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أسالفي

ق�شىyاأ�شليفyحياتهمyكلهاyكماyلوyكانواyيعي�شونyعلىyجمر.
لكنyيفyاحلياةyكانyلديهمyال�شيئyواجليدyعلىyحدy�شواء.

y,با�شتمرارyودارواyجتولواyاأنهمyال�شيئ
اجليدyاأنهمyاأحبواyال�شهوبyالوا�شعةyواأحباءهم.

ال�شيئyاأنهمyيفyبع�ضyالأحيانyتقبلواyبطي�ٍضyالكلماتyعلىyالثقة,
ةyورّيانةyعلىyالرغمyمنyذلك. اجليدyاأنyاللغةyبقيتyغنيَّ
ال�شيئyاأنهمyملyيعرفواyيفyالعملyمعyاملعوِلyمثاًل,

اجليدyاأنهمyرمواyب�شكلyرائع,yوا�شتخدمواyالرمحyمبهارة.

ال�شيئyاأنهمyتعلمواyالقراءةyوالكتابةyيفyالرتحالyيفyوقتyمتاأخر
لكنyاجليدyاأنهمyاأبدعواyكيوياتنا )y  )1الرائعة.

ال�شيئyاأنهمyباعواyالبناتyمقابلyاملا�شيةyمنyاأجلyالدخل,
اجليدyاأنهمyملyيخافوا,yوبهدوءy�شرقواyاأحبتهم.

ال�شيئyاأنهمyملyيعرفواyالزراعةyيفyالرتحالyاأبدًا,
رواyالكذبyاأبدًا. اجليدyاأنهمyملyيخدعواyوملyيقدِّ

ال�شيئyاأنyقريباتهمyاأ�شبحنyزوجاتyلهمyيفyكثريyمنyالأحيان,
اجليدyاأنهمyملyيرمواyالأراملyوحيداٍتyيفyاحلياة.

اجليدyاأنهمyعا�شواyمعyجريانهمyبوئاٍمyلقرون,
معًاyجتمدواyوحتّملواyظلمَةyاحلرمان.

ال�شيئyاأنyاأ�شلفناyملyي�شبحواyم�شتقّرينyعبثًا,
y�شجٍنyيفyالعامل. اجليدyاأنهمyملyيبنواyاأيَّ

yyكيوي:yمقطوعةyاآلتيةyيفyاملو�شيقىyالتقليديةyالكازاخية.   )1( 



12

yيا لها من سماء !

ياyلهاyمنy�شماء!yياyلهاyمنy�شماء!
y:الهدوءyمنyَرُم َتنُظُرyوحُتْ

كماyلوyاأنyَنْظَرَتَكyالتيyتغمرهاyالدموع,
ُتخَف�ُضyاأمامyعيوٍنyم�شرقٍة.

تغرغرyالينابيعyم�شطربًةyيفyالوديان,
كماyلوyكانتyدمًاyيغليyويندفعyيفyالعروق.

ياyلهاyمنyجبال,yاإيه,yياyلهاyمنyجبال!
جبالyتنينيةyتبقرyبطونyالوديان!
واإىلy�شرعyال�شم�ضyيندفع

ال�شف�شاُف,yوي�شربyمرجتفًاyاأ�شعتها.

ياyلهاyمنy�شهوب,yانظروا,yياyلهاyمنy�شهوب!
انظروا,yولyتفوتواy�شيئًا:

القمرyوُلدyمنyجديد-بلyنهاية
َيلعُقyجنومyاحَلَمل.

ياy�شبهyال�شحراء!yاإيه,yياy�شبهyال�شحراء!
yاملحروقyِتيُهك

يتاأرجحy�شرابًاyمائجًا
ُقyمثلy�شكني. زِّ والعط�ضyُيَ

منyالتللyالليليةyيهبطy�شوٌءyونعيٌم,
واألٌقyت�شّعهyرمو�ضyال�شماء.
َمْنyيجمعyكلyاملتعة,

يوؤلُِّفyعنyاحلجرyالأ�شوِدyاأغنيًة.
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صحرائي

!yالعظيمةyالكازاخيةyال�شحراءyاأيتها
لyتوجدyلدىyال�شهوبyبدايةyونهاية.
اأقوياءyالعاملyعبثًاyيق�شمون
املدىyبنيyاخلالقyوال�شهوبyy؟!
yال�شايفyالنبُعyاأنتy,ال�شهوبyاأيتها

الذيyاأوحىyباأغنيٍةyحنون.
رغبًةyمنيyيفyاإنقاِذyكلyهذا,

واإي�شاله,
لyاأخلطyولyاأ�شيُع
yهذهyالأعماِقyاأن�شودة

التيy�شاأعهدyاإىلyاملتلقنيyبها.
ال�شهوبyالرقيقةyالنائمةyكفهٍد:

-yالع�شبy,الهواء
!yهناyشاحٌر�yشيٍء�yكل

اإلyاأننيyلyاأفهمyكلy�شيءyحتىyالنهاية,
الكثريyهناyلي�ضyيفyمتناولyالعقل,

–yغريٌبyالكثريy,غام�ٌضyالكثري
للجاهِلyوحدهyكلyالأ�شرارyمعروفة.
الأذنyتلتقُط,yوالأنفyي�شعُر,
والعنيyاليقظةyتنظرyاإىلyاجلذر:

لنyتكونyهناكyاإجابةyعلىyال�شوؤالyالفارغ,
لوyاأطلقتy�شرخةyقوية.
yال�شاحرةyال�شحراءyمعy,ل
y.القلبyاإىلyالقلبyمنyاأحتدث
ياy�شهوبي,yيفyهذاyاليومyال�شايف

اأتنف�ضyعطورًاyغريyم�شبوبةyيفyقواريرyزجاجية.
yوحتتِكy!حبي�شٌةyاأنِتy,الأر�ضyاأيتها

yy.شريرة�yتعويذاتyوتوم�ضy,كنوٌزyتكمن
-yال�شهوبyتغنيyكما
-yاأحٌدyيغّنيyل

اإنهاyُقّبٌةyَجدَلتyع�شهاyيفyاأذيّن؟!
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لماذا َيشحذون بإرادة الله
السيَف عليك...

ملاذاyَي�شحذونyباإرادةyاهلل
ال�شيَفyعليك,yوالن�شُل
فوقyقلبكyي�شيءyببوؤ�ٍض

وُيبدyقلَبك؟
امل�شيبةyلyتزالyبطيئة

فوقyالقلبy-وحدهyوعيُدyاحلمم,
يلهُث,yمربوطًاyيفyحلقة

مثلyح�شانyملyيعرفyال�شرج.

والعرقyالأ�شوُدyيت�شبُبyبوجٍع,
ال�شبابyيتاأرجُحyقربyعينيك,

تاأجيٌلyللموت,yتاأخرٌي,
وي�شرُبyح�شاياyالقلبyللمرةyالأوىل.

لوyتكونyاأقوىyمنyاملا�ض
y:كلَّهاyروَحكyالرع�شةyشتخرتق�
كيفyنعرُف,yحتىyاملرةyالقادمة

رمباyلنyتعي�ض.
باحلياة,yكماyمِبنزٍلyعزيٍز,
كماyباخليالyِاحلْم.

حقًاyاملرارُةyواحدٌة,yوغرُيها
لy�شيَءyمنyاحلافةyاإىلyاحلافة؟

نعم,yهناكyكلماتyاأثقل
واأ�شّدyاإماتةyمنyالهراوة,
َينطقونهاyدونyاإ�شفاق,

لها. بالكادyتكفيyالقوىyلتحمُّ
لُيَحّذرَكyالهتمام

بالقلب,yاأنتyاأي�شًاyياy�شديقي.
لyحتملyالغ�شَبy-yوقلبy�شخ�ضyما

�شينفجرyللأبدyفجاأة.
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أنا سليل المحاربين والصيادين

اأناyسليل املحاربني والصيادين،
اأ�شتطيعyأنyأسريyعىلyاجلليد,yاإنyكانyمتقلبًاyاأوyرقيقًا,
اأ�شتطيعyالتحليقyحتىyالنجومyمتوقدًاyمبتهجًا,

واأكمنyيفyرمادyالظلمyجمرًاyاأحمر.

للبع�ِضyحمزٌن,yوللبع�ِضyُمفرٌح,
yy-الأفواهyمبئاتyشينادون�yفجاأةyاإنهمyاأمy,شين�شون�yهل

اأنا,yمثلyنهٍر,yتارةyاأفي�ضyبلy�شفاف,
وتارةyاأهداأ,yواأعودyاإىلyاملجرى.

لدىyكلyواحٍدyيفyروحه,yيفyالطبقةyاخلفية
y.ُمْعَوّجةyمراآٌةyاأوy,برودةyهناك

-yاأحزُنyثمy,النا�َضyشاأُ�شحك�yفجاأة
يفyالروحyاجتمعyاخلريyوال�شر.

يفyالوعيyاأناyطفل,yوعجوز,
الع�شبyتراهyالروحyوالياب�شة,

عا�شفةy�شعيدة
تهدرyيفyال�شماء.

yالإلهامyلyيدومy�شوىyللحظة. لكنَّ

y,اأعمايلyولy,َخطايايyحُت�شبyل
لكنyال�شرفyطوالyاحلياةyلyي�شت�شلم.
الروحyتدفعyبالأفكارyاإىلyهاويةyال�شماء,
وهيyتندفعyنحوyالأر�ض,y�شانعًةyدائرة.
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ين  هل هو ابٌن َمْن ال ُيرجع ألبويه الدَّ

س كاماًل المقدَّ

هلyهوyابٌنyَمْنyلyيرجعyلأبويه
ينyاملقد�ضyyكامًل. الدَّ
عمليyمماثلyلفو�شى

معyفندقyمنyبزوغyالنوِرyحتىyالظلم.

–yالأبديyتواليهاyيفyت�شتمرyالأ�شياء
ياأتيyويذهبyاليوُمyبعدyاليوم,
ال�شعيدةyت�شيءyفجاأةyنارًا,
واحلزينةyتت�شاركyباحلزن.

تندفُعyم�شرعًاyاإىلyهناyوهناك
ولyترىyالراحةyمنyالهموم.
وكماyيفyالطبيعةyيتحركyاملاء,
هكذاyاأي�شًاyجتريyدورةyالأعمال.

ماyاإنyاأُْنِهيyعمًل,yحتىyيحنيyالوقتyللبدء
باآخٍر,yوفهمyجوهٍرyاآخر.

غريyاملنجز,yكماyلوyكانyجبًل
ي�شغطyعلىyكتفّي,yولyينحنيyالراحة.

yقوةyللتغلبyعليه التعبyلي�ضyلديَّ
�شفتايyبالكادyتتحركان
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لي�ضyلتدوينyالأفكارyبال�شبط,
اأ�شبحyمنyال�شعبyترتيبهاyيفyكلمات.

اأناyل�شتyبطيئًا,yلyاأ�شتطيعyملحقة
كلyعمل,yولyاإزالةyالأعباءyكلها.
yيطاردينyمثلy�شوط, الهمُّ

وي�شغطyعلىyكتفّيyالعمُلyاملجهد.

منyالأفكارyالتيyحتدقyبيyمنyكلyالجتاهات,
yاخليلyدوامةyكانتyلوyكما
اأناyمنفعٌلyومرهٌق,

واأ�شقطyميتًاyيفyالفرا�ض.

ومعyذلكyمظهريyولوyكانyيرثىyله
كيفyلyتقبلy�شكوايyاأنت.

ومنyي�شمرyال�شتياءyمنyاحلياة,
لنyيعرفyال�شعادةyبكاملها.

احلياةyال�شعبةyاأغلىyمبائةyمرة,
yوال�شعيُدy!ال�شهلyاملوتyمنy–y!ِاعلم

َمْنyهوy�شعيٌدyبعمله,yمنyهوy�شعيٌدyبالهّم,
َمْنyعلىyكتفيهyلyيجفyالعرق.
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عندما ُيمنح الهدوء لكل ما هو حّي، 
أستلقي بال مباالٍة على األريكة...

عندماyُينحyالهدوءyلكلyماyهوyحّي,
اأ�شتلقيyبلyمبالٍةyعلىyالأريكة,
y:اأف�شلyب�شكلyاأبياتيyلأتذكر
هيyحتفظني,yمثلyتعويذة.

لغةyال�شاعرyللع�شاقyمقد�شة,
�شوٌءyللعميان,yولل�شمy-ناقو�ُضyخطر.
الأ�شعارyر�شالٌةyمفتوحةyاإىلyالنا�ض,
لyتوجدyفيهاyكلماتyتتجولyُجزافًا.

بال�شبyكلy�شطرyقوي,
وثمنهyيعادلyاحلياةyباأكملها,

فيهyالنَف�ُضyالأخري,yدليٌلyحقيقي,
طريقهyيكمنyيفyاأزمنةyاأخرى.

ُقyاحلياةyبالقربyمنyجذوري, َتَدفُّ
yواأيامي. حفيُفyاأوراقyليايلَّ
اأ�شعاريyمنزوعٌةyكحمٍم

منyباطنyالأر�ض,yواأناyاأندفعyخلفها.

yالإطلقyعلىyلي�شتyهيyال�شاعرyحرفة
كة. التغنيyباحل�شناواتyعندyالِبْ
yدموعًاyفجاأةyتخلقyقلٍبyحركُة
تن�شاأy�شدفًة,yب�شعوبة.
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األرض

ْبُتyاليورتا )y  )2علىyالكرةyالأر�شية, َن�شَ
اآلمyالأر�ضyهيyاآلمي.

بعدyاأنy�شعرُتyاأننيyانف�شلتyعنyالنوم,
ن�شيُتyكيفyُتَغّنيyالعنادُلyيفyالفجر.

�ُضyالثلوجyحتتyالقمر عندماyُتف�شَّ
منyيريدyاأنyيحرقهاyبالدم؟
النا�ض,yل�شوءyاحلظ!
ي�شريyعبyالقرون

عطيُلyوهتلُر,yباتيyوجنكيز.

اأكرَثyمنyمرةyخنقواyالأر�ضyِبَحْبٍل,
واأكرَثyمنyمرةyاأخرجواyدمهاyمنyالأوردة,
لكنy�شخ�شًاyما,yوُلدتهyالأر�ضyاأي�شًا,
�شاعدهاyعلىyالنهو�ضyوعملyحا�شنًاyلها.

لyيكُنy�شرُدyالآلمyالتيyلyح�شرyلها,
تل�شتyاحل�شارات.

اأذكرyاأو�شفيتز )3(  yاأناyورافين�شبوك )4(  ...
y-هذاyكل

جروحyالأر�ضyاملفتوحة.

�شاحمينا,yياyاأر�شيyالعزيزة,
علىyم�شريكyالبائ�ضyوالتَِّع�ض...

اأنِتyعاجزٌة,
اأودyاأنyاأ�شعِك

علىyركبتّي,yواأم�ّشدyعلىyجبهتك.

yyيورتا:yمنزلyقابلyللنقل,yتقليديyالهيكل,yحُماطyباإطارyمنyاخل�شبyاملقو�ض,yا�شتخدمتهyقبائلyالبدوyالرحلyيفy�شهوبyاآ�شياyالو�شطى.   )2( 

y.الثانيةyالعامليةyاحلربyاأثناءyلبولنداyاحتللهاyاإبانyالنازيةyاأملانياyاأقامتهyوالإبادةyللعتقالyمع�شكر-yبريكينوyاأو�شفيتزyاأوy:اأو�شفيتزyy   )3( 

yyرافين�شبوك:yمع�شكرyاعتقالyللن�شاءyاأقامتهyاأملانياyالنازية.   )4( 
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ربما...

yيقولون:
»بداأyالثلجyبالذوبان«.
قyال�شتاء؟ رمبا,yتعرَّ

يقولون:
»وم�َضyالبق«.

ورمبا,yغطتyالظلمةyال�شق؟

يقولون:
»املطرyبالكادyيقطر«.

ورمبا,yكلهyمع�شورyمنyال�شحب؟
يقولون:

»ال�شماءyترعد«.
yجدًا؟ ورمبا,yَهْم�ُشهاyحارٌّ

يقولون:
»يندفعy�شامورغ )y  )5اإىلyالأعلى«
ورمبا,yيجّربyالَفْرُخyاأجنحته؟

يقولون:
»العندليبyيغني«.
رمبا,yيبكيyاملغني؟

yy�شامورغ:yيفyالفولكلورyالكازاخيyطائرy�شخم,yقويyب�شكلyخرايف.   )5( 
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ِسّري

لدىyكلyواحٍدyمناyحزنهyاخلا�ض.
y,اأََتْعَلُمy,يلyبالن�شبة

العاملy�شيٌقyيفyبع�ضyالأحيان,
yجمجمتي وعندهاyاأناyعلىyا�شتعدادyلأ�شقَّ
ِدَئٍةyبدونyفائدةyلأعوام. بفاأ�ٍضy�شَ

اإىلyمقب�شهاyالقامتyمتَتُدyيدي,
لكنها,yللأ�شف,y�شعيفةyوحمرجة.
لyاأ�شتطيعyحتىyاأنyاأقطَعyل�شاين
ال�شعيفyوال�شبيهyبدودة.

و�شلyالأمرyاإىلyدرجةyاأين,yياy�شديقي,
�شاأكونy�شعيدًاyلوyاأُعّلُقyكب�شًاyمذبوحًاyعلىyاخلطاف,

لكنyال�شنقyلي�ضyبب�شيط,
اللعنة,

y.يديكyبنيyمنyتذهبyاحلياةyكانتyلوyحتى

تريدyالذهابyاإىلyاجلبال,yوالقَدُرyياأمركyاإىلyالوادي,
yيجادل,yاأماyاحلكيمyفريفعyرايةyال�شت�شلم... امل�شتخفُّ

ماذاyاإذن,yالآنyاأناyم�شتعدyلأنyاأعي�ض,yمثلك:
بهدوءyو�شلٍمy-فاأناyلنف�شيyل�شتyعدوًا.
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مهما كانت العاصفة الرعدية،

 أيها الجيغيت )6(  

مهماyكانتyالعا�شفةyالرعدية,yاأيهاyاجليغيت,
عتyفوقyراأ�شك, التيyجتمَّ
لyُتْخِفyوجهكyيفyخوف,
قاتلyماyدمتyحّيًا!
فلوyجتاوزناyاملوت,
واأ�شعناyالن�شر,
yبنا ماذاy�شَيظنُّ

اأبناوؤنا
ابنيyوابنك.

الأف�شلyاأنyحترتقyيفyالنار
yالر�شا�ضyنافورةyحتتyتقعyواأن

منyاأنyُت�شيَعyنف�َشك,
منyاأنyتخ�شرyيفyاملعركة.

ياy�شديقي,
yركبتيهyعلىyيجثوyاأن
يكنyلأيyجيغيت,
لكنyفقط,
ل لكيyُيَقبِّ

اأر�شهyاملقد�شة.

yyجيغيت:y)باللغةyالكازاخية(yفار�ض,y�شاٌب,yفتًى.   )6( 
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أمي، كل شيء يبدأ منِك

-yمنِكyيبداأyشيء�yكلy,اأمي
الكلمةyالأوىل,yوبيتyال�شعرyالأول.
اأنِتyاأولyمنyاأجابyعلىyهذري,
والأر�ضyراأيتهاyمنyيديِك.

-yمنِكyيبداأyشيء�yكلy,اأمي
اأغرقyيفy�شماءyعينيِك.

اأنتyاأقلyمنyالآخرينyتذمرِتyمني,
وهاyاأناyاأخافكyوحدك.

اأعطيِتyالكثري,yواأخذِتyالقليل
وملyتفت�ِشيyعنyم�شريyاآخٍر.
اأمي,yاأنتyبدايةyموطني.
كيفy�شتكونyالدنياyبدونك؟!
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األنشودة الغنائية األولى

احل�شودyيوت,
لكيyي�شكتy�شوتyالرغبة.
البطلyيوتyيفyاملعركة,

بعدyاأنyلبىyالواجبyاملقد�ض.

yالل�شو�ضyيوت
باندفاعyواحدyمنyمدية.
احل�شناواتyينت,
يفyالأح�شانyاختناقًا.

-yال�شهوبyيفyاحل�شانyيوت
وينت�شرyالغبارyخلفه.
ال�شاعرyيوتyمتعجبًا,
ولyنحفظهyيفyاأب�شارنا!
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ال أحتاج إلى ذهٍب،
 وال إلى فضٍة

لyاأحتاجyاإىلyذهٍب,yولyاإىلyف�شٍة,
فقطyلوyاأرىyثمارyعملي.

الأطفالyيلعبونyيفyالرمالyيفyالفناء,
لوyاأعبثyمعهمyيفyبع�ضyالأحيان!

�شعرتyبانتعا�ضyاأكرثyقليًلyعلىyمنحدرyالنهار,
احلرارةyوالنومyينقرانyيفyراأ�شي,

مثلyم�شافرyاأطلقyح�شانهyيفyال�شهوب,
اأريدyاأنyاأ�شرتيحyعلىyالع�شبyالبارد.

تعلَّمُتyيفyاملدر�شةyالأبجديةyواحل�شاب,
نُتyمنyاإتقانyفنyالأغنية, متكَّ
ولكنyاأرىyالفتيان,yويجذبني
اأنyاأطريyمعهمyيفyالطرقات.

اأعرفyعنyنف�شيy�شيئًاyيجهلهyالآخرون,
اأفهمyروحيyحتىyالنهاية.

كلyح�شناءyاأ�شادفها,yباإمكاين
اأنyاأخبهاyكمyهيyرائعة.

لyالرتاثyالغنّي,yولyالقراآن,
�شيوا�شيانك,yلنyينقذاكyمنyالدموع,
حتىyملوتyعدويyاأناyل�شتy�شعيدًا,
حتىyملوتy�شخ�ضyجلبyيلyاحلزن.

كلمةyواحدةyفقطy-ومنyالروح,yكماyمنyالفرع
تتطايرyاأوراقyال�شجر,yمعّريةyاجلوهر.
منyي�شتطيعyالتغلغلyيفyُحزين,
منy�شيتمكنyمنyالنظرyيفyحزين؟

واأ�شعاريyحترتقyيفyالنار
واأ�شعاريyتتجمدyيفyاجلليد,

ولكنyلyكلمةyواحدةyعنyذلك!yكماyلوyكنتyيفyدرٍع
اأجوبyال�شوارعyالوا�شعة.
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yyyلجامع��ة yالتابع��ة yاللغ��ة yفق��ه yكلي��ة yف��ي y1956 yع��ام yتخ��رج
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y.اآخ��رانyمجل��دانyش��در�y2005yوف��يy,مجل��ًداyع�ش��رyاأربع��ةyف��يyاأخ��رى

yyy»تن�ش��انيyل«y,»الجلي��دyويت�ش��اقط«y,»القم��مyم��نyزه��ور«y:ومنه��اyالأخي��رةyال�ش��نواتyف��يyالأ�ش��عارyكت��بyم��نyالعدي��دyاأ�ش��در
y.والحبyللربيعyغنيyكم��اy,العميقةyالم�ش��رقةyالم�ش��اعرyمنyللكثي��رyمغنًي��اyال�ش��اعرyكانyحي��ثy2009؛yy-yy2006الفت��رةyخ��لل

y.الجميلةyالأغانىyمنyالكثي��رyكلماتyبتاأليفyقامyذل��كyجان��بyواإل��ى
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إلى المرأة
للن�شاءyيفyهذاyالعاملyكلyالورود.

بعدyاأنyتعلَّمناyمنذyزمنyالدرو�ضyال�شرورية,
,yاللواتيyاأ�شبحنyجت�شيَدyاحللم, لهنَّ

�ضy�شطورناyامللتهبة. نكرِّ

لي�ضyعبثًاyتربيyاملراأةyالرجَل.
ماذاyبدونهاyاملوطنyالأر�شيyواملجد؟

y-yتغفرyلكyهي, تزلُّ
نَك,yوحتكُمyبعقلنية. وحت�شِّ

ٌم, تفانيهاyقيِّ
دyلهاyبحٍبyحقيقٍي. �شدِّ

بينماyهيyم�شغولةyعندyالنار,
اأنتyنف�شكyناٌر,yول�شَتyدخانًاyمتطايرًا.

مهماyمّرتyاأزمنة,
مَكyالقدُرyاأوyرفَعَك,- حطَّ

عيدكyالأبديyعلىyالأر�ضyهي,
حار�شتَكyالأمينةyوقوتك.

ليتدفقyالدُمyيفyعروقَكyحاّرًا,
عندماyت�شتقبلكyهيyبنظرٍة.

ُانظْرyعنyكثٍب:yمنyاأ�شعةyال�شم�ِض
تلكyاملراأة,yالتيyهيyلُعْمٍرyاإىلyجانبك.

مباركٌةyعتبةyمنزلك,
y.الليايلyيفyحمبوبتكyتنتظركyحيث
اأنyتكونyخادمًاyعندهاy–yلي�ضyعيبًا
y.كتفيكyخلفyجناحانy–yعبئًاyولي�ض

مرةyاأخرىyفوقyالعاملyغيوُم
امل�شاءyتطريyاإىلyمكانyما.
دربyحياتناyبعيٌد.

بدونyرفيقةyطريقyلyيكنyقطعه.

تعلَّمyاأنyتتغلبyعلىyغرورَك,
لكيyتدركyهذهyاحلقائقyالب�شيطة:
حمبوبتك,yوكذلكyاأمكyوابنتك,

y.العاملyيفyاجلميعyمنyاأغلىyهنy,حيًاyدمتyما
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الليل

لyتعرثyعلىyالقمرyيفyاأوراقyال�شجرyب�شهولة,
دفُءyالأر�ضyدائمًاyفرٌحyللروح.
قطيُعyال�شحبyيت�شبُثyباآلتاو,

ويفyالنهرyوحدُهyماyزالتyالبودةyحيَّة.

اإىلyامل�شتقبِلyتناديكyالأحلُم.
y.الأر�شيyالوئامyعلىyدليلyمثلyالق�شبyشجيُج�

تتلألأyالنجومyمنyاأعايلyاجلبال,
فوقyالتيجانyمبحرًةyاإىلyمكاٍنyما.

و�شوُتyفتاٍةyبعيٌد,
تyيفyظلمةyالليل, والب�شاتنيyالتيy�شجَّ
yتقلَقyاأنyمنyخائفًةy,فجاأًةyتهداأ
منامyطفٍلyيفyمهدهyاملتاأرجِح.
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أغنية الطيور

yy,الأرملy,اخلريفyف�شلyاإىلyال�شيُفyيغادُر
تطريyالطيورyهاجرًةyاأع�شا�شهاyالعزيزة,

yy,الطفولةyعنyذكرىyمثلy,البعِدyيفyماyمكاٍنyيفyتتل�شى
yمنذyزمن. اأوyعنy�شعوٍر-yاإرٍثyمن�شيٍّ

يفyهذهyالبقاعyنه�شتyعلىyاأجنحتهاyب�شكٍلyغريyواثٍق,
دتyيفyالربيعyفراخها. يفyهذهyالبقاعyغرَّ

yyyالوقتyمنyلفرتٍةyحتىyالأع�شا�ضyهجُرyهوyشعٌب�
ولyيكنyلهاyاأنyتغريyالقدرyوتبقى.

باأغنيٍةyحزينةyتناديyَمَواطنها,
يفyال�شماءyالباردةyيذوبyال�شرب.

الأمرyاأ�شعُبyللنا�ضyاملبت�شمنيyللقدرyيفyالبداية,
اأنyيتحملواyعذابyحزنyالوداعyالأخري.
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كونوا شهودًا

بعدyاأنyاأغلقتyعينّي,yاأرىyوجهك,
اأحيانًاyمبقدورyاحللمyاأنyيكونyحيًا.
ْدyياyاآلتاو! كمyاأناy�شعيٌدy–yاأكِّ

واحلور,yوالظلyالواعدyيفyامل�شتقبل.

كوينy�شاهدة,yاأيتهاyالنجمة,
وقر�ضyالقمرyالذيyلyينامyاأبدًا.
ياyاآلتاوي,yاأناy�شعيٌدyمتامًا,

لأينyوجدتyاحلَبyيفyوطنيyالأم.

عنهyاأغّنيyاليومyمرارًاyوتكرارًا,
حتتyحفيفyاأ�شجارyالبتولyالتيyتدللyاحلب.

منyجديدyيبت�شمyالنهرyيل
والنجومyيفyال�شماءyمنyبعيد.

اأناyاأي�شًاyاأدعوyك�شاهدين
القمَرyوال�شماَء,yيفyاحللِمyويفyالعلِم.
اَقyبعيدًا, الأحلُمyتغويyالع�شَّ
لكنyالقلَبyمنyال�شهِلyاأنyُيْخَدع.
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ليلة ربيع
عندماyتهبyمنyاجلبالyالبودة,

يغطيyالتموجyالغديَر,
تغنيyالأ�شجارyيفyظللyالب�شتان,

ثيابهاyالبي�ضyتنا�شبها.

y,م�شموعyبالكاِدyالباعمyهم�ُض
ترجتفyالأوراقyالفتية,
وكاأنهاyجل�شتyللراحة
علىy�شفِحy�شجرةyالليل.

الرغبةyاحليَّةyغريyال�شتعرا�شية
ة. يفyكلy�شيٍءyيت�شحyاأنهاyحمقَّ
هاyهماyاثنان,yتعباyدونyاأنyيعرفا,
ماyزالyيهم�شانyكلماتy�شاخنة.

متدثرانyبال�شفقyاملتطاير,
وحدهماyقلباهماyعاريان,
وظّلهماyاملتحدان

yy.ينعك�شانyحّيِةyموجةyيف

القمرyيتابع,yدونyاأنyيخفيyوجهه
خلفyدخانyاجلبلyالرمادي,
كيفyترثثُرyالنجومyاملتاأخرة
عنyال�شرyالفتيyللأبد.

ملyيتبَقyللفجرyاإلyالقليل,
وجهyالقمرyاأ�شبحyي�شحُب,
نyاملتحدان وكذلكyالظلَّ
y.متيمانyقلباهماyل�شخ�شني
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قلبي

لنyيرجَعyالأ�شيُبyاإىلyال�شباب,
اجلدوُلyالهائُجyكماyيفyال�شابقyلنyيتدفق.
لقدyحانyالوقتyلكيyتنظرyحولك,
وت�شفقyعلىyقلبَكyوتراعيه.

عي�ُضyاملا�شيyمتعٌةyفارغٌة
لروٍحyتعبتyمنyالقلق.

يذوبyالعمر,yوتطريyاملرحلةyخلفyاملرحلة:
ملyيتمكنyاأحدyمنyاأنyيلحقyبها.

ياyقلبي,yياyقلبي,yبجراأةyن�شٍر
حلَّقَتyحتتyالغيوم,

yالعلوyاإىلyجامٍحyبتعط�ٍض
ماyزلتyمهوو�شًا.

تعوُدyاأغنيًة,yكماyيفyال�شابق.
رyابنيyاملقطَع. ِلُيَقدِّ
, لyتندمyعلىyماyمرَّ

لأنyالكلمةy�شمانyاخللود.
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الحَمل اليتيم
y,احلملن الالهيةyعنyجدي-الراعيyاأغنية
نةyباحلما�ضyال�شبياين,yملyاأَْن�َشها. مزيَّ

كثريةyهيyالأحلانyالتيy�شمعتهاyبقاعناyالعزيزة.
لyاأعرفyاأروعyمنyاأغنيتيyهذه.

حمٌلyخجوٌل,yترعرعyدونyاأم.
اتyمنyالدموع. خائٌفyدومًا,yيفyعينيهyحبَّ

يندفعyاإىلyالقريةyدونyاأنyيرىy�شيئًاyحوله,
لyيتخّلفyعنyاأولئكyالأكرثy�شعادةyمنه.

تابعتُهyو�شعرْتyروحيyبالأمل.
حزنُتyيفyهذهyاللحظةyعلىyال�شغريyاليتيم.

ثغتyاخلراُف,yرّحبتyبحملنها,
وكاأنهاyملyجتتمعyبهاyلأياٍمyطوال.

وحدهyهذاyالتَِّع�ض,yملyيلطفهyيفyالطريقyاأحٌد,
yوجههyباحثًاyعنy�شرٍعyدافئ. د�ضَّ

y�شيءyحوله,yغريٌبyهوyو�شطyاجلميع, راقبyكلَّ
yعنyاجلريyاملجنونyاليائ�ض. دونyاأنyيكفَّ

ثغاyمنyاخلوفyيفyالظلمyالو�شيك,
منy�شيلم�شهyبحنان,yمنy�شت�شبُحyلهyاأمًا؟

yاملنطقَةyليٌلyخميٌفyخانٌق, لفَّ
كمyرغبُتyيفyاأنyاأ�شاعَدyهذاyامل�شكني.

هداأyقطيُعyاخلرافyحتىyيوٍمyم�شرٍقyجديد,
. اأ�شراُبyالنجومyالناع�شةyتنظرyاإيلَّ

مرارًاyوتكرارًاyاأ�شمعyثغاًءyخافتًا:
ياأمُلyالبائ�ُضyاأنyيرىyاأمهyيفyاملنام.

اأناyنف�شيyملyاأ�شتطعyمنyالأفكارyالثقيلةyاأنyاأغفو,
yاأي�شًا. وكاأنyامل�شيبةyجاءتyاإيلَّ

يفyالعاملyالوا�شع,yو�شطyاله�شابyوال�شخور,
حمًلyاأبي�َضyفت�شُتyعنyاأميyالتيyرحلت.
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زهرة الثلج
y

الأر�ضyبالكادyلم�شهاyالدفء,
لyحرارَةyمنyال�شم�ضyبعد,

ولكنyعلىyحافةyالب�شتانyالربيعي
نظرتyزهرةyالثلجyاإىلyال�شوء.

كاأنهاyحتررتyمنyاأَ�ْشِر
ال�شتاء,yحيُثyي�شوُدyاجلليد.
كبة, يفyالواديyالثلُجyاإىلyالرٌّ
ر,yُتزهُر. وهَي,yت�شوَّ

y,ه�شًاyيزاُلyلyالربيِعyتنف�ض
ولكنyماyاإْنyتراها

حتىyابت�شامةyطيبةyعلىyالفور
تلم�ضyوجهك.

اإنهاyمنع�شٌة,yمثلyبرودةyعلىyجلدك,
عندماyتبقىyمعها...
هيy�شبيهةyمبحبوبٍة
يفyف�شتانهاyالأنيق.



35

في بعض األحيان،
 الحياة مثل سلسلة جبال

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلy�شل�شلةyجبال,
اإىلyقممهاyاأريدyال�شعود.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلyعدوyلدود
اأريدyاأنyاأ�شحقه.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلy�شل�شلyتلٍل,
علىyتلكyالتللyاأريدyاأنyاأجمعyالزهور.
y,عط�شىyيلyتبدوyاحلياةyالأحيانyبع�ضyيف

اأريدyاأنyاأرويها.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyتبدوyيلyنارًا,
اأريدyاأنyاأتدفاأyبالقربyمنyتلكyالنار.

اأحيانًاyاأناyمتاأكدyمنyاأنهyلyيوجدyمكانyلل�شعادة,
ويفyتلكyاللحظةyاأريدyاأنyاأموت.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyهيyخليلي,
اأريدyاأنyاأراهyكلyيوم.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyقافلةyكبرية,
اأريدyاأنyاأقودهاyخلفي.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلyزوجةyخمل�شة,
اأريدyاأنyاأمنحهاyالرّقة.

يفyبع�ضyالأحيانyاأوؤمنyاأنyال�شعادةyقادمة,
للقاءyتلكyال�شعادةyاأُ�شرُع.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلyجمالyبتوٍل,
اأريدyاأنyاأقّبلُه.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلyاأمي,
اأريدyاأنyاأَُفّرحها.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلyفرحةyالوجود,
اأريدyاأنyاأ�شحكyمنyقلبي.

يفyبع�ضyالأحيانyاحلياةyمثلyجوهري,
اأريدyاأنyاأعي�ض.
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األُب

لyتوجدyمثلyتلكyاملعاركyيفyالأفق,
لقدyانتهتyاحلربyمنذyزمن,
لكنهyحيًاy-يبدوyيلyحتىyالآن-

اأبيyالذيyملyيعد.

...yكانyذاهبًاyاإىلyاجلبهة.
وملyاأبِكyاأنا,

كنتyيفyال�شاد�شةyمنyعمريy–yجيغيت )y  )1تقريبًا,
واأخفيتyدموعيyالبطولية,
y.مبرارةyاأبكيyلyحتى

و�شعyكي�شهyعلىyكتفه.
واأخفيyحزنهyلي�ضyبدونy�شعوبة,

مل�ضyعلىy�شعري,
ثمyغادرy...yاإىلyالأبد.

وبكتyاأميyب�شوٍتyمنخف�ٍض,
بعدyاأنy�شقطتyووجههاyعلىyحافةyالطاولة,

yاجلنازةyاملقرyمنyجاءتyعندما
فجاأة

اإىلyاملنزلyالهادئ.

اأيامyال�شيف,yواأ�شابيع,yواأعوام
رُت,yاأناyالفتى, ويفyكثريyمنyالأحيانyفكَّ

yyجيغيت:y)باللغةyالكازاخية(yفار�ض,y�شاٌب,yفتًى.   )1( 
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اأنهy�شيعود-
yالقوي,yوال�شامخ,
اأبيyالذيyملyيعد.

لyاأ�شّدقyاأنا,yاأنهyيفyاملعركةyالرهيبة
�شاعyاإىلyالأبد,

yيفyمكانyماyيفyامليدانyحتتy�شجرةyالبتول اأنَّ
جنمتهyاخل�شبية.

اأنتظرyطاردًاyكلyال�شكوك.
اأنتظرyولنyاأتعبyمنyالنتظار:

لوyاأن�شاهyولوyللحظة,
اإىلyالأبدy�شاأفقده.

اأنتظُرyاللقاءyاحلتمي!
اأنتظُر

اأيامًاyوليايَل-
حتىyالنهاية!

ويفyهذاyالنتظارyالأبدي-
خلوُدyاأبي!
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الِحذاُء
بعربةyثقيلةyحمّطمة

امتدتyالطفولةyيفyم�شقطyراأ�شي.
كانتyاحلرب.
بقيناyمعyاأمي

وحيدينyيفyكوٍخyبارٍدyوخاٍو.

�شلَبyالأعداُءyهدوَءناyوخبَزنا.
لكنيyاأتذكرyاخلطواتyاملاألوفة:
اقرتبتyاأميyمنy�شريري
ونزعتyب�شمٍتyاحلذاء.

كمyمنyالقوةyيفyيديهاyالناعمتني!
كمyهوyحلٌوyرعبyحكاياتyمنت�شفyالليل!
ويفyال�شباحyذهبتyاإىلyاملدر�شةyباكرًا

يفyحذائهاyالكبريyاملريح.

ثمyرك�شُتyاإىلyاملنزل,
yyدونyاأنyاأ�شعرyبقدمّي.

ملyاأ�شتطعyاأنyاأخذلyاأميyحافيةyالقدمني.
yخدمناyلئقyب�شكلyيوٍمyبعدyيومًاyوهكذا
زوجyاحلذاءyالن�شائيyالبايلyذلك.

لكنيyكبُت,
واأ�شبحْتy�شخمًة
علىyحذائها
yقدمي.

y,اأميyقالتy,تبِكyلy
yyقبلyالربيع,
رمبا,

ننتظرyحذاءyاأبيك...

...yاأناyملyاأطلبyمنyاحلياةyالكثري.
انتظرتyالربيع.yانتظرتyبقوايyالأخريةyكلها.

انتظرت...yلكنyعبثًا:
اأبدًاyيفyحياتي

ملyاأرتِدyحذاءyاأبي.
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النجمان

طوالyالليلyملyن�شتطعyاأنyنغفو,
كناyنتنعمyبالنظرyاإىلyال�شماء.

مثلyاأحلمy�شبابي,
...yمنطفئةyالنجومyتل�شت

رyالطريقyبهدوء. الليلyدوَّ
وللع�شاق

قليٌلyهوyالليل-
توهجyال�شدرyالفتي,

كماyلوyاأينyكنتyاأعانقy�شعلة.

ا�شتيقظyالن�شيمyيفyالغابة,
دتyاجلبال. منyال�شرقyتَورَّ
ويفy�شماءyماyقبلyالفجر
لyيزالyجنمانyيتوجهان.

�شعادتانyيفyال�شماء,
ناران

ذلكyالنجمانyلyيخبوان.
لyتكتبيyيلyر�شائلyدافئة,

ولكنyيفyكلyمرةyيفyهدوءyالليل
...yجنماناyليوم�َض



40

الفراشة الحمراء-الخضراء

اأيهاyامللكyال�شغريyيفyالعباءةyاخل�شراء,
ابقyولوyقليًلyمعي!

اجل�ضyعلىyالزهرةyالقرمزية,
وليومئyبراأ�شهyيل.

كمyاأناyاأح�شد
جناحيك,yوحتليقكyفوقyالزهور,
لكنك,yللأ�شف,yبعيدyاملنال,
عبثًاyاأناyاألّوُحyبيدي.

عبثًاyعلىyال�شاطئyالأخ�شر,
اأجريyقافزًاyبفرحyخلفك,
ترفرُفyاأنَتyب�شل�شة

تطرُيyعلىyطولyالنهرyالأزرق.

اآٍه,yاأيتهاyالفرا�شةyاللعوب,
دعيناyن�شرتحyولوyقليًل,

انظريyكيفyتنتظركyالزهرة,
اجل�شيyللحظة,yاهداأيyفوقها.

y
y,اأم�شككyاأنyاأريدyكم
اأريدyاأنyاأمل�ضyجناحيك,
لنyاأعذبكyولنyاأغ�شبك,

لنyاأكونyقا�شية.

لyتخايف,y�شاأطلقكyعلىyالفور.
�شتطريينyمنyيدي,

ومرةyاأخرىy�شاأبداأyباملطاردة,
علىyالرغمyمنyاأنy�شاقّيyمتعبتان.

لذلكyدعيناyنلعبyاملطاردة,
ترفرفنيyمنyزهرةyاإىلyزهرة,
ا�شمحيyيلyاأنyاألتقطكyللحظة,
ا�شت�شلمyيلyاأيهاyامللكyال�شغري!



41

لغة األم

yاملخزونyيفyاأخرىyشهوب�yكلمة
تعلَّمتهاyاليوم,yياyُبنّي.

منyجاءyاإىلyالعاملyكازاخًا,
هوyكازاٌخ

يجبyعليكyاأنyتوّدعهyيفyاملوعدyاملنا�شب.

y-اأخرىyاأيامyتاأتيyثم
و�شوفyت�شبyاأنتyلغاتyاأخرى.
yُبنيyياy,الأمyاأر�شكyرايةyلكن
لyُتفلتهاyمنy�شاعدكyامل�شتد!

اأناyاعتدُتyعلىyالإ�شغاءyاإىلyجدتك,
ُفِتحyyَيلyينبوعyكلماتها.
منyلyيفهمyلغةyاأمه
لنyيفهمyلغةyوطنه.

الكلمات,yياyُبني
yراأ�شكyم�شقطyاإىلyتدخل
اآماًل,yوحبًا,yوعمًل

منyاأمكyخذyلغةyالكازاخ
وامل�شريy�شي�شافyاإليهاyلحقًا.
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yyyال�ش��عبyكات��بyلقب��يyعل��ىyح�ش��لy,كازاخ��يyاأدب��يyوناق��دyش��اعر�
yش��خ�شية�yوهوy.1990yع��امyكازاخ�ش��تانyلجمهوري��ةyالعم��لyوبط��ل
yالمناه�ش��ةyالجتماعي��ةyالحرك��ةyوموؤ�ش���ضyودبلوما�ش��يyعام��ة
y- y1989( y»شيميبالتين�ش��ك� y- yنيف��ادا« yالنووي��ة yللتج��ارب
yف��يy»لكازاخ�ش��تانyالوطن��ىyالموؤتم��ر«yح��زبyوزعي��مy)1991

y.)1995 y-1991( yالفت��رة

yyyودر���ضy.األمات��ىyبمدين��ةy1936yماي��وyم��نyع�ش��رyالثام��نyف��يyوُل��د
yyyالفت��رةyف��يyالكازاخي��ةyالوطني��ةyبالجامع��ةyالجيولوجي��اyكلي��ةyف��ي
yالفت��رةyف��يyالأدب��يyجورك��يyبمعه��دyدر���ضyث��مy,1955y-y1959

.1961 y-1959

yyyبجري��دةyالتحري��رyلق�ش��مyرئي�ًش��اyعم��لy1971y-y1962yعام��يyبي��ن
y,»فيل��مyكازاخ«yباأ�ش��تديوyومح��رراy,»براف��داyكازاخ�شتان�ش��كايا«

y.»الف�ش��اء«yبمجل��ةyق�ش��مyورئي���ض

أولجاس سوليمينوف
) وُلد عام 1936(

yyy.كازاخ�شتانyكتابyلتحادyشكرتيًرا�yتعيينهyتمy1981-yy1971yالفترةyفي

yyy.بكازاخ�شتانyال�شينماyب�شناعةyالخا�شةyالحكوميةyللجنةyرئي�ًشاy1983y-1981yالفترةyفي

yyy.الأعلىyبالمجل�ضyونائًباyكازاخ�شتانyكتابyاتحادyلمجل�ضyالأولyال�شكرتيرyاأ�شبحy1991y-y1983yعاميyبين

yyy.اليون�شكوyمنظمةyلدىyدائًماyوممثًلyاإيطالياyلدىyكازاخ�شتانyلجمهوريةyا y2001y-y1995عملy�شفيًراyفوقyالعادةyومفو�شً

yyyال�ش��عرyوكت��ابy,1961yع��امy»للإن�ش��انyاخ�شع��يy,الأر���ضyاأيته��ا«y,1961yع��امy»الأرجام��اكyح�ش��ان«y:اأعمال��هyاأه��مyم��ن
y»الطي��بyال�ش��روقyوق��ت«y,1963yع��امy»باري�ش��يةyليل��ة«y,1962yع��امy»الم�شم�ش��ةyالليال��ي«y,1967yع��امy»الق��رودyع��ام«
y,1969yع��امy»الفخ��اريyالكت��اب«y,1968yع��امy»ال�ش��ابyالحر���ض«yالمخت��ارةyالغنائي��ةyاأ�ش��عارهyبي��نyوم��نy.1964yع��ام

y.1970yعامy»البي�شاءyالأنهارyف��وق«

yyy,1983yع��امy»الن��ارyتح��ول«y,1975yع��امy»الم�ش��تديرةyالنجم��ة«y,1973yع��امy»ال�شب��احyف��يyي��ومyكل«yق�شائ��دهyاأ�ش��هرyم��ن
y,1989yع��امy»اأبري��لyحت��ىyيناي��رyم��ن«y,1979yع��امy»ال�ش��اطئyتحدي��د«y,1981yع��امyالفرن�ش��يةyباللغ��ةy»غاليم��ارy-yباري���ض«
yف��يyمقدم��ة«y,2011yع��امy»القديم��ةyالتركي��ةyاللغ��اتyاأ�ش��ل«y,1998yع��امy»ال��ربyابت�ش��امة«y,1995yع��امy»الخطاب��اتyلغ��ة«

y.2018yع��امy»الآ�ش��يويةyالني��ران«yالمخت��ارةyوالق�شائ��دy,2013yع��امy»كلم��ةy1001yالكلم��اتyلأ�ش��ولyال�ش��املyالقامو���ض

yyy»آب��اي«yجائ��زةyعل��ىyح�ش��لyكم��اy.1963y,1961yعام��يyال�ش��يوعىyال�ش��بيبةyمنظم��ةyم��نy»ليني��ن«yجائ��زةyعل��ىyح�ش��ل
y,1981y»ال�ش��رفyو�ش��ام«yعلىyح�شلy.1967yع��امyال�ش��يوعيyال�ش��بابyاتح��ادyم��نy»ليني��ن«yوجائ��زةy,1967yع��امyالحكومي��ة

.2001yالأول��ىyالطبق��ةyم��نy»بار���ض«yوو�ش��امy,1986y»اأكتوب��رyث��ورة«yوو�ش��امy,1984y»الحم��راءyال�ش��ارة«yوو�ش��ام
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إلى أمي !

