و�ست�صبح قا�سي ًا...
مثلي متام ًا...
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دراماي
قلت للرمال،
وداعاُ - ،�س�أزورك بطريقة �أو ب�أخرى،مل ي� ِأت موعد الأحزان،
�سنتقابل-،وعدتُ .
حذوتُ احل�صان ،
و�أ�سرجت اجلمل املخ�صي ،
و�أ�صبحت ال�شاعر الأخري،
كربتُ � .س�أرحل.
ي ُل ُّف ال ُبعد ال�ضبابي،
والرياح ت�شتد ،
من �شفتي اليتيم ال�شاحبتني ،
ال تنتزع �شكوى ،بل �أنين ًا.
الو�صول �إىل �أملاتي على اجلمل
غري ُم َق َّدر.
علي �أن �أ�شفق
ال ينبغي َّ
على اجلمل املتعجرف.
ح َّل يوم الوداع.
أعوام الثالث ِة يق�ضم اللجام.
ُم ْه ُر ال ِ
رمبا للمرة الأخرية
يخرج من الفناء.
ُ
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ِ�س ْر ،يا حالك ال�سواد،
دربي� ،س ْر.
يا �صديقي ورفيق
ِ
دخان،
املدى مل يختبئ يف ٍ
عيني.
ٌ
�ضباب يف ّ
ام�ض! –يا ل�سوء احلظ.
ِ
يرق�ص حويل،
ُ
ك�أين ومن دونه
احلزنُ لدي قليل.
�أال ت�سعدُه
عيني؟
الدموع من ّ
�ألي�س عدو ًا يل احل�صان،
طاملا �أنه مغر ٌم يف عذابي؟
ن�ضبت َتدفقُ الدموع.
َ
لو دمعة واحدة  ،ال دموع!
لتختفي�- !...صرخت عليه،باكي ًا بال دموع.
والريح تذك َّرت �صرختي.
هكذا رحلت عن منزيل.
أيت خيو ًال كثرية ،
ر� ُ
�سريع ًة ،وغري �سريعة.
�إال �أن �صورة ذلك احل�صان
قادرة على �أن توقظني
يف جوف الليايل،
وي�ضربني ب ُعرفه.
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عند �سفح كيلينتوبي
ُ
يقف وينتظرين.
ُم َ�س َّرج ًا ،يقف وينتظر،
لكن وجهه ال �أراه.
�أوه� ،أين ر�أ�سه؟
�أوه� ،أين ر�أ�سه؟
ملاذا بتهو ٍر
يدي؟
يف ُّر من ّ
�أبكي من جديد،
ومن جديد �أ�ستيقظ �سعيد ًا،
�أبكي ثاني ًة
�شخ�ص انتزع منه ال َق َدر
مثل
ٍ
�آخر ما لديه.
بعد �أن بقيت وحيد ًا يف الطريق
�أ�سمع حاف َره
�إيقاع ًا �ساحق ًا.
نار اخليا�شيم ال�ساخنة،
�آثا ٌر تقود �إىل ال�سهوب...
حر ًا وبدون ر�أ�س 
ُ
يرحل ُمهري.
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أثناء صالة المغرب
ظالل،
�صالة املغرب ال حتتاج �إىل ٍ
يجب �أن متوت الظالل.
ال�شاطئ املغ�سول ب�أ�شع ِة الغروب،
كما لو كان قد ابتلع دم ًا.
وهنا �أي�ض ًا ُ �أ َف ِّكر باله�ضاب-
ميت
يف الدماء هي .عا ٌمل ٌ
أر�ض،
�أميل ب�سمعي �إىل املاء� ،إىل ال ِ
�أ�سمع �صوتَك.
ُمت ََد ِّثر ًة  بال�سواد ك�أرمل ٍة،
البتوال التي ظلها يف الأر�ض.
بري ٌء �أنا!   -يبكي يل الربعم،
�ساحمني ،يا �أخي غري ال�شقيق.
اليوم دفنتهم كلهم ،
لك ّني مل �أ�سمع عزا ًء.
اجلوف الهادئ،
القرية م�ستلقية يف
ِ
وال�سما ُء حمراء-حمراء.
يف القبور �أمي ،و�أبي،
و�شقيقاي الأكرب والأ�صغر،
وجدتي-
�أخذتهم جميعهم احلرب.
قتلتهم ،ومل ُت ِعدهم.
ظهر القمر متورم ًا،
وع َّرجت الطريق �إىل الأدغال.
�أي يوم اليوم لن �أ�ستطيع �أن �أنام فيه،
�أي ليل ٍة على التوايل.
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القلب َّ
الذابل
ُ
زمن.
ي�أتي �إيل يف املنام املوتى  منذ ٍ
والقلب يد ُّق بجفاف،
ولي�س هناك ما �أرويه به
منذ �أن انطف�أت �أمي.
فوق قريتي الأم وفيها
غيم ٌة واحدة
ت�ستقبلني
�أ ّي ًا كان املكان الذي �أعود منه.
يف غياب الأم يت�ضاءل نور الأمل،
لكن هناك �سحابتي،
لكن ال�سحابة ت�سري معي،
�إىل القرب تذهب معي.
تقف ،امل�سكينة ،معي
فوق ر�أ�سي.
ال�سحب الأخرى ت�سبح،
ُ
و�سحابتي تقف فوق التلة.
الأخرى ت�سبح ،وهي واقفة.
مرحب ًا ،ها �أنا و�صلت-،�أقول لأمي يف �أفكاري،
و�سحابتي ت�سمعني.
�سال ٌم يا غاليتي .اجلميع بخري،اجلميع ب�صحة جيدة ،كل �شيء على ما يرام.
أنت �أو�صيتني �أال �أبكي؟
� ِ
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وها �أنا ،كما ترن ،ال �أبكي.
أمرت،
�أحرتم العادات ،مثلما � ِ
وتقاليدنا �أحرتمها،
والأعراف �أذكرها ،لكن ال ميكن �إعادة
الأيام ال�سعيدة املا�ضية.
أحب�س احلزن وال�شوق،
� ُ
لكن عندما ابتعد قلي ًال،
كل حزين اخلفي
يبكي معي ب�ش ّدة.
غاليتي� ،أقول :اجلميع ب�صحة جيدة،
وكل �شيء لدينا جيد.
�س�أ�صمد� ،س�أحتمل حتى النهاية،
�أ�صبحت قوي ًا كاحلجر.
ماذا تقولني ،ماذا تقولني،
هذا ل�ست �أنا من َ
ذرف الدموع!
رمبا الغيم ُة فوقي،
انفجرت باكي ًة ...وترتع�ش...
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كلب الصيد األحمر
�صباحات ت�شرين الأول الباردة،
�أجربت ال�صف�صاف ال�شاطئي القامت على الرق�ص.
منذ �أن مات العجوز ذو ال�شعر الأحمر،
يعي�ش كلب ال�صيد الأحمر �أي�ض ًا حيا ًة �سيئة.
لديه �أ�صبح ال�صندوق وعا ًء،
بجحر يف القناة
ُ
بيت الكلب ُا�ستُبدل ٍ
� ُّأي نعمة؟ من امل�س�ؤول عن الذنب؟
الك ّنة واالبن املزدهر،
ال �ش�أنَ لهما بالكلب.
طرداه من الفناء باحلجارة:
هيا ،ابتعد!مل يكن عليه ال�سري طوي ًال.
هناك ،عند اله�ضبة ،حيث يرقد �صاحبه ذو ال�شعر الأحمر،
ا�ستلقى الكلب الـ ُمتعب الهزيل.
بوهن.
عوى ٍ
طوال الليل بكى عند القرب،
طوال الليل بكى.
تو َّقف قلبه ،
تال�شى ال�ضوء .خمد تدريجي ًا،
العق ًا خمالبه املنزوعة.
كان الفجر �أحم َر .على ما يبدو ،بكى احلجر.
�صافع ًا الظالم ،وحتت ال�شم�س احلمراء
�شبح الكلب الأحمر.
هام يف الهذيان ُ
�أنا �أعرف �أن الكلب موجود ،
وال�ضمري يف الليل يخزين،
وخالل الليل ُي َط ِّهر روحي.
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دعى إينير
أحببت
ُ
جني ًة ُت َ
ّ
أحببت جن ّية تدعى �إينري.
� ُ
ُق ُلت لنف�سي  ...ليكن ما �سيكون،
موتٌ  �أم فر ٌح.
تقرتب خمبئ ًة �شفراتها جتل�س بجواري.
ها هي
ُ
خمفية خمالبها احلديدية يف الأكمام الطويلة.
خمفي.
بعذاب
�أ�شع ُر ٍ
ّ
و�أجل�س �شاحب ًا على اله�ضبة.
ن�ص ِهر ًة مع الغبار الرمادي،
�إينرييُ  ،م َ
من خمالبها احلديدية  يقطر الدم،
َُ
وبها ت ِّزق الأفق �أمامي.
ِجدا ُر النار ُي ْدمي املنحدر،
أفق – توه ٌج يف منت�صف ال�سماء،
فوق ال ِ
أهوال،
كما لو �أ َّنه قليل ما ر�أيته يف هذه احلياة من � ٍ
وحزن ...ماذا �أفعل؟
وم�صائب ٍ
ٍ
�أ�صبح الظل الليلي
يجري ،مثل ريح ،على �أطراف اله�ضبة.
تدنو اجل ّنية« ...:وحدي �أنا � ...س�أفهمك ،
آخر �أن يفهمك!.
ولي�س مبقدور
ٍ
�شخ�ص � ٍ
الأر�ض هادئة .البحرية تلم ُع.
ويف الأعايل كل �شيء على ما يرام ،وحده القلب يندف ُع �إىل مكان ما.
� ُّأي عا ٍمل حول؟
حزينٌ  ،مع مثل هذه املخالب.
ماذا ع�ساي �أن �أفعل� ،أخربين،
�أوه  ،ماذا ع�ساي �أن �أفعل؟
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الصحراء
�ساك�ساول(  �  (1أَدعو �أخي.
يف �صحراء �آلغا القزحية
ن�ش َر �أغ�صانه-
�أنا �أي�ض ًا مثله متام ًا.
�شباط ،ي�صب بقوة.
هو مثل
ُّ
رقبته املقو�سة بي�ضا ٌء.
ُ
الرمال وحدها-
ها ال ت�سبح
النا�س يغادرون منازلهم.
ُ
وحدنا نحنُ مل نغادر الأر�ض،
ومل نهجر �أر�ضنا الأ�صلية.
بالكاد حتركت خلطوة
طيهوج،
يف مو�سم الأمطار.
جان ربطت احل�صان
ِبه َي ٍ
يف احلرارة الأكرث �ش َّد ًة
على بعد خطوة طيهوج �صغري
من الأماكن التي �أو�صى بها القدر.

(   (1

الر ْمث �أو احلمادة  -جن�س نباتي يتبع الف�صيلة القطيفية ،ي�ضم عدة �أنواع تنت�شر يف غرب وو�سط �آ�سيا.
  �ساك�ساولِّ :
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احل ُّر ُيزعج -ماذا يف ذلك؟
يف كانون الأول �ستعوي الرياح،
ذلك هو قد ُر الرجال،
تلك هي ق�سمتهم – �أن يتحملوا.
يف ال�سماء من جديد لي�س هناك غيوم،
ال�سهوب الوا�سعة متعط�شة للرطوبة.
كم علينا �أن ننظر �إىل هذه ال�سهوب،
م�سكني �أخي� ،أخي �ساك�ساول.
ال�سحابة ذات البيا�ض الكثيف
ذهبت �إىل موطنها.
ال�سحابة ذات الزُّرقة الكثيفة
ادخرت قطرة املطر.
يف �صحراء �آلغا القزحية
ميد �أخي الأكرب يديه �إىل ال�سماء.
يف �صحراء �آلغا القزحية
�أخي الأكرب ي�سري نحو ال�سماء.
َ�س َحب  ال�سحاب َة من ال�سماء،
بفروع �سوداء �سرقها،
ٍ
جذب ال�سحاب َة �إىل نف�سه،
َ
متمني ًا �أن يرى يوم ًا جديد ًا...
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سفيتكالي نورجانوف
( و ُلد عام )1962
y

�  yش��اعر وكات��ب نث��ر ومترج��م كازاخ��ي .تخ��رج ع��ام 1986

م��ن كلي��ة فق��ه اللغ��ة بجامع��ة كازاخ�س��تان الحكومي��ة� .ص��درت
�أول �أ�ش��عاره ع��ام  1985ف��ي دي��وان �ش��عري لل�ش��عراء ال�ش��باب
بعن��وان “الجمه��ور”.
� y yص��در �أول دي��وان �ش��عري خا���ص  ب��ه ع��ام  1993بعن��وان
«الناق��ة» .وق��د تجل��ى ف��ي ه��ذا الكت��اب نم��ط ال�ش��اعر ال�ش��اب
الموه��وب ال��ذي نج��ح بع��د ع�ش��ر �س��نوات ف��ي ا�ص��دار كت��اب
الأ�ش��عار والق�صائ��د «عن��د الفج��ر» المك��ون م��ن ثالث��ة
�أج��زاء.
y yع��ام � 2015ص��درت ل��ه العدي��د م��ن الكت��ب مث��ل « ف��ي ليل��ة
مقم��رة » ع��ام  « ،2008واب��ل النج��وم ال�صباحي��ة».
y yيتمث��ل المو�ض��وع الأ�سا�س��ي ف��ي اب��داع نورجان��وف المتع��دد في
م�صي��ر التاري��خ الوطن��ي ،والكف��اح من �أجل نيل الحرية الذي ي�ش��جعه روح ال�ش��خ�صيات العظيم��ه ونماذج حياتهم التي يتم
التعبير عنها بمهارة �ش��عرية.
y yيثم��ن الق��راء والمجتم��ع الأدب��ي لغ��ه ق�صائ��ده الغنائي��ة الت��ي تحك��ى ع��ن الأح�لام والم�ش��اعر المتنوع��ة م��ن معاناة الإن�س��ان
المعا�ص��ر وال�ش��اعر ال��ذي يحت��ل مرتب��ة خا�صة في ال�ش��عر الكازاخي الحديث.
y yهن��اك اتجاه��ا مهم��ا الب��داع نورجان��وف يتمث��ل ف��ي التراج��م الأدبية رفيعة الم�س��توى لنماذج من ال�ش��عر ال�ش��رقي والغربي ،
والأعم��ال الديني��ة و�إثرائه��ا للثقاف��ة الوطني��ة .وم��ن �أمثل��ة تل��ك التراج��م :ترجم��ة كت��اب «كت��اب الحكم��اء» ع��ام  ،2009
كت��اب «ال�ش��عر الأوروب��ي» ع��ام «  ،2010ال�ش��عر الكال�س��يكي الأوروب��ي» ع��ام �«  ،2011أربع��ون ق�ص��ة حكيم��ة» ع��ام
« ،2013ق��وة ال�ضعف��اء» ع��ام  .2013وف��ي الوق��ت الحال��ي ج��اري العم��ل عل��ى اع��داد وطباع��ة مجموع��ة م��ن �أ�ش��عار الكات��ب
تت�أل��ف من ثالثة ع�ش��ر مجلدا.
y yح�ص��ل عل��ى جائ��زة مجل��ة «جالي��ن» الت��ي تحم��ل ا�س��م �أيبيرجينوف��ا ،كم��ا ح�ص��ل عل��ى الجائ��زة ال�ش��بابية الحكومي��ة
«داري��ن».
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بحث ًا عن األسلحة
كيف ال �أبكي ،كيف ُ
 ال �أ َغ ّني،
عندما �أ�شعر باخلوف وال�سوء؟
عت ال�سوط القوي،
لقد َ �أ َ�ض ُ
�ضخم،
ب�سبب رقبة َج َم ٍل ٍ
قوي و َ�أ ٍّبي،
ٍ
واحد.
�سنام ٍ
َج َم ٍل ذي ٍ
�آ ٍه ،هذا ال�سوط املتهور ُ�ص ِن َع ُمب ْع ِجزَ ٍة،
وقرن ور�صا�ص� -أ ٍه ،كم هو جمي ٌل!
من جذع زيزفون ٍ
مقب�ضه بالكامل جمدو ٌل بالنحا�س
ّ
والف�ضة مع طالءٍ  �أ�سو َد � -أن متتلك مثل هذا كريي تاتار(   (1
�سحيق والحق ًا مكاف�أَ ًة �إلهية.
ُب   منذ زمن
ٍ
اعت ِ َ
َ
حدث �أن الأ�سد الزائ َر نف�سه،
يف رحابة ال�سهوب الر َّنانة،
ُذ ِه َل من هذا ال�سوط
و�أخذ باملوا ِء كقط �صغري!
َم ِن �سيخربين
�أين �سوطي،
�س�أقدِّ م له بيت ًا مكاف�أ ًة،
جالد ًا بال�سوط عدوي!

(   (1

  كريي تاتار :بالكازاخية ،وتعني نوع ًا من ال�سياط.
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أ�ضعت �سيفي
...بعد ذلك � ُ
من الفوالذ النبيل-
الذهبي اخلال�ص  َر َّد َد
مقب�ض ُه
ّ
أفق الأزرق،
ملعان ال ِ
َ
اجلمل ذا ال�سنام الواحد
عت به
َق َّط ُ
َ
والفيل دون ت�أخري.
مثل �شعاع الفجر ملع معدنه
امل�صقول ب�شكل مميز.
كنت � ُ
آخذ  ال�سيف يف حمل ٍة
عندما ُ
و�أج ّرده من غمده ،
يهرب العدو بعيد ًا .بب�ساطة مل يكن هناك
ُ
خمر ٌج �آخر.
من يديلي(    (2هرب العدو،
اللمعان ،وارتعد!
�أعما ُه
َ
ومن خالل �أالكول وماركاكول(   (3
عربتُ .
الك ُّل �أمامه مت�ساوو احلجم،
عب القاتل.
فهو يزرع ال ُّر َ
يف ال�صحارى اختب�أ الكامليك،
وذاب الرو�س يف الغابات.
أقلب العامل،
م�ستع ٌد  لأن � َ
و�أفت�ش ،وال �أ�ست�سلم،

(   (2

  يديلي :ت�سمية كازاخية لنهر الفولغا.

(   (3

  �أالكول وماركاكول :بحريتان يف كازاخ�ستان.
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حتى �أعرث على ذاك ال�سيف  املعجزة،
ولن �أفارق ُ�صحبته!
كان لدي قو�س طويل جد ًا...
�سهام اجلعبة،
مع ٍ
كان �صوت وتره غليظ ًا،
مثل خوار الثور:
عندما كنت ،كمحارب يف اخلدمة،
�أُطلق �سهم ًا بارع ًا،
يف طريانها ر َّنت ال�سهام الواحد يف الآخر،
وطعنت-
ْ
�أ�ش ُّد الوتر
مبهار ٍة و�سهول ٍة
�أَ ْر َ�س َل قطعانهم �إىل ُزر َق ِة الرحاب ِة الـ ُم ِ�ش َّعة،
و�شم�س اجلبال دخلت �إىل الإثارة،
ُ
كما �إىل �أغنية ُم ِلهمة،
و�سراب الرمال الذهبية
خد َع ب�ص َر العدو!
رحمي الأبي�ض!
�آ ٍه ،يا
َ
�أين �أنت يا كنزي!
كيف ميكنني العي�ش يف الدنيا بدون هذا الرمح الأبي�ض.
جهد يف اليد ال�شجاعة.
َمنْ �سيكون مدافع ًا بدون ٍ
�أعيدوا �إ َّ
يل رحمي� ،أرجوكم ،و�أنا يف �ساحة املعركة
بدم الك َّفار �س�أروي حوا َّفه املنحوتة!
ِ
�صقلت ُه ب�شكل حاد خالل الرتحال،
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غطيته باملخمل يف ليايل العوا�صف الثلجية.
أبدي،
علي العدو الغادر بالرتحال ال ّ
َ
حكم َّ
�سيفهم عذابي:
بجرح قاتل
َ
ُ
وحد ُه  الغزال امل�صاب ٍ
م�صاب يف �أح�شائه ،
ٌ
والديدانُ تنه�ش ج�سمه.
�ضاعت نعمتي
التي اخرتقت العدو ب�شكل حاد،
اخرتقته من اليمني �إىل الي�سار!
و�أنا على �صهوة ح�صاين ،و�أنا ٌ
واقف-
�أغ ّني �أغني ًة كئيبة.
عندما يحدق بي الأعداء ،م�ستع ٌّد  حتى لأن �أموت-
مكتئب ومذهو ٌل بغياب املفقود.
�أنا
ٌ
حتى لو �أنقذتُ مئات الأرواح ،روحي من جديد لي�ست �سعيدة-
وال ّرمح الأروع مبئات املرات ،ال �أحتاجه.
 ...خوذتي َّ
مد َّم ٌر،
حمطمة ،وتر�سي َ
ودرعي معطوبة
ممزق ٌة  بالكامل ،
عندما يكون القتال �صعب ًا.
كل ما هو جيد ُي َح َّطم� ،أوه� ،أي حيا ٍة ح َّلت،
عندما مل يعد يف ال�سهوب ويف اجلبال يوجد وئام!
ق�صت اجلدايل وال�شعر على ال�صدغني،
بعد �أن َّ
�شت جرا ُء الذئب اللقيطة،
ْ
وجحدت بعادات احلياة ،هُ ِّم ْ
�ضد كل ما هو مقد�س.
وه َّبت َ
يف النا�س ا�ستوطنت عقيد ٌة �أكرث عدوى من الكولريا،
�أجبنا يا تينغري الأزرق،
هل احلب �أكرث �أهمي ًة من املال؟
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يا اهلل يا عزيز! يا �آدم! يا نوح-النبي!
اد ُع �إىل املعركة!
توقفت عن الطعام ،وعن الغناء ،فقدتُ مذهو ًال
الرمح والدرع ،والقو�س وال�سوط ،وال�سيف�-سيف الكازاخ،
مل �أعرف الهدوء طيلة حياتي� ،أح�صيت املعا َمل نحو النجاح...
�أين هي الآن ،تر�سانتي ،دروع الأم�س؟
َّ�شت عن �سالح البطل
دون جدوى َفت ُ
ي�شب و�أرجوان-
يف الرمال ،يف الوديان ،و�سط ال�صخور –من ٍ
ولذلك �أنا اليوم مهزو ٌم ،بال �سالح.
أحد بي.
و�أ�صبحت حياتي م�ؤ�سف ًة يل – ال حاجة ل ٍ
ولذلك ف�إن �أعدائي ال�شر�سني كالوحو�ش،
باب،
ال يتوانون  عن �أن يفتحوا ب�ضربة واحدة من �أرجلهم � َّأي ٍ
ينب�شون يف املقابر القبور املقد�سة،
وبا�ستهزاء ميزّقون �إىل �أ�شالء كل بيت �شعر يل:
�أنا � ُ
مكان ما،
أعزل� .أنا للأ�سف
ُ
انتقلت �إىل ٍ
قطط �صغرية.
حيث الفهود اجلبلية والأ�سود هي اليوم جمرد ٍ
بجعتي ال�سوداء ال  ُتغ ّني بعد �أن �صبغت جناحيها بالدماء،
دم.
والنور�س الأبي�ض يحمل يف حتليقه حلم ًا مع ٍ
واحد – �شقيقان،
احلما ُر و�آرغاماك الآن يف ن ٍري ٍ
ٌ
أ�ضعاف -وال عودة.
عدد خ�سائري
م�ضاعف بخم�سة � ٍ
اجلن �شيمورين واجلن �شورايل(  - (4نذيرا احلزن-
اليوم خرجا زاحفني من حتت الأر�ض �إىل النور.
نحن نعرف �أي�ض ًا بالوجوه والأ�سماء القادة
الذين يدعون احلمقى حتت الرايات ال�سود.
ولن ينقذنا من اخل�سائر بلحظات معدودة
ال �أخ �أكرب بائ�س ،وال عبقري جمنون.
(   (4

  اجلن �شورايل – �ساكن الغابات ،اجلن �شيمورين�-ساكن ال�سهوب واجلبال.
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جن غريب ،
ثروات خمازننا يف �أيدي ٍ
ويف �أيدي القادرين على ر�ؤية دمائهم تغلي يف العروق.
وحدها الأم-الوطن �ستتمكن مبفردها من �إنقاذ الوطن،
يلق ال�سالح.
يف مواجه ِة من فقد عقله ،ومل ِ
حتى حتفظ من الإغواء ،ومن احللم بالرثوة،
�ست َْ�ش َه ُر  ال�سيف من الغمد ،و�ستلقي على ال�شعب خطاب ًا
عن العدال ِة الإخاء.
كي نكون مثل �أ�سرة ،كي يو ُلد �أبنا ٌء
ال�شم�س جباههم ،وي ِّ�شط ُخ َ
�صل  �شعرهم القمر.
تغ�سل
ُ
كي ين�ضج فيهم عق ٌل حاذق ،كي يكونوا حم ّبني للوطن،
كي يكونوا حتت �ضفائر تولوم غري مرئيني.
كي يخرج من �ساللة اجلدِّ  ،من ذر ّيتنا،
حفي ُد ال�شم�س ،ي�شبه مبظهره املبدع.
والآن يف نهاية املطاف
ما نعرفه ومنتلكه
لكنا ال جنر�ؤ على الإف�صاح به:
ُب ِعثَ �سبعة �أموات،
ارتقى �سبعة حكماء،
ُغ ِف َر ل�سبع ِة �أوغاد
ل�سبعة �أجزاء الكون
منطق غري قابل للف�ساد.
وفق ٍ
 ...و�أنا مل �أعرث على تر�سانتي
يف رما ِد الأجداد.
دعوت الريح مل�ساعدتي،
تواجدتُ حتت ُخ َو ِذ  اله�ضاب،
ف�سرتُ
عن الرت�سانة َّ
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مع الع�صافري على الأغ�صان.
لكن كل �شيء دون جدوى! عبث ًا فتَّ�شت،
همت يف العامل،
عبث ًا ُ
عال
عبث ًا دعوتُ
ٍ
ب�صوت ٍ
املتهمني للإجابة.
و�سط ال�سهوب الأم �أقف
و�أنا ال �أ�ص ّدق نف�سي:
�أحق ًا �أغني عن �أنني
مل �أعرث على املفقود؟
مل يجبني ال ال�صدى:
«�إيه ،مل يحدث ،مل ُيوجد،
مل ينجح مل يتحقق»...
وال�سنبلة مل�ست ال�سنبلة،
وكان لدي ال�صوت اخليايل
الذي تطلقه الدومربا
من عنقها ،من كتلتها،
الكوبيز(    (5يردد معها...
وليعرف ال�شعب:

كيف ال �أبكي ،كيف ُ
 ال �أ َغ ّني،
عندما �أ�شعر باخلوف وال�سوء؟
عت ال�سوط القوي،
لقد َ �أ َ�ض ُ
�ضخم،
ب�سبب رقبة َج َم ٍل ٍ
قوي و َ�أ ٍّبي،
ٍ
واحد.
�سنام ٍ
َج َم ٍل ذي ٍ

(   (5

  كوبيز� :آلة مو�سيقية �شعبية وترية كازاخية.
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الفيروزية
المنطقة
ّ
يا منطقتي الفريوزية!...
نور �شوقي الأبدي �إىل كاجنايالو(  ، (6
جري يف ندى ال�صباح الباكر.
َ�س ْيي ٌ
لكن ال�شتاء َ
�ضغط� ،ش َّدد �ضو�ضاء عوا�صفه،
أحالم بجما ِلك.
نفد  ال�صرب مع ال ِ
بدا يل:
يتوهج،
هذا هو ال�شعاع الأزرق على و�شك �أن َّ
ُ
ن�ستيقظ نحنُ ،
�ست�ستيقظ ال�سهوب ،وتهتزُّ ،ومعها
ونرى كيف تلتقط ال�شم�س من ال�شتاء حوا ّفها،
طويل ال ينتهي!
و ُن�صدِّ ُق نهاي َة �شتاءٍ ٍ
جا ًّرا  خلفه قوافل اخلزامى ال ِّربية،
الربيع على و�شك �أن يرجع �إىل منطقة كاجنايالو الفردو�سية،
املروج يورتاه،
وبال َّرحابة ك ّلها َي ْن�صب على ِ
الت ُغ َّلة كي ُ
وينقر ُ
تهتف ُم َغ ِّن َي ًة.
ُم َت َو ِّرد اخل َّدين –طاوو�س ًا � َ
أبي�ض  –
يخطو الفج ُر من خالل العتبة اجلبلية العالية.
تتم َّرد الـ ُمهر وتدو�س الأع�شاب ال�صاعدة،
واجليا ُد تقف ُز وتَع ُرب كاجنايالو،
بال طرق  .
والروح والأ�شعار على احل�صان الـ ُم َج ِّنح  جتري
ٍ

ُ
أ�شعة ،تط ُر ح�شود الر�ؤى،
وبعد �أن �شتتتها  ال
(   (6

  كاجنايالو :ا�سم منطقة.
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و�ضحكة الأنهار ال�سعيدة غرقت يف الده�شة،
و�سراب ال�صحارى
ُ
من الأمالك ال�ص َّماء ابت�سم �ساخر ًا،
واملم ُّر النهاري غفا ممتد ًا حتت ال�شم�س.
براعم الأ�شجار
فتحت يف ال�صباح عيونها،
ور�أت القم َر �شمع ًا � َ
أبي�ض،
وفتاة ترعى القطيع يف املمر الرطب،
يف النهار ويف الليل دون انقطاع،
مثل البنان – وحيد ًة وحيد ًة...
وتخرج يف ال�صباح لتتنعم بدفء ال�شم�س.
ُ
و�أنا راكب  على ح�صاين �أوقظ املنطقة بح ّثي،
يخرج من القلب،
�أَ�سم ُع نغم ًا هادئ ًا مع �أن ٍني ُ
والفتاة املغ ِّنية �أجدها بعيني.
الأفق يغرق يف ال�شروق الدموي حتى حنجرته.
�س� ُ
أمتلئ بنف�س احلب يف الرياح الطاهرة ،
�س�أربط احل�صان و�أت�سلق على اجلبل العايل،
و�أحتول �إىل فرا�شة و�أتوه يف زهور الربيع.
اجلبل ،مثل �صدر فتاتي واملغ ّنية ،
�سيمزق قمي�ص ال�سماء الأزرق الدافئ.