اذاyهذهyالبلدة؟ عمَّ
عنyاحلب.

عنyاحلياةyالأبدية
حتتyال�شماءyالوا�شعة.
اأيهاyالغروبyاملتَّئد,yادعني
y,الأفكارyتلكyاإىل
حيثyملyاأكنyبعد.
ُغراُبyالربيع؟
اأمyاإَِوّزةyاخلريف؟

جناحيyجاَبyن�شفyالعامل,
يفyنهرyليمبوبوyغا�شتyري�شتي,

ويفyالرياحyال�شاخنة
منyجّناتy�شيلن.
ماyهذاyالطريق؟
اإذاyكنَتyعلىyحق

كْنyمعyالفخورyفخورًا,
هوyلي�ضyوالدyالرذيلة
كنyمعyاخلجولyخجوًل:
هوyلي�ضyعبدًاyلك.

هكذاyت�شرفُت,yاأق�شُم,yاأيهاyالطريق.
yمنyانتظر, ملyاأ�شاعدyكلَّ

فاأناyل�شتyاإلهًا.
ماyالذيyمبقدورy�شاعرyوحيد؟
ملyاأجدyاإجابةyعلىyكلyالأ�شئلة,
yاأكذبyملyالنا�ضyعلىyلكني

...yمبقدوريyكانyاأنهyمنyالرغمyعلى
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جراء الذئب

�شاَرyرجٌل,
م�شىyال�شهوبyطويًلyطويًل.

اإىلyاأين؟yملاذا؟
نحنyلyنعرف.

يفyجوٍفyكثيفyراأىyذئبًا,
اأوyبالأحرى,y�شرحانة )1(  ,
اأو,yباأكرثyدقة,yاأمًا...

yكانتyم�شتلقيةyيفyحرِجyال�شيح,
راميًةyقوائمها,yفاحتًةyفاها.
yبدفعاٍتyحلقهاyمن

تدفقyدٌم,y�شميٌك,yكالو�شخ.
َمْنyالذيyفعلyذلك؟yَمْن؟yهلyكانyذئبًا؟yاأمyكلبyال�شيد؟

جراءyالذئبyالعمياءyلyتعرفyذلك.
تدافعت,yتقلَّبت,yر�شعت
منyاأمهاyالكبريةyالعنيدة.
اجلراءyاجلائعةyن�شيت,

كيفyيفوحyاحلرجyبرائحةyال�شبت.
كانت,yبعدyاأنyالت�شقتyباأمها,yت�شربyب�شراهة

دمًاyباردًاyكثيفًا.
معyالر�شفاتyدخلyاإليهاyالتعط�ضyللنتقام.

ممن؟
ِمْنyاأيyاأحد.

املهمyلنyت�شامح.

yy�شرحانة:yمنyاأ�شماءyاأنثىyالذئب.   )1( 
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�شتاأخذyبالثاأر
ب�شكلyمنف�شل,
لي�ضyمعًا

–yتلتقيyو�شوف
ومنyبع�شهاyالبع�ضy�شوفyتنتقم.
والرجلyذهبyيفyطريقه.
اإىلyاأين؟y...yملاذا؟
نحنyلyنعرف.
كانy�شيادyذئاٍب,

y,اجلراءyيلم�ضyملyلكنه
وملyتدافعyال�شغارyعنyاأمها...
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في ساحة بوشكين

يجبyاأنyيكونyال�شاعرyجميًلyكقدي�ٍض.
منyراأىyالقدي�َض؟yال�شخ�ضyالذيyراأىyبو�شكني.

قدي�ٌضy�شغرٌي,yاأ�شوُد,yكحذاء,
معy�شفاٍهyعربيةyثقيلة.

يفyحنيyكانyدانتيyطويلyالقامة
اأبي�َض,y�شاحبًا,yمثلyالذاكرة.
زوجةyال�شاعر-الرائعةyناتاليا.
ملyي�شمهاyاأحٌدyناتا�شا.
�شمدتyعلىyا�شمها,

عندماyانزلقyحولهاyالفر�شانyب�شهولة,
علىyالأر�شيةyاللمعةyللقاعة,

هو,yكعبٍد,yنظرyمنyخلفyال�شتائر,
�شاغطًاyب�شدةyعلىyمقب�ضyال�شكني.

»قلyياy�شيدي,
ماذاyتنتظر!

لي�ضyاأننيy�شاأقعyيفyاحلب,yاأوه,yاأنت
لyت�شدق!

»...y!  )2( اأنا�شاyمثلy,تن�شيناyاإنها
نعم,yاإنهاyالعنقyالأبي�ضyوالكتفان,
وال�شدرyاملرتفعyمثلy�شقالة!

وخرجyالعبد
علىyالثلجyيفyاأم�شيةyكانون,

وماتyالقدي�ض

yyاأنا�شا:yاحل�شي�ض. )9(
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...yبطنهyمم�شٌكyوهو
yبهyلينتقمyكانyماyب�شكلy,انتقمyلقد
لyمبارٌز,yولyملٌك,yولyجمرٌم
انتقَمyعلىyطريقةyالقدي�شني:

�شمت,
�شمت,yوانتهى.yوتلكyالر�شا�شةyتطري.
يفyوهميتهاyكلyالعزمyال�شريرة,
...yوجدتy,ببو�شكنيyتكتِفyمل

كانyهناكyالكثريyمنyالأهدافyيفyرو�شيا,
ملyنعرفها,yلكنها-

y,الإ�شطبلyذلكyيفy.وجدتها
وقفتyح�شود

يفyمربعاتyالنوافذyال�شفراءyعلىyالثلج,
وبعدyقرنyوقفyاأحفادهم
حتتyنوافذyاأخرىyعلىyالثلج
لكيyيقولواyكلماتyنبيلة
وي�شمواyاحلبيبyاأوyالعزيز,
احل�شدyيحفظyكلماتyجيدة,

منyاأجلyقراءتهاyمعyال�شعورyفوقyالقب.
وهوyيقف,yمتجهمًاyمنحنيًا,

بعدyاأنyخلعyقبعتهyالأ�شطوانية,yينظرyاإلينا.

)9(
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كانت هناك نساٌء على كتفي...

كانتyهناكyن�شاءyعلىyكتفي,
y.شدري�yعلىyن�شاءyهناكyكانت

لكنyلقلبي
كانتyهناكyواحدٌة.

لقلبيyكانتyهيyوحدها.
-yيلئمهاyشيء�yكل
حننٌيyيفyعينيها,
ري�ٌضyيفy�شعرها,
فمهاyقا�ٍض,yعنيٌد,
واأ�شنانهاyثلٌجyعاٍر.

حتىyاأ�شابعهاyقرقعٌةyناعمة,
حتىyطولهاyلي�ضyفارهًاyجدًا,
حتىyالعامyالرابعyوالثلثني.

كلy�شيءyيلئمها.
كمyيلئمهاyكلy�شيء!
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أُتحبينني، أيتها الجبال...

اأحُتبينني,yاأيتهاyاجلبال...
y,اأحبي

باللونyالأزرقyوالأبي�ضyمرتدية
الأعوام

حلَّقتyفوقي
اآخذًةyاأ�شماءyالأع�شاب,
الغاليةyاإىلyاأبعدyاحلدود,
يفyاألوانهاyال�شاخبة

yyyyyغام�شًة
كلyظللyال�شمت.
yجبليyبقلم

-yال�شهولyحقيقةyاأوّجُهyyyyy
م�شيتyعلىyطولyاملنحدرyاجلليدي,

والغبارyالثلجي
هبطyعلىyامل�شارyالطويلyاملتعرج

ل�شنيني.
-yال�شهِبyقلمyبجّرة
�شنواتyمنyالأوهام.

اأحتبينني,yاأيتهاyاجلبال؟
اأحبوا,

اأيهاyالنا�ض!

لyُيكنyاإ�شلُحِك,
ولyحتويلكyاإىلy�شهٍل,

y,شقوقك�
اأيتهاyاجلبال,
لyمُتحى,

اأنِتyخمطئةyللغاية,
yyyyyاأيتهاyاجلبال,

ال�شوابyهوyالبتذال,
لyيكنyمقارنتك,yاأيتهاyاجلبال,

اأنتyلyُتقاَرنني.
اأنتyلyتهتمني,yاأيتهاyاجلبال,

يحبونك
yyyyyاأمyل
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لغة اآلباء، لغة آالف السنين

لغةyالآباء,yلغةyاآلفyال�شنني
اأنِتyيفyوقت,yمثلyال�شل�شال,yاأُحرقِت
فيكy�شربةy�شيٍفyو�شفريy�شوٍط,
قاُدyالزوجات, كبياءyالرجالyواتِّ

فيِكyلهجاٌتyمن�شّية
ال�شومريني,yالهون,yخ�شخ�شةyالكلماتyاملنغولية.

اأينyوُلدِت؟yيفyحرائقy�شيمرييت�شيي؟
انتقلِتyاإليناyمنyخللyالعروق.

تدويَن,yغامرةyاجل�شم
بنب�ضyالقلب,yوناقو�ضyالروح.

ومهماyاأدارينyالقدر,
اأق�شمyبكy-�شوفyاآتيyاإليك.

منyالرحتالتyالبعيدةyوال�شعيدة
ياأتيyالبنyاإىلyاأبيهyاملن�شي,
ياأتيyيفyزينٍةyم�شرقةyوثمينة,
يفyبدايةyاحلياةyاأوyيفyنهايتها.
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ريشاد، إبن السهوب

اأُهديَكyتيوبيتيكا )3(  ,
من�شوجةyبخيطyالذهب,
اأبوكyالتفتyبعيدًاyب�شمت,

هكذا,yعلىyالأرجح,yيتذكرونyال�شباب.

الأمyاجلميلةyُتلّوحyباأ�شابعها,
وتتمتم,
وتتعجب.

ري�شادyي�شبهyاإىلyحٍدyكبريyالإ�شباين,
ابنyامراأةyفرن�شية

واأداّي )4(  
»هلy�شتذهبونyاإىلyوليةyنبا�شكا؟!«

هناكyمروجyجميلة,
,yوه�شاب, هناكyاأ�شواٌك,yوحرٌّ
الغبارyواخليولyهي!y�شحٌر!

�شتذهبون؟«
خٍبyتنظر ِب�شَ

وبيديهاyتنحتy�شورة,
النا�ضyيفyال�شيفyيهربونyاإىلyالبحر,
وهوyيجذبهyالذهابyاإىلyال�شهوبyاجلافة.

كابy-هوْب! يفyالِرّ
رمىyال�شمبيرو )5(  !

ٌن. yyتيوبيتيكا:yقلن�شوة,yغطاءyراأ�ٍضyللرجالyمطّرٌزyوملوَّ   )3( 

yyاآداي:yقبيلةyاآداي,yواحدةyمنyقبائلyاجلزءyالأ�شغرyمنyالكازاخ.   )4( 

yy�شمبيرو:yنوعyمنyالقبعاتyالوا�شعةyاحلواف,yم�شدرهاyاملك�شيك.   )5( 
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ريٌح,yال�شعرyالأ�شودyاإىلyاأ�شلء!
التيوبيتيكاyعلىyاجلبني,

َعْدٌو
ارتفاعاتyوانخفا�شاتyعلىyم�شاراتyالذئب.

تختنق,yا�شرخ,yياyوُلدي,
�شغفyال�شاعرy-بكاءyو�شحك.

اأبوكyاأخريًاyيبكي.
يفyعروقيyيقعقعyبرٌد.

كنتyلأذهبyاإىلyوليةyنبا�شكا
لكنyعلّيyاأنyاأ�شارعyاإىلyوطني,
هناكyنف�ضyامل�شهدyالهادئ
�شاأذهبyاإىلyنف�شيyاإىلyوطني.

�شاأذهبyاإىلyمروجyاآداي,
هناكyالأ�شواكyواحلرارةyوال�شقيع,
الغبارyواخليولyنف�شها!y�شحٌر!
�شاأذهبyاإىلyنف�شيyاإىلyوطني...
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أغنية كومان )6(  

ياyاأجدادي
يفyاملعركةyادعموينyحتتyاإبطي.

لنyاأجتاهلyال�شجرةyالوحيدة.
�شاأعّلقyاحلبل

علىyالغ�شنyامللتوي.
اأناyل�شتyاأوًل

يفyاملعركةyالأخريةy�شاأ�شقط.
منyلyيعرفy�شاكاي )y  )7الذهبية؟

هاyهوyالنجمyُيقطع,
راأ�شيyينحنيyاإىلyالأ�شفل,

بعدyاأنyاأعطيتyق�شَمyالوفاءyللمراأة,
اأقّبلyالكف.

لyبومة,yلyغرابًا,yلyبجعة
لنyاأوؤذي

اأيتهاyالأرواح!
اأرينيyالطريقyاإىلyبالتون )8(  .

�شاأمتطيyاخليلyللأبد,yالأبد
غريyمعروفyمنyاأين.

فقطyاآثارًاy�شاأتركهاyعميقًة
للنا�ض,

حتىyبعدyهطولyالأمطار
كلyطريقيyيبدوyللأعداء

�شل�شلةyكوؤو�ض.
بحيثyلyيحرتقونyمنyالعط�ض,

مثلي.

yاإىلyثمy,املجرyيفyباللجوءyاملطالبةyقررواy,املغويلyالغزوyبعدy.الكوماين-الكيبت�شاكيyللحتادyالغربيyالفرعyيثلونyالذينyالرتكyالرحلyالبدوyمنy:كومانyy   )6( 
y.بلغاريا

yy�شاكا:yقبائلyبدويةyمنyاأورباyال�شرقيةyبالأ�شل,yمنت�شرةyب�شكلyكبريyيفyاأجزاءyمنyاأوروباyال�شرقيةyواآ�شياyالو�شطى.   )7( 

yyبالتون:yبحريةyعذبةyاملياهyيفyغربyاملجر.yوهيyاأكبyبحريةyيفyو�شطyاأوروبا,yواأحدyمقا�شدyال�شياح.   )8( 
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الدردار

يفyالواديy–yحوٌرyرجراج,
yyyyyونبٌع,yوع�شٌب,

وظٌل,yكال�ّشم,y�شميٌك,
هناyاجلذورyلي�شتyطويلة,

, واخلريفyحمقٌّ
اأنyال�شنةy�شتنبتyعفنًا.

-yانظر
yفوقyالرابية,

yyyyyحيثyتغنيyالريح,
حيثyي�شمعyعواءyالذئب,
yبجذورهyمت�شبثًا
yyyyyيفyقلبي,
مرتنحًا,

يقفyالدردار.
لyتك�شرهyلyحرارة
y,ثلجيةyعا�شفةyول

ولyعط�ضyالأيامyالهادئة,
يقف,

فاحتًاyللقاءyالرياح
اأكتافyالأغ�شانyال�شوداء.

y,احلظyلهyابت�شمyالذيy,والفار�ض
بعدyاأنyراأى,yيبكي
و-يندفع.

yاحل�شانyي�شقىyالغورyيف
yكلماتyوبدون
yي�شكرyالدردار.
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اٌء في قريتنا كان هناك َحذَّ

َطyللجميعyاأحذيًة اٌءyخيَّ َحذَّ
علىyمقا�شهyهو,

اعتقَدyاأنهyبذلكyيجعلyالنا�ضyمت�شاوين,
ٌب. متع�شّ

وكانتyقامتهyبونابرتية,
وارتداءyمثلyهذهyالأحذيةyبالن�شبةyلنا,yنحُنyالعمالقة,

ملyيكْنy�شهًل.

وكلyواحدyاعتقدyاأنyاحلذاء
اخرتعهyاهلل,

yامل�شلمyباإمكانyليكون
اأنyي�شليyاأكرث.

)يفyال�شلةyتخلعyحذاءك,
هلyتفهم؟(

بهذاyال�شكل:yال�شلة -
اأغنيةyالأقدامyاحلّرة.

اإىلyامل�شجدyيحت�شد
yy,وال�شغريy,العجوز
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عارجني
يجرونyوينادون
)والقدمyيفy�شيٍق(.

»اهللyاأكب!«
-yالنبيyعلىyِ �شلِّ
ياأمرyاحلِذاء.

yاملت�شردyفقطyباهللyيوؤمنyل
واجلاهل,

-yنف�شهyاحلّذاءyباهللyيوؤمنyل
لyي�شعرyبال�شيق.

y.عناyبعيٌدyلكنهy!اأكبyاهلل
واحَلّذاءyامللعونyهاyهوyيبت�شم.
y,القريةyبكاملyن�شليyالآن

y.القدمنيyكبريyاء منyاأجلyاأنyي�شبحyاحلذَّ
y,شخمة�yبطونyذويyاخلياطونyيكونyاألyاأجلyومن
والفّراوؤون-�شانعوyالقبعاتy�شّيقيyاجلباه.
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ليالي آب ...

ليايلyاآب,
-yتذكريyولكنy,ام�شي

لي�ضyهناكyلياٍلyاأ�شدy�شوادًا.
غ�شنy�شجرةyالتفاحyفوقيyمرفوٌع,

الليلyفواٌحyكال�شاي.
افتحيyفمك

وبخفيٍةyاإىلyحلقك
�شيدخلyاجلدول,

ويتدفقyعبyاملدينةyاخل�شراء
هذهyال�شاعة.

غ�شنy�شجرةyالتفاح,
مثلy�شتاٍرyمرفوع,

يفyال�شماءyال�شوداءy-ناٌر.
ولyاأنyاأتذكر

ا�شمyهذاyالنجم.
املريخ.yعلىyالأرجح,yاملريخ!

yاحل�شانyا�شتجابyاحلظريةyعند
اجلولبار�شيyالأ�شود

بهدوءyجلجلyبحديدyاللجام.
بعدyالطريقyالرتابي
تعٌب.yبرودٌة.yنعا�ٌض.

ال�شماءyاملر�شعةyبالنجومy-مبخروٍط,
مثلyخوذةyخمرمة,
yملعانًاyالنجومyباأكرث

-yوجهيyفوقyوعلقyوم�ض
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املريخ,yعلىyالأرجح,yاملريخ!
yنا�شٌجyشفاٌف�yثمٌر

ي�شحبyغ�شنy�شجرةyالتفاحyوي�شحقه,
ويك�شره
وي�شطهده.
ليايلyاآب,

-yتذكريyولكنy,ام�شي
لي�ضyهناكyلياٍلyاأكرثyاإ�شراقًا.

ماyزالyهناكyالكثري,yالكثريyالغام�ضyيل,
الليلyفواٌحyكال�شاي.
ال�شجادyالقدميyمرتوٌك

علىyع�شبyالف�شتوكةyالكثيف,
الظلمyيقفyوراءyجذوعyاأوريوت�شني )9(  ,

مثلyغراب,
yيفوحyوال�شرجy...yال�شرجyعلىyراأ�شي

ثمyغبارًا...
yyتتقلُبyامل�شتقيمةyوال�شيقان

حتتي.

yyاأوريوت�شني:yنوعyمنyالأ�شجارyاملثمرةyيفyاآ�شياyالو�شطى,yي�شبهyامل�شم�ض.   )9( 
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الريف

yدافئًاyاجلوyيكونyعندماy,الوقتyذلكyيف
بدونyدفء.

والفواني�ضyتنحنيyحتتyالعبء,
وانكارًاyخافتًاyللظلم

ال�شوءyيخدمyباأمانةyالليلyالآ�شيوي.
اأذهبyاإىلyهناك,yحيثyنقاطyال�شجائر,
حيثyالفواني�ضyالتيyك�شرهاyالعر�شان,
حيثyيفyاأيارyعلىyظهريy�شقيٌع,

حيثyاحلياةyهيyقر�ٌض,yاإنyملyيكنyوقحًا.

هناyتفوحyبحلوةyال�شرقةyالقدية,
علىyال�شرجy�شرخةyفتاةyمهملة.
بحواِفyالروحyاأفخرyبالقرابة

معyع�شبةyمتوح�شةyهادئةyوموثوقة.

ظلم.yحركاتyبي�شاءyمرئية,
-yي�شعوذونyعليهy,م�شغولyاملقعد
واو,yامراأةyتنفخyلرجلyيفyقبته,
ممزقًةyقمي�ضyالنومyعنyظهره.

غاليتي,yمّديyراحتيك
امل�شيyالآكا�شيا,yاأبطئيyب�شمت,
الآنyتعايلyاإيلّ. يعوُمyيفyالظل

وجهك
مثلyكرةyم�شيئة.
القمرyبدٌر.

يفyال�شمتyيرثثرyاملاء.
الكلبyنائٌم.yاحلار�ضyنائٌمyمعyامِلطَرد )10(  .
الريف.yحتتy�شجرةyالتفاحy-جمرفة.
وك�شكyخ�شار,yمغلٌقyاإىلyالأبد.

yyمطرد:y�شلحyاأبي�ضyقدمي,yيتكونyمنyرمحyوفاأ�ض.   )10( 
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الممثل والمدينة لياًل

بعد العرض األول

yاجل�شرyيتظاهر
باأنهyقو�ضyقزحyاأ�شود

يتظاهرyباأنهyمطرyلندين.
ي�شفقونyباأيديهم.
ولكنهyلyُيفرح:

اإنهy�شرُبyباطنyالأقدامyالرطبة.
واملر�ضyيتظاهرyباأنهyاأنفلونزا؛
هذهyاملراأةyلyيكنyالو�شولyاإليها.

ُيفتحyالبابyمعy�شريٍر,
ُيغلقyالبابyمعyجلجلة.

الرجلyيتظاهرyباأنهyمتمدٌن,
لكنyلي�ضyكثريًا,yواإمناyهكذا,

علىyاخلم�شة )11(  .
لوyاأتظاهرyباأننيyاأمريyدمناركي!
ان�شحني,yاأيهاyاملتمدن,

كيف؟
وافقني,yموهبةyهوyالتظاهر.
كيفyللحزينyاأنyيتظاهر

باأنهyحزين؟
اأَترىyهذهyالوجوه؟
فيهاyعناٌدyيائ�ض.

yyعلىyاخلم�شة:yاملق�شودyهناyعلىy“خم�شةyكوبيكات«.   )11( 
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هيy�شتكون,yمتاأكٌد,
حزينة!

هي,yمنyحيثyاملبداأ,yلنyترتاجع!
تعانقyهيy-حتىyالقعقعة,

وجتل�ضyعلىyالكر�شيyمعyجلجلة!...
نحنyالبوؤ�شاء,yويعجبكyذلك,
اأوه,yاإنهyالت�شاهل,yال�شر.

نحنyمتجهمون,yلكيyت�شعرواyاأنتمyبال�شعادة.
yنحنyحزينونyلكيyتكونواyاأنتمyحمظوظني!

تعبُتyمنyالتمثيلyحتىyاملوت,
تفتحyبابك
مثلyل�ض
تنام

وترىyالت�شفيقyيفyاملنام.
...yيفyالفناءyاأحٌدyماyيقرعyبع�شا

ال�شجاد.
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المواقد اآلسيوية

نحنyنذكرyما
yyyyyي�شاويyاجلميع,

–yالكثريyالب�شريةyتاريخyيفyاأن
عندماyجاءyال�شامان )y  )12اإليناyذاتyمرةyيفyالليل

لأعمالyطيبةyواأحاديثy�شليمة.
اأ�شعلواyالنارyوعلَّموا
حفظyالنارyو
yالركوعyللنار,

y,والثوؤولyالن�شاyلعرقyبالنارyوالعلج
y,اخليلyمعyالتعاملyوعلموا

والإيانyبال�شم�ض
والتنجيمyبالنجوم,

منهمyجاءyالرق�ضyوالغناء,
�شتمyالربيعyفقط, منهمyقدَّ
منهمyاحلرُثyوالزرُعyواخلبُز.
منهمyال�شجادyوطائراتكم.
بني,yجاءyاملا�ض, منهم,yاملنقِّ

قّدمواyالقرابني
yمنyال�شاموديني )13(  ,

لكنهمyيفyالنارyعلَّموكم.
ال�شامانyاأخرجواyالنورyمنyالعمى,
ومنy�شممكمyلكمyبيتهوفنني,

وهومريو�ض,yبعدyاأنy�شهرواyمنyالظلم,
ملyيكونواyقدyَعلمواyماyمتyاإعدادهyلهم.

ا�شتخرجواyيفyالركازyالفتي
بقراريِط

yyال�شامان:y�شحرةyدينيونyيّدعونyباأنyلديهمyقوةyتتغلبyعلىyالنريان.   )12( 

yy�شاموديون:yال�شكانyالأ�شليونyيفy�شمالyرو�شياyيفyالقطبyال�شمايل.   )13( 
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الأ�شفارyاملقد�شةyوامل�شاحف,
يفyالأيقوناتyاليدويةy�شحاري

وجبال
اأعادواyغ�شلyملياراتyالأمور.

ومنyاأجلكمy-اأنتمyكنتمyفقطyت�شخونyالع�شل,
كنتمyتذهبونyاإىلyالأوكار,yت�شربونyالأفيون,

مبا�ضyالكلمات,yبذهبyالأ�شماء,
بكلyبلتنيyالآمالyدفعتمyعنyالدخان.

علىyالأقنيةyالدافئة
yyوالغلينيyيفyاأ�شنانكم
كنتمyم�شتلقني,

لل�شتلقاءyحتتyال�شياج
-yاأخرىyمرة

اآ�شيويًا,yعبدًا,yل�شًا
كلبًاyبنيyالكلبyالأخرى.
-yلكمyيقولونyكانواyعندما

ادفع,
عندماyاأ�شعلتمyالبول,yوالتانغي,yواملان )14(  ,

للدخان
علىyمواقدyال�شامان,
الذينyاخرتعواyاملواقد

yyyyyللدفء.
ل,yبالجتهادyعظيٌم
عامليyالغريب
بًا! الذيyوُلَدyُمنقِّ
ياyاآ�شيا,yبتنقيبك
yyyyyاأنفقِت!

مرةyاأخرىyمواقُدyللدخان
ازدهرت

yyبول,yتانغي,yمان:yعملتyمعدنيةyقدية.   )14( 
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yyyكازاخ�ش��تان yلجامع��ة yالتابع��ة yاللغ��ة yفق��ه yكلي��ة yف��ي yتخرج��ت
.1965 yع��ام yالحكومي��ة

yyyبمعه��دyالعلي��اyالأدبي��ةyبال��دوراتyدرا�ش��تهاyاأنه��تy,1971yع��ام
جورك��يyالأدب��يyف��يyمو�ش��كو.

yyyعن��وان yتح��ت y1962 yع��ام yله��ا yش��عري� yدي��وان yاأول yش��در�
yال�ش��عريةyالق�شائدyمنyالعديدyذلكyبع��دyو�ش��درتy.»بالك��وراك«
yش��ن�« y,1964 yع��ام y»الت�ش��جيل yبداي��ة« y:مث��ل yوالكت��ب
yش��مكة�« y,1971 yع��ام y»بجعت��ي« y,1968 yش��نة� y»المراهق��ة
yالمه��د« y,1975 yع��ام y»حواجب��ي« y,1973 yع��ام y»الم��راأة
yحدب��ة«y,1980yع��امy»نجمت��يyالبري��ق«y,1978yع��امy»الأبي���ض
yقل��ب« y,1991 yع��ام y»كئيب��ة yليل��ة« y,1985 yع��ام y»الن�ش��ر
yوغيره��اy2005yع��امy»األط��ايyالقدي���ض«y,2001yع��امy»البجع��ة
yالأدبyف��يyالأ�ش��ماءyاأه��مyم��نyواح��ًداyا�ش��مهاyاأ�شب��حyوق��دy.الكثي��ر

y.المعا�ش��رyالكازاخ��ي

    مارفوغا آيتخوجا
) وُلدت عام 1936(

yy.شعر�yديوانyثلثينyمنyيقربyماyالآنyحتىyلهاyشدر�

yyy,والإنجليزي��ةy,والألماني��ةy,والفرن�ش��يةy,واللتيفي��ةyوالبولندي��ةy,والبلغاري��ةy,الرو�ش��يةyاللغ��اتyاإل��ى yاأعماله��اyترجم��ت
y.اأخ��رىyولغ��اتyوالقيرغيزي��ةyوالأوزبكي��ةy,والأردي��ةy,وال�شيني��ةy,والعربي��ةy,والفار�ش��يةy,والت�ش��يكية

yyyمخت��ارات«y,مو�ش��كوyف��يy»جفاردي��اyمولوداي��ا«yمث��لyالأجنبي��ةyالأدبي��ةyوالمخت��اراتyالمج��لتyم��نyالعدي��دyف��يyموؤلف��ةyتعم��ل
ال�ش��عر«yفيyباري���ض,y»اللوت�ض«yفيyالقاهرة.

yyyف��يyش��اركت�yكم��اy.2004yع��امyوبالياي��انy2002yع��امyبال�شي��نyعق��دyال��ذيyال�ش��رقيةyال�ش��عوبyاأدبyموؤتم��رyف��يyش��اركت�
y.2006yع��امyكوري��اyف��يyلل�ش��عراءyالدول��ىyالمنت��دى

yyy,ورو�ش��ياy,منغولي��اyش��عراء�yاأعم��الyوكذل��كyالكازاخي��ةyاللغ��ةyاإل��ىyنظي��مyوب��للyحكم��تyنظي��مyاأ�ش��عارyبترجم��ةyقام��ت
y.الع��ربyال�ش��عراءyوبع���ضyواأوكراني��اy,وقيرغز�ش��تان

yyyالدان��وبyنه��ر«yكتابه��اyع��نyفابت�ش��اروفyنيك��وليyجائ��زةyعل��ىyوح�شل��تyكازاخ�ش��تانyبجمهوري��ةyمرموق��ةyش��خ�شية�yتع��د
y.بلغاري��ا yم��ن y1979 yع��ام y»الأزرق

yy.2002yعامyكازاخ�شتانyجمهوريةyمنyالدولةyجائزةyعلىyح�شلت
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يهبُّ نسيُم الشمال

ن�شيمyال�شمالyاملنع�ض,
ُيحييyال�شهوبyذاتyالأع�شابyاملتنوعة.
غابةyالتنوب )y  )1املمتدةyواملرتامية,

حولyالبحرية
حتفظyالأ�شرار.

تندفُعyالأ�شجارyاخل�شراءyعاليًا,
هناyت�شعُرyبحريةyالتفكري

والنمو.
تقول,

مثيلتyجلميلتنا,
لyيكنyالعثورyيفyاملناطقyالقطبية.
ُمyباأ�شجارyالتنوبyال�شاطئية اأتنعَّ
واأمتنىyاأنyاأغنيهاyيفyاأ�شعاٍر.

اأتذكر,
yبي�ٍضyبجعاتyمثلyكيف
اأبحرتyاليخوت
يفyكلyاأ�شرعتها.
اجتزتyاأنا

حتدياتyالعوا�شف,

ولyيوجدyخجٌل
اأمامyاأجدادي.
yُي�شَمُعyبو�شوٍح
–yالبتولyهم�ض

عني
جوابًاyاأمامyال�شماء.
ن�شيمyال�شمالyاملنع�ض,

يحييyال�شهوبyذاتyالأع�شابyاملتنوعة.
غابةyالتنوبyاملمتدةyواملرتامية,

حولyالبحرية
حتفظyالأ�شرار.

yyالتنوب:yاأوyالراتنجy–yاأ�شجارyتنتميyاإىلyالف�شيلةyال�شنوبرية.   )1( 
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اعذريني

ياyجبايلyالغالية,yتالكي!
yشاهقة�yاأنتyكم
yوحزينyحبيyاأنِت
منذyطفولتيyالقدية.

y,اأنُظُر
y,واأنُظُر

لyاأ�شتطيعyاأنyاأ�شبعyمنyالنظر.

ياyجبايلyالغالية,yتالكي!
y!شاهقة�yاأنتyكم
اأنِتyثروُةyال�شعب
ومعجزٌةyاأبدية!
ارفعيني,

معِكy�شاأكونy�شعيدًة.

ياyجبايلyالغالية,yتالكي!
كمyاأنتy�شاهقة!
اأغنياتِك

اأودyاأنyاأ�شمعهاyبن�شوٍة.
اأنyاأحرتقyمنyحريقك!

اعزيفyاأكرْث,
�شاأ�شبُحyُهطوًلyربيعيًا.

ياyجبايلyالغالية,yتالكي!
كمyاأنتy�شاهقة!

الن�شيمyُي�ّشُدy�شعري,
ُلyخدي. ويقبِّ
yاعذريني

لأينyمنyهناy�شاأرحل.
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ل عند الشالَّ

yاجلامُحyتينغريyَجَبُل
ينظُرyاإىلyُزرَقِةyال�شماء!

y,والرياحyالن�شورyاإلyت�شودyلyهنا
yاملياُهyال�شافية. وت�شُبّ

ال�شللyا�شتلقىyومتددyعلىyاله�شبِة,
يركُلyاملنحدرات.

-yفيهyامل�شرقِةyالروعِةyمنyكم
يجذُبyالنظَرyاإليه.

ي�شبyيفyال�شتاءyاأي�شًا,
مانحًاyالبهجة.
-yاأعلمyاأنا

هو,yكملكyالأر�ض,
انتظرينyطويًل.

اأناyملyاأمل�ضyاملاَءyبيدي,
بقلبيyمل�شته.
هناyاإىلyالقمم
حلَّقتyالأحلُم,
ورق�َضy�شبابي.
الرابطُةyبيننا

يفyبع�ضyالأحيانyانقطعْت,
كنُتyجاهَلًة,

اإلyاأننيyمتنيتyاأكرثyمنyمرٍةyاأنyاأرى
yهوyب�شخٍب. كيفyي�شبُّ
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لكيyتبلغه
الأغنيةyالطائرةyمنy�شدري,

لكيyت�شتطيع
اأنyتوقظyامل�شاعر,

تطايرتyبكبياَءyيفyال�شماء.
yyوالعتاُبyال�شوُقyالأحيانyبع�ضyيف

اأ�شراyروحي:
y-فاأنا«

ابنةyهذهyاجلبال,
yمنyاأجدادي؟ وهلyاأناyاأقلُّ

حتىyواإنyكنتyملyاأبلغyالقممyبعد,
yاأنyاأت�شلق, اإلyاأنهyينبغيyعليَّ
غريyاآبهٍةyبخوانقyاحلياة,

واأهيُجy�شلًل«.
y,رمباy,اأنا
�شاأرجعyظبيًة
yشّليل؟�yاإىل

ليكنyحزنyالبنةyم�شرقًا,
ر. العاملyيفyثيابهyاخُل�شْ
واأناyجئُتyيفy�شباط

حتتyحفيفyالعا�شفةyالثلجية.
yالتغلبyعلىyالكثريyمنyاملحن, كانyعليَّ

ناهيكyعنyاخل�شائر.
اأنتyحُتلُِّقyو�شطyاجلليدyاأمامي,
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تتحدُثyب�شراحة.
بديٌعyوعنيٌفy�شتاًء

معyحليٍةyكرغوٍةyبي�شاء.
هذهyامل�شافاتyقطعهاyجدي

ُم�شمّيًاyكلy�شيء.
مهماyكانyَقَدريyقا�شيًا,
حياتيyاأقارنهاyبجّدي.
لyاأحنيyراأ�شيyاأمامyال�شر.
رها. وحدهاyالأغاينyاأُقدِّ
اأحتدثyواأكتُبyعنyكلy�شيء

ب�شراحٍةyو�شدٍق.
ياy�شلَّيل,

وياyجبلyتينغري!
حتىyواإنyاقرتبتyال�شيخوخة,
اأناyللطموحاِتyالبي�ِضyوفيٌَّة-

�شاأ�شبُحyاإن�شانًا.
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تراكمت األفكار

اأناy�شاعرٌة,yواأناyوحيدةyمعyالنا�ض,
ي�شتهوينيyجوهرyاحلياة.

الكثريyمنyالأفكارyجتولyيفyخميلتي
وروحيyقلقٌة.

ملاذا,yمثلyاخلريف,yحزينٌةyاأنا
فاأناyطوالyالوقتyاأعي�ضy�شعرًا؟
yيزورينyوطنيyالعزيزyيفyاحللِم,

واأتنهُدyعليهyيفyالعلِم.
اأ�شعرyبنف�شيyفر�شًا,
مثلهاyم�شافرٌةyدومًا.
y,معاك�شٌةyريٌح
�شم�ٌضyحارقٌة,

وعنyدربyالقدرyلyيكننيyاأنyاأحيد.
�شواٌءyاأكانyالدرُبyطويًل,

اأمyق�شريًا,
yاأحبه.

دربyال�شهوب-
اأندفُعyاإىلyاحللِمyمنyالواقع,

بدونyُحلٍمyرفيٍع,
لyيكنكyالعي�ض.

قدyلyاأجلبyطائرًاyمنyال�شماء,
لكنيyمثلyاأٍخ

�شاأعانقyالف�شاء.
–yاحلياةyعوا�شفyمنyاأتعبyلن
فاأناyاأعي�ضyيفyوطنyاأجدادي.
لكنyالأغلىyمنyمفاتنyالعامل
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قريتيyالتيyراأيتyالنورyفيها.
لyيكفيyحما�ضyالقيثارة,

لكيyاأتغنىyبرابطةyالدمyهذه.
مثلyنهرyموزارتyاجلليدي,

ي�شربyالقلَب
احلزُنyعلىyالبقاعyالتيyغادرتها.

هناكyبقيyاأحبتي,
عندماyاأتذكرهم,yتفي�ضyدموعيyنهرًا,
لyيكنyللفر�ضyاأنyتعبyهذاyالنهر,

�شيجرفهاyتياُرyاحلنني.
ع�شُتyو�شطyطبيعةyرائعة,
مثلyزهرٍةyتنموyحتتyال�شم�ض.
مهماyكانyالرتحاُلyحلوًا,
فاإنyينابيعyالطفولةyتغويني.

ملyاأبِكyاملا�شيyيفy�شنyالع�شرين,
yفجاأًةyبكيتهyلكني
يفyاخلم�شني.
�شاحمني,

ياyموطنyطفولتي,
�شاحميني

اأيتهاyالأر�ضyالعزيزة.
كمyاأودُّ

لوyتطريyالأبيات
منyقلبي

اإىلyالبقاِعyاحلبيبة.
اأناyوحيدٌة,yاأناyمعyالنا�ض,
ي�شتهوينيyجوهرyاحلياة.

الكثريyمنyالأفكارyجتولyيفyخميلتي
وروحيyقلقٌة.
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على القبر

اأمي!
ارقديyيفyالأر�ضyالأمyب�شلٍم!

جئُتyاإليكy–yطفلتِك.
احلياةyاأ�شبحتyاأكرثyحريًةyوجدارًة,

اإلyاأنِكyل�شِتyمعي.

اأ�شعُرyبقلِقyروحِك,
علىyالرغمyمنyاأنناyاليومyيفyعواملyاأخرى.

ُل يبدوyاأنهyينفُذyحتمُّ
فراقyالأحبة.

كْمyنحُن
امل�شتتون,

املخف�شونyاأجنحتناyمنyاحلنني؟!
نفت�ُضyعنyاأثركمyيفyال�شماءyالوا�شعة

واأفكاُرناyقا�شية.

بالأفكاِرyاأ�شتقبُلyالفجَر.
قلبيyيخفقyبرعٍبyيفy�شدري,

كاأننيyاأترقبyب�شارًة,
لyيكننيyالرحيلyعنyقبك.

لكنyاحلظyلي�ضyيفyعجلٍة
يلوحyيلyبجناحه.

علىyاأر�شيyالأمyاأقُفyواأبكي,
اأفكرyبحزٍنyفيماyم�شى.

هاyنحنyقدyحتدثناyب�شمت.
ابت�شمِتyيلyعبyالظلم.
yقبِكyعنyاأرحلyواأنا

�شاأحمُلyمعيyحفنًةyمنyالرتابyالأم.
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الحجر العائم

هذاyاحلجُرyالعائُمyجميٌلyوم�شتديٌر,
y,احلجِرyاإىلyتتزلفyاملوجات

نافخًةyذيولها.
بالقربyمنyالبحريةyجاثٌمyهوyمنذyاآلفyال�شنني,
بعدyاأنyجناyمنyاآلٍفyموؤلَّفٍةyمنyاملعارك.

ال�شهوبyاجلافة,
الأمطارyوالثلوج

عامًاyبعدyعاٍمyترتكyعليهyاآثارها.
�ٌضyباأكملهyبنقو�ٍضyكاجلروح, ُمَرقَّ
لyي�شت�شلمyللنائباتyوالزمن.

كاأنyغرانيتyالبحريةyيوؤمُنyباخللوِد,
وق�ش�ضyالغارقنيyيفyالقاعyيحفظها.

yالفجرyاألوانyتهدي
–yجديدًاyشروقًا�yللحجر

بطيٍفyلyمثيلyلهyيفyاللوحات!
اأناyاأحبyهذاyاحلجر,
لyيكنyاأنyاأن�شاه.
اأناyذاهبٌةyللقائه
اأجريyعلىyاملنحدر.

ملاذاyهوyعزيٌزyبهذاyالقدر,
اأناyنف�شيyلyاأعلم,
اإلyاأننيyاأناديy�شريام
كماyاأناديy�شديقًاyوفّيًا.

وعندماyنتمكنyمنyاأنyنكونyمعًا,
ُت�شفيyروحي
واأن�شىyكلy�شيء.

هذاyاحلجُرyالعائُمyجميٌلyوم�شتديٌر,
y,احلجِرyاإىلyتتزلفyاملوجات

نافخًةyذيولها.
بالقربyمنyالبحريةyجاثٌمyهوyمنذyاآلفyال�شنني,
بعدyاأنyجناyمنyاآلٍفyموؤلَّفٍةyمنyاملعارك.
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عندما تعوُد الطيور

تعودyالطيورyاإىلyاأع�شا�شهاyيفyالربيع.
القلبyبلهفٍةyي�شتقبلyاأ�شرابها.

قالتyيلyاأمي:
»عاٌمyمنyاحلياةyانق�شى-

هذاyماyتعنيهyهذهyالعودة«.
ولكْنyماyاإْنyاأ�شمُعyحفيفyالأجنحة,
y,ال�شماءyيفyالطيورyو�شيحات

حتىyيثورyدمي,
وتزدادyقواي,

وتوُلدyاأغنيٌةyجديدة.
اأنتظرyدائمًاyبفارغyال�شبyهذهyالفرتة-

و�شحوةyال�شماءyوالأر�ض.
ماyاإنyتن�شرyال�شم�ضyعطاياهاyب�شخاٍءyاأكرث,

حتىyاأرىyالطيورyيفy�شماءyالربيع.
هاyهيyتطريyوت�شيح,
واأخرىyت�شُج...

لي�ضyهناكyماyهوyاأروعyمنyهذهyاللوحة.
طويًلyيفyال�شماءyيجوُب
النظُرyاملذهول,

والروحyتنتظرyعندلَةyالعنادل.
ٍةyتقطرyالدموعyمنyالأغ�شاِن. مبودَّ
واجلبالyتغّنيyمعyاملغننيyال�شادحني.

طوالyالليلyدونyانقطاٍع
, ملyاأُْغلقyعينيَّ
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معyالطيورyاأحلِّقyيفyال�شماء.
اأيتهاyالطيور,yاأيتهاyالطيور!
قِتyاملرتفعات, منyجديدyنطَّ
رِتyلوحَةyالطبيعة. وزهَّ

تغدوyاحلياةyاأكرثyبهجًةyون�شاطًا,
ومياهyالبحريةyاأكرثyاألوانًا.

بدوِنyحواجز
حتّطنيyيفyمواطنك,

ولyتعرفنيyاحلواجزyعندماyحتلِّقنيyبعيدًا.
اأنِتyتعي�شنيyحمتفظًةyبدروبyالرتحال.

حة. اأح�شُدyالأ�شرابyاملجنِّ
بفارِغyال�شبyاأنتظرyدومًا

قدومyالربيع
وانتعا�ضyاحلياةyيفyالطبيعة.
اأنِتyمنyجديدyاإىلyكازاخ�شتان

يجبyاأنyتعودي-
لتحتفليyبالنريوز )y  )2معyالنا�ض.

yyنريوز:yعيدyالعتدالyالربيعيyلدىyال�شعوبyالرتكيةy21(yاآذار/مار�ض(.   )2( 
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آباسيوناتا )3(  

مثَلyحزمٍةyمنyزهورyاحلقوِل,
-y,املتعةyمنyمرتنحًاyتهيُم

-yاأحلانهyيفyالعبقريyبيتهوفنyهوyهكذا
يتقُنy�شنعyاملزاج.

اللحنyيتغلغلyفيكyاإىلyالأبد.
وامل�شاكلyتبقىyيفyاملا�شي.
الأ�شواتyمنyال�شماء,
مثلyاملاءyاحلي,

تتدفُقyيفyكلyعروقك.
اأ�شواٌتyحزينٌة,

والقلبyي�شعرyبالرتياح,
وامل�شاعرyتطرُيyجمنحًة.
واأنتyنف�شَكyحُتلِّق
عاليًا,yعاليًا.

الروحyمنغم�شةyيفyاملتعة.
َنَف�ُضyالوقت,

yوم�شاتyامل�شاعر-
كلy�شيٍءyم�شموٌع
-y,املو�شيقىyهذهyيف
وتياراتyالأفكار,
واآلمyالنا�ض,

وتغريدyال�شيفyالدافئ.
حتليٌقyجريٌءyللأفكار,

yyاآبا�شيوناتا:yال�شوناتاyالعاطفيةy-ال�شمyاملعروفyل�شوناتاyالبيانوyيفyمقامyفاyال�شغريyم�شنفy57yلبيتهوفن.   )3( 
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ة! بدايٌةyللأعمالyاخلريِّ
اأمٌل

يفyاأنyالإن�شانy�شيمتلكyمنyجديد
احللم

الذيyاأ�شاعهyمنذyزمن؟
yُي�شَمُعyهناك

�شوتyالرجالyال�شجعان,
روُحyالق�شيةyالعادلة,
انت�شاراتyعلىyالظلِم,

ن�شيٌدyمهيٌب,
علىyالكذب
الذيyمتلَّكنا!

جترُفyتلكyاملو�شيقى
–yاحلياةyقمامة
الأوغاَد,
اخلائنني,
الثعالب,

وحلقبِةyاخلرِي
تفتحyالف�شاء,
الذيyباهتماٍم
ينظرyيفyوجوهنا.

مثَلyحزمٍةyمنyزهورyاحلقوِل,
-y,املتعةyمنyمرتنحًاyتهيُم

-yاأحلانهyيفyالعبقريyبيتهوفنyهوyهكذا
يتقُنy�شنعyاملزاج.
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جزيرة البجع

وهمyيعبونyخائ�شنيyعبyالنهر,
دونyاأنyيهابواyاملخاطر,
-yٍخطاأyدونyاأجداُدناyرمى

متكنواyمنyاأنyي�شيبواyعنيyاليحمور.
اقتفواyاآثارyاحليوانات

يفyمناطقyبعيدةyعنyمنازلهم,
لكنهمyملyيرمواyقط
ظبيًةyيفyحْمِلها.

yالبجعةyمثلyجميلةyفتاةyحبyيف
وقعyال�شياُدyي�شتاي.
ترَكyال�شيد
yوباأغنيةyفتنها.
yبالأغنية

حًة. التيyاأ�شبحتyجمنِّ
ومنyوقتهاyملyتعرفyالن�شيان.
َمْنyيحبyاإبداعyي�شتاي

هوyنف�شه
. �شاعٌرyحقيقيٌّ
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جايكونور

جايكونور-
لِّقة اأغنيٌةyعنyحياةyحُمَ

تطريyم�شرعًةyاإىلyمنطقةyجمهولة.
اأْلهَبناyنورها,

مثلyم�شباٍحyعبyال�شحب,
بليٌغyمنyاآركاy–yي�شتايyالنبيل.
y  )4( كاراوكتيلyحكمةyا�شتلهَم

وفتحتyلل�شاعرyقممyلyحدودyلها.
حة حلَّقتyاأفكاُرyي�شتايyاملجنِّ
وو�شلتyاإىلyقلوبناyعبyالقرون.
رواyمغنيyالأغاين, اأبناءyاآركاyقدَّ
اأهدواyالوطَنyمواهَبyعديدة:

كلyالكازاخyاأحبواyاأغاينyبايجانوف )5(  ,
والآنyتتاألَُّقyمايراyكريي )y  )6يفyاأ�شتانا!

التقَطyاخللفyاأغنيةyي�شتاي,
yو�شارواyعلىyطريقyالفنyعلىyخطاه. واأناyهذهyالقرية,yكابنٍة,yاأغنيها,
بلyاأنانيةyوبلy�شوائبyاأغنياتي.

اأناy�شاعرٌة!
اناyمواطنٌة
اأغنيyللنا�ض!
اأغم�ُضyري�شتي

يفyدموٍعyمنyعيني.
اأوه,yياyقريةyي�شتاي!
األي�ضyموطنيyهنا - 

yyكاراوكتيل:yقريةyيفyمنطقةyت�شيلينوغرادyيفyحمافظةyاآكمولyيفyكازاخ�شتان.   )4( 

.)1835-1929(yشهري�yكازاخيyومغٍنyومو�شيقٌيyشاعٌر�y:مو�شىyجاياوyبايجانوفyy   )5( 

yyمايراyكريي:yا�شمهاyاحلقيقيyمايراyحممد-كيزيy)مواليدy–y)1965yمغنيةyاأوبراyكازاخية.   )6( 
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يفyُترِك�شتانyال�شرقية
اأب�شرتyالنور.

ليحجبyاحلزُنyيفyعينيَّ
األوانyال�شعادة.

نحوyال�شعِرyامل�شرِقy�شاأبحُرyمنyالظل.
ًةyطريقيyنحوyالكلماتyالرفيعة, �شاقَّ
كماyلوyكنُتyاأندفعyخلفyال�شعادة,

منذyاأعوامyطفولتيyبروٍحy�شاعريةyاأعي�ُض.
جتنبُتyدومًاyالهذاَرyوالهراء.

َخْلَفyي�شتاي
ناداينyاحللُمyاإىلyالطريق.
واجهتنيyاأحزاٌنyوعوا�شُف,

yخلفهyقادين
وا�شاين,yوملyَيَدْعِنيyاأحيُدyعنyدربي.

�شفةyنهرyاإيل
رتنيyباملا�شيyالبعيد, ذكَّ

باأنهyيفyوقٍتyما
yاأجداُدناyالأجماُد. منyهناyمرَّ

�شورُةyالوطن
ملأتyباحلِبyال�شطور,
اهاyاإيل. واأحلاُنyي�شتايyغنَّ
هوyَوهبنيyهناyالتميمة,
وهناyتركyتاأملته.

�شفُةyاإيلyاأ�شبحتyبالن�شبةyيلyاملكانyال�شاعري,
وللمرةyالأوىلyاأن�شدُتyاأناyهناyعنyاحلب.

هناyامتلكُتyموطني
الذيyحلمُتyبه,

واأ�شبحتyاأغنياتيyللنا�ضyم�شموعة.
اأناyيفyموطِنyالأجداد
اأ�شبحُتy�شعيدًة,

لي�ضyعبثًاyاأننيyعدُتyمنyالبلِدyالغريب.



81

مدينةyكوجلاyالرائعة
منحتنيyالعزاَء,
والأفكارyال�شامية

منحنيyاإياهاyجبُلyتينغري.
مطُرyالنجوِم

لyهناyاإىلyق�شائد حتوَّ
حتمُل

�شيحَةyن�شٍرy�ُشجاعة.
ياyي�شتايyاخلالدyالذكر,

اأَنحِنيyاأمامك!
مثلكyاأنا,yلyاأقبُلyال�شرyوالكذب.

–yاجلميعyاأمامyاأعرتُفyالبنةyy ِبُحبِِّ
yقلبيyيفyزمٍنyمنُذyاأنَت

تعي�ُضyخالدًا.
ملyي�شتطيعواyاأنyي�شيدواyلكyن�شبًاyتذكاريًاyيفyكاراوتكيل,

لكنyاأغانيك,yكماyيفyال�شابق,
يغّنيهاyالنا�ض.
واأناyاأعرُف - 

لنyتتمكنyالعوا�شف
اأنyتغطيyبالن�شياِن
�شورتكyامل�شرقة.
عنyكورلنy�شيغّني
اأبناوؤناyواأحفادنا.
اأنَتyروحناyاجلاحمة

yالزمن, التيyتعي�ُضyعلىyمرِّ
اأنَتyاأغنيٌةy�شاميٌة
ت�شمُنyالنت�شارات,
اأنَتy�شاعٌرyعظيم,
! كازاٌخyحقيقيٌّ
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َقْلُب البجعة

yالأياُمyيفyخ�شائَرyواآلم, رُّ مَتُ
يفyاأ�شعةyالغروبyاأرىyالأفق.
y�شم�شًا. قمُمyاجلباِلyت�شعُّ
لكنyيفyقلبyالبجعةyاإلهاٌم

بكلماتyالأغاينyي�شنعُهyاحلزن.
اأحلمي,

مثلyالثلجyالأبي�ض,yنقية.
تع�شع�ُضyيفyقلبyالبجعة
املْتَعِبyمنyاحلزنyالأبدي.

كثريًا
ماyتت�شابقyمعyاآلتاو,
yُتْقِلُعyبجراأٍةyاإىلyال�شماء,
ياy�شعوريyامل�شرق,

ويفy�شماءyالوطِنyتطرُيyطويًل
جُمِبًةyالقلَبyعلىyالإياِنyباملعجزات.

اأحيانًاyو�شَطy�شمِتyالليِل,
مثلyالبجعات,
ت�شرُخyمذعورًة

منyمرارِةyكّلyماyمرتyبه,
yالهروبyمنyالكوابي�ض. تودُّ

عت اأفكارyواأمنياتyكثريةyجتمَّ
يفyال�شدرyالذيyاأرهقتهyالآلم,
yاأي�شًاyفيهy اإلyاأنyفرحًاyي�شعُّ
ي�شيُءyامل�شافاتyاأمامه.
y,ال�شم�ُضyُت�شرُق
ومنyثمyتغرُب...
yبائ�شًاyكانyمن
بروؤيِةyهذاyالنور؟

اأرغُبyمبثلyان�شجامyالطبيعِةyهذا
يفyقلٍبy�شجيٍّ

يفyغروِبyالُعمِر.
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ليبقى الصوت

اأناyل�شتyحمكومًةyلزمني,
كلy�شيءyيفyاأيديyتينغري.
تدفُقyالأنهارyيجريyب�شعوبٍة,

اإنyملyتاأخذyهيyبدايتهاyيفyاجلبال.
اأناyل�شتyعجوَزyال�شهلyالهادئ.

yاأبي
جبُلyتينغري-تاغ.

اأ�شُقُطy�شلًلyمنyالقمة.
يفyاحلياِةyاأتلطُم
yويفyالأ�شعاِر.

دتyالأ�شعاُر بجراأٍةyمهَّ
املجرىyال�شاخُبyنحوyالقلوِب.

عوا�شفyالزمن
لنyتقيدyاأجنحتي.
ولدموعي

لنyاأ�شمحyبال�شقوط.
yاأعداًءyجمعُت

yاأكرثyمنyالأ�شدقاءyاحلميمنيyوالأوفياء.
َطْعُمyاحلياِة

معyمرورyال�شننيyاأكرُثyمرارة,
والنا�ُضyالطيبونyاأقل.

رمبا,yباإمكاينyاأنyاأدفنyامل�شكلة؟
ولكنيyلyيكننيyاأنyاأخرجyعنyم�شارyالقدر.

لتبقىyالروُحy�شريحًة
و�شوتyاحلقيقِة
لyيخبوyيفy�شدري.
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yyy,لل�ش��عرyالفك��ريyالروحان��يyالتج��اهyتمث��لyكازاخي��ةyش��اعرة�y
yجامع��ة(yالترب��وي yجوريي��فyمعه��دyف��يy1961 yع��امyتخرج��ت
y.القري��ةyمدر�ش��ةyف��يyبالتدري���ضyا�ش��تغلتyث��مy,)حالي��اyاأتي��راو
yمرا�ش��لةyوعمل��تy.1966yع��امyال�شحاف��ةyبمج��الyللعم��لyوانتقل��ت

y.المحلي��ةy»ال�ش��يوعيyالعم��ل«yل�شحيف��ة

yyyخا�ش��ة yمرا�ش��لة yعمل��ت y1970 y- y1968 yعام��ي yبي��ن
yاإل��ىyانتقل��تyاأنyوبع��دy.»ش��مينا�yلينين�ش��كايا«yلجري��دة
yالرائد«yجري��دةyلتحريرyرئي�ًش��اyاأ�شبحتy,األماتيyمدين��ة
yورئي�ش��ًا y,1970-1978 yالفت��رة yخ��لل y»الكازاخ��ي
y.1995y-1978yالفت��رةyخ��للy»الرائ��د«yمجل��ةyلتحري��ر
yجمهوري��ةyبرلم��انyبمجل���ضyنائب��ةyلت�شب��حyاختياره��اyوت��م

y.1995 y-y2004 y yالفت��رةyف��يyكازاخ�ش��تان

فاريزا أونغارسينوفا
)2014 - 1938 (

yyyال��ذيyالوق��ت« y,1969 yع��امy»مانجي�ش��لكyجيمت�ش��وج« y,1966 yع��امy»شاندوجا���ض�« yال�ش��عريةyدواوينه��اyاأ�ش��هر yم��ن
y,1975 yع��ام y»قلب��ك yف��ي yاأن��ا« y,1974 yع��ام y»ع�شافي��ري« y,1973 yع��ام y»البري��ة yالموج��ة« y,1972 yع��ام y»يه��داأ yل
y»القل��ب yيومي��ات« y,1978 yع��ام y»يولي��و« y,1985 yع��ام y»ال�ش��فاء« y,1983 yع��ام y»الإنترفي��و« y,1977 yع��ام y y»ُحب��ك«

y.1984yع��ام

yyyلتطويرyالفك��ريyالتجاهyف��يyكبيًراyاإ�ش��هاًماyالأخرىyال�ش��عريةyوكتب��هyمجلداتyع�ش��رةyف��يyجمعه��اyت��مyالتــيyاأعمال��هyش��اهمت�
y.الع�شرyلروحyالملئمyالكازاخ��يyال�ش��عر

yyyبالأبح��اثyواأثرته��ا yالتقليدي��ة yاأ�ش��كالها yف��ي yتنوًع��ا yاأدخل��ت yولكنه��اyالكازاخ��ي yلل�ش��عر yالفني��ة yالمه��ام yعل��ىyحافظ��ت
y.والتج��ارب

yyyاإلىyوترجمتyالأدبي��ةyالترجمةyمجالyف��يyنف�ش��هاyهيyعملتyكماy.الأجنبي��ةyباللغ��اتyو�ش��درتyاأعماله��اyم��نyالعدي��دyترجم��ت
y.يفتو�شينكوyويفجينيyكازاكوفاyوريماy,بلوكyواأليك�شندرy,نيروداyبابلوyاأ�شعارyالكازاخية

yyy.1984yعامyكازاخ�شتانyجمهوريةyمنyالدولةyجائزةyعلىyح�شلت

yyy.كازاخ�شتانyلجمهوريةyال�شعبyكاتبةyلقبyعلىyح�شلت
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قريٌة على الطريق

زخارفyالع�شبyوالزهورy�شارعتyاإىلyال�شجاد,
اإىلyمنازلyاليورتاyالبي�شاءyكاأكواٍبyمنyاخلزِف؛

يدّخنyاملوقد,yوبهدوٍءyالأحاديُث
تدورyبالُقْربyحتىyوقتyالليل.

عندماyتخرُجyيفyالربيعyمنyاله�شاب,
�شرتىyمنازلyاليورتاyيفyجايلياوyاخل�شراء,
وُلدفءyاملنزلy�شتغنيyجمدyالأر�ض
yبروٍحyواحدٍةyبدونyمو�شيقىyوكلمات.

طلعyالفجر,yكاأنyالوقتyلyيزالyباكرًا،
ال�شْبَيُةyيهرعونyy-yم�شتاقنيyللنهار,
لكيyيدفعواyبكعابهمyالكب�َض,
جyعلىyطريقةyاحل�شان. امل�شرَّ

وكلyواحٍدyعلىyجمدyامل�شتقبلyغيور,
y�شفتيهyبتفاٍن, يع�ضُّ

ُرyاأنهyيفyالبايغي )y  )1هوyالأول. ُي�شوِّ
والريح؟yوحدهاyاملناف�ض!

هناyال�شايyاأكرثyلذة,yلأنهyطقو�شي,
ي�شربهyامل�شافرyواملقيمyعلىyمهٍل,

كماyلوyاأنyعبءyال�شننيyاملا�شيةyعنyالكتفنيyقدy�شقط,
واإىلyدرٍبyجديدyتناديyالروح.

علىyال�شهوةyنوُلدyوعلىyالطريقyنعي�ض.
yب�شرعة, وقتyالتوقفyمرَّ

yعلىyاأطرافyالقرية, وحدهyخياُلyالظلِّ
حزيٌنyُيلّوحyطويًلyباأكمامه.

yyبايغي:yواحدyمنyاأقدمyواأ�شهرy�شباقاتyاخليلyلدىyالعديدyمنyال�شعوبyالرتكية.   )1( 



86

القطار يقترب

القطارyيقرتب.y�شرباُتyالقلوبyَت�شبق
قعقعةyالعرباتyعلىyتقاطعاتyال�شكة.
اإىلyاأينyنحنyذاهبون؟yيفyرحلةyجمهولة

َمْنyيوّدعyَمْنyهنا؟

وال�شماءyبدخانyوردي
اختلطتyمعyدخانyالقاطرات,

وال�شعُرyينت�شب,
ةyو�شلتyاإىلyاحللق. والغ�شَّ

وداٌع؟yكيفyذلك؟yهلyحاَن؟
نتدربyعلىyالوداع,
ماyدامyملyياأِتyبعد–

عقربyالثواينyيجريyبخجٍل.

عنyاأنناyلدىyاحلياةyعلىyاحلّد,
اأعلنyال�شفريyاحلزين.

معكyملدةy�شهر,yعلىyاأيyحال,
افرتقناyكماyلوyكّناyاإىلyالأبد.

وداعًاyوتذكرين!
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فوقyاجلحيمyنق�ض:y»خمرٌجyاإىلyاملدينة«.
لكنyالهذيانyي�شكyبالعنق,
ومعهyكلناyحننٌيyم�شاعٌف.

لقدyمّثلناyرحيلك,
كماyيفyم�شرحية,yوعندماyحاَن,
ن�شيُتyالكلماتyوالإياءات,

والبديل-حزٌن.
بدونyكلماتyر�شمُتy�شليبًا:

الكلمات,yقبلyاأنyتزهر,yتتل�شى.
y:القطارyشاح�yفجاأة

»كان!yكان!
ُعد-اأعود!
اأعود-ُعد!«
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تفكير كازاٍخ عجوز

...yح�شانًاyال�شباقyلكاملyاأ�شرجوا
)اأٍف-yم�شي!
yالغبارyجففه

ل�شانy�شفةy�شاك�شوالينا )y  )2يخد�ض(
الفار�ضyيار�ضyالفرو�شيةyفوقyال�شهوبyالري�شية,

وطقُمyاحل�شاِنyَيلمُع,yوال�شيُفyيغني.

لقدyمزقناyبطنyالفجرyباحلافر,
وبعدyاأنyا�شتوليناyعلىyال�شم�ض,yاحلارةyوال�شخمة,

عدناyاإىلyالقرية,
كلyالأحزانyمن�شّيٌة,
العاملyكلهyمفتون.

كماyيفyال�شبابyاندفعتyامل�شاعرyاإىلyاحلرية!
كبحyاحل�شان,yاجليغيت )y  )3العابث
�شيطلقyال�شقرyاملرفوعyعلىyالثعلب

�ض, ومعyغ�شٍبyمقدَّ
yyyyyyyyyyyyyyyوب�شراٍخyاأج�ٍض

�شيدو�ضyماyيدن�ضyاأرواحyالأ�شلف,
لكنهyدمٌثyاأمامyالعجوز,yعيناهyم�شبلتان,

و�شوءyالأفكارyينريyالوجه.

yy�شاك�شوالينا:yلقبyاملراأةyالنحيفةyالطويلة.   )2( 

yyجيغيت:y)باللغةyالكازاخية(yفار�ض,y�شاٌب,yفتًى.   )3( 
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اأوه!yال�شبابyياأ�شرyح�شناواتyال�شهوب:
لyحاجةyللتو�شلy-yمتهورةyيفyعاطفتها

مالكةyقلبyاجليغيتyيفyقوة
الأعناقyحترتق.yهلy�شتعودyاللحظة؟
ياyاإلهي,yاأيعقلyاأنهاyلنyتتكرر

الأم�شيةyاملحبوبة,yوالليل,yوالفجر,
عندماyواأناyن�شفyنائمyاأ�شمعyيفyالرد
علىyاملداعبةyالرقيقةyتنهدyاحلبيبة,
وهم�ضyالطيور,yوالفجرyالقافزyقليًل.

م�شت,yولنyترجع,yولنyتن�شىyتلكyالأيام...
يفyال�شقوقyاإرادةy�شخيةyورغبات.
�شقٌرyاأنا,yاأرىyبو�شوٍحyبعيدًا

�شموًاyقبلyالأخريyيدعىyال�شيخوخة.

y�شاأجدy�شبابناyيفyال�شباب ظننُتyاأينِّ
لكنyلy...y-ملyاأجدهyوجّنتyروحي

وارتبكyالعقل!
واأخفقyالعقل!

-yاأناyكنتyشقرًا�yلكنني
لyيكنyلفرخيyاأنyيكونyغرابًا.

...yيكنyلy-yاأعلمyاأنا
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توهٌج

برتٍفyيتنعمyاجلحيم,
y,الوحيدyالغروبyذلكyهوyاليوم
yلناyاأنyنتنعمyبالتوهج. حيثyيحقُّ

يفyاأمواجyالرملyنبحُرyنوحًاyم�شردًا
-yوزاحٌفy,وعنكبوٌتy,ووح�ٌضy,طائٌرyومعنا
وفقًاyلإرادةyالأمواجyوالرياحyع�شوائيًا.

قبلyانقلبyال�شم�ضyتقوينا,
, النجمyالذائبyباللهبyلyَيِرنُّ

غروبyال�شم�ضyيدخلyر�شميًاyيفy�شمته,
القطيعyُيخ�شخ�ضyبالذهبyحافره,

وتهم�ضyالقوائمyالذابلة.

امللُذy-yمنحدٌرyبائ�ٌض,yوهناكyعجوٌز,
yيديه, دُّ yyyyyyyَيُ

yالألوان, yُقَزِحيُّ عامَلٌ
yجروًاyيهويyاجلوانبyومتعددy غ�ضٌّ
yyyyyyyاإىلyالأ�شفلyباأق�شىy�شرعة.
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العاملyالفطري
خرجyبدونyزخرفة.
ُنلحُقyظهورyجايلياو,

ونقودyقطعانyاخليولyاإىلyالع�شب,
والهواءyحممًاyمن�شهرًةyن�شتن�شقهyب�شراهة,

كماyلوyلأولyمرة.

�شوءyالنهارyيت�شقلبyفوقyاحلافة,
منyالأفِقyيندفعyاإىلyاملدى.

y�ُشلطٌةyممدودٌةyفوقyال�شهوبyالأبدية... رُّ احْلَ
لدىyمنزلyاليورتاyالأبي�ضyالثلجيyماyزالyهناكyموقٌد,

والدخانyاملنت�شُبyي�شنُدyال�شماء.
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رومانسية

yمقطوٌعyو�شرخة, مقطٌعy�شوتيٌّ
yحلقيٌةyنغمات
اأ�شرتyالروح.

يفy�شباكyالأ�شماءyا�شمت,yاأيهاyال�شاعر.
-y,جذعyالأغنياتyيدمرyلن
مثلyعمود,yي�شندyال�شجرة

باراتا�شفيلي,yلريمانتوفyوماخامبيت.

�شياطينيyالثلثة,
ملئكتيyاجلريئةyالثلث,
y,الرتابyيفyاملدفونة
لقدyعدِتyاإىلyفوق,

لكيyتقتحمy�شوتي
yالغارقyبحزٍنyاأبدي

كلyاأحزانِكyالثلثة,yكالنمور.

هكذاyيفyبع�ضyالأحيانyلyمتّيزyحياتيyعنyاأغنية,
اأجل�ضyطوالyالليلyبدونyنوم...yبومةyمهجورة,

وy»الروحyال�شريرة«yترتعد,

y,»ال�شماءyلون«yويتل�شى
ماyدامyالكدر,
لyجتتاحهyكلمات.
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-y  )6( اإيفريت�ضy,  )5( رو�شيت�ضy,  )4( كاي�شاكي
نحنyكلناyب�شٌر,

واملن�شجمyهوyاحلزنyوحده,
وليكنyفردو�ضyاملباركنيyعميقًا,

�شتنه�ضy�شياطينيyالثلثةyمنyنومها.

عندماyحتفرyروحيy�شدري
يفyداخليyمبخالبها

كيلyتنقطعyالأحاديثyالثلثةyالتيyبداأناها,
لy�شيءy-اجل�شدyمري�ض,

كناy�شيوفًا,
علىyاأ�شياَءyهالكٍةyللغاية,

وبهرجاِتyعيٍد.

اأناyم�شغولٌةyجدًاyالآن,
ينبغيyyعلّيyاأنyاأ�شرع

واأمدyحقيقةyحبهاyيفyكلماتي
ك�شراٍب,yتعوم,yوتناديyالوجوهyالقريبة...

منyاأتاهyامل�شيح؟
ومنyاأتاهyاهلل؟

عندماyيخبينyطعم
الفطريةyالنحا�شيةyالهزيلة,
اأنهy�شيعا�ضyاأجملyوقٍت,
واأنyرحلةyالدنياyُقِطعت,

�شاأقول,yبعدyاأنyاأ�شبحy�شفافة:
-yفقريةyاأكنyملy-

واحٌدyيفyوجوهyثلثةyملُكyال�شعراءyفوقي.

yyكاي�شاكي:yقرقيز-كاي�شاكy–yاأحدyاملكوناتyالعرقيةyللكازاخ.   )4( 

yyرو�شيت�ض:yال�شمyال�شعريyل�شكانyخقاناتyرو�ض,y�شيغةyمنyا�شمyعرقy“رو�ض«.   )5( 

yوالأرمنyاجلورجينيyاملوؤلفنيyمنyكلyذكرهاyوالتيy,التاريخيةyال�شرقيةyجورجياyاأرا�شيyعلىyكانتyالتيyالقديةyاجلورجيةyاململكةyشكان�y:اإيفريت�ضyy   )6( 
والأثنينيyوالبيزنطيني.
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شوُك الِجمال

يفyال�شحراءyلقاٌءyموعوٌدyمعy�شوكyاجلمال.
بينماyكناyنفت�ضyعنyالقدر,yحلَّقناyيفyال�شماء,
y,الأف�شلyماyبدرجةy,ِبَجمالهاyتنعمنا
�شاعٌرyوفيل�شوٌفyوراٍعyوحاجy-ٌyهائٌم.

ال�شحراءyتتدفق,yبال�شبطyمثلyال�شاعةyالرملية,
متجاوزًة,yعابرًةyطرقyالقوافلyتلتُف؛

هناكyقليٌلyمنyاحلياةyهناy-معyع�شراتyال�شجرياتyال�شائكة,
تتدىلyعلىyالطريقyنباتاتyالبل�شمyنا�شرًةyاإَبَرها.

غريyاأ�شجارyالنخيلyالثلث,
لyيكنكyالعثورyعلىyواحدةyيفyالنهارyمعyالنار,
وحَدهاyنباتاُتyعلفyالإبلyعديةyالرحمة,

نظفرyبنظرةyاإليهاyوننتع�ضyثانيًة
بعدyاأنyنتذكرyجذورهاyال�شاحبةyذاتyالأمتارyالعديدة.

املمتدُةyبخموٍلyوملعاٍنyفوقyالراأ�ض,
ال�شماءyال�شحراويةyباللمبالةy�شتعار�شهاyالرمال.
الروحyفجاأةyتهتزyمت�شبثًةyباجلذعyاملليءyباحلياة,
الذيyمنyعط�ضyالإزهارyيخرتقyال�شقوق.

بال�شوكyاملزهرyاأت�شكعyعندyالرياحyعلىyالطريق,
مثلy�شاقyخ�شنة,

اأمت�شكyبجذوريyيفyالأر�ض.
y,العروقyمتعددَةyاأمنوyاأنyالأعماقyمنyاأريدyاأي�شًاyاأنا
يفyالرمالyالبائ�شةyوالأبديةyللخلودy-خ�شرًة.
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بكاٌء على حصان مسروق

اآٍه,yاأيتهاyاجلبهةyامل�شيئة
ِلَوْقواِقيyال�شغري,
!yحل�شاين

!yالل�ضyكبدyيفyقرحةy,اأوه

منذyالطفولةyاعتقدُتyاأنyَرْحَل
اجلملyيح�شلyعليهyقعود...
ب�شقyالل�شو�ضyعلىyالأنظمة!

�شرقوا!
y-yالوقتyهذاyويف

يفyاخلريفy-yقبيلy�شيدyال�شقور.
y�شاأنهيyال�شيد رُتyباأينِّ فكَّ
yالباليةyالثيابyواأ�شلُح
لف�شلyال�شتاء.

ولكنyل,yح�شاينyاحلائر
فّكوهyواأخذوهyبعيدًا
!yاجلحيمyاإىل

اإىلyاأيyطرفyللأر�ض؟
اإىلyقطيعyغريب!
اإىلyاأينyاأذهب؟

اأوه,yاأناyالفار�ضyاملرتجلyـ
!yال�شهوبyيفyح�شانyبدونyموٌت

اذهبyاإىلyحيثyال�شم�ضyلyتذهب,
وب�شمرٍيyاجلْدyنف�َشَك

!yبال�شوط
القانونyيقول

:yح�شانًاyي�شرقyملن
!yاملوت

!yتyـyوyـyاملو
ملاذاyاخرتتنيy؟!
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سحابُة ورٍق قطنية

 في السماء الكّتانّية

حة, جميعyالأغ�شانyجمنِّ
م�شتعدةyللتحليقyاإىلyال�شماء.

اأع�شابyالربيعyت�شعوذyفوقyالنبيذyالفِتيِّ
yالرّنانyللندى

معyاأغنيتهاyغريyامل�شبوقة.
الوديانyالزغبية,yمثلyاأغطيٍةyبالألوان
علىyاحلرفyيفyزخرفٍةyَطْرفاٍءy�شعثاء,
فًة,yجماعاتyالطيور لًةyوُمَتَلطِّ ُمداِعَبًة,yُمَقبِّ

تنظر,yعائدًةyاإىلyالوطن
منyجتواٍلyبعيد.

و�شرُعyالأر�ضyيتلُئyباحلليب,
yـyتنظرy وال�شم�ضyبوّدٍِ
ثوٌرy�شغرٌيy�شغرُيyالقرون,

احلياةyيحتفلyبهاyاجلميعyـ
علىyالأر�ضyا�شطفتyيفy�شٍف

اأعماٌق,yوودياٌن,yوطرٌق,yوقمٌم,yواأغ�شاٌن.
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للجميع,yللجميعyمذهٌلyهذاyالربيع.
الرمالyال�شامتة,yالتائهةyيفyالرمِث )7(  ,

yيفy�شعادةyغامرةyمنyالنوم, بارتباٍكyوخجلyحَتمرُّ
علىyالإطلقyغريy�شبيهة

برمالyال�شتاءyيفy�شحراءyكاراكوم.

وفجاأًةyخلفyتلةyحدباَء
yالأخرىyالعلماتyو�شط
تندفعy�شرخةyاأخرى
منyحنجرةyالبكة:
الناقةyتتخبط,
واأُطِلَقyاإىلyالنور
yاأزرُقyحواٌر

اأحدُب,yمثلyالتلة.
yyyyyyyyyyyyyyy

yyرمث:yاأوyاحلمادة-yجن�ضyنباتيyمنyالف�شيلةyالقطيفية,yينت�شرyيفyغربyوو�شطyاآ�شيا.    )7( 
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نور موقد الوطن

اأيوجُدyمنyيكنyالتناف�ضyمعه؟
!yالتللyاأيتهاy,اأجيبيني
!y»اأ�شرعوا«y:جتيب
ال�شتاءyلي�ضyبعيدًا.

لي�شتyاملرةyالأوىلyالتيyنبقىyفيها.
الريحy�شعيدةyفقطyباملحاولةyـ
ُرyعقولyامل�شافرين«. »ُتَفجِّ

الريحyاأي�شًاyجتيب:
»اأناyلyاأرك�ضyيفyالليل«yـ
هناyامل�شاغلyكثرية:
جنومyملياراتyال�شموع
ت�شيُءyكلyم�شاء...

,yبب�شاطةyاأُقلِّ�ضyفمي. اأهبُّ
ال�شهوبyمنهاy�شتاأخذyالنار...
والنجمyعليهاyي�شحك,
ب�شعلةyزرقاءyحترتق
ومعيyتقول:

»نحنyيفyالف�شاءyاللمتناهيyـ
جموهرات

لyمنزحyمعyالنار
نلمع,yلكنناyلyن�شتعل,
يفyالليلyلyنغلقyاأعيننا...
قرنًاyيفyاأرقyنعي�ض.
»y...yال�شهلyن�شبهyل

مyالطني, هناyال�شهُلyكوَّ
مثلyاأ�شدyيرفعyِلْبَدَته
يقولyيل:y«yفّكر!
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–yللإجابةyالنجمyا�شتدِع
كلy�شيءyهناyيخ�شعyلل�شاعر.

منyالذيyحتتاجهyاأكرثyعلىyالطريقy؟«

اأقول:y»ال�شعراءyيدورون
ويتهادونyمنyبعيد.

اأكرثy�شيءyنحتاجهyعلىyالطريق
.»yالوطنyموقدyنور

وان�شقتyالتلل,yوانت�شب
�شراٌبyاأحمُرyبّلورًاy�شفافًا.
حفظتنيyذاكرتيyمنyخلِط

النجومyوال�شهول,yالتللyوالرياح.
لوyا�شتطاعتyفقطyاإخراجyاأرجلهاyالرقيقةyـ

هاyهوyاملنزلyالقدميyيظهر.

ّدة,yملyَي�ّشهyف�شاٌد, �شوتyاجْلَ
»y!yاملوقدyدوا ُت�شمُع:y«yلyُتَبِّ

خدمyثلثةyاأجيالyـ
نحنyتغيبنا,yيفyحنيyهوyملyَيْخُب.

الفحمyي�شخنyحتتyالرمادyالأ�شعث,
تدويyيفyالبوِقyدوامةyال�شهوب,y�شيطانية,
�شوفyُيفتحyالبابyبقوة,yويقتحمyالبد,
ثمy-yاجلارات,yعندyكلyواحدٍةyِقدٌر.

y,وح�شيةyاأ�شدyاحلنيyذلكyمنذyال�شتاءyكانyاأنyيحدثyمل
دونyاأنyترتكyامللقطyمنyيدها,

كماyلوyاأنناyمرتبطونyبقرابةyوثيقةyمعyبروميثيو�ض,
توزعyالأمyالفحمyعلىyالقدور.

حتىyنريانyالكونyاللمتناهي,
لyتقهرy�شذراتyالنار,

املاأخوذةyعلىyالطريقyمنyاجلوهرyاخلالد,
ولyحتّولنيyبعيدًاyعنyمنزيل.
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اليورتا
كماyلوyاأينyرجعُتyاإىلyع�شورyاأخرى,

كماyلوyملyاأكنyهناyمنyقبل,
يفyقلبيyلنyاأُهّدئyولyباأيy�شكٍلyالنهيار.

yمنyال�شقف. ال�شم�ضyتنظرyاإيلَّ

طوين. هنا,yماyزلتyاأذكر,yقمَّ
اعتقدُتyاأنهاyرائحةyالقماط...
بذلكyالعطرyالعامُلyكلهyمليء...
يحyيطردyاحلزن. هذاyال�شِّ

امْلِظلةy�شاأرميهاyمنyالأعلىyمنyاأجلyذلك.
y,يح الهواءyالعلجيyل�شبغةyال�شِّ
y,وثابتةyحجريةy,حجريةyبروح
الرئتانyممتلئتان,yاأخرجه.

منyهوyالذيyَقّيدyهناyاحل�شانy؟
ح�شاٌنyحقيقي,yكماyلوyكانyمنy�شورة.

كلyجتويفyهناyوب�شتان
معروفٌةyيلyمنyالقمةyاإىلyالقاع.

احل�شانyبفارغyال�شبyمعyارتعا�ٍضyيفy�شاقيه...
يفyحلظةy�شاأجوبyهذهyاملنطقةyكطرٍي,

ٌر,yحقًاyهناyاأنyاأقتلyـ ومقدَّ
�شرٌفyاأكرثyمنyاأنyاأحت�شنyاخلوف.

»لنا؟«yـyy�شاألyالتدفُقyالريَح,
اأ�شلٌعyمنyخ�شب,yِلّباٌدyعلىyال�شطح,

كلyاأن�شافyالكرة,yالتيyتتحرك,yوتتنف�ض,
بقّبعةyاليورتاyيغطىyالراأ�ض.
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أوغالندي )8(  

عنyجبلyاأوغلنديy�شمعُتyمنذyالطفولة,
عندماyع�شُتyيفyاجلوارyتقريبًا,

لكنyالطفولةyمعyاملراهقةyطارتاyبعيدًا,
وهاyاأناyاأتيتyاإىلyهناyليًل
قبلyال�شتاء,yاأفت�ضyعنyزاوية,

قريبٍةyاإىلyاجلبل,yحيثyالآثارyالقديةyتاآكلت.

حتتyالعنيyال�شاهرةyللنجومyال�شارمة,
مبتلعًةyكتلةyالدموعyامْلاحِلةyامْلُّرة,
�شرُتyاإىلyالقمةyحتتyرعايِةyبيكيت,
وحتىyالآنyملyاأكنyم�شغولةyللغاية:
قاطعتنيy�شيحُةy�شوٍتyغريب

yال�شيف. حتىyمرَّ

وراءyاملمرyممٌرyجديد
yظهرyمنyبعيد. خفيٌّ

yوحدهyباملخاطرة. yالَفِتيُّ هكذاyُيَخ�ضُّ
جتولُتyاأنا,yمتعرثةyومنزلقًة,

yت�شتديرyاأنyيكنكyلyاأنهyرُت وتذكَّ
َمْنyتراَجَع,yينبُتyبدونy�شوء.

yyاأوغلندي:yوفقًاyللأ�شطورةyالكازاخية,yعلىyجبلyاأوغلنيدyيقعyقبyالقدي�ضyبيكيت.   )8( 
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بداyاأنyالليلyلنyينحyالفر�شةyاأبدًا
بقراٍرyمنyيومyالقيامة

تنيyالذاكرةyاأوyال�شمري. عذبَّ
�شارyاإىلyجانبيyمائةyحاجyاآخر
غريyمدرجنيyبنيyالأحياء,

وكلyواحٍدyمنهمyحملyق�شًةyممزقة.

منyاأرجاءyالأر�ضyاملعذبةyكافة
جاءواyاإىلyهناyللنومyاإىلyالأبد؛
كِةyللمبيت. اأناy –yمعyالَبَ

�شاأعود...yاأ�شددyالديون,yواأنهيyالطريق,
و�شاأعي�ضyبكرامة...yyولي�ضyكيفماyكان

والتحدثyحتىyالرحيل.

!yال�شجاعةyاأطلبyفقطyاأناy,بيكيت
–yyyللَقْر�ضyاأبدًاyاأَْنَحِنyملyاأنا

لنجمةyواحدة,yوهاyهيy�شقطت.
اأطوفyبنيyالأ�شواءyامليتة

!yالرمالyمنyلأخرجyشاعدين�y,اأوه
!yجديدyمنyاليومyاأبداأyلأنyشاعدين�y,اأوه
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األشعار ال َتهرم -

 يهرُم الشعراء

الأ�شعارyلyتهرمy–yيهرمyال�شعراء,
وهلyيندمyال�شعراءyعلىyذلك؟

منyقف�ضyالتجاعيد,yمثلyحلمyذهبي,
طرُيyنارyاحلبyالأبديyيطري.

-yالبدyحوزةyيفyالأبديyال�شبابy,اأوه
ثلٌجyعلىyالأ�شداغ,yوالأرواُحy�شاخنة,

كماyكانyمنyقبل,yكماyهوyاحلالyيفyالع�شرين,yقادرةyعلىyالتوهج.
ال�شعراءyلyيجيدونyالِكبyباأرواحهم.

وهكذاyيحدثyيفyبع�ضyالأحيان
لفتًىyاأ�شيٍبyبروٍحyفتية.

كتyمثلyقما�ض. ال�شاعاتyانهارت,yوتفكَّ
ماyمتyقيا�شه,yبهدوءyاأظلم:

بداyاأنyالف�شاءyمنyالقفزةyيتجعد,
لكنyال�شيخوخةyدخلتyاإىلyمتاهتهاyاملاكرة.

تyبعقدٍةyاحلداثَةyوالِقدم, وبعدyاأنy�شدَّ
ظهرت,yالغريةyالبغي�شةyللأرق,
ونفقyاملوتyحتتyهاويةyكلyال�شنني

رyبالأغاينy-yواأ�شبحyال�شاعرyخالدًا. ُفجِّ
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yyy1969yع��امyتخ��رجy,عام��ةyو�ش��خ�شيةyش��هير�yكازاخ��يyش��اعر�y
yالمهني��ةyم�ش��يرتهyوب��داأy,ش��يمكينت�yبمدين��ةyالترب��ويyالمعه��دyف��ي
yبمنا�ش��بyعم��لyث��مy,»الجنوبي��ةyكازاخ�ش��تان«yبجري��دةyمح��رًرا
yبمجال��يyالدوري��ةyالوطني��ةyال�شح��فyم��نyالعدي��دyف��يyقيادي��ة

y.والتليفزي��ونyالإذاع��ة

yyyا�� خ��للyالفت��رةy2004y-1993yعم��لy�ش��فيًراyف��وقyالع��ادةyومفو�شً
yع�ش��ًواyث��مy.قيرغز�ش��تانyجمهوري��ةyل��دىyكازاخ�ش��تانyلجمهوري��ة

y.2007yy-y2004yالفت��رةyفيyكازاخ�ش��تانyبرلم��انyبمجل���ض

yyyث��مy.»ش��رداريا�«yبعن��وانy1959yع��امyل��هyق�شي��دةyاأولyن�ش��رت
y,1968yع��امy»ال�ش��عادة«y:مث��لyال�ش��عريةyدواوين��هyبقي��ةyش��درت�
yع��ام y»ال�ش��ماء yف��ي yن�ش��ور« y,1970 yع��ام y»ال�ش��اب yالقم��ر«
y,1982yعامy»الحبyحماية«y,1979yعامy»الثق��ةyمملك��ة«y,1974

مختار شاخانوف
) وُلد عام 1942(

y.وغيره��اy2001yع��امy»الج��ددyال��كازاخ«y,1997yع��امy»الح�ش��اراتyزج��زاج«y,1988yع��امy»الق��رونyف��يyالتخب��ط«

yyyوق�شي��دةy.ال�ش��بابyل�ش��نواتyمكر�ش��تانyوهم��اy1974yع��امy»داري��اy-ش��يحون�«y,1970yع��امy»تاناك��وز«yق�شائ��دهyاأ�ش��هرyم��ن
y.الق��راءyاأحبه��اyالت��يyالأعم��الyم��نyوغيره��اy1977yع��امy»الثق��ةyمملك��ة«y,1975yع��امy»الج��ذورyع��نyالبح��ث«

yyyالتروي��جyف��يyمبا�ش��رyب�ش��كلyش��ارك�yكم��اy.1986yع��امyاأكتوب��رyباأح��داثyمرتبًط��اyالجتماع��يyبن�ش��اطهyالعت��رافyكان
yاللغ��ة«yجمعي��ةyاأعم��الyتنظي��مyف��يyوكذل��كy,1988yع��امyم��نyابت��داًءyكازاخ�ش��تانyف��يy»الن��وروز«yبعي��دyالحتف��الyلمب��ادرات

y.»الكازاخي��ة

yyyم��عyبالتع��اونyاأ�ش��درهyال��ذيyالمق��التyكت��ابyف��يyاأعمال��هyم��نyالعدي��دyن�ش��رتyوق��دy.اأجنبي��ةyلغ��ةyاأربعي��نyاإل��ىyاأعمال��هyترجم��ت
yش��ر�«yودراماy,»ش��قراط�yذكرىyاإحي��اءyليل��ة«yودرام��اy,»الهاوي��ةyحاف��ةyعل��ىyال�شي��ادyب��كاء«yعن��وانyتح��تyاأيتامات��وفyجنكي��ز
yاأفلمyا�ش��توديوyفيyعر�شهyتمyجزءي��نyمنyفيلمyاإلىyوتحول��تyالدولyم��نyالعدي��دyم�ش��ارحyعل��ىyعر�ش��تyوالت��يy»خ��انyجنكي��ز

y.باأوكرانياyال�ش��ينمائيyدوفجينك��و

yyyع��نyاأغني��ة«y,»دجيكيت��وyتعليم��ات«y,»الوط��نyاإل��ىyالع��ودة«y,»الآرالyبح��رyماأ�ش��اة«y:مث��لyالأخ��رىyالأعم��الyم��نyالعدي��دyاأل��ف
yالأعم��الyه��ذهyارتق��تyوق��دy.»الأولyحب��ي«y,»ل��كyاأغف��ر«y,»ال�ش��بابyاأغني��ةy,»تع��ودyاأنyوع��دت«y,»الخف��يyالحل��م«y,»اأب��ي

y.القراءyبينyوا�ش��عyنطاقyعلىyوانت�ش��رتyجديدةyاآفاقyاإلىyالكازاخيyبال�ش��عر

yyyجائ��زةyعل��ىyوح�ش��لy,1999yع��امyقيرغز�ش��تانyش��عب�yوفن��انy,1996yع��امyكازاخ�ش��تانyش��عب�yفن��انyلق��بyعل��ىyح�ش��ل
.1982yع��امyال�ش��يوعيyال�ش��بابyاتح��ادyم��نyليني��نyوجائ��زةy,1972yع��امyكازاخ�ش��تانyش��بيبة�yاتح��اد

yyy.1999yعامyالتركيyالعالمyفيyال�شتحقاقyو�شامyعلىyا ع�شوyناديyاليون�شكو,yحا�شلyاأي�شً



105

األمهاُت األربع

احِمyم�شريكyمنyمر�ضyفقدانyالوعي
-yفلدىyالإن�شانyيفyالطريقyالطويلةyوال�شعبة,

بالإ�شافةyاإىلyالأمyالتيyوُلدته,
هناكyاأربعyاأمهات,yمثلyاأربعةyاأجنحة:
األرض األم-جوهرناyوحجرyالأ�شا�ض,
واللغة األم,yالتيyو�شلتyاإليناyمنyالآباء,
ثروة الروح واألعراف –yالأثرyالطيب,
املتوهجyلناyعبyظلمةyالأجيالyوالأعوام,

تاريخ الوطن - مهماyكان
مريرًاyوحزينًا,yموؤملًاyو�شعبًا...