� ُ
الع�شب ممزق ًا القم�صان القطنية،
أ�سقط على
ِ
�أت�أمل يف برج ال�سماء ،حيث تدور الطيور املهاجرة
وحيث العذراء تتكهنُ على الفور بباقات املعجزات.
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 ...ولكن ما دام ال�شتاء مل يتمكن من �أن يتخ ّلى عن الغ�ضب  ،
بحجاب � َ
أبي�ض،
ويحجب الأحالم
ٍ
ويحمل ر� َؤاي مع العا�صفة الثلجية �إىل ال�سماء...
ناعم.
لكنَّ الربيع قاد ٌم مغ ّرد ًا
ٍ
ب�صوت حل ٍو ٍ
مع �أ�شعاري ،مع دفء اجلنة الروحية
جتولت قوافل ا ُ
خلزامى على اله�ضاب القدمية.
ويف الليل حت َّرك اجلليد مطحون ًا من احلاف ِة �إىل احلافة-
لعلمه �أن ال�سماء ا�ستمعت
ل�صلواتي اخلفية.
أر�ضي الفريوزية! ...
يا � َ
أنت قريبة وعزيزة!
منذ والدتي � ِ
أنت تدعني الطبيعة �إىل وليمة كونية �أ�سطورية،
� ِ
قو�س قزح تبنني مظل ًة �إلهي ًة �سماو َّية،
من
ٍ
يا �أر�ضي الفريوزية!
الالزوردي...
الربيعي
يا عاملي
ّ
ّ
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أغنية الربيع
روح الربيع تنت�شر يف الوادي،
رو ٌح حر ٌة تتدفق بال حدود.
بعد �أن ا�ستوعبت كل ما تراكم يف ال�صدر،
نعيم ت�ستمع ال�سهوب �إىل غناء الطيور.
يف ٍ
نعيم ت�ستمع �إىل غناء النبع،
يف ٍ
كما لو كانت ت�ستمع بعناية �إىل �أ�شعار.
على ال�ضفاف تتفتح الزنابق،
واخل�شخا�ش يزهر يف ال�سهوب.
تهم�س يل بهدوء« :غنِّ من القلب!»-
ُ
عندما �أ�سري يف احلقول املزهرة.
الأر�ض وال�سماء ،مثل �أخوين يف العقيدة ،
م�ستعدتان لأن تفهماين على  عجل.
ابتهجت الروح بالنهار الربيعي،
و َز َبطت الإوز الطائر،
واحتفلت مع ال�صيحات والفرح
باملنزل  اجلديد،
على النهر الفريوزي
ِ
أ�ضم �صوتي �إليها.
� ُ
حللت عقدة الإلهام،
�أنتظ ُر مفتون ًا باجلمال:
هل �سيفهم �أح ٌد هاج�سي
بعا�صف ٍة رعد َّي ٍة تو ُل ُد يف الزُّرق ِة؟!
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عاصفة ْ
ج َّية
ثل ِ
ثلج،
ترمي العا�صفة على الوجه حفنات ٍ
لولب ترتفع �إىل �أعلى؛
ومثل ٍ
تغ�ضب ،تناق�ض املنطق ال�سليم
ُ
عقب ،وتطيح �إىل الأ�سفل!
تطري ر�أ�س ًا على
ُ
ذئب لعوب ،
مثل ٍ
ُتن َه ُك متام ًا.
موجات البحر �أي�ض ًا ُ�ض ِّللت،
الثلوج الأر�ض.
واجتاحت ُ
وفج�أ ًة!
كما لو �أن �ألف �شامان
عزفوا على الكوبيز مع العا�صفة،
والأ�صوات ال�ضبابية املجنونة
�سوط من ال�شعر.
ُج ِدلت يف ٍ
ك�أ َّنها خيو ٌل  لطيف ٌة
تنه�ض يف َع ْدوها على قوائمها اخللفية،
يتعقبها مطارد ًا ٌ
�سوط
وم�صريها املجنون.
مثل �شخ�ص يطرق
جلد جمل عالي ًا يف ال�سماء.
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ت�صب
كما لو �أنها مبغرف ٍة ُّ
حليب �إبل خمفوق ًا قلي ًال.
لي�س عبث ًا ح َّولت لي ًال
�سيمفونية العا�صفة الثلجية �إىل �أ�شعار،
حيث الذئاب ال�سبعة تقاتلت مع الذئاب الكلبية،
تتدحرج على الأر�ض،
متدحرج ًة على ال�سهول الثلجية.
فاج�أتني العا�صفة الثلجية
عندما �أو�صلت �أكوام الثلج الطريقَ  �إىل ال�سماء...
لكن املالك الأبي�ض خرج �إىل الطريق
وحملن حتت جناحه الأمين.
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سيرجي يسينين
في «بالد األوغاد»

(   (7

ي�سيننيْ � ،أع َد َم َك برون�شتاين(  ، (8
ب�سبب ق�صيدة غري ُمر�ضي ٍة،
ولكن كم من الأ�شخا�ص يف املعارك  الفكرية
تطرقوا �إىل هذا املو�ضوع؟
ال ،لي�س  ُم ْذنب ًا �ضمري ال�شاعر
يف تلك العالمة ملعاداة ال�سامية،
ي�سقط الو�صم! بوهج النور
ُغ�سلت ال ّروح ال�سالفية!
� ْ
أجل ،مل تو َقف �أحيان ًا
�ضرب،
يف ف�ضيحة ٍ
لكن اجلوهر الأخالقي ال ُّروحي
كان ثروتك الأكرب!
وحدث �أحيان ًا �أنه
يف فورة االنغما�س الكحويل
حجبك اجلنون
ال�س ْكر املتهور...
عن هذا ُ

(  �    (7سريجي ي�سينني  -من �أ�شهر ال�شعراء الرو�س يف القرن الع�شرين ،وهو �أبرز �شعراء حركة ال َت َّ�ص ُّورية .عرف ب�أنه �شاعر ح�سا�س ومتدين ،وقد القى
الكثري من الت�ضييق  ب�سبب تدينه يف ظل الثورة البل�شفية ،وكانت نهايته م�أ�ساوية ،فقد انتحر يف العام  1925وهو يف �سن الثالثني.
(      (8برون�شتاين ،ليف دافيدوفيت�ش :املعروف لقبه بلقبه “ ليون تروت�سكي »  -مارك�سي بارز و�أحد زعماء ثورة �أكتوبر يف رو�سيا عام � 1917إ�ضافة �إىل
احلركة ال�شيوعية العاملية يف الن�صف الأول للقرن املا�ضي وم�ؤ�س�س املذهب الرتوت�سكي ال�شيوعي ،كان له الأثر الفعال يف الق�ضاء على �أعداء الثورة.
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ي�سينني ،امل�شاعر املميتة
لت�ش ُّردك ل ِع َبت،
و�أنت ،كما لو كنت �ألواح القبور،
قرعت باب �سرقة جديدة-
َ
يف وجهك عمد ًا
�أغلقوا الأبواب.
ب�صقت على كل اخل�سائر
و�أنت
َ
خملوق متعجرف.
ويف وجه كل
ٍ
ي�سينني حياته الرائعة
عراك حان ٍة،
رماها على �سكني يف ِ
ور�أ�سه الذهبي
عراك حان ٍة،
كثري ًا ما �أ�ضاعه  يف ِ
تركت للنا�س 
َ
موهبتك اجلاحمة املواظبة،
كي ت�سمو �أر�ضك الأم
�إىل قدرها اجلائر،
لكن موهبتك يا ي�سينني خالدة،
مل مي�سها �س ُّم العدوى،
مل َي ُح ذر ًة منها ال لينني،
وال بطر�س الأكرب النحيف...
وال�سنوات الرهيبة طارت،
َ
أعدموك يف «�أنغلتري»(   (9
ال�سنوات امللعونة� ،
(   (9

جنوم و�سط �سان بطر�سبورغُ  ،وجد يف الغرفة رقم  5ال�شاعر ي�سينني مقتو ًال.
  �أنغلتري :فندق من فئة �أربع ٍ
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ج َّالدو  ليل احلرية!
كم هو م� ٌ
ؤ�سف �أنك مل  ت� ِأت ،يا �سريجي،
�إىل حان ٍة من ال�شكل الكازاخي،
�سكب اجلنجل احللو الأ�صفر،
حيثُ ُي ُ
ولكن لي�س هناك �شتائم جريئة،
هو مز ٌن �أن «حافظ» مع «اخليام
كم ُ ْ
مل يجدا َ
فيك َم َثلهما
يف �سعيهما الدءوب
لتمجيد ك ّل �شعراء العامل!

»

لكنَّ ي�سينني مل يكن معروف ًا
نغم خوجة �أحمد( (   (1ال�ساريامي،
عندما  غ َّنى َ
لكن امل�س�ألة مل تكن يف ذلك،
و�إمنا يف حد�س ال�شاعر:
وجه
�إىل رو�سيا من باكو َ
قدمي ِه حمبوب �آلهة الإلهام،
وجمد �شاغاين( ( �  (1إىل الأبد
َّ
(ال�شكر لت�شاغني( (   (1على الروابط!)
رمبا ،اليوم �أي�ض ًا ،الثمل
( (     (1خوجة �أحمد :خوجة �أحمد ي�سوي� -أحمد ي�سوي �أو عطا ي�سوي ( � -)1093-1166شاعر وفيل�سوف ومت�صوف تركي من مواليد مدينة ترك�ستان
الواقعة حالي ًا يف جمهورية كازخ�ستان ،كان �أول �شاعر ا�شتهر بالكتابة باللهجة الرتكية املحلية.
حافظ الش ريازي :الشاعر الفاريس الكب ري.
عمر الخيام :الشاعر والفليك الفاريس صاحب الرباعيات املشهورة.
( ( �    (1شاغاين :تاليان �شاغاين� -صديقة ال�شاعر ي�سينني ،مدر�سة للغة الرو�سية و�آدابها� ،أرمنية اجلن�سية .بعد عامني على تعارفهما ،كتب ي�سينني
ق�صيدته ال�شهرية “�شاغاين».
( (     (1ت�شاغني ،بيوتر :لقبه احلقيقي بو ُلدوفكني � -صحفي �سوفيتي و�شخ�صية �أدبية ونا�شر� ،أحد الأ�صدقاء املقربني لي�سنني.
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بحب مي�سد من جديد-
ي�سينني ٍ
يقطف زنابق اجل َّنة،
برفق...
والرباعم مي�سدها ٍ
تركت للنا�س 
َ
موهبتك اجلاحمة املواظبة،
كي ت�سمو �أر�ضك الأم
�إىل قدرها اجلائر،
لكن موهبتك يا ي�سينني خالدة،
مل مي�سها �س ُّم العدوى،
مل َي ُح ذر ًة منها ال لينني،
وال بطر�س الأكرب النحيف...
� ْ
أجل ،مل تو َقف �أحيان ًا
�ضرب،
يف ف�ضيحة ٍ
لكن اجلوهر الأخالقي ال ُّروحي
كان ثروتك ال ُكربى!
حيث ُت ُ
عار�ض الأغنية،
يبكي احلزن من خلف اجلدار،
خال�ص ،حتى لو تنفجر،
ولي�س هناك
ٌ
وهذا ما يق ّربنا معك.
هناك �أم ٌل وفرح ٌة،
عندما �أغني الأغاين حتى النهاية-
ن�سري على طول الب�ستان
يف وطننا -يف اجل َّنة...
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العيش  -الوجود
َمنْ  �أكون �أنا  ؟ -
�أنا نف�سي ال �أعلم� ،صدقوين.
ٌ
متحرك للموت احلار؟
�شب ٌح
فهمت مت�أخر ًا ،حتى ذلك كان جزئي ًا –
ُ
�أنا وليد رغب ٍة �شهوانية.
كنت �أعلم ،الخرتت م�سار ًا �آخر
لو ُ
قدمت �إىل الدنيا؟
بعد �أن ُ
ال ،البتة!
كرث ٌة هم من تتملكهم ال�شياطني ،
غري املذنبني يف عواطفهم،
مل ي�ستطيعوا الإفالت من هذا الن�صيب،
ومل يخرجوا من متابعة عني الليل.
حتى ولو و ُلدتُ من �شهوة الكالب،
حتى لو انزلقت على اللعاب من الفم،
لكني غري عازم على الأنني والنباح.
�أنا �إن�سانٌ! يف هذا �أنا على يقني.
عيني-
مبجرد �أن فتحت َّ
كان على احلجر منج ٌل حاد-
بتملق دينء،
ُ
قوبلت ٍ
زائف.
وابت�سامات �شريرة ،و�ضم ٍري ٍ
انك�شف يل ر�س ٌم! – كان عظيم ًا،
عن �أنني ع�ض�ضت ل�ساين الآثم،
ماتت ق�صيدتي ومقطعي اللفظي الأ�صلي،
ومل �أعد قادر ًا على الكتابة:
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أ�صم و� َ
أجوف،
ذلك
ُ
الر�سم كان �أعمى و� َّ
و�إ�ضافة �إىل ذلك كله ،كان عاري ًا!
ح�شر يف �ضمريي �أنفه البغي�ض،
�أنامه ّ
وفخمهُ...
َمت كي ال �أختفي:
�شت ُ
«اذهب بعيد ًا� ،أيها الهجوم اللعني!
طلبت من اهلل ال َّرحمة،
وددت �أن �أقر�أ رمز الإميان،
لكنَّ الر�سم املخادع حرق عقلي،
�شمع.
ول َّفه بالدخان ،وحوله �إىل ٍ
و�شعلة الأحالم ال�شعرية
�أحرقها يف لهيب الرمي الع�صبي.
كنت �أغني ب�شكل رنان ،كما الزجاج،
كنت �شفاف ًا ،لكن ال�ش َّر كان يغلي،
هاجم جوهر عي�شي ووجودي،
و�إىل الهاوية تدحرجت حياتي.
�إىل اجلحيم هوت النعمة
وبلحظ ٍة حت َّولت �إىل هباء منثور.
ال�سكر،
�أغطية اجلمال التي كانت يف حالة ُ
ُا�س ُت ْب ِدلت ِب ِخ َر ٍق  نتن ٍة،
عيني،
حاولت �أن �أغلق ّ
لكنهم �صرخوا يف �أذ ّ
ين« :هذا م�ستحيل!»
لي�س ر�سم ًا – قب ٌح! فليخفني،
بغ�ضب
� ،سي�شتم
ليفعل ،ف َّكرتُ
ٍ
ُ
ويذهب بعيد ًا ...لكن ال!  -تع َّرى...
وزوبع ًة ملعون ًة بد�أ يدور! ...
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هليل الروح
َت
ُ
ت�أ ُّلقك هو كفني
الذي ل ُّفوين به.
�آ ٍه� ،أيتها امللكة البي�ضاء� ،إقرئي  علي ال�صالة،
َهليل روحي»...
وقويل�« :أنت �أغني ُة ت ِ
إيه ،لتغي العامل ب�ش َّد ٍة يف تلك اللحظة،
�
َّ
َ
ول�ض ِح ْك ُت �أنا �ضحك ًة �آثم ًة عالية!
نت �أقر�أ  �أغني ًة خم�ص�ص ًة لك.
�أما �أنا ،الأبدي ،ف ُك ُ
َهليل روحي»...
هكذا قويل�« :أنت �أغني ُة ت ِ
ع ِّلقي زهرة على �صدرك.
تنفتح ،مثل براعم الربيع،
ورمو�شك ُ
�صالة اجلنازة فوق ر�أ�سي،
والأغنية التي ك َّر�ستها �إليك
�سيجمعهما قرا ٌن عند اللقاء،
واملالئكة باكية مثل �أطفال حديثي الوالدة،
�ستقيم وليم ًة مهيب ًة.
أهب ال َ
أر�ض جما ًال،
�أو ُّد �أن � َ
وال�سما َء فرح ًا �أو ُّد �أن �أهبها.
عندما تبكي املالئكة كالأطفال ،
صرب �شفق ًة،
عندها �سيمتلك ال� ُ
والأغنية وال�صالة �ستجدان بع�ضهما البع�ض،
َهليل روحي»...
فقط قويل�« :أنت �أغني ُة ت ِ
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الخريف
جفت ع�شب الري�شة ،ظهر اخلريف بقو ٍة ،
�إىل اجلنوب ُتهاجر  �أ�سراب الطيور،
تهم�س بتوافق:
الأوراق-القلوب
ٍ
«لقد ا�صفررنا من احلزن والأمل».
وملتفت ًا �إىل الوتد الذي تركه،
ي�ضحك احل�صان ذو النجمة البي�ضاء على جبينه:
«�أيعقل �أن �أترك �سهوبي الغالية،
�أيعقل �أن �أجد م�صري ًا �آخر ؟»
اله�ضاب والتالل ال�شبيهة
جلود غري مدبوغة-
من بعيد �إىل ٍ
م�ستعد ٌة لأن تخرج من جلدها
أفق
خلف الغرانيق و�أن ترتفع �إىل ال ِ
تعط�ش ال ين�ضب �إىل االرتفاع.
يف ٍ
واحلقول الع�شبية تندف ُع يف �صبغ ٍة مزر َّقة
متمني ًة �أن تتحول �إىل غيوم.
�أنا� ،ضيق ال�صدر ،ال �أثق يف اخلريف،
يائ�س.
ففيه يكمنُ حز ٌن ٌ
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بي� ٍأ�س � ُ
يدي:
أفرك َّ
من �سيغ ّني لنا �إن غابت الطيور؟
والريح تبكي عند النهر،
وت�سقط �أمام اله�ضاب.
كل ما جرى هنا لقرون
لأبناء بلدنا الذين م�ضوا �إىل ال�سماء-
ْ
عاي�شتُه  الآن يف حلظة،
لكني مل �أفهم حقيقة �أ�سا�سية:
بالت�أكيد نحن طوال احلياة ،مثل الطيور،
ربيع �آخر؟!
ُن َغ ِّردُ ،وبعد �أن نلحقَ بالربيعُ  ،نفت ُِّ�ش عن ٍ
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س األخير
ال َّن َف ُ
النا�س
«الأر�ض حتاول �أن ت�ش َّد َ
أنت ال ميكنك �إيقافها!»-
�إىل جوفها .و� َ
الغر�ض من هذه الن�صيحة-
َ
جعلك توافق على اال�ستلقاء يف القرب.
ُ
ب�شكل �أعمق،
مع كل يوم
تتغلغل فيها ٍ
جامع ًا ك َّل عبء العامل يف حدبتك.
نت لأحملك ،كي �أُ َ
ب�شكل �أ�سهل،
ُك ُ
عطيك ٍ
لكنك �أنت تختار م�صريك بنف�سك.
ال تعتقد �أنك عجل الأ�ضاحي-
احلكيم عيب ًا-
يف هذا املعنى مل يجد
ُ
يف بداية البدايات وقع عليك
احلمل الذي قتلك  يف النهاية.
عندما متوت – �ستقام وليمة عن روحك،
و�سيلفونك بالكفن ويدفعون ك َّل �شيء عنك،
وت�ص ّلي اجلوقة اجلنائزية،
والكلمات الدامعة خلطابات الت�أبني غري كافية.
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والنا�س دون تكلُّ ٍف وتظاهُ ٍر
يظهرون ر�شاق ًة غري م�سبوقة
وي�سرعون ح�شد ًا �إىل املقرب ِة،
حيث فم القرب مفتو ٌح على م�صراعيه.
يبلعك التنني يف الطريق،
منزلك �ستجده يف اجلنة �أو يف النار...
غري معروف .ال �أخبار من هناك
عيان ل�سوء احلظ.
وال يوجد �شهود ٍ
ُّ
و�ستكف الديدان يف الأر�ض عن ال�صيام،
وتنطلق �أغنيتك ،مثل ط ٍري،
وروحك حت ِّلقُ �سحاب ًة بي�ضاء
وتتحول �إىل غيم ٍة ُم ْنت َِح َب ٍة  ...
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حكاية عن الطموح
ٌ
إنه  مالك!
يقولون يل �
ماذا يفعلون ،ال يرغبون يف �أن يعرفوا.
�س�أقف ُز �إليك عفريت ًا على خممورٍ،
�أيها الطموح الأبله� ،أيها الغرور امللعون!
ال تتواجد عيناه بال
بريق ،حيثُ
يرق�ص �شيطا ٌن �أحمقُ .
ٍ
ُ
جحيم.
التقطت النظرة ال�شيطانية ،تتحول احلياة �إىل
�إذا
َ
ٍ
يزحف �إىل َ
ُ
روحك ثعبان ،يفتح �أ�سرار الآخرين ب�سكني،
ِّ
ويلطخ النوايا ال�صافية بلحظ ٍة واحدة.
ع�شوائي ،وبتعامل ع�شوائي،
بدوران
ٍ
ٍ
يتلم�س ،يفت�ش ،ي�صيح ،ي�صرخ.
و�أنت ترتاجع –ترتاجع ،كما ال ينبغي-
وي�صيب ال َّدما ُر
ُ
ما�ضيك امل�ستقيم ،و�صربك املنتظر.
يا له من حظ �سيئ !
لقد وقعت حتت ال�شر الكوين يا �أخي.
رمبا ما كنت لتقع ،ما كنت لتقع يف ُّ
الطعم ،
لكنَّ احلزن ال�ساحر لل�شرف املمهور بختم ال�شيطان،
واملكتوب من اليمني �إىل ال�شمال،
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مل يت�سع له ال العقل ،وال الرحم.
يثور الدم من ال�شر الكوين،
ُّ
يحك يف القلب �ضمري بتاح،
فانو�س �ضخم-وقت الليل
بتاح مع ٍ
ِّ
�سيمزق بال�صرير يف دمك �أذنيك وروحك اخلادعة.
الهدير الوح�شي ال�شنيع ،ال�شهواين متام ًا
�سوف يطلب امل�ساعدة �شيئ ًا ف�شيئ ًا
من ال�شياطني من ِّ
ونوع.
دم ٍ
كل ٍ
ال�شتاء �سيجم ّدك حتى العظم،
وب�صق ٍة واحدة �سينزع عنك جلدك ،كما لو كان بورقة زجاج!
و�سجنَ يف العظام،
ال�صقيع الذي اخرتق التالل ُ
ي�صرخ بلء  فمه« :الطموح هو الرغبة التي منها ت�سو ُّد  الروح وتت�ص َّلب.
ِ
خمر اخليانة الكونية ال تتحول نريان اجلحيم،
�إىل ِ
بل الطموح يف �شكله النقي،
بدون ال�شوائب التي تعوي يف ُزرق ِة ال�سماء.
مهما �صرخ الغرور ،ومهما طلب الغفران،
ومهما �ضغطوا حنجرته ،ومهما ا�ضطربت �أنفا�سه،
�صرخة ال�شهوة املغرورة ت�أبى الهزمية.
والكلب الأ�صيل املغرور
رفع قدمه عالي ًا،
هكذا اخرت َع حجمه!
انظروا! – ُ
يقف وينفخُ على القمر!
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خيبة أمل
1
ال�شعر هجرين ودفاتري نظيفة،
�أ�شعر باالختناق وال�ضيق يف قب�ضة �أملاتي.
هذيان �أقر�أ� :أ�شعر باالختناق وال�ضيق!-
كما يف
ٍ
ولكن �أين رحل �صوتي ال�سابق – غري معروف.
غريب...كيف يل �أال �أ�سقط من علو،
�أنا نف�سي ٌ
كيف يل �أال �أحرق اجل�سور خلفي.
حجري،
يف املدينة الكئيبة ،كما يف ح ّم ٍام
ٍّ
�أزدادُ  يف الغرور واخلداع قذار ًة.
لو ب�سرع ٍة �أحترر من ال�سل�سلة البغي�ضة
و�أ�صل من جديد �إىل ال�سهوب احل َّرة.
برد ال�شتاء يجتاح �صدري ،وروحي ت�شفي،
لكن العبودية ت�ضطهدين وت�ش ّلني،
دائم،
ال يوجد طريق �إىل هناك� ،أنا يف � ٍ
أ�سر ٍ
والدرب �إىل الأر�ض الأم تطغيه الأع�شاب ال�ضارة.
أ�سر يف ُبعدي عن ال�سهوب.
أ�سر ،؛�أنا يف � ٍ
�أنا يف � ٍ
�أنا وحي ٌد ،والأ�شعار ال تزورين.
املدينة حتت رحمة التجار واملوظفني،
جت َّلط الدم يف عروقها احلجرية ال�صلبة.
�أب�صرتُ  ،وفهمت يف  نهاية املطاف:
أموات �أحياء!
�أعي�ش يف �سوق � ٍ
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2
�س�أذهب �إىل قرب موكاغايل
�أ�ضع الزهور ،و�أنحني �إىل  الأر�ض.
رمبا �س�أ�سمع يف الرد على ذلك:
«�أنا �سعي ٌد لأنك جئت لزيارتي �أيها ال�شاعر!»
ُ
ينه�ض تتمايل الظالل،
ُ
ونتحدث عن توليغني( ( ، (1
ثم عن قا�سم( (  ، (1عن �إبداعهما،
عن الق�صائد املد َّوية الفريدة،
حيث تلم ُع الربوق يف ال�سطور املتوهجة،
وال تخ�شى قول احلقيقة.
وعن �أبي بكر كايران( ( �  (1س�أحتدث،
وعن جناح بايبوتا* �س�أقدِّ م تقرير ًا.
وموكاغايل نف�سه عندما كان حي ًا
�أطلقَ ن�سور ًا فت َّي ًة �إىل ال�سماء.
«كان امل�صري للتحليق �ضيق ًا،
لكن ال�شعر لي�س مبذ ِن ٍب»-
�سيقول يل موكاغايل مت�أم ًال
ببيت ال�شعر الذي �أبدعه يف ال ُب ْع ِد ال�سماوي.
( (  (1

( (  (1

�سوفييتي.
كازاخي
وكاتب ومرتج ٌم
  موكاغايل ماكاتايف� :شاع ٌر ٌ
ٌ
ٌّ

( (  (1

أديب و�شاع ٌر وعا ٌمل.
  توليغني� ،أيبريغينوف (ٌ � :)1937-1967

( (  (1

كازاخي.
  قا�سم �أماجنولوف (� :)1911-1955شاع ٌر
ٌّ

( (  (1

  �أبو بكر كايران ،بايبوتا �سريكيبايف – �شاعران كازاخيان معا�صران.
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يف منت�صف الليل  �س�أ�سمع�« :أنقذ الروح!
ويف ال�صباح �س�أ�صعد �إىل قمة كين�ساي( ( . (1
لكل جتار العامل �س�أقول من العلو:
«�أو ُّد �أن �أب�صق على عادات الغرور!»
وللنا�س �س�أنحني �إىل  الأر�ض...
�إىل �أين ذهبتهم؟�إىل موكاغايل!»

( (  (1

  كين�ساي :مقربة تذكارية على قمة جبل بالقرب من �أملاتي.
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السهوب ..الليل ..الغموض
مل ِّون ًا بكثاف ٍة ك َّل �صرخة،
تالقى يف �أح�ضاين الليل والغمو�ض وال�سهوب.
لعقت
وبل�سان الهالل ُ
من ال�سطح احلليبي الأمل�س ق�شدة الغيوم.
�ساقط؟
جنم ٍ
هل هو نغمة وتر مقطوع� ،أم �أنني ٍ
�أم هو ر�ش الكبد بامللح؟
ا�ستيقظت روح حمامة الليل
ّ
وغطى ت�صفيق  الأجنحة وجهي.
عندما َ
�صرخ العدم حويل
يائ�س-
و�أَ َّنت ال�شياطني ٍ
ب�شكل ٍ
بد�أت �أقر�أ ،كالدعاء ،لآباي:
ح َّل الظالم ،الوادي املمتد
ينام بهدوء .و�أنا فقط
غري قاد ٍر على �إيجاد الهدوء يف الليل.
يدعوين ال�شيطان غامز ًا
وم�شري ًا �إىل الفناء اخللفي .و�أنا �أكرر:
�سمحت ب�أن �أ�سرق عمري الذهبي  
«ملاذا
ُ
يف �ساعة اجتماع النجوم  -ثمار ب�ستان الليل؟»
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حدود ال قعر لها،
وح َّل ُ
قت �إىل ٍ
ومت�سكت ب�أغ�صان ال�سماء
ُ
الطحن ثمار اجلنة،
ُملتهم ًا مع
ِ
مذهو ًال من حتليقي.
«النجوم ال�سبعة» -
النموذج الأويل املبتدع للوعاء-
غالب ًا ما يذكرين بالكوبيز.
م�شري ًا �إىل امل�سار �إىل املجهول،
«درب التبانة» بغمو�ض يعزف على نف�س الوترية.
مل�ست �أوتار الكوبيز-
ولكن �إذا ما َ
�ستوقظ م�آ�سي الكيبت�شاك  والأوغوز ...
عبء الأحلان ال�سحرية،
�إىل ْ
�ساخر ًا من ال�شيطان  البائ�س الوحيد ،
يهبط �إىل الرق�ص �شيطان متحم�س وقوي.
عندما يغطي منت�صف الليل املنطقة ب�أكملها،
ت�صبح ال�سهوب رائقة وهادئة،
وت�سقط الغابات واجلبال يف النوم.
يرحل الهالل ،نوره املتدفق
من القرون امل�سنونة احلادة �إىل النتوءات ال�صخرية،
ُّ
يجف �شمع بداية ك ّل البدايات...
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لك ّني ،ذاهب ًا كما يف الأحالم،
�صعدتُ يف ال�سماء عالي ًا جد ًا.
حان وقت الرجوع �إىل الأر�ض.
يدي:
عندما ا�ستعيد وعيي� ،أرفع ّ
«�أيتها الليلة-احلمامة ،ال تختفي دون �أثر!
ال تطريي ،ا ْب َق ْي  فوق ر�أ�سي!-
مكتوب يل �أن �أرى القادم،
حيث روحي ُت َ�ص ِّلبها الرغبات،
وحلمي ُيعطى للكوكبار
و-ما يجعلك ترجتف! -اخليول ت�صهل وتعدو،
واخل ّيالة ميزقون اللحم �إىل �أ�شالء!...
خجلت �أحزاين كلها
واختب�أت  ،و ُد ِفنت عميق ًا،
اختفت ال�شياطني من �أغ�صان ال�سماء...
وحمائم قبل الفجر
مبباركة اهلل
رفرفت على الأر�ض...
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مرثاة
ُ
الهالل ال�سحابة ال�سوداء.
بقرنه املعقوف ثقب
عائ ٌد �أنا �إىل البيت ،وال�صمت خم ِّي ٌم.
تعبت قلي ًال،
على الطريق الطويل ُ
وغفوت ،ور�أيت يف املنام ح�صان ًا.
�أمتطي احل�صان! و�أمامي ت�ضيق الوديان.
�سرعة ال�ضوء -ال �شيء! �أرى من عل ٍّو-
أحالم  �أمامي� ...أرى الهدف!
ملعت ال ُ
لكن ح�صاين �أكرث �إ�شراق ًا وعلو ًا من احللم!
�أمتطي احل�صان� ،أمتطي! ...ومن جديد ملأت
القوة العاطفية واملتهورة للق�صيدة.
وح�صاين يفهمني من ن�صف كلمة:
قريب.
الطريق ُم�شر ٌق ،ومربط اخليول الذهبي ٌ
كل �شيءٍ  � ُ
أبي�ض،
ح�صاين ال�سماوي،
مثل بجع ٍة ي�سبح ،و�أنا �أي�ض ًا �أ�سبح.
�أنا �أ�صرخ! �س�ؤايل َّ
يتدل فوق الهاوية:
«يا ح�صاين ،هل �ست�أتي؟
هل �ست�أتي يف احلقيقة؟»
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ُ
الخفية
العالمة
َّ
يف ال�سماء تعوم الغيوم،
�صدري يتنف�س بحرية من جديد،
احلزن غادر �صدري-
خفي يتدفقُ  �إىل الكلمة.
نو ٌر ٌّ
نور النجوم ُم َد َّخنٌ بال�سحب
ج�سد،
والهواء بدون ٍ
الليل مثل �شجرة من �أعماق ال�سهوب،
جنوم مثل براعم متفتحة.
ال�سر لي�س م�صادف ًة ولي�س فج�أة
ُ
يومئ ،جاذب ًا وواخز ًا-
ملاذا �أنت ٌ
واقف حتت ال�شجرة ،يا �صديقي الويف،
تتو�سل من �أجل ِّ
احلظ  يف احلياة؟
خف غيظك،
ال حتزنْ  ،وال  ُت ِ
و�أنت تقرتف �أعما ًال �آثمة.
ال�شجرة-الليل .فيها م� َ
آثرك،
ٌّ
ألغاز ،ه�ش  ب�شكل خميف.
فيها عامل ال
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�ضوء خفي ي�سط ُع فوقك،
عالمة خفية و�ضعت عليك� ،أيها املحارب،
اذهب وراءها �إىل املعركة املميتة-
�أنت ت�ستح ُّق ن�صر ًا جدير ًا!
�شجرة الليل ن�سيم ال�سهوب،
تتمايل قلي ًال على �صوت الأوتار،
و ُت�ضيء عامل الليل ك ّله،
مثل عرو�س بطرحتها.
�ساوكيلي( (   (1مثل عالم ٍة خفية،
مثل زهرة الفجر يف رحابة ال�سهوب،
نحونا ي�سر ُع الفجر-فليكن،
�أجنحة ال�شم�س �سرتجتف قريب ًا!  