لyيوجدyم�شاٍوyلتلكyالأمهاتyاملقد�شةyالأربع:
بدونها,yراأ�شكyمت�شرٌد.

منyهوyغريyقادرyعلىyفهمyعظمةyالأمهاتyالأربع,
منyملyيحب,yملyيحفظyاأمهyالعزيزة!

الريحyالفاقدةyالوعيyتبددyالرمادyالفاقدyالوعي
وال�شخ�ضyالذيyن�شيyاأمهاتهyالأربع.

yالأربعةyمقد�شاتهyحمايةyمنyيتمكنyملyالذيyال�شعب
لنyيتمكنyمنyاأنyي�شعرyب�شعادةyالقدرyاأبدًا.
الأمهاتyالأربعy-مثلyم�شريyالأعزاء:
اإذاyكانyالعي�ضyفقطyمنyاأجلها
...!yشبيلها�yيفyفقطyواملوت
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معجزات نمور الهيمااليا، 

أو قصيدة عن الصمود اإلنساني

رهيٌبyالعرتاف:
تقريبًاyكلyواحٍدyمنا
ينبغيyاأنyيخاف
اأوًلyوقبلyكلy�شيء
...yنف�شهyمن

اأذكر
منذyب�شعy�شنواتyم�شت,
بينماyكنتyيفyالهيماليا,
التقيتyب�شائدyمنوٍرy�شجاع.

...yهاyاأنتyذاyت�شري
علىy�شفحyاجلبل,

يفyغابِةyاأ�شجاٍرyكثيفة,
وفجاأة,yب�شكلyغريyمتوقع

يفyطريقك
-yالعدمyمن
منٌرyخمطٌط

بعيونyمفرت�شةyرهيبة.
ماyالذيy�شتقومyبهy؟

�شاألنيyهو.
اأناyيفyحرية
هززُتyكتفي.

ـyال�شيءyاملهم,yـ
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y,هوyتابَع
قفyب�شكلyمعتدل

وانظر
مبا�شرةyيفyعينيه,
وباأيyحالyمنyالأحوال

لyَتْنَحِن
-yوحَدُهyهذاyيف
خل�شك!
واإذاyانحنيت,
ب�شكلyمماثل

حليوانyباأربعyاأرجل
-yالنهايةyفهذه
اأنتy�شعت.
yالفورyعلىyهو
يفyقفزةyقوية,
مثلyناب�ٍضyمفتوح
...yعليكy ينق�ضُّ
والعلماءyيفyحرية:
ملاذاyيكرهyالنمر

عندماyي�شبحyالإن�شان
�شبيهًا

باحليوان؟

يبدوyيل
اهللyنف�شه
ُيلهمyالنمر

اأنyيّتبعyمبادئy�شارمة
فيماyيتعلقyبالإن�شان.
وبهذاyال�شكلy�شبحانه,
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رمبا,yُيحّذر
اجلن�ضyالب�شري
منyخماطرyفقدان
العمودyال�شلب

للثباتyالأخلقي...
يفyاأملاتي,

مدينةy�شبابي,
زوجةyرجلyاأعمالyكبري
منyالدوائرyالعلمانية,
م�شتعر�شًةyبغرور

yالفراءyمنyلهاyذهبيًّاyمعطفًا
اّدعتyبفخر
اأنهاyترتدي
النمرyالأخري

جلبالyالهيماليا.

لyاأريدyولyباأيy�شكل
اأنyاأ�شّدقyكلماتها.

جبالyالهيمالياyكبرية,
y,الوجوهyمتعددة
وحكيمةyبغمو�ض.
yتبقىyاأنyيجبyهناك

النمور.
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أغنيٌة عن َأَلٍم ُمْشرٍق

الشاعر يستاي الذي ابتكر أغن ية »yخورالن « احملببة للناس، يف عمر الـ 72 بعد أن استشعر دنّو أجله، 

استدعى صديقه املخلص نورليبيك. لدى نورليبيك الذي رماه احلصان، كانت ساقاه مكسورتني، ولكن، 

عند سماع دعوة الصديق، اهتز يف العربة ملدة يومني، مسرعًا إلى يستاي. رفع يده املرتعشة على اإلصبع 

التي كان يلمع عليها خامٌت ذهبٌي ممحٌو من الزمن، قال الشاعر: »yأقنع كبار السن لكي يبقوا على إصبعي 

اخلامت الذي أهدتني إياه خورالن. أنا لم أفارقه منذ 51 عامًا ... ليبَق معي حتى بعد موتي ... «، ثم بكى: 

»yأوه، يا حبيبتي، كيف متكنِت من أن تضعي مشاعرك العظيمة يف خامٍت صغيرٍ ! «

yامراأٌةyلديهاyم�شيبة. ذاتyمرةyجاءتyاإيلَّ
تدفقyكلُمهاyمريرًاyوحارًا:

yاأنyاأفعلyمعyحاملةyدمي, »ماذاyعليَّ

معyابنتيyاحلبيبة,yاإنهاyتذوبyكال�شمعة؟
طوالyحياتهاyكانتyُتْبِحُرy�شراعًاyغريyمرئٍي,

م�شائرهاyواآمالهاyواأحلمها,
وعندماyالتقتyباحلبيب,
ملyيجدyاجلماَلyاملطلوب.
لقدyترعرعْتyبهدوٍء,

م�شرقًةyبعقلهاyوy-روحهاyطيبة,
و�شطy�شديقاتهاyكانتyاأعجوبة
مثلyلونyالربيع,yنقيًةyوجميلًة.

yالفرحyمعyاحلزنyطائرانyقريبان, لكنَّ
يفyروحيyم�شكنهماyال�شيق.

-yحتدثyاأنyللم�شيبةyبدyلyوكان
احلبyجرحهاyيفyوقتyمبكرyجدًا!

حتىyهذهyالأيامyملyنكنyنعرفyالأحزان,
وذلكyاجلرحyيجثمyعلىyقلبي.
الآنyاأناyحار�شُةyالأملyواحلزن,
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َقَمُرyالأَمِلyفوقyبيتناyملyيطُلْع.
ثلثy�شنوات...yهيyللأملyفرتةyلyنهايةyلها,

لyُيقا�ُضyالفرحyب�شل�شلةyال�شنني.
فناٌن,y�شعيٌدyوعابٌث,

يفyروحهاy-مو�شيقى,yو�شوء.
وحقيقُةyاأنهyمتزوج,yوُلديهy�شتةyاأطفال,
للأ�شف,yملyتكنyمقبولةyاإلyيل.
�شنًةyبعدy�شنٍةyاأتعذبyواأبكي.

هيyت�شرyعلىyاأنهاy�شعيدةyللغاية.
yفر�شاٍن,yهلy�شيمكننيyاأنyاأ�شرح, اأيَّ
ْتهمyابنتيyبابت�شامةyعلىy�شفتيها, رف�شَ

yبريئةyظبيةyمثلy...هي
...yحمروقٍةyمروٍجyيفyاخل�شرةyعنyتفّت�ض
واأناyاأوؤكدyلنف�شيyاأنyكلy�شيٍءyلyيزالyممكنًا,

واأنyاحلياةyوال�شعادةy�شتكونyاأمامها
لكّنyالروحyحزينٌةyوقلقة,

عا�شفةyثلجيةyحويل,yعا�شفةyثلجيةyيفy�شدري.
اأماyبالن�شبةyلهاy–فلyيوجدyحمبوٌبyاأكرثyمنه,

تبكيyيفyالليل,yحزينًة,yكالقمر.
yالفجُر ولكْنyماyاإنyُيطلَّ

حتىyتوؤكدyمنyجديدyعلىyاأنهاy�شعيدة.
...yالربيعyزهرةyمنy روحهاyاأرقُّ

كيفyيكننيyاأنyاأنقذyب�شتانًاyبالكادyاأزهر؟
مyيلyن�شيحًةyبلغةy�شاعر, قدِّ

»y...القلبyيقولهاyالتيyالكلماتyُقل
yمليئًةyباحلزن, وذهبتyالأمُّ

يفyم�شيبتهاyهيyحُمّقٌةyبطريقتها,
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لyتزالyكلماتهاyيفyالروحyتدوي,
y,البنةyعنyكلماتهاyالعقلyاإىلyوذهَبْت
رُت:yالقروُنyخلفي, اأماyاأنا,yففكَّ

ولكنyكمyمنyالأرواحyي�شموyبهاyالقدر!
yنلحظyملyونحنy,ر احلياةyلyَتذكِّ
اأنyهذهyالقممyم�شغولٌةyبنف�شها.

ْواyعنyاأحبائهم, وحَدهمyال�شعراُءyغنَّ
ملyين�ضyالنا�ُضyاأ�شماءهم,
اأَْتyروحي اأ�شعاُرyي�شتايyدفَّ
yب�شدق. yمنyاأحبَّ رهاyكلُّ َتذكَّ
بهyاملر�ض, ي�شتايyالذيyعذَّ

عندماy�شمَعyاملوَتyمنyخللyحفيفyاأوراقyال�شجر,
ا�شتدعىyاإىلyنف�شهy�شديقهyالوحيد,

هكذاyقال,yوفقًاyلل�شائعات:
yمعًاyونحنyالأعوامyمنyكمy,نورليبيكyيا«
عبyالأيامyحلَّقناyيفyِركاٍبyواحٍد.
لنyاأتنازلyعنyحياتيyدونyقتال,
,yواأتنف�ضyب�شعوبٍة. لكنyاملوَتyقويٌّ

وحَدَكyاأنت,yكماyيجب,yفهمَتyال�شاعر,
لذاyا�شتمْعyاإليهyيفyاللحظةyالأخرية.

هنا,yعلىyحدودyالظلمyوال�شوءyالأبدي,
ْر,yياy�شديقي,yاأدركُتyاحلقيقة: تذكَّ
احلياةyهيyاأياٌمyيدفئهاyاحلب,
وبدونyاحلبy-روحyالنا�ضyميتة,

عنyذلكyيعرفyال�شعراُءy»الأغبياء«
وُيرتجمونyالكلماتyاحلكيمة.

لغةyالنهرyواجلبالyمنyالكلمyالعايل
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معروفةyيلy-yلقدyحتدثتyمعها
ن�شفyقرنyاأنا,yن�شفyقرنyمنyاللقاءyالأول,

يفyاأحدyالأيامyاأحببتyخورلين.
yع�شُت.yوملyاأع�ضyعبثًا وهذاyيعنيy-yاأينِّ

معyُحلميyبهاyنه�شُتyومنُت,
y,شاعٍة�yكلyيفyشعيدًا�yكنُتyال�شننيyطوال
بتyيفyكلy�شاعٍة, طوالyال�شننيyتعذَّ
y,باحلبyحمرتقًاy,العاملyن�شيُت

لكنyاأمَلِيyرائٌعyوخفيٌف.
علىyدموعيyَيح�ُشديِنyالعا�شُق
الذيyللتوyاأزهرy�شبابه.

yقا�شيًا, حتىyواإنyكانyالقَدُرyعليَّ
yالفراق؟ yمنyاأمَلِ yاأ�َشدُّ yاأمَلٍ فاأيُّ

-yاأخرىyمرةyاأكررyلكننيy,الطرُقyانف�شلتyولوyحتى
ملyاأ�شتطعyاأنyاأبقىyعلىyقيدyاحلياة,yاإلyمنyخللyالتفكريyبها.

خامتyخورلنyن�شفyقرنyي�شيءyيل,
معهy�شَرْعُتyكلyعا�شفة,
لن�شفyقرٍنyملyُتْبِعدyنظَرها
yنوُرها. عنyيدي,yحيثy�َشعَّ
ُعْرُفyالأجداد,yاأ�شتحقyذلك,
-yرجائيyاأمامyليرتاجع
ليذهْبyخامتyخورلنyمعي

يفyالطريقyالطويل,yاإىلyم�شكنyالظلل.
�شاأغادرy�شعيدًا,yكماyكنتyمنyقبل
ويفy�شاعةyاملوتyُم�ِشّعًاyباحلب,
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كنتyَوفّيًاyلأمليyالوحيد
اأنyتوؤديyكلyالدروبyاإىلyخورلين.

اإنهyلي�ضyُحلمًاyماyيكنyيفyاحلياةyحتقيقه.
ُحلميyهوyللخلودy�شقيق.
...yاأحفظهاy,معيyخورلن

»...yالوقتyحانyلقدy«y:وزفَرyعينيهyاأغلَق
عندماy�شمَعْتyخورلنyعنyهذا,
�شرَخْت:y«yي�شتايyاأعرفه,
-yحقيقيًاyشاعرًا�yوماتyعا�ض
اأحَبyوغنَّىyعلىyحافةyاملوت«.
قالتyهذا,yواملراأةyالعجوزyتبكي,

وال�شالyعلىyكتفيهاyاأ�شاءت,yكماyالقمر
ولكنyيفyتلكyالكلماتyعا�شتyقوة,
كتلكyاملمنوحةyللحبyوحده.

مرتy�شنواتy...yو,yمتنازًلyللموت,
بعدyاأنy�شقطyللحظةyاأملyاجلحيم,

yاأغنيةyيغنيyاأنyyي�شتايyمنyطلبتyفجاأًة
ةyنظرِةyعيونyالأحبة. عنyرقَّ

ةyوم�شتyيفyالعني, وبالفعلy-الرقَّ
هم�شتyوهيyتتنف�ضyب�شعوبة:

»...yالبحرyمثلy,لهyحدوَدyلyي »yُحبِّ
y...yاإليكyاأُ�شرعyاأنا
وجتمدت...yالروح...

!yاحلبyعلىyالع�شاقyيلُمyلy,نعم
اأنyتكونyخمل�شًاyللحبy-yيعادلyاملاأثرة,
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اأكبyامل�شائبyحبyالتع�شاء,
الذينyحبهمyغرُيyُمقّدٍرyعلىyالقلب.

ياyاأمي,yاأخبيني,yملاذاyنحتاجyاإىلyم�شاعفةyاجلروح,
وبدونyذلكyهيyكثرية,

ِمْنyاأولئكyالنا�ِضyالثملنيyبالكراهية,
ةyاحلية. ولyيغفرونyالرقَّ

yاأبدّي, رمباy�شيبدوyالطريقyغرْيَ
لكّنyُنوَرyاحلبyلyُينح

اإلyملنyهوyبخامتyاحلقيقةyحمدٌد,
وملنyُي�شّليyللنورyوحده.

اأتو�شلyاإليك
لyَت�ْشحقyالع�شاق,

ر, بدمعٍةyاأوyبكلمةyم�شاعرy-yلyُتَدمِّ
الأجنحةyالرقيقةyللطاحمنيyاإىلyال�شعادة,

�شةyهيyح�شا�شيةyاأرواحهم. ومقدَّ
yلهمyالرقةyوالتوهج, مَتنَّ

واأنyيكونyالزمنyاأقوىyمنyاملحن,
yاملوتyحتىyبينهمyيباعدyلyبحيث

اأولئكyالذينyيعي�ضyفيهمyاحلبyاخلالد.
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دعوة إلى الشجاعة

)ردًا على اجليغيت   1   الذي اعتبر نفسه َتِعسًا(

اأنتyبكيَت,yاأيهاyاجليغيت,
م�شتذكرًاyدروبyاحلرمان,

متمنيًاyاخلريyالذيyن�شيَتyاأنyت�شدده.
اأنتyبكيَت,yاأيهاyاجليغيت,

واأنتyجُتل�ضyاأولَدكyيفyح�شنك,
علىy�شباٍبy�شاخٍب,

لنyتعيده.
اأنتyبكيَت,yاأيهاyاجليغيت,
مواyاخليانة, علىyاأ�شدقاَءyقدَّ

حم�شنيyالأخطاء,
م�شتمنيyجناحًاyعابرًا.

واجلدرانyال�شائكةyاحلادة,
yبعيونهاyم�شاركًة
y,الإ�شاءاتyيف

اأنتyبكيَت,yاأيهاyاجليغيت,
يyملyاأوافقyعلىyبكائك! لكنِّ

اأناyاأعرفyالقدَر,
الذيyملyيكنyبالن�شبةyلكyبخيًل.

اأناyاأذكرك
م�شتهزئًاyبتعرجyالدروب.
لكنyَمْنyاأ�شبحت,

لوyاأنyالدموعyت�شادقتyمعك؟

yyجيغيت:y)باللغةyالكازاخية(yفار�ض,y�شاٌب,yفتًى.   )1( 
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وماyالذيyفوقyجبينك:
قبعٌةyاأمyو�شاٌحyن�شائي؟
واإذاyكانتyقبعة,

ْمهاyب�شكلyمعروف, اأنتyمنyجديدyَحطِّ
اأحاديثyحزينة

ام�شح,yكاأنهyو�َشٌخyمنyوجهك.
وتذّكرyالأبناء,

الذينyينظرونyبده�شةyوهدوء
اإىلyالدموعyيفyالعينني,
واليدينyاملرتهلتنيyلأبيهم.
اأنتyبكيَت,yاأيهاyاجليغيت,

فة؟ ماyالذيyبقيyمنyالكبياءyامل�شرِّ
اأينyاأ�شالتك,

التيyُتلقيyبالأعداءyيفyالرجفة؟
هلyيحتاجyالقلبyاحلار

-yرفيٍقyاإىل
ال�شعف؟

هلyللحقلyاملزهر
قر�شاتyالأع�شابyخميفة؟

وَمْنyقالyلك,
اإنyكلyف�شٍلyتعا�شٌة؟
اإنهyيفyالطريقyال�شعب
لyيتعرثyالتولبار )y  )2اأبدًا؟
اإنyالقمي�ضyالأبي�ض

لyي�شبحyمت�شخًاyيفyالحوالyاجلويةyال�شيئة؟
اإنyاأ�شنانyاملاعز

هيyاملوتyللحوِرyالهائج؟

yyتولبار:yح�شاٌنyجمنٌحy)اأوyطائرٌ(yيفyاأ�شاطريyالعديدyمنy�شعوبyاآ�شياyالو�شطى.   )2( 
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منyقالyلك,
اإنyكلyالنا�ضyطيبونyوجميلون؟

y,منطفيءyاحلقدyاإن
كبقاياyح�شاٍدyقدمٍيyيفyاحلقل؟

اإنyاحلقيقةyواحدة
كلyالذينyيعي�شونyعلىyالأر�ضyاأحياٌء,

yال�شاذجةyالأمانة
منyالأكاذيب,yكطفل,yيحفظونها؟

-yمهاٌنyهناك
يعني,yهناكyمنyاأهاَنyاأي�شًا.

-yذليٌلyهناك
يعني,yليحياyمنyاأذلَّه.

ارفعyمعنوياتك,yاأيهاyاجليغيت!
لي�ضyمنyال�شوابyاأنyتبقىyجانبًا,

مكفهرًاyيفyا�شتياٍء,
مثلyخنجرyملقًىyيفyاملاء.

علىyهذهyالأر�ض
للج�شورينyالكثرُيyمنyالعمل.

ِان�َضyالدموع
واطردyاحلزنyمنy�شدرك.

yم�شيبٌةyوهل
اإْنy�شبقكyاحللمyمرةyاأخرىy؟

احللمyلدىyاجليغيت
!yاخللفyاإىلyيقفزyاأنyي�شتطيعyل
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وفق قانون العودة

)إلى أسانالي أشيموف(

... ُأعلن لك من دون رسميات أّني وقعُت يف حبك. أنا لم أشعر مبثل اجنذابي إليك إلى أحد قط، حتى 

بدون استثناء أخي الشقيق، واهلل يعلم كيف مت ذلك...

)من رسالة فيودور دوستويفسكي إلى تشوكان فاليخانوف(

عزيزيyفيدور،yصديقي،yأبعثyإليك

نظريتyاألخريةyونفيس.

ُرyالرثثرة, تتحجَّ
حيثyالأَ�ْشَوُدyوالأبي�ُضyيّتِحَدان

يفyفو�شىyواحدة.
و�شعبيyاملمزقyبالكامل
�شيحملنيyاإىلyظلمةyالقب.

حتىyواإنy�شكبyالقوةy�شدًى,
يخافy�شعبيyمنyاأينyيفyالقب,

معyالأملyالعام,y�شاأذهبyاإىلyاحل�شاب.
لyيزالyهناكyمنy�شيعيدنا!
عندماy�شتقراأyهذهyال�شطور,

�شيكونyالع�شبyقدyرفعyالع�شري...

ح�شابيy�شخمyللقواننيyاملوؤقتة,
كالنهياراتyاجلليديةyتندفعyعلىyطولyاملنحدر.

اأنتyكنَتyم�شدرyحبي.
لك,yالأخري,yروحيyوخطyيدي.

هناكyاأنهارyيفyالعاملy-yمنyبلدyاإىلyبلدyتنقلyالرثوةyوالزرقة.
-y,احلرةyاإرادتهاyك�شرyامل�شتحيلyمن

�شاعyفيهاyاأذكىyالأمراء.
لرتفَدyاحلياةyوتهزyبراأ�شها,yمتم�شكةyبطبعهاyالفخور,

العظماءyمناyمثلyالأنهار.
منyيزحyب�شهولةyمعyرجلyعظيم؟
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نظرية التفاهم

الأ�شودyمنyاحلزنyيفyهذهyالغرفةyب�شيٌط.
جاثٌم,yُمْنَهٌكyمنyالأملyالقدمي,
هناyيوتyليوyتول�شتوي.
و�شلتyالزوجة.
انحنتyنحوyالراأ�ض.
»y�شاحمني,y�شاحمني!
...»yاملذنبةyاأنا

yاأماyهو,yفقدyكانy�شامتًا.
َر:y»�شديقيyالعزيز, فكَّ

لyتبِك
حزينyلyيقلyعنyحزنك,

لyتذرفyهذاyالكمyمنyالدموع,
اأناyعلىyحافةyالقب.
فاأناyاأحببتك,

لكنyكلy�شيءyحتولyاإىلyم�شيبة.
كنُتyمعذبًاyب�شممك.

yملyت�شتطيعيyاأنyتدركي...
اأناyاأعلم,yاأنyتكوينyزوجة

تول�شتويy-y�شليٌبyثقيل,yولكنyاحلملyالأثقل
-yَحْمُلهy الذيyكانyعليَّ

�شوءyفهمك.
فقدyكانyمبقدورِكyاأنyتفهمي,yلكنِكyملyترغبيyيفyذلك.

كانتyلديناyحياةyطويلة,yولكنyهاyهوyالفراق.
»y...اأنِتyو�شاحمينيy,اأ�شاحمِكyاأنا
yمكت�شف, واأغلقyعينيه,yمائةy�شرٍّ

كمyهوyحمزٌنyعندماyلyتفهمyزوجتك.
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تولستوي لم يعد موجودًا

اأوه,yاأيهاyالعبقريyالذيyرحل,
كمyكنَتyبائ�شًاyاأنت,
ياyاأحكَمyالنا�ض!
اأينyجتدyاحلنان,

الذيy�شيقَبلناyبتحيٍز؟
yُينع�شنا,yويفyالبدyُيوؤوينا؟ َمْنyيفyاحلرِّ
ثلثةyاأبعادyللحياةyموجودةy–yالرتفاع,

العمق,
املدى.

عدمyفهمهاyهوyجوهرyالظلمyوال�شمم!
فمنyالروحyاإىلyالروحyلyتوجدyم�شاراتyممهدة,

غريyمفهومy-yلyتوجدyلعناتyوح�شية!
الطريقyمنyالروحyاإىلyالروحyي�شبهyاملبارزة:

... �شعوٌدyحادٌّ
الطريقyاإىلyدائرةyالنا�ض.
�شوءyالفهم,yماذاyعنك؟
ج؟ َذّ م�شيبةyال�شُّ

ولكنyعدمyالرغبةyيفyالفهمy...yyاإثٌمyثقيل!
اأوه,yكمyمنyاأن�شافyالطرقyاأعرف,

اأوه,yكمyمنyالينابيعyالتيyروا�شبyالطميyفيهاyاإىلyالقاع!
�شوءyالفهمy-خائٌنyوقاتٌل,

ُبyو�شطyالظلمyوال�شمم. جّلٌدyيعذِّ
َمْوِقُدyجوردانوyيتلوىyوراءك,
وحمكمةyغاليليوy-yاأي�شًاyاأنت.

ِانهارyبريجانy-y�شالyاأنتyبالوهِق,
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اأظلمyعلىyاأوغولبيكy�شوءyالنجم.
باللعنةyكنَتyدائمًاyملونًا.

لy�شفحyعنك,
لyرحمةyبك!

اآبايy�شَرْبَتهyيفyوجههyبقفاyيدك,
اأويزوفyبلغتهyيفyالوقتyاأي�شًا:
ملyُتزحyالَغرْيُةyعنهyَعْيَنْيها,
وهاyهوyيلم�شهyالهم�ض:

»yروايتهyلyتلم�ضyعلىyالإطلق,
.»yاحلقيقيةyالرتفاعاتyاإىلyت�شلyول

ابت�شمyاأويزوفyلكنyمبرارة:
ال�شعبyسيحكم,yوسيفهمyال�شعب.

فكان!
-yكذلكyكان

لنyنغلقyهذاyاحل�شاب!
اأيyعًمىyهوyاأنyتنظرyولyتعرف!
هلyالذيyلyيفهمyهوyبريٌء؟

واجلريةyهيyعدمyالرغبةyيفyالفهم!
�شوءyالفهمy-y�شبابyالأيامyالباردة
يحجبyالأفق,yيطفئyال�شم�ضyنهارًا.

-yوهنا
املواهبyال�شابةyتذهبyللقاءyالنا�ض.

طاملاyهوy�شاٌب,
,yنفهمه,yنفهمه!... وحٌيّ
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الحاسة السابعة

وهاyاأنَتyقدyتزوجَت
اأناy�شعيدyمنyاأجلك

لكنyلي�ضyوحدهمyالنا�ض,
بلyحتىyالذئابyمعyال�شرحانات,

والقرودyامل�شحكة,
يهربونyمنyال�شعورyبالوحدة,
يربطونyم�شائرهم,
لكيyي�شبحوا
yاأمينًاyشندًا�

لبع�شهمyالبع�ض.
اأنyتتزوج,yكماyالآخرين,
-yاأطفاًلyتنجبyواأن
لهذا,yلyيحتاجyالأمر
اإىلyعقٍلyكبرٍي.

امل�شاألةyبرمتهاyيفyاأنه:
باأيyمظهٍر
غدًاyعرو�شك
�شتتجهyنحوك.

النا�ضyمنyالأزمانyال�شحيقة
yالعابرةyرغباتهم
yوالعا�شفةyال�شاخنة
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يخلطونyبينهاyوبنيyاحلب
لأنyمثلyهذهyالرغبة
yال�شررyاأي�شًا. تر�ضُّ

لكنyلي�ضyللجميع
مقدٌرyفهم

اأنyيفyعاملناyالب�شريyالغافل
yالأعلىyالقمةyهوyاحلب

والت�شلقyاإليها
هوyفقطyمبقدورyحمظوظنيyقليلني.

ورمبا,yللأ�شف,
منyبنيyع�شراتyالآلف

اثنانyفقط
ي�شتطيعانyالتم�شك
باحلافةyاحلاّدة

yالآ�ِشرyاملثريyالعيدyلهذا
عيدyال�شعادة

عيدyالبهجةyالأبدية
التيyلyتكّل.

- yوحدُهyاجل�شديyالتقارب
-yالروحyتقاربyبدون
حزٌنyلyحمدود.

لهذاyال�شببyيفyالعامل
الكثريyمنyالنا�ضyالوحيدين,
yاأجنحةyلyمنyيعانون
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اأن�شافهم.

لديهمyلyحتدثyاأبدًا
اإقلعاتyفريدةyمنyنوعها,
واأعيادyغريyمف�شرة.
yمتامًاyجمردون

منyبهجةyالقدرyهذه,
همyتع�شاُء,

yالعيونyيفyابت�شامتهمyوعند
ي�شحونyيفyكثريyمنyالأحيانyخفية

دموعًاyمريرة.

وعلىyكّلyمفرتقyطرق
لدربyاحلياة
دائمًاyيقابلك
�شوؤالyعنيد:

هلyاأ�شبحتyالزوجة
�شديقًاyح�شا�شًا
لروحك
�شديقًا

لدوافعكyاحلميمية؟
هلyت�شعرyهي

باأفراحكyوعذاباتك,
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بحا�شتهاyال�شابعة؟

اإذاyكانyل
فاإنyكلyطموحاتك
مثلyحماولت

اإ�شرامyنارyالطموح
يفyيومyعا�شف.
وهذاyيعني,
اأنكyموجوٌد
yجدًاyبعيدًا

عنyالهدفyامل�شريي
بعيدًا...

كمyهوy�شعبyاملنال,
كمyهوy�شعٌب,
كمyهوyغام�ٌض,

y,الوجوهyمتعدُدyهوyكم
yاحلب

املحقyعلىyطريقتهyوالنتقائي.
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yyyف��ي yوعا���ض y,نوفو�شيبير�ش��ك yبمقاطع��ة y1944 yع��ام yوُل��د
y.2012 yع��ام yوفات��ه yوحت��ى y1961 yع��ام yم��ن yكازاخ�ش��تان

yyy.ومترجمyشيا�شي�yوكاتبyنثرyوكاتبyشاعر�

yyyاأدبًي��اyم�شت�ش��اًراyث��مy,ت�ش��لينوغرادyبمدين��ةyالإذاع��ةyف��يyعم��ل
yورئي�ًش��اy,كازاخ�ش��تانyكت��ابyلتح��ادyالمرك��زيyالإقليم��يyللق�ش��م
y,»نيفا«yوال�شيا�ش��يةyوالجتماعيةyوالأدبي��ةyالفني��ةyمجل��ةyلتحري��ر

y.»العا�شم��ةyش��ارع�«yالجمهوري��ةyال�شحيف��ة

yyyوع�شوyكازاخ�ش��تانyكت��ابyواتح��ادyال�شحفيي��نyاتح��ادyف��يyyع�ش��و
y.لل�شعرyالرو�شيةyبالأكاديميةyمرا�شل

yyyوجائ��زةy,الأدبي��ةyالجمهوري��ةy)فا�ش��يلييفyبافي��ل(yبجائ��زةyف��از
yو�ش��ام yعل��ى yوح�ش��ل y,اأ�ش��تانا yمحافظ��ة yم��ن y»كالم yاألت��ن«
yو�ش��ارةy,»الحت��رام«yو�ش��امyمنح��هyت��مyكم��اy.رو�ش��ياyم��نyبو�ش��كين

فالديمير غونداريف
)2012 -  1944 y(

yالخارجيةyوزارةyاإ�ش��رافyتحتyالم�ش��تقلةyالدولyلرابط��ةyالتحادي��ةyالوكال��ةyم��نy»ال�شداق��ةyمج��الyف��يyلإ�ش��هاماتهyال�ش��رف
الرو�ش��ية.yكم��اyح�ش��لyعل��ىyالعدي��دyم��نyالميدالي��اتyالأخ��رى.

yyy,»البح��رyف��يyقط��رة«y,»الم�ش��يءyالنه��ر«y,»ال�ش��تاءyلوح��ة«y,»الخ�ش��بيةyقريت��ي«y:مث��لyال�ش��عريةyالدواوي��نyم��نyالعدي��دyبتاألي��فyق��ام
y.»القل��بyاعت��راف«y,»الب��رقyغ�ش��ن«y,»ال�ش��ماواتyاإل��ىyتتطل��عyال��روح«y,»الح��بyكوك��بyعل��ىyاأعي���ض«y,»الحي��اةyا�ش��تمرار«

yyyقل��بyف��ي«y,»هن��اyمكتوب��ةyقلوبن��ا«y,»الأر���ضyرعاي��ة«y,»ال�ش��اطعةyالأر���ضyعل��ىyالحي��اة«y:مث��لyووثائقي��ةyفني��ةyكتًب��اyاأل��ف
yمدينت��يyي��اy,اأني��ري«y,»قريت��ي«yمث��لyال�ش��هيرةyالأغان��ىyم��نyالكثي��رyهن��اكyالمغنيي��نyوبي��نy.وغيره��اy»الأجي��الyوذاك��رة

y.اأ�ش��عارهyمنyتاأليفهاyت��مyالت��يy»اأ�ش��تانا

yyy.ي�شينينyل�شعرyشبيًها�yالغنائيyشعره�yتجعلyالوطنyاأر�ضyمعyالدمyووحدةy,اأ�شرارهyفيyوالنغماسy,الأمyالوطنyحب

yy.الم�شرحيةyللعرو�ضyوق�شائدy,ال�شفرyاأدبyفيyواأعمالy,تليفزيونيةyواأفلمy,الوثائقيةyللأفلمyشيناريوهات�yتاأليف

yyyوالهوكوy,ال�ش��يدجوyبن�ش��خyال�ش��اعرyيقمyفلمy.»واليابانيةyالكوري��ةyالألح��ان«yش��عر�yللهتم��امyالمثي��رةyاأعمالــهyاأكث��رyبي��نyم��ن
.yالخا�شةyال�ش��عريةyشيغته�yيبنىyاأنyمحاوًلy,الكوريyالغنائيyال�ش��عرyاأنواعyمنyوهيy,والهان�ش��ي

yyy.والكوريةyوالبرتغاليةyوالإ�شبانيةyوالفرن�شيةyوال�شلوفاكيةyوالألمانيةyوالأوكرانيةyالكازاخيةyاللغاتyاإلىyاأعمالهyترجمت

yyy.و�شايميردينوفyو�شياخميتy,وبيكبو�شينy,وخا�شينوفy,واأ�شيلبيكوفy,واأورازوفy,كاجيبايفyاأ�شعارyالرو�شيةyاإلىyترجم

yyyفيyاأعمالهyون�ش��رتy.و�ش��يمونينكوyرومان�ش��كوyاأ�ش��عارyالأوكرانيةyاللغ��ةyوم��نy,كوربان��وفyاأ�ش��عارyالتركماني��ةyاللغ��ةyم��نyترج��م
y.المجمعةyال�ش��عريةyوالدواوينyالمجلتyمنyالعدي��د
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حان وقت الحب

حانyوقتyاحلب!...
اأت�شمعون,yلقدyحانyالوقت!

اأيهاyال�شعراء,yابتعدواyعنyالقلم,
اأزيحواyنظركمyعنyاأوراقكم:
يحّلyامل�شاءy–yم�شعوٌذyو�شاحٌر.
ا�شمحواyللريحyبالدخول,

افتحواyالنافذة,
ا�شعرواyباخليطyاحلي

للحب,yالذيyتفت�شونyعنهyعبثًاyيفyاأنف�شكم,
اإنهyيفyجميعyالأنحاء,yهوyيفyكاملyقدر

الأزهار,
yالطبيعة,
yاملراأة,
-yالأر�ضyy

يفyكلy�شيءyيعي�ضy�شعورyاحلب:
يفyغ�شنyالَقْيَقب,yرقيٌقyِمْثلyَيٍد,

yالباردyللنبِع, ويفyاحلرِّ
يفyرع�شةyعيوٍنyتنظرyاإليك,
العاملyكلهyيفyانتظارyالتحطيم,
y yغريyاملعلنyل�شبيٍّ يفyال�شرِّ
ي�شطادyحلبيبتهyالغيوم.
األوانyاجلمالyاملتلألئة

مليئةyباحلب
وباللذِعyاحلار,

...yبجعةyري�شةyة فيهاyرقَّ
حانyوقتyاحلب

)ماyدامyممكنًا...حانyالوقت(.
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زهرُة الثلج

-yف�شيةyنتوءاتyمثل-yجليديةyشموٌع�
yال�شمَتyب�شوتyعاٍل. yوَتخزُّ ترنُّ
فغرتyاأفواهها,yودفعتyال�شتائر,
قyالنوافذyم�شتمعًةyاإىلyالربيع. حتدِّ
ويفyالأعايلy-اندفاٌعyاأبي�ضyُمبِهٌج,

َتهذرyالغربانyال�شاخبة.
دتyوت�شحك, وال�شم�ضyمترَّ
�شاحبًةyكالأوتاِرyاأ�شعتها.

yيفyدلل, خا�شرةyالربيعyحتتyال�شم�ضyَتهتزُّ
وُتوؤْرِجُحyالرياُحyاأبريَلyيفyال�شهوب.
وهاyهيyزهرةyالثلجyالرقيقةyاملتجمدة,

ن�شوانًة,yت�شربyقطرةyثرثارة.
ولنyت�شقطyقريبًاyلتتدفاأ

زهرةyالثلجyيفyدخانyمنت�شفyالنهار.
y-yالربيعyقت لكنهاyبقلبهاyالنقيy�شدَّ

واأناyاأح�شدهاyقليًل.
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تعٌب

-yتعٌب
yمنyال�شعادةyامل�شطنعِة.

y-yتعٌب
منyفائ�ِضyالقوىyالزائفة.
تعَبyراأ�ُضyالأر�ضyمنyالتاأرجِح

علىyالرقبِةyالرفيعة
yyملحوِرها.

تعَبyالبنف�شُجyال�شاذج
yالعاملyاإىلyالنظرyمن

ب�شكلyطفويٍلyبنظرةyزرقاء.
تعبتyالديوكyمنyالقيامyبالإيقاِظ,

تعبتyالكلبyمنyالنباحyب�شوٍتyاأج�ّضyمنyاأوِجَرتها,
تعَبyالغروُب

yمنyالحرتاقyمبوقٍدyيفyروحه.
yحفِرyمنyالقطرُةyَتِعَبت
�شلبةyاحلجر.

تعبتyالنجوُمyمنyحتويلyعيونها
اإلينا.

yالأيديyَتِعَبت
منyالتحدثyبالأيدي
تعبyمنyالرتحيب
...yاأهليyبي

كلyهذاyلأنِكyتعبِتyاأنِت
...yحبيyمن
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زنبُق الوادي األسوُد

ملاذاyلyتن�شجمyمعي
ياyزنبقyالواديyالأ�شودyالناعمyواله�ض؟!

yدونyاأنyتلحظ ملاذاyمترُّ
عامليyالذكوري؟
كيفyفتنتني!

املنازلةyخطريةyبالن�شبةyيل,
هاyهوyالربيعy�شي�شرتخي...

وليكن.
كلy�شيءyبالن�شبةyيلy�شيان.
بيدكyاأنتyمُت�شدyاآخَر,
y,الأ�شودyالواديyزنبقyيا
y,الأ�شودyالواديyزنبقyيا
جتوبyيفyالقربyرياحyاأيار,
مدركًةyكلy�شيءyيفyالعامل.

وحَدهاyعلقتنا
لyت�شتطيعyولyباأيy�شكٍلyاأنyتفهمها.
-y,الرياحyاأيتهاy,الرياحyاأيتها

زنبقyالواديyذوyالعنقyالأبي�ضyهوyالأثمنyيل.
...yملاذاyلyتن�شجمyمعي
yياyزنبقyالواديyالأ�شود,
ياyزنبقyالواديyالأ�شود؟
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بـــــــاخ

حتىyواإنyملyيكنyحتتyال�شرتةyالبالية
قمي�ٌضyجديٌد,

لكنyالبت�شامةyالفخورةy�شتجمد
علىyال�شفاهyاملنتفخة.
نعم,yلyثروةyولyنقود
لدىyعازفyالأرغنyباخ,
ولكنyمنyهوyاأعظمyهنا
منyباخyالأ�شمر؟!

يفyجيوبهyالفارغةyلyترنyاإل
نوتةy�شائعة.

اآٍه,yهاyهي,yاأعطنيyاإياها,
اأعطنيyاإياها!

لتخرتق,yهيyال�شاميةyاإىلyالذروة,
y�شخ�شًاyما

هكذا,yبحيثyت�شقطونyجميعكمyعلىyالأر�ض
اأمامyامللك,yاأيهاyال�شادة!
-yومنyهوyامللُكyهنا؟
yyyyyyyyyyاألي�ضyباخyنف�شه؟
هوyالعائلَةyالفقريَة

قادٌرyعلىyاإطعامهاyباملو�شيقى
ولكنyلي�ضyباخلبزyاليومي.

لكْنy-yَيْدوي!
وكيفyَيْدوي!

ا�ضyالحتفايل. القدَّ
تهم�ضyاجلوقةyالقوطية
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حتتyال�شماءyال�شامتة...
yروُحyغا�شبٌةyهيyكمy,اأوه

يوهانyاملري�ض,
النوتات,yمثلyطيورyاإىلyالتحليِق,

علىyعَجٍلyيطلقها.
هوyلyيبتعدyلyليًلyولyنهارًا

y,اأُرُغّنهyعن
يفyاحلوِلy�شتاٌءyرطٌب,
وهوyكال�شمعةyيذوب.
...yاأناyعندyالن�شبyهنا
�شاأقفyبهدوء...

yليب�شيكyليلyوجنوم
تبعرثهاyعا�شفةyثلجيةyبطيئة.

وعندyاملكتبyجاثمًا,
تقريبًاyعلىyاحلافة,
باخyاملتعُبyوال�شعيُد
ينهيyتاأليفyالفوغا.
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سأقتحم ذاكرتك ...

�شاأقتحمyذاكرتك,
�شاأقتحمyذاكرتك,

اأناyاملجنوُنyوغريyاملدعو,
y,املحبوبyولy,العزيزyل
yالغمو�ضyيفyاأغرقyلكي
بعدyذلك,yكالعادة,
yمعيyواأحمل

مرارةy�شفتيكyاملريرتني.
وعلىyالأع�شابyامْلُ�شِكرة

الزرقاءyاللينة
اأودyاأنyاأ�شتلقي

واأنامyب�شكلy�شبياين.
yاأت�شربyاأنyيفyاأرغب

ملطفَةyال�شروقyغريyامل�شبوق
للعيننيyاملفتوحتني
جلوهرyينبوعك.

وعندهاyلنyتبدوyالأر�ض
يلy�شيقة.
y,امل�شو�ُضy,اأنا
اأقولyلكyالآن:
yاهديy,اهدي
اأغنيةyالبجع,
لطائرyالكركي
...yيلyامْلُحرج
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نُة الشتاء ُمدوَّ

yالعابرةyال�شيفyوقائع
منyجديدyاأنهتهاyالطبيعة.
وُفتَحyيفy�شفافيةyال�شوء

العر�ُض,
العمُق
الرتفاُع.

يفyالغ�شبyامل�شرقyلل�شوءyذاتyمرة
تتعرىyالروحyبقد�شية.
�ضyاملحبوبyللعمل والتعطُّ

منyجديٍدyو�شلyاإىلyاأطرافyالأ�شابع.
وهذاyيعنيy-yجنا
. النقاُءyواحلُبyلديَّ
تبداأ,yمثلyال�شفاء,

يفyالعاملyمدونةyال�شتاء-y�شعادتي.
فقطyماyهوyطيٌبyيفyاملا�شيyنتذكره,

وامل�شتقبلyجلٌءyوا�شٌح.
ويفyال�شدرyبعدyالت�شاقطyالأولyللثلوج

. بيا�ٌضyنقيٌّ
اأودyاأنyمتلأyن�شارُةyالثلج
اأحلَمناyو�شوؤوننا,

ُةy�شدًى, بحيثyلyت�شيعyالرقَّ
بحيثyلyمُتحى.

بحيثyت�شتطيعyاأنyتلم�ضyالروحyامل�شلوبة
اأيديyعا�شفةyثلجيةyلينة.
متعةyالثلجyالأبي�ضyالأول
�ُضyلهاyم�شاعري. ُتَكرَّ

...yمدونةyال�شتاءyاملُلهمةyيفyكلyمكان
ترتددyبلطفyيفyال�شدر.

الإح�شا�ضyباملعجزةyالبي�شاء,
ّرْرُهyبقلبَك,yمنyف�شلك,yمرورyالكرام. لyمُتَ
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ام الرسَّ

اأنَت,yاأيهاyالوحيد,
اختباأَتyيفyزاوية,
يفyكاآبِةyبابyبارد.

yاأ�شودyفحمًاy,ام خذyاأيهاyالر�شَّ
وy-yثلجًاyاأبي�ضyاأبدْعyبه!
ار�شْمyوجَهyعذراء,

-y,املريرةyالدموعyيعرفyمل
و�شيغدوyهذاyالبيتyاأكرثyدفئًا,
والروحy-�شينع�شهاyالبد.

دعyالبعو�شاتyتطريyاإىلyالنور,
وهلy�شُتلحظها؟

اُمyمليٌءyبالقدرة ومرةyاأخرىyالر�شَّ
ْعفه. ومليٌءyب�شَ
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والطريق مثل شريٍط

والطريقyمثلy�شريٍط,
يعانقyاحلقل.

هاyهوyال�شيفyيتل�شى,
مثلyبلوزتك.

-yاملن�شرفyالُبعدyفوق
. بريٌقyم�شفرٌّ
رائحةyاللوزyاملرة
تن�شحهاyلناyالغابة.

yقامتةyميداليةy–yال�شم�ض
علىyقمي�ضyال�شماء.
الوقتyيذوب

يفyاللزوردyاجلاف.
yال�شجرyظللyتذبل
علىyاأكمامك.
وحزنyالذبول
, كمyهوyحادٌّ

كماyلوyاأننيyاأحرتق
علىyجمرyَمْوقٍد,
وُدخانًاyاأرتفُع,

اأرتفُع...yاأ...ر...تفُع...
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الغروب

ياyغروبي...
قبلyحلولyالليلyالأبدي,
y,القرمزيyاحلزنyبلهب
ماذاyتتنباأyيل,yاأيهاyاحلزين؟
األي�ضyماyاأعرفهyاأناyعنyنف�شي؟
yالغيومyوراءyماyدعوةyاإىل
تندفعyروحيyاإىلyال�شماء,

ممت�شًةyاحلزنyالدنيويyيفyنف�شها.
yمعاملyاحلقول, تكفهرُّ

-y,ال�شفقyمعyب�شرعٍةyتندمجyكي
هكذاyتذوبyيفyذاكرتي

كلمات,yواأحداث,yولقاءاٌت,yووجوٌه.
يوؤ�شفني:yاأينyيفyاملا�شي
لyاأ�شتطيعyاإ�شلحyاأيy�شيء.
yشدري�yيفyالذاكرةyولأن
توؤمل,yوتنزف,yوتبكي.

, تyحياتيyكلهاyيفyخرٍيyو�شرٍّ مرَّ
�شعيتyاإىلyالأف�شل,yلكني
كنُتy-وملyاأكنyعلىyالأر�ض,

يفyاملا�شيyلyيوجدy�شيءyلأخل�شه,
اأوyلأغريه,yاأوyلأ�شطبه.
يفyالروحyارتباٌكyوقلٌق.
احلُبyاأنارyطريقي,

ولكنyهلyجلبُتyاأناyال�شوءyلأحٍد؟
كلyماyم�شىyح�شلyيفyيوٍم,

فقطyيفyيوٍمyواحٍدyح�شلyالقدر.
وخفيًةyتوزيعyال�شوءyوالظل
لyاإىلyظلٍمyدام�ٍض. yحتوَّ

ولكنyحتىyلوyاأينyع�شتyدونyجدوى,
-y,اهللyو�شاياyح�شبyولي�ض

ياyغروبي
لyتتل�َضyاأكرث...
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ة رقَّ

لنهايٌة
ات�شاٌع,
ُن�شوٌع...

يفyوئاٍمyمعيyتتنهدyاحلقول.
ة وهلyتعرفyاأنتyاأيyرقَّ

يكنyاأنyتكونyلدىyَمنyهمyمثلي؟
َدَفُة, يفyحلظةyنادرةyتنفتحyال�شَ

الغلفyيطريyبعيدًا,
وتذوبyيفyالأ�شابعyالكئيبِة

ٌة, رقَّ
ناريٌة,yمثلyالليل.

وحتّلُقyالع�شاyالزائدة
تهداأ,yقلقًة,yالأعوام

وتتدفقyمنyالعيونyاملائلة
ٌة, رقَّ

دافئٌة,yمثلyالنجم.
ومنy�شبطyالنف�ضyالأحمق

ْنyاأنتyقلبي. �شُ
yال�شفاه, مثلyُغبرياء )y  )1حتمرُّ
ُت�شكُبyالرّقُةyع�شريًا.

لنهاية
كحتمية

انعك�شتyيفyم�شريك.
لتلم�شكyللحظٍة
تيyالبارعة. رقَّ

yy�شجرةyمعروفة,y�شميتyُغَبرْياءyللونyَوَرِقهاyوثمرتهاyاإِذاyبدتyثمyحتمرyُحْمرةy�شديدةy)ل�شانyالعرب:yغب(.   )1( 
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الصباح األبيض

يندمجyمعyال�شماءyالبي�شاء.
ال�شباحyوال�شماء

لyيتلكانyحدودًاyعلىyالإطلق...
ويفyمكانyماyيفyال�شهوب,

اأوyبالأحرى,
وراءyال�شهوب
فوقyالغابة
فجاأةyومبرارة

بداأتyالطيورyالكبريةyيفyالبكاء.
تدفقyالبكاُء

�شويًةyمعyال�شوءyال�شاطع
-yال�شم�شيyالن�شيجyيفyحتى
خيطyالفراقyجمدوٌل.
اإىلyاحلقولyذهبُتyاأنا,
اإىلyمناطقyماyبعدyالنهر,

لكنyخلفي
تدفقyوجرى

يفyاآبyهذاyالبكاء.
كيفyتبكي

-y!الطيورyهذهyمنتحبًة
مثلyالأطفالyال�شغار,
م�شت�شعرًةyاخلريف,
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م�شت�شعرًةyثقلyالرحيل.
الأ�شجارy�شامتٌة,

مرتديٌةyاأثوابهاyاملهلهلة,
وتت�شاقطyاأوراقها,
فاقدًةyتذهيبها...
اأناyباإح�شا�شي

ممتلٌئyحتىyالعمقyب�شكٍلyلyمفرyمنه.
ُلyالراحات اأقبِّ

y.البي�شاءyوالأيادي
...yاأخ�شىyاأنyتبكي

yال�شاطعyالنهارyمنت�شفyفوق
لي�ضyطيورyاأحٍدyما

واإمنا
طيورyفراقناyالغريبة.
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الثانيَة عشرَة إال خمس دقائق

لyحاجةyملطاردةyامل�شتقبل
والندفاعyاإىلyالأمامyقُدمًا:

اأ�شبَحتyالثانيةyع�شرةyاإلyخم�ضyدقائق
والهاويةyوراءyالزاويةyالأوىل.

فمعyالقدرyلyتعرت�ض,
عبثًاyاأمامهyال�شلوات:
حلظةy-والعقاربyتنطبق,
علىyوجهyال�شاعةyامل�شري.

ولكنyبروحyالتقاليدyالأبدية
�ض ويفyنكرانyالذاتyاملقدَّ

-yالعملyال�شروريyمنyيومyبعدyيومًا
وعدمyتاأجيلyاحلياةyاإىلyوقتyلحق.

واإ�شاعةyالوقتyبلyقيمة,
اخلمولyوالك�شلyعيٌب.

لوyاأنyاإجنازyاأكرثyمماyت�شتطيع,
جتيدهyيفyالوقتyاملخ�ش�ض.

والعرتافyباحلبyيفyالنهاية
دونyاأنyت�شيخyبروحكyواإىلyالأمام,
ماyدامyالوقتyالثانيةyع�شرةyاإلyخم�ض,

ويكنyالقيامyبالكثري.
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إلى ُقرَّائي

مهداة إلى زينيدا تشوماكوفا ...

يف ذكرى اللقاء اإلبداعي الرائع يف متحف جيزكازغان التاريخي-األثري

 يف  14 سبتمبر 2011

رمباyكنتمyقّلة,yلكنكمyموجودون.
y-y,املمنوحyال�شرفyعلىyشكرًا�

عندماyمتكنتمyمنyحفظy�شطوريyال�شاذجة
يفyقلوبكم.

فاأنتمyاأقرباءyروحي,
الذينyلyيوجدyاأغلىyمنهمyلدّي.

اأخذتyالكلماتyمنyال�شماءyوالأر�ض,
منy�شباط,yعندماyكانتyالثلوجy�شحلة,

منyاأوراقyالبتولyالذهبية,
ب, ب�شباحyالندىyللع�شبyامل�شذَّ
عندماyاأبحرتyرائحتهyالعطرة
بطيئًةyاإىلyغروبyال�شم�ض,
منyحبوبyالقمحyالنا�شجة

التيyبلونهاyالناعمyت�شيُءyال�شهوب,
منyالنبعyاملختبئyيفyالدغِل,
منyاأذنyالفاأر )y  )2والتوت.

وحتىyيفyاأيامyالأ�شبوعyاململةy-yوفرة
القادمyحاولتyاأنyاأخمنها.
معكمyيفyالأحزانyحزنُت,

yyاأذنyالفاأر:yجن�ضyنباتيyينتميyاإىلyالف�شيلةyاحلمحميةyمنyطائفةyثنائياتyالفلقة.   )2( 
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تغّلبُتyعلىyاملرورyاخلطر,
yاملراوغyالبريوقراطيyشلبكم�yعندماyغ�شبُت

كلyماyمتلكون.
و�شعدُتyبكلyتف�شيٍل

yفوقyاأنف�شكم, عندماy�َشمومُتْ
–yالآخرينyاإ�شعادyمنyبالبت�شامةyومتكنتمy

لي�ضyقلبyالأغلى.
yُج�َشْيٌمyمنyكلyواحدyمنكم, يفَّ
اأناyاأعي�ُضyمبتهجًاyوخمتنقًا,
-y,خجولةyرابطةyبينناyلأن
yاحلميميةyاحلبyشطور�yففي

ف�شحُتyم�شاعركمyعلىyاأنهاyم�شاعري,
yناركمyمنyوال�شرارات
منذyاأعوامyعديدةyتلهبني.
تعلَّمُتyمنكمyكلyماyهوyجميٌل
واأ�شغيتyاإىلyالإر�شاداتyالطيبة.

ولكنyلوyت�شرفُتyب�شكلyتع�شفٍيyفجاأة,
اغفرواyيلyعلَّتي,

y-y,شحيحة�yغريyاأ�شواتًاyقُت حدَثyاأننيy�شدَّ
يفyذلكyوحديyاأناyاملذنب.
y,روحيyفتحُتyحتفٍظyبل

بدونكمyاأناyاأعمى,yبلyاإح�شا�ض,yبلyجناح,
y,منكمyتعتبوينyاأنyا�شتطعتمyاأنكمyعلى

�شكرًاyلكمyياyقّرائي!
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yyyاللغ��اتyكلي��ةyف��يyتخرج��تy.عام��ةyو�ش��خ�شيةyكازاخي��ةyش��اعرة�
.1966yع��امyللم��راأةyالكازاخ��يyالترب��ويyبالمعه��د

yyyعن��وان yتح��ت y1967 yع��ام yله��ا yش��عري� yدي��وان yاأول yش��در�
yبف�ش��ل yالع��ام yالجمه��ور yبي��ن yشيته��ا� yوذاع y,»ال�شف�ش��اف«
y,1971yعامy»ش��عيدة�yاأنا«yوy,1969yعامy»ناز«y:ومنهاyاأ�ش��عارها
y,1975yش��نة�y»الأبي���ضyالجن��اح«yوy,1973yع��امy»ب��كyاأفك��ر«yو
yع��ام y»الأورال yفت��اة« yو y,1978 yع��ام y»ال�ش��عادة yاأغني��ة« yو
y»اأكجيلي��ن«yوy,1981yع��امy»الأبي���ضyالجن��احyذات«yوy,1980

y.1990 yع��ام y»شيريو���ض�« yو y,1985 yع��ام

yyyتح��تyالمخت��ارةyالأ�ش��عارyم��نyمجموع��ةyاأ�ش��درتy2001yع��ام
y.»البي�ش��اءyالنور���ضyطي��ور«y:عن��وان

yyy.الرو�شيةyباللغةy»البجعyاإخل�ض«yكتابهاyشدر�y2004yعام

آكوشتاب باكتيغيرييفا

)وُلدت عام 1944(

yyyله��ذهyالعميق��ةyالطبيع��ةyببراع��ةyتك�ش��فyوه��يyاللغوي��ةyالأدواتyم��نyمتنوع��ةyمجموع��ةyف��يyالب�ش��ريةyال��روحyالكاتب��ةyج�ش��دت
الروح.

yyy,الأمyاللغ��ةyبم�شي��رyوالهتم��امy,وطبيعت��هy,الوط��نyح��بyف��يyلل�ش��اعرةyال�ش��عريةyللعقي��دةyوالطي��بyالثاب��تyالأ�شا���ضyيتمث��ل
y.المعا�ش��رyالمواط��نyوطبيع��ة

yyyحيثyوالغنية؛yالنبيل��ةyال�ش��ورyبف�شلyا�� اأ�ش��رتyاأعم��الyالكاتب��ةyالق��راءyلي���ضyفق��طyبف�ش��لyنق��اءyالطاق��ةyال�ش��عرية,yولكنyاأي�شً
y.ب�شدقyالح�ش��يةyاللوحةyوتنقلy,ب�شراحةyالأفكارyمعهyوتتبادلy,الق��ارئyمعyاأميًن��اyح��واًراyالكاتب��ةyتدي��ر

yyyمرموق��ةyش��خ�شية�yوه��يy»األ���ض«yالعالمي��ةyالأدبي��ةyالجائ��زةyعل��ىyوح�شل��تy,الغنائي��ةyالمقاط��عyم��نyالعدي��دyبتاألي��فyقام��ت
y.كازاخ�ش��تانyفي
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سنونو السهوب

لقدyاأثَّرِتyيفyروحي.
كمyهوyموؤمٌلyاأنyاأتذكرِك!
�شهوبيyلنyاأعرفها...

اأينyاأنِت,yياyطيورyال�شنونو؟yاأينyاأفت�ضyعنك؟

ة, يفyال�شابِقyهنا,yكماyيفyب�شاتنيyاجلنَّ
ان�شكَبyغناوؤكyالعذب,
�شكنِتyدومًاyيفyالتلل,

ياyفرحنا,yياyحمايتناyمنyالدموع.

اأيتهاyالأجنحةyاملقو�شةyمثلyحواجب
ح�شناواتyفتيات,

هلy�شتعودينyيفyالربيع,
اأمyاإنِكyغادرِتناyاإىلyالأبد؟

–yواحدًاyشيئًا�yواأعرُفyة اأوؤمنyب�شدَّ
ملyتوؤِذyاأنِتyاأحدًا,

رمباyخباأِتyيفyمكانyماyع�شِك,
بعيدًاyعنyمرمىyنظرyالن�شر.

yت�شت�شعريyاأنyمنyمتكنِت
اأنyالثعبانyت�شللyزاحفًاyيفyالقرِب,
فحملِتyال�شربyكلهyمعك,

واختفيتyمنyال�شهوبyالعزيزة.

رننيyالف�شِةyكانyم�شموعًاyيفy�شوتك,
ِن ومعyذلكyفقدyجنحِتyيفyالتمكُّ
منyاأنyتويفyدينyالطيِبyبالطيِب,
وهذاyماyلyيجيدهyالب�شُرyاأحيانًا.

لقدyاأثَّرِتyيفyروحي.
كمyهوyموؤمٌلyاأنyاأتذكرِك!
�شهوبيyلنyاأعرفها...

اأينyاأنِت,yياyطيورyال�شنونو؟yاأينyاأفت�ضyعنك؟
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ومرة أخرى عن الحب

yاأنyاأحتدث, عنyاحلبyاأودُّ
فعنهyلyيكنyال�شمت,

y–yحبyبدونyحياٌةyولyشعادٌة�yتوجدyل
اأناyم�شتعدٌةyلأنyاأق�شمyعنyذلكyاأمامyالنا�ض.

اإذاyكانتyالأمورy�شعبًةyعليِك,yاإلyاأنِكyقويٌةyبروحِك,
فليبت�شمyلِكyعلىyاأغنيٍةyالربيُع.

yلyتوهُبyاحلياةyاإلyملرٍةyواحدة,yلنyتتكررyثانيًة
واحلبyبدونy�شغٍفyلyيحتاجهyاأحٌد.

ماyاإنyيوُلدyاحلُب,yحتىyُت�شرقyنظرتك,
بالإح�شا�ضyاجلديدyتغدوyَفِرحًاyو�شعيدًا,
و�شتحظىyبالحرتامyعلىyالأر�ِض
عندماyي�شبحyكلyجاٍرyلكyاأخًا.

اأِحّبyال�شروقyالذيyَيَهُبهyلناyامل�شرق,
yبرعٍمyكماyينبغي, ْرyكلَّ قدِّ

واعرفyمنyالأ�شاطريyعنyاحل�شناوات
منyَق�شْتyمنyاحلبyمثلyزهرٍةyذابلٍة.

رyالأمyوالزوجة, لكنناyيفyالن�شاءyُنقدِّ
فبودنهماyحياتناyالطويلةyبلyجدوى,
لyُتن�شُجyالأ�شاطرُيyعنyاأولئكyالوقحني

الذينyيفت�شونyيفyالزواجyعنyاملنفعِةyوحدها.

عنyاحلبyكتبُتyو�شاأكتُب,
واليومyاأنبيyللدفاِعyعنه.

وهلyمبقدوِرyزوجةyلyحتُبyزوجها
اأنyتقولyكلمةyعنyحبهاyلوطنها؟
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حديٌث مع أمي

اأْفَتقدِكyياy�شوئي.
لوyليوٍمyاأزورِك,

لكناy�شمتناyعنyالأحزانyاملا�شية,
وجل�شناyعلىyانفراٍد.

ولكنyهلyلديكyالقوة,yياyعزيزتي,
للقيامyبحديثyطويل؟

معyاأنyمظهركyماyزالyلطيفًا,
هلy�شيبداأyجداٌلyحمزٌن؟

ملyتكوينyموافقًةyعندها,
ملyتلحقيyبي,

تخليِتyعنيyاإىلyالأبد,
ة. اإىلyبيٍتyعانيتyفيهyمنyاأحزاٍنyجمَّ

ملyت�شدقينيyياyعزيزتي
اأنyالوح�شيةyتع�شُفyيفyكلyمكاٍن,

واأنy�شغاَرyاملواليد
ُيْعَطوَنyفجاأًةyاإىلyاأقاربyبعيدين.
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ملyاأكنyاأعلم,yياyاأمي,yاأينyهنا
�شاأعرفyالرعَبyوالأمل,
واأنyزوجيy�شيكونyوغدًا...

وحدهاyالأزهارyيفyالب�شتاِنyتوا�شيني.

هاyهوyاحلزُنyينهمُرyعلىyالورقِة,
كلyالر�شائلyب�شرعٍةyاأمزقها,
كيyلyي�شحهاyتدفُقyدموعي,
فاأناyاأنتحُبyطويًلyومبرارة.

y,املنامyيفyاإيّلyتاأتنيyاأنكyيحدُث
وماyاإْنyاأ�شاأُلكyالن�شيحة:

»اأينyاحلقيقة؟«-حتىyتنحنيy�شوبي
وتقويل:y»هيyغائبٌةyهناyاأي�شًا...«
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أغنية قلٍب مضطرب

لyاأريدyاأنyاأُ�شادقyاإلyَمنْ
هوyيفyال�شداقةyوالعملy�شريٌح.
الذيyكلمتهyعادلةyورزينة,

الذيyي�شونyاحلقيقةyب�شجاعة.

yَْمنyمعyاإلyاألتقيyاأنyاأريدyل
هوyفقرٌي,yلكنyروحهyوا�شعة.
َمْنyيوؤمُنyباحللمyوال�شعادة,

َمْنyملyيقِدرyعلىyاأنyُيداهَنyالأوغاد؛

yَْمنyاإلyاأ�شادقyاأنyاأريدyل
يخفقyمرتع�شًاyقلبُه,

الذيy�شيفرُحyلوyب�شخاٍءyيفyم�شريyالغري
yالأمل. �شبَّ

اأريدyاأنyاأكونyمعyالذيyَعْبَ yال�شننَي
ي�شيyيفyاحلياةyم�شتقيمًا,
y,جانبًاyالنميمةyويزيل
ولyيندفعyخلفyاأحمق.
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في المتحف

هاyهيyالأطباقyاخلزفيةyخلفyالزجاج.
منyاأكلyفيها,yلوyن�شاألyهذهyال�شهوب.
عا�شقyاحلياةyم�شىyيفyدربه,
مدركًاyثمَنyكلyماyهوyجيد.

ة, وهناyحزاٌمyمنyف�شّ
يعوُدyاإىلyح�شناءyنبيلة.

هلyكانتyاحلياةyلأحلمهاyجيدة؟
ومنyوقعyبتهوٍرyيفyحبها؟

هناyِمزقٌةyمماyعا�ضyبهyالنا�ض.
اأ�شحابyاملعرو�شاتyغريyمعروفني,
اأ�شماوؤهمyاأخذتهاyمعهاyدورُةyالأزمنة

منذyزمنyبعيدyاإىلyالهاوية.

هلyحلمَت,yاأَجْب,yبيوِمy�شلٍم
اأنت,yاأيهاyال�شيف,yالذيyطعنتyالأعداءyيفyال�شهوب؟

...yقالyمتىy-فالفار�ضyعلىyظهرyاخليل
...yاحل�شانyطقمyبقي
لقدyذهَبyكلyماyكان.
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العدالة

�ٌض العدالةyy-yاملوقفyمنكyمقدَّ
يهرعyالنا�ضyاإىلyهناك,yحيثyتبدينyلهم.
لوyاأنyاإيفر�شتyتقارنتyمعكyبالرتفاع,
ولكنyلي�ضyاجلميعy�شي�شلyارتفاعك.

مثلyالكثريين,yاأكرُر:
اأنِتyرائعٌة!

لyتوجدyلديyمقارناتyاأخرى.
yبالإجماعyاإلyيكونyلyشيء�yكلyحيُثy,الجتماعاتyيف

كمyمرةyملyت�شتطيعيyاأنِتyحب�ضyدموعك!

�شّقيyاأنِت,yاأيتهاyالعدالة,yالطريقyمفتوحًة
بدونكyالزهورyاأي�شًاyتتجمدyمنyالعوا�شفyالثلجية.

اأينyكنِتyعندماyاجليغيتyاجليد
التقىyفجاأةyبفتاةy�شيئة؟

اأخبينيyملاذاyلyتعيقنيyقوةyال�شر؟
لyتاأتنيyمل�شاعدةyاخلريyملاذا؟

-yالقبyيفyالذينyولأولئكy,يعي�ضyمنyلكلy,بدونك
لyيوجدyبدونكy�شلمyيفyاأيyمكانyلأيy�شخ�ض.

العدالةyلي�شتy�شوىyعددyقليلyمنyاحلروف
لدىyالكثريين

اأمامكyلي�ضyعبثًاyتراكمتyالآثام.
لوyالتقيتكyرفيقًةyعلىyالطريق
لفتحتyلكyروحيyكلهاyاإىلyالقاع.

yمعركةy اأنِتyُتتوَّجنيyبالن�شرyيفyكلِّ
yال�شرyقوةyطريقyبحزٍمyتعرت�شني
حتىyواإنyملyاأقابلكyكثريًا

علىyاأيyحالyكوينyحتمًاyعلىyالأر�ض!
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الصفصاف

yطويلةyباأكماٍمyالثلجيةyالعوا�شف
لم�شتكyيفyالطريق

واأنت
yالعنادلyتغريداتyحتت

�شارعتyيفyالربيعyاإىلyالتزهري.

يفyكلyمكان
y,مبيلدكyحمتفلًة

عقدتyاأكوامyاجلليدyحلقاتyالرق�ض.
ووحدهyالرتباطyبالأر�ضyالأم
اأنقذكyمنyال�شدائد.

والرياحyالقا�شيةyانحنتyلك,
بتدفٍقyاأرعَبyال�شمت.
قلyيل,yاأيهاyال�شف�شاف,

ولوyكلمًة...
لكنكyماyزلَتy�شامتًا.

بدًلyمنyالبدyالقا�شي
يظهرy�شعاعyال�شم�ضyيفyاملنزل.

لكنyمنyاأين,yقل
تاأخذyال�شمود,

منyاأينy�شجاعتك؟...
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إلى أبي

ترعرعُتyزهرًةyبي�شاءyالراأ�ِض,
مداِعبًاyالفتاةyال�شغريةyو�شاحكًا,
اأنَت,yياyاأبي,yتبحُثyعنyكلمةyرقيقة,
اأ�شميتنيy�شبيًاy�شغريًاyاأكرثyمنyمرة.

كنُتyابنًةyوابنًا,
علىyاآثارَكyم�شيُتyخلفك,

مت�شلقًة
y,احل�شانyظهرyعلى

قاطعًةyبال�شوطyالهواءyالأزرق.

كانتyاأميyبدونكyعاجزًة:
ملyاآكلyاأنا,
كنتyاأنتظرك.

ثم,yعانقُتyرقبتك,
يفyح�شنكyغفوُت.

y.دافئةyنظرتك
-yاملاءyاأعطيتني

كانyاملاءyيلyاأحلىyمنyالع�شل.
-yالعملyمنyعدَتyاإذا
كيفyقابلتكyدائمًا!
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ربطناyاحل�شانyمعًا,
اأم�شكُتyاللجامyعلىyعجل.
اأنَتy�شحكَتyوقلت:
ياyاأروَعyعرو�ٍض

ُبكyللئٍقyلك! �شاأُخطِّ

-yبفوهتنيyبندقيةyُعلَّقتyاجلدارyعلىyلكن
ملyاآخذهاyقط.

ملyاأذهبyاإىلyال�شيد,
yلكني

ملyاأذهبyمعكyقط.

ملyاألعبyلعبةy»بابكي«yعندyامل�شاء.
اأياميyتدفقتyب�شكلyخمتلف.

وذاتyمرة
�شفائريyعلىyكتفي

ان�شابتyْم�شيئًةyوطويلًة.



155

ليل الشتاء

yم�شاحاتyالليل عمَّ
�شمتyال�شتاءyالهادئ.

اأ�شُعرyبَعْيَنيَّ
ُمتعبتنْي

y.النقيyالنا�شعyالبيا�ضyمن

حلظةyالفجرyملyتقرتبyبعد.
ببطٍءyمنyزيارٍةyاإىلyالبيت
يفyالوقتyاملهيبyهذا

عدُتyمعك.

البيوتyوالأ�شجارyوالطريق,
جامعًاyكلy�شيءyواجلميع,

همyقليًل َيُلفُّ
ثلٌجyمت�شاقٌطyباندفاٍع.

ثلٌج!yثلٌج!
طوالyالعام

انتظرناهyيفyجهتنا.
وهاyهيyت�شتلقيyهبةyالطبيعة
علىyكتفينا,yلَكyويل.

يدy�شخ�ضyقريب.
yاحَلْوِر. اآثاٌرyحتتyظلِّ
yالري�شيyشايل�
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اأكرثyرقًةyواأكرثyدفئًا
منyالثلج.

دخلُتyاإىلyاملنزل,
لكنyذلكyالثلجyالأبي�ض
ملyيعدyي�شبهyنف�شه.

كانyهناكyيوم,yعندماyفجاأًة,yاأيهاyال�شجاع,
عانقتنيyب�شعادٍة,yبحٍب.

عندماyملyت�شمحyيلyاأنyاأنطقyبكلمٍة,
... ب�شفتيَكyاأحَرْقُتy�شفَتيَّ
-yبال�شالyاأُم�شُكyيديyيف
وعلىyالأر�ضyيت�شاقطyالثلج.

مرةyاأخرى-مثلyعناٍقyحار
...yتاأ�شرينyاأنyمنyنت الآنyمتكَّ
yثوبyحرير مرةyاأخرىy-yكاأنَّ
...y ينزلُقyمنyعلىyكتفيَّ
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نداٌء إلى النورس

ماyالذيyجذبكyاإىلyال�شهوب؟
لyيوجدyبحٌرyهنا.
باأيyدعوةyُذِهلَت؟

ترجتفyيفyبوؤبوؤyعينكyدمعةyحزٍن.
اأمyاإنك,yياyطائرyالنور�ض,yعا�شٌقyاأي�شًا؟

اأيyاأحزاٍنyجتمّعْتyيفy�شدرك؟
تدوُرyبياأ�ٍضyوحيدًا,

ويرفرفyجناحاكyثقيلنِيyفوقyال�شهوب.
اأمyاإنك,yياyطائرyالنور�ض,yعا�شٌقyاأي�شًا؟

اأيyحزٍنyطم�َضyعينيك,
yاأ�شابتك؟yُنْدبتهyجرٍحyاأي

منyاأعطاَكyالقدرةyعلىyالطريانyحولyالعامل؟
اأمyاإنك,yياyطائرyالنور�ض,yعا�شٌقyاأي�شًا؟

yاجلناحنيyبي�شاءyالأزرقyالف�شاءyروح
هلy�شتبقىyاإىلyالأبد,yياyطائرyالنور�ض,yحرًا؟

اإىلyاأيةyرياحyاندفعَتyعبyاجلبال؟
اأمyاإنك,yياyطائرyالنور�ض,yعا�شٌقyاأي�شًا؟
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اْلـُمْهُر الجامح

...y!ِبَخْيٍلyاأنَتyَحُلمَتyكمy!اأبيyيا
علىyاأملyاأنyامل�شيبةy�شتم�شي,

وجميعyالأمرا�ضy�شوفyتهداأyيفyالربيع,
هٍر اأنَتyطلبَتyالحتفاظyمِبُ
منyاأف�شلyفر�ٍضyيفyالقطيع.

اأردَتyاأنyمتطيهyيفyالبايغا )y  )1فورًا,
واأنyت�شتقبَلyعليهyموُلَدyاليومyيفyال�شهوب...

yاأنكyيدريyكانyمنy,اأبيyيا
لنyتركبyح�شانكyاأبدًا...

احل�شانyالذيyاأ�شبحyمنذyرحيلك
افًا,yجاحمًا,yغا�شبًاyب�شكلyغريyعادي. خوَّ

لقدyفقَدy�شديقهyوحريته,
يفyاإ�شطبله

�شهَلyيفyبع�ضyالأحيان.

لكنyيفy�شباحyاأحدyالأيام,yباكرًاyباكرًا,
هائجًا,yوُمفعمًاyبقوىyجديدة,

قطَع
بقفزةyواحدةyالوهَق )2(  ,
وحّطمyال�شياجyاملجدول...

yyبايغا:yنوعyمنyريا�شاتyاخليلyالتقليديةyلدىyال�شعوبyالرتكية.   )1( 

y)ل�شانyالعرب:yوهق(. yبهyالإبلyواخليلyلئلyَتِندَّ yyالوهق:yَحْبٌلyُت�شدُّ   )2( 
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yغريزةyاأخرجتهyمنyاملنزل؟ اأيُّ
yاأُُفٍقyتراءىyله؟ اأيُّ

لكنyاحل�شانyطارyاإىلyف�شاءاتyغريyماألوفة
اإىلyظللyفجرyال�شهوب.

...yلكنهyيفyال�شابقy�شربyاملاءyبهدوٍءyمنyالدلء,
جارحًاyُحلَمهyيفyنف�شه.
...yلوyاأنناyنحنyهكذا,

بحبناyللحريةyطوالyحياتنا
...y!القدرyعلىyمتمردينyنبقى
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أخبري يايك )3(  

اأخبيyيايك-اأيتهاyالفتاةyالوحيدة,
مثله,yمتقلبًةyوحرًة,

علىyاأ�شرعتهyالبي�شاءyيكتب
ق�شائده,yمثلyَزَبِدyموجة.

اأخبيyيايك-تت�شبثyكنور�ٍض
هيyعلىy�شدرyمياههyالعزيزة,
حيثyدونyاأنyتلم�شهyبجناحها,
تعّلمْتyاأنyتنطلقyاإىلyال�شماء.

كمyهوy�شعٌبyعلىyالإن�شانyبدونyحنني
علىy�شفافyَنْهِرهyالأم!

اأخبيyيايك-ابنتهy�شتاأتيyب�شرعة
علىyالرغمyمنyالأ�شياءyال�شغريةyاملزعجةyكّلها.

كانتyاحلياةyقا�شيًةyمعها.
وكماyيغ�شبyيايكyيفyالربيع,
قاذفًاyاملياهyمنy�شفتيه,

هكذاyقذفتهاyاحلياةyعلىyاملوجة.

ت, لكنyالعوا�شفyهذهyكانتyومرَّ
جرفتهاyاأمواجyاحلياةyوحملتهاyبعيدًا.
ابنةyيايكyمت�شيyيفyاحلياةyب�شجاعة,
كماyمت�شيyال�شفنyيفyجمراهاyالأم.

حتمُلyراأ�شهاyعاليًا.
تعي�ُضyكماyهي.

تعي�ضyمثلكy-دونyاأنyتغريyم�شارها.
...yتغنيyلكنها-y تغنيyمّوالها.yحتنُّ

yyيايك:yنهرyالأورالy-نهرyيف�شلyبنيyقارتيyاآ�شياyواأوروبا,yويرyبرو�شياyوكازاخ�شتان.   )3( 
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عندما يكون هناك محبوب

اإنyطارتyطيورyالإَوّزyحولyالبحريةy�شائحًة...
لي�ضyلهذهyالبحريةyَجماٌل
اإذاyملyيكنyهناكyحمبوب,
فالربيعyيكونyخريفًا,

يفyاخلريفyبرٌدyوب�شاتنيyفارغة.

اإذاyتدفقتyاملو�شيقىyفجاأًةyبلyحدوٍد,
اإذاyكانyالقلبyمعyالقلبyيتحدثyب�شهولة,
-y,ة ويغنيyلكyال�شيُحyبارتعا�ٍضyورقَّ

يعني
اأنyحبيبكyينتظرyلي�ضyبعيدًا.

اإذاyكانyحبيبكyي�شيyيفyمكانyقريب,
ال�شماءy�شافيةyوم�شرقةyب�شكلyخا�ض.

yشاحرة�yنظرةyتنظُر
مذهولة,

مثلماyتتنف�ضyالباعمyعلىyالأغ�شانyب�شعوبة.

y-yال�شماءyاأعايلyيفyالقمرyاإىلyتنظرyهل
زوبعٌةyترفعyالقلبyعاليًا.

ح�شنًا,yيفyاحلياةyمنyال�شعِب
اأنyتكوينyدومًاyعرو�شًا,

واأنyتكوينyحمبوبًةyلي�ضyبال�شهلyاأي�شًا.
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قولي لي

yمت�شاوونyهناكyلديكمyاجلميعyهُمyكيفy,يلyقويل
اأمامyالرب,yكماyنقراأyيفyالكتب,

y,بارعنيyكّذابنيyاأي�شًاyلديكمyاإنyاأم
و�شحاياyيفyقيوٍدyبالية؟

الو�شيُطyمعyاملديرyيقفانyهناك,
يتنعمانyبالنعمةyال�شماوية؟

لyاأحَدyيطلبyعندyبواباتyاجلّنة
الآنyتو�شيفاتyمعyاخلتم؟

قويلyيل,yوهلyهناكyلديكمyدائمًاyربيع,
الزهرةyبجانبyالزهرةy-يفyترتيبyال�شهوب؟

هلyكلyذنٍبyُيغَفُر,
اأمyاإنه,yكماyلدينا,yُيْغَفُرyبالر�شاوى؟

لديناyَيرمىyالأولُدyاأمهاتهم.
علىy�شم�شناyالكثريyمنyالبقع.
بَعyyهوyالأكرثyمكرًا يحدثyاأنyال�شِّ
...yولكنyهلy�شراُبyاجلنةyجّماين؟

ة,yومنyورائكyاجلحيم. منyاأمامكyاجلنَّ
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لنyينتف�ضyح�شاُنَكyالأبي�ُضyيفyخوف.
yامللئكةyمنy,هناyاحلالyهوyكماy,ولكن

ينتظرyاجلوائَزyلديكمyهناكyك�شاىلyالكازاخ؟

...yعندماyيوارىyالنع�ضyالرثى,
الروحyت�شكنyيفyاحلقيقةyالأخرية.
yالو�شايةyت�شودyلديكمyهلy,يلyقويل
وبنف�ضyالطريقةyتزدهرyالنميمة؟

خبنا اأنِتyبعيدٌةyعنy�شَ
دونyاأنyتعريفyاحلروف,yكنِتyاأنِتyنف�شكyحكيمًة.

yاإذاyاأفعلyاأنyيكننيyماذا
ا�شطفاِكyاهللyاأي�شًا,yياyاأمي؟
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yyy,كازاخيyش��اعر�yوهوy,الكازاخيyالتربويyاآبايyالمعهدyفيyتخرج
y:مثلyالق�شائدyم��نyالعدي��دyو�شاح��بy,مق��التyوكات��بy,ومترج��م
y,»الحالة«y,»بعيدةyم�شافات«y,»الطريقyقبل«y,»قلبيyوريقات«
y,»القديم��ةyالأ�ش��اطير«y,»الحم��امyري���ض«y,»ش��ماوية�yموج��ات«
y,»الم�شيري��ةyال�ش��نوات yاأغان��ي“ y,»مع��كyاأت�ش��ارك yاأن yاأري��د«

y.الكثيرyوغيرهاy»ال�ش��ماويينyالأتراكyاألحان«

yyy,»ب��ي yالخا���ض yاآب��اي« y:مث��ل yالكت��ب yم��ن yالعدي��د yبن�ش��ر yق��ام
y»الجوانبyمتع��ددyالعالمyه��ذا«y,»الآباء؟yتقالي��دyوري��ثyه��وyم��ن«
yاإل��ىyاأ�ش��عارهyوترجم��تy,ال�شحفي��ةyمقالت��هyعل��ىyا�ش��تملتyالت��ي
y,والرو�ش��ية y,والأوكراني��ة y,والأوزبكي��ة y,القيرغيزي��ة yاللغ��ات

yy.اأخ��رىyولغ��اتyوالتتري��ةyوال�شيني��ة

yyy,وقوب��الy,وكول���ضy,وليرمونت��وفy,بو�ش��كينyاأعم��الyبترجم��ةyق��ام

تيميرخان ميديتبيك 
) وُلد عام 1945(

yفلديميرyاأعمالyبع�ضyوكذلكy,بولyهاينري�ضy�لy»شاحب�yبلyبيت«yروايةyترجمyكماy,ونيزفالy,وفيرخارنy,وبودلرy,وجوبا
y.الرو�شيةyاللغةyمنyنابوكوف

yyyع��نyللتعبي��رyالقديم��ةyالتركي��ةyالملح��مyش��اعرية�yا�ش��تخدامهyخ��للyم��نyاإلي��هyالنتب��اهyج��ذبy,الأخي��رةyال�ش��نواتyوف��ي
yاأنyيمكنyلyالإط��ارyهذاyوفيy,2002yع��امy»ال�ش��ماويينyالأت��راكyاألح��ان«yق�شيدت��هy:مث��لy,المعا�ش��رةyالإن�ش��انيةyالم�ش��كلت
yزاخرةyكانتyوالت��يy»تانيوكوكyو«القائدy,»كولتيجي��ن«y,»موخامبيتyروحyمونول��وج«y:مث��لyكتبه��اyالت��يyالأعم��الyاأه��مyنغف��ل

y.العاليةyوال��روحyال�ش��جاعةyعنyالأمثلةyم��نyبالكثي��ر

yyy,بيبر���ضyجائزةyوعلىy,»الحم��امyري���ض«yال�ش��عريyديوانهyعنyكازاخ�ش��تانyكت��ابyاتح��ادyجائ��زةyعل��ىy1983yع��امyف��يyح�ش��ل
y.»الم�شيريةyال�شنواتyاأغانى«yyكتابهyعنyكازاخ�شتانyجمهوريةyمنyالدولةyوجائزة



165

الطيبة

اأنِتyالنبُع,yتروينyعط�َض
�شفاٍهyت�شققتyبدونyماء.
اأنِتyامل�شباُحyملْنyيتعذُب
ويتوهyيفyظلمِةyالبوؤ�ِض.

اأنِتyاجلنُةyحتتyال�شماءyالزرقاء,
اأنِتyالأم,yوم�شقطyالراأ�ض,
علىyالأر�ِضyالتيyوهبتyالقوة,

ورّبتyابنyال�شهوب.

اأنِتyت�شفقنيyعلىyكلyالأراملyيفyالعامل,
ت�شّمينهنyاإىلy�شدرك,

ت�شّبنيyيفyتلكyالأرواحyاملنَطفئِة
yالأ�شرارyامل�شرقةyكالأمطار.

اأنِتyحتت�شننيyاليتامىyبقوة,
تقبلينهمyعلىyجباههمyلأعوامyطويلة,
ت�شعنيyعلىyكلyواحٍدyعلمة,
وت�شكبنيyيفyدمائهمyالنور.

ومنyهذاyالنوِرyيفyكلyمكان
تذوُبyالأنهارyاجلليديةyالأبدية.
واأحجارyالأكوامyالثقيلة
تتحوُلyفجاأةyاإىلyرمال.
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هذاyالعامل,yمثلyطفٍلyرقيٍق
كاأنهyير�شُعyمنyثديyاأمه.
اٌفyهوyووا�شٌع, �َشفَّ

يحملyنورyال�شماءyحتىyالنجوم.

مثلyالرحيقyاملتدفقyمنyالأوردة.
اأيهاyالنورyالأبدي,yاأيهاyالنورyالذيyلyيخبو,

لنyي�شيبكy�شيٌء
لأنهyلyبديلyلك.

يفy�شبيلyهذاyالنورyحتىyلوyكانتyاملق�شلة,
y,الآنyامل�شنقةyكانتyلوyحتى
ماyدامyياأتيyمنyاهلل
الذيyزرعyاحلكمَةyفينا.

حتىyلوyاأطلقواyالنارyعليه,
لنyي�شيبواyالهدفyبالتاأكيد,
هذاyالنورyاأقوىyمنyالفولذ

وهبتُهyيُدُه.

yاأي�شًاyال�شيُفyال�شماويyالنورyهذا
لنyيقطعه,yلنyيجلبyال�شوء,
منذyالتكوينyيعرُفyاجلميع
اأنyحتطيمyالنورyم�شتحيل.
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إلهام الشاعر

ا�شتولتyالقيثارةyال�شاهرة,
مثلyناٍرyيلفظyال�شاعرyال�شرر.
والروحyفوقyعيوِبyالعامل
تقومyبالتحليِقyعندyالفجر.

غارٌقyيفyالتفكريyب�شعبهyاملحبوب,
وروحyال�شاعرyمغطاٌةyبالدم.

تارًةyينه�ض,yوتارةyيكتُب,yوتارةyي�شي,
متنهدًاyمنyحبه.

تتحطمyعظامهyوتئنyمفا�شله,
وعيناهyت�شتعلنyكجمرتني.
علىyالورِق,yمثلyهياكَل,
تطريyال�شطورyالنزيهة.

الإلهامyهطوٌلyمنy�شحابة
تولِّدهyالرياح,

يعلِّمyالروحyال�شعيفةyللمرِء,
وقلَبهyيفyنف�ضyالوقت.

yشعٍب�yجلوهرyجت�شيٌد
عانىyمنyكلy�شيٍءyعلىyمرyالع�شور...
لنyي�شتلقيyال�شاعرyحتىyال�شروق,

ي�شُعyنف�َشهyيفyال�شطر.
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الوابُل األسود

اآٍه,yاإنهyالربيع!yا�شتقبلyالربيَع!
وابٌلyاأ�شوُدyقادٌمyمنyال�شرق.

عتyيفyواحدٍة, وال�شحُبyكلهاyجتمَّ
يفyالنفراِدyت�شعرyبالوحدة.

وعندماyتكونy�شويًة,
yقامتًةyفوقنا, تن�شبُّ

كاأنهاyلي�شتyمبياهyاأمطاٍر,
واإمناyاأحوا�ٌضyمقلوبة

اأوyدلٌء...yلyينبغي
عyال�شمت. يفyهذاyالوقتyتوقُّ
ال�شماء,yمثلy�شكوة )1(  ,
yمتهالكةyوفارغة.

كاأنyهناك,yحيثyبردyامل�شروب,
ُحلَّتyاحلبالyوب�شرعة.
الوابُلyالأ�شودyملyُيفّوت
�شيئًا.yقبلyغم�شةyالعني

yكاأنهyفي�شاٌنyقادٌم, ان�شبَّ
حتىyاجلبلyنف�شهyغريyمرئي.

y)القامو�ضyاملحيط:y�شكا(. ْكَوُة:yِوعاٌءyمنyِجْلٍدyللماِءyواللََّبِ yyال�شَّ   )1( 
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َبyالوابلyالأ�شودyجبينه, قطَّ
يبدوyاأنهy�شعرyباخلجلyمنy�شيءyما.

املياهyتفوُرyوتغلي,
اندفعتyمنyاجلبالyاأمطارًا,
yy,ال�شماءyمنyوانهمرت
وجثمتyكاجِلمال.

�شوَّهتyاملروجyكلها,
كماyلوyاأنهاyقررتyنحرها.
واليومyلي�ضyجمردyمطر,

وابٌلyاأ�شوُدyيتدفقyمعyاحلديد.

ومنyجذعyالبتولyاأي�شًا
يتدفقyاملاءyتيارًا.

اإنهyلي�ضyبوابٍل,yواإمناyاأمٌّ
تyقبلyاأوانها. تنتظرyوُلدها,yوا�شودَّ
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أغنية القوة

منذyزمنyبعيد,yيفyقدميyالزمان,
كانyيفyاجلبالyجحيٌمyمطلٌق,

واإىلyقاعyالوديان
ت�شاقطتyاحلجارة,yمثلyالَبد.

كانyاإيقاعهاyالأبديyم�شموعًا,
وكانyال�شنُدyمتعذرًا,

yاأ�شعةyويفyنه�شُتyاأينyاإل
حللُتyال�شل�شلةyالأبدية.

ومنذyذلكyاحلني,yاأتنف�ُضyال�شعداء,
يفyال�شماءyيوُلُدyرعٌد,
والأر�ضyن�شيتyالنوم,
وهكذاyتنكم�ُضyكلها.

وعندماyاأطلقتy�شرختي
-yجريئًةyاأغنيةyاأغنيyواأنا

تyالغيومyوجهها, علىyالفورyغريَّ
ُمنِزَلًةyعلىyالأر�ضyغطر�شتها.