( (  (1

  �ساوكيلي :بالكازاخية -غطاء ر�أ�س العرو�س املز َّين بالأحجار الكرمية.
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غولنار ساليكباييفا
( و ُلدت عام )1963
y yتخرج��ت ال�ش��اعرة الكازاخي��ة الموهوب��ة ف��ي كلي��ة ال�صحاف��ة
بجامع��ة كازاخ�س��تان الحكومي��ة ع��ام .1986
y yع��ام � 1991ص��در كتابه��ا الأول بعن��وان «ن�س��مة اله��واء ف��ي
الي��وم الم�شم���س» الذي ج��ذب �إليها اهتمام القراء .وظهرت بعد
ذل��ك دواوينه��ا ال�ش��عرية مث��ل« :ال��روح»�« ،أحالم��ي».
 y yترجم��ة �أ�ش��عار «مارين��ا �إت�س��فيتايفا»« ،الظهيرة»�« ،س��امحوني
لأنن��ي �أتي��ت �إل��ى ه��ذا العال��م».
�y yأ�صدرت دار ن�شر بكين اثنين من دواوينها ال�شعرية.
y yح�صل��ت عل��ى جائ��زة ليني��ن م��ن اتح��اد ال�ش��بيبة ال�ش��يوعي ،
وجائ��زة «�أال���ش» الأدبي��ة العالمي��ة ،وجائ��زة م�س��ابقة «�ش��يجيز
�ش��يناري» ف��ي الذك��رى ال��ـ  150لمي�لاد ال�ش��اعر العظي��م آب��اي
قونانب��اي.
y yدخل��ت �أ�ش��عارها �ضم��ن العدي��د م��ن المختارات ال�ش��عرية .ويمتاز �أ�س��لوبها ال�ش��عري بالنظرة الخا�صة لظواه��ر الحياة التي
يتم التعبير بطريقة �أ�صلية في �إطار البحث عن ال�شكل ال�شعري مما يجذب انتباه واهتمام القارئ.
y yمن��ذ �أن ب��د�أت خطواته��ا المهني��ة الأول��ى عبرت عن نف�س��ها باعتبارها �صاحبة كتابة �ش��عرية مبتكرة؛ حيث تحكي �أ�ش��عارها
عن تجارب �إن�سانية دقيقة لمعاناة النف�س الب�شرية يتم الك�شف عنها ب�صدق ومهارة.
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المقطوعة الموسيقية
الريح �ستتال�شى بعيد ًا،
ُ
والليل �سيهتز.
�ستندف ُع ظ ًال-
لن تعرث على الطريق،
مثل نهر بال جمرى ،لن تتدفق.
�ستموت نهاراتك،
و�سي�أتي الليل.
�أنت تتعذب َّيف،
بي حتلم،
ب�صمت.
ته ّدئ �ضمريك ،وتن�سى
ٍ
�أنت ال ترى �أي �شيء،
جتل�س حمبو�س ًا،
بائ�س ًا كئيب ًا،
حترتق ،وب�صمت متوت.
بال نا ٍر
ٍ
جتري ال�شهور،
ت�سرق الأحالم.
ويف اجلانب البعيد
�أنت ل�ست على ح�صان.
أعلم� -أنت ت�ضعف وحتزن ب�سببي.
� ُ
تدور يف الليايل،
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تت�سلل خلف القمر
بدرب الوهم،
�أنت جم َّرد �أحمق
رماه مالكه� ،صوت بال م�أوى.
كنت ت�سمى قري ًة،
َ
لكنك مل تتحطم،
تختبئ،
تتبدل،
ال توافق على �شيء.
الأفكار تت�ألق،
امل�شاعر تتدفق.
ال تذرف دموع ًا،
ال  ُت َغنِّ ،
وال تطلب امل�ساعدة.
يذوب ثلج الأمل،
ي�سحقه الغ�ضب يف الغدير.
ال  ُت َك ِّفر عن اخلط�أ،
وال تتفاهم مع العامل،
من جديد مل تربط جناحيك بقوة،
�أنت ال ت�صدق نف�سك،
تتحدث تافه ًا عن هراء،
تت�صل بنف�سك ،
توبخ نف�سك،
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ت�ص ُّر على ر�أيك.
ارتعدت ال�سماء،
غارت يف الأعماق،
و�أنت تقول :هدو ٌء ر َّباين؟
تتنعم باحلياة،
تطلب « :يا �شم�سُ  ،ر ِّ
�شي! »
و�سيحل الليل...
كل الأحزان بعيد ًا !...
ت�شفي ،تتعايف،
تقرر يف اخلفاء،
بحما�س:
تر ّد ُد
ٍ
« احلياة رائعة ! »
وت�سقط خ�صي�ص ًا:
« ال�سعادة ال حدود لها ! »
وت�سمع يف الرد:
ل�شخ�ص ما نعم ،وبالن�سبة لآخ َر  ال»...
« بالن�سبة
ٍ
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تو ُّقع مجيئك
َ
توقع جميئك  مثل تذوق ع�سل الفلفل.
نهار ًا �شوق :متى �سريتفع القمر؟
توقع جميئك  مثل رمي اجلليد يف اللهب،
والتخمني� :سي�أتي �أم لن ي�أتي؟
توقع جميئك  مثل ال�صراخ يف الفراغ،
قا�س،
ك�أن جتلد نف�سك ٍ
ب�سوط ٍ
�أو �أن تتحرك متلم�س ًا �سحابة عمياء،
وتفرح هناك ،حيث حان وقت البكاء.
غ�صن
توقع جميئك مثل طري يت�أرجح على ٍ
ميكن �أن ينك�سر حتته؛
انتظارك مثل �صحراء ُغمرت باملاء،
�أو مثل البقاء مع امل�صيبة على حدة.
توقع جميئك مثل النظر يف املرايا،
واجلري قبل �أن يبتلعك ال�ضباب،
�أو مثل �إطالق �ألعاب نارية من الثلج،
مثل ارتداء قالدة من ملح وزجاج،
و�أثناء ذلك االنذهال بطعم ال�شم�س،
وال�صراع حتى الن�صر مع ظلك،
والت�سا�ؤل :كم هي رائعة احلياة!  
يا �إلهي ،كم هو حل ٌو ال�ضياع!
انتظارك هو ر�ؤية اخلبز يف املنام،
�أو التحول �إىل حجر �أبي�ض�-أبي�ض
من �ش�أنه �أن ُي َذ َّكر يفَّ.
ُ
�سح  اخلدود املتوردة من العامل،
حتى ت َ
وت�ضيع عيني احلادة هدفها،
�س�أنظر �إىل الطريق َ
ليل َنهار ...
ومن منا �سيتجنب مثل هذه ال�سعادة؟
�س�أنتظرك ،ويف هذا حياتي:
أنت ،و�أنت يا حبيبي �أنا!
�أناَ �-
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هكذا تسقط السماء
هكذا ت�سقط ال�شم�س من ال�سماء،
هكذا تنتحب اجلبال والغابة،
هكذا تطلب �أمواج البحر املحررة
من ال�شاطئ املعجزات.
على �أي حال ،احلياة رائعة!
�أحيان ًا يحجب ال�ضباب العيون،
وال�سراب يتحول �إىل خداع،
وال�شكوك تقتحم الباب،
ومنزلك متحوه العا�صفة الثلجية.
على �أي حال ،احلياة رائعة!
من ال�سال�سل يتمزق قلبك،
يريد �أن يغادر املنزل كلي ًا،
يفت�ش يف الكهف املظلم عن الأمل،
وت�سقط روحك يف غياهب الن�سيان.
على �أي حال ،احلياة رائعة!
تندفع نحو القمر خل�س ًة،
لكنك من على احل�صان تطري مت�شقلب ًا،
وبعد �أن تفقد الدعم ال�سماوي،

تتحول إىل نتوء سهوب رمادي!
على أي حال ،احلياة رائعة!
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تجمدت ُو َر ْي َقة الروح
جتمدت ُو َر ْي َقة  الروح ،
وج�سم ال�شجرة ارجتف من الربد،
م�ستيقظ �أ�ضاء،
وال�شرق ن�صف
ٍ
عني ال�شم�س تنظر،
تراقب من الغيوم الوادي،
وتتابع عن كثب:
كيف ت�سري احلياة خلف النافذة؟
احلياة ُتدخلنا  يف دورتها:
تارة تبت�سم ،وتارة تبكي،
وتار ًة تعطي كل �شيء ،وتار ًة حتجب كل �شيء ثاني ًة،
حافظة ُو َر ْي َقة  روحي،
�صمت
من عيون الليل ال�سود ،يف ٍ
تتدفق الأ�شعار...
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َّ
المظلت تطفو
املظالت بلباق ٍة   تطفو على طول ال�شارع،
خمبئ ًة الوجوه يف التدفق.
توقفت امر�أة .لكن هنا
النا�س امل�سرعون ال يعرفون
املر�أة من الع�صر املا�ضي.
مفرو�ض عليها �أن ت�صدِّ ق وتنتظر،
صرب،
�أن تنظر طوي ًال وب� ٍ
عند التقاطع تقف منحنية،
يف قلبها املحطم تطري الأمناط،
حتى ولو كانت مبتل ًة متام ًا.
بقي القلب ،و ُم ِ�سح الوجه.
ال حتتاج �إىل وابل املطر.
الذكريات ُ�ضغطت يف حلقة
ب�ستان �أملاتي.
يف احلقيبة خب ٌز وحليب،
ور�سائل غري مر�سلة ...
ولكن ال �أحد تعرفه،
غري موجودين �أولئك الذين ا�شتاقت �إليهم،
لن يعرفها احلاليون �أي�ض ًا.
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تبحث عن ال�شم�س وراء الغيوم،
كي َير ْو َها -
كيف مت�شي يف العامل وحيد ًة
مع �إميانها الأبدي� -سيطل القمر-
وي�ضيء الأفق البعيد.
املر�أة احلزينة تقف يف �صمت
يف مالب�س بي�ضاء مبللة.
الدمعة ال تذوب ،ال تزال واقفة
كتمثال الأمل.
لن ي�ضيء الأفق،
ن�سيت كل �شيء،
�أحتول �إىل مظلة �إنقاذ-
�أحمي املر�أة �إن مل يكن من الهموم الثقيلة،
فمن املطر.
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ال توقظني
  

ال توقظني ،ال توقظني ...عند الفجر
�أنا �أُ َح ِّلقُ    يف منامات �سماوية؛
ال تفت�ش يف الوقت العا�صف
�إذا ما تهت �أنا يف املتاهات.
كنْ  �أغنيتي العزيزة،
وبال�شكوك ال تعذب روحي.
أ�صبحت لي ًال-ا�صنع
�إن �
ُ
من الهواء اخلفيف ُ�س ُحب ًا عا�صفة.
�أمامك ينفتح طري ٌق
مل حتم به بعد.
ال  َت ْن َ�س ِني   يف الطريق،
و�إال �ست�ضيع �أنت نف�سك.
هل �س�أكون يف االنف�صال وحيد ًة-
�س�أبقى �صديق ًا �أمين ًا،
مثل ال�سهوب – �أبي ًة ،وعزيز ًة –
حيث احلرية للعوا�صف ال َّرعدية والعوا�صف الثلجية.
غ�ضبت،
ال تلمني �إن
ُ
ملجرد نزوة الن�صيب اخلاطئ،
�س�أندف ُع بعيد ًا!  ...وذات مرة �س�أظهر،
�سطري الع�صبي.
و�س�أنفتح
َ
عام،
�س�أعود بعد انتظار مائة ٍ
�س�أفتح الأبواب العزيزة،
وقو�س قزح جل ّي ًا بعد املطر،
�س�أمتلك قلبك...
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بينيلوبي وأنا مع ًا...
ع�شرون عام ًا ونحن ننتظر دون تذمر ،
نن�سج �سجادة انتظارنا.
ندمج �ضوء القمر مع حرارة ال�شم�س
ونقف يف هيئتنا-
�أكرث موت ًا من كل الراحلني و�أكرث حيا ًة من كل الأحياء -
بينيلوبي و�أنا مع ًا.
بعد �أن �أطف�أ عط�ش ال�سحابة الرمادية،
وو�ضع ال�صخرة خم ّد ًة،
ينام البطل بعد املعارك .ونحن ننتظر،
مثل ورقة �شجر تنتظر مطر اخلريف،
مت�ص ّلبني و ُمتل ّو َي ْي  من الأمل-
بينيلوبي و�أنا مع ًا.
يف ق�صر الق�صور الباذخة
متما�شي ًة مع ال�صرب ،تدق القلوب.
نعي�ش ب�شعور الفرح،
نن�سج،
ومع حلن الرتقب ُ
دون �أن ننظر �إىل الغرباء من النوافذ  ،
بينيلوبي و�أنا مع ًا.
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سامحوني
�أظهروا جتاهي �شفقة ورحمة،
�ساحموين لأين جئت �إىل هذا العامل،
لأين و ُلدتُ هكذا ،كما �أنا  ،
لأين عملت ِب ِج ٍّد  وب�شكل عقيم.
�ساحموين!
�ساحموين لأنني
�أحببت ،حمرتق ًة،
منتظر ًة املحبوب يف الريح،
لأنني ال �أذكر الإ�ساءة وال�شر،
�ساحموين.
�ساحموين� ،ساحموين
لأنني ال �أن�سى
�صاف
قلب ٍ
�أنني من ٍ
�أمتنى التوفيق،
لأنني �أخد�ش الأر�ض و�أ�صرخ،
�شامت ًة قدري!
�ساحموين على الإميان بال �سبب،
على �سعادتي،
ِّ
امل�شعة على نح ٍو خمالف للعادة،
وهم،
على كل ما حولتموه �إىل ٍ
�إىل ومي�ض نار.
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�ساحموين،
لأنني مل �أفهمكم دوم ًا،
وا�ستجبت �إىل مكركم املزدري،
و�صححت �شايل،
قت يف �أحالمي،
وح َّل ُ
متوهج ًة يف حتليقي.
�ساحموا
الأغاين والكلمات القلبية،
الف�ستان التالف
عند لقاء قو�س قزح،
الأحالم التي مل ت�صبح واقع ًا،
كتفي اله�شتني،
ّ
اي.
َع َم ّ
�ساحموين لأنني
على �أ�سئلتكم
مل �أجر�ؤ على االعرتاف
عن الأحالم اجلريئة
وحب�ست دموعي املتدفقة-
ُ
حفرت يف قلبي مثل �شظايا  ،
وتنزف.
�ساحموين
لأنني �أخفيت اجلروح الدامية
حتت �أربعني رقعة،
حتت ال�ضباب ال ّرمادي،
وحتت ت�ساقط الأوراق.
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�ساحموا ري�شتي،
لأنها ح َّلقت؛
و�شعري،
لأنه ارتفع يف ال�سماء مثل حمامة؛
وكتابي
الذي لأجلكم �أ َّلفته،
و�أنا �أرتع�ش من اخلوف.
�ساحموا �ضربات  قلبي
يف ا�ست�شعار معجزة،
على �أمل
�أال مي�سكم الربد؛
�ساحموا �شاطئي املهجور،
الذي منه
�أنظ ُر ِب ُح ٍّب.
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كم انتظرتك!
كم انتظرتك ،كم انتظرتك،
لكن الظالم مل يتبدد وال حلظة،
خفي ًة كنت �أنظر �إىل الطريق،
حتى �أجنحتي مل �أمتكن من ت�صويبها.
انتظرتك مثلما ينتظرون خريات اخلريف،
مثلما ينتظرون اخلان عند البوابة الذهبية،
�أم مثل قطرة �شم�س ربيعية مبكرة
تَه ُبها  ال�سماء.
انتظرتك مثل ع�سل عن ٍرب
ينتظر يف املناحل الأطفال ال�صغار.
مثل �سهوبنا القاحلة يف بع�ض الأحيان
تنتظر عا�صفة رعدية منقذة وهطول املطر.
بزغ الفجر و�أنا �أنتظر،
واملر�أة التي كانت
طوال هذا الوقت با�ستمرار معك،
ملاذا مل متت من ال�سعادة...
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في الليلة الممطرة
تبكي الروح
الروح يف الليلة املمطرة تبكي.
لي�س هناك ما هو �أغلى من روحك؟
روحي جتوب ال�شوارع،
مق ِّبل ًة �آثار حلمي.
ال�شوق والفرح �إىل الأبد قريبان،
وقلب الفتاة يذرف الدموع.
وحظك مع نظرته القا�سية،
�سيدخل يف معركة معك.
الروح يف الليلة املمطرة تبكي.
لكن من يوا�سي روحي؟
حتى ال�شجرة ال تواري
عيوبها يف �صمت.
مرئية كل قروحها،
وتنهداتها الثقيلة م�سموعة.
ويف قطرة رطوبة لعا�صفة ثلجية،
تكمن الأحلان.
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ب�أ ٍمل حل ٍو �سي�ستجيب
وبحزن م�شرق �س ُيغري.
لن �أ�ستطيع ال�صمود،
ِ َّ
يعي�ش ف.
و�صوتك
�أخ�شى �أن �صوتي ٌّ
ه�ش،
كي يتغلب على كل ال�شكوك.
�أنت قريب مني يف الليلة املمطرة،
و�أنت بعيد عني ،مثل هذه الليلة.
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لن تجد راحة أبدية لك
في السماء
ال توجد يف ال�سماء راحة �أبدية،
اهبط نحوي ،كن معي� ،أيها القمر.
�سننظر �إىل النجوم ،فمع احلنني
كل واحدة منها خمطوبة.
موعد،
و ُلدت كي ت�سطع  حتى ٍ
ومن ثم تختفي �إىل الأبد.
ح�سن ًا ،تعال �أيها القمر ،ال تكن قا�سي ًا،
�أنت تعرف �أن العي�ش وحيد ًا م�صيبة.
والأر�ض يف احلزن وحيدة،
والـ َم ِرحون  يف احل�شد وحيدون،
للوحيدين كل �شيء ي�سري جانب ًا،
حتى و�إن كانوا �سعداء.
و�شوقي �سيرتك النجوم،
�شاعر ًا بطعم الدموع املالح.
ال ت�صل �إىل ال�شم�س ،فال�شم�س �أكرث ح َّدة.
هي لي�ست رفيقة طريق لنا� ،أنت و�أنا.
يف منت�صف الطريق �س�أتوقف �أنا.
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أسير على الطريق
هدي ًا نفسي
ُم ْ
�أ�سري ،على الطريق نف�سي �أهديها،
وكما الزهور �أبعرثها على كل من يقابلني.
و�صوت ال�سعادة �أ�شكره،
وهو بدا يل يف الهاتف �أبدي ًا.
احلياة بال حب ،بالطبع جمرد خدعة،
وفراغ� ،إن  �أعلم ذلك.
ثلج ال ميكن �أن يكون هناك �شتاء،
مثلما بدون ٍ
وبدون طيو ٍر يف العامل ال يوجد �صيف.
�أ�سري� ،أ�ضحك ،ال �أرى حد ًا.
ال �أ�ستطيع االبتعاد عن ذلك.
�أجتول يف طريق �سعادتي،
و�س�أذهب �إىل حيث يقودين قلبي.
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جه إلى السماء
تو َّ
َ
�إذا غابت ال�سكينة يف روحك،
والأر�ض تذهب من حتت قدميك-
توجه �إىل ال�سماء يف روحك،
و�سي�ساعدك اهلل!
كن نقي ًا و�صادق ًا ،ال ت�ضل الطريق،
ال تلعن قدرك،
حتى لو مل ت�ستطع �أن جتد نف�سك،
مثل القمر و�سط النهار.
و�شاحي ال يجف من الدموع،
لدي حز ٌن يف روحي،
لكن �شعاع ال�شم�س جلب الأمل
واعد ًا بيوم جديد.
ما الذي �أنتظره من احلياة – الهدوء؟
ما الذي ينتظره القدر مني؟
�س�أ�س�أل احلديد ،الم�س ًة بيدي
جبهته الباردة.
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يا لها من سعادة
يا لها من �سعادة – �أن تلتقي مع الربيع،
من ال�سعادة تبكي.
لي�س اخلريف �أنتظره يف �شوقي وحيد ًة
�شامت ًة الطني.
� َّأي بهجة �أعي�ش؟ � -أنا نف�سي
ال �أعرف بعد.
�أجتول يف غابة العقل البكر،
�أجتول يف الظالم.
جميل �أن جتد يف احلقيبة ذلك الو�شاح
الذي بانتظام
م�سح م�ؤخر ًا
تدفق دموع الغفران احلارة.
كم هو مفرح �أن جتل�س على كر�سي مت�أرجح،
وتنظر �إىل البحر،
و ُتغرق �إىل الأبد
من القائمة �أولئك الذين ال ميكن ح�صرهم.
كم هو مفر ٌح �أن مت�سك التدفق املجنون
الذي ي�أخذ بعيد ًا،
و�أن ترق�ص على حماقة البحر،
كما يطلب القلب.
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كم هو ُمفر ٌح للروح ،عندما يقطفون
الأزهار لك،
ومع الن�سيم البارد االنتقال �إىل �أنت –
ف ْل َي ْجت َْح !
قرون
�أنت تن�سى الكل – والآن يف ٍ
تعد ال�ساعات،
تنظر كيف يطري النور�س
يف الغيوم بخ َّفة.
يا لها من �سعادة �أن تلتقي مع املوج
ووراء زهرك
ترتك العامل املع َّقد وامل�ضحك،
وكل الأحزان.
�أن تثق فقط بالبحر وحده،
وموج املد،
ولي�س ب�شيء �أو ب�أحد �آخر.
و�أن تكون �سعيد ًا.
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مارالتاي ريميكبيك
( و ُلد عام )1969
y yتخ��رج ف��ي كلي��ة الفن��ون الت�ش��كيلية التابع��ة لمعه��د جامب��ول
الترب��وي ،وبغ���ض النظ��ر ع��ن تخ�ص�ص��ه العلم��ي فق��د كان مولعـاً
بال�ش��عر.
y yب��د�أ ن�ش��اطه الإبداع��ي تزام ًن��ا م��ع ح�ص��ول كازاخ�س��تان عل��ى
�س��يادتها الوطني��ة.
y

�yص��در �أول دي��وان لل�ش��اعر تح��ت عن��وان «القم��ر  -ال�س��طوع»

وال��ذي ح�صل��ت بف�ضل��ه عل��ى جائ��زة اتح��اد ال�ش��باب ف��ي
كازاخ�س��تان.
y yث��م �أ�ص��در بع��ده كت��اب «القم��ر» ال��ذي كان �س��ب ًبا ف��ي ح�صول��ه
عل��ى الجائ��زة ال�ش��بابية الحكومي��ة «داري��ن» .
y yح�ص��ل عل��ى الجائ��زة الأدبي��ة الدولي��ة «�أال���ش» عل��ى رائعت��ه
ال�ش��عرية «قنط��ور».
y yح�صل على منحة رئي�س جمهورية كازاخ�ستان ثالث مرات التي تمنح للفنانين والمفكرين المبدعين.
y yانت�ش��ر الكثي��ر م��ن ق�صائ��ده بي��ن جمه��ور القراء مثل« :ال�ش��عور بالأ�صالة»« ،قاراجاد���ش»« ،نزوات الت��ذوق»«    ،هل تفكر
في؟»« ،ال�سعادة»« ،ن�شيد ال�صف» وغيرها الكثير.
�y yشغل من�صب �سكرتير مجل�س اتحاد كتاب كازاخ�ستان.
y yي�شغل في الوقت الحالي من�صب مديرة ال�شركة الحكومية «غرفة الكتاب».

552

العقاب
ِ
مئات املرات َّ
عذبت روحي ،مثل وتر،
مع اعتقادي ب�أين �أهزم ال�شيطان.
تطري الغرانيق بعيد ًا – والقلب يئنُّ ،
يبكي دم القدر ويتجمد يف �شراييني.
تبكي �أبواق وطبول اجلنازات،
على ح َّك ٍام تركوا عرو�شهم.
عبث ًا يبحث ال�شعراء عن هابيل حتت احلجر،
�أجدادهم قاتل �أخيه – قابيل.
برجلي،
من اجلنون �أجري ،وال �أ�شعر
ّ
من النار التي بالأم�س �أ�شعلتها.
�أنا ،مثل قابيل الذي دفن �أخاه،
لقرن �أعاين و�أبدو مذنب ًا.
ٍ
�أنتظر مثل اجلميع-تعزف �أبواق اجلنازة
�سيتدفق النا�س �إىل املحكمة من اجلهات كافة.
بالدروب والطرقات ال�سماوية والأر�ضية،
و�سيحا�سب قابيل مع هابيل �أمام اهلل.
ُ
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الخلط
تعبت،
من
القذف والعني ال�شريرة ُ
ِ
و�أ�صبحت مث ًال على �شفاه اجلميع.
غري اخللط يف �صمت منت�صف الليل
مل �أجد روح ًا �صريحة.
وك�شف الكون يل
�أ�سرار النجوم يف القمر املكتمل.
�سكبت روحي ...وفرحت!
ُ
ونظرت �إىل الوراء...وحزنت:
ن  ا�ستلقيت على �سرير ال�شهوة،
مع َم
ُ
لو �أن مالكي احلار�س هرب،
لو �أن ال�صديقة كانت جمر ّدة من اخلجل،
لو �أن القمر بكى فوقنا؟
�أين ذاك احلب مع دمعة على اخلد؟
حل ٌو يف البداية ،وم ٌّر  يف النهاية...
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التائه
احلقب،
�إيه ،يا �أورال! يا ب�ؤب�ؤ عيني يف عتمة ِ
�أنا �أيلك� ،أنا قريبك الذي ذهب �إىل ال�سهوب.
�أنا ،مارلتاي� ،أنظر �إىل الغرب مبرارة،
يف الوقت الذي ي�ستقبل فيه ال�شرق فجر ًا جديد ًا.
على داراك(   -  (1على �شجرة احلزن� -س�أربط
�شارخات ًا(    (2كبري ًا .ومن جديد �س�أنظر �إىل الغرب:
هناك �شارخاتي ،مثل حزام اجلد �أورال،
موجة متلهفة �سر َق ْتهُ.
كنت قد
حزام من على اجلذع،
ُ
�أنا �أي�ض ًا ُ
انزلقت ،مثل ٍ
واختفيت ،لكن يف ذكرى الأجداد العظماء ُ
مل ت َح.
ُ
مثل مهر فقد �أمه،
ال �أتعب من البحث عنها.
عندما �أَ ْن َب  الزمنُ   الأبطال املتمردين،
عندها غ َّنت القبيلة الأغاين اليائ�سة.
�إيه ،يا �أورال! -الوحيد والفريد،
�أنت تعرف قوة �شعراء  الكون كلهم.
�أنا فقط �أم�شي عند �سفح ه�ضبة
ال�شاعر القائد كارتوغان؟
�أنا �أ�شابه فقط خلفاءه

(   (1

  داراك� :شجرة على القرب.

(   (2

  �شارخات :منديل مل َّون كبري.
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وبربيق املجد ال �أتفوق عليهم.
ولكن منهم َمنْ ن�سي الرتانيم ال�سابقة،
ه�ؤالء �أخرجوين عن طوري
بغبائهم و�صممهم .ما كان لينقذهم
�صوت الكوبيز ،وال �إيكيال�س العظيم.
من خالله تدعوين طبيعتي
وت�شعر «ببوزينغني» ال�سوغورا.
علي �أن �أغ ّني معاناتي-
منذ ذلك ذلك  و�أنا حمكوم َّ
�أُقل ُع  �إىل ال�سماء ،و�أهبط على الأر�ض بثبات.
�أعاد �أورال الأوراق �إىل �أغ�صان �شجرة احلياة.
و�أخرب من كان �أ�ساليف.
الذهبي
�أورال� ،أمام منحدرك
ّ
� ُ
أقف كما يف حكاية نهايتها �سعيدة.
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كلمات وعيون
�صاخب ورائ ٌع.
بيت الكتَّاب
ٌ
أخطب مت�أخر ًا ،و�أعرتف مت�أخر ًا.
� ُ
�أنه�ض من خلف الطاولة ال�صغرية.
الوقت مت�أخر ،يا �أ�صدقائي� ،س�أرحل.
النظرات حتفر يف ظهري ،كال�سهام،
اجلميع متل�ص�صون متحم�سون وجري ُئون.
النظرات حتفر يف ظهري ،كال�سهام،
رمبا لن �أخرجها و�أنا �أ�سري.
جميع اخليول مع حوافر ذهبية،
تطري بقربي مع احلا�شية.
�إما �أنهم يف �سباق يتناف�سون،
�أو �أنهم علقوا يف املا�ضي وغرقوا.
يا طفولتي� ،أنت تعب�سني متجهم ًة-
ال�صدر ميزقه غناء �سوغور(  . (3
حني �أتذكر �شرف ماخامبيت(    (4وانتقامه،
ال �أعطي للتوا�ضع عهد ًا.
كوكوبوز(    (5النجوم تبكي يف ال�سهوب وفوقها،
عندما ت�صل ب ُعرفها �إىل منابع �آباي.
(   (3

  �سوغور (�أليلي �سوغور – )1862-1961 ،م�ؤلق كيوي وم�ؤدٍ كازاخي.

(   (4

  ماخامبيت �أوتيمي�سوف (� – )1803-1846شاعر وقائد وواحد من م�ؤ�س�سي حركة التحرير ال�شعبية.

(   (5

  كوكوبز :الأ�سماء الأ�سطورية للنجوم يف قاعدة “مغرفة» الدب الأ�صغر.
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ب ُعرفها امل�شع تغ�سل الكوكوبوز،
وتندفع �إىل احلرية ،وحتطم القيود.
يف بيت الكتَّاب تدور الدوامة.
لقد حان الوقت للت�صادق.
ال ،مل َي ِحنْ بعدُ  لأحفاد كامبار(  ، (6
ليقهقهوا  ويركلوا بحوافرهم بقوة.
وميزقوا �أ�سنان بع�ضهم البع�ض يف املبارزة،
ويت�صادموا بجباههم امل�سحوقة.
ذكرى �ساكني(   ، (7وذكرى �سابيت
يف معارك العميان لن ُت ْ
قتل.

(   (8

�إذا مل يلم�س قادير الكحول،
ف�إن موكاغايل مل يخجل من اخلمور القوية.
�إذا احرتق �آديل مع �أمريخان(  - (9
فنحن ،كما يف هذيان� ،شاهدنا تلك املواقد.
النظرات حتفر يف ظهري ،كال�سهام،
النظرات ،كال�سهام ،حارق ٌة وجريئة.
رمبا هي عيون الراحلني.
رمبا هي عيون الأحياء.

(   (6

  كامبار :بطل ملحمة كازاخية.

(   (7

  �ساكني �سيفواللني (� :)1897-1938شاعر كازاخي.

(   (8

  �سابيت موكانوف (� :)1900-1973شاعر كال�سيكي  كازاخي.

(   (9

  �أمريخان باليكيبيك (� :)1969-2014شاع ٌر كازاخي.

558

الشامان
�أيتها الطيور ،مع �أغنية �إىل اخلالق ،ح ّلقي يف الأعايل ،
و�إىل �شرف الإن�سان انظري؛
جني ،
انظري ،لقد اختب�أ يف عروقي ٌّ
�أمامه ترجتف جنُّ الظالم الأخرى.
يف �ضحك ج ّني حلم طفل،
حفيف خطواته جنية القلب.
بكاء الكوبيز ارتفع  �إىل القمر،
َ
الليايل ترق مفاتيح الأوتار �أ�شع ًة.
و�أ�صبحت
�س�أموت� -سيبكي اجلني ،وي�صرخ الطائر
�ساطع.
و�سيتحول الأمل �إىل ٍ
�شعاع ٍ
�سيلمع ال�شعاع ،و�س�أعود مع �أ�سراب الطيور،
و�أت�سلق من حتت الأر�ض مع الورود.
�إما يف الوقت الذهبي� ،أو الربيعي
ق َّبلتني على فمي ب�أغنية رائعة.
حبي الأول من ال�صحراء
مبنديل ال�سماء الأزرق تل ِّوح الآن.
مل �أن�سها يف دوامة الدنيا،
ِ َّ
لن ميوت ف احلب قبل املوت.
مرة �أخرى تدور الأفعى لي ًال بالقرب من النار.
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مالكي احلامي �صدي ٌق لها.
يعي�ش جني وجن َّية يف وفاق-
عندما
ٌّ
ال يوجد يف كل الأر�ض ما هو �أحلى.
�أرفع يدي �إىل ال�سماء ،
َ�صمت �أرواحي.
لكن ا�ستجاب ًة لل�صرخة ت ُ
أنت من اجلانبني ذهبية� ،أيتها الأفعى؛
� ِ
ف�ضي.
�صدرك املخفي ٌّ
ال تلمعي يف منامي� -أتعذب،
ال ت�أتي �إ َّ
يل يف املنام –�أبكي.
أنت مثل �سبيك ٍة ت�شعني نور ًا يف الظالم،
� ِ
بتاجك الذهبي تتلألئني.
ملك الكلمات من اجلبال الذهبية يتنهد ح�سر ًة.
يتنهد برودة وحزن ًا.
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الخالق
نرث النجوم يف الظالم،
رفع ال�شم�س �إىل ال�سماء،
ولد احلياة على الأر�ض،
نف ًيا للموت.
احلمد هلل العظيم
على احلق الذي ال مثيل له؛
ال�شكر لك على كرم عطاياك،
ال�شكر لك على حكمتك يف �أفعالك،
وال�شكر خللودك!
�أمامك وحدك �أ�ستطيع
�أن �أتبارك للمعركة،
�أو �أ�شكو م�صريي،
و�أنا �أ�ص ّلي بطم�أنينة.
املجد للخالق العظيم!
�أعب ُد و�أ�صغي:
تاج التوافق اجللي
�ألب�سته للأر�ض.
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يف �سمعك وب�صرك-
البحر� ،سفوح اجلبال ،احلواف،
ال�سهوب ،وعني النهر
مع نقيق �أزواج ال�ضفادع.
الأفق الذائب
بقدرة لقادر يحيا.
ال�سهوب املغادرة للنوم،
تتنف�س عبري ًا.
مهد حياتي،
باب �إىل العامل املوهوب.
�أنت حلمي وهديف،
وثواب �إمياين.
الأبواب مفتوحة ،ادخلوا
يف �صحة جيدة �أو ِب ُجروح،
رعايا وقادة،
�إىل الأبدية ي�سريون مت�ساوين.
�أيها اخلالق� ،أنت نزّلت يل
كالمك يف املوعظة-
�أنا فرخك ،ور�سولك
وب�ضم ٍري �س�أتقبل االمتحان.
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�أقول ببهاءٍ
بل�سان �أفوا ٍه عديدة:
عاملنا حتت القمر ،منزلنا
�صنعته بقدرتك
و�شعورك القادر.
�أنت ملج�أي الأمني،
و�إمياين و�سندي.
�إذا غادرتني روحي-
لي�س بقريب.
ليكن ذلك
ٍ
�س�أردد ا�سمك،
وقلبي �سيخفق مثل طري.
�آالف الكلمات يف الفجر
تخرج ،مقد�س ًة ،وم�ص ّلية.
ُ
�سيقول الر�سول وامل�ؤذن
بارتعا�ش« :املجد للخالق!»
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حجر بالبال
�آخذ يف يدي كوبيز وحزين يهد�أ.
كلماتي تلمع كحبات العرق يف احل ّر
تخرج على جبيني ،
ُ
وقلبي احلجري يذوب ويذوب،
عندما �آخذ يف يدي كوبيزي.
قريب لنا ،ونحن �أحفا ٌد،
يا بالبال( ( � ، (1أنت ٌ
نتقا�سم احلزن والفرح.
نحن �أي�ض ًا �صبورون ،و�أي�ض ًا ثابتون،
مثلك ،يا بالبال الذي منحت لنا احلياة.
لقد رفعتنا ب�أ�سمائنا ودمنا،
يا �شريكي باحلزن والروح املجروحة،
لقد منحتنا احلب الأبدي،
� ََ
غريب.
أنت ن ْوتَ   من الأر�ض ،و�أنا للأر�ض ٌ
«ابجد�-...أهم�س� ،أبجد -»...ماذا تعني؟
عن ذلك يجري جدا ٌل لقرون عديدة؟
قلبي احلجري يبكي،
عندما �أنظر �إىل بالبال عن كثب.
لقد �سموت بروحي �إىل ما وراء الب�صر،
�أنت جذبتني �إىل �ألعابك ال�شيطانية.
كنت و�سط الأحياء �إىل الأوان.
َ