-yجريئًاyحلنًاyيُت غنَّ
اإىلyالبحرية,yولي�ضyيفyالغابة,
ملينيyمغنياتyالري�ض
هبطتyاإليهاyمنyال�شماء.
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, حنيُتyراأ�شيyيفyالردِّ
للمتغطر�شنيyمتغطر�شًاyكنُت.
وغاباتyاملتعالنيyكليًا
عمدًاyاأحرقُتها.

وبحرياتyالعنيدين
مثلyاأطباٍقyاألقيتyبهاyعلىyالأر�ِض.
yشغطتها�yالغاباتyيفyوالأ�شجار
حتىyخرجyالبخاُرyالكثيفyمنها.

yاجلبلyحجرyاأ�شغَطyاأنyاعتدُت
حتىyيخرجyاملاءyمنyبنيyاأ�شابعي.

واجلمَل,yكعظمةyركبٍة,
لته. ب�شهولةyدومًاyنعَّ
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أغنية المديح

اأخطوyباتزان,yتنحنيyالأر�ض,
y.الأحجارyتت�شدعy,بعنٍفyاأخطو
الأحجارyال�شودyواحلقولyال�شوداء
متناثرةyحويلyمنذyقرون.

وحنيyت�شعُرyبالقرابةyالقدية
وتراعيyِثقلyالقوافل

تغو�ضyاجلبالyيفyالأر�ض.yلy�شيَء
علىyهذهyالأر�ِضyدائٌم.

اأقودyاخليولyلت�شربyمنyماءyالنهر,
جتفyالأنهارyل�شبٍبyما.

لyيوجدyماءyلريويyالعط�ض,
لكيyي�شتقبلyهذاyال�شباحy�شعيدًا.

اأعدائيyيحلمونyباأنyيكونواyمعي,
يحلمونyباأنyي�شبحواyب�شرعةyعبيدًا,

ُقyلعابي, فقطyلأننيyاأب�شُ
فيتدفقyع�شٌلyملyتلم�شهy�شفاه.

يفyالباميلyمنyجديٍدyرغوةyالكومي�ض )2(  .
مت. رتyوت�شخَّ وزقاقيyتخدَّ

yyكومي�ض:y�شراٌبyهامyلديy�شعوبyاآ�شياyالو�شطى,yاأحدyمنتجاتyالألبانyاملخّمرة,yي�شنعyمنyحليبyالفر�ض.   )2( 
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وهناyيكمُنyاملغزى,yاملغزىyاحلياتيyالب�شيط,
حيُثyكلy�شيٍءyمنyالرثوة,yومنyاملطبخ.

الأطباقyمنyالبلوط,
وامللعقةyمنyم�شماٍر.

علىyراأ�شيyقبعٌةyمنyفاأرyامل�شك.
علىyجبينيyجنٌم,yواحلياةyدونyاأنyمت�شي

: جرفتyكلyماyكانyلديَّ

اأف�شلy�شقوريyقتلyذئبًا,
ذئبًاyعنيدًاyمتعجرفًا.

y,و�شريعًةyموثوقًةyكانتyوقو�شي
منyخلفy�شتةyجباٍلyاأطلقتy�شهمهاyمنyالرابية.

كاحلجرyالأ�شودyهر�شُتyاأر�َضyالعدو,
عجنتهاyمثلyعجينٍةyبقوة,
ومنyهذهyاحلياةyملyاأتعبyاأنا,
ولنyاأغادرهاyقبلyالأوان.

�شاأتكلم,yحديثيy�شيجرُحyكال�شيف,
منyالأعداِءyاأب�شُقyذهبًا.

yيفyهذهyاحلياِةyماyاأحفظه, كانyلديَّ
ِة. وكانyلعابيyغنيًاyبالف�شَّ

اآٍه,yاأيتهاyالأزمنة!yلقدyوّلت!
اأغاينyاملديحyاأ�شبحتyلyاأحتاجها.

فاأناyكنُتy�شيَدyالأر�ض,
واجلبالyال�شاهقةyوانهيارyال�شخورyاأي�شًا.
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أنا خائف!

يفy�شعبيyحريٌق,
يزحُفyاإىلyروحي.
اأردُتyاأنا,yملyاأهرب,
بقيتyيفyبلدي.

ُدyمر�شًا لهيٌبyيولِّ
ي�شيبyاجلميعyبالعدوى.
والزمُنyيزيُلyفجاأة
منyعلىyوجههyالثلَج.

اإلyاأنyذلكyلي�ضyبثلٍج,yدٌم
وكلمٌةyت�شربyالقلب,
yواإىلyروحيyلyحتملyحبًا
قذيفُةyاأفغان�شتان.

y,اأحلميyعلقْت
غريyقادرةyعلىyامل�شيyمنyخللyالثلج,

لyترىyاجل�شور,
لyتوؤمنyبالنجاح.

واإىلyاملاء,yكماyاإىلyجهنَّم
تتدفقyوتنتظرyالفو�شى.
�شعبيyلي�ضyمبذنٍب

يفyاأنهاyمنyجديدyاإىلyالقتالyتقوده.
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الأحلُمyعلىyعتبةyال�شر,
تندفُعyمنyجديد,
كاأج�شاٍمyم�شعورٍة,
بلyمكاٍنyولyقريٍب.

وبداyاأنyالنورy�شيخفت,
يفyالغاباتyملyيعدyهناكyتراٌب.
ويفyالبيوتyلي�ضyهناكyم�شابيٌح

يكنyاإ�شعالها.

اإلyاأنyاللهبyيفy�شدري,
واحلريُقyيفyدربي.
ومهماyنظرُت,

لyيكننيyاأنyاأعبyمنyخللyاللهب.

وعينايyمري�شتان,
والدموعyتنهمرyعلىyوجهي,
واأرىyمناماتy�شيئة
واأ�شياءyكئيبة.

يب�شْتyالب�شاتنُي,
واجلباُلyت�شقُطyاإىلyاأ�شفل,
حلظٌةyتف�شلyعنyامل�شيبة
وحزنyالوجوهyال�شعيدة.

اأناyخائف!
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أضعُت نفسي

ذاتyمرٍةyملyاأمتكنyمنyاأنyاأقولyاحلقيقة
yواأ�شعُتyنف�شيyبلyرجعة,

ملyاأمتكنyمنyاأنyاأرفعyاإىلyقريٍبyعينّي,
واأنyاأبقيyكلميyوا�شحًاyوجليًا.

yِحمٌلyشقَط�y وعليَّ
كاجلليدyبارٌد,yاأثقُلyمنyامللح.
اأ�شعتyنف�شي,yواأناyخائٌف

منyاأينyلنyاأح�شلyعلىyالهدوءyوالإرادة.

ماyاإنyحدثyذلك,
ىyعامليyالداخليyالكفُن. حتىyغطَّ
وحتطمyعندهاyمثلyزجاٍج

كانyيفyوقٍتyماyطاهرًاyوملونًا.

وعقليyملأهyالرتباك,
yيفyروحيyاملخدوعة. yال�شمَّ و�شبَّ
وخلعتyعنyنف�شهyع�شراتyاجللود,
بيدyاأنyاحلقيقَةyملyي�شمعهاyاأحٌدyمني.

و�شيٌءyماyثقيٌلyطحنyاأح�شائي.
علىyراأ�شيyتراكمتyغيوم

خ�شراءyكاملرارة,yوجميعyالأ�شياء
للهروبyحّملتهاyعلىyنف�شي.

اإلyاأنyالنميمةy�شخرتyمني,
وملyت�شمحyال�شائعاتyيلyباملرور.
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و�شفقتyبيديهاyخلفyظهري
وفرحْتyبحقٍدyكالذئاب.

yال�شباب, ىyعينيَّ احرتقتyروحيyوغطَّ
yملyاأَرyحويلyكلyماyكانyُم�شرقًا,
قلتyلنف�شي:yذلكyهوyاخلداع,

وذلكyهوyثمنyالكذبyالذيyينبغيyاأنyتدفعه.

ملyاأقِدْرyعلىyاأنyاأرفعyراأ�شيyيفyوجهyالقريبني
واأنyاأتنف�ضyملءy�شدري.

»yلكمy«yاأكّنهyكمنyماyوكلyحبيyكل
اأخذهyالكذبyوهدمه.

وددتyاأنyاأ�شرخ:y«yياyاإلهي!yاغفرyيل!
yاأنyاأعي�ضyيفyهذاyالعامل؟« ملاذاyعليَّ

yاأطلْقyروحي,
رyلها. فمعيyلي�ضyهناكyماyُيب�شِّ

ُبyواأعاينyمنذyاأعوام, اأتعذَّ
ولyاأ�شتطيعyفعلy�شيء

كيyاأ�شتقبلyَفِرحًاyال�شروَقyمنyجديد,
yy.ملكيyاحلقيقُةyجديدyمنyت�شبحyكي

yهذاyب�شببyكلمٍةyواحدة. كلُّ
ُبyيفyهذهyاحلياةyواأعاين. اأتعذَّ
كنتyذاتyمرٍةyاأخافها
ُن. عندماy�شتعود,yاأَُخمِّ
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حسناء

ياyل�شعادتيyعندماyاأراها!
ق! قلبيyيتمزَّ

ياyفرحيyاحللوyاملفاجئ,
ياyفرحيyال�شحريyالغام�ض!

ياyلهyمنyعذاٍبy-yقوةyاجلمال!
ولكن,yاأّيyمفاتَنyُتذيُبهاyيفyنف�شها؟

فهيyلي�شتyمغناطي�شًا,yواإمناyجتذبَكyاإليها,
و�شدرَكyيلأهyلهبyاحلريق.

كاأنهاyابنُةyالقمرyاملنري,
كاأنهاyبيُتy�شعٍرyم�شرٍقyل�شاعٍر,
yُعمقyمنyبي�شاءyزهرةyوبتلُة

ذلكyالنورyالباهر!

اأنتyم�شتعٌدyللجنونyفيها.
وبقربهاyحتاُرyاأفكارك.
�ُضyحاجبها,yجمالها ُتقوِّ

ي�شموyبَكyاإىلyارتفاعاتy�شاحرة!

تهتُزyرمو�شهاyفت�شيُعyاأنت,
لyتتذكرyَمْنyوِمْنyاأينyاأنَت.
وعندماyمت�شيyهيyحتتyالتاج,

ت�شرُيyاأنتyجمنونًاyوراءyهذهyاملعجزة.

م�شتعٌدyاأنتyلأنyتغو�ضyيفyالهاوية
منyاأجلyحلظَةyقبلٍة.

yاخلفيةyكلماتكyت�شمعyلنyلكنك
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عندماyتهم�ض:y»كمyاأحبكyاأنا!«

منyال�شفتنيyالقرمزيتنيyكجمرتني
اأججتهماyالرياح,yترتع�ُضyبحيوية.
ياyلهyمنyعذاٍبyاأنyتعرتفyلها,
ومتنحهاyحبَكyلأولyمرة.

yبالذهب, ابت�شامتهاyتلفُّ
واللهيُبyالروحيyيجذُبyبالف�شِة,

ُجyيفyال�شارع, بجعًةyتتغنَّ
وجتذُبyخلفهاyمثلyق�شٍب.

كري�شٍةyطائرٍةyورقيقٍة,
اإنyتكلَمْتy-كاأنَّهاyعندليٌبyيغّني.
واأنتyماyزلَتyلyتعلمyاأنها
�شتتملكَكyاليومyاإىلyالأبد.

تهم�ضyهم�شات
ملyيحلمyبهاyعندليٌب.
رٌةyمنyاهلل, واأنهاyُمقدَّ

واأنهاyهبطتyاإليكyمنyال�شماء.

ياyل�شعادتيyعندماyاأراها!
ق! قلبيyيتمزَّ

ياyفرحيyاحللوyاملفاجئ,
ياyفرحيyال�شحريyالغام�ض!

ياyلهyمنyعذاٍبy-قوةyاجلمال!
ياyلهاyمنyمتعٍةyمنyاهلل.
د, اأنتyحمظوٌظ,yلyتتمرَّ
لأنyللحِبyدربهyاخلا�ض.
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البحر العاصف

yاأنyيلقي الإع�شاُرyيودُّ
بال�شم�ضyوالقمرyمنyال�شماءyيفyالبحر,

كيyتغو�ضyالأر�ضyاإىلyالقاع
وتعرفyماذاyتعنيyامل�شيبة.

yاختنقyفجاأة. كلyماyهوyحيُّ
البحُر,yُمطلقًاyزئريًاyغا�شبًا,
ملينيyالأطنانyمنyاملاء
لهاyعاويًاyاإىلyاأمواج. حوَّ

مثلyتننٍيyيفyقتاٍلy�شر�ض,
تلوَّتyيفyت�شابٍكyتارًة,yوتارًةyنه�شت,
رتyيفyنف�شها, كلyالأمواجyفكَّ
رافعًةyراأ�شهاyفوقyالبحر.

ثمyهوتyاإىلyالأ�شفلyبتهوٍر,
هاِدرًة,yواندفعتyمنyجديٍدyنحوyال�شماء,

تلطمتyيدًاyبيٍدyبلyروؤو�ض,
وغرقتyدونyاأنyتنطقyبكلمٍة.

كانyالبدyقاتًل,
واأغرقتyاملوجاتyبع�شهاyبع�شًاyمنyجديد,

رغتyواأزبدتyبعيدًا
�شاقطًةyيفyدائرةyلyجناةyمنها.
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, وعلىyالبحرyهبطyالظلُّ
عانىyوتنهَد.

ونحوهyاندفعyيومyالقيامة,
حتىyلyيهداأyولyليوٍم.

y,الأمواجyجتنُّبyيكنهاyلyالإع�شاِرyيف
يرميyال�شفنyمثلyقذائف,
م�شيفًاyاإىلyالبحرy�شيبًا,
وُي�شيعyال�شفنyاإىلyالأبد.

ب�شل�شلةyفولذيةyلyيكنyاإيقاف
قوةyالأمواجyوتنقطعyمثلyخيوط.
ال�شفنyكيyتهربyاإىلyاملحيط

ترق�ُضyعلىyاملاءyوتتحملyاخل�شائر.

وتهِدُرyمثلyثريانyبدينة,
ومنyال�شاطئyتندفعyاإىلyالبحر.
yالعاملyيفyاأ�شماكyتوجدyل
جتادلyهذاyالإع�شار.

يثبتyال�شفنyعلىyالياب�شة,
وال�شفنyت�شربyعلىyالأر�ِض.
yلyتريدyاأر�شًاyبلyغيوم,

حيثyبلyرحمةyتكبحyهديرyماyوراءyالبحر.

كاأنyال�شفنyتفقدyعقلها
y.َشِبعة�yجماٍلyمثلyوت�شرخ
وهيyالتيy�شاهدتyالعا�شفة,
لنyتنجرفyاإىلyالقيد.
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�شهامyالبقyيفyال�شماءyلنyتهداأ,
ب�شهولةyتخرتقyاملاء,

yال�شعيدةyالتننيyشرخة�yحيث
مثلyعيدانyثقابyتطفئهاyعلىyالفور.

الإع�شارyيت�شخمyوَي�شفر,
yيبعرثyالغيومyكالقطن.
ينرثهاyكال�شعر,yلyينام,

ويحملyغ�شبهyمنyجديدyاإىلyمكاٍنyما.

yتٍل, لyيرتكyاأيَّ
ي�شربyبقوةyوا�شتمتاٍعy�شدرyالتلل.

وهيyالتيyملyتَرyالدموع,
ت�شكُبyيفyالبحٍرyدموعًاyخفية.

اعتادyالإع�شاُرyعلىyامل�شاك�شة,
لyيواجهyاأّيyعائٍق,

واعتادyعلىyحتطيمyالتلل,
ويثقبهاyكحباتyجوز.

مرةyاأخرىyُيرغيyالبحرyويهِدر,
بحٌرyعا�شٌفyغائٌم.

y,ماy يحملyالنوَرyل�شخ�ضٍ
yماyيحملyاحلزَن. ول�شخ�ضٍ
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تأبين الزوجة للقائد كوك تيورك

�شقطyالقمرyمنyاجلانبyالأين,
اأظلمتyال�شم�ضyخفيًةyمنyالأي�شر.
ولي�ضyهناكyحمايةyلدىyزوجتك.
اأ�شديyُقِتلyولنyيظهرyالغ�شب.

انطفاأyالنجمyعلىyجبينك,
ولكنyماذاyحدثyلك,yلyاأعرف.
اأناyاأمامyاهللyلyاألعنyالقدر,
فقطyدموعيyال�شوداءyاأذرفها.

اآٍه,yياyبطلي,yلنyتختفيyيفyالظلم,
نوركyالأبديy�شيخرتقyاأّيyظل,

كنتyيفyملحyالب�شرyتلتقطyال�شهمy�شاحكًا,
وتك�شرهyبهدوٍءyعلىyركبتك.

كنتyقادرًاyعلىyاأنyمت�شكyالعدوyمنyرقبته
وتخنقهyكاأرنٍبy�شغرية,

والنمرyبعدyاأنyمت�شكهyمنyذيلهyترفعُه,
وترميyبهyكطفٍلy�شغريyمنyفوقyراأ�شك.

كانتyروحكyمليئةyبالنار,
عندماyينفجرyغ�شبك.
وهذاyاللهبyالتهمني,
رyروحي. وبنارهyدمَّ

اأمyرمباyاأنكyاحرتقتyمنyهذاyاللهيب؟
ومثلyجبٍلyرقدَتyمنهكًا.
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اأمyاإنكyوقفتyمثلyالبلوطyاجلبار,yاأبي�ض,
كامتًاy�شرخةyالوداعyالأخرية؟

اأمyاإنكyكنتyمثلy�شخرةyو�شطyالبحرية
ملyيغرقهاyاملوج؟

النا�ضyيبكونyولyيبخلونyبالدموع,
والوطنyالذيyاأحببَته.

كيفyُقتلَتyياyبطلي,yلyاأعرف!
لكّنيyاأذرفyالدموعyمعy�شعبي.

ياyاأ�شديyالذيyلyيهابyاملوت,yياyمدافعيyال�شجاع,
روحك-�شللٌةyخالدة.

yشجرة�yاإىلyُتربُطyكنتyعندماyالأوقاتyتلكyهيyاأين
فتقتلعهاyوحتملهاyعلىyظهرك؟!

تركتyيلyالذكريات
وتغادرينyاإىلyبلٍدyغريبة!

y�شيء,yفاأناyزوجتك, اأذكُرyكلَّ
متهاyاأنتyاأمامي. yالق�شبانyالفولذيةyحطَّ

y�شمٌت, وفجاأةyحلَّ
واأحٌدyماyاأخذyال�ُشبحَةyالرماديةyبيده.

كيفyوجدتyموتَك,yياyبطلي؟
عقلكyكانy�شندوقًاyللنفائ�ض
معyما�شاتyبحجمyقب�شةyاليد,
نَكyمنyاأنyحتكمyالعاملyكله. مكَّ
ملyيكنy�شوتكyعاليًا,yمثلyاملعدن
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دوى,yمثلyكلمةyخاقاٍنy�شلبة.
وهاyهوyيتوقفyعنyالدويyيفyالُقْرِب,

ويفyال�شابقyكانyيداعبy�شمعيyبا�شتمرار.

�شبحتyالغيومyاإىلyاآلتايyالأ�شيب,
كمyكانy�شاّقًاyعليهاyذلك.

ومعهاyمئاتyالأ�شرابyمنyالطيور,
�شنعتyحلقةyالوداعyفوقyاملنحدرات.

y,تَيتََّمyاحلورyخ�شبyمنyبيتك
ومنyاحلزِنyاأ�شبحyاليومyاأكرثyانخفا�شًا.

ولأولyمرةyاأ�شبحyمهجورًا,
�ضy�شقفه. ومنyاحلزنyتقوَّ

ويفyاللحظةyال�شعبة,yعندماyمر�شُت,
عاجلتنيyبقلبyالأ�شدyمنyالأمرا�ض.

كنُتy�شعيدًةyللغاية,
وملyاأعرفyمعكyاحلزَنyقط.

واأنتyراأيتyع�شرةyاأولد,
ظهرتyالرثوةyيفyبيتنا,
y,قطyحاجبيكyتقطبyمل

عندماyتنظرyاإىلy�شورةyالأولدyيفyالألبوم.

غدًاy�شاأوقظهمyقبلyالفجر,
�شيخرجونyمثلyكلyالرجال,y�شامتني,

و�شوفyينتقمyاأبطاُلك,
وي�شقطون,yو�شيبلغyالقتلَةyغ�شبي.
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في درجة الست والثالثين

لدىyالطفل,yوُلدىyاحلليِم,
لدىyال�شاهyالذيyيرجتفyعلىyعر�شهyاملتزعزع,
لدىyالفقري,yلدىyاجلبان,yلدىyال�شجاع,
لدىyال�شاعرy�شاحبyال�شطرyالعنيد
الذيyعنyغريyق�شدy�شيلم�ضyقلبك,
لدىyامل�شافرyالتائهyيفyال�شحراء,
لدىyمت�شلقyاجلبالyالذيyقهرyالقمة,

-y,الغربيyال�شمالyاإىلyاأبحرyالذيyار لدىyالبحَّ
لديهمyجميعًاyدرجةyاحلرارةy�شتyوثلثون.
لوyكانyيفyاخلارِجy�شقيٌعyوالعوا�شفyتدوي,

yحّي لوyكانتyاحلرارةyحترقyكلَّ
ةyاملتقدة, لوyي�شبحyال�شمالyالأق�شىyمكَّ
لكنyدرجةyحرارةyالإن�شانyلنyتتغري.
لنyيغليyيفyال�شتyوالثلثنيyاملاء,
اناتyالرطوبة, لنyتختفيyمنyاخلزَّ

بyاحلديدyقط, لنyُتذوِّ
وحتىyلنyُت�شعلyورقة.

ولكنyملاذاyيبكيyالعاملyمائةyمرة,
يبتهُج,yيتوُقyاإىلyانطباعاتyجديدة,
يتحّملyالإخفاق,yيتحطمyمعyالعي�ض,
يجدyاحلقيقة,yي�شعفyمنyال�شكوك
ويكدُح,yويخرُجyعنyالطريق,

...yوالثلثني؟yال�شتyيفyويندفعyيغلي
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صورة للذكرى

yاأوؤجلyلن
عمليyاإىلyالغد.
لنyاأمزحyمعyالقدر,

�شاأذهبyاليومyاإىلyالغابة
و�شوفyاأت�شلقyاجلبالyيفyاإثارٍة,

وللذكرىyعنyالطبيعة,y�شاألتقطy�شورةyمعك.
اأ�شجارyالبتول-اأمهات,yواأ�شجارyاحلور-اأخوة,

والأخواتyاأ�شجارyال�شنوبرy�شوفyحتيطyبيyبح�شدyبهيج,
كماyلوyاأينyملyاآِتyاإىلyهناyيفyزيارة,
واإمناyرجعُتyاأخريًاyاإىلyاملنزل.
البتولyواحلورyوال�شنوبر

�شتهِدر
بفرٍح,

بحما�ٍضyمتمنيًةyيلyاخلري,
و�شاأقفyمعهاyاأنا
اأمامyالعد�شة

وُيطبُعyاحل�شدyالبهيج.
, يفyعناٍق,yبحيثyيلم�ضyاللحاُءyاخلدَّ

والغ�شن,yمثلyراحة,
ي�شقطyعلىyكتفي,
بحيثyالقرابةyاملن�شية

ت�شتيقظ,
وحتتyجناحهاyمنyجديٍدyتاأخذين.

�شاأذهبyاإىلyال�شهوبyواألتقيyبالأع�شابyالري�شية,
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واأُومئyللمرموِط )y  )3املذهول,
والتقطy�شورة
علىyكلyحاٍل
معكم-
رمباyغدًا

لنyاأمتكنyمنyاأنyاأجدكم.
اأيهاyالنهرyاجلبليyالرغويyك�َشلموٍنyُمرّقٍط,

y-yمعًاyشورة�yلنلتقْط
ًةyاأنا. ماyدمُتyحيَّ

قدyيحدثyيفyيوٍمyمنyالأيام
اأنyيجدواyهناyروا�شبyاأحجارyكرية,
�شُيلِب�ُضyاملهند�شونyالنهَرyخر�شانًة,
yال�شلمونyشمكات�yشتذهب�yاأينyاإىل

لت�شعyبي�شها؟
حتتyالأ�شجارyاملقطوعة
اأقاربيyيعي�شون:

البتولyواحلورyوال�شنوبر,
حتتyال�شم�ضyالذهبية,
ورمباyمنyرحلةyبعيدة
لنyاأعودyلألتقيyمعكم.
لنyyاأوؤجلyعمليyليومyغد.
لنyاأمزحyمعyالقدر,

�شاأذهبyاليومyاإىلyالغابة
و�شوفyاأت�شلقyاجلبالyيفyاإثارٍة,

وللذكرىyعنyالطبيعة,y�شاألتقطy�شورةyمعك.

yyاملرموط:yهوyاأكبyحيوانyيفyف�شيلةyال�شنجابيات.yيعي�ضyيفyاجلحورyويوجدyيفyمناطقyكثريةyمنyن�شفyالكرةyال�َشمالية.   )3( 
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أين قلبي؟

قلبيyلي�ضyمعي,yلي�ضyمعي.
yمنyقف�ضy�شدري. فرَّ

قلبيyلي�ضyمعي,yلي�ضyمعي.
عندماyهربتyالأر�ضyمنyحتتyالأقدام,

عندماyاأعماينyاحلزنyوال�شر,
عندماyيئ�شُت,yولعنُتyكلy�شيء,
اأيديyاأ�شدقائيy�شاندتني.

جنوُتyبعدyاأنyاأنقذينyالأ�شدقاء,
قلبيyمعكم!

عندماyُتنِع�ُضyاأ�شواتyال�شعر,
قلبي-

وتُرyالقو�ض
ىy�شر�شة, يرجتف,yكماyيفyُحمَّ

م�شتعٌدyلرميyال�شطورyاإىلyالهدف.
م�شتعٌدyللندفاعyدونyاأنyيلتفت

اإىلyقتاٍلyبلyرحمة,
اإىلyمعركةyدموية.

عندماyيذهبyاإىلyاملعركة
منyاأجلyاحلقيقة
لyيعرفyقلبي
الهدوء.
yبعنٍف, يدقُّ
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منyاحلنانyيتجمد,
يتلكyاحلقيقة
وي�شيعها.

yما رمباyهوyل�شخ�ضٍ
يبدوyهائجًا.

ي�شكهyاحلكيمyبيديه
ويرميهyبا�شمئزاز.

لyاأعلُم,
yاليومyفقطyلكن
لyتبحثyعنهyلدي.

فهوyعلىyالأغلبyهناك,
حيثyلyيوجدyماyيكفيyمنyالنار.

اإذاyملyيتقّلب
بنيyالفرحyواملعاناة,
yيكنyملyاإذا
معyاأ�شدقائي,
اإذاyملyينزل

علىyمزاغلyالعدو,
اإذاyت�شرفyيفyاحلياة
بخجٍلyوبحكمٍة,

yيفyال�شدر فاإنهy�شوفyيدقُّ
برتابةyكريهة,
د. يعنيy-yجتمَّ
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yyyكيزي��لyمنطق��ةyف��يyاآرالyبمنطق��ةy1946yاأبري��لy15yموالي��دyم��ن
اأوردا.yوهوyمتزوج,yوُلديهyابنةyوثمانيةyاأحفاد.

yyyوه��وy1971yyع��امyالكازاخي��ةyالوطني��ةyكي��روفyجامع��ةyم��نyتخ��رج
عالمyلغةyو�شحفي.

yyyالفت��رةyف��يy»كازاخ�ش��تان«yال�شيا�ش��يةyالن�ش��رyب��دارyمح��رراyعم��ل
.1974y-y1970

yyyالفن��ونy«y,»والببليوغرافي��اyالنق��د«yلأق�ش��امyرئي�ش��اyعم��لyكم��ا
yكت��ابyلتح��ادyالتابع��ةy»جوُلدي��ز«yبمجل��ةy»ال�ش��عر«yوy»والعل��وم

.1989y-y1974yالفت��رةyف��يyكازاخ�ش��تان

yyyدرا�ش��ات« yبق�ش��م yللباحثي��ن yكبي��را yيعم��ل y1989 yع��ام yمن��ذ
yالعل��ومyلأكاديمي��ةyالتاب��عyوالفن��ونyل��لأدبyاأوي��زوفyبمعه��دy»اآب��اي

الوطني��ةyبكازاخ�ش��تان.

yy.»اأكيكات«yبمجلةyالأق�شامyلأحدyرئي�شاyعملy2006y-y1999الفترةyفي

yyy2011yعامy»بارا�ش��ات«yو�ش��امyمنحهyتمyكماy.اللغوي��ةyالعل��ومyف��يyالدكت��وراةyعل��ىyوحا�ش��لyبكازاخ�ش��تانyمرموق��ةyش��خ�شية�
والعديدyمنyالميدالياتyاليوبيلية.yكماyح�شلyعلىyلقبyمواطنyفخرىyلمدينةyاأرال�شكyبمنطقةyكيزيلوردا.

yy.الدوليةyالذهبيةyكافكاyفرانزyوميداليةy.»العامyرجل«yوجائزةy,البلتينيةy»تارلن«yجائزةyعلىyح�شل

yyyري��اح«y,1975yع��امy»الم�ش��تنيرyالربي��عy«y,1974yع��امy»ال�شب��ا«yبينه��اyوم��نy,الكازاخي��ةyباللغ��ةyالكت��بyم��نyالعدي��دyاأل��ف
y,1984yع��امy»الق��درyاأغني��ة«y,1982yع��امy»مقا�ش��اتyثلث��ة«y,1976yع��امy»الم�شي��ر«y,1975yع��امy»البح��رyجه��ةyم��ن
yش��درت�yكم��اy.1994yع��امy»ش��وقي�yه��وyالبح��ر«y,1992yع��امy»ش��عيد�yخب��ر«y,1989yع��امy»في��هyنعي���ضyال��ذيyالق��رن«
yع��امy»ت��ارلن«yورواي��ةy,2004yع��امy»جناحي��ن«yرواي��ةyل��هyش��درت�yكم��اyy.1994yع��امyالمخت��ارةyق�شائ��دهyم��نyمجموع��ة
yال�ش��عر«y,2011yع��امy»الأمyوطن��يyاأح�ش��انyف��ي«yاأعمال��هyومخت��اراتy,2008yع��امy»القاحل��ةyال�ش��هوبyاب��نyاأن��ا«y,2006

الغنائ��يyه��وyربyال�ش��عر«yع��امy2012yوغيره��اyم��نyالأعم��ال.

yy.اللغاتyمنyوغيرهاyوالفرن�شيةyوالإنجليزيةy,والأوكرانيةy,الرو�شيةyاللغاتyاإلىyاأعمالهyترجمتyوقد

yy.الهنديةyباللغةy»البحرyجهةyمنyرياح«yكتابهyشدر�y2002yعام

yy.كاموي�ضyديyلوي�ضyالكبيرyالبرتغاليyوال�شاعرyللكاتبy»ال�شوناتات«yكتابyبترجمةyقامy2009yعام

yyyال�ش��هيرyالتلفزيون��يyالبرنام��جyم��نyالأول��ىyالحلق��اتyن�شو���ضyوكذل��كy,الكازاخي��ةyال�ش��عبيةyالأغان��يyم��نyللعدي��دyموؤلف��اyيع��د
»تاما�ش��ا«.yكماyقامyبت�ش��جيلyالعديدyمنyاأ�ش��رطةyالفيديوyوالأ�ش��رطةyال�شوتيةyعلىyمدارy�ش��نوات.

شوميشباي سارييف
) وُلد عام 1946(
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هناك مثل هذا البلد

يyالن�شيمyاأغايَن هناكyُيغنِّ
ي�شمعهاyاجلميع

علىyخارطةyالعاملyلي�ضyموجودًا
بلٌدyغام�ٌض.

لتكنyالأ�شرعةyمليئةyبالرياح,
ليكنyاجتاهyالبو�شلةyدقيقًا,
لكنyملyيكت�شفyمثَلyهذاyالبلد
كري�شتوفرyكولومبو�ضyنف�ُشه.

هناكyاحلياةyمنyاأ�شاطريyواأحلم,
وهيyجتري,

بحيثyلyيعرفونyهناكyال�شاعات,
ولyامللل
ولyالهموم.

yال�شماء لyيحجبyالظلُّ
واخلداعyلي�ضyدارجًا.
هناكyكلyيوم,
y,يومyاأولyمثل
مبهٌجyوطيب.
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الكلyهناكyطيٌبyوودوٌد,
لyيوجدyيفyذلكyالبلدy�شيئون.
yالقوةyمنyالكثريyينحنا

�شخبه
ونوره.

عyالكلماِتyالزائدة, وحتىyلyاأ�شيِّ
�شاأخبكم,yياyاأ�شدقائي

اأينyيفy�شبيلyحمايةyتلكyاملناطق
�شاأذهبyدونyخوٍفyاأنا.

ولو
y,اخللفyمنyبالرغم
�شعوبyالأر�ضyكلها,
جميعyالدولyوالقارات
دخلتyيفyتركيبته.

yالفرحyاحلياةyليملأ
وْلَتِغبyالأحزانyعنه...
-yالبلدyذلكyطفولًةyي�شمى
هوyعلىyاخلارطةyغريyموجود.
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رفاق الطفولة

الطفولةyاإىلyالأبدyيفyذاكرتي.
اأتذكرyكلy�شيء:

yاملتنقلةyاخليمةyعلى
yاحلزينةyوالأخبارyال�شقاءyمنyالكثري

والأحلمyال�شبابيةyحولyامل�شتقبلyال�شبابي.
والطفولةyوحدهاy�شعيدةyدائمًا!

اأمواجyالبحرyحملتنا
yمثلyاخليول,

yالأبي�ضyالنجُمyالرحلِتyاأ�شاء
وَلهُبyالرمالyاأحرَقyالأُكّف.

لyوهبتناyاأكرثyمنyمرة حَّ حياةyالرُّ
yمنت�شفyالنهارyودخانyالأما�شيyاحللو. حرَّ

�شوقيyللطفولةyولكم
رفاقyاأولyاأفراحyالرتحال.

اأ�شدقائيyاحلميمون,yاأ�شدقاءyال�شنواتyالبعيدة,
مثلyاحلليب

yنقيٌةyروحyالطفولة.
القرابةyمعyالأر�ض,yيفyالقلبy-�شوءyال�شعادة,

معyكلyالكونyجواٌرyقريٌب.

تاأرجحناyعلىyموجاتyاحلياة.
احلياةyقافلة,yوم�شارهاyحمدد.
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yعائلتهyالآنyلديهyمناyواحٍدyكل
واأحزاُنهyوجناحاُته.

ولكنyعندماyت�شّليyابنك,
ترىyيفyعينيهyال�شغريتني,yمثلyقطعَتيyحلوى,

يفyابت�شامتهyالطفولية,yيفyَعْدوِه
انعكا�شًاyماألوفًاyلأعوامكyال�شعيدة.

وكطفلy,yy�شت�شتيقظyفيكyمرةyاأخرى,
ومتلأyحياَتكyالذكريات:

ال�شديُقyالأول,
واحلُبyالأول,

والتيُهyيفy�شهولyالوطن.

واأنتy�شتبكي,yتعانقyالبكر:
للأ�شف!

yyلyيكنناyالرجوعyاإىلyالطفولة,
لyيكنناyاجللو�ضyعندyالنارyالقدية,
لyيكنناy�شربyاملاءyمنyالأنهارyال�شابقة.

-yنكونyاأنyيكنناyلyالأطفالyمثلyالأطفالyمع
نحنyن�شاركyجتربًةyعاي�شناها.

البابyمغلق.
لyيكنناyفتحه

-yاملا�شيyالبلدyاإىل
ن�شيناyالكلمة...
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المنزل

...yتقول-املنزل
والقلبyينقب�ض,

لyتوجدyمنازلyت�شبهyمنزلyالأب.
لوyكانyالعاملyكلهyمفتوحًاyاأمامك,
معyذلكyلyيوجدyمكانyاأغلى.

...yاملنزلy-yyتقول
كماyال�شوء,

اyالأم! كماyلوyمل�شْتyكفَّ
فبدايةyالوطنyموقٌد

ي�شتعلyيفyمنزلكyاحلبيب.

املنزل,yاملوقد...
كلy�شيءyاآخرyيفyوقتyلحق.
والكثريyبداأyيفyالقليل.

اأنتyلyتوُلدyيفyالعامل,yولكنyيفyاملنزل,
yالبدايات. هناyمنبُعك,yبدايةyكلِّ

املنزلyهوyال�شند,
جوهرyهذهyاحلياة,

حلٌوyهوyدخانyالقريةyالأم.
منyهناyانطلقُتyيفyطريقي.
هناyنظرyامل�شريyيفyعيني.
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زتyاأحلمyال�شباب هناyتعزَّ
ونادتنيyاإىلyالطريقyال�شعب.

�شوفyاأ�شرتيحyمنyال�شخبyالدائر
واأعودyاإىلyهذهyالعتبة.

منزلyالأبyملyيختفyمنyعينّي,
لyيغادرyقلبيyاأبدًا.

y�شاعةyالفراق, وعندماyتدقُّ
اإىلyالدربyالأخري
املنزلyيهديني.

-yyاجتمعyشيء�yكل
y-yyواحلزنyال�شعادة

يفyهذاyاملنزل,yال�شغريyواملتوا�شع.
yاأفهمyاأنyالآنyاإىلyاأ�شتطيعyل

هلyهناكyحدوٌدyبنيyالوطنyواملنزل؟

yاملركباتyالنجومyاإىلyتطري
احلياةy-yطريق,
حركٌةyاأبدية.

-yقويَّةyالأر�ضyجاذبية
اإنهاyبب�شاطةyجاذبيةyاملنزل.
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الُخْبز

ماyاأكرثyالكت�شافاتyاحلكيمة
والخرتاعاتyاجلريئة

التيy�شَنَعْتهاyيفyع�شرناyالذيyلyيعرفyالكلل
عبقريةyالإن�شان!
قوافُلyاملركبات

تطريyاإىلyكواكبyالكون,
وامل�شافاُتyالطويلة

بنيyالكواكبyاأ�شبحتyغريyموجودة...

حتىyال�شم�ضyيفyبع�ضyالأحيان
yاأرقناyمنyمتر�ُض
وتطلعاِتناyواأفكاِرنا.
ومعرفة,yالوقتyكذلك,

yالطريقyيفyنحُنyن�شتطيعyلyاأننا
البتعادyعنyالهدف,
اإذاyحتىyالنهاية

بyاجلوهرyذاته. ملyجنرِّ

يفyكلyيومyنحنyمعكم
yجديدةyمعجزاٍتyنرتقب
وبعدyاأنyتعّودناyعلى
اأنناyكلyيومyنك�شبها,
-yقدمyموطئyعنyنبحث
�شوفyجندهyيفyمكانyما!

-yفيهyن�شرتيح
لوyنقّلبyالأر�ض!
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ولكنyكلyهذا:
-yوالروبوتy,والليزرy,الف�شاء
yترفيهيyعقلyاإلyهوyما

جتربةyهامة:
�شلفyجمهولنا

اكت�شبyاملجدyالأبدي
يفyاليومyالذيyفيهyاخرَتَعyاخلبز

لإخوانهyاجلياع.

�شطعyوجهyالطبيعة,
ال�شماءyاأ�شبحتyلطيفة,
عندماyعلمyال�شلف

طعمyاخلبزyال�شاخنyالطيب.
اأ�شبحتyللنا�ضyماألوفة
الدرد�شةyعندyاملوقد,
حيثyقطعةyاخلبز
متدهاyيٌدyاإىلyيٍد.

كمyكانyعلىyاأر�شنا
...yج�شعةyج�شارات
yاأبيهاyبكرةyعنyكلها

علىyاخلبزyوحدهy�شمدت!
اأغنيyجمدyاخلبز!
هوyبالعنايةyالإلهية

yالإن�شان
اخرتعهyللأبد!
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األغنية

تyالتلُلyالأغنيَة, هزَّ
yمثَلyطفلyيفyاملهد

اجلبالyالزرقاءyعلىyراحاتهاyهزتها.
yالطويلةyالأغنيةyهذهyغّنواyاأ�شليف
�شاّبنيyفيهاyبوؤ�شهمyالأبدي.

ب�شرخةyالتياراتyهذهyالأغنية
دوتyيفyني�شان,

والق�شبyاحل�شا�ضyرددهاyعندyالفجر.
yالطويلةyالأغنيةyهذهyغّنواyاأ�شليف
�شاّبنيyفيهاyبوؤ�شهمyالأبدي.

رياحyال�شحراءyملأت
yyبتلكyالأغنيةyاملزامري,

اأمواجyالبحرياتyجمعتهاyعلىyال�شوت.
yالطويلةyالأغنيةyهذهyغّنواyاأ�شليف
�شاّبنيyفيهاyبوؤ�شهمyالأبدي.

ب�شتانyاجُلزر
y,الأخ�شرyاجلبليyوالتنوبyy

م�شاراتyالتجول,yوالطرقyهزتها.
yالطويلةyالأغنيةyهذهyغّنواyاأ�شليف
�شاّبنيyفيهاyبوؤ�شهمyالأبدي.
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اآٍهyياy�شهوبي!
yيفyكلyقلبyتنب�ضyحقًا

اأغنيةyالأر�ضy-y�شميناهاyامل�شري.
yالطويلةyالأغنيةyهذهyغّنواyاأ�شليف
�شاّبنيyفيهاyبوؤ�شهمyالأبدي.

ي�شمعyالعامل.
م�شتبعدًةyالأحزانyوال�شدائد,

ت�شدحyالأغنيةy–yهيyباحلبyالأبديyمليئة.
وهلyتتحولyال�شهوبyاإىلyموطنyال�شعادة,
اإذاyملyتعرفyالأغنية,yوملyُتغنها؟
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صيادو األسماك

ذهبyجديyاإىلyمهنةyال�شيد
ومنذyذلكyاحلنيyملyيعدyاإىلyاملنزل.

فوقyقبهyالفارغyيبكي
طائرyالنور�ضyبري�شةyاحلداد.
واأبيyخرجyمعy�شبكةy�شيد
وراءyالنجمy-رفيقyال�شياد.
الأَمyالتيyتوهبyاحلياةyواملوت

لyالبحرyلأبي. حتوَّ

...yيعدyمل
yyوحدهاyالرياحyحتمل

فوقyالأمواجyاأننيyطائرyالنور�ض.
بجانبyالأولyعلىyجرفyالبحر
انت�شبyمزاٌرyمعyقبyفارغ.

م�شكنانyمبنيانyمنyطني,
ارتفعاyفوقyاملياهyالغا�شبة.

وكاأنهماyينتظرانyمنyمو�شمyال�شيد
ال�شيادينyالذينyحلَّتyبهمyم�شيبة.

مزارانyو�شطyال�شيح
لyيرتاجعانyعنyاملياهyالثقيلة
yشيبد�yالقبابyحتتyفلديهما
بكاءyال�شعر,yورياحyاجلوyال�شيئ

ونظرyاإىلyالبعدyالرماديyلآرال )1(  
ابنyال�شيادyمنyالتلyاملظلم:

yyاآرالy-بحرyداخليyيقعyيفyاآ�شياyالو�شطىyبنيyاأوزبك�شتانyوكازاخ�شتان.   )1( 
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هلyالبحرyا�شتاق؟
اإنهاyقرابنيyاأرادهاyاملوتyنف�شه!

�ضyالطني للقبورyكدَّ
اأثارyالع�شبyال�شره.
yالقا�شيةyالهاويةyلعَن
رyاأنyيرتكها. وفكَّ

تخبَّطyحتىyال�شباحyمنyاحلزن,
ي�شمعyكيفyتقعقعyموجةyالّزبد.

كانyالبحرyمهده
هyمنذyطفولته... اأ�شماهyاأمَّ

كيفyاخلروجyومغادرةyهذاyال�شاطئ؟
كيفyتتخلىyعنyم�شريك؟
هلyباملوتyوحدهyُيقا�ض

ُبعدyالبحرyيفy�شواريyال�شفن؟

هاyهوyمرةyاأخرىyيفyالقاربyالطويلyالأنف
y,جهدًاyخر ُف,yكماyمنyقبل,yدونyاأنyيدَّ يجدِّ

واملوجةyطارتy�شوبهyبانحراف,
واملوجةyا�شطادهاyمبجاذيفه.

كانتyاحلياةyمثلyيومy�شيفي,yطويلة
ُخِلقتyلل�شعادةyوحدها.

yبروحهyوحيدًاyكانyاأخرىyومرة
معyهذاyالبحر,

yyyyالأبديyبالن�شبةyله.
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الرحلة البعيدة
»yا�شمعyياyُبنّي!

لyعلىyالياب�شة,yولyعلىyالأر�ض,
ياyِبكري,yاأنتyوُلدتy-يفyعا�شفةyداوية.

بْتyيفyخما�شهاyاأمكyعلىyمنتyال�شفينة. تعذَّ
علىyال�شفينةyالتيyوُلدتyعليها,yاملبحرةyيفyرحلةyبعيدة...«

هكذاyقالyيلyوالديyذاتyمرة.
يبدوyيلyاأننيyنف�شيyاأتذكرyتلكyال�شنة:

اخلرقةyالتيyدثروينyبها
�شطفوينyيفyموجةyماحلة,

دمyاحلبلyال�شريyاختلطyمعyملحyمياهyاآرال.

علىyالأر�ضyن�شاأُتyو�شطyال�شعادةyواحلزن.
ولكنyم�شادفةyاأنyطريقيyمثلyم�شريyبحار:

يفyحياةyالأ�شئلةy-مثلy�شعابyمرجانيةyورفy�شخريyيفyبحر.
ملتزمyبطريقيyنحوyاحلقيقةy-مثلyالطريقyنحوyنورyاملنارةyال�شاطع.

تنق�ضyالنوار�ضyعلىyالأ�شماك,yمتعط�شةyللك�شب.
اأناyاأي�شًاyبحاجةyاإىلyالغيومyوال�شماءyوالأ�شواءyيفyالف�شاءyاملفتوح.

اأفت�ضyعنyال�شاطئyالعزيزyيفyبحارyاحلياة.
رحلتيy-yنحوyاحللم:yر�شيفيyلyيزالyبعيدًا.

منyال�شعبyالتغلبyعلىyاإرادةyاجلائحةyاملاجنة.
لقدyوُلدُتyاأناyعلىyالأمواج.
مهديy...اأمواجyالبحر.

لهذاyال�شببyماyزلتyاأعي�ضyبحريةyوبفخر
كماyلوyكنتyاأعومyعلىyاملوجاتyالرهيبةyيفyرحلةyبعيدة.
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الُحلم

اأيهاyاحللمy-yاأنتyوا�شٌع,yمثلyالأر�ض.
تارًةyحافُةyهاويٍة,yوتارًةy�شفُحyجبل.

احللمyِقّمٌة.
y,اأناyاأكنyملyاإنy,َمْنyy

يكنهyاليومyاأنyيقهرyالقمة؟

واندفعتyاأناyاإىلyالأعلىyبعناد,
والُبعدyبالكادyيظهرyيفyال�شباب.
-yy,شحابة�yهناكyاأنyتظن

y-yy!انظرyy
ظلكyهوyماyيحجبyالقمة.

ولكنyاإذاyكنَتyقدyوُلدَتy�شجاعًا,
ابحثyيفyنف�شكyعنyبدايةyحلمك.

yyقْفyووجُهك
yy,ال�شم�ضyنحوyكماy,اخلطرyنحو

بحيثyظلُّكyلyي�شبقك.

بنيyال�شباحyوامل�شاء
yyم�شارyاحلياةy�شريع.
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اأيyحٍظ
yلنغرفyحالَفناy
منyهذينyالنهرين,

yyyاللذينyيتدفقان,yويفyجمرىyواحدyيندجمان:
-yوالفرحyاحلزن

yyذلكyهوyجوهرyنهريyاحلياة.
تغطينيyموجُة

هذينyالنهرينyال�شريعني
تارًةyحزٌن,yتارًةy�شعادة

yمتكننيyمنyال�شرابyحتىyالثمالة.
واإذاyمعyواحٍدyمنهما
yyyانتقلُتyحتىyامل�شب,
-yyيفهمنيyالآخر
. yوقويٌّ yyنقيٌّ

وهكذاyيجريان
هذانyالنهرانyيفy�شفاٍفyواحدة,

تاركنيyعلىy�شفتّي
تارًةyع�شًل,yوتارًةyملحًا.

yحلٌوyشيٌح�yتارة
yمنyال�شفةyاإىلyال�شفةyيفوح,

yيغرقهماyوتارًة
y�شوكyاجلمل,yالعاقول.
طعمانyلدىyاحلياة,
yyyولونانyلدىyالزمن.
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هذاyالليلy�شحابًةy�شوداًء
yyيب�شطyاأجنحته,
هناyكبجعٍةyبي�شاَء

yyي�شبحyالنهارyيفyمياهي,
ومرةyاأخرىyكتابyاحلياة
yyبر�شاقةyيت�شفحyالأوراق.
ومرةyاأخرىyاإىلyهذاyالكتاب

امتدتyيدي.
yعلىyمنحدراتyاجلبال,
yyعلىy�شريرyالرمالyالناعم,

تارًةyمياهًاyقامتًة,
yyوتارًةyمياهًاyم�شيئًةyم�شتن�شقة,

بنيyال�شباحyوامل�شاء
yyyيندفُعyَنهُرyاحلياة.
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ق التدفُّ

معyُحلٍمyواأغنيٍة
yyاأم�شيyيفyمنطقتيyالأم.
وطنيy–yاإيل-اأقول,
yyاأر�شيy...yاإيل...

yاأكرر.
فيكyاأفكاري,
yyواأغايّن,

yyوبدايةyاأعمايلyاخلرية,
yالفر�شانyمنyالكثريyلوyحتى

yياy�شهوبي
دوِك, yyyyقبليyجمَّ

نعم,yكمyمنyال�شعراء,
yyyyياy�شهوبي,
غّنوِك!

لأبلغyب�شعوبة
yاجلبارةyقوتهم
اأنا-تدفُقyجديٌد.

اأفت�ضyعنyجمراي,yعا�شفًا.
لي�ضyمنyجبالyاآلتاو,

ولكنyاإىلyاجلبالyالآنy�شاأجري!
. اأناy–تدفٌقyقويٌّ
دميyال�شابyاحلار
yyيفyعروقي
yyيتدفق.

دٌمy�شاخٌنyمتوهٌج
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بال�شم�ضyلyيحرتق!
اأيتهاyاحلياةyاجلميلة

yوّجهيyاإيلَّ
نظركyالواعد,
اأنا-�شاعرك
يك yاأنا-yُمغنِّ

yyفيِكyحتىyالنف�ضyالأخري
yyمتيٌم.

اأناyتدفقyاحلياة.
yyyاأيهاyالعاملyالعجوز,yاأنتyتعبَت

yyyاأنتyتعبَتyمنyانتظار
yالتغيري,

�شاأجريyاإليك!
yقممكyواإىلyy
�شاأرتقيyبالتاأكيد!
�شوفyاأرى

كيفyيفyالُبعِدyامل�شرِق
يلّوحyامل�شتقبلyيلyبيده,
والأيامyالبعيدة
البعيدة

تاأ�شرينyاأكرثyواأكرث.
اأناy-yتدفٌق!
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الشرف والكبرياء

لكلy�شيٍءyيفyهذهyاحلياةyطبيعة
دتyالأ�شباب. حدَّ

الن�شاءy...�شرفyال�شعب,
كبياءyال�شعبy...الرجال.

yالأ�شياءyاأعماقyاإدراكyعن
ينبهyالقلُبyال�شمرَي.
عنy�شونy�شرفك
كبيائيyلنyَتنام.

y
-y,وال�شهوبyالنا�ضyاأيهاy,ا�شمعوا
ال�شرفyلyي�شقطyعلىyركبتيه,

كبيائيyلنyتتحّمل
ولنyتغفرyالإهانات.

فهذاyوا�شحyجدًا
لنyتكت�شفyمغزًىyاآخَر.

yالبقعةyاملَدنَّ�ضyال�شرفyمن
اإىلyاأبدyالآبدينyلنyتغ�شلها.

لكلy�شيٍءyيفyهذهyاحلياةyطبيعة
دتyالأ�شباب. حدَّ

الن�شاءy-�شرفyال�شعب,
كبياءyال�شعبy-الرجال.



212

اقتراح

yالعامyعبyالأر�ضyبعدyالعام. يرُّ
غلفyالكتابyالأحمر )y  )1ي�شبحyاأكرثy�شماكًة...

تتناق�ضyاأكرثyفاأكرثyالبجعاتyالبي�ض,
والن�شور,

y,ال�شريعةyال�شايغاyوظبيان
والغزلنyوالرنة...

-yالنادرةyُقزحyَقو�ضyاألوانyفاأكرثyاأكرثyتتناق�ض
جذورهاyاملق�شو�شةyاأف�شدتها...

اأُيعقلyاأنهy�شيختفيyمنyال�شهوبyاإىلyالأبد
العذمyالري�شي,
والوح�ضyاحلر
والطري

وقرمزيةyزهرةyالفجر؟
هلyوحدهyالغبارyال�شاخنy�شيتلوى؟

منyاأجلyكلyماyهوyحي
علىyالر�ض

تواyاإىلyكلy�شفرٍيyو�شرخة... اأن�شِ
حتىyلyتقفواyعلىyالرماد,
افتحواyكتابyاحلدادyهذا.

فيهyمنذyزمنyحانyالوقتyبالفعلyلإدراج
ال�شماتyالتيyكانتyمنذyالقدم,yيفyال�شرف
با�شمyاحلياةyامل�شرتكةyعلىyهذاyالكوكب,

حتىyلyي�شيعهاyاأطفالنا.

yيحتويyعلىyاأ�شماءyاحليواناتyوالنباتاتyالنادرةyواملهددةyبالنقرا�ض. yyالكتابyالأحمرy–y�شجٌلّ   )1( 
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لُندِخلyاإليهyاحلبyوالطيبة
ومفهومyال�شرفyومفهومyال�شداقة,

-yالقلبyنقاءy,احلّيةyالرقة
�شلحyالإن�شانيةyالعظيمة.
yماyنعتزyبه, ُندرجyفيهyكلَّ

كلyماyهوyمقد�ضyيفyالنفو�ضyيفyاأيyطق�ض.
لنyنخطئyجتاهyبع�شناyالبع�ض,
عندماyننحنيyجميعًاyللطبيعة.
بدايةyجميعyالبداياتyالإلهية
يفyالطبيعةyمنذyالقدمyتذوب...

�شَهَلyاحل�شاُن,
العجُلyخاَر,

و�شاحyيفyال�شماءyطائٌر...

ترتع�ضyال�شفحات.
وينظرyب�شكٍلyمبا�شر

ُحْكُمyالكتابyالأحمرyالقا�شي.
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خيول السهوب

y  )1( التولبارyخيولyواندفعتyطارت
عبyال�شهوب

...yالنجومyشلل�yيفyجنوٍمyمثل
يعدوyاحل�شانyالُكَمْيت,
مثلy�شقيقyالنار,

والعاملyكله,yيدور,yويطريyاإىلyالوراء...
اأطلَقyالفار�ُضyالعناَنyبجراأٍة,

�شاغطًاyبرجليهyعلىyجانبيyاحل�شان
ويطري,

كاأنهyفي�شان
ي�شابقyيفyال�شماءyال�شحب...

-y,اأعلمy,ي�شتيقظyالنائمyال�شرف
-yالطائرyفاحل�شان
حلمyال�شهوب.
العاملyوا�شٌع
حاّزاy�شدره,

يندفعyح�شانyالأحلم.
وال�شهوبyنقية.

وفوقهاyمثلyطيورyالنار
ت�شبحyاخليولyالذهبية.
-yبطنهاyوحتت

العا�شفةyالثلجيةyتدور
والعوا�شفyالرمليةyجتتاُح...

ْهَهاyبالعا�شفةyالثلجيةyعبثًا, ملyاأ�شبِّ
جتتاُحy-yولyترجع...

-yتولبارyخيولyشتندفع�yامل�شتقبلyيف
يفyوعلىyال�شهوبyتطرُيyجنومًا.

yyyتولبار:yح�شانyاأ�شطوريyجمنح.   )1( 
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األفق بعيُد المنال ...

اأْنyاأطوَفyالآن
جاءتنيyالرغبُة.
-yبعيدًاyنظرُت
َدyالأُفق. هناكyتورَّ
و�شَبَغyجماَلyال�شماء

اأمامy�شخامةyارتفاعاتyال�شهول.
متازحنيy�شهوبي-y�شقيتي:
y,واأ�شريyاأ�شرُيyالأفِقyنحو
لكننيyاإىلyالأفقyلyاأقرتب

ولyاأحلقyبه,
مثلyحلم.

...y!قريبًاyاأ�شبحy!هوyها
-yيبدوy,يظهر

هوyاأماميyواأناyاأمامه.
لكنيyاإىلyالأفقyلyاأقرتب,
هوyبعيدyاملنال,yمثلyجنم.

وماyيت�شحy-yلyينبغيyاأنyحتاول,
...yح�شانكyوتطارد

يفyالوقتyالذيyلyيقرتبyاإىلyالأفق,
كلyهذاyيعنيyجمردyارتباك؟
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لyياyرفيقي,yتنتظركyالأعايل!
yَعْدَوكyلي�ضyعبثًا! لذلكyفاإنَّ
y,اآفاقهyيتعدىyاأنyمبجردyفقط

يبلغyالإن�شاُنyهدفه!
y-yقليًلyاأمyكثريًا
...y!جُتملyاأنyتعلَّم

-y,الأعايلyحياتكyيفyتقهرyشوف�
تذكر:

yما, اأنyالُبعَدyهوyقلبy�شخ�ضٍ
قدyحتظىyبه,
يثرُيyباإ�شراٍق,

مثَلyاأفٍقyلكy�شعبyاملنال!...
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نظرية الحب

امتدتyالأيامyالقا�شيةyببوؤ�ٍض
يفyاملنزلyاخلانق,yكماyيفyمنجمyعميق,

نظريةyاحلب
yyyyyyyyyنظريةyاحلب

فّت�شتyُعنهاyيفyنزوةyاحلبيبة.

ولكْنyحتتyوطاأةyال�شكوكyوالأفكارyالقامتة,
يفyنزوةyعرو�ضyال�شعرyالعنيدة,

ملyيخطرyببايل
yyyyyyyyyملyيخطرyببايل

y.والأوتارyالقائمةyالأ�شلعyهذه
متyبع�شهاyالبع�ضyواأف�شدتyالدم جميعهاy�شمَّ

...yوهاج�شيyشغطك�
لذلكyاحلبyاأي�شًا,yلذلكyاحلبyاأي�شًا

ملyينجحyمعنا,yملyينجح.
اأنِتyتخبطِتyمعyابت�شامةyزائفٍةyعلىyوجهِك

انقب�ضyالقلبyيفyاأمٍلyقاتٍل-

خامُتyذهب
yخامتyذهب

راأيتهyعلىyاإ�شبعyفتاة.
عبثًاyاأ�شتح�شُرyالربيع,yروحيyثملة.
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...yالأ�شطحyعلىyالقطراُتyت عبثًاyدقَّ
يَنِني, فهمُتyمنyذلكyاليومy-اأنِتyلyحُتبِّ
كيوٍمyمنyاأيامyاأياَرyتزوجِتyباآَخر.

y-yوالدفءyاخلريyاأنواعyبكلyمليءyمنزلك
...yالذهبيyالبابyانغلق

واأناyعلىyعَجٍلyر�شمُتyبالطبا�شري
علىy�ُشبُّورةyاملدر�شةyيفyُمثّلٍثyقلبًا.
ْريِنyبالفرحyاأيامyاخلريف لyُتَب�شِّ
طارتyاأوراقyال�شجرyالرقيقة...
حتىyالآنyاأفت�ضyعنyنظريةyاحلب,
اأقلُِّبy�شفحاتyالكتبyاملدر�شيةyبياأ�ٍض.
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الوقت

الوقتy-yتولباٌرyمندفع,
لyيوجدyيفyالعاملyح�شاٌنyاأ�شرعyمنه.

نحوyال�شعادةyالأ�شطورية,
yyyyyyyyyاإىلyالأر�ضyاملذهلة
يفyغديy�شوفyيو�شلني.
اجلبالyوالهاوية,
yyyyyyyyyاللهبyواملاء

مبرٍحy�شيقهرهاyتولباري.
حلمُتyبذلكyيفyاأعوامyالطفولة,
والآنyاأنظُرyاإىلyالعاملyكطفٍل.

الوقتyلyيعرفy�شكوكًاyولyعط�شًا,
yال�شمت. يقعقُع,yوي�شقُّ

كل
yyyyماy�شاآخذهyمنyاحلياةyاأنا,

ذاَتyمرة
�شاأعيدهyم�شاعفًاyللحياةyالأبدية.

–yلنف�شيyاأقولyاأنا
ممجدًاyاحلي

دتyاإىلyال�شعِبyالديون. باأغنيةy�شدَّ
اأيهاyالوقت!

yyاإىلyالأمام,yياyوقتي!
اإىلyامل�شتقبل

ياyح�شاينyالأ�شطوري,yِطر!
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yyyال�شحاف��ةyبكلي��ةyدرا�ش��تهاyاأنه��تy,ومترجم��ةyو�شحفي��ةyش��اعرة�
yدي��وانyاأولy1973و�ش��درyyع��امyالكازاخي��ةyالوطني��ةyبالجامع��ة

y.»الزهرةالبي�ش��اء«y1975بعن��وانyع��امyله��اyش��عري�

yyyالرومان�ش��يyالغنائ��يyالتوج��هyاأ�ش��عارها yم��نyالعدي��دyاكت�ش��بت
y... yال�ش��جر yورق��ة« y,1977ع��ام y»ش��عادتي� yاأن��ت« y:ومنه��ا
yش��حابة�« y,1981ع��ام y»الدل��ع« y,1979ع��ام y»ال�شي��ف yقل��ب
yع��ام y»الأخ�ش��ر yال�ش��اطئ« y,1982 yع��ام y»ال�ش��حب yف��ي
yاأف�ش��ل yم��ن yواح��دة yواأ�شبح��ت y,الأ�ش��عار yم��ن y1984وغيره��ا

y.كازاخ�ش��تانyف��ي yالغنائ��ي yال�ش��عر yش��عراء�

yyyلمزاجي��ةyوحالته��اyالمعا�ش��رyالإن�ش��انyوتطلع��اتyم�ش��اعرyكان��ت
yم�شدرyبمثابةyللن�ش��اءyالأب��ديyوال��دورyالروحي��ةyحياته��اyوتغي��رات

y.لل�ش��اعرةyالرئي�ش��يyالإلهام

كولياش أخميتوفا
) وُلدت عام 1946(

yyyت�ش��رقyعندم��اyا�ش��تيقظ«y,»مع��يyلوكن��ت«y,»الخي��ولyوادي«y:مث��لyاأخ��رىyش��عرية�yدواوي��نyش��درت�yاللحق��ةyال�ش��نواتyف��ي
y1987وحت��ىyم��نyالفت��رةyف��يyالأ�ش��عارyتل��كyش��درت�yوق��دy»الم�شيئ��ةyلحظات��ي«y,»y!yش��عيًدا�yك��ن«y,»ماخاب��ات«y,»ال�شم���ض

y.الأدب��يyالمجتم��عyم��نyا�� ع��امy2015yولق��تyتقدي��ًراyكبي��ًراyلي���ضyم��نyجمه��ورyالق��راءyفح�ش��بyولك��نyاأي�شً

yyyالتركيةyواللغاتyوالتتاريةy,والأوزبكيةy,والقرغيزيةy,والرو�ش��يةy,والأوكرانيةy,البيلرو�ش��يةyاللغاتyاإلىyق�شائدهاyترجمت
الأخرى.yوتمyاإدراجyعددyمنyالق�شائدyفيyالكتبyالمدر�شية.

yyyوال�ش��اعرy,ميجيروفyاألك�ش��ندرyالرو�ش��يyوال�ش��اعرy,اإ�ش��لمyنازرولyالبنغاليyال�ش��اعرyاأعمالyترجمةyفيyالف�شلyاإليهاyيرجع
y.الكازاخيةyاللغةyاإلىyجيليت�ضyا�شميyاإدواردyالليتواني

yyy.»شعادتي�yاأنت«yكتابهاyعلىyال�شيوعيyال�شبيبةyاتحادyمنyلينينyجائزةyعلىy1978ح�شلتyعام

yyyف��يyالرئي�ش��يةyالجائ��زةyعل��ىyوح�شل��تy,»الم�ش��تقبل«yق�شيدته��اyعل��ىyالدولي��ةyن�ش��يمونوفyق�ش��طنطيyجائ��زةyعل��ىyح��ازت
yمدينةyلإن�شاءyالعا�شرةyوالذكرىyكازاخ�شتانyل�شتقللyالعا�شرةyبالذكريyللحتفالyالمكر�شةyالجمهوريةyال�شعرyم�شابقة

y.2006yع��امyكازاخ�ش��تانyجمهوري��ةyم��نyالدول��ةyجائ��زةyعل��ىyوح�شل��تy.اأ�ش��تانا
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أنتما االثنان

اأوه,yاأيهاyاخلالقyالقادر!
�شاندyجازيراyوجاركني,

احفظyمنyالفرتاءاتyوال�شرyابنتيyوابني,
بحيثyحتليقهماyحتىyال�شماء,yحتليقyالن�شر,yلyينقطع,
امنحهماyهواءyقممyاجلبال,yوقلِّلyعليهماyاحلزن!

yموهبةyالفن. احفظyيفyطفليَّ
بحيثyتذهبyالإجنازاتyاإليهم,yولكنyلyتبعدهماyعنyاخلدمة.
�شاعدهماyعلىyاألyَّيذيباyاأمامyاحل�شِدyاملنخف�ضyامل�شاعَرyالرفيعة.

yالرفاقyعلىyدروِبyال�شعود. امنحyطفليَّ

عندماyتتابعyقوافلyالزمنyطريقهاyاإىلyاملجهول,
, معyالدعاءyاأوكلyاإىلyاهللyالقادرyحبيبيَّ
حتىyيحلِّقاyويحلماyولyيندماyعلىy�شيٍء.

حتىyلyت�شّدyعوا�شفyال�شهوبyالثلجيةyدربهماyنحوyاملوقد.
اآمني!
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كوليزيي

يفyناٍدyليلٍيy�شهريyي�شمىy»كوليزيي«,
للحتفالyبعيدyميلدyامل�شيح,
ّمعyلفيٌفyمنyالأ�شدقاء جَتَ

منyال�شليعنيyيفyالأدبyوالثقافة.

دyاللقاءyمنyالفئةyالعالية, ُحدِّ
رyاأنyيكونyهناكyاأعلىyمنها. تعذَّ
فر�شاٌنyاأنيقونyكانواyيفyانتظارنا,

بعنايٍةyنزعواyمعاطفyالفراءyعنyاأكتافنا.

ةyعدٍن, كلy�شيٍءyتاألََّقyمثلyجنَّ
ُعزفتyمو�شيقىyملئكية,
وعبرُيy�شموعyالبنغالyامل�شاءة

تنّباأyَببدايٍةyyرائعة.

دyَد�ِشمًاyعلىyاملائدة, yجراُدyالبحِرyجتمَّ
والثعابنيyاملقليةyتعبت,

فاكهةyمنyاإيرانyيفyالكري�شتال,
قت. واأنواعyالنبيذyالفاخرةyتدفَّ

ب, حديثyالكمانyاملهذَّ
�شوتyال�شنجاتyاملحتج,
ال�شقُفyاأعمتهyالأ�شواء,
النبيذyالثمنيyان�شاب.
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هناyالغزوةyالدينية
لنyجتريyب�شل�شٍةyقط.

...yبالآخرyشعيٌد�yُهناyاأَحَدyول
اإنهyِنزالyجمالدٍة.

جمموعةyنخبويةyمنyاملغرورين,
لyيكنكyاأنyترىyمثلهاyحتىyيفyالكابو�ض.

املاُل...yاملاُل...yاملاُلyيتحدث,
بازاٌرyللغرورyوالطموحات.

اأناyيفyميويلyل�شُتyحرًة,
لكازاخ�شتانyوهبُتyقلبي,
مليئٌةyبحريةyال�شهوب,
ِتي! يyوُقوَّ فيهاy�ُشُموِّ

اأبناءyبلديyيفyخياِمyاجلنِةyهذه
ا�شتوعبواyكلمyالعهودyالغريبة.

حتىyالطيورyلهاyلغتها,
اأماyاللغةyالأم,yفيحفظهاyيفy�شدورهمyال�شعراء.

غريٌبyعلىyالقلِبyرننُيyالذهب,
حتىyولوyو�شعyاملك�شُبyرجلُهyيفyالركاِب,

منyخللyت�شييلyالأزمنة-
بيقظٍةyالكلمةyتوّجهyالوقت.

لنحفظyلغتناyالعظيمة!
ذلكyال�شوتyالذيyلyيظهرyيفyال�شحراء,

ذلكyال�شعبyعظيٌمyحقًا
الذيyحفَظyاأ�ش�شهyاملقد�شة.
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كازاخستاني!

كازاخ�شتاين,yبقاُعyع�شبyالري�ض
ربَّياينyيفyمهدyالآب,
اآكنيٌ )y  )1اأ�شيبyواأمي,

غنياyيلyيفyطفولتيyحلنًاyعزيزًا.

اأعتزyبرحابتكyياyكازاخ�شتان,
انyلع�شيقة. اأنِتyُمنحِتyكفنَّ

حتليُقyالن�شورyالتيyارتفعتyفوقك,
هناyتلقيyبظللهاyقافلةyالنجوم.

ياyكازاخ�شتاين,yاأنِتyتعطيننيyالغزلن
وتفر�شنيyال�شهوبyعندyالفجر,
yاجلبالyال�شماءyاإىلyترفعني

نحوyربيٍعyلyينتهي.

-yوال�شرقyالغربyاإىلyتنظرينyعندما
كلyالأ�شرارyيراهاyبوؤبوؤyعينك.
اأنتyاحلمايةyالأكيدةyوال�شند,

y!اإلهيةyاأغنيٍةyوبهجة

yyاآكني:y�شاعر.   )1( 
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ِمهاري!

ياyِمهاري-yاأنتمy�شعادتي!
تت�شبثونyبال�شدر-خفيٌفyنومyالأم.
عندماyحتومyاأفكاٌرyحزينٌة,
yy!روحيyفتغّنيyاإليكمyاأنظُر

ياyاأولدyرحابةyال�شهوبyاملحببني!
yyشمري�yعلىyبانيًةy,بنظريyشاأتابعكم�

اهتمامyالأمyروايةyاأبدية,
الهتمامyامللهمyالبعيدyعنyكلyلوم.

y.ابنيyمعyلبنتيyالكب«-اأوؤكدyت�شتعجلyل«

كلy�شيٍءyيفyالعاملy�شياأتيyيفyوقته.
. العبا,y�شاغبا,yتدلَّلyyياyِطْفَليَّ
بعيدًاyعنyم�شريyنزواِتyالكبار.

لتنريyال�شم�ُضyطائرًاyذهبيًاyفوقكما,
عنyالأبديyيغنيyخريُرyالنهر,

كلy�شيءyلكماy–yكلyهذاyاجلمالyالدنيوي.
لهُبyفجرyال�شهوبyملهٌم.

y,الأبدyاإىلyلكماyقريبًةyاأ�شبحتyمرٍةyذات
دخلتyبيتناyك�شاحبةyبيتyدونyا�شتئذان,
y,الذهبيyال�شم�ضyوغروبyال�شيفyاأغنية
حتليقyالبجعات,yمثلyروا�شَبyلوؤلوؤية.
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لyحتزنا!yلت�شتبدلyالأعواُم
دقائَقyالأحزانyبفرحكماyالداوي.

ليدفئكماyالفرحyلي�ضyيفyالبدايةyفقط,
ئyالطفَلyحديُثyالأم. كماyُيَدفِّ

ياyِمهاري!yدونyاأنyتعرفاyلومًا
حلِّقاyرياَحy�شهوٍبyبعيدًا.

اقتحماyاليورتا,yاأيقظاyاأقاربكما
بالأغنيةyالتيyاأهدتهاyلكماyالف�شاءات.

بيتيyال�شغريyملرحكماyلي�ضy�شيقًا,
لكنy�شرابyالطفولة,yللأ�شف,yلي�ضyاأبديًا.

اأُر�شعكماyحليبًاyواأغنيًةyحليبية
هيyالأقوىyو�شطyالأغاينyاملوجودة.

معyاأينyم�شوؤولةyاأمامyاهللyعنكما,
بالن�شيحةyلنyاأخجلكماyواأوؤنبكما,
فاحلياةyهيyمعّلمنا,yودونyكلٍل
تعطيناyالدرو�ضyالقيمةyهذه.
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خياطة زر القميص

»yاأنتyلyحتبنيyبالقوةyال�شابقة,
-y»...املنزلyاإىلyالعودةyيفyلت�شرعyحاجةyهناكyلي�ض

فّكرُتyبحزٍن,yياyعزيزي,
جل�شُتyلأخيطyزرyالقمي�ض.

علىyقلبيyالكثريyمنyالعلماتyاحلزينة,
تاأخذyالأياُمyفرَحyاحلياة.

, لكنيyاأعتقد:yاأنتyبروحَكyنقيٌّ
مثلyقمي�شكyالأبي�ض.

ٌة. �شكوكyاملراأةyحتميَّ
ماذاyعنyحتميَّةyاحلزن؟...

ٍة. yبرقَّ يَّ مَل�ْشَتyخدَّ
عندماyانحنيُتyلأقطعyباأ�شناينyاخليط.

التهبyخداَيyمثلyوردتني,
ملyتقْلyاأنتyيلy�شيئًا.
كلy�شكوكيyواأحزاين
داَوْتهاyالقبلُةyاملحبوبة.

yب�شراحٍة. نظرَتyيفyعينيَّ
اأِقُفyيتيمًةyاأمامك,
y�شغرٌيyِخيَط اأناyزرٌّ

اإىلyقمي�شَكyياyحمبوبي.

بنظرٍةyاأطفاأَتyاأحزاين,
...yوماذاyع�شايyاأنyاأقول؟ �شمتُّ
لفهِمyاأنناyملyنفقدyاحلب,

تكفيyحلظة!
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الناُس والُمدن

عندماyيطريyاإىلyالأر�ضyثلٌجyجديٌد
وتنع�ضyالقوىyاجلبارةyيفyالطبيعة,
ين�شغلyالإن�شانyبتفكرٍيyقلق:

يفyالبد,yيفyالعا�شفةyالثلجيةyُي�شّيدyاملدن.

هيyمثلyجبالyحجرية...
َت�شتبدلyالقممyبقممyجديدة,

لي�ضyلديهاyنهاية...
�شاحاتyتذهبyاإىلy�شاحات,
تلتقيy�شفوٌحyوودياٌن.

احلدائقyت�شري,yبحيثyتت�شابكyباأغ�شانها,
ت�شريyال�شحاريyلتندمجyمعyاملياه,

-y!حولكyانظر -yالبع�ضyبع�شهاyاإىلyالأبنيةyمت�شي
بعدyاأنyتقاربتyاجلدرانyوجوٌهyبلyم�شاعر.

هيyمثلyجبالyحجرية,
والقممyبي�شاءyمنy�شوءyالليل,

...yنهايةyلديهاyلي�ض
لكنyالأمرyيزداُدy�شعوبًةyعلينا
اأنyتفهمy�شخ�شًاyبجانبك.
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كلماy�ُشّيدyبناءyب�شكلyاأقربyاإىلyبناءyاآخر,
وكلماyكانتyالغرفyيفyامل�شكنyاأ�شيق,
-y,بال�شاكنyمعرفًةyاأقلyال�شاكنyيكون

وهكذاyاأ�شبحyهناكyالكثريyمنyالوحيدينyيفyالعامل!

اأحقًاy�شيكونyالنهاُر:yمثلyفراغ,
لنyنلحظy�شخ�شًاyقريبًاyمنا؟
لyفرَحًا,yلyم�شكلة,yلyجماًل

�شيمكنناyامل�شاركةyمعyاأيy�شخ�ضyيفyالعامل؟

yالقرونyم�شتبدلًةyyالتقويات, �شتمرُّ
والإن�شانyالذيyيقهرyالكواكب,
منyالوحدةyال�شريرةy�شيحرتق,

�شينطفئyيفyمياهyالليثي )y  )2اللمبالية.

دكyهذاyاليوم, اأحقًاyيهدِّ
ياyباينyالأر�ضyاملتعددةyالطوابق؟
حتىyالغرانيتyاملتوح�ضyواجلاف

جتاهyال�شخورyاملجاورةyيت�شبثyبكلy�شفرة...

ا�شتجابًةyلأمليyت�شمُتyاحلدائق,
واأ�شعرyبالُيْتِمyب�شكلyاأق�شى:
بالتاأكيدyيفyالعاملyكلهyلyتوجد
روح,yملyتذبحهاyامل�شيبة.

yتعنيyيونانيةyكلمةyليثيyوكلمةy.والرومانيةyالإغريقيةyالأ�شاطريyعنهyتتحدثyوالذيy,هادي�ضyاأنهارyاأوyال�شفليyالعاملyيفyاخلم�شةyالأنهارyاأحدy:ليثيyy   )2( 
الن�شيان.
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yالأقربyال�شخ�ضyحتىyعندما
يعي�ُضyدونyاأنyيفهمyحزين,

غريٌبyمنذyزمٍن.yواأناyغريبyبالن�شبةyله,
مثلyهذاyالثلج,yمثلyهذاyالثلجyامليت.

قاعٌةy�شخمٌة!
ماyاأكرثyالعيونyاملنتظرة...
اإنهyيتوقyمل�شاعرyواأفكارyاحلّل.
y,ال�شاعرyاإلهامyيعطيهyالأمل
�شيهداأyالأمُلyاللذعyالآن.

لكنyال�شاعرyمن�شرٌفyعنyعذاباتyالنا�ض.
يفyق�شائدهyعنyتلكyالنارyاملقد�شة,
التيyترفعناyفوقyالرمادyالهالك,
احلبyمظلٌمyولyيوجدyلهyا�شم.

والكلماتyاململةyلyح�شرyلها,
مثلyجدراٍنyطينيةyبلyنوافذ.

احلبyحمجوبyباأ�شوارyعنyالنا�ض,yوال�شهوب
ُتزهر,yكماyيفyال�شابق,yويرثثرyالع�شب.

وتهرعyنحوناyمياهyم�شطربة,
ومرةyاأخرىyرحابُةyالأر�ضyمفتوحٌة,
yالقلبyيفyشيخفُت�yاحلبyاأنyحقًاyاأيعقل

و�شيهجرyالأر�ضyاإىلyالأبد؟

yرحيلهyعندyالزمنyلناyشيرتك�yوهل
اآلًةyتتحكمyبال�شعور؟

-yوالو�شوحyالق�شاوةy,وال�شرyاخلري
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هلy�شي�شاركyالإن�شانyالقادم؟

ولكنyل,yكماyيفyال�شابق,yالأرواح
يوقظهاy�شاعرyجُتّندهyال�شماءyاإىلyالأر�ض.

يتلكyالفعل,yولي�ضyالكلمات,
بها. وفو�شىyامل�شاعرyيفyوئاٍمyيرتِّ

واأناyيفyالأ�شعارyَبحثُتyدائمًاyعنyطريق,
كيyاأحميyالنا�ضyمنyالكارثة.

ومثلyالطيور,yاأطلقتyالأ�شرتوفيات )3(  ,
كيyاأعيدyال�شاخطنيyاإىلyاحلبyمرةyاأخرى.

ومنyاأجلyتوحيدyاأهلyالأر�ض!
لدّيyاأمٌلyوقلٌق:
عندyعتبتيyالعالية

يلعُبyالأطفالyيفyغبارyال�شم�ض.

فوقهمyتنت�شرyاأجنحةyاملدينة,
مثلyحداأةyبرّيةyتفت�ضyعنyفري�شة,
لكْنyلي�ضyخميفًاy�شلوكه,y�شلوكyالطري
�شربyالأطفالyالذيyملأyاحلارة.

-yاحلارةyاأولدyاألعابyيفyاملغزىyكبرٌيyهوyكم
احلاراتyال�شاخبةyهيyالنموذجyالأويّلyللعامل!

yyاأ�شرتوفية:yجزءyمنyق�شيدة.   )3( 
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اللغة األم

yالإلهام, عندماyياأتيyاإيلَّ
يحرقyبالكلمةyكماyلوyكانyَلهبًا,

عنyاأننيyمتعددُةyاللغاتyيفyتلكyاللحظة-
yطريyيفهمني, كلُّ

yاأزرَق. والثلجyالذيyيوم�ُضyظلًّ

لyتتجادلyمعيyياyعزيزي,yلyداعي!
يفyحلظةyالإلهاِمyالعوا�شُفyمطيعٌةyيل.
مفهومةyيلyالدموع,yوالفرح,yوبهجة
برتارك,yالذيyييلyاإىلyلورا,

وبايرونyاأ�شمعهyيفy�شجيجyالب�شتان.

�شت�شموyاأ�شعاريyزهورًا,
�شُتنطُقyب�شاتنَيyبلوطyرو�شيا.

واإذاyكانyغناءyالطيورyحتتyالغيوم
y,رو�شينيyمو�شيقىyاإىلyترجمه

فاإنyهذهyاملو�شيقىy�شت�شبحyاأ�شعارًا!

اأناyاأترجُمyمنyلغةyالأر�ض!
ن�شالyالروحyوالقلبyيكنyتف�شريه,

yالغابةyحفيفyشر�yووا�شٌح
-yالدخانyتاأرجحyاملواقدyوفوق
y�شيٍءyكلمًةyحية! yكلُّ �شيجدyيفَّ
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�شاأعطيyاللغةyللغاباتyيفyالواديyاجلبلي,
بقوةyالكلمةy�شاأمَتكنyمنy�شحِقyاملعدن.
مثلyهذهyالليلة,yمثلyجنومyاحلبوبyعالية

اأناyاأفهمyالروحyالقريبة
والعقلyامل�شرقyللزجنيةyال�شوداء.

تدفقاتyالأنهارyال�شافيةyاأفهمها
والأدغالyالتيyحتولتyاإىلyلهب,

لدّيyكلyاللغات,
لكنيyاأحتدثyالكازاخيةyمعكم.
بهاyyاأكونyم�شوؤولًةyعنyالأر�ض!
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الدانتيل

غادْرِت...
خلفyاحلجابyالرمادي
درُبyاحلياةyينتهي,
والق�شائدyالتيyكتبُتها,
لنyت�شمعيها,yياyاآبا )4(  .

ماذاyتبقىyيل؟
اأنyاأنحنىyب�شمت

واأعهدyاإىلyالورقةyبالكلمات...
دونyاأنyيلحظهاyاأحدyرحلتy�شانعةyالدانتيل,
ولكن,yكماyيفyال�شابق,yيعي�ضyالدانتيل.

وتعي�ضyق�شيدتي,
حيثyيفyبع�ضyالأحيانyيذهبyال�شطر

y,ال�شيخوخةyيعرفyاأنyدونyالذيyالنمطyعلى
يحفظyكلy�شيءyيفyقاعyال�شندوق.

فيهy�شرتىyجنومyالليل
...yقريغيز�شتانyاأر�ضyوبراعم

لكنyاأينyاأنتما
اأيتهاyاليدانyالعزيزتان,

اللتانyملyتتمكناyمنyالنتهاءyمنyن�شجyالزهرة؟

yyاآبا:yاأداةyملخاطبةyالأمyyوالقريباتyالأكبy�شنًاyمنyجهةyالأب.   )4( 
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وتلكyالتيyاأحنتyروؤو�شها
يفyانتظارyرياحyال�شهوب,
تyمنyالزمن ا�شفرَّ

اأو
منyالفراِقyمعy�شاحبتها؟
ة, اخليوطyالبي�شاءyامل�شفرَّ
لأننيyاأنظرyاإليِكyهكذا

علىyاأنِكyحفظِتyذكرىyاأمي...
يديهاyالدافئتني,yوبريقyعينيها.

yاأ�شتطيعyلyلكني
الت�شالحyمعyفكرة:

...y!احلياةyقيدyعلىyلي�شتy,الكلyمنyاأكرثyاأحتاجهاyالتيyاأن
هكذاyرحلْتyعلىyعجٍلy�شانعةyالدانتيل,

وطويًلyجدًاyيعي�ضyالدانتيل.
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الربيع. الَحْور

هبَّتyرياٌحyعاتيةyيفyالليل
وب�شعوبةyتقلَّبتyالغيوم.

...yالفجرyانتظاَرyاحَلْوِرyاأ�شجاُرyت�شتطعyومل
بهاyمنyجديدyنداءyالربيعyاجلبار. عذَّ

اجلذوعy�شاحبةyمثلyوجوهyاأمهات
يفyالعذابyينتظرَنyولدَةyحياٍةyجديدة,
مُت�شكyبالهواءyباأ�شابعyالأغ�شان
وتدفعyالدمyعبyالأوردةyاملتوترة.

طوالyالليلyورياحyالربيعyجتورyعلىyاجلذوع
وال�شحبyتطريyعبyالتيجان,
ولكّنyالظلمy�شيهداأ,
والُعَقدyالقوية

�شُتحُلyالُعَقدyعلىyكافةyالفروعyاخل�شراء.

yاأ�شجارyاحَلْوِرyاملورقُة! و�شت�شجُّ
الربيع!yيفyكلyمكان,yيفyكلyاإ�شاراته:

حتتyالثلجyالذائبyتعودyالأر�ضyاإىلyاحلياة,
يفyال�شهوبyَتْدَفاأyالرمالyالباردة.

وتتنف�ضyال�شعداءyيفyن�شفyالنوم
حتتy�شم�ضyالربيعyاأ�شجاُرyاحَلْوِرyوالَقْيَقب.

وتت�شبُثyاأوراقyال�شجرyاملولودةyبي
وال�شوءyالأخ�شرyينريyالتيجان.

الربيع!yامتلأتyاأوراقyال�شجرyبرثثرِة
الكتاكيتyال�شبيانيةyالتيyلyجتيدyالت�شفري,

والأع�شابyامللتهبةyبال�شباب,
ةyيفyال�شماءyال�شافية. والُقبَّ
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الرَّخاء

الطبيعةyحكيمة.yكلy�شيءyفيهاyحكيم.
ع�ْضyوباِركyاحلياة,

فاجلّنةyتعيدyاإليناyال�شباح
والليلyيعيدyاإليناyاجلنة.

y,رق اإىلyالتاريخyتقوُدyالطُّ
حتىyتريناyاليوَمyالتايل.

اأيتهاyاحليتانyوالبطارقyووحيداِتyالقرن,
ديyالنعمة! عي�شيyوجمِّ

...yال�شغريةyاليعا�شيبyاأيتهاyاأنِتyوحتى
لتتجّنْبِكyبعيدًا

الكوارُثyالأر�شيةyوالعوا�شفyالرعدية,
والأخلقyالب�شريةyال�شيئة.

ماyاأكرثyال�شرyمنyالإن�شان!
yظلمyالأجيالyهنا, لقدyمرَّ

ولي�ضyهناكyمنyُهْمyبلyخطيئة.yمنyقرنyاإىلyقرن
اأحرقناyالأر�ضyمتامًا.
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دّمْرناyالطيورyوالوح�ض.
م�شيناyعليها,yدونyاأنyُنخفيyوجوهنا.

لكنyهلyاأ�شبحناyاأقوى,
بعدyاأنyطردناyمنyالأع�شا�ضyالطيوَرyالبيئة؟

ًل ولكْنyاأل�ْشناyنحنyُعزَّ
الآن,yمثلyوح�ٍضyاأعزل؟

نحنyمعهاyمتحدونyباأرواحناyاإىلyالأبد,
والر�شا�شةyتطريyاإلينا,y�شدقني!

هلy�شنجدyغدًاyاملاأوىyوالغذاء؟
الطبيعةyم�شيطرةyعلىyالنا�ض.

نحوyع�شٍرyجديٍدyنفت�ضyعنyطريق,
اهدناyواجعلناyعقلء!

اأعدyالعاملyالرائعyواملتاألق
عاملyاهللyالأ�شلي,

yون اإىلyحيثyالنا�ضyالعاقُّ
دعاهمyاخلالقyاإىلyالوليمةyالأبدية.

ونحنyح�شودونyو�شيئون,
لقدyدن�شناyهبةyاهلل.
اغفرyلناyحقبناyالغبية,

ن�شوَةyالك�شوف,yن�شوَةyاحلروب.

-yyواملعاركyاجلنونyو�شطyلكن
-y!زمنyمنذyح�شابهمyفقدوا
ملyتخُبyعبقريُةyال�شعب,
ملyيتبددy�شعبي.
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خطيٌب,yبارٌعyيفyاملقارنات,
�شاعٌرyمعyروحyمفتوحةyعلىyم�شراعيها,

اأح�شَرyقيا�َشه
يفyعامٍلyم�شتنرٍيyووا�شٍع.

ىyعامَلُه و�شمَّ
لألفyعامy�شعيد.

كوينyمتعددًةyومقد�شًة
ياyاأر�شي,yياyُنوِرَيyالأبوي!

ليَخْفَكyالعدو,yوُيقَتْل
لياأِتَكyالرخاُء,

ولتزدهرyفيكyالروُحyاجلميلة,
وليتعززyالعقُلyامل�شرق.

ولي�شبحyالإن�شانyخمتلفًا.
األقاك,yاأنتظركyهكذا!
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الشارع

ال�شارعy�شبيٌهyبنهٍرyهائٍج,
ُتبحرyفيهyال�شفن.

تلكyحافلٌةyيزدحمyفيهاyالعابرون,
وهناyتوقفتy»جيغويل«.

...yاأري�ضyبنهرyال�شارعyُه �شاأُ�َشبِّ
اأولئكyينظرونyحتتyالأقدام,yهمy–yيفyالأعايل.

هناك,yحيثyافرتقyللتوyاثنان,
اأياديyاثننيyاآخرينyت�شابكت.

تغريدyالطيور,y�شف�شطة,yطفرة
تتدفقyوابًلyعلىyجمرىyالب�شر.
هناكyيحملونy�شريرًاyلطفل,
هناكyينقلونyاإكليلyِحداد.

�شخ�ٌضyماyهداأyاإىلyالأبد,
–yمرةyلأولyالعاملyاأب�شرyماyشخ�ٌض�
�شتلحظyكلy�شيءyيفyموجاتy�شريعة:

عيدyميلد,yو�شاعةyانف�شال.

وانظر,yلyعجبyيفyاأنyتريد
كلyذلكyللحظةyل�شتيعابهاyبالكامل,
yاحل�شدyيطريyعلىyطولyالر�شيف, لكنَّ

مفتونًاyباإيقاعyاحلياة.

والأر�ضyالتيyتلتقطyب�شغٍفyالأ�شوات,
�شتكونyدائمًاyقادرًةyعلىyمتييزyو�شطها

�شعادَةyلقاٍءyاأول,yاأمَلyانف�شاٍل
واأفكارًاyب�شريةyتغلي.



241

ابتهاٌل

راأيُتyاجلبال,yوالقممyالغرانيتيةyيفyما�شاتyتاٍج.
راأيُتyال�شماء,yوهجyالكرةyالأر�شية,yوالف�شاءyال�شحيق.

راأيُتyحقلyالذرةy-yهناكy�شباحyاجلنةyتوهَجyبالأ�شعة.
راأيُتyالب�شاتنيy-yعبقyاأوراقyال�شجرyالتيyفا�شتyبه.