( (  (1

  بالبال :حجر �ضريح.
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مت َّكنت من �أن متجد يف اجلنازة املوت.
وليد ال�سماء ،وهل �أنا �أجر�ؤ...
الوحيد الذي يتذمر من املوت على الأر�ض؟
البتة! ولتلفني ،كالأفاعي ،
�أيادي الفتيات يف الظالم.
لي�س مبقدور �أحد �أن ميتلك القدر،
�أمام الأبدية البوابات م�شرعة،
وددتُ  �أن �أقدم قربان ًا على القرب،
لكن ال يوجد عدو جدير ،مثل �أ�سد.
بالبال! ...على �صدري نزلت قطرتان،
ُ
عال.
والقلب يد ُّق
وينب�ض ب�صوت ٍ
�أنت تبكي ،يا �أخي -،الدموع ت�صقل احلجر؛
�أنا �أبكي ،يا �أخي-،عيني َت ْنزف!
منذ القدم وال�شم�س متنحني قوتها،
لكن وحده ميكن �أن يرى احلقيقة
بعيون �أبدية ونور �أ�صلي...
واجلدال بني ال�شيطان والإن�سان
وحده اهلل قاد ٌر على ح ّله.
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الصورة الزيتية
بقي القلم على الطاولة.
هناك ورقة على الطاولة.
وهذا م�صباح مل ُي َ ْ
�ض�أ يف الظالم،
وهذا القر�آن -بدون ف�ضة وذهب.
والنهار يقف ،لكنه حمروم من الغروب،
يبدو �أن ال فج َر �أكرث،
لكن الزهرة موجودة -قمرية� ،صفراء اللون.
�سيكون من الأ�صح القول عنها -رائعة! ولكن ما ذنب الورقة والقلم،
يف �أن العامل طار من مكوكه� ،أ�صبح فظيع ًا؟
وباملنا�سبة ،مييل القر�آن نحو ال�ساعة
ونحو الطائر متيل الزهرة احلريرية...
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القنطور
ابن ال�سهوب العظيمة� ،أ�سرجت ح�صاين املج ّنح.
َّ
علي – غري ُم ِّلجم طبعي!
انق�ض العدو َّ
وال�سيوف ملعت مثل ال ُعقاب ال�سماوي.
كم من الزهور ُ�سحقت ،كم من الأع�شاب جتعدت...
يا عزيزي� ،أنت ت�ؤكد« :تعمقت التجاعيد».
تعبت من ر�ؤية هذا اليوم؟ -
ملاذا ُ
يف البحريات ال تنقر الأو ُز الأو َز،
ال�صقر طام ٌع يف ظل الع�صفور.
طحنه �شعبي .لكنه ي�أتي لزيارتنا
من رحابة الف�ضاء ،حيث رعد املا�ضي،
روح رائعة –روح �أ�سالفنا -للقتال مع العدو.
على الأر�ض ،كما من كف� ،سيرتك العظام،
ولكن الدعم �سوف يو ُلد ،ويحمي املنزل الأم.
�سي�أتون وبعد �أن ينتقموا �سيتبددون يف الرماد.
على الأر�ض ،كما من كف� ،أرواحي.
حتى النهاية لو نفهم الأغنية التي طارت �إلينا
من الأزمنة الغابرة.
مثل احلكيم كولتني،
فقدت حلمي .وما �ش�أين
حتى بابتكارات اليوم؟� أنا يف امليدان وحدي...
ما العمل مع جهل الأزمنة الغابرة؟
لقد تخا�صم مع ن�صف العامل -وعلينا �أن نفهم
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ا�ستمرارية الأزمنة ،ورابطة الأحياء واملوتى،
�إذا طاردنا وحطمنا بع�ضنا البع�ض مرة �أخرى
الإن�سان ين ِّكل بالإن�سان ب�شدة،
لكن الهدف ال ينبغي �أن يكون حمزن ًا� ،صدقني!
اجلامح بقلبه – َيحرق احلي.
لقد �أدركنا هذه احلقيقة الآن
ح�صان متني غري منك�سر  -ظل الإن�سان.
�أ�سالف اليوم يف املنام ال يزعجونني.
قلبي منهم ،ومن الزمان البعيد،
ال يوجد فيه �أي ا�ستجابة لغ�ضب النار.
ملاذا �أنت �صامت؟ َيحرقني الأ�سف.
وما الذي تعزفه يف �صدري� ،أيها الكوبيز؟
فج�أة ،ظهرت الر�ؤية �أمامي من جديد -
من احلدود ال�سماوية ،من كوالي�س النجوم.
كما لو �أن �سل�سلة نتوءات اجلبال ال�صغرية انتهت،
اخلوال.
أ�صبحت �سل�سلة من التالل القوية ،كما كنت يف الأيام
�
ُ
ِ
ثم قفزت على الطرق الرنانة،
�ساحق ًا احلجر اخلالد ،وها َّز ًا القمر،
وطرتُ  �إىل ال�سماء ب�سرعة الربق.
قت قاطع ًا ال�شرارات احلارة،
َح َّل ُ
أعال،
حوافري الذهبية يف ال ِ
مثل الأهلة ،يف الهواء الأ�سود مل َع ْت.
اجل�سارة ا�ستولت على روحي .والنجوم البعيدة
ِ َّ
أججة ف.
هزَّت ال�صرخات املت�
«�أرواح الأجداد ،يا �إلهي! � -صرخت يف �إثارة -
�أعطني املباركة من �أجل التوفيق!»
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الصورة الشخصية
�سليمان ،حتدثت مع الوح�ش والطيور
مثل
ُ
�شت �أنا ر�أ�سي.
ب�أغنيتي �ش َّو ُ
عال منقر�ض ،نرثتُ ال�صفحات،
بعد �أن ُّ
مت ،مثل َ ٍ
مل �أ�ستطع جمع �أفكاري ،وغ َّن ْي ُت يف فراغ.
�أذهب مع الوقت  -لكن الوقت � ُّ
أخف من الغبار.
يف كل مكان �أرى احلزن يف وادي احلياة.
�أنا مل يدمرين اخلري  -الذنوب �أحرقتني.
مل �أجد �أ�صدقاء حزينني يف قا ِع احلزن.
وك ْنز القرون يف هدوء تاج حمل،
ُنهب ك ُّل �شيء ،كل �شيء �سرقه الزمن.
أ�صبحت الآن قلب ًا
روحي ،رمبا �
ِ
جلمل �صغري؟ رمبا تعي�شني دون �أن تتذكري ال�شر؟
ماكر وخادع حتليقك� ،أنت تفت�شني عن نف�سك
التي ُفقدت على الأر�ض ،حيث ال يوجد �سوى احلزن واخلداع.
�ستنتقلني �إىل �آخرين ،ت�صفرين ريح ًا ربيعية.
غطت ثلوج ني�سان الزهرة� .إنها ت�شبهني.
الزهرة ،مثلي ،حتت ق�شرتها تخفي احللم بالأبدية.
بلغت الأحالم� -أن ِق ْذ نف�سك من الأكاذيب �إىل الأبد.
اعتقدتُ  �أن ق�صائدي يف تدفق �سريع
�ستوا�صل حيا ًة �سريعة اخلطى ،و�ست�ؤجل �ساعة املوت.
َ
ومثل الع�شب ال�صحراوي ،مددتُ جذوري � -أوردتي،
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َّ
وجتذرت يف هذا العامل ،ولكن هل بلغت الكثري؟
ماذا دمرت؟ ماذا خلقت؟ على ماذا �أنفقت قواي؟
�أنا يف الثالثني من عمري .غار ٌق يف الت�أمل .وم�سودة �سوداء.
وهل حتتاج �إ ّ
يل احلياة؟ ومليئة باحلزن،
ماذا �ستقول للنا�س �أغنيتي– خيط الإنقاذ؟
مل يالحظ �أ�صدقائي و�أعدائي عبث ًا
� ِّأن ميكنني �أن �أقول احلقيقة وحدها.
حتى و�إن كانت �أحيان ًا ُم ّرة يكون على القلب وعلى الأذن،
بني احلياة وعدم الوجود يقودين �سطري.
جل�ست ذات مرة على طرف �شعرة ذبابة –
فلو
ْ
�ستت�أمل عظامك ويهاجمك الأمل.
َ ُت ُّر م�ساراتي عرب الظالم  -لقد �أ�صبح عزيز ًا،
و�سوف يتعرف عليه النا�س ،حلمي هو القمر.
حني �سقطت قطرات احلرب الأحمر يف احلليب،
عندها ُيظلم قلبي  -كوبيزي وتر – احلزن.
وهذه النظرة املوجهة �إىل مكة ،هنا �سجادة �صالة،
وهذا الإن�سان يركع ،لتحبه ال�سماء.
يف الروح  -هدوء و�صمت ،خمف ّيان عن العني.
انظروا :هل �أنا م�ستقيم؟ هل �أنا �أ�شبه نف�سي؟
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محمد
في دعم
َّ
�إيه  -ما ...
ركبتي،
ُ
ركعت وا�ضع ًا العامل كله على ّ
�س�أق�سم لل�شم�س املغادرة ق�سم ًا مقد�س ًا:
عندما ت�سقط على �أر�ض الكازاخ الظالل املميتة -
أهب �أنا!
ف�إنني �س�أ�ستبدل ري�شتي ٍ
ب�سيف ،و�س� ُّ
�س�أطلق �إىل الفجر بق�سمي ،و�س�أهدِّ ف مبا�شرة.
�أمام ال�شم�س امل�شرقة �أي�ض ًا �س�أق�سم راكع ًا.
�أنا هنا� ،أمامك ،يا وطن الأجداد العزيز!
نحن معك من نف�س الدم ،و�س�أكون �أول من يدخل يف القتال.
لقد و ُلدت يف يوم وفاة نبي اهلل حممد.
قلبك� ،أيتها الأر�ض؟
َمنْ غريي �سي�شفي ِ
كما قال موغاميت�« :سوف ي�أتي .ترقبوا ال�شاعر!»
وظهر ال�شاعر .وجاء .انظر �-إنه �أنا!
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في الحانة
�أوه� ،أيها الإن�سان املقد�س،
�أوه� ،أيها الطيب �أتوجه �إليك!
علي� ،ست�صبح �أنت فقري ًا؟)
(وهل �إذا �شفقت َّ
حتى تَهد�أ روحي ،و َي ْ�ش َفى قلبي،
باهلل� ،ص ُّبوا مائ َة غرام!
�أ�س�ألكم
ُ
لروحي �ستكون هذه الر�شفة �أي�ض ًا ُ�س ًّما ،
ولكن يف و�سعك تقريب تدفق اندفاعاتنا.
ومن يدري ،رمبا �سن�صبح �أف�ضل الأ�صدقاء،
و�سوف ن�أتي �إىل اخللود ،و�سنجد طريق ًا من الطرق.
�أوه� ،أيها الطفل الربيء،
�أوه� ،أيتها الروح املباركة الطاهرة!
�إذا كان �أحد يعرف ماذا حتملت يف حياتي املتهورة.
فقط باكي ًا ناحب ًا ،تائه ًا على درب التبانة،
وهل ب�إمكان ُم َت َن ِّ�س ٍك �أعمى �أن يف�سد �شيئ ًا؟
أ�صبحت �أ�صل َع ،و�أهدرت �شبابي.
مثل رجل عجوز� ،
ُ
عبث ًا عربتُ هذه احلياة ،عربتها دون جدوى� ...أقف على احلافة.
ال يوجد �أحد حويل .حتى ال�صديق لن ينظر �إ َّ
يل يف عيني،
رفعت يدي باكي ًا قدري.
�إىل ال�سماء ُ
�أوه �أنت� ،أيها الفرخ الطيب!
�أوه� ،أيها املقد�س والبائ�س ،مثلي،
وهل ميكننا خداع �شخ�ص ما ،ب�إذابة املكر؟
لكن بجناحني يغطيان بهدوء تفاحتني،
يا مالكي ،قل �أنت :هل هي حقيقة ،رقتك؟
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وداع مع األرض
ٌ
حجاب � ُ
أ�صم مر ًة �أخرى.
أزرق
هنا
ٌ
ٌ
� ،ضباب � ّ
جنمتي غري مرئية هنا � -س�أذهب لأبحث عنها.
يف النهاية ،حيث الربيع ،يف ازدهار املرج والب�ستان،
الأر�ض مليئة بالعبري و�أنا جم ّن ٌح!
ي�سطع العامل!
حزن،
ُيجربين على �أن �أن�سى ِ
وتنهداتي املريرة ،و�أحالمي عن الربيع،
و�س�أقلع و�أندفع �إىل البعد امل�شرق!
لكن ال�شغف بالوجود الدنيوي َّ
حطم قلبي ...
ومع ذلك ،كن ممتن ًا:
لقد �شربت ال�سم والع�سل.
�إيه ،يا ر�أ�سي ال�صغري العابث يف الت�سكع!
من �أ�صبح �شاعر ًا على الأر�ض هو بائ�س �إىل الأبد.
�إىل جانب ذلك� ،إذا كان كازاخ ًا ويحب اجلنجل ،مثلي.
من جديد يبتعد لغز الألغاز  -جنوم ال�سماء ترتفع.
يا جنمتي اخل�ضراء� ،أنا معك� ،أذرف الدموع!
�سنعود ،لن نعود  -النور ال يعرف ذلك.
مل �أعرف �إال القليل هنا من الأيام وال�سنوات اجليدة ...
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القمر
عندما تكون الك�أ�س مملوءة �إىل ال�شفة-وجود غري موثوق به
و�إ�شراق روحي يتدفق عرب احلافة،
�إىل الأبد وبدون رجعة.
قلبي م�سكني
ينهار يف منت�صف الليل ،يهز اجلحيم واجلنة.
يندفع الفكر يف الوقت الذي يجول هو يف الأر�ض،
يتعرث ويحزن ،ظلي ،مثل ل�ص بائ�س.
�أنت و�أنا-روح حية ،ج�سدنا هو زهرة يف ك�آبة.
وجدنا بع�ضنا البع�ض ،لكي ن�ضيع هنا.
َّ
يبدو ،عظمتك.
لقد رفعتك ،كثري ًا ،على ما
ا ْن َهم َر ال�ضو ُء الأ�صف ُر من ال�سماء مثل ا ْن ِه َما ِر دموعي.
ربطني البدر بامل�صيبة �إىل الأبد.
مرة �أخرى بقيت وحيد ًا ،وروحي ت�ؤملني.
�أمواج القمر تهتز ،الأمواج تعذبني.
�أحرق الهواء بالنار ،و�أتنف�س لهب ًا �ساخن ًا.
ما هو ذنبي؟ � -أنا ال �أعرف  ...ولكن عندما ال يكون هناك راحة،
اللوم �إىل احلب -ملاذا هو نقي مثل هذا ال�سمو؟
َو ِّجه َ
َْ
وال�س القم َر ب�شفتيك  -ي�سط ِع ال�ضو ُء فو َقك،
ِّ
ِّ
ِّ
له ،و�صل!
ال�سماء ،و�صل
و�صل لقمر
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منت�صف الليل...
�أزاحت القبة ،وان�سكبت النجوم من ال�سماء،
أخب ِن ،جنم ُة َمن حترتق هناك؟ -
والقمر ظهرْ ِ � .
هي نقطة لقائنا ،فيها موتي ،وحياتي.
قمران -الأر�ض وال�سماء �-سرتبطهما �إىل الأبد.
ري ،مركز الكون� ،سعاد ِتي وتعا�س ِتي ...
ال�س ّ
احلبل ُّ
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تاناكوز تولكينكيزي
( و ُلدت عام )1977
y yو ُل��دت ف��ي الثان��ي م��ن نوفمب��ر ع��ام  1977بمدين��ة �ألمات��ي.
وف��ي ع��ام � 1995أنه��ت درا�س��تها بالمدر�س��ة الجمهوري��ة
المتخ�ص�ص��ة ب�ألمات��ي ودر�س��ت درا�س��ات متعمق��ة للغ��ة والأدب
ا لكا ز ا خ��ي   .
y yع��ام  1999تخرج��ت بتقدي��ر امتي��از ف��ي جامع��ة �آبي�لاي خ��ان
للغ��ات العالمي��ة .وف��ي �إط��ار برنام��ج الزمال��ة «الم�س��تقبل»
در�س��ت بجامع��ة روب��رت �ش��ومان بكلي��ة القان��ون الدول��ى بفرن�س��ا
ف��ي الفت��رة 2000 - 1999وب��د�أت كتاب��ة ال�ش��عر خ�لال درا�س��تها
بالمدر�س��ة.
y yتن�ش��ر ق�صائده��ا ومقاالته��ا ف��ي ال�صح��ف والمج�لات
الحكومية .وتترجم الق�صائد الفرن�سية �إلى الكازاخية .تم ن�شر
�أول ق�صائده��ا ع��ام  1988بمجل��ة «الرائ��د».
y yف��ازت بجوائ��ز م�س��ابقة «�ش��عر الربي��ع» ،وبجائ��زة الأدب ف��ي الم�س��ابقة ال�س��نوية «جي��ل ال�ش��باب» .كم��ا ف��ازت ف��ي العر���ض
الجمه��وري «�ش��اعرات كازاخ�س��تان» .ح�صل��ت عل��ى المنح��ة الرئا�س��ية ف��ي تخ�ص���ص الأدب ع��ام  .1998وح�ص��ل عل��ى
المنح��ة الرئا�س��ية «بوال�ش��اك» ع��ام  ،1999وجائ��زة «�ش��ابيت» ع��ام .2002
y yعمل��ت منتج��ة بالقن��اة الحكومي��ة « ،»Qazaqstanورئي�س��ة للجمعي��ة االبداعي��ة «جي��ل ال�ش��باب» ف��ي الفت��رة -  1994
 2001وم��ن ق�صائده��ا «نح��ن م��ن الجب��ال»�« ،أ�ش��تاق»�« ،أطل��ب الكلم��ات»�« ،أ�س��تانا العا�صم��ة» ع��ام « ،2001الله��ب»
ع��ام « ،2008يدي��ك» ع��ام .2014
y yباعتباره��ا فائ��زة بم�س��ابقة ال�ش��عر الدولي��ة ا�س��تقبلها رئي���س طاجيك�س��تان  .2008كم��ا ا�س��تقبلها رئي���س كازاخ�س��تان ع��ام
2010بع��د ح�صوله��ا على المنحة الحكومية.
y yقام��ت بترجم��ة كت��اب �أ�ش��عار ال�ش��اعر الإ�س��باني ال�ش��هير خو�س��تو خورخ��ي ب��ادرون م��ن اللغ��ة الفرن�س��ية �إل��ى اللغ��ة
الكازاخي��ة.
y yترجمت كتاب «دوائر الجحيم» عام  .2014كما قامت باعداد مختارات من �أعمال ال�ش��عراء الكازاخ باللغتين الإ�س��بانية
والأذربيجانية للمرة الأولى عام .2017
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أن َت ْ
ش ِفي قل ِبي
ل ْ
ِ
حاو ْ
�أرجوك ،حاول �أن ت�شفي قلبي!
جميع الأبواب مغلقة �أمامي.
من اخلجل �أرتع�ش �أمامك
عبد .ال مفر.
مثل ٍ
قد يحدث فج�أ ًة �أن �أقف قريبة منك
مكتظ بالنا�س.
ترام ٍ
يف ٍ
علي �أن �أفعل؟ �أ�أقول :ال �أعلم؟
ماذا َّ
�أم �أحتول �إىل خر�ساء متام ًا؟
طيلة حياتي �أنهكت نف�سي بالقلق،
أم م َّبة،
�أمتد �إليك -العن ًة � ُ ِ
و�أجرب قلبي على �أن ي�صمت،
�أندفع �صوبك هارب ًة منك.
�ساورتني يف الليايل ال�شكوك،
وخمد موقد �آمايل
الذي وددت لو �أ�صبح فيه رماد ًا.
حتت بريق الربودة يف عيون الآخرين.
�أنت �سار ٌق� ،سرقت �شاعري خل�س ًة،
�أنت تقوم بالتجديف فوق روحي.
�أم �إن القدر �أمر ب�أن
�أ�سمح بارتكاب اجلنون؟
ح�سن ًا ،حاول �أن ت�شفي قلبي،
افتح ك َّل الأبواب �أمامي،
كي ال �أرتع�ش �أمامك،
كي �أكون قادرة على �أن �أتدف�أ حتت تلك النظرة.
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أميل صوبك
ُ
�أخطو نحوك ،مثل م�سافرة نحو املنزل.
�س�أرمي بر�أ�سي على كتفك و�أن�سى �أملي.
دعنا ال  ُندخل قلبينا يف لهيب،
مانحني الفر�صة لأحد ما ليح�سدنا!
�أمي ُل نحوك بعد �أن �أهد�أ للحظة ،
م َك ِّلف ًة الروح بامل�سار احللو.
والقلب يخفي �صربه يف �صدري،
وعيناي تلتهبان ،تتوقعان املعجزة.
نقي مثل حجز الز ُم ّرد !
�أنت ٌّ
�أجنذب �إليك ،مثل �إىل وعاء احلقيقة.
�أ�سامح العامل عن كل ذنوبه،
طاملا �س�أكون بقرب كتفك...
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َ
حاجة...
ال
ال ،ال حاجة  �إىل ال�شموع ،وال �إىل النجوم
وال توجد حاجة �إىل خمالفة �آداب �سلوكك.
يف الظالم  �أقر�أ لك ق�صيدة،
و�أنت من خالل ال�سطور ترى روحي.
�أنا �أحرق باللهيب قلوب الآخرين،
�أما نحو قلبك ،ف�أمتد حتى �إىل قربه...
فوق القهوة �أرفرف ،مثل نحلة فوق الرحيق،
و�أنت ت�شربني حتى �آخر قطرة بعينيك.
�أنت َثم ٌل  من الرنجيلة ،و�أنا  -من العذاب.
لكن احلياة مل تتغري وال لذ َّرة.
الغابات ارتدت مالب�سها املل َّونة،
�سي�أتي اخلريف-و�ستذهب النعمة ك ّلها.
من جديد – مقهى على ال�شاطئ العايل،
حيث افرتقنا� ،أنت و�أنا ،م�سا ًء...
...لكن الربيع كان �صدف ًة مذنب ًا
لأن ُقبلتي  بلغتك فج�أ ًة...
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ال...
سوف أطلب العيش طوي ً
�أريد �أن �أموت! �أريد �أن �أموت!
�أريد فقط �أن �أم�سح دموعي!
�أنت ترى� -أجتول يف العامل مثل الريح،
ملاذا عليك �أن تتحمل بكائي؟
�أريد �أن �أموت! و�أن �أ�شطب ثلثَ كل �شيء!
�أريد �أن �أحمو بالقبالت �شفتيك متام ًا!
�أريد يف �سل�سلة املطر �أن �أهبط فوق املوت
و�أدفئ حياة �أول �شخ�ص �أ�صادفه.
�س�أخربه ليعلم من الآن ف�صاعد ًا
�أن التح ّمل واح ٌد للجميع يف العامل.
ف�أنا ل�ست املذنبة يف �أن ما ي�سود يف كل مكان
لي�س احلب ،و�إمنا املوت.
�أت�سمع؟ �س�أ�س�أله؟� ...صدقني،
�أ�صبح باب اخلراب ُيفتح،
�أنا ل�ست بحاجة �إىل هذه الأر�ض ،
وح�ش...
وال �إىل ال�شم�س ،وال �إىل الهواء ،وال �إىل طري ،وال �إىل ٍ
�أنت وحدك بالن�سبة يل �أثمن من كل اخل�سائر.
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عندما ترحل

عندما ترحل
عدما ترحل ،وتنظر �إىل العيون  بق�سو ٍة-
ال تبقى �إال كلمة عا�صفة واحدة:
و�أنت ترحل .ال �إخوة ،وال �أعداء...
�سوف يتدفق النور دون �شواطئ.
لكنك �سرتحل .خلف الأفق ،خلف الكيلومرتات-
�إىل هناك ،حيث ال�سماء ت�سندها الأَ ْرزاتُ .
وهنا ق�صائدك تفقد معناها،
وال�شم�س تفقد معناها �أي�ض ًا،
واملطر،
والرياح...
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المساء من جديد
امل�ساء من جديد .هبط الظالم.
ب�سط الليل �أجنحته املظلمة.
وكم �أريد �أن �أت�صادق مع �شخ�ص ما!
من ال�صعب العي�ش يف هذا العامل بال �صديق.
كل ال�شعراء على الأر�ض من اهلل،
قادرون على �أن ي�سكبوا ال�شعر عا�صف ًة.
ولكن �إن تاه احللم يف الظالم-
َمنْ �ست�أمرون �أن ي�سكب اخلطايا؟
�أو ُّد �أن �آتي �إىل الأ�صدقاء من بعيد،
و�أطرق �أبوابهم على طريقتي دون ات�صال،
و�أن ننظر عند العتبة يف عيون بع�ضنا البع�ض،
و�أن �أدفئ بال�شاي روحي.
ٌ
  هاتف.
كن
يف كل ركن من �أركان ْ َال ْ�س ِ
و�إذا كان الرنني مكتوم ًا،
�سينُّ  فج�أة ،ويهتز فج�أة،
َِ
وهذا يعني �أنني دون �أن �أقلق منامي،
حقيقي !
�أعطاين املنبه ر�سالة – �صدي ٌق
ٌّ
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ولماذا أحتاج إليك...

وملاذا �أحتاج �إليك...
عبثت يف ر�أ�سي،
وملاذا َ
هل تنب�أتَ ب�سعادة بهيجة لنا نحنُ االثنني؟
دخلت بابك.
من احلب ثمل ًة ُ
خرجت �صاحية و�سط الليل املظلم.
تخيلت نف�سي �سحاب ًة طائر ًة فوقك.
ُ
ال حتزن لأنني �سقطت مبكر ًا من الأعايل.
غالب ًا ما مينح الوفاء املوت للطيور يف حياتها.
�أمل �أبحث �أنا عن ذلك املوت معك؟
جئت �إىل هذا العامل لأكون طائر ًا حر ًا،
لكني بنف�سي طرتُ ع�صفور ًة �إىل �شبكتك.
لن �أجد الآن عالج ًا منك.
ال�س ِّم!
�أريد �أن �أ�شرب كل ما هو �أقوى من ُّ
رياحي اخلريفية انغم�ست يف احلرية،
حقل فار ٍغ.
تغني �أ�شعاري يف ٍ
ح�سن ًا ،لو �أنك بقيت على الأقل قريب ًا قلي ًال -
قادم...
ليحمينا املوقد من �أ ٍمل ٍ
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سل
َت َو ُّ
�إذا خان عزي ٌز بدون �أي رادع-
َع ِّل ْمني �أن �أغفر ،و�أن �أ�صرب.
�إذا كان ال يخفي احتقاره-
َع ِّل ْم اخلائن �أن يفهم..
�إذا ثوبي الأبي�ض الثلجي
ّ
ر�شته بالطني فج�أة �سيار ُة تاك�سي ُم ْ�س ِرعة،
َع ِّل ْمني �أ َّال �أنهال عليها
ب�شتائم �سريعة متهورة.
�إذا فهم النا�س مطالبي
خفي،
على �أنها �ش ٌر ٌّ
قل يل :هذه لي�ست هزمية،
�أنا الآن جم َّرد حمظوظة!
ع ِّلمني �أن �أرى اخلالق يف كل �شخ�ص،
حتى يف �أحلك الأيام،
كي �أتعامل مع الطفل
كطفل  ،ع ِّلمني �أن �أغفو.
ٍ
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ع ِّلمني كيف �أتعامل مع امل�صاعب،
و�أن �أ�صل بيدي �إىل القمر.
ماذا ع�ساي �أن �أفعل� ،إذا كانت الطبيعة
قد منحتني احلب واخل�صام؟
َع ِّل ْمني كيف �أعي�ش بدون �أ�شعة ال�شم�س
التي تدفئ الأر�ض.
َع ِّل ْمني �أن �أكون مثل زهرة عباد ال�شم�س،
�أعالج النا�س بابت�سامة.
َع ِّل ْمني  �أن �أكون معجز ًة للمعانني،
�أو على الأقل واحد ًة منهم،
 ،كقا�صة،
ذهبت
ذات مر ٍة ُ
َّ
لأخفف الأمل عن اجلميع بلحظة.
َع ِّل ْمني  �أن �أتغلب على نف�سي،
كي �أرى العامل اخلاطئ حويل،
لي�س يف نق�ص املال ،وال يف وفرته،
عيد بهيج مفرح.
مثل ٍ
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َع ِّل ْمنا كي ال ت�سقطنا
الكلمة الوازنة بقوة ال�شر،
وكي تكون مبهج ًة،
كما كتبها اهلل نف�سه!  
َع ِّل ْمنا ال�صرب للعي�ش بال دموع،
حيث تفرح الروح،
وحيث �أتنعم بال�صباح البارد،
م�سرعة �إىل العمل على الأجنحة.
لدى املا ّرة وجوه جدية،
العامل يزداد ق�سوة يوم ًا بعد يوم،
�أعطني القوة كي �أغ�ضب من نف�سي،
عندما ال ي�سمعني حبيبي!
بب�ساطة م َّب ًة.
َع ِّل ْمني �أن �أكون
ُِ
�س�أحت َّمل كل �شيء!
�س�أوقد املوقد يف املنزل...
مل�شيت يف احلياة يف ِخ َر ٍق،
لو عرف هو كيف �أح ُّبه بقوة.
فلي�سمعني!� -أتو�سل...
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ال تصمت
...ال ت�صمت!
كم هو اجلو بار ٌد يف الليل...
�أرجوكُ  ،قل...
ُق ْل  �أي �شيء على الأقل!
�أرجوك ،ال ترف�ض حبي!
عندما تكون يف مزاج،
عندما
حول ال�شوق،
متاعب،
حز ٌن �أو
ٌ
ُ
حترتق بكاملك بالنار-
عندما
�أ�سرع �إ َّ
يل!
�ضوئي ي�شتعل يف النافذة!
هل روحك حترتق؟ �س�أعطيك لت�شرب.
�أو رمبا �أنت ال تعرف كيف تطلب؟
�أوه ،يا �إلهي! ماذا ميكنني �أن �أفعل الآن؟
خذ ،ابك� .أو الأف�ضل� -صدِّ قني!
ِ
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ف ْل ُي َغنِّ   الندى يف الع�شب عن احلب!
فلتهم�س �أوراق �أ�شجار الغابة عن احلب!
فلتتحدث الأ�صوات عن احلب...
م� ٌ
ؤ�سف �أن الغ�ضب يحرق عينيك.
�أت�سمع؟ الربيع يغني عن احلب!
يغني هو ،يرنّ ه ُو ،جمي ٌل!
يدمدم بحيث العظام الناه�ضة
ترق�ص يف فناء الكني�سة!
�أرى كيف ترتع�ش يدك.
الدومربا ترفع الأ�صوات �إىل ال�سماء،
تغ ّني وي�ص ّفق امليدان،
ويف ارتعا�ش يندفع احل�صان ال�صغري.
لذلك فليخربنا امليدان عن احلب،
الغروب ممز ٌق باحل ِّر حتى الأمل!
فلت�صرخ الروح عنه يف الليل.
فابك ...لكن ال ت�صمت.
�أما �أنتِ -
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مرثاة
1

بقتلي� ،أنت توقظ احلب.
ومتنحني نعمة الي�أ�س مرة �أخرى...
لكن �أنا يف كل الأحوال -قط ات�صل بي!
�أموت يف الدم ،و�س�أغني عن احلب.
�أنا نف�سي ،ب�شكل غري معقول ،ال �أ�ستطيع التغلب عليها:
�أن �أكون معك ،يا حبيبي ،يف الفرح واملوت!
�أمل القلب يزهر �أ�شعار ًا،
فاملوت واحلب مت�ساويان �أمام الرب.
�إذا نزل علي برد الأر�ض.
لن �أ�صدق �أن م�شاعري تال�شت،
�س�أحت�ضن موتي ،لكني �س�أغني عن احلب:
املوت مع احلب �صديقاي �إىل الأبد.

2

ال �أ�ستطيع �أن �أحب جزئي ًا،
�أحرتق يف حبي ب�شكل ال  ُيطف�أ،
براكني امل�شاعر يف روحي تلتهب بكل قوتها،
وتنفث �أبيات ًا نار َّية.
أحد،
لن �أ�شارك حبيبي مع �أي � ٍ
ُ
مر�ض احلب ُيع ُّد جرحي.
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مع هادمة البيوت ال �أتفق!
م�شاركتك مع �أخرى-فقدان للروح.
ال �أ�ستطيع �أن �أحب جزئي ًا،
من الغرية �أحرتق ،يا حبيبي،
ال تطلب مني الهدوء-
احتاد القلوب تباركه ال�سماء.
حبي يع�صف ،يهز القارب،
ف�أنا ،على الرغم من �أنني �أبدو وديعة �أحيان ًا،
لكني ميكن �أن �أحرق الروح يف حلظة،
عندما �أكون يف �أ�سر �شك الغرية.
ال �أ�ستطيع �أن �أحب جزئي ًا،
�أطري عقل حبيبي،
�أحرتق ،لكني �أحلم بالهدوء:
حبي مثل الطق�س ال�سيئ.
�أنت م�ضطرب لي�س م�صادف ًة...
لن �أجلب لك ال�سعادة يا حبيبي،
لذلك قلبك
بحزن �شديد...
ي�شعر ٍ

3

عبري الوحدة   -نعنا ٌع -
يدفئ باحلزن الأح�ضان.
�أ�سري و�سط تدفق النا�س
يف املحيط الب�شري وحيد ًة.
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وعندما ت�ستن�شق عن طريق اخلط�أ
�سر العبري احلزين،
ف�إنه يزعجك ،وي�سحرك،
لأنه يحنُّ للأبدي.
رائحة النعناع للآخرين غري مكرت ٍَث بها،
هو يهدئ يف بع�ض الأحيان العا�صفة،
هو يف�صل بيننا يف اخلريف،
لأن احلزن ين�ضج.
�إال �أنه ال ي�ست�سلم – يتدفق
و�إىل املحبوب يندفع بخجل-
يا عبريي املحبوب القوي،
يا داعي ًا �إىل ال�سعادة الأبدية.
منحت امل�صري ل َآخر،
بكيت وابتعدت.
�أبعدت القناعة بعيد ًا،
ووهبتك الغفران.
من املحتمل �أنك غا�ضب مني
لأنك مل تر دموعي.
لقد ملأت القلب باحلب،
لكن كيف �أتخل�ص من الأمل؟
هربت فوق البحار واملحيطات،
ومل �أقل لك �شيئ ًا.
كل ما َّ
عذب القلب -فليذهب �إىل اجلحيم!
لقد ا�ستبدلت احلزنَ
ب�أغنية.
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مسامحة
�أ�سامح َّ
كل من �ضرب خل�س ًة،
ومل تهتز له يد،
وكل �أولئك الذين مل يغفروا يل موهبتي،
ومل يبحث لدى ال�شم�س عن القوى املن�شودة.
�ساحمت كل َمنْ �س َّود النقاء،
الذي �سكب القذارة على الكلمات الربيئة...
يف عامل الغ�سق يندفع �ضوء ر َّنانٌ،
العامل الأر�ضي كله تدفئه املغفرة.
�إنها مبفردها تبدد قوى ال�شر،
�ستحرتق امل�صيبة ،و�سيبقى رماد ...
�أ�شعر بالأ�سف على الذين يف انتقامهم
ال يرون الروح ال�سماوية ب�أعينهم،
ولكن ميكن ل�سل�سلة الأفعال اخلاطئة
�أن جتد دائم ًا غفران القدر.
لكن تذكر احلقيقة املقد�سة ...
يف غفران ال�شر ال ت�ضع اللوم على اخلري.
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من اآلن
ً
ملكة !
فسي
ِن َن ِ
ُ ُأعل ُ

من الآن �أعلن نف�سي ملكة!
متيزتُ  �أنا بالوحدة امللكية!
مثل احلب الرخي�ص ،بالكاد يذكرونه!
وهد ْت بجع ٌة ،لكنها يف الواقع بومة!
هناك حيث ُ�ش َ
زمن ير ُّن ب�شكل غريب ،
�صوت القلب منذ ٍ
باب قدمي ي�ص ُّر فوق العتبة.
مثل ٍ
ال �أحد ال يعرف حقيقتي كلها،
ليحكم عليها ت�سعون قا�ضي ًا.
...من َخ َّرب ب�ستاين ،ود َّم َر كل ما هو حي؟
من الآن �أعلن نف�سي ملكة-
متيزتُ  �أنا بالوحدة امللكية!
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بقلبك تسأل محبوبك...
بقلبك ت�س�أل حمبوبك �أن يكون �صادق ًا،
كل �شيء كما هو بالفعل يتحدث عن امل�شاعر الرقيقة.
والزهرة التي تنمو من خالل احل�صى،
تريد �أي�ض ًا �أن تكون حمبوبة ،و�أن حتب.
�إذا �أهداك �صديق عزيز زهور ًا،
تو ُلد يف قلبك �أحالم عاطفية.
هذه هي معجزة ال�شعور اليقظ:
أنت حمبوبة له.
هو حمبوب لك ،و� ِ
بعد �أن طردتُ احلزن� ،أ�ستطيع �أن �أفهم �شيئ ًا واحد ًا:
لي�س عبث ًا هذا اللهب يحرقني!
تارة �أو ُّد �أن �أح ِّلق ،وتارة �أمتنى �أن �أموت...
لو �أين �أعرف � ِّأن  ملحبوبي حبيبة!
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أشعر في روحي ...

إال بثقل مع فرا ٍغ،
ال �أ�شعر يف روحي � ٍ
دعت باحللم املن�شود.
ف�أنا ُخ ُ
ويجب �أن �أف ِقد الل�ص ال�سلطة،
لي�س لدي الآن ما ميكن �سرقته.
�إذ
ّ
على قلبي ي�ضغط اال�ستياء والك�آبة،
ف�أنت بقيت فيه  ،وهذا العبء لي�س �سه ًال.
ومعنى احلياة و�سعادتها ال ميكن �أن نفهمها،
عندما ميكننا �أن نفقد كل ما هو جيد.
ال يوجد يف روحي �إال برودة كلمات الوداع اجلليدية،
ومرة �أخرى ي�أتي حز ٌن مميت منها ...
�س�أرحل .ما كان عزيز ًا مات.
�إنها احلياة ،يا عزيزي ،هذا كل �شيء.
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آليا داوليتبايف
( و ُلدت عام )1977
y yخريج��ة كلي��ة اللغ��ات بجامع��ة خلي��ل دا�س��موخاميدوف الحكومية
بمدينة �أتيراو بكازاخ�ستان.
�y yأ�ص��درت ف��ي ع��ام  2014ديوا ًن��ا �ش��عر ًيا يحم��ل عن��وان «نف���س 
الإ�ش��عاع» ،وف��ي ع��ام   �2017أ�ص��درت ديوا ًن��ا �ش��عر ًيا بعن��وان
«�صرخ��ة ال��روح» بتموي��ل م��ن الحكومة.
 y yا�ش��تملت ه��ذه الدواوي��ن ال�ش��عرية عل��ى العدي��د م��ن الق�صائ��د
الت��ي م��ن بينه��ا« :هناك بحيرة تحت القم��ر»« ،مدينة �أوربوالك
ال�صغي��رة» .كما ن�ش��رت قبل ذل��ك بع�ض الق�صائد الغنائية مثل:
«�أن تك��ون �ش��اع ًرا م��ن اهلل»« ،حقيق��ة ال ج��دال فيه��ا»« ،حب��ي
الأعم��ى» وغيرها من الأ�ش��عار.
 y yت��م ت�ضمي��ن �أ�ش��عار «�أكبيري��ن» و «جانارت��او» ف��ي المجموع��ة
ال�ش��عرية الدوري��ة .كم��ا قام��ت بت�ألي��ف ع�ش��رات المق��االت.
 y yترجم��ت �إل��ى اللغ��ة الكازاخي��ة �أ�ش��عار ريلكي��ه وتيميربوالت��وف .وقام��ت بترجم��ة الم�س��رحية الكوميدي��ة «م�س��رح» لماي��كل
فري��ن ،ودرام��ا «�أنتيجون» لج��ان �أنوي.
y yف��ي ع��ام  2016ت��م ن�ش��ر �أ�ش��عار الكاتب��ة ف��ي المخت��ارات الأدبي��ة «كازاخ�ستان-رو�س��يا» التي �أ�صدرتها �س��فارة كازاخ�س��تان
في  رو�سيا.
y yتعم��ل ف��ي الوق��ت الحال��ى مح��ررة لمرك��ز الفن��ون ال�ش��عبية ب�إقلي��م �أتي��راو بكازاخ�س��تان ،ومدي��ر الجن��اح ال�ش��بابي بالجمعية
العام��ة «الروحانية».
y yع�ضو اتحاد كتاب كازاخ�ستان ،وحا�صلة على جائزة المهرجان الدولى «�إلهام» لعام .2008
y yح�صل��ت عل��ى جائ��زة الم�س��ابقات ال�ش��عرية بمنا�س��بة الذك��رى المئوي��ة لمي�لاد البط��ل ال�ش��عبي باورج��ان مامي���ش والذك��رى
ال��ـ  350لمي�لاد ال�ش��اعر والم�ؤل��ف الكازاخ��ي العظي��م تول��ي ب��ي.
عام��ا عل��ى �إن�ش��اء الخاني��ة
y yنال��ت جائ��زة «�س��الكام جانجي��ر» ف��ي الم�س��ابقة ال�ش��عرية الدولي��ة لالحتف��ال بم��رور ً 550
الكازاخي��ة.
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قصيدة بال عنوان
ُ
مل ت َّد ُد خطة الأم�س.
علي �أح ٌد ما.
لو ي�شفق َّ
مل يبق �سوى ُخ ْر ٍج
ُم َث َّق ٍب مثل غربال.
بف�ضل ا ُ
خل ْرج،
لكن
ِ
ب�س ِّر روعة الثقوب
قت �إىل القمة،
ت�س َّل ُ
ونزلت عند الغروب.
ال�سم يف دماغي،
ُ
راكمت َّ
وجمعت الع�سل يف الوادي.
أحببت �شيطان ًا،
� ُ
و�أو�صلته �إىل حدود اجلنون.
�أر�سلت �إىل �أطراف العامل
ر�سائل مثرية،
لكنها بقيت دون �إجابة
كلمات الفتاة ال�سمراء.
بكى النا�س على النعمة،
كاذب)
(واح ٌد ب�صدق ،و�آخر ٌ
تواروا ،وا�ضعني
ال�شفقة �أمام وجهوهم.
مع مرر الوقت تع ّلمت
�أن �أر�ضى دون االندفاع ب�سرعة
�أقوم بالعمل.
و�أي�ض ًا �أود �أن �أقول:
احلقيقة – هنا يف �أ�شعاري.
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ومرة أخرى على كاروي
(إلى ماخامبيت( ) (1

يف الربيع ويف اخلريف جئنا،
جدي الروحي�  ،إىل القرب العزيز.
اليوم مرة �أخرى جئنا �إىل كاروي،
حيث �أنت مدفون� ،أيها البطل الثائر.
يبدو لنا �أننا ن�صغي �إىل الروح احلري�صة،
ونتذكر الو�صايا عن امل�ساواة.
لكن من يفهم الطموحات حتى النهاية؟
من �سريمي كل �شيء وراءه؟
ال تكفي ال�شجاعة لي ًال ونهار ًا
للمتابعة اليقظة لل�شعلة الأبدية.
روحك حتوم يف ال�سماء حار�س ًة،
ناظرة �إىل العامل بنظرة متفح�صة.
مزارك مق َّد ٌ�س ،حتت القبة.
ب�سالم معانا ُة ال�شعب.
تهد�أ
ٍ
هناك ما يكفي للأحفاد من ال�شعلة الروحية.
لكني �أتوجه �إليك مع رجاء :لدي ابنٌ ،
جئنا �سوية� ،أ�شفق عليه:
ا�سكب �شجاعتك يف قلبه.

(   (1

   ماخامبيت �أوتيمي�سوف (� : )1846 -  1804شاع ٌر  ،واحد من قادة ثورة الكازاخ يف غرب كازاخ�ستان.
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أنت شفقي الليلي
�أنت �شفقي الليلي مع اجلبني املت�أمل،
ر�أيتك – تنف�ست دفئ ًا.
رفرفت بجناحي واندفعت �إليك،
ُ
يف العناق – جرى كل �شيء وفق ًا للقدر.
بالكاد توقعت �أنت م�شاعري ال�صريحة،
أحرقت ب�شكل م�ؤمل.
�أنت �سمحت باحلب ،و� َ
فج�أة من اجل�سدين املح ّلقني دوت �صرخة،
وتلألأت الليلة الغائمة فج�أة!
ن�شرت �أنت جناحي الن�سر ب�شكل قوي،
امتلكتني – رميت بنف�سي �إىل اللهيب.
�أق�سمت بحما�س �شديد على عدم وفائي،
و�أنا نف�سي يف وقت الحق �صدقت هذه الكذبة.
ليكن ذلك كذب ًا ،وليذهب الق�سم �إىل اجلحيم،
وغطر�ستي �ستذهب �إىل اجلحيم.
�أنا مري�ضة بذلك الق�سم ،ال ميكنني �أن �أ�شفي
ومن �إحجامك �أن �أتغلب على مر�ضي.
نظرتي غ�سلها املطر ،جتمد بكائي يف �صدري.
الليلي ،عد ،ال ترحل!
�أنت يا �شفقي
ُ
ِاعرتف �أخري ًا� :أمل �أ�ست�سلم �أنا
بدون تفك ٍري �إىل �سلطتك؟
ْ
قل بذنب َمنْ حتطمت املرايا،
والقلوب؟...و�أنا نف�سي يف �أي �شيء مل �أكن حم َّقة؟
قل...
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لدى الحقيقة
مكان شرف  -السجن! ...
لدى احلقيقة مكان �شرف  ...ال�سجن! ...
حيث احلقيقة ال�شخ�صية� ...صماء وبكماء ...
حتفظ حتت القفل خماويف اخلفية،
و�أعمايل ال�شريرة ،ومقا�صلي اجلديرة،
التي فيها ال �ألوم بق�سوة ال نف�سي،
�أنا �س� ّ
أقطع و�أعدم نف�سي.
يف ال�سجن حقيقتي مثل �شم�س يف الظالم،
و�أبواب ال�سجن مغلقة ب�إحكام.
واجهت الكثري طوي ًال،
ُ
ال �أ�ستطيع الكذب والنميمة،
لن �أقول �شعارات
أجمد احلقائق العارية.
ولن � ّ
«هورا!» – �صاحها البليغون من على امل�سرح،
وبتهو ٍر حطموا باجلدار جباههم.
يحدث �أن الأغنية �أي�ض ًا تهبط على ال�صخور،
ومثل مهرة ،تتعرث فج�أة...
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م�ستهلكة ،مثل �شرف عاهرة،
�س�أغلق ال�ستارة ،و�أفكر لدقيقة
بجدي الذي �سئم القتال،
عن الوطن الأم الذي �أ�صبح ع�ش ًا �أجنبي ًا.
�س�أفكر بناقتي ،
بطفلي امل�ضطرب...
بينما حاولت القتال مع نف�سي،
قارن النا�س احل�صان املحدد ال�سرعة
مع احل�صان الذي يجر العربة-
معطني م�صري ًا واحد ًا لالثنني.
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لغة آباي
لغة �آباي ،لغة الأم،
لغة �ساحرة،
حيث احلزن م�شر ٌق ،حيث ترتع�ش الروح،
�أقول منذ ذلك احلني و� ُ
أعي�ش �شعر ًا.
مل �أعرف الرتحال ...
وكم من احلزن جلب.
ق�ضيت الليل حتت حجارة بالبال،
ع�شت ن�صيب الذئاب.
يف تلك الغابة الغريبة متنيت
�أن �أعي�ش بعيدة عن �أمي،
أ�س �صرخت
من الي�
ُ
يف لغتي الأم.
يف تلك الأعوام �أبط�أ الوقت �سريه،
تع َّرت الروح :ملاذا �أعي�ش؟-
تارة ُ�س ٌّم �شديد احلالوة ،وتارة ع�س ٌل �شديد املرارة؛
تارة يف دم اخلد ،وتارة يف دهون.
يا لغة �أمي� ،أقف �أمامك،
خمف�ضة ر�أ�سي،
واحد،
�أمامك يف الدموع �أ�ص ّلي ل�شيء ٍ
�ساحميني ،ال تدفعيني.
�أنا رفعت ع َلمي الرتكي يف ال�سهوب،
ولن �أفلته من الأيدي الأمينة.
�أوه� ،أيها املتنبئ �آباي ،امنح روحي ال ُق ّوة!
عزز روحي املوروثة!
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أنا مجروحة في قلبي
�أنا جمروحة يف قلبي...
�أنا جمروحة يف قلبي مائة مرة،
خيطت اجلرح.
ومائة مرة
َ
كنت �أنوي العي�ش بدون ق�شعريرة وحرارة،
لكنك �أذهلتني� ...إذا جنوت ،ونه�ضت-
�س�أقول ب�صراحة� :أنا جمروحة يف قلبي ،
لكن �أنت -ال ت�صلح يل!
و�أنت تقول :ال توجد �أي خماوف؟
ملاذا باهتمام �شديد نظرت �إيل؟-
مل �أ�ستطع املقاومة ،واندفعت �إىل بركة اخلريف،
والريح جذبت من �أحلان الكواري �أغاريد حزينة.
جتمد عقلي من اخلطوط والطرق املتعرجة
التي م�شيتها وراءك يف بع�ض الأحيان،
وبهذا ع ّقت حياتي للغاية.
وماذا هناك! هي مل تكن �سهلة بدونك ،اهلل يرى.
�آمايل �أزهرت خ�صبة ومت�أخرة،
ح�ضور الروح هرب بخجل وخفية.
�أنا جمروحة يف قلبي مبا�شرة .واخلريف بار ٌد.
والنظرة الفاح�صة لي�ست �آخر ما ق ّرب بيننا.
�أطار ُد خلف ال�سراب
حتملت امل�صاعب كما يجب.
�أق�سمت �أال �أحب �أحد ًا قط...
لكني �أحب!
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أحيان ًا أكون غريبة...
يف بع�ض الأحيان �أكون غريبة...
�ضحكي يقبع يف �أعماقي.
لغط عام،
�أ�سمع الهم�س الكوين يف ٍ
�صوت ًا حزين ًا يخطئ بالقوايف.
انق�ضى الوقت ،وتوقف الزمن ،
َّ
وجف ،ونفد دمه.
�سكر حتى الثمالة،
ال�صرب املرير يف حالة ٍ
وال�شر ابت�سم ب�شكل مريب.
�أو ُّد �أن �أ�سمع ال�ضحك العبثي
الغامر  ل�صديقي.
�صديقي و�ضحكه ال ميكن متييزهما،
مع ي�أ�سي ال ينف�صمان.
�شقيقا قلبي.
بدا �أين على و�شك �أن �أمل�س بيدي
حلمي ،وكل �شيء �سيتحقق،
لكن الأيام مت ُّر بهزات ع�صبية.
ومن �سي�سمعني ،من �سيفهمني؟
�أجل�س يف الركن الأحمر-الأخ�ضر،
�أكتب و�أهم�س عن �أنه مل يتحقق...
وماذا يف ذلك؟ اخرتقت الكلمات الغالف
وبلغت القوى العليا لوحدها،
وا�شتعلت؟ وانفجرت ال�سماء؟
�أ ٍه� ،أيها الربق ،ري�شاتك الذهبية
تتوهج وتت�ألق يا �سيدي!
�شكر ًا لك على الربودة وال�صرب!
ال تقتل� ،أرجوك! �أرجوك...
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الح َنك
ُّ
الس ُّم الشديد الحالوة يحرق َ
ال�س ُّم ال�شديد احلالوة يحرق َ
احل َنك،
ُّ
نحن االثنان نعرب � َآب.
�آب يتذكر غناء الكوموز(  ، (2
من �صربي يقطع القالدة.
�أنا حمرومة من الهدوء� ،أنا حمرومة من احلكايات
التي ينتظر �آب نهايتها اجلميلة.
�سئمت ك َّل �شيء.
�أنت �سئمت ك َّل �شيء� ،أنا
ُ
�صمت هم�س القلوب .و�صل اخلريف.
�آب يختار الن�ساءُ  ،يد ّورهن يف الرق�ص،
ي�ضيق البيابي ،ويحولها �إىل لآلئ.
�آب ودود مفع ٌم بالعاطفة.
نتذكر ربيعاتنا� ،سعاد ٌة عارمة!
يف �ضيق عينيك يرتاق�ص �شعاع مرير،
وتذوب ل�ؤل�ؤتي ،وتخفت النظرة الن�سائية.
ال ات�صال ،وال انقطاع،
واحد.
 ال نن�سى بع�ضنا ،وال نندمج يف ٍ
حب  �أبدي ،مل َّ
نتخل عن دمعة القلب.
مل ُنق�سم نحن على ٍّ
نحن مثل م�ساف َر ْين  ت�أخرا  
حزن.
على ال�سفينة ،ونل ِّوح �إثرها يف ٍ
احلمد هلل �-شاطئنا العزيز لي�س بفق ٍري.
احلمد هلل-ن�ؤمن ب�أننا �سنكون يف امل�ستقبل �أكرث ذكا ًء...
هل �أنت موافق؟

(   (2

   كوموز� :آلة مو�سيقية وترية.
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الحب الصامت
يا حبي ال�صامت ،يا حبي من طرف واحد،
كيف تعي�ش بدوين ،وبدون �شروق؟
هل �أنت ُم َد َّلل القدر؟ لكن من جديد
ال  ُت َ�ش ُّم من الريح �إال برودة.
ال ي�ستطيع املكر�س لهم ،وال املعانون ،
�أن ي�شاهدوا على جلدهم ن�صيبنا،
لكن الدمغ ي�شتعل ،يدق ب�أجنحته على النافذة   -
وب�أغنية املوت احلزينة يندفع �إىل احلرية.
�أوه� ،إنها نظرتك بدون �أمل ودفء؛
�أوه� ،إنها نظرتي املنتظرة للر ّقة واحلنان!.
يا �ضوئي ،مل �أ�ستطع �أن �أح�صل يف الرد
حزن ...وكل ما تبقى-خرافات.
فرح ،و�إمنا على ٍ
على ٍ
غرقت على الفور يف عينيك العمياوين.
خذين �إىل الطريق حتت الأ�شعة ال�صافية-
�س�أبد�أ يف الرق�ص متخلي ًة عن اخلجل واخلوف
ومن ال�سعادة �أ�سكر ليا َ
يل جمنونة.
لو �أنك �شاهدت رق�صتي املليئة باللهب،
لو �أنك �شاهدت ،يا �صديقي العزيز! ولو �أن الغرية قفزت!
لكن ال�شم�س مل ت�شرق...وبالقرب �أنا غري موجودة...
والهاتف �صامت...وهل ينق�صك حزنٌ....
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ٌ
نعمة من الله
أن تصبح شاعر ًا -
�أن تكون �شاعر ًا – نعمة من اهلل،
الأكرث �صعوبة �أن تكون �إن�سان ًا.
كل ما مل �أحققه،
هو الآن �أغلى �إ ّ
يل.
يف العذاب َولدتُ الق�صائد،
�أعامل نف�سي كعد ٍو،
من قيودي هربت
والبك احلليبية.
من ظالم الأنهار ِ
�أ�صعب من حياة الكالب
حياتي .لكن قلبي العاري
ما زال يهدي
عالمات جنمية.
على خلفية الأوهام
�أقف وحيد ًة
و�سط ال�شعراء َّ
املحطمني
ل�ست الأخرية يف ال�صف.
يتحملونني مثل طفل-
بعد املعاناة والإخفاقات-
الق�صيدة ملفوفة يف قماط
حتت نحيب جنائزي ...
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بال عقل
�أنا �أفقد عقلي ،لكني بنف�سي �أ�شعر:
�أحب �ضحكك املجنون بجنون!
ي�شتعل �شعل ًة تلمع يف منت�صف الليل،
يرجتف مع الريح ويطري
�إىل النافذة املفتوحة ،حا ٌر و�سريع،
ويف القلب ي�ستعر اللهيب!
�أنا �سعيد ٌة مبا يحدث ،لكني �أخفي-
علي.
ذلك ما كتبه القدر َّ
كنت حمكومة باحلب،
ويف عجزي ذنبي.
�أنا ممتنة لهذه ال ُقرعة،
بدونك ت�ص ّرف قدري بحماقة،
ونظراتك �أذابت احلرية
وحددت م�سبق ًا ن�صيبي.
�أنا مل �أتوقع �أن
حتب رج ًال من �ضحكه-خطيئة حتمية.
حاكموين� ،إذا على ذلك يحاكمون،
وحدها �أحالمي اتركوها يف �أمان.
بال عقل-
�س�أعي�ش يف الدنيا
ٍ
الأمر الذي �س�أعرتف به �أمام املحكمة...
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عدم إطاعة العقل
�صديقي�-شخ�ص
ٌ
يده�ش اجلميع.
غريب،
يف بع�ض الأحيان هو ٌ
و�أحيان ًا ٌ
عنيف وغري واقعي.
لكن يف ال�شرف والذكاء
ال مناف�س له.
بدون توتر ،بدون خوف
 ال يعي�ش وفق ًا للأوامر.
بدون مقود وبدون �أ�شرع ٍة
اكت�شف العامل ...لكن احلزن ينه�شني:
لي�س لدى هذا ال�شخ�ص �أ�صدقاء.
غري مرئي لكل النا�س ...ال يكرتث.
يف بع�ض الأحيان يقول اجلواب
و ُيظهر �شخ�صيته،
لكني ال �أ�ستطيع �أن �أ�شهد
على �أنه موجود ،ولي�س كذبة.
وكاذبة الإجابة الأخرى
عن �أنه غري موجود يف العامل.
و�إن كان غري موجود يف العامل،
�أكون �أنا نف�سي قد �سقطت يف ال�شباك،
يف �شباك ذلك ال�شخ�ص،
ولن �أُ�ضجره.
�أنا نف�سي ال �أعرفه،
 �أنا بب�ساطة �أ�ؤلف �أغاين،
ل�شخ�ص،
أغان
� ٍ
ٍ
ولن �أُ�ضجره!
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تنته الحكاية الخرافية؟
لماذا لم
ِ
ملاذا مل تنت ِه احلكاية اخلرافية؟
من �أين ي�أتي الأمل؟ وماذا �أخ�شى؟
عيني ،مثل �سراب!
ْ
ابتعد عن ّ
وبدونك �س�أعي�ش ب�شكل رائع!
اخرج من قلبي! �أنا بدونك �س�أبقى مرتبعة مع تاجي
على العر�ش.
رفعت ب�إلهامي ...رج ًال �إىل القمة؟
�ألي�س عبث ًا ُ
ووهم،
�أنت� ،أيها امل�صنوع من ٍ
خيال ٍ
ال جت ُر�ؤْ على االت�صال بي الحق ًا.
أمل على �صدري
ال جت ُر�ؤْ على �أن تع ِّلق زهرة � ٍ
عندما �أنطلق يف رحلة طويلة.
توقفت عن اعتبار نف�سي
من العا�شقني املظلومني واملحرومني،
بغي�ض لهم �أن يلقوا ب�أحبائهم و�أحالمهم
أجب باملثل-وكل �شيء على ما يرام،
من عل ٍّوْ � .
لكننا يف احلكايات اخلرافية يف معاناة.
و�أنا ،دون �أن �أ ّدعي النجاح،
ذبت يف �ضحك بهيج،
ُ
والآن ،كما ترى ،وحدها الق�صيدة
قادرة على �أن ثري احل�س َر ِ َّ
ة ف.
عندما متتطي ح�صانك،
ال تلتفت �إ ّ
يل.
الزمن ي�شفي ...وال�سطر يثني...
�س�أعي�ش بدون ب�شكل رائع!
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ُ
اخترعتك
أنا
�أنا اخرتعتك
حتى تكون الأغنية،
حتى ال �أموت من ال�شوق
يف انتظار ال�سعادة؛
حتى يف حلظة خط�أ
ال يخبو �ضوء الأمل.
لو �أن هناك �سب ًبا
لأن �أختفي عن العيون ال�صاخبة.
كي يومئ يل العلو
ليتحقق حلمي-
�أحتول �إىل َط ْ ٍي-معجز ًة
يح ِّلق يف ال�سماء عالي ًا.
اخرتعتك...
�إن كنت غري حم ّقة،
اعذرين على الأنانية،
مل �أفعل ذلك بق�صد ال�شر.
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أكبيرين يلغيزيك
( و ُلد عام )1980
y yخري��ج كلي��ة التاري��خ بجامع��ة الفاراب��ي الوطني��ة الكازاخي��ة ،
م�ؤلف دواوين �ش��عرية بعنوان «هم�س��ة الظالل» و «م�صباح وراء
حاف��ة الالنهاي��ة» وق�ص��ة «الطفول��ة الت��ي ل��م تك��ن».
y yحا�ص��ل عل��ى جائ��زة الدول��ة لل�ش��باب «داري��ن»  ،والجائ��زة
الجمهوري��ة لل�ش��باب «�س��يربير» ،وجائزة توليجي��ن �آيبيرجينوف
والجائ��زة العام��ة «�ألتي��ن كاالم».
y yتن�ش��ر �أ�ش��عاره بانتظ��ام عل��ى �صفح��ات الجرائ��د وف��ي مواق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ى.
y yق��ام بترجم��ة �أعم��ال �إيف��ان بوني��ن ،ودميت��ري ميرجكوف�س��كي ،
وف��ارالم �ش��االموف ،وفالديمي��ر في�ستو�س��كي وجيم��ا �أبولينير �إلى
اللغ��ة الكازاخية.
y yف��ي الوق��ت الحال��ى ت��م �إ�ص��دار ون�ش��ر الكت��اب الم��زودج لأ�ش��عار
�أكبيري��ن يلجزي��ك وي��رالن جوني��ز ب�صيغ��ة «  .»Twinbook
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وحدة
على حافة الكون الكبري
�أر�ض وحيدة.
نعي�ش عليها بتوا�ضع
وعزلة� ،أنت و�أنا.
�أي عي�ش يف هذا العامل
لوحيد؟
ٍ
و�ضع العنكبوت �شباكه،
ي�صطاد فرا�شة فيها.
وحيدة هي-اجلذع ،احلجر،
كل ذ َّرة – وحيدة،
الطائر حتت الغيوم،
ال�شاعر-
�سيد ال�سطور.
وحيد ًا يحرتق
دخان ال�سيجارة...
من الأعايل ينظر القمر-
نظرته وحيدة.
املوت والوجدان – وحيدان،
كل �شيء وحيد.
واهلل �أي�ض ًا...
معنى احلياة �شديد الق�سوة-
فرا�شة وعنكبوت.
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الكوبيز  ...القلب
عندما يزحف النهار �إىل الغروب ،وتنت�صر على العقل الأحالم،
واحلدائق املُعتمة عندها تع ُّج ب�أنا�س ع�شوائيني،
يف هذا الوقت تندمج جميع �أ�صوات العامل يف تيار واحد،
وي�أ�سر ك َّل وجداين �صوت الكوبيز اجلبار،
عندها يظهر لك يف الدائرة �شامان يغ ّني،
�ستغني روحك يف �صدرك م�صدِّ ق ًة حالوة اخلداع.
عندما ين�شطر حجر اجلبال املتحم�س  ،والأنني امللهم ،
�ستدرك كم هو يرثى له هذا العامل ،وكم هو مقي ٌد.
وعيد الوجود هذا ميتد �آالف ال�سنني،
ُ
حميط ع�شب الري�ش الأ�شيب �سيحجب النور �أمامك...
وفج�أة تنقلك قوة خف َّية �إىل �أر�ض �أخرى،
حيث حولك تنهدات غريبة ،مثل هرير ُع ْ�س ُب ٍة(    (1رهيب.
وحياتك اخلالية من الهموم كالريح بكل قوتها،
ووحدها �ستتبخ ُر يف الهواء ر�ؤى القبور القريبة.
�سيمزق وتر الكوبيز الغا�ضب احلجاب عن رحابة ال�سماء،
و�ستنجذب الغيوم يف ال�سماء �إىل قطعة الأر�ض.
جتتاح رياح جليدية،
ثم من �أعماق الظالم ُ
تبد�أ عناقيد النجوم تنهار تدفق ًا من الهاوية الليلية.

(   (1

  ال ُع ْ�س ُ َبة� :أنثى النمر.
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هكذا تظهر يف هذه ال�ساعة طهارة روحك!
وكي ال تندم الحق ًا� ،أ�سرع للتغلغل فيها!
على الأر�ض �ستهبط املالئكة و�أرواح من رحلوا،
�ستجتمع كلها هنا...
مينحنا الكوبيز النور الأبدي!
يهبنا اخلالق من ال�سماء �سحر الأ�صوات الغريبة!...
علي هبته!
روحي تتناغم معها ،وعزيزة ّ
علي �أن �أكون �أكرث توا�ضع ًا ،حتى ال يتمكن ال�شيطان
لكن َّ
من �أن ي�ش ّوه يف روحي املغ ّنية ما وهبني اهلل ب�سخاء!
كي ال ي�صمت الكوبيز،
لي�صدح يف قلبك �إىل الأبد!
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الصبي العجوز
�ضواحي املدينة،
رائحة نتنة،
�صيف خانق.
من املجارير تطري تنهدات امل�شردين املحرومني.
متجنب ًا العراك ،كل يوم ي�سري هنا-
مت�سول ،م�صاب يف عقله منذ الوالدة.
�صبي
ٌ
ٌ
يف هيئته احلزينة يذهب لي�س�أل النا�س الطعام.
مب�شق ٍة بد�أ العجوز ال�صغري ذو الأعوام ال�سبعة العي�ش.
ربيب الأر�ض اليتيم ،ثمرة ذنب والديه،
من الإهانة ت�سم ُع منه تنهدات احلزن.
بالن�سبة يل الفقراء هم �أنا�س حقيقيون...
�إذا ما رمى �أح ٌد ب�سخاءٍ له يف القبعة
قر�ش ًا نحا�سي ًا،
ي�ص ّدق �أن املر�ض �سيبتعد عنه،
ويغني يف الق�صب ،وال يتذكر �شيئ ًا.
لكن على من ينادي هذا ال�صبي العجوز؟
يتجمد الدم يف العروق� ،أغنيته – �صرخ ٌة خرقاء.
ج�سده ينه�شه املر�ض،
وعيه غارق يف الظالم...
ال تظهر ح�شود املارين غري املبالني تعاطف ًا معه.
واليوم –مثل الأم�س ...
وح ٌّر جهنمي.
رائحة نتنة َ
من املجارير �آهات امل�شردين من ال�صباح وحتى ال�صباح.
ويعزف على ق�صبته ،ويذرف الدموع امل�ؤملة،
وهي يف يده ،مثل مزمارُ  ،ي َغ ّنيُ  ،ي َغ ّني...
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النشوة
�شعرت �أن الأجنحة ترتع�ش على ظهري،
وح َّلقت كما لو كنت مالك ًا ،كما لو كان كل �شيء يف املنام.
وارتفعت
انطلقت
ُ
ُ
حم ِّلق ًا يف ال�سماء،
فرح �سكبتها العيون امللهمة.
ودموع ٍ
« لو �أنني �أجد عالج ًا جلرح قلبي،
لغنيت للقمر الكبري،
ولتمكنت من �أن �أح�ضن ال�شم�س! » ...
مع هذه الفكرة ارتفعت
فوق �أ�شد الآالم اجلهنمية،
وا�ست�سلمت لالبتهاج باحلرية
روحي امل�سكينة.
فروحي مل تر مثل هذه النعمة قط،
فما بالك �إذا طارت بعيد ًا ،ال تعرف �إىل �أين.
من بعيد �أرى جنة عدن ترتاق�ص �سراب ًا،
أجنذب بروحي نحوها ،مذهو ًال بهذه املعجزة.
� ُ
«�أحق ًا ظهرت �أمامي فج�أ ًة خمائل اجلنة
التي و�صفها الأنبياء؟!� ...س�أدخلها ،يا �إلهي! »

617

�أرى ظ ً
الال جمنحة تتغلغل يف الب�ستان ال�ساحر ،مثلي،
بخجل متحم�س ًة للجوائز.
م�صطف ًة
ٍ
ُ
الظالل الأقربا َء والعبيد،
هناك ت�ستقبل
تتحدث معهم ب�صمت -ال  ُت�سمع هنا �أ�صوات! ...
يائ�س؟
طاملا �أن النا�س يف مثل هذا الر�ضا ،فلماذا �أنا ٌ
قالت �شيئ ًا دون تفكري �أفعى مطوية!
هل كانت امر�أة �أم �شيطان ًا،
�أنهكها �شغف الليل ،ويف عينيها �سبح القمر.
إذن،
ات�ضح � ِّأن جاهل ،غزوت اجلنة دون � ٍ
على ظهري �ضربني ٌ
ب�سوط وك�أنه يقول:
مالك ٍ
اعرف ال�شرف!
و بال �أجنحة هبطت من جديد �إىل هذا العامل ،حزين ًا،
ومنذ ذلك احلني �أخاف ب�شدة نف�سي بال �أجنحة.
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شلل النوم
( الكوابيس )
فج�أ ًة مت َّكنت الغربان ال�سوداء من �أن متلأ منامي،
عن �شكوكي وخماويف تنعقُ
عال.
ٍ
ب�صوت ٍ
أع�شا�شها (� ُ
ب َن ْت � َ
أعرف ،دوم ًا) يف �شعري،
وترمي يف فروة ر�أ�سي الرعب الأ�سود لكلماتي اجلريئة.
هناك ،يف �أعماق الالوعي ،تدور دوامة
توجه العقل �إىل �أفق جمهول.
 �أجتول يف منامي لأفت�ش يف جتوايل عن
بيت �أبي الذي مل ُي ْبَ ،و�أنا فقط �أحلم به.
يف بيت �أهلي ذاك� ،أرى كل املا�ضي يف حلمي ال�ضبابي،
ك َّل �أقاربي و�أ�صدقائي  ...الذين ال يذكرونني.
يف الفناء تنقر احلمائم احلبوب ،حمدِّ ق ًة بالغربان.
�إنها طيور �أمزجتي التي ع�شتها منذ زمن بعيد.
كل ما يف هذا البيت كما يف ال�سابق ...وبطريقة جديدة الآن...
�أبي مع �أمي� ،أخي مع �أختي ...الباب مفتوح يل...
ال �أجر�ؤ على دخول بيتي ،يقول املنام الرهيب،
حقيبة ال�سفر يف يد املتجول انقلبت �إىل كلب �أ�سود ...
داخل اجلدران ت�ص ُّر ريح ال تهد�أ.
برتقب.
القادم
املنطقة ب�أكملها تتابع
ٍ
َ
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�أندفع مم�سك ًا بالكلب من طوقه،
�أنظر يف النوافذ منادي ًا �أمي و�أبي،
را�ض لأنه ال �أحد يعريني اهتمام ًا...
غري ٍ
�أبي ينظر �إيل من النافذة وهو �صامت...
رميت كل �شيء ،و�أذهب مبتعد ًا �إىل عامل الالوجود الغام�ض،
نف�س الريح ،لكن ل�ست �أنا على الإطالق...
كما لوكنت َ
ني حمموم،
فج�أة ي�أتي يف الظالم من فناء الكني�سة �أن ٌ
ومن الرعب يرجتف على الطاولة م�صباحي  ...
�أ�ستيقظُ  ،مبعد ًا بكفي �ضباب احللم.
هل منامي هو حقيبة مظلمة؟
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القطرة والحجر
الليل -لي�س لي ًال ،بل وقت الفجر.
الهالل ي�ضيء يف الأعايل،
القطرة تهم�س للريح ب�شيء ما،
مت�سكعة على �صخرة.
هل هي دمعة؟
�أم �شب ٌح متقلب،
�سراب ُم ٍغر؟
�أم
ٌ
ف�أنا �أي�ض ًا – كذبة ،خط�أٌ ،
خيال �شخ�ص ما ونزوة.
والدموع يف العيون احلزينة...
هي �أث ٌر م�شرق للحزن.
وحتت القطرة حج ٌر نائم...
�أم هو �ضو ٌء �سقط من ال�سماء!
ال�شعر يفوح �صبغ ًة...
هذا مهزلة ،ظالم فارغ.
والدمعة -بوزن احلجر ،
الدمعة-احلجر ثقيلة.
الليل -لي�س لي ًال ،بل وقت الفجر.
الليل�-ضرب الأوردة اخلفية.
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�أنا –ل�ست �صورة �إن�سان،
هكذا ،قرب القوى اخلفية.
وعندما متوت التنهدات،
�سي�أتي عا ٌمل هائ ٌج،
حجر� ،سينه�ض،
مثل ٍ
وميزق احلجاب عن نف�سه.
الليل -لي�س لي ًال ،بل وقت الفجر.
�أ�سمع �صوت ًا من�سي ًا،
�أنادي ال�صورة العزيزة،
املخفية يف قطرة حجرية.
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المدينة خريف ًا
حرب �شر�سة من �أجل احلياة،
من نافذتي ُترى ٌ
ما هو معنى الوجود ،من ي�ستطيع �أن يقول يل؟
يجب �أن تنه�ض على الأربع وت�صرخ،
وت�صبح وح�ش ًا.
حتى تلمع العينان اخل�ضراوان!
من خالل نافذتي ُيرى دوم ًا �شارع ٌ
مكتظ بالنا�س،
وثالثة �أنوار
ت�ضيء الأفق.
�شعر� ،أحتاج لأن �أ�شرب-و�س�أ�شرب ،
ولكي �أ�ؤلف بيت ٍ
م�ست�شعر ًا حزن ًا كبري ًا.
من خالل نافذتي ُي�سمع دوم ًا هدير املحركات،
�صاخبة،
تنفثُ يف الهواء غاز ًا �أزرق ًا...
وكي ال يتح�سروا على املا�ضي ،يذكر اجلميع الأ�سفلت امللتهب،
غالب ًا ما تكون الكلمات لنا غري دقيقة.
على النافذة من جديد يد ُّق مط ٌر م�ش َّر ٌد ،وي�ضاعف كذبه،
والكعوب تطرق على الر�صيف ...
لو �أن اخلريف يتمكن من �أن ي�ؤلف ق�صيدة ،
لأ�صبح �ضباب احلياة للحظة م�شرق ًا �أمامي!...
من خالل نافذتي ُيرى دوم ًا عمق الكون الأ�سود...
�س�أكون �سعيد ًا لو �أب�صق على �أموالهم! ...
و�إذا ما نظر �أح ٌد يف و�ضح النهار �إ ّ
يل باحتقار ،
ف�إين �أرى نظرة الوح�ش اخل�ضراء.
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ضباب
من حزين و�أملي مولو ٌد
كحلم.
�ضباب ال�سهوب ،ال�سميك والثقيل ٍ
فيه يتجول مالك ،والليل ال ميلك �سلط ًة عليه،
هو بنور اجلنة م�ضا ٌء حتى قدميه.
هل لدي ما يكفي من ال�صرب الدءوب؟
تتموج �ساعتي �ضوء الوقت يف الظالم.
�أ�سمع يف الظالم الدام�س بكاء طفل
مولود لتوه من ع�شب ال�شيح.
ُم َقدِّ م ًا نف�سه برعم م�سك عطري مل يتفتح بعد ،بكي.
بعد �أن �أ�صبح �ضحية لفكر غري ُمط َّه ٍر من الكذب،
منكب �ساجد ًا هنا.
العقل املقتول ٌّ
مكر الكذب! انظر �إىل ذلك ،ال قوة!
كما لو �أنه ري ٌح جتمدت يف الطريق،
بثقل �أبي�ض.
يخيم على ال�سهول
�ضباب ٍ
ُ
ٌ
وب�شكل مبهم ُترى فيه املنازل امل�ألوفة-
ٍ
يا �أر�ضي املهجورة ،يا قريتي الكازاخية...
كما لو �أن االبن ال�ضال قد مت�سك بوطنه من جديد...
�شعاع ال�شم�س ي�سقط على �شعري.
ال�ضباب الأعمى و�أنا ...نحن وحيدان متام ًا هنا.
ومع ذلك ،مل �أمتكن من �أن �أحتدث عن نف�سي:
من امل�ستحيل التمييز بيني وبني ال�ضباب...
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كلمات متقاطعة
مل�س فكري �أ�سرار الوجود،
ومتكن من �أن يبدد الظالم حوله.
ولكن من يف العامل لديه القدرة على �أن يفهم حزين؟
مع الأمل يتنهد �أح ٌد ما يف قلبي.
بقلبي �سمعت �أنا �صوت الكون،
وملأ الرعد ال�سماء الفارغة.
تذكرت �أمي،
مليئ ًا ب�شعور الذنب ال�شرير،
�صرخت بحيث �أ�صبحت النجوم يف ال�سماء مرتبكة  .
ُ
حاولت �أن �أرمي قناعي ،و�أ�صبح نف�سي،
لكني �شعرت باال�شمئزاز من �صورتي القدمية!
�شاهدتُ الهاوية ،م�ستمتع ًا بالفراغ...
فيها ال ميكن اال�ستناد على �شيء.
من �أين جاءت فكرتي؟ من وهبني �إياها؟
�أين جتد كلمتي ال�صادقة معناها؟
�أرتفع �إىل ال�سماء ،بني �أنوار الليل،
ومل �أفهم يف هذه احلياة �شيئ ًا.
�أح ٌد ما يف ال�سماء يريد ك�شفها،
الكلمات املتقاطعة املت�شابكة لوعيي...
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في ليلة  1حزيران
طيور �سوداء  -قطرات �سوداء،
ت�سجد.
�أنا�س مملون ،عيون بدون رمو�ش،
�آهات امل�ست�شفيات.
غبار �ساحة املعركة ،خيول ميتة،
�أرواح احلرب.
يا لها من �صورة ،من يغمغم،
يا �إلهي ،اهد�أ!
تنهد يطري� ،أالحظه
بعني الروح
برع�شة يهتز ويختفي
قو�س قزح الظالم.
مباذا ته ّدئ؟
مبو�سيقى ال�ضوء؟ بغاما الظالل؟
بظل القمر؟
يف �سطور العهود� ،أح ٌد ما �إىل الأبد
ي�سحق الأحالم.
انتهى!� إنه ال�صيف .الرياح مع التحية
تهم�سْ َ « :
ن »...
ال�صدى يبتعد ،ببطء يف لون
وروائح الربيع ...
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التصوف الالسلكي
�أ�صوات ال�شظايا تطلقها حنجرة
�شخ�ص ما ،مع بزوغ الفجر
يف غرفة �صغرية كلمة-مذبح
الليل يرتدي حجا ًبا.
�صوت �شعبي
فجوة هواء؟
املطر ميت�ص الدماغ و
ب�س�ؤال هادئ الباب مفتوح على م�صراعيه -
�صدى القرنفل.
يندفع من مكان ظل مو�سيقى،
نوتا عامل غريب.
ت�سقط حطام ًا حاد ًا امل�ؤامرات
�صرخة قيثارة �ساحرة.
� ...صورة جلو�سي ،ها هو �أنا ،كما يقولون،
�أ�صوات مالعب رماية �سحيقة.
مرة �أخرى بكلمات الإله امل�ألوف لنا
يهم�س بهدوء من الهواء! ...
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المرثاة الليلية
يف غرفة هادئ ٍة ُ
الليل ميزق احلجاب.
مل نو ُلد بعد ب�سوناتة.
�أفكارنا مثل اخلريف على ال�ضفة الأخرى
وترق�ص على نع�ش �شاعر ...
لقد و ُلدنا بالكاد حتت الأمل الأبدي،
رمبا �س�أل َ
اهلل �آخرون ...
هذه الغرفة هي �سهل العناقات الهادئة ،
لأننا نبكي متام ًا كالأحياء؟
�أنت و�أنا تقريب ًا مل نتقابل �أبد ًا
يف ظالل غري مفهومة من احلزن؟
هذه الغرفة عبارة عن فقاعة قامتة لري�شة،
فقط حتت حنان الأوتار نعربد ...
ميكن ل�شمعة امل�شمع �أن متر،
مثل ظل وتختفي خماطر ًة.
�إذا مل جتدنا يف هذه ال�ضواحي
ملاذا نحزن نحن بكل هذه املرارة...
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أس َود ...
بظل ْ
ٍّ
ٍّ
بظل � ْأ�سو َد قابع على ورقة،
ب�ضوء �أبي�ض �أ�ستيقظ يف ال�صباح الباكر.
رمبا �س�أ�صبح يف وقت ما �ساحر ًا،
لكنني �س�أبقى �ساذج ًا وغبي ًا.
الأفق م�شتعل يف ال�شرق
�أتعلم و�أن�سى عن الأمل.
�سوف يلم�سني الليل بتيار لطيف،
والروح �ستنتحب بالت�أكيد!
حجر ًا رمادي ًا �س�أجل�س على الطريق،
�أ�ستبدل �ضعفي ب�صالبة.
مونولوج ًا غريب ًا غري مفهوم ،
َ�سمعك مرار ًا وتكرار ًا �أق ِّبله ...
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شرفة .أقف ،أدخن ،أبكي...
�شرفة.
�أقف� ،أدخن� ،أبكي...
�أح ٌد ما يهم�س يل «اكتب»:
«مثل اليوم� ،أنا ال �أعني �شيئ ًا
�أنا جمرد ظل روح كبرية .« ...
والليل بعيون �ضخمة،
يرى كل �شيء ،يرى ...
ال تتنف�س!
مبثل هذه الدموع النجمية،
وحدهم الأطفال يجيدون ...
و�أنا طفل �أي�ض ًا� .أبي يف مكان ما ...
�إنه قريب رغم ذلك .هو وحيد.
قل يل من �أنا؟ ال جواب،
قل يل من �أنت� ،أيها الدخان الأ�سود؟
وحياتي �أمامه مثل الطفولة،
و�أنا طفل رائع.
و�س�أ�ضطر يف وقت ما
لأن �أعود �إىل ال�سماء� ،إىل م�سقط ر�أ�سي!
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نازيرا بيردالي
( و ُلدت عام )1980
� y yشاعرة كازاخية وا�سمها الم�ستعار نظيرة بيردالي.
y yو ُل��دت ف��ي الخام���س  م��ن يولي��و  1980ف��ي قري��ة �س��اريكيمير
ب�إقلي��م جامب��ول ف��ي  كازاخ�س��تان.
�y yأنه��ت درا�س��تها الثانوي��ة بمدر�س��ة كيكباي��ف ع��ام
وتخرج��ت ف��ي جامع��ة الفاراب��ي ع��ام .2001

1977

y yن�ش��رت ق�صائده��ا ف��ي الجري��دة المحلي��ة ب�إقلي��م ط��راز «�أك
ج��ول – الطري��ق الأبي���ض» وف��ي ال�صحاف��ة الحكومي��ة وع��دد م��ن
المجموع��ات ال�ش��عرية.
y yقام��ت بت�ألي��ف بع���ض الكت��ب« :الليل��ة الممط��رة»  ،2001
«القل��ب المح��ب» «  ،2009جميل��ة الك��ون» ع��ام .   2014
y yح�صلت عام  2004على جائزة �آيبرجينوف الأدبية.
y yح�صل��ت عل��ى زمال��ة رئي���س جمهوري��ة كازاخ�س��تان ف��ي مج��ال
الأدب ع��ام .2014
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أنت؟»
سؤال« :أين ِ
أنت؟»� -س�ؤا ٌل واح ٌد �أ�سمعه كل يوم،
«�أين � ِ
ويف الواقع� ،أين �أم�ضي الوقت؟
دائم ًا مع االبت�سامة �أ�سري يف العامل،
�أجد نف�سي من جديد يف كل يوم.
عيني؟
من يحتاج يل والدموع يف ّ
ال ينبغي �أن تع ّذب النا�س مب�شاكلك.
و�إذا تعرثت فج�أة على طريق احلياة،
�أجد القوة لأن �أقف و�أ�سري من جديد.
و�إن مل يكن هناك قوة لأن �أنه�ض� -س�أح ِّلقُ طائر ًا فوق الأر�ض...
و�أعرث على الفر�ص لأن �أعي�ش و�أكونَ نف�سي.
ال تك�شف للنا�س نقاط �ضعفك،
�أحزانك عميق ًا يف نف�سك خبئها.
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�أو�ساخ الإ�ساءة من نف�سك بال رحمة ام�سحها،
و�إىل الأعلى نحو حلمك الأبدي ح ِّلق.
و�إذا ما �آملك ج�سدك وروحك،
ال تدعي �أخاك وزوجك يعرفان بذلك.
لي�س ال�شعور بالوحدة ،بل وحده قانون القدر،
مكتوب للإن�سان �إىل الأبد.
ٌ
واحلياة مع م�صائبها بالن�سبة يل لي�ست فظيعة،
فقوتي يف �أ�شعاري كامنة.
مل �أعتقد �أنني �س�أ�ضيع يف هذه احلياة الفانية،
�أنا معكم هنا،
لكن فقط ...يف كوين اخلا�ص.
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ذلك هو قلبي!
الليل �شال ُه الأبي�ض الثلجي،
�إذا �ألقى
ال�صباح على ِ
ُ
�إذا �أيقظتك الطيور الهام�سة ،و�أهدت �إليك ال�سعادة،
و�إذا ط َّلت ال�شم�س البي�ضاء مع ابت�سامتها يف نافذتك،
َ
ال�شرق املحرتق-
م�ضيئ ًة بلونها املتوهج
ذلك هو قلبي.
الريح خيوطك ممازح ًة،
�إذا ق َّبلت ُ
�إذا بد�أ املطر الغزير فج�أ ًة ِّ
بعنف �سقفك،
يحطم ٍ
ب�شروق ال�سماء ،يزين املط ُر
وثم ًال
ِ
بالزهور الفتية �سطح ال�صحراء الهامد –
ذلك هو قلبي.
�إذا �سقت الأمطار بالربي ِع رحاب َة الوديان،
ي�صدح ب�أغاني ِه يف احلقول ،
ال�صيف
�إذا بد�أ اجلندب يف
ِ
ُ
�إذا زارتك يف يوم ر�أ�س ال�سنة ،حامل ًة متنيات ال�سعادة ،
الثلج بهدوء على فروع �شجرة التنوب-،
وح َّلقت كرات ِ
ذلك هو قلبي.
�إذا ال�صف�صافة احلزينة ،على �أبواب ال�شتاء البارد،
ن�شرت يف الأر�ض م�شاعري املخف َّية  ،
وت�سقط على الأر�ض ورقة من �شوق مي�ؤو�س منه،
�أُ�ص ّلي �أن ترف َع هذه الورقة وت� َ
أخذها للذكرى-
ذلك هو قلبي.

635

المطر
�أيها املطر املحبوب!
هل هذا حق ًا �أنت؟
مرحب ًا به!
َ
و�صلت يف ال�صباح �ضيف ًا َّ
جلبت ربيع ًا و�أحالم ًا جديدة،
َ
وحزن ًا جديد ًا جلبت معك!...
�أغني ًة حزين ًة يدق املط ُر على نافذتي،
ٌ
� ،شكوك يف قلبي،
أ�سكب الدمو َع
� ُ
�أتذك ُر �أيام ًا ع�شتها منذ زمن،
هذه الدموع حتي ٌة لأيام الطفولة البعيدة.
�أه ،ملاذا �أيقظت احلزنَ ِ َّ
 ف؟
ملاذا �أنت طورت حزين؟
ا�ضطرب قلبي ،وتدفقت �أبياتي...
َ
امل�شاعر احلزينة تعبت من ال�صمت،
من �أعماق قلبي ارتفعت موج ًا.
هذه الغيوم التي كانت مع َّلق ًة فوقي،
جلبها معه الربيع القادم،
ليلي،
قطرات رطوبة ،نهار ٌ
ربيعي ،مط ٌر ٌّ
َ
كنت دائم ًا ُمغ َرم ًة بقلبي!...
بك ُ
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ها هو الخريف...
ها قد جاء اخلريف احلزين ،و�أ�صبحت �أوراق ال�شجر ذهب ًا،
مرة �أخرى �أعمال ،مرة �أخرى �شا�شة ،مرة �أخرى – كلمات ،كلمات ،كلمات...
ٌ
�ضحك...
مرة �أخرى �أم ٌل ،مرة �أخرى
لأجلكم ،لأجل اجلميع منذ ال�صباح �أ�ص ّلي،
قلبي  يطري ،مثل ورقة �شجر ،يطري وي�سقط يف الوحل...
و�أولئك الذين دا�سوا عليها ،مت ّنوا يل ال�سعادة مرات عديدة...
رمبا ينتظرين يف اليوم التايل ينتظرين در�س قد ٍر جديد؟
�أغني ًة ح َّر ًة كنت �أنا،
أنت �سحرتني،
و� ِ
يا مدينة اخلريف.
أنت تخدعني احلياة!
 ال تت�أ َّلقي ،ف� ِ
العامل ك ّله بالن�سبة يل اليوم -مثل علب ٍة مليئة ب�أعواد الثقاب،
طرق كبرية.
و�أنا على مفرتق الطرق �أقف �أمام ت�سعة ٍ
انطف�أت ال�شم�س فوقي،
ملقي ًة حفن ًة من �أ�شعة الوداع.
للخريف
ولها
�ضيف،
�أنا جم ّرد ٍ
�ضيف...
جم ّرد ٍ
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الربيع
جاء الربيع  ،لكنني مل �أ�ستطع الغناء  ،كما كنت دائم ًا �أغني
يف الأيام اخلوايل ...
خرجت �إىل الوادي ومل �أر فيه �أثر ًا للطيور،
لكن �أين هي؟
ملأت زهرة الثلج روحي ب�شعور ال�شباب� ،أعطتني القوة
لأوا�صل العي�ش.
لكن القلب رطب ومظلم ،ال يدف�أ،
وماذا �أفعل...
وحتى و�إن مل تكن هناك نوار�س على النهر لعدة �أيام -
انتظرتها.
وها هو الربيع جاء من جديد� ،أريد ذلك �أم ال،
جاء الربيع.
على املدينة خ ّيم الليل ،ومرة �أخرى النجوم فوقي
تكذب ب�شكل جميل.
ُ
خرجت �إىل ال�شرفة لي ًال،
               قطفت زنبق ًة جميلة:
«�أيها الربيع � ،أنت هنا!»
لكنني ال �أ�سقط بقلبي يف نب�ض احلياة الليلية،
الليل بارد.
خرج قر�صي املف�ضل ،حيث تغني طيور الربيع -
�أُ ُ
واحد ًا ،واحد ًا.
وال ت�سمع الأ�شعار يف روحي ،على الرغم من �أن الوقت قد حان يل بالفعل
لأن �أجد الهدوء.
عديدة ،كنت م�شتاق ًة للربيع،
كنت حزين ًة لأيام
ُ
ُ
آخر.
لكن  ...لربيع � ٍ
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في الطريق
بني ال ِعلم وا ُ
حللم
ال �أ�ستطيع �أن �أ�شرب و�آكل.
بندول
مثل ٍ
لي ًال ونهار ًا يد ُّق على دماغي.
ال يوجد ثمة �شيء �آخر،
مثل ع ّد الأعمدة على الطريق.
�أتابع بنظري القطار،
قريب ًا �سيطري واح ٌد �آخر.
�أيتها الأعوام� ،أيتها الأعوام ،هل حق ًا
�سيبلعك �ضباب الذاكرة؟
هنا ،عند هذا املنعطف،
كنت ذات مرة...
ُ
طرت مثل دخان،
لقد ِ
ال ترجعني.
ُ
�سهوب ،منازل ،ب�ساتني...
حويل-
�أي�ض ًا تطري �إىل املا�ضي.
النا�س-الظالل خارج النافذة
بلحظ ٍة يطريون بعيد ًا.
�أتذكر املا�ضي،
مي ُّر الليل يف نعا�س.
ال�سفر يف قطاري،
ما زالت النهاية بعيد ًة.
من هناك خارج النافذة
ل َّوح يل بيده مودع ًا؟
دون �أن �أعرف ،نظرتُ :
معها ترعرعنا �سوي ًة.
639

بلحظ ٍة خانتني
�صديقة �أيام ال�شباب تلك؟
�سفر يف الليل
وهذا رفيق ٍ
�أرى نظرته من الظلمة.
ال تنب�ش املا�ضي،
هو َمنْ  �أهداين زهور ًا!
ظ ُّل غاليتي� -أمي،
عندما كنت يف ال�سابع َة ع�شرة
و َّدعتني.
الأعوام يف الذاكرة تذوب
انعكا�س ًا يف العمق:
�أمي� ،أبي ،و�أنا معهما،
�سوي ًة ،كما لو كنا يف املنام.
ت�صب ال�شاي،
�أمي ُّ
�أبي يقول �شيئ ًا...
من �أجل مثل هذه الذكرى،
�أوه ،يا �إلهي،
�أيها القادر على كل �شيء،
رمبا جدي ٌر
�أن نعي�ش يف �سالم؟!

640

يوم َ
آخ ُر ...
ٌ
يوم �آخر ...
يوم �آخر ع�شته،
على نافذتي يدق الليل ،نهاية طريقي.
يف �صمت منعزل � ُ
أقف وحيدة ،
على م�سرح احلياة� ،أمام اجلمهور ،على الطرف.
فنانون نحن!
مغنون ،ممثلون� ،شعراء....
بتمثيلنا نحن �أذكى من اجلميع ،ال �شك يف ذلك.
بتمثيلنا نحن دوم ًا �أذكياء،
بتمثيلنا نحن �أجمل من اجلميع،
بتمثيلنا نحن �أقرباء يف هذه الدنيا...
ال�شقة الكبرية �أ�سميناها «الأر�ض» ،
تلك ال�شقة ا�ست�أجرناها كي نعي�ش حياتنا،
على الطاولة �آني ٌة وزهور...
�إذا �شعرتَ بالوحدة واحلزن-
ْ
اطرق على نافذة جارك بهدوء!
قاعتي بال جمهور ،و�أنا �شعرت بالفراغ.
أزلت املاكياج ،و� ُ
أقف يف الظالم...
ها هو النور ينطفئُ �  ،
عبارات الوداع ،ويف اليوم التايل ظالم.
ي�أتي النهار ،لكن الليل ينت�صر من جديد.
كما لو �أنني مدفونة بالفعل يف القرب.
اعذروين ،من الآن ف�صاعد ًا لن �أ�ستطيع لعب دوري،
اعذروين ،لقد �أنهكتني احلياة قبل �أواين!
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القلب ينبض
بسعادة أكبر...
القلب ُ
ينب�ض ب�سعاد ٍة �أكرب ،ونظرتي مليئة بال�سعادة،
ُ
ارتدت ال�سهوب �أجمل حللها.
مرحب ًة ،وك�أنها تقول:
تبت�سم ِّ
«تعايل �إىل �أح�ضاين يا ابنتي!»
ال�سال�سل اجلبلية ُ
تدخل يف ال�سماء املظلمة،
يف الوديان �أزهرت يف ال�صباح �أزها ًرا زاهية،
�أ�صبحت ال�سهوب رائع ًة ،بحيث تعمي الب�صر،
ال�سحب تر�سم نق�شها الناعم يف ال�سماء،
تلم ُع بي�ضاء كالثلج يف الأفق الأزرق،
مثل �أختي ال�صغرى – �أحبها �شق َّي ًة!
بلطف مثل الأم.
وال�شم�س  ُتق ِّبلني ٍ
ومع احلب تندفع الرياح ُمعا ِنق ًة بفرح.
بحما�س ،ويعذبني
من بعيد يل ّوح
ٍ
�أف ٌق بعيد املنال ،يومئ يل من بعيد.
ها هي جبايل الأم ،والبحرية والب�ستان،
�أوا�صل �صعودي �أعلى و�أعلى ،ال �أنظر �إىل الوراء.
يا �سهوبي العزيزة ،ولِدتُ  �أنا من �أمطارك!
وذبت ر�ؤي ًة يف الأفق الأزرق...
ُ
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الليلة السوداء
من ي�شبه �سواد الليل؟
       �أرمل ًة �شاب ًة،
يف نظرتها حننيٌ،
     ال �شيء �أكرث.
ال�ضوء البعيد يف ظالم الليل
    يومئ للفرا�شة
تتدفقُ من َع ْي َن ِي الأرملة
    �أحالم �أف�ضل الأيام،
هل الفرا�شة مذنبة يف �أن
    احلياة قا�سية جتاهها؟
القلب-الفرا�شة...
رمبا هذا ما كان لقرون:
ري يح�سدون عليه،
لدي البع�ض م�ص ٌ
       و ُلدى �آخرين -مري ٌر...
ما هو غري مفهوم للغة،
       لن ي�سمعه الليل...
عندما تخبو النار يف القلب،
       ال م�ساعدة...
من احلزن تبكي الأرملة،
       ال فرح لديها.
َ
القلب فرا�شة عمياء،
ُ
       القلب يحتاج �إىل �ضوء.
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الفستان األحمر
الف�ستان الأحمر مل �أل�سبه اليوم.
لكني �س�ألب�سه -لِ َنْ لن �أجذبه؟
�أنا مثل زهرة ،ومنْ  ميتلك ال�شجاعة،
منْ �سيلم�س تلك الزهرة بيده؟
خفي...
ٍ
لهدف ّ
هكذا ،بطي�ش...
�أو بب�ساطة
ٍ
�سببت للجميع الدوار.
ُ
كل من ح�سدين يف ال�سابق بجنون،
بف�ستاين الأحمر �سحرته الآن!
�إىل قمم العامل �صعدت الآن،
ق َّبلت ال�شم�س احلمراء يف عينيها!
باللون الأحمر ناف�ست الأجرام ال�سماوية!
 ...وخمدت ال�شم�س ،والليل يف الروح �آن �أوانه...
�س�ألب�س الآن الف�ستان الأ�سود.
بحيث ال يالحظني النا�س ثاني ًة،
�س�أكون يف ال�صمت والعتمة-
كم من الأفكار ،كم من احل�سرات ،كم من الأحزان...
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الف�ستان الأ�سود ...
ني وعذاب،
         يف الأ�شعار -حن ٌ
ويف الروح-برودة مميتة ،كما يف القرب.
�أيها الف�ستان الأ�سود� ،س�أخلعك ب�سرعة!
مبقدوري �أن �أنتظر �صباح ًا � َآخر!
لكن ال�صباح لن يكون �أحمر ،بل � َ
أبي�ض كالثلج...
�س�أحرق املا�ضي بنار حمراء،
�س�أطفئه مبطر حنني ال حدود له،
لن عي�ش الآن املا�ضي ،بل احلا�ضر!
�أنا نف�سي �أحتكم مب�صريي،
اليوم �س�أخرج �إىل النا�س يف ف�ستان �أبي�ض!
 ...الإن�سان يط ِّه ُر بروحه حياته كلها،
�أال ي�صبح �أف�ضل و�أكرث حرية؟
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الخريف
نهار خريفي.
مطا ٌر.
بقلق.
قلبي ينتظر ٍ
ماذا �س�أفعل �إن مل تهبط الآن طائرتك؟
ملاذا نلتقي �أنا و�أنت؟
ينتظرنا فرا ٌق وحزنٌ،
وطائر ٌة �ستحملك من جديد �إىل ُب ٍعد جمهول!...
خريف قلقٌ.
بائ�س �شديد الرطوبة.
ال معنى ليوم ٍ
ها �أنت تخرج  -اختفي احلزن ،وابت�سمت ال�سعادة يل...
ملاذا �أ�سمع نداء ال�شم�س الذي يدوي يف دمك؟
ف�أنت حق ًا �ستطري مغادر ًا ،وال معنى حلبي...
و�إن كنت متلك منز ًال يف اجلانب الغريب البعيد،
علي ب�شكل حلو،
و�إن كنت تعلم �أنك �سرتحل ،ولكن تكذب َّ
وجتربين على �أن �أعرف �أنه لي�س يف العامل ثمة �سعادة �أخرى...
وبدونك �ستمر الأعوام ،وتختفي يف املا�ضي �ساعة اللقاء.
دفئت يف �أح�ضانك للمرة الأخرية،
رمبا ُ
دمعة عابرة �صغرية ،ن�سيتها �أنت منذ زمن،
ملعت يف عينيك...
لو �أن كل �شيء ي�صبح خمتلف ًا.
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انفراد مع نفسي...
دائم ًا على
ٍ
انفراد مع نف�سي،
دائم ًا على
ٍ
�س�أخدع احل�شد...
جئت �إىل قدري م�سبب ًا يل احلزن!
ملاذا َ
ال �أ�ستطيع �أن �أحبك ،على الرغم من �أنك ت�سري يف القرب،
وال �أ�ستطيع �أن �أكرهك ،وتلك هي خدعة حياتي.
حمكوم علي �أن �أتعذب لأنني متكنت من �أن �أ�شعر،
ولكن ملاذا يجب �أن �ألوم نف�سي وحدها؟
لكي �أجتاوز م�صيبتي ،و�أ�صبح ح َّرة من جديد،
�س�أرمي املا�ضي...
و�أنت ابقَ هنا لتعي�ش!
على �أنك ح ّولت بعدم حبك �سعادتي �إىل م�أ�ساة،
ود�ست على عاطفتي يف الرمال� ،أ�ساحمك!
ُ
كنت �أنتظر با�ست�سالم الدفء القادم،
بينما ُ
انتظرت �أن ي�أتي نهار جديد ،ويرتاجع الظالم متال�شي ًا  ،
من كان يعلم �أن م�صريي �سيتحول يف حلظ ٍة �إىل ليل؟.
خنت �أحالمنا،
لأنك بقيت هناك ،ولأنك َ
�س�أن�ساك!
�أوه ،يا للم�صيبة ،يا للم�صيبة...
تعبت من انتظارك �إىل الأبد!
لن �أحتول �إىل ن�سيم لكي �أالطفك،
لن �أ�صطاد �شبحك الذي حتول يل �إىل �أمل.
من �أجل بلوغ �سعادة جديدة� ،س�أجنو يف اليوم القادم!
�ستناديني باكي ًا هنا ،على هذا ال�شاطئ،
َها ،متكنت من �أن تفقدها.
�ستناديني� ،أنا التي حني وجدت
َ
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ُ
الخريف يتدفق...
من السماء
من ال�سماء اخلريف يتدفق-
ال ميكنني �إم�ساكك.
من ال�سماء يت�سلل الليل �إىل الأر�ض،
كي �أتعذب �أكرث.
على كل حال لن ت�صبح يل
�س�أكون غيورة عليك �أكرث مبائة مرة.
لو كانت يف يدي بندقية،
الرجتفت يدي.
كنت لأق ِّبلك،
لو �أين �صادفتك يف الطريق مرة �أخرى؟
على كل حال لن ت�صبح يل
�س�أُ ْط ِل ُق َك ...طر!
من جديد �أ�سم ُع �أغنيتك...
ال� ،إنها مو�سيقى املطر.
يا �إلهي ،هل �أنا مري�ضة اليوم،
�أم �إن هناك م�صيبة �أخرى؟
انخف�ضت اليوم  من ال�سماء كثري ًا،
ِب َر ْغ ِم �أين
ُ
لكني منحتك حر َّية ال حدود لها.
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شك
�إبريق �شاي �أبي�ض ت�سخنه �شعلة زرقاء �ضعيفة،
مل يفهم �أحد هنا يف املنطقة �أغنية روحي.
مطبخ .م�صباح ي�ضيء �ضو ًءا خافت ًا.
لي ٌل .ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف .نحن االثنان.
ملاذا ،من يجيب� ،أ�شعر بالوحدة معك؟
على زجاج النافذة ير�سم احلزن �صورة بطاقة غريبة،
يف املزهرية قرنفلة نائمة :انتهى يوم الثامن من �آذار.
غري متغرية ،تنام يف الربيع،
يف ال�صيف ،يف اخلريف ،يف ال�شتاء،
غري متغرية يف ال�صباح،
ويف النهار ،ويف امل�ساء ،ويف الليل-
تنام املدينة -املدينة امليتة.
ال يهمها َح ٌّر وال  َب ْر ٌد!
تنام على الطاولة القرنفلة.
من ال�سماء يتدفق احلزن وهج ًا.
عتب،
عليك وعلى القرنفلة لدي ٌ
�أنا ،مثل بحرية� ،أ�ضطرب ،حافظة ال�سر يف �أعماقي...
يوم ربيعي؟
رمبا �أختفي مع �أ�شعة ال�شم�س يف ٍ
مثل الربيع ،احلياة جتري ب�سرعة� ،أعلم ذلك منذ زمن.
لذلك نحن وحيدون ،نفورون ،غري مبالني.
كيف �سنعي�ش احلياة �سوية ،نحن االثنان ،ونعرف ال�سعادة؟
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الغام���ض»« ،كت��اب القل��ب» ،و»نف���س الأر�ض».
y yب��د�أ �س��يرته المهني��ة عندم��ا عم��ل مح��ر ًرا بالجري��دة الجمهوري��ة
رئي�س��ا
«�ص��وت �أال���ش» ف��ي الفت��رة  ،2004 - 2003ث��م �أ�صب��ح ً
لفري��ق المرا�س��لين بمجل��ة «�أ�س��تانا» خ�لال الفت��رة      2005
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�y yأ�صب��ح ف��ي وق��ت الح��ق نائ ًب��ا لرئي���س تحري��ر مجل��ة «مملك��ة
الكت��ب» التابع��ة للمكتب��ة الوطني��ة الأكاديمي��ة الكازاخي��ة خ�لال
الفت��رة   2011 - 2008حت��ى �أ�صب��ح مدي � ًرا لم�ؤ�س�س��ة «النظ��ام
المعلومات��ي المكتب��ي» بمدين��ة كوك�ش��يتو ف��ي الفت��رة -  2011
.2013
رئي�س��ا لتحرير بواب��ة «الثقافة» ،ث��م مدي ًرا
رئي�س��ا ل��ـ «البواب��ة الأدبي��ة» ف��ي كازكونتن��ت ،ث��م ً
y yف��ي ال�س��نوات الأخي��رة� ،أ�صب��ح ً
لف��رع اتح��اد كت��اب كازاخ�س��تان ف��ي �أ�س��تانا و�س��كرتي ًرا لمجل���س �ش��باب الكت��اب وال�ش��عراء التاب��ع ل��وزارة الثقاف��ة والريا�ض��ة
بجمهورية كازاخ�س��تان.
y yتم تعيينه م�ست�شا ًرا لوزير الثقافة والريا�ضة بكازاخ�ستان.
y yح�صل مرتين على جائزة المهرجان الدولي لل�شباب المبدع «الإلهام» عامي .2008 ،2006
y yح�صل على الجائزة ال�شعرية بالم�سابقة ال�شعرية «�أ�ستانا الم�شهورة عالم ًيا» عام .2010
y yح�صل على جائزة المهرجان الجمهوري الأول للفنون الذي عقد ع�ش��ية االحتفال بالذكرى الع�ش��رين ال�س��تقالل جمهورية
كازاخ�ستان.
y yحاز على الجائزة الكبرى في الم�سابقة ال�شعرية «حبي لك يا �أبى» عام .2011
y yح�صل على جائزة «الموهبة ال�شابة» عام  2012من العر�ض الذي �أقيم بمدينة �أقموال.
y yفاز في العر�ض الأدبي المكر�س للذكرى الـ  150لميالد ال�شاعر والعازف �إيمان جو�سوبا.
y yحاز على منحة الدولة لجمهورية كازاخ�ستان عام .2014
y yح�صل على ميدالية «الوطني» عام  2011تقديرا لإ�سهاماته في تطوير مدينة �أ�ستانا.
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الوقت غير موجود
الوقت غري موجود .انظروا ب�شكل �أو�سع:
�أنا غري موجود يف هذا العامل ،و�أنتم غري موجودين �أي�ض ًا،
ال وقت لدينا للتفكري.
َ
�أعرتف ب�صدق� :أ�سمع كيف تئنُّ الأر�ض-
رمبا الأمر لكم مثري لالهتمام،
رمبا ال يعنيكم هذا.
عندما نع ُّد الأيام املقبلة خفي ًة،
ن�س�أل �أنف�سنا :لي�س عبث ًا غ�ضب اهلل؟
قد يقول كل واحد منا:
«كل �شيء يبدو على ما يرام� ،أنا ب�صحة جيدة»...
والفح�ش؟
وو�ضع ال�شروط على اخلالق؟
أجل�س �أنا مكتوف اليدين،
يف هذا اجلدال ال � ُ
خمرتع ًا لنف�سي م�صيبة ،جاذب ًا عذاب اهلل ،م�ستعيد ًا احلزن.
� ُ
أ�صرخ «انطالق!»
لكن يلفني االكتئاب – الوح�ش اللعني!
يف رحم التفكري �أفكر حول الفكرة،
واالجابات معلقة يف ال�سماء.
تدور الفكرة يف مدارها،
تتوهج مثل جنم ،تهم�س« :ال تت�سرع،
و�إال �س�أغادر �إىل الأبد».
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� ُ
أعرف �أمام َمنْ تنحني ،تتغري ،تلوح،
تتظاهر ب�أنها جن ٌم ها ٍو ،تتوحد،
خمرتقة �سماكة النجوم املنيعة.
وت�ضي ُء الأعايل!
ذلك هو �أي�ض ًا الفكرة الالمعة.
ابعد �أيها اخلمول البغي�ض! ال ت�سمم روحي.
ِ َّف ف�ضا ٌء .جن ٌم ها ٍو يف دمي!
�صوتٌ من �أعلى« :ماذا تنتظر؟ لقد حان الوقت لأن ترى  ...
يف القطرة املنذرة مبطر اخلريف،
ترى وجه القدر».
� ...أجل� ،أنا متباينٌ � ،أحمقُ  ،خمو ٌل،
 م َّر ٍد من اخلجل.
لكني َغ ْ ُي ُ َ
�أُقن ُع نف�سي« :انظر �إىل الأعلى
من خالل املطر :ما الذي ُي َ
�ضنيك من الداخل،
ما الذي يلتهمك؟»...
الف�ضاء �سري�سل �إليك فكر ًة،
الف�ضاء �سي�ساعدك!
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َن ْظ َر ُة َ
ك
ش ّ
�إذا نظرتَ نظر َة ٍّ
�شك ...
ذاهب�  ،أبتع ُد عنك �أيها القادم!
�أنا ٌ
نحوك �أندفع،
وقد دعوتني
لزيارة مفاجئة.
مالمح عزيزة؛
مثل عا�شق� ،أرى يف امل�ستقبل
َ
مت�أ ِّلق ًا يغني احلنني يف داخلي ناقو�س ًا داوي ًا،
�إذا ابت�سم يل احلظ-يف تلك اللحظة
�سيبت�سم يل �أي�ض ًا وجه العدل،
حيث ي�صدح �صوت الرحمة ،حيث تزدهر املحبة،
يذوب يف ال�ساعة الربيعية جليد احل�سد البارد.
� ُ
حي،
أغت�سل مباءٍ ّ
�أدفنُ حتت الهاوية احلزنَ مع امل�صيبة
و�أ�صرخ�« :أيها القادم ،كم �أنت رائ ٌع!
ب�شغف!»
�أح ّب َك ٍ
كتبت يف �سل�سلة نوتات الرمو�ش ال�ساهرة
ُ
حب بال حدود،
�أغني َة ٍ
�أغني ًة مع ح�سر ٍة على الكون،
قريب مع القادم!
�أغني ًة عن ٍ
موعد ٍ
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سيرداريا
هذا اال�سم تركه داريو�س(    (1يف الأ�ساطري،
وق َّد�س �شعبي هذه اجلنة.
ال تتزعزع يف موطني اخل�صب
قوة �شريان احلياة.
فيه حتوم �أروح الأجداد مع �أحالم الأطفال،
وب�أغنية كوركيت(    (2املثرية تَ�ش َفى اجلراح.
وب ،
�سريداريا يف بع�ض الأحيان ِم ْث ُل َل ُع ٍ
ُي�س َمع بكا�ؤها يف منت�صف الليل،
قوي حقيقي،
كرجل ّ
وتار ًة يكون عنيف ًا ،جبا ًرا ٍ
تار ًة يحاول مقاومة املوت ال�صارخ،
وي�صب
وتار ًة يتدفق ببطء
ُّ
يف الياب�سة ال�سماوية.
ب�صمت تطوف احلقب،
عرب �شرياين
ٍ
ال  ُت�سمع �إال تنهدات الب�شرية املريرة،
ومب�شيئة اخلالق ،كما قال امل�ؤرخون،
جنوم القدر تذرف فوقه دموع ًا دموية.
�أمل تقبلوا بعد ،يا كاذبي الغرور؟

(   (1

  داريو�س :امللك الأخميني الثالث ،حكم يف الفرتة  486 - 521ق.م.

(   (2

  كوركيت :ملحن ومو�سيقي �أ�سطوري وخمرتع �آلة كوبيز املو�سيقية.
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ر�أ�س منْ وملاذا �أغرقتها امللكة تومري�س(    (3يف الدم؟
من �أجل ال�شرف
الذي �صقله الربق!»-
قال �سريداريا – ب�شرينا:
ِ َّف تَغ ِلي كربياء �آال�ش(    (4املوروثة،
ويهدر حزين،
وتتدفق مرارتي وت�صب يف بحر �آرال.
علي،
�سريداريا ال يوبخني وال يلقي باللوم ّ
راكب ًا املوج،
يوا�صل مبياهه احلية االندفاع  يف جمراه نحو الأ�سفل،
كي يتعامل مع امل�صيبة العامة،
حتى ال ميوت من احلزن
بحر �آرال.

(   (3

  تومري�س :ملكة ال�ساكا (القرن ال�ساد�س قبل امليالد).

(   (4

  �آال�ش :كازاخ.
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حوار مع مؤلف
 �أنت ،مثل كل العقول ال�سليمة،كما قلت« :كل �شيء رماد� ،سرنحل نحن �أي�ض ًا»،
تل ّوح بيديك م�سرع ًا �إىل عا ٍمل �أف�ضل.
و�أنا �أقول�« :أنت تكذب! �أنت لن متوت».
 �أنا نف�سي لل�شجاعة �أ�صرخ ...« :ال ،لن �أموت ك ّلي!املوت لي�س رحلة �إىل املجهول مع اختفاءٍ  �أبدي.

»

 لكن ماذا تقول يف النهاية عن النعمة اله�شةمع ابت�سامة مزيفة مر�سومة على الوجه؟
كلي �آذان �صاغية يف انتظار الإجابة.
من�ضي جميعنا يف رحلتنا الأخرية،
ب�شكل الئق ،ولكن على الإطالق
نغادر
ٍ
لي�س �إىل الرتاب!
�س�أقع يف النهاية ،يف عوامل رهيبة،حيث ال يطرح �أي فيل�سوف �أ�سئلة.
ُ
�أنت من جديد -عن اخللود والالنهاية...َ
مكرك والمباالتك
ال ين�سجمان

656

مع الأعمى الذي ت�صوره.
ماذا تقول:
« �أنت حق ًا ال ترى ؟ »...
مالحظة :للحقيقة �أ�شري:
ال�سعادة تتجه نحو ال�شخ�ص الذي يف طريقه
يريد �أن يجد احلقيقة لي�س بامل�ساومة واملال.
انظر �إىل ال�ساعة:
العقارب تدور �إىل الوراء،
والوقت يتحرك �إىل الزوال!
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األرض
�أيتها الأر�ض� ،أخ�شى حزن ًا مزيف ًا،
ومعارك جائرة،
وليايل بال �صالة،
وكلمات بال عيون،
ودموع ًا بال خطيئة
يف عيون �آثمة،
حيث يقبع
ظال ٌم خطري،
وعدد ملعون،
و�شخ�ص غري نادم.
فكر اخلالق ينحدر من ال�سماء.
اهتمامه
يختف؟
مل ِ
بعد �أن �أ�صبحنا �أبناء الأر�ض -
ظلمات ال ح�صر لها -
هل نحن �أيتا ٌم،
�أم قدي�سون،
 �أم رائعون.
صرب
كذلك بالفعل :نحن ثمرة � ٍ
منا �إىل االنتقام!
اهلل قا�ضيناُ .منحنا
م�ص ًريا دنيو ًّيا واحدً ا للجميع:
بقو�س قزح مطر تلمع
وتغفو.
الأر�ض ...
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أنــــا
هو رحل .لكنه مل ميت.
مالحظة
الن َف ُ�س املقد�س للقر�آن
ينطلق من الكعبة .وب�إلهامه
ي�شعر الفقري:
يراه املكفوف،
ويقر�أه الأبكم،
وي�سمعه الأ�صم،
ويختفي غرور الغرور.
الن َف�س املقد�س ...هو
دام�س.
احلقيقة ذاتها .يف كل مكان ظال ٌم ٌ
تزين الأرواح والأبدان،
وتتحول القلوب �إىل غرانيت.
ماذا يحفظنا؟
كنت عا�شق ًا للخالق،
َ
و�أ�سري ًا لو�صاياه،
لكنك هربت،
ن�سيت العهود،
وبخنجر
ٍ
طعنت وعودك.
وم�ضات قطرات العنرب على القيقب:
ت�ألق الربيع على ال�سيقان ا ُ
خل�ضر،
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لع�شب املرج؛
حفيف حزيران ِ
�أغنية الأوراق املت�ساقطة،
عواء عا�صف ٍة ممل،
تنهد حميط،
همهمة الف�ضاء يف الليل ...ا�صمت!
مع املا�ضي ي�سري القادم يف عناق،
ال ميكنهما العي�ش متفرقني-
عال،
تار ًة ي�ضحكان ب�صوت ٍ
وتار ًة يبكيان ذارفني الدموع.
حقيقي يلم ُع يف الدموع.
توه ٌج
ٌّ
يف �ضحك الآخرة ،املك�سور ،والرحمي،
يرجتف رعب!
وهل كانت ال�صلوات له
عرب العقود ،عرب الظالم
غري خال�صة ،غري معانية؟
أحد ،يجوب الليايل؛
�أرى :منْ يفت�ش عن � ٍ
من يريد �شيئ ًا   -ي�ضحك حتى الدموع؛
ب�صدق حقيقة ال�صاحلني؟
هل ينتظر �أح ٌد ما
ٍ
�أم �أنه حزن ٌ
مزيف
يط ُّل عرب القرون؟
�سبحانه...
حترر من �شبكة �أفكاره،
ُ
ال�شرق ،و�أ�ضاءت روحه
توهج
َّ
الليايل الدنيوية.
وامتلك النا�س من �أجل احلب
�أفكار ًا �أخرى.
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�سبحانه...
بدون �إثارة لل�شفقة زائدة
التي �أخ�شاها ،
كما �أرى يف الواقع:
يت�صيد يف الليل،
وب�صمت يقر�أ ال�صالة على املوت،
ٍ
واملالئكة ذات اجلوهر النقي،
تقب ّله،
وحزنها م�شر ٌق،
أ�سف ال حدود له عليه!
و�أ�شعر ب� ٍ
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نقطة
ت�سلحت بالروح املقد�سة
ُ
يف البحث عن الكلمة غري املنطوقة.
نظرتُ  :ما الذي ب�إمكاين بلوغه،
�إذا كان القدر ي�ضحك �ساخر ًا؟
باالقرتاب الإ�ساءة �إىل القدر؟
هل تريدِ
لي�س هذا ما �أق�صده .مر�ضت روحيوهي تتجول يف الدرب العنيد.
 من القيل والقال ،من امل�شاحنات والف�ضائحينهار ليل حزيران...
 يبدو �أنه �أزعج �أي�ض ًا املتاجرين -املنطلقني ب�سرعة ،املتوح�شني ،اجل�شعني،
الناظرين �إىل الفم ب�شكل دينء؟!
 �أ�شعر بالأ�سف على ه�ؤالء ال�شبان الذين وقعوا بغري �إرادتهميف مكائد و�شجار الكلمات القا�سية...
لذلك �أفت�ش دوم ًاعن الطريق القومي ...
 وما حاجتك به؟�إن عرثت عليه – �سيكون مبارك ًا يوم العزلة يف عاملي.
�أ�ؤمن� ،ستمثل �أمام اهلل تعاىلوحنان
إحكام
بقلب
ٍ
ٍ
ٍ
ملفوف ب� ٍ
نقي كال�ضمري...
ٍ
دنيوي ٍّ
بقما�ش ٍ
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َتهليل
هذه الليلة ،مثل ن َف�س �أمل بعيد،
باخلالق يف الطريق.
ُت َذ ِّكر
ِ
هذه الليلة -ذلك الدرب الذي قادين من قبل،
الطريق الذي لن �أعرث عليه الآن.
و�أنا نف�سي ،مثل طفل �سمني الوجه،
أرق يف قب�ضة ا َ
خلر�س.
�أتعذب يف هذه اللية بال ِ
�أنا نف�سي ،مثل ح�صان يف هدوء منت�صف الليل،
أ�صبحت ر�ؤي ًة حللم م�شرق مل يتحقق.
�
ْ
هذه الليلة �أربكتني ،فتنتني،
مرير ال يطاق،
خداع ٍ
قادتني �إىل ٍ
ما�ض،
بحلم ٍ
و�أغرتني ٍ
وملأتني ب�إغراء املوت...
ا�ستيقظت،
ُ
�ضباب ٌ
كثيف،
حويل
ٌ
تركني احللم!
ويف املنزل الأبدي
رق�صات تعجباتي وكلماتي
بد�أت بالرق�ص!
�أق�سم �أين معها.
حمرو ٌم بال رحمة من الكلمات املنقذة.
�سنغادر بالقبالت عند الفجر.
وبعدنا �سي�أتي �آخرون ويغادرون.
�أيتها الليلة ذات الوجه الأ�سود ،نحن مثل �أطفال �صغار...
وداع ًا ،وداع ًا ،وداع ًا ،وداع ًا!
أنت يف الرد،
و� ِ
�إذا مل يعرث ال�صغار يف الظالم على �أمهم.
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الليل
ِإ ْل َ
ام ْ
ه ُ
أنت ر�سال ٌة �سماو َّية.
يا لغتي الأمِ � ،
أنك موجودة.
�شكر ًا لك وللقدر القا�سي ل ِ
لدينا عائلة كبرية والكثري من الأ�سئلة.
ا�س�أل نف�سك ،وال تقلق اهلل.
الفكرة تو ُلد بلحظة  ،وتندفع �إىل الل�سان،
بيد �أنه لي�ست كل اللحظات مكتوبة يف الكتب.
فلتعد ،فلتُزهر،
ْ
وتنهم ُر ل�ؤل�ؤ ًا ،وتت�ألق هنا وهناك.
فليفتح قلبك ،ويو ُلد الفجر.
توكل على اهلل ،ولكن توجه بنف�سك
مع الأمنيات �إىل ال�سماء،
ال تفقد احرتامك لنف�سك
يف ليلة القدر.
�أبعد ال�شكوك! و�أي �س�ؤال هذا؟
متجد العامل اجلديد.
قطرات من الدموع كافية لأن ّ
�أطلق �أفكارك املج ّنحة �إىل ال�سماء،
فلت�صنع املعجزات!
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لن يحكم اهلل على �صرخات م�صري �أقربائك،
حمدد ًا الوقت م�سبق ًا ،قال ك ّل �شيء وربطه مع ًا.
يعجبك�-أو ال يعجبك؟
لن يقلقك بالن�صائح.
من هو م�ستقيم ،ومن هو غري م�ستقيم؟ -اجلواب معروف
مفرت�ض ،مكتوب يف ال�سماء.
وكل �شيء ،كما هو
ٌ
والآن �أنت لنف�سك القا�ضي ،اقر�أ نف�سك!
يف ليلة القدر اترك ال�شهوة.
يف مثل هذه الليلة
أغان و�أ�شعار
تهبط من ال�سماء � ٍ
ت�أملية هادئة.
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الجنس البشري
ا�ستيقظت يف خوف
هل
َ
من �أ�صوات النجوم؟
�أيها اجلن�س الب�شري� ،أنت مل تو ُلد،
لغط زائد!
بل َ
رحلت بدون ٍ
�أيها اجلن�س الب�شري� ،أنت مك�سور الروح،
أ�صبحت دقيق ًا للغاية.
و�
َ
تع َّلقت باهلل ب�سمعك،
فت؟
تعبت� ،أم تخ َّل َ
هل َ
ت�ستوعب الف�ضاء بنظرة،
باندفاع.
تطري
ٍ
و�إىل هاوية الكلمات ،بجانب اجلحيم،
برعب هادئ.
تنظر ٍ
�أيها اجلن�س الب�شري� ،أنت ل�ست حر ًا يف �أن تعرف
�أنك موجود يف كل �شيء.
ٌ
مري�ض جد ًا،
�أنت يا عزيزي
هل تريدنا �أن ننقذك؟
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ال مباالة
1

ال�سكارى
�إنه الليل – لل�شعراء ُّ
املغرمني بح�شو الكالم...
وال�شتاء ال  ُيذيب الأحالم –
ينتظر ثياب الربيع الكتَّانية.
و�أنت �أحرقت الظالم بعينيك،
ال تنام َ
 ،تزنُ يف الليايل.
ُ
والقم ُر يف �صقيع النجوم،
يتفتح زنبق ًة بي�ضاء.

2

تالقي قلوبنا
ي�صنعه اخلالق يف ال�سماء،
باحلب الذي �أقد�سه.
يربطها
ِّ
ما ت�شعر به يغدو حقيقة واقعة.
لقد تغري الكون ب�شكل مذهل،
تغيُ ...
وذ ِهل:
َّ
ميثاق على �شفاه النا�س؟
«� ُّأي ٍ
�أين �ضللتم؟ ت�سقط �سرعة الزوال!
املوت-هرا ٌء ،احلياة�-أبدية!»
الزنبقة البي�ضاء ،كما لو كانت خطيبتي.
تت�ألق اعرتافاتنا ل�ؤل�ؤ ًة.
الزمن يف الف�ضاء تو ّقف.
املجد للخالق! ال�شكر على هذه النعمة!
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3
�أ�ستيقظ من احللم العجيب،
وعنه �أتخلى .الربيع
وجه عيني .يا لها من وحدة!
َّ
يف كياناتي ال�سابقة ميرح �أطفا ٌل ،
يباركهم الأجداد.
وماذا عني� ،أنا اخلاطئ ،مرة �أخرى � ّ
أدخن عند النافذة؟
�أقول« :لو ينظر جا ٌر»...
�إىل الالنهاية تنظر معي النافذة.
يف املقربة نظرت ال�سهوب – يف نف�س الوقت
نف ِّكرَ « :منْ مل يبق يف الوجود؟»
�أ�شم رائحة ال�شيح،
بريح من اجلبال الياقوتية،
�أ�شعر ٍ
�أ�شعر ب�أيام التوبيخ التي ال تع ّو�ض؛
�أ�سمع – على الأ�شجار العتيقة
�أهدت الأوراق الأغ�صان اجلافة كلمات.

668

التصفير
خارج القيا�س هو حجم الأ�سف
على �أن ال�شعر ي�سقط يف الالزمن.
بلحظة مثل �أمامي ِح َّد ًة
بريق حقيقة من خارج كوكب الأر�ض –
خارج رحم الفكر تدلت الكلمات.
و�أنا ،كما لو كانت النهاية تهدد العامل،
انفجرت باكي ًا بال �سبب.
بنجاح كبري
يا �أ�صدقائي� ،أيها النا�س ،يا َمنْ
ٍ
تت�س ّلون بال�ضحك،
تعالوا ُن َح ِّي النا�س،
ونبكي مع ًا.
و�إال �سيم ُّر وقتنا
قبيل ًة مهمل ًة.
ال تتعذبوا من امل�صري املتوا�ضع،
ارموا بعيد ًا باخلجل العدمي القيمة،
ناهيك عن �أن
الأطفال يو ُلدون يف بكاء  .
املأوا القلوب باحلزن ،وال تتكلموا-
ابكوا!
باجلمال-
عندما تن َّعمنا
ِ
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بكينا!
عندما انفطرت من احلزن قلوبنا –
بكينا!
يف اجلنازة بكينا...
بكينا من �أجل احلياة �أي�ض ًا.
بقدرة اخلالق
وعي،
ن�ؤمنُ عن ٍ
حمله متعدد الطبقات،
وي�ستحق البكاء.
دفع بالع�صا �إىل طبقات،
عهد لنا بالدموع،
غ�س ْلنا بها نفو�سنا،
َ
ن�سينا الأحزان.
بعد حلظة اختفت حتى الت�صفري.
ال تخفوا عيونكم الـ ُم ْح َرجة،
على �أنف�سكم وعلينا
ابكوا!
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ِع
ضائ ٌ
1

قرن ًا وراء قرن
ُ�س ِّمي الإن�سان �إن�سان ًا،
يف حماول ٍة للعثور يف جوهره الفاين
ما هو غري موجود يف الكون.
تعال �إ َّ
يل �أيها ال�ضائع
وغري الواثق يف نف�سك.
عندما تبد�أ باخلوف من نف�سك،
�سيبد�أ القدر بركلك،
جدير بال�سماء
و�ست�صبح غري ٍ
وخبز اهلل.
وعندما تتوجه �إىل ال�شعور بالوحدة
با�سمه وا�سم �أبيه،
تعال �إ َّ
يل ،و�س�أ�ستقبلك ك�صديق.
يف ال�سابق كنت �سعيد ًا بكل �شيء،
دعوت � َّأي �شخ�ص �إىل امل�أدبة،
لكن العامل ٌ
زائف وخمادعٌ.
لو ذرف �أعمى دمع ًة ،
م�سحت الدمع عن ع ْي َن ِي امل�سكني.
احلزن وال�س�ؤال عنا،
مع
ِ
يخف ال�ضائع عينيه.
مل ِ
عندما تبكي ،وت�شعر بالوحدة-
عبث ًا ال تذكر اهلل.
تعال �أيها ال�ضائع� ،أيتها الروح امل�سروقة،
والثقة َ
املعذبة ،
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نتحدث دون ا�ستعجال،
ن�ستقبل الفجر �سوي ًة،
�أنتظرك �أيها ال�ضائع.
�أ�شكرك �سلف ًا.

2

لدى �أبي �أنا ل�ست وحيد ًا،
كما يف احلكاية القدمية.
مل يكن لدى الفتى
عاطفة الأم.
ال �أقول �أنا وحيد،
�أقول بعد اجلميع« :اهلل واح ٌد!»
�أيها ال�ضائعُّ � ،أي نبوءات
�أغرقتك و�أغرقتني يف الوحدة؟
� َ
أراك و�أرى نف�سي يف الكابو�س،
ال�سكر امل�ش�ؤوم،
لذلك �أ�ستع ُر يف ُّ
�أنا نف�سي ال �أمتا�شى مع نف�سي،
�أجتول بني النجوم،
أم�س ُد
�أتنقل ،و� ّ
م�سبح ًة من الدموع.
بعد �أن �سحبت م�سبحة الدموع،
�أيها ال�ضائع،
�أفت�ش عنك.
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3
عندما تكون لديك م�صيبة،
بحر الأ�صدقاء الوهميني يتبخر دون �أن يرتك �أثر ًا.
عندما تكون لديك م�صيبة،
املده�ش �أن القمر يرتفع،
وهو رائع ،كما هو احلال دوم ًا.
و ُين�سى كذب ال�صداقة،
وتهد�أ رع�شة اخليانة
من ال�شعور باجلمال الدنيوي،
والنظر من هذا العلو
�إىل حياتك التي ال قيمة لها،
و�إىل الوهن املفرط.
�صمت
َت ِئنُّ وتكاب ُد يف ٍ
من �أجل خال�ص الروح.
بلطف كفه ال�سوداء
عندما ميرر الليل ٍ
على جبهتك ال�شعثاء –
ال حتب�س دموع الدعاء-
مباركة تلك اللحظة.

4

َ
الوقت ،نفذ،
م َّر
�أ�سر َع على الأمواج ،يف ال�سماء،
وخار بكل قواه.
«ما هو الأكرث �أهمية :اهلل �أم الإ�سالم؟»
ألت-
�س� َ
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نف�سك،
و�
َ
أ�صبحت َ
وعاد الأمل �إليك من جديد،
�أيها ال�ضائع...
عدتَ  ...على الرغم من...
بنظرة القلب ا�ستوعبت العامل:
مثل النجوم البعيدة!
من �أجل فرحة الطيور والزهور،
درتَ الكونَ كله.
�أيها ال�ضائع ،هل ر�أيت هناك
َمنْ ف َ
نت العامل ب�أ�سره؟
�شعرت بداخلي
�أن جدالنا لن ينتهي على خري.
غ َّلف ال�سهوب لي ٌل خانقٌ.
ق�ضايا ال�ضمري مت�سكك
من حنجرتك .وال�ضمري
ب�شكل خاطئ يتحول للحظة:
تنبت الورود،
حيث �سقطت الدموع ُ
توهج العقل وملعان جنوم،
حيث موج احلوا�س املراوغ -هناك ُ
واندماج كلماتك ودموعك.
هنا ال عالقة مب�صريك.
�أيها ال�ضائع ،عد �إىل ر�شدك!

5

�أيها ال�ضائع،
لنجفف دمعة الظالم املنيع،
ال تدع روحك ت�ضعف،
ليفتح الزمن اجلروح ال�سابقة-
حارق لن ت�ستطيع العي�ش.
بدون �أ ٍمل ٍ
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ال  ُت َك ِّرم من ال يعريك اهتمام ًا.
فل ُي َك ِّرمك ب�صيحات املديح!
�أيها ال�ضائع،
لقرون ونحن نعاين تائهني،
يف اخلداع ُتهنا ويف ال�ضباب،
اليوم احل�شد ال�صارخ
و
و�أبطال الأبدية اجلديرون
�أرادوا البعثَ
�آباي� ،آباااي!
ال�صدى املزدهر
�سيخ ّلد ال�صعود املج ّنح �إىل الأبد
ويتحطم مع الرعد على ال�صخور...
انتهى عمل �سيزيف.
وب�شكل جميل.
ٍ
لن ندن�س قط تلك امل�شاعر
التي ترفرف مثل فرا�شات رقيقة،
وبالتايل لن تخنق الكلمات
يف الدموع ،والروح املقد�سة لن ينك�سر.
وروح ال�شاعر هي ا�سمه.
اخلالق نطق هذا اال�سم.
�أفقْ � ،أيها ال�ضائع!

6

�أيها ال�ضائع،
�أنت نف�سك مذنب يف كل �شيء.
يف الظالم الدام�س
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ان�شطرت روحك.
دفعت بالربيء �إىل الهاوية،
وتتلعثم حول الوداعة،
وتقذف من فمك القذر
كلمات م�شاعر قلبية،
ال�سم
م�ساوي ًا بني ّ
وال ُبغ�ض الزاحف.
كفي!
وحق ًا �إنه لي�س طريقنا،
الذي يقود من العتبة
�إىل العدم...
م�صريك التائه
مل يرحمه الغراب.
روحك خدعتها �أباطيل الغرور؟!
كرامتك تال�شت؟!
حمطم ًة الأحالم،
ذهب روحك �إىل حيث ال �أخبار...
�أحالمك
جوفاء فارغة.
وال�شرف؟
�ضائ ٌع،
م�صلوب،
ٌ
كب�ش معقوف.
يف قرن ٍ
كربيا�ؤك
ال �أفهمها الآن!
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ل الوقت
ِ
ظ ُّ
حتى مات ج�سدي الفاين،
كنت ،مثلك� ،أ�شعر بالوحدة.
ُ
حديث الوالدة ،تنف�ست يف هذا العامل بجر�أة،
وب�شراهةٍ ،وعدتُ  �أن �أحبه �إىل الأبد.
ا�ستيقظت للمرة الأوىل،
حتت �سماء اخلريف
ُ
وق َّبلني اخلالق على جبيني؛
عن احلياة ،وعن ال�ضوء ح َّولت وجهي للمرة الأوىل،
وبكيت للمرة الأوىل ،اهلل وحده يعلم ملاذا.
علي �أن �أحزن على ما م�ضى؛
حياتي ،حمكوم َّ
حياتي ،ال ميكنني �أن �أجنو من الأحزان.
وداع للذكرى،
ك ِّر�س يل �أغنية ٍ
يف الوقت الذي يجب �أن �أفرتق فيه مع موتي.
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يرالن جونيس
( و ُلد عام )1984
y yتخرج في كلية اللغات العالمية جامعة دوالتي في تاراز.
y yع��ام � 2001ص��در �أول دي��وان �ش��عري ل��ه تح��ت عن��وان «طف��ل
ال�ش��عر» ،وف��ي ال�س��نوات الالحق��ة �ص��درت دواوين �ش��عرية �أخرى
مث��ل «�صل��وات الليال��ي المقد�س��ة»« ،م�ص��در الحي��اة».
y yتتمي��ز �أ�ش��عار جوني��ز بتنوعه��ا وجماله��ا حي��ث تمت��زج فيه��ا
التح��والت وروح الزم��ن.
y yكم��ا �أن ظه��ور �س��مات وخ�صائ���ص م��ا بع��د الحداث��ة يمك��ن فهمها
م��ن خ�لال دخ��ول الم�ؤلفي��ن ال��كازاخ المعا�صري��ن �ضم��ن دوام��ة
العملي��ة الأدبي��ة والثقافي��ة العالمية.
�y yإن ال�ش��اعر ال��ذي ي��درك نف�س��ه باعتب��اره ممث�لا لعه��د جدي��د
يظل في البحث التقلي دي عن �أدوات �أكثر حيوية للتعبير ويقوم
بتجربته��ا �أحيان��ا ف��ي �أ�ش��عاره ب�ش��كل وا�ضح.
�y yإذا كان��ت �أف��كاره �س��ريالية ،ف��إن الق��ارئ �س��ينظر �إليه��ا ف��ي بداي��ة الأمر على �أنها غير م�ست�س��اغة وفي هذه الحالة �س��يواجه
هذا ال�شاعر خيارين �إما الرف�ض �أو تو�سيع �آفاق االدراك.
y yح�صل على الجائزة الكبرى من المهرجان الدولى «الإلهام» في تخ�ص�ص الأدب عام .2006
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يا ُو َر ْيقتي!
يا ُو َر ْيقتي� ،أين �صيفك...
�أغنية ال�صيف -
وقا�س �أنها مل ُت َغنَّ !
كم هو م�ؤ ٌمل ٍ
وامل�شاعر هي ت�أ ُّلق الألوان:
الأ�صفر ،والأ�سود ،والأبي�ض،
الأخ�ضر والأحمر والرمادي.
حفظتها يف قلبي ل�سنوات.
ولكن و�سط الألوان املختلفة تلك
مل �أمتكن من �أن �أجد ذلك اللون،
كي �أحفظك �إىل الأبد.
�أوه ،يا وريقتي...
يف عينيك ابت�سامة ال�شم�س،
�صعب �أن �أودعك ،م ٌّر.
لكن �أمل تعلمي �أنك �ستبقني لدى ال�صيف،
و�أنني وحيد ًا �س�أ�ستقبل اخلريف...
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َت َر ُّقب...
قريب ًا من اخلريف �أردتُ العودة،
أنت و�أ�صدقائي.
لكنني مل �أ�ستطع ،على الرغم من �أنني
وعدتك � ِ
ِ
�صوبك.
على الرغم من �أن روحي تندفع
ِ
لكن احلياة ت�سري يف اجتاه �آخر.
قبل اخلريف ا�صف َّرت ال�سهوب،
الدرب ال ميكنه الو�صول �إىل هناك.
الطري يدور ويندفع �إىل الطريان:
�سكان املنزل املتطرف ينتظرونني.
عيناك الدموع،
عندما تذرف من ال�سماء املمطرة
ِ
وبعد �أن تقومي بخطوة واحدة،
نظرتك �إىل الطريق ،
ألقيت مرة �أخرى
رمبا � ِ
ِ
دون �أن تقرري �أن تدفعي �ستائر النافذة...
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في متجر بيع الكتب
املدينة.
اخلريف.
امل�ساء.
متجر بيع كتب.
«ال تنظر ،يا �صاحب املتجر� ،إىل �ساعتك!»
�أنا �أفهم �أن عائلتك تنتظرك ،ف�أنت ل�ست وحيد ًا...
لكن لي�س لدي مكان لأذهب �إليه.
مدينتك اليوم ُ
تعي�ش عيد ًا،
هواء املدينة ف َّوا ٌح! ...
هناك -دف ٌء ،فر ٌح ،املدينة حتتفل،
وهنا ال يوجد �سوى احلكمة والهدوء.
حكمة �أبدية –
بني دفتي الكتب،
على الرغم من �أنها ت�شعر نف�سها بامللل.
وغد ًا حتم ًا ،اعذرين ،
�سوف �آتي �إىل هنا ...
�أ�شعر ،يا �صاحب املتجر،
�س�آتي مرة �أخرى
لأجتمع مع احلكمة يف هدوء.
�ستبيع الكتب للفتيات،
وحت�صل على مكا�سب متوا�ضعة.
الهتمامك وطيبتك
�ستباركك �أمي!
�أرفف الكتب مثل خ�صر ح�سناء،
جميلة هنا،
حكمتها جتذب الكال�سيكيني...
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يداي ،مثل عرو�سني ،لطيفتان
ال تتعجل �أ�صابعي لالنغما�س يف الوعاء،
حاب�س ًا رغبة �صافية يف القلب،
أم�سد الكتاب بلطف من جديد:
� ّ
�أ�سم ُع َن َف َ�س الكلمة،
َّ
كل َن َف ٍ�س ،
�إيقاعات الكالم �أ�شعر بها يف نف�سي.
روحي ت�شعر بالقلق-
احلقب ال�سابقة
غبار
ِ
يف القلب لدى الواقف يف احل�شد.
احلكمة هي ال�صمت ،
جمرد هدوء،
ال ت�صرخ �إال على �صفحات الكتب!
بالن�سبة للكال�سيكيني العظام حياتنا ُم�ضحكة،
يرمونني من عل ٍو:
جاهل ،م�سكني
غبي ٍ
«يا لك من ٍّ
لأنك تو ُّد �أن تقف بيننا!»
ويهزّون �أكتافهم،
وك�أنهم �سيفهمون
�شيئ ًا ما لي�س ب�إمكاين �أن �أفهمه.
لي�س مبقدورهم �أن ُيخرجوا �أحد ًا �إىل النور،
هم �أنف�سهم حتولوا �إىل ظالم.
يف ال َّر ِّد �أعرتف لكبار ال�سن بحبي،
لأنهم مل يحبوا يف احلياة �سوى احللم.
كيف �أبل ُغ اخللود واحلكمة� ،أجبني!
املوت �س�أتعلمه بنف�سي!
فكري�-أبي،
�أمي -احلزن،
رو ٌح �سامية تعي�ش يف روحي!
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جوم �آباييف �صديق يل،
ي�سينني �صديقي،
بورخ�س و�إيلوار -
�صديقاي!
قريب يل،
حافظ  نف�سهٌ -
  وملوطني
�س�أقدِّ م ك َّل �شيء دون �أ�سف.
وموليايف -
  ق�صيد ٌة غري م�سبوقة
مثل نظرة الع�شق ،ي�أ�سرين.
َمنْ ينظر بغطر�سة
الآن �إىل الآخرين،
هل َ
مثل هذه الأغني ًة
ي�ؤ ِّلف؟
ويف الف�ضاء �أغاين �أيام كثرية تطري،
تخمد ،وتتحلل يف الفراغ.
وتلك التي خمدت ،يف ال�سماء تتبخ ُر،
ُم َق ّد ٌر عليها �أن حت ِّلق �أعلى من النجوم!
املدينة.
اخلريف.
امل�ساء.
متجر بيع كتب.
عند خروجي �أُغ ِلقُ الباب.
كل �شيء بقي يف املا�ضي .يف العامل �أنا وحيد.
الآن �صديقي ال�شعور بالوحدة!
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قالت زهرة الزنبق...
قالت زهرة الزنبق�« :أنا �أحب فتاة واحدة!
يلومك �أح ٌد على ذلك.
ح�سن ًا� ،أَح ّبي ،لن ِ

»

فالقلوب العا�شقة وحدها متلك العاملْ � ،أع َلم!
�أ�ضافت الزهرة« :ر�ؤيتها بالن�سبة يل هي ر�ؤية اجل َّنة!»
ح�سن ًا ،ح�سن ًا ،لنج ِّرب الآن �أن نرى مع ًا �صديقتك،
ف�إن مل تَريها� ،سيبد�أ العامل ب�أكمله ي�شيخُ بالن�سبة لنا.
زهرة الزنبق تقولَ « :قدِّ ْمني هدي ًة �إىل تلك الفتاة
عطي ح�سنائي زهر ًة!
ح�سن ًا� ،أنا رغبت يف �أن �أُ ِ

»

� ...أخذتُ الزهرة�« ،أنا �أحبك!» يف ال َّرد قالت يل،
يا �إلهي� ،أنا ل�ست زهر ًة ،وما ذنبي يف هذا؟!
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لدى العالم الكثير من النزوات،
أنت تعرف
لدى العامل الكثري من النزوات� ،أنت تعرف:
كل �شيء يبدو غالب ًا ب�ستان ًا رائع ًا للزهور...
الزهور يف كل مكان مرئي ٌة للزهرة...
ٌ
خمتلف �إىل الأبد؟
من هو املذنب �أن كل �شيء
للحجر الأ�سود ك ُّل ما حوله �أ�سود،
فج�أ ًة يرى التوت الب�سيط حجر ًا.
«ل�سنا بحجار ٍة نحن!»� -،صرخت القلوب الفتية
التي مل جتفف ك�أ�س احلزن حتى النهاية.
كن طويل القامة لالرتفاع املحدود،
بحيث يحبك الآخرون ،و�أنت حتبهم.
من احلجر الأ�سود ال ت�صنع �إبريق ًا،
ال ت� ِؤذ الزهرة البي�ضاء كالثلج!
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ُ
الل)
وب ِ
ش ُ
ح ٌ
(ظ ٌ
� ...أال ترى بلد ًة �أمامك؟
�إذا مل ت َر ،توقف� ،سوف �أخرج!
متكنت �أن �أخرج،
من املناق�شات الفارغة
ُ
�أ�شرب حزين امل�ؤمل ،كما يف هذيان!
ف ْلت ُ
َخط مع االبت�سامة ملقابلتي ،
ُم ِ�ش ّع ًة باجلمال ،فتاة!
ال�صديق ُيلقي كلم َة ترحيب ،
و ُيح�ضر كوب النبيذ املتلألئ!
«جاء ال�شاعر �إلينا!» ويرغي الكوب  
رغو ًة حمراء ،مثل �شفاه فتاة.
وكي تلمع نظرتها العا�شقة،
وعيناي ال ترم�شان للحظة هناك...
ال�شعاع ال�ساطع يهم�س« :ال تندم على املا�ضي!»
ذهب.
�س�أبقى �صامتا ،فال�صمت دائم ًا من ٍ
�صديقي املاي�سرتو مبو�سيقاه العجيبة،
يجرب حتى منْ  ال روح له على البكاء!
هو يعزف ،وكل �شيء حوله يبكي،
ر ،ظ ُّل احللم.
أمل ،ظ ُّل الت َب ُّ�ص ِ
ِظ ُّل ال ِ
�أنت ال ت�ستطيع الكتابة مثلي ،يا �صديقي القدمي،
�أنا �أ�ستطيع الكتابة كما تعزف �أنت.
كتبت وكنت �أمام العامل مذنب ًا
ُ
عيني دائم ًا ...
دموع املرارة تدفقت من ّ
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العامل م ٌّق وحده الغني ب�ضمريه،
يف
ُ
والقوي هو وحده الذي عرف قوة اخلجل!
ُّ
عال،
� ...إيه� ،أيتها الفتيات ،اقر�أن الق�صائد
ٍ
ب�صوت ٍ
و�إال �ستموت الأحالم الرائعة!
فال�شاعر يخ�شى تع ُّفن احلياة،
واحل�سناوات تنقرنَ عليه وحده! ...
 ،ماي�سرتو ،كاف� ،صمت!
ح�سن ًا
ٍ
يكفي مو�سيقى ،و�أطفئ ال�شموع!
 ،غرقت حتى القاع...
أحببت
كتبت
ُ
 ،حزنتُ � ،
ُ
ُ
�سئمت َّ
�صمت!
كل �شيء� ،أود �أن �أكون يف ٍ
القلب دم ًا،
ُ
أ�شرب من ِ
�شربت من الك�أ�س ،كما لو كنت � ُ
عيني.
كما لو كنت من ك� ٍأ�س� ،شبت مرارة دموعي من ّ
احلب،
نت �أُ َ�س َّمى «عظيم» ،غ َّن ُ
ُك ُ
يت َ
رغم �أنني مل �أ�صدِّ ق ذلك يف بع�ض الأحيان!
الآن ال تقرتب مع الك�أ�س مني!
عن �أماكن ال�شراب � َأظ ُّل بعيد ًا!
�...أال ترى بلد ًة �أمامك؟
ّربا هناك رو ٌح عزيز ٌة تنتظرين؟

687

في بعض األحيان ُأ ّ
فكر...
يف بع�ض الأحيان �أفكر� -أحق ًا يف العامل موجو ٌد �أنا،
رمل وقطرة مطر...
و�سط �أوراق �شجر ،حبة ٍ
رمبا �أنا واح ٌد منها ،
خفي.
ورمبا بط ٌل حزينٌ ٍ
لكتاب ّ
أهيم روح ًا تائه ًةُ  ،مذيب ًا احلزن،
� ُ
طريقي ك ّله
أحالم،
من � ٍ
وتر ُّقبات،
آمال.
و� ٍ
ِّ
أحببت هذه احلياة الغريبة،
بكل كياين � ُ
َّ
كل عمري حفظت ُمثلي العليا يف روحي.
غريب �أننا حيا ًة ن�س ّمي
�أوه ،يا �إلهي ،كم هو ٌ
نحب ،وكيف ُ
نعي�ش يف الدنيا.
كيف من�شي ،وكيف ننظر ،وكيف ُّ
يغدو حلمنا �شبيه ًا باحلقيقة ،
وجمالها يجربك على �أن ت�صدِّ ق نف�سك.
مرج-
هل �س� ُ
أ�صبح طري ًا� ،أو زهرة ٍ
و�أظ ُّل لنف�سي م�ألوف ًا ،ورمبا غريب ًا.
منام فتاة �شابة �أُ ِوم ُ�ض ر�ؤي ًة،
يف ِ
و� ُ
أغرق حزن ًا يف عيني �صديقة لطيفة...
ال ،حق ًا رمبا �أنا موجو ٌد يف العامل،
ولكن يف مكان ما يف الظالم الدام�س ت�سكنُ روحي.
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وم�ضت يف عيني فتاة �شابة؟
هل �أنا
ُ
هل �أنا غرقت يف قلب �صديقة لطيفة؟
والنا�س رمبا يف احل�شد مييزونني،
زمن ن�سيت ع َّد الأيام املتماثلة...
منذ ٍ
لكني �أرغب على الأقل �أحيان ًا �أن �أغ ّني احلياة،
و�أين حق ًا يف هذا العامل موجود؟!
املنافقون،
املتعاطفون،
الذين معهم ع�شت �أيامي-
�أود �أن يك�شفوا �أرواحهم.
�إيه� ،أيها النا�س ،يا �إخواين،
�...ساعدوين على �أن �أفهم...
هل �أنا موجود يف هذه احلياة� ،أم رمبا غري موجود؟!
من �أين �أتيت ،ومع من منذ والدتي كنت؟
هل بنيت للقمر ق�صور ًا ،وفتحت لل�شم�س معبد ًا؟
�أم رمبا �أنا �أُق ِلقُ بالأ�شعار قلبي،
منذ �أن تن َّهد العامل بعد الوالدة ت َر ُّقب ًا للنهاية؟...
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دمعة
ال�شعور بالذنب الثقيل عن الأيام التي ع�شتها،
يحوم غيم ًة �سوداء مع َّلقة فوقي،
تعلمت منذ زمن �أن �أعي�ش معه،
على الرغم من �أين ُ
فوق دمعتي ال�شاهقة.
�أحالم الطفولة املبكرة مترح يف ال�سهوب
حتت �أمطار الربيع املبتهجة،
مرارة الدمعة الأوىل للحب ال َّت ِع�س
�أحفظها يف قلبي.
لو �أين كنت �أعلم كم من الأيام احلزينة،
وكم من امل�صائب ينتظرين،
ِّ
�ستتغري ،وال�شعر معها ،
و�أن احلياة
والنا�س �ستن�سى الق�صائد!
وعلى �أن الأيام اخلوايل لن تعود،
حزن.
ُ
بكيت يف �ساعة ٍ
مثل ليلة �سوداء ،من حزين
�سقطت قطرة الدمع تلك...
ومن هذه الدمعة ،ارتعد العامل يف �صمت
ارجتفت احلقول والغابات!-
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تغريت الطبيعة يف موطني الأ�صلي،
تغريت قلوب النا�س...
عت،
كما لو �أن كلمتي ُ�س ِم ْ
لكنها بدت مغايرة.
التغري �إىل الأبد كما متلي احلياة،
كان ذلك ُمق َّدر ًا على كلمتي!
مت الوقوف �أعلى
 ...وعندها تع َّل ُ
من تلك الدمعة الأقوى من العا�صفة.
اجلبال وال�سهوب وا�صلت بكاءها،
ر ًّدا على هدير الدمعة.
ما حدث ،مل يفهمه �أح ٌد،
علي �أح ٌد �س�ؤا ًال.
ومل يطرح َّ
و�أ�صبح ي�سمو بروحه
َمنْ ي�سمع �شعر الدموع.
...وحتى الآن ،حتى ال ت�سقط دمعة من جديد،
منذ ذلك احلني �أ َ
حت َّك ُم بنف�سي!
على املا�ضي ال �أحزن ،ال �أنظر �إىل الوراء.
إلهي ،ه ْبني ال�سالم املن�شود!
يا �
َ
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العينان القريبتان
هاتان العينان قريبتان يل،
هاتان ال�شفتان غاليتان جد ًا.
بروح فتية مل تفرت،
ٍ
بقلب مل حترقه العاطفة من قبل،
�أم�ضيت مع حمبوبتي ليلة بال خطيئة،
تلك الليلة حفظتها ذاكرتي.
هل حتفظني بقلبك تلك الذكرى-
�ساعة الفجر املبارك؟
�أذكر نظرتك احلزينة والعميقة-
�أبيات ملحم ٍة مل ُتقر�أْ.
وكيف فج�أ ًة عانقتني،
ويف �أح�ضانك �ضغطتني �إىل قلبك!
« َ
قلت مودِّع ًة،
تعال!» – ِ
لكني مل � ِأف بالوعد.
أفكارك غدت قريبة يل،
� ِ
وكلماتك �أ�صدقائي �إىل الآن.
خرجت مبتعد ًا عن عتبتك،
اخرتتُ طريق ًا خاطئ ًا.
بتفان،
منْ يحب ٍ
لن يغادر وقت الفجر.
أعد،
�أما �أنا -خرجت ومل � ْ
العامل منذ ذلك احلني حتول يل �إىل جه َّن ٍم.
�أنا نف�سي غريب لنف�سي� ،أعي�ش يف الدنيا،
�أ�صبحت �أنا عدو ًا لنف�سي ،ال نتيجة!
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لحظة الحب
بينما يطري ال�ضوء من النجم،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
عندما بالكاد تغادرينني يف الفجر،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
بينما ترفرف الفرا�شة بجناحيها،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
ما �إن ت�شعل املدينة نور الليل،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
ما �إن ي�سقط املطر قطرة على الزجاج،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
�أ�شعل عود ثقاب ،ويظهر ال�ضوء فج�أة،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
يف الوقت الذي �أتخلى فيه عن فكرة �سخيفة،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
يف الوقت الذي �أقول فيه كلمة خفية،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
طائر يح ِّلق �إىل ال�سماء،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
ما دامت امل�شاعر حا َّر ِ َّ
ة ف،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
ما دمت مل �أعرف احلزن منك،
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إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
علي،
قبل �أن تقع الأعباء ّ
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
قبل �أن �أذهب �إىل املحطة ،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
قبل �أن �أفهم احلقيقة،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
قبل �أن �أ�سمح للم�شاعر،
إليك،
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
أن�ساك،
قبل �أن � ِ
إليك.
 �أكون قد
ُ
ا�شتقت � ِ
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ال في المطر العابس...
إذا تأملت طوي ً
�إذا ت� َأم ْل َت طوي ًال يف املطر العاب�س،
اليوم كله �سيندمج يف التدفق املتوا�صل،
 ...مل �أجر�ؤ قط على �أن �أ�شتم قدري،
خجلت �أمام الأعلى بروحي.
مع الوابل �سقط نور ال�شم�س على الأر�ض،
ذ َّكرين مبا ال ينبغي �أن يكون.
...مل �أقل للنذل �إنه نذل،
خجلت من �إهانة النبالء.
يف كل قطرة اكت�شفت �شعور ًا جديد ًا،
كي ُتزهر يف القلب �أكرث.
 ...عن احل�سناوات �أبعدت نظري با�ستمرار -
خجلت من حمبوبتي.
علي من ال�سماء،
املالك امل�شرق الذي هبط ّ
�أهدى روحي ال�سكينة.
مل �أ�صرخ قط على َمنْ هو �أ�صغر مني،
خجلت من �أنْ  �أُذنب �أمام الكبار.
من الأعايل طار وهبط على الأر�ض املطر،
هذا املطر ذ َّكرين باملوت.
 ...مل �أقل يف �أ�شعاري كذب ًا ْ
قط -
خجلت من �أن �أكذب يف الأوقات القادمة.
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ص ْن قلبي...
ُ
ُ�صنْ قل َب َك�ُ ...،صنْ قلبي ،
يف هذه الأيام املجنونة،
يف هذه الأيام املج ّردة من املعنى!
�ضروري لنا جد ًا يف النهار،
القلب
ٌّ
ويف الليل نحتاج �إليه.
�ضروري �إىل الأبد،
هو
ٌّ
حتى للزهرة الب�سيطة!
�سمم قلبي،
�سمم قلبك  ...ال  ُت ِّ
ال  ُت ِّ
�إن كنت غري قادر على �أن حتب...
دعني �أعي�ش لعا�شقي.
احم قلبي،
احم قلبك ِ ...
ِ
يدق بهدوءٍ متزايد،
قادم.
مليئ ًا
بظالم ٍ
ٍ
ا�ستمع �إىل قلبي  ...ا�ستمع اىل قلبك،
ال تدفع به �إىل الهاوية  ...ال ت�س ّل ْمه للأحزان.
لتعرف قلوبنا
الرحمة واحلب حتى النهاية.
القلب �...أنت الرائعة،
القلب �...أحالم ال�شاعر.
ُ�صنْ قلبك �ُ ...صنْ قلبي،
يا �إلهي� ،سوف يرى الطريق َمنْ
يعي�ش بال قلب!
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إليك...
�س�أطري �إليك ،والفجر لتوه يح َم ُّر ،
يف اجلبال ،يف ال�سهوب� -س�أجدك بالرغم من كل �شيء،
أفتح نافذتك
�س� ُ
و�س�أ�ضع لك على الو�سادة
زهرة جبلية رائعة تت�ألق بندى ال�صباح.
�س�أ�صل �إليك قبل �أن يخيم الظالم على اجلبال،
قبل �أن تنطفئ كل النوافذ يف املدن الكربى،
�س�أرتب �سريرك
و�س�أ�ضع لك على الو�سادة
زهر ًة فواح ًة ُتزه ُر يف �سهوب كازاخ�ستان.
�س�آتي �إليك ب�شكل �أ�سرع مني نف�سي،
�أ�سرع من احلنني وال�صرب� ،أ�سرع من كل �شيء،
لكني �س�أ�سمع ا�سمي من �شفت َْي حبيبتي،
ويف ب�ؤب�ؤيها لن �أمتكن من ر�ؤية انعكا�سي.
�س�أ�صل �إليك ب�شكل �أ�سرع من عوا�صف القدر،
من الأعوام التي حتمل العبء ال�صعب لل�صراع،
�أ�سر َع من ِّ
كل ب�ؤ�س وما يجري بعده،
أ�سر الوحدة ال ميكن الهروب منه.
�أ�سر َع من � ِ
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�س�أ�صل �إليك قبل الأمل واحللم امل�شرق،
وتفاهة احلياة وفراغها الأبدي،
�س�آتي �إليك قبل الغروب احلتمي للحياة،
كنت غري مفهومة لهم.
قبل جريانك الذين ِ
�أ�سرع من الدموع التي ذرفتها يف الليل
من اخل�سارة املريرة لأنهم متكنوا من �أن ُيحزنوك.
�س�أ�صبح حاميك من ال�شم�س ،من الظالم ،من احلزن،
مثل املالك احلامي� ،س�أم ِّهد لك الطريق.
�س�أحتدى الزمن القا�سي،
و�سيكون االقرتاب منك للم�صيبة عبث ًا،
ومهما كنت بعيد ًا عنك يف هذا الوقت،
قريب �أكرث من �أي وقت م�ضى.
�ست�شعرين ب� ِّأن ٌ
عندما �آتي �إىل �أحالمك ،اعلمي �أن كل �شيء على ما يرام،
كنت دائم ًا �أجدك.
ح�شد ُ
يف �أي ٍ
و�إذا اخرتق �شعاع �ضوءٍ هذه ال�سماء املظلمة،
اعلمي � ِّأن �سبقت اجلميع ،وجئت �إليك اليوم...
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إنها لمعجزة !
�إنها ملعجزة� -شخ�ص �أعرفه منذ �سنوات عديدة!
واحد!
م�ستع ٌّد �إىل الأبد لأن �أتنف�س معه بن َف ٍ�س ٍ
حتى ليلة �آب بحاجة لأن تكرب،
كي تفهم الأفكار اخلجولة بدون كلمات.
كيف ميكن فك هذه الأفكار ك�ألغاز؟
من �سيفك لغز ال�شامة على اخلد؟
الليلة التي تبلغ ثماين ع�شرة� ،ستفكر
ولكن مباذا – لن يعرف النا�س وال ب�أي �شكل.
ليلة الثماين ع�شرة-ليلة ملتهبة!
�صديقتك العفريتة الفتية؟!
بينما كان يهطل املطر ال�صيفي الدافئ الأخري،
و�سط الزهور الأخرية �شاهدتُ طوي ًال:
كنتما ترفرفان مثل طائرين بالقرب مني،
وتنعمت بهذا اجلمال.
وقفت
ُ
ُ
كبت الليلة ب�شكل متهورُ  ،م ِومئ ًة بالأفق يل
ُ
بقلق ق�صيدة ع�شق...
�صدح ْت ٍ
ويف روحي َ
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كل شيء...
ِ
أنت تعرفين َّ
أنت تعرفني كل ما بقي وراءنا،
� ِ
ُ
عوا�صف و�أمطار...
منه يف القلب
كيف عادت الطيور يف الربيع مت�أخر ًة،
كيف َ
تعذبت روحي عندها،
تعرفني الكلمة التي َ�ش َف ْت ِني،
تعرفني مو�سيقى اليوم الـ ُم�ضني.
تعرفني ذلك اخلريف الذي ذبلت فج�أة فيه الزهور ،
وبعد ذلك عبث ًا انتظر ِتني.
تعرفني الأغنية التي غ َّناها ال�صيف لنا،
تعرفني كيف �ألهب القدر قلبينا،
كيف �شعرتُ للحظة بالغرام،
وكدتُ  �أن �أقع يف جنونه.
أرجحنا القدر،
تعرفني كيف � َ
(مثل بركان ،هد�أتُ الآن).
قت حتت الوابل الغزير يف ظلمة ال�سماء،
كيف ح َّد ُ
هم�ست ِبها لك.
أنت الكلمات التي
ُ
تعرفني � ِ
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حزن روحي،
تعرفني � ِ
أنت ما الذي ُي ِ
تعرفني كيف �أ�ستطيع �أن �أتنف�س  ِبهدوء.
الدعا َء الذي �أقر�أه يف كل �صباح،
الكتاب الذي �أقر�أه يف كل م�ساء-
َ
أنت وحدك ،يا فتاتي،
ك ّل �شيء تعرفينه � ِ
وحدك �أ�ستطيع �أن �أفتح قلبي،
لك
ِ
ِ
يف �أي ليلة �أي منام ر�أيت،
وما �إذا كان تف�سريه �سه ًال.
أحد �أن يعرفه،
تعرفني كل ما ال ينبغي ل ٍ
تعرفني كل ما ال �أ�ستطيع �أنا نف�سي �أن �أفهمه.
أحد،
الرموز التي مل �أك�شفها ل ٍ
الأ�شعار التي مل �أ�ضعها يف كتبي.
تعرفني �أن �أ�شعاري حزينة دوم ًا،
ملاذا هي مليئة باحلزن دوم ًا.
عرفت كل ذلك،
مذنب يف �أنك بعد �أن ِ
� ...أنا ٌ
ال تعرفني � ِّأن بحاجة �إليك� ،أنا بحاجة �إليك
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والشكر موصول أيض ًا إلى األشخاص التالية أسماؤهم:

مت طباعة  ١٠آالف نسخة من هذا الكتاب