راأيُتyاملياه,yاملياهyالعظيمةy-موجاتyاملحيط,
كانتyغا�شبًة,yهائمة,yوكاأنyجرحًاyعَذبَّها.

حَب,yالغيومyالغا�شبة,yاأغلقت راأيُتyال�شُّ
تyال�شماَءyالثقيلَة,yوم�شاحاتyالدخان. وغطَّ

راأيُتyال�شهوبy-ف�شحةyزرقاء,yحيثyالأنهاُرyالقذرة.
راأيتy�شيادyال�شايغاy-عرفyالوح�ضyيفyرجل-حكيم.

راأيُتyالأعا�شريy-yجرَفْتyُقَرىyال�شهوب.
راأيُتyال�شواريخy-وهي,yكروؤية,yاندفعتyفوقي.

ا,yويفyالتياراتyالهوائية راأيُتyالهواءy-كانy�شامًّ
ماتتyاإىلyالأبدyالزهوُرyوالأ�شجاُرyوطيوُرyال�شرق.

راأيُتyزمانًاyعادتyمعهyالعقوبةyال�شماوية.
يوؤملنيyاأنyاأكتب!yاأوه,yملاذاyقلُتyعبثًا؟
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yعادyاإىلyاحلياةyفيه. كمyهوyالعاملyم�شطرٌب!yواخلوفyالبدائيُّ
ت�شوناميyيهِدُر,yوالأر�ضyتهتز.

والياب�شةyتغلي,yوالهاويةyغا�شبةyحتتنا.
ومرًةyاأخرىy-اأعا�شري,yومرًةyyyاأخرىy–yموجات-ت�شونامي.

ياyاهللyياyقادرًاyعلىyكلy�شيء!yالكونyمفتوحyلك,
احفظyالطائ�شني,yارحمyخملوقاتك!

اأعْدyاإىلyالكونyجمالyالتلوؤمyالأ�شلي.
الورقةyاخل�شراءy-�شهوبيy-يفyتاجكyالُقَزحي,

احفظyوارحم!
احفظyوارحم!

اأَ�شِغ,
�شت�شمعني,yاأبَتهُل:

...yروحيy-yشعبي�yاحفظ
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yyyالكلي��ة yف��ي yتخ��رج y,قاراغن��دا yبمدين��ة y1946 yع��ام yوُل��د
yكم��اy,التكنولوجي��ةyللهند�ش��ةyالكازاخ��يyبالمعه��دyالجيوفيزيائي��ة
y»كومو�ش��مول«yالعلياyبالمدر�ش��ةyال�شحاف��ةyبق�ش��مyدرا�ش��تهyاأنه��ى

y.مو�ش��كوyف��ي

yyyكت��ابyواتح��ادy,ال�ش��وفيتيyالتح��ادyكت��ابyباتح��ادyع�ش��ًواyكان
yكت��ابyلتح��ادyو�ش��كرتيًراy,كازاخ�ش��تانyكت��ابyواتح��ادy,رو�ش��يا
رو�ش��يا,yعم��لyع�ش��ًواyمرا�ش��ًلyبالأكاديمي��ةyالرو�ش��يةyلل�ش��عر.

yyyعل��ى yوح�ش��ل y,شيا�ش��ي� yوكات��ب y,نث��ري yوكات��ب y,ش��اعر�
yجمهوري��ةyم��ن yالميدالي��ات yم��ن yوالعدي��د y,»المثق��ف« yو�ش��ام

y.كازاخ�ش��تان

yyy,بكازاخ�ش��تانyالن�ش��رyمج��الyف��يyعاًم��اyاأربعي��نyم��نyاأكث��رyعم��ل
y»براف��دا yكازاخ�شتان�ش��كيا« yشحيف��ة� yلتحري��ر yرئي�ًش��ا yوكان

فاليري ميخايلوف
) وُلد عام 1946(

yالكازاخ��يyالرئي���ضyع��نyميخالي��وفyكت��ابyكبي��رyب�ش��كلyالعلم��ىyالمجتم��عyثم��نyكم��اy,»الف�ش��اء«yالفني��ةyالأدبي��ةyوالمجل��ة
y.بمو�ش��كوy»العظيم��ةyال�ش��خ�شياتyش��يرة�«yشل�ش��لة�yشم��ن�yش��در�yال��ذيyنزارباي��فyنور�ش��لطانyــس األولyوالمؤس

yyy,»ال�شلةyدخ��ان«y,»الذهبيةyالقيلول��ة«y,»خب��ر«y,»ال�شري��حyال��كلم«y:مث��لyال�ش��عريةyالدواوي��نyم��نyالعدي��دyفالي��ريyاأل��ف
y.»الدخ��ان yو«ورق y,»اللق��اح«

yyyم��نyوالعدي��دy»ماركاك��ول«y,»باراف��وي«y:بينه��اyوم��نyومو�ش��كوyاألمات��يyف��يyش��درت�yالت��يyالوثائقي��ةyالكت��بyم��نyالكثي��رyاأل��ف
y.»حدودyله��اyلي�ش��تyالكلم��ة«yاأنyيعل��مyلأن��هyوحر���ض؛yبعناي��ةyالكلم��ةyم��عyال�ش��اعرyتعام��لy,ال�ش��يناريوهات

yyyمو�ش��يقيةyنجدy,ورو�ش��ياyكازاخ�ش��تانyوطنيهyم�شي��رyع��نyالعميق��ةyبالأف��كارyالمل��يءyوالفل�ش��فيyالحزي��نyالغنائ��يyش��عره�yوف��ي
y.ونثرهyش��عره�yفيyالتاريخyمنyالماأ�ش��ويةyالأحداثyترجمةyفاليريyيعيدyحي��ثyوالنم��اذج؛yوالعب��اراتyالإيق��اعyف��ي

yyyال�ش��ماءyبي��نyش��خ�ض�«yكتاب��هyعل��ىyليرمانت��وفyوجائ��زةy,»2013yلع��امyرو�ش��ياyكت��بyاأف�ش��ل«yجائ��زةyعل��ىyفالي��ريyح�ش��ل
y.ليرمانت��وفyميخائي��لyحي��اةyق�ش��ةyع��نy»والأر���ض

yyyال�ش��عرyودورy,موهبتهمyطبيع��ةyف��يyمتفك��ًراyال�ش��عراءyع��نyالنث��رyويكت��بyمعا�ش��رyكات��بyاأن��هyف��يyلكتب��هyالممي��زةyال�ش��مةyتكم��ن
y.الإبداعyوجوانبyالأ�شال��ةyف��يyوال�ش��عراء

yyyاإلىy»المعا�شرyالأدبyمخت��اراتy:الم�ش��تقلةyكازاخ�ش��تان«yوكتابy,»المعا�ش��رونyالرو���ضyالمهاج��رون«yكت��ابyترجم��ةyتم��تy
yyy.والأذربيجانيةyوالكوريةy,والبيلرو�شيةy,والكازاخيةy,والألمانيةy,الإنجليزيةyاللغات
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الفانوُس تأرجَح وصرَّ

, الفانو�ضyتاأرجَحyو�شرَّ
وحيدًاyيفyعا�شفةyثلجيةyغريyم�شموعة,

والثلُجyطار,yطار,yطار
اأعلى,yاأعلى,yاأعلى.

وال�شماُءyغائمٌةyيفyظلم
توهجتyب�شوٍءyحليبي.
يفyجوفyالليلyعندyالبوابة
yالفانو�ضyيفyمهبyالريح. يئنُّ

يفyاأر�ٍضyغريبة,yغريبة,yغريبة
مغطاةyبالثلوجyحتىyال�شطح,
هبَطyمنyال�شماءyمنزيلyالغايل

اأقرب,yاأقرب,yاأقرب.

يفyروحي,yيفyروحي
�شاَعyيفyمكانyما.

لyنوافذyفيهyولyاأبواب,
وحدهاyطوفاناتy�شوء.
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النوم الذهبي

هزيًلyمثلyال�شمري,yَهِرمًا
األقيُتy�شباكيyيفyالبحر,
وغريyمتاأمٍلyيفyاحلظyكثريًا,

جل�شُت,yومنyالرذاذyاملالحy�شكرُت.

تنف�ضyاملدىyاحلريَةyاملحرومة,
تدحرجتyال�شم�ضyعلىyموجةyحمطمة,

رتyبنوٍمyذهبي, وفكَّ
وملyاأكنyبحاجةyاإىلyاأيy�شيء.

yال�شمكyاأ�شرابyتراك�شتyال�شبكةyخللyمن
y,خفيًةyالعمُقyوحترك
طَفْتy�شمكةyذهبية
وقالتyيلy�شيئًا.

مثلyمناراتyحيةyيفyالهواءyالأزرق,
y,الذهبيةyكلماتهاyاإيّلyاأ�شرَعْت

y,كلماتيyكانتyلوyكما
وكلُّهاyكانتyعنyاحلبyوحده.
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ة عن بلدة منسيَّ

عنyالبلدةyاملن�شّية,
يفyهذهyال�شهوب,yحيثyلyتوجدyاإلyع�شبةyالري�شةyاحلرة,

اأهذيyدونyاأيy�شبب,
حايفyالقدمني,yاأ�شمعyالغبارyاللطيف.

تت�شبثyيفyالرياحyاخلفيفةyالعناقيدyالزهرية
للري�شةyاحلرة,yملائةyميلyملyجتل�ض.

ملاذاyبالن�شبةyيلyكلy�شيءyعلىyاأر�ضy�شائعاتyكاذبة!
اآٍه,yكمyهوyالغبارyالذهبيyدافٌئ!

رمباyاأ�شمىyملطفة
–yة منyاهللyلهذهyالأر�ضyاملن�شيَّ

y,احلقلyيفyح�شانyمثلy,ُترتكyاأن
ملدةy�شاعة,yحايفyالقدمنيyيفyالغبار.

اآٍه,yماyدامتyال�شُحُبyغائبًة,
غباٌرyلطيف,yاأ�شعةy�شم�ضyدافئة,
هكذاyكنتyلأ�شري,yمتجاهًلyمغزى
مغزىyاحلياة,yغريyاملوجود.
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َأْن َتُكوَن ُحّرًا ِمْن ُكلِّ َشْيء

y�َشْيء اأَْنyَتُكوَنyُحّرًاyِمْنyُكلِّ
مثلy�شحابةyتعومyاإىلyمكانyما,

تلمعyببيا�ضyثلجي
فوقyاأر�ضyامل�شاء,
y...شيء�yاأيyتريدyول
الأ�شعةyاأ�شاءتyالقادم

ا�شطادته,yطارتyبجناحyوردّي,
وتعك�ضyال�شوَءyالأخري

ل�شخ�ضyماyيفyالأفِق,yحيثyجتمدyالظلم.
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خليبنيكوف

y,الأغاينyال�شهوبyزهورyغنَّتyله
ال�شفادع,yمثلyمتاثيلyبوذا,yاأظهرتyلونهاyالبونزي,

كانyلقلقًاyمتاأمًلyيفyالع�شب.
بوؤبوؤهyارت�شفyالف�شاءyالبعيد,

وريحyدوامyالرتحال
احلرyتدفقتyيفyُزرقٍة.

طارتyاأرقامyاأ�شرابyالكراكي
ومغزىyالأزمنة,yمثلyاإ�شفنيyه�ض,yذاَب,
لكنyزاويةyالروؤيةyببهجٍةyور�شاقٍة

�شربْتyم�شماريةyطيورyالقرونyالطائرة,
y,ال�شريعةyالنا�شجةyللنجومyاحليyوالندى

وغيوَمyاحلليبyالطازج.

تنف�شتyالأر�ضyطنيyاخللق,
وغناءyاجلنادبyاله�ض
yذهبي, yوكاأنهyَحرٌّ رنَّ

انت�شبyال�شراُبyالرخيمyعمودًا,
yالتناغمyح�شراتyواخرتقت
افة. ب�شحابٍةy-زرقاَء,yباردًة,y�شفَّ

اللغةyاحلجريةyكانتyمثلyدندنةyعميقة,
كاأفعىyتلوَّتyتياراتyالنريانyحتتyالأر�ض,

هَدرتyوت�شقلبتyجبال
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اأورالyالنع�شانyوالقوقازyامللتهب,
والروا�شبyخرجتyمثلyاجلذام,

مندفعًةyمنyخللyالطبقاتyالقدية.

ال�شعوبyال�شاذجةyواملتوح�شة
دا�شت,yمثلyفيلة,yزهورyالطبيعة,
ولهثتyخيولyاملطارداتyاملجنونة.
واأزهرتyتوهجاتyال�شمو�ضyال�شوداء,
وحلَّقتyالفتياتyيفyرق�شةyالتزاوج,
مثلyفرا�شاٍت,yاإىلyالنارyالرقيقة.

�شمَعyهوyحديثyقبيلتهyالأم,
بعمٍقyا�شتجابتyاأعماقyالكلمة
يفyكلماتyباليةyمنyالزمن,
وجذورyالينابيعyغمغمت,
yورديًةyاللتواءاتyوانتع�شت
وذابتyعلىyال�شفاهyالهام�شة.

قفزyالبحرyالب�شريyحتىyال�شماء,
yوح�ضyمثلyاجلائعةyامل�شيبةyوترنَّحت
ورو�ض )y  )1�شبحتyيفyدمyجمنون...
لقدyاآمَن:yاأنyتلكyهيyاآلمyالبعث
-yمقد�شةyكّفارةyالأر�ضyولكل
وزرعyعيونyاحلبyال�شافية.

الأر�ضyك�شفينٍةyيفyالف�شاءyطارت.

لتyالأ�شا�ضyلقيامyرو�شيا. yyرو�ض:yمنطقةyعرقيةyثقافيةyوا�شعةyيفyاأوروباyال�شرقية,y�شكَّ   )1( 
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كانyالعاملyكلهyكلمة.yهذهyالكلمةyغنَّت.
و�شربتyالأمواجyمتعاقبًةyيفyالهواء.

الأغنيةyوحدهاyلyتخ�شعyلل�شرyوالتف�شخ,
yالغنائيyللأمرyووفقًا

y-y,فيليمريy,القلبyمنyركنًاyهوyاختار

الرئي�ضyالفقريyللكرةyالأر�شية,
واحلري�ضyاليقظyلأمواجyخفالين�شك,
y,احلقولyلزهورyاملتحم�ضyالكاهن
y,الغيومyخمتارy,الطيورyحماور
الذيyملyيعرفyاأيyاأغلٍلyدنيوية.
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قطعة خشب

قطعةyخ�شٍبy�شميكةyوقامتة,
وحدكyيفyاملوقدyاجلافyلyحترتقني,
علىyالنارyالذهبيةyتهم�شنيyبغروٍر,
ومثلyغريبyعلىyالعيدyتدخنني.

منyحولك,yينفجرyاللهبyوينفخ
هوy�شخٌيyعلىyال�شعلةyيعي�ضyويطري,

واأنتyذهبِتyاإىلyنف�شك,yمثلyحجرy�شلب,
ولyتنظرينyاإىلyالطفلyالرقيق.

وهاyهوyاملوقدyاملرحyي�شتعل,
وي�شغطهyالظلمyاجلليدي,

ويفyالرمادyالرماديyتتهاوىyالأغ�شان
دوَنyقوٍة,yدوَنyاأمٍل,yدوَنyعقل.

واأنِتyوحدِك,yياyقطعةyاخل�شبyاملن�شية,
فجاأةyمتزقنيyاللهبyمنyالداخل
ومتاأخرًةyب�شكلyغريyاأناينyُتطيلني
ناَركyاملزرّقةyحتىyال�شباح.
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نحنyجميعناyنغادرyاإىلyال�شماءyبالتدريج...
ماyهوyلهبنا؟y-yجمردy�شوٍقyاإليها.

y-yاجلبارةyاخل�شبyوقطعةy,املقطوعةyالأغ�شان
ا�شتعليyنارًاyزرقاءyلطيفة!

وحدهاyال�شماءyخالدةyبلyنهاية,
yماyيفy�شراراتyالنجومy�شيتكئyب�شكلy�شماوي. كلُّ

�شي�شتعلyذاتyمرة,yمثلyقطعةyاخل�شب,
y�شيء. و�شيعيدyمنyجديدyت�شكيلyكلِّ
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األسوار الزرقاء، المنازل الرمادية

الأ�شوارyالزرقاء,yاملنازلyالرمادية,
علىyالرغمyمنyالأقفالyال�شعيفة,yفاإنهy�شجٌن.

خراٌفy�شوداء,yجمٌلyاأ�شمرyيفyدخان,
y.الثقيلةyال�شماءyمنyُمنهكyشعٌب�yال�شهوبyيف

y,القرونyتذوبyالقامتyال�شبابyيف
منyالولدةyمتتدyهناyالأزمنةyالأبدية.

فال�شحراءyيفyاملحيط...yاأينyيكنyالبحثyعنyامل�شري؟
قة. وكاأنyالأعمدةyالرماديةyُمطوِّ

ولكنyازدهرتyيفyاجلوار,yمدينةyاأموات
yمنyطنيyوطوب,yفخمةyوعالية.
املزاراتyالفخمةy�شامتةyوعمياء,

ت�شربyال�شماَءyالفارغَةyمناِجُلyالقمر.
قyالرياُحyالرثةyالع�شَبyال�شار... متزِّ
هلyهوyحلٌمyاأمyعلٌم؟yمناٌمyاأمyحقيقة؟
يندفعyالقطارy–yووحيٌدyيفyالُقْرب:
�شهرyجنائزي,yتقاطٌعyخمت�شر.
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لماذا وُلدنا في العالم ؟

-y,العاملyيفyوُلدناyملاذا
-yشيحا�شبنا�yوحدهyاهللyوهْل
يفyبلدyملyيعدyموجودًا
ولنyيكونyاأبدًا.

ويفyهذاyالليلyالعاملي
هلyماyزالyغريyوا�شحyلنا,
اأنناyالأ�شعةyالأخرية
للنجِمyالذيyاأطفاأها.

نوا�شلyالطريان,yكلyواحٍدyاإىلyجهة,
اأنوارyاأخرىyتلمعyلنا,
ويذوبyفيناyالنجم
دyمنذyزمن. الذيyجتمَّ
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قوس قزح الشتاء

َحاِب, "َفَيُكوُن َمَتى اأَْن�ُشْر �َشَحاًبا َعَلى الأَْر�ِض, َوَتْظَهِر اْلَقْو�ُض يِف ال�شَّ
اأَينِّ اأَْذُكُر ِميَثاِقي الَِّذي َبْيِني َوَبْيَنُكْم..."

�شفر التكوين - 9: 14- 15

ذاتyمرة,yفقطyذاتyمرة,yراأيتyَقْو�َضyُقَزحyال�شتاء...
yثلجyغباُرyتناثَرyوبغ�شبy,حمموٍمyب�شكلyالثلوجyاجنرافyثار

بردy�شديدyكرههyالكونyالأبي�ضyاإىلyال�شماء
نًاyفوقyال�شهوبyامليتة. عندماyارتفعyفجاأًة,yملوَّ

كانyذلكyيفyال�شباحyالباكرyيفyحمطةyاحلافلتyبالقربyمنyمايكودوك,
حيثyعّذَبyاجلوُعyال�شكاَنyذاتyمرة...yب�شكلyاأنظفyمنyاجلحيم,
yب�شكلyغريٍبyواأ�شم حيث,yعلىyماyيبدو,yلyتزالyالأر�ضyاإىلyالآنyتئنُّ

واأياديyاملوتىyال�شوداءyتبكيyُم�شتجديةyالرحمةyمنyالثلج.

»اأناyاأفرت�ضyلكمyقو�ضyقزحي,...«y-yتدويyالرياحyاجلليدية,
»...yبحيثyيكونyعلمةyعلىyامليثاق...«y-y)منy�شيفهمyهذا؟(,

»...yبينيyوبنيyالأر�ض...«y–yاإذyملyيلحظyاأحد
قو�ضyقزحyال�شتاءyهذا:yهرعyالنا�ضyيفyعجلةyاإىلyالعمل.
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و�شلتyزاحفًةyاحلافلةyالتيyطالyانتظارها...لكنyيفyالزدحام:yح�شَرyنف�َشهy�شخ�ٌضyما,yقليًل...
والعا�شفةyالثلجيةyتكن�ضyعلىyنحوyمتزايدyوحترقyبال�شقيعyكليًا.
كانyَقْو�ُضyُقَزَحyهذاyيفyال�شماءyمبثابةyعيدy–yوفجاأةyاختفي,
رمباyمعy�شحابةyالثلجyحملتهyالعا�شفةyالثلجيةyبعيدًا؟...

اأناyاأفكرyيفy�شيءyواحدyفقطyعندماyاأتذكرyقو�ضyقزحyال�شتاء
y:علّيyالغاليانyوالدمyاللحمyماتyحيثy,ال�شهوبyيف

اإذاyكانyاجلحيمyعلىyالأر�ضyهوyالطريقyاإىلyاجلنةyال�شماوية,
هلyالربyاأر�شلyهذهyالروؤيةyامللونةyاإىلyاملوتىyيفyال�شتاء؟...
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الحرب ضدنا لم َتْنَتِه

احلربy�شدناyملyتنته,
هذهyاحلربy�شتكونyدائمًا.
وحدكyاأنِت,yياyرو�شيا,yبقيِت,
مثلyجنمyيفyال�شماءyاأمامyاهلل.
ةyالقدرyاإىلyاحلافة منyحافَّ
يتدyطريقyالو�شايا.

هلy�شتدفئكyدونyاأنyحترقك...
yامل�شرقةyاجلنةyاإىلyاجلحيمyمن
لي�ضyلفرتةyطويلة,yقليًل,yقليًل...
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الخمر

كانyهومريو�ضyاأعمىyو�شربyماyاأح�شروه,
فُه, النبيذyمباءyمعتدٍلyخفَّ
واإلهاتyالإلهاِمyاأحببنهyبقوة

لأنهy�شرَبyباعتداٍل.
كانy�شقراطyال�شخ�َضyالأكرثyحكمًةyيفyالعامل,

كانyيعلمyاأنهyلyيعرفy�شيئًا.
احت�شىyالنبيذ,yدونyاأنyي�شكرyعلىyالإطلق,
فهyحتىyالقاع. وحدهyال�شوكران )y  )2جفَّ
-yخممورًاyشّكريًا�yكانyاخليامyعمر

لكنهyيفyالأ�شعارyوحدها,yويفyالواقعyلyل.
yتاجًاyاهللyمنحهyلذلك

جديرًاyو�شقىyبالبهجةyاأيامه.
yزمٌنyاآخُر, ثمyحلَّ

ظهرyالكحول,yوالثعبانyالأخ�شرyالعينني.
رامبوyوفريلنيy�شرباyمثلyجمنونني,

وكانyبودلريyدائمًاyيفyحالةy�شكرyورّبىyال�شياطني.
هزتyاأوروباyمركبنا.

وحتىyرو�شياyبداأتyبال�شرب.
كعدٍوyهاجمyي�شيننيyالفودكا,
نهرyاخلمرyاأغلقyبلوك.

دعوناyلyنتحدثyعنyزماننا.
ي�شربونyحتىyاملوت,yكاأنهمyيذهبونyاإىلyاملعركةyالأخرية.

اأعرف,yيومyالقيامةyلي�ضyخميفًاyلأحٍد,
وهوyقابyقو�شني,yقابyقو�شني...

ةyيفyالف�شيلةyاخليمية. yy�شوكران:yyُيْعَرُفyب�شوكرانyاملياه,yنوٌعyyمنyاأربعةyاأنواٍعyمنyالنباتاتyال�شامَّ   )2( 
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ديركول )3(  

y,ال�شايفyاحلورyب�شدميyتكّثفتyال�شحلةyاملياهyهناك
هناكy�شحبyمالكyاحلزينyالأ�شماكyال�شغريةyلفراخهyاحتياطًا,

هناكyرعدتyال�شفادعyباأغنيةyالزواجyيفyامل�شاء,
جyاملاءyبنيyال�شفافyلقرابةy�شاعة. فتموَّ

yتقطعy�شمكةyحف�ٍضyلطريق, يٍّ هناكyك�شيٍفyف�شّ
رائحتهاy�شديدة,yَمِرَحًةyبج�شدهاyكلهyيفyالأعماق,

yوحلوٍةyوروعٍةyو�شل�شةyبحريةyكيف
ينزلقyعلىyاملوجةyب�شوئهyالقمرyالطائر.

هر أورال. ن ٌد ل y ديركول: راف   )3( 
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رقصتا فالس

1
لنyاأن�شاِك

حتىyاليومyالأخري,
كيفyب�شوئِك
غمرِتِني,

وكطفٍل
yعنِك, ملyاأرفعyعينيَّ
واأعمىyكعجٍل,
م�شيُتyخلفك.

yهواءyبالونyمنyوزنًاy اأخفَّ
اإىلyالغيومyطرُت,

y, مثلyم�شباحyزجاجيٍّ
كنتyاأ�شتعُلyيفyداخلي,

ومثلyمعجزٍة,
–yالأر�ضyيلyاأنرِت
وطرِتyيفyكلyمكان
متوهجًةyبنورك.
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2

لنyتن�شيني
حتىyاليومyالأخري,
وبعدyذلكy�شوف
تتذكرين.

هذاyاأنا,yمثلyطفل
ملyاأرفعyعينيyعنك,
واأعمىyكعجٍل,
م�شيتyخلفك.

هذاyاأناyمثلyبالون
اإىلyالغيومyطرُت,
مثلyم�شباٍحyزجاجيٍّ
احرتقُتyبِك.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyومثلyمعجزٍة, حتىyاليومyالأخري
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyاأََنرِتyاأنِتyكلyمكان

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyمنyاأجلي,yمنyاأجلي.
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َمَطُر الليل

1

ا�شتمعُتyاإىلyاملطرyعلىyالآلِفyمنyالأوراق,
حتّررتyالروحyمنyاأغللها,

مثلyالأوراقyيفyالظلمyمنyالغبارyyاحلار,
واأفكاٌرyجديدةyاأبحرْتyاإىلyمكانyما,

انه�ضyبحريةyوبرحابٍة
-y,ال�شماءyمنyاملتدفقyاملاءyب�شل�شٍةyوا�شتقبل

تقفُزyالروحyاحلرةyاإىلyالأعلى,
�شًةyرطوبةyالليلyالنقية. متنفِّ

2

هطَلyاملطُرyطوالyالليلy–yوحلَّقتyالروحyملبيًة,
حملتهاyقوةyخفية

اإىلyالف�شاءyالرطب,yاإىلyظلمهyالدام�ض,
حيثyلyيوجدyمكانyللإرادةyوالعقل,

yوالوا�شعةyالغزيرةyاملياهyشجيُج�yوحدهyحيث
واأغنيةyالقطراتyالوحيدةyيفyالهواء,
حيثyتذوبyالكلمةyيفyالأفق,

ك�شدىyالأوراقyوالأر�ضyاإىلyال�شماء.
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yyyبايان��اول yبمدين��ة y1947 yع��ام yت�ش��يرنوفا yناديج��دا yوُل��دت
yلجامعةyالتابعةyال�شحاف��ةyكليةyفيyوتخرج��تy.بافل��ودارyبمنطق��ة
yعمل��تyث��مy.الألماني��ةyللغ��ةyاأ�ش��تاذةyوعمل��تy,الحكومي��ةyكي��روف
y,»شيميبالتين�ش��ك�« yالمحلي��ة yالتليفزي��ون yب�ش��بكة yمح��ررة
yبمدين��ة yكازاخ�ش��تان yكت��اب yاتح��اد yلف��رع yاأدبي��ة yوم�شت�ش��ارة
y.»جالي��ن« yن�ش��ر yب��دار yلل�ش��عر yومح��ررة y,شيميبالتين�ش��ك�

yyyالمب��دع yال�ش��باب yم��ع yالعم��ل yمجل���ضyلرئي���ض yنائب��ة yاأ�شبح��ت
yبكازاخ�شتانyال�شيوعيyال�شبيبةyلتحادyالتابعةyالمركزيةyباللجنة
y.»الف�ش��اء«yالفني��ةyالأدبي��ةyبالمجل��ةyال�ش��عرyلق�ش��مyرئي�ش��ةyث��م

yyyوو�ش��ام y»األ���ض« yالدولي��ة yالأدبي��ة yالجائ��زة yعل��ى yح�شل��ت
y.وناق��دةyومترجم��ةyنث��رyوكاتب��ةyش��اعرة�yوه��يy.»كورمي��ت«

yyyوالنث��ر yال�ش��عر yف��ي yكتاًب��ا yع�ش��رين yم��ن yاأكث��ر yبتاأل��ف yقام��ت

ناديجدا تشيرنوفا
) وُلدت  عام 1947(

yانق��لب«y,»ل�شوتي��ن«y,»ال�ش��هوبyش��اكنة�yحي��اة«y,»اأتذك��ر«y,»المزه��رةyالرم��ثyش��جرة�«y,»اأغ�شط���ضyعم��ر«yمنه��ا
yالت��يyالطي��ور«y,»العائلي��ةyالأ�ش��اطيرyف��يyالن�ش��بy,ال��وردةyش��تزهر�yمت��ى«y,»ال�ش��ماويyالبي��ت«y,»الن��ارyزه��رة«y,»ال�شم���ض

y.الكت��بyم��نyوغيره��اy»ال�شب��ابyف��يyالطائ��رون«y,»باب��لyش��هوب�«y,»الرغب��اتyري��اح«y,»الملئك��ةyاإل��ىyتطي��ر

yyyالوثائقيةyوالرواياتyالغنائيyوالنثرyواإرت�ضy,باينولyمدينةyعنyال�شفرyاأدبyفيyاإبداعهاyخللyمنyالغنائيةyاأعمالهاyتت�شكل
y.ال�ش��عريyوالنثرy»ق�ش�ضyفيyق�شة«yمثلyحقيقيينyاأ�ش��خا�ضyويومياتyق�ش�ضyعلىyا�ش��تناًداyالمكتوبة

yyyوطنهاyعنyالق�شائ��دyمنyالعديدyكتب��تyحيثyت�ش��يرنوفا؛yاأعم��الyكلyف��يyالرئي�ش��يyالمح��ورyه��ىyكازاخ�ش��تانyكان��تyم��اyدائًم��ا
y,»الكازاخيةyال�ش��هوبyفيyبو�ش��كين«y,»قوبيز«y,»ال�ش��هوب«y,»دالyاألتين«y,»القديمyالجن���ض«y,»جاكو«y,»كوركوت«y:مثل

y.الكثيرyوغيرهاy»الراوي«y,»القبجاقyخري��ف«

yyyرحاب��ة«yق�شي��دةyوكذل��كyال�ش��هوبyح�ش��انyرك���ضyالع��دمyم��نyالقادم��ةyالأغني��ةyف��يyن�ش��معyاأنyيمكنن��اy»لغت��ان«yق�شي��دةyف��ي
y.»الدومبراyوبكاءyال�شهوب

yyy,»ن��ارودوفyدروجب��ا«y:مث��لyالأجنبي��ةyالمج��لتyف��يyوكذل��كy,المحلي��ةyالن�ش��رyودورyالمج��لتyف��يyت�ش��يرنوفاyاأ�ش��عارyتن�ش��ر
yمثلyالأدبيةyالمخت��اراتyفيyوكذلكy»الأدبيةyقيرغيزي��ا«y,»الأدبي��ةyاأذربيج��ان«y,»نيف��ا«y,»الأدبي��ةyالجري��دة«y,»يون�ش��ات«

y.المطبوعاتyم��نyوغيرهاy»الخارجyف��يyالمعا�ش��رونyالرو���ض«

yyyترجمتyكماy,التركي��ةyال�ش��عوبyو�ش��عراءyوالأكرادyوالأوزباكyوالأيغورyالكازاخyال�ش��عراءyاأ�ش��عارyالرو�ش��يةyاللغ��ةyاإل��ىyترجم��ت
yترجمت��هyم��اyاأ�ش��هرyوم��نyوفرن�ش��اyواإنغو�ش��ياyوال�شي�ش��انyوبلغاري��اyواأوكراني��اyتركمن�ش��تانyم��نyال�ش��عراءyم��نyالكثي��رyق�شائ��د

y.»الأر���ضyنج��وم«yوy»اللقال��قyع��ودة«yال�ش��عريةyالدواوي��ن
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مطاردة

yالعنبyاأغ�شاُنy,احلرارةyمنyثملًة
y.الطينيyوال�شياجyبالأ�شوارyمت�شبثة
ج, تyالرماُل,yوالتفاُحyتوهَّ احمرَّ
واأنتyاأردتyاأنyمتلكyروحي.

yالبازارy,البطيخyمثلyخمططًاyكان
منyخللyجلدyالبقوقyاأ�شاءهyمنت�شفyالليل,
واأنتyرميَتyقطعyالنقودyيفyالقنواتyاملحفورة,

فابتعَدْت,yمتّل�شْتyالأمواج.

اقرتبَت,yاأخذتyيفyيدك
يفyانح�شارyال�شم�ضyالرطوبَةyالفتية.
yو�شطyاحلقولyوو�شطyالوديان حيٌّ
يفyالكفوِفyماتتyنريانها.

وخلفكyيفyتلكyاللحظةyمنyبعيد
كانتyروحي-الهاربةyتراقب,
مثلyفتاةyمنyخلفyاأ�شوارyطينية
تنظرyمنyحتتy�شالyاأبي�ض.
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اد السمك العجوز صيَّ

يجل�ُضyليًلyونهارًاyعلىy�شطٍحyم�شتٍو,
مهماyاندفعتyالعا�شفةyالرعدية.

ةyتتنف�ض. الرمالyتزحف.yالرياحyاحلارَّ
امللحyياأكلyالعيونyالأرقة.

يفyالأ�شفلyتعي�ضyومتوتyالقرية.
ومرةyاأخرىyتتكاثر.yتغت�شلyبالرمل.

وُيغِرقyاملواقَدyامل�شتديرةyالع�شُبyاجلاف,
ة. معتبًاyمنزلyالطوبyجنَّ

وهوyيجل�ضyعلىyال�شطحyدونyحراٍك
وينظرyاإىلyالأفق,yاإىلyالبقعةyالزرقاء:
هناك,yوراءyجدارyدخانyمنت�شِفyالنهار,

بحٌرyحي,
ذهبyمنذyزمن.

ةyال�شيد. ينتظر:yملyتتعفنyعدَّ
وقاربyالبنطyالقدميy�شليٌم.
yالقرن.yتغريتyال�شلطة. تغريَّ
احرتقتyاحلياةyاملا�شيةyكلها.

اهتياٌجyيفyكلy�شيء!
ىyبالغبار كلy�شيءyيغطَّ
ثمyي�شتقرyيفyقاعyالبحر.

والبحرy-اإىلyالأبد.yالبحرy�شيعود,
وهوy�شوفyينتظرهyعلىyاأيyحال...
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أحالُم البدر

يتدفقyالليلyعموَدy�شوءyف�شّي.
انة, النجومyت�شريyيفyدائرةyب�شل�شلةyرنَّ
ويفyاملقدمةyي�شريyال�شيفyالرنَّان

علىyالع�شبyاملتكلم,yعلىyال�شهوبyال�شارخة.

يفyمنامهاyترىyالذئابyالدافئةy-حتتyجذورyالبتول
مبا�شرةyيفyال�شماءyالزرقاءyفتحةy�شاحرة,

ح�شَنyاأمyالدافئ,yدموَعyحليب,
وقمرًاyيخرجyمنyالعيون.

ترىyالثعالبyيفyمنامهاyيفyاحلقولyق�شبانًاyذهبية,
معyري�ٍضyاأبي�ضyحتكyيفyاخليا�شيم,

والأغنيةyامل�شائيةyلطيورy�ِشّمانyال�شهوب:
عبثًاy�شَرَخْت,yبكْتyعبثًا!

يرىyالغرابyالأ�شودyيفyمنامهyاأنyال�شماءy�شقطت:
ماyاأكرَثyالعيوَنyاملفتوحةyيفyال�شماء.
-yب�شجٍرyوُيقلعy,العيونyتلكyشيغوي�

ولي�ضyلديهyمكانyيطريyاإليهyيفyهاويةyالليل.
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يرىyقطيعyمنyالأبقارyاملرقطةyيفyاملنامyبندوَلyالأبعاد:
موجاتyاملرجyالأزرق,yموجةyالنهر,

طريقyالقمرyيفyال�شماء,yمتموجyو�شحيح,
موجاتyحياةyاللحظةyوالنومyالأبدي.

ينامyال�شبيyالراعيyحتتyمعطٍفyرٍثyمنyجلدyالغنم,
ييلyبكتفهyاإىلyعمودyالنور.

يرىyيفyمنامهyالتحليقyفوقyالواديyالنائم
اقةyللكونyيفyجبينه. والعنيyالبَّ

يرىyيفyمنامهyاحلياةyقبلyالولدة,yقبلyال�شرخةyالأوىل,
قبلyوح�ضyال�شهوب,yقبلyالأبقارyذاتyالقرون,

عندماyملyيكنyهناكyا�شم,
ملyيكنyهناكyوجه,

yواإ�شراقyالعوامل... فقطyحتليقyحرٌّ
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طائران في الضباب

ح�شانانyاأبي�شانyيطريانyيفyال�شباب,
م�شريانyقريبانyلyينف�شلن.
احلبلyامل�شدودyلنyيخدعهماyاأكرث,

وال�شرخةyالغا�شبةy�شرتفعهماyعلىyقوائمهماyاخللفية.

ح�شانانyاأبي�شانyيطريانyيفyال�شباب,
كمyيلهمهماyالَعْدوyاملتناغم!

منy�شي�شقطyاأوًلyيفyاأع�شابyال�شهوب
واأيy�شفاهy�شيحرقهاyالثلجyاأّوًل؟

منy�شي�شرخyعاليًاyيفyاأوائلyاخلريف,
غريyقادٍرyعلىyالإبقاءyعلىyال�شماءyيفyعيونه؟
ح�شانانyاأبي�شانyيطريانyيفyال�شباب,

مثلyجنمنيyيفyغيوٍمyمتمردة.

ح�شانانyاأبي�شانyيطريانyيفyال�شباب,
علىyاحلدودyال�شوداءyغريyاملحروثة,

هكذاyبلyهوادةyيتبعاِننا,
�شيٌءyرهيٌبyوبهيجyعلىyالروح...
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الحياة تسير وتمضي

احلياةyت�شريyومت�شي,
كماy�شارتyمنyقبل.
اإنهاyجمردyرحلة.

.»yكانy«yوy»yيكنyملy«yبني
-yق�شريةyحلظةyجمردyاإنها
بنيyاحلبyوالفقدان,
حلظةyمندفعة,yري�شية,

مثلy�شرخةyطائرyالقيقyيفyامل�شاء...
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حبي الوحيد

-yالغريبةyالرغبةyهذهy,اآه
رغبةyع�شفوٍر,yغيمة,yظبية:
-yاحلياةyحلظةyحفظ

وتقليبyاحلياةyب�شكلy�شريع.

حبيyالوحيد,yهي
مثلyلفيفٍةyمنyجلِدyِعْجل,
اأوyكتابةyعلىyالطني,
هلy�شيحطمكyالزمن؟

ولكن,yرمبا,y�شتبقىy�شفحة,
كلمة,y�شيبقىy�شطر

حتتyرمادyاحلياة,yحتتyالرتاب؟
...yمنyال�شماءyتتدفقyناٌر,
اء. متعددةyاللغاتyو�شمَّ

ومرةyاأخرى,yومرةyاأخرىyيحرقyاخلالق,
وهيهاتyاأنyيخلق!
وهوyلyيعلم
ثمنyاإبداعاته.

يقّلبyبالرياحyاحلياة,yيقّلُب,
لyيكنyاإيقافه.
لyيعرفyالكلل.
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ليكْن ما سيكون

ليكنyماy�شيكون,
هلy�شتحزنyعليه؟

-yشقط�yال�شعادةyمنyالكثري
لyيكنyفرزyكلy�شيء.

واحلزن؟yماyهوyاحلزن؟
فقدy�شحقyحتىyالأر�ض؟
لكنyدموعيyاملريرة

جميعهاyتدفقتyيفyالبحر.

-yالدموعyت�شتقرyشوف�yالقاعyيف
هناكyنورyوهناكy�شلم,

لتنموyلوؤلوؤة
معyحبةyرمٍلyخلفyاخلد.
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في العالم المقلوب

يفyالعاملyاملقلوب,yحيثyكلy�شيءyموؤقتyوم�شروط,
حيثyتعبتyال�شحفyمنyال�شجلتyاجلنائية,
حيثyيحت�شدyالطغاة,yواخلبثyيق�شمyالروح,

حيثyيحرتقyاآرال,yويت�شللyالطاعونyاإىلyالياب�شة,
حيثyالغرور,yواحلاجة,yوكلy�شيءyيوحيyبانهيارyالعامل,

�شاّمٌةyهيyالكلمات,yوالهواء,yوموجاتyالأثري,
حيثyينهارyكلy�شيء,yكلy�شيءy-yاحلبالyالإر�شاديةyتعفنت,

تتقطع,yتتدىل,yتتحولyاإىلy�شحابةyغبار.

يفyعاملyالأ�شباحyهذا,yحيثyكلy�شيءy�شبحيyوم�شّلل,
, ٍرyُع�ْشِبيٍّ حيثyت�شتن�شقyاحل�شناواتyاأبخرَةyخمدِّ
حيثyيذهبyال�شفاحونyيفyالليلyخلفyفري�شةyدموية,
حيثyتنجوyاملهامyبالكذب,y�شواءyعلىyاليمنيyاأوyالي�شار

yاملجنونةyالغروبyن�شوةyيفy,الزمانyنهايةyيف
y,شيء�yيفyمذنبًةyكنُتyاإنyِني يyبقّوٍة,y�شاحِمْ نِّ اْحَت�شِ

yحمايةyتوجدyلyاإْذy,بقّوٍةyي نِّ اْحَت�شِ
با�شتثناءyحبنا.

ي,yماyدمناyملyُنقَتل. نِّ اْحَت�شِ
ماyدامتyاحلياةyحياتنا,yواحلنانyي�شغطyقلَبْينا.

yالظلمy-yهذاyهوyاحلال,yولكنyيفyيومyمنyالأيامy�شيبزغyالفجر... َيحلُّ
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موسى

مو�شىyالقدميyمعقودyالل�شان.
ما�شيًاyعلىyطولyم�شارyاملنحدرyاحلجري,

يتنباأ,yولكنyاأملyروحه
يعّبyعنهyبل�شانyهارون.

قالy-وا�شتعلتyو�شطyال�شحراءy�شجرية,
وافرتقyالبحرyيفyملعاِنyامللح.

y,الف�شيحyوحدهy–yال�شاعرyهوyكذلكyاألي�ض
yما؟yلأحٍدyالعلياyللإرادةyاملرتجمyوحده
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حواٌر مع الحب

لي�شتyالطيورyتزقزق,yبلyهيyاأجرا�ضyالربيع.

خرجُتyمنyهناك,yاإىلyحيثyدخلتyدونyاأمل.
يفyعيونyاملحكومنيyراأيتyنورًاyيتل�شى

يفyعنبyالإعدام,yيفyاملبنىyالذيyلyيوجدyمنهyمفر,
ا, حيثyتنبعثyرائحةyحم�ضyالكاربوليك,yحيثyيكونyالهواءyيفyاحللقyُمرًّ

حيثyيذهبyالطبيُبyال�شرعّي,yومريولهyالأخ�شرyيلمع,
حيثyي�شتلقيyالنا�ضyاحلزانى,yووجوههمyاإىلyاجلدار,

حيثyلyيكنكyالبكاء,yلأنهمyوثقواyبي,
y-yكالثلجyالأبي�ضyالأقحوانyكرةy,النافذةyخارجyالربيع

وابت�شمُت,yووعدُتyاجلميعyباحلياة!

خرجُتyمنyهناك,yاإىلyحيثyدخلتyدونyاأمل.
فهلyاحلبyركلنيyمنyال�شرج؟

ده,yاأخرجنيyمنyعقلي: التقطنيyباحلبل,yعقَّ
اأطردهyبعيدًاy-yواأرك�ضyوراءهyبنف�شي.

-yا�شتفيقي,yتنازيل,yفهيyل�شخ�ضyاآخر!y-yيلهمنيyاخلجل.
بيyوخذي!y-yاحلبyيخبين. -yاذهبي,yخرِّ
-yلyتلم�شي,yلنyيكونyلِكy-الدمyيف�شلكما.

-yلyداعيyللأبد,yليكنyللحظةyواحدة!y-يجيبyاحلب.
-yاتركيyهذهyالنزوة,yدعيها,yان�شي,yلyتنادي!
-yلقدyراأيِتyاملوتy–yاأيعقلyاأنكyتخ�شنَيyاحلب؟

yالقدرyوحدهy�شامٌت.y�شامتyالآنyاأي�شًا.
ملاذاyاإذنyرَبْطَتناyاأيهاyاللعني؟
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أغاني سهوب غزالن الريم

)مستوحاٌة من الفولكلور الكازاخي(

على الهضاِب
)أغنية(

لهُبy�شحليٍةyر�شيقة
ينظرyمنyاملوقد.

-yاليورتاyقبةyحتتyدخلyَمْن
تخبينyالدومبا.

اللهبyيفyالرمادyالناعِم
يختبئyللحظٍة.

-yالأوتارyلم�شًاy,يذهبyلن
لديهاyلغة!

-y!وتبكيyالدومباyترنyكيف
هذاyهوyقطيعي
ي�شرقونه.

-yيقفزyالفار�ض
اإنهyطويلyو�شاب.

بعدyاأنyالتقطyالنجمةyيفyالبئر,
اأعطىyللخيولyالأمر.
ي�شَحُكyمثلyوتري
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الذيyمل�شه!
ثلثةyاأقمارyا�شُتْبدلْتyيفyال�شماء,

جفتyثلثةyاأيام.
عُتyال�شوطyيفyغ�شٍب قطَّ
علىyظهرyاحل�شان.

yاحلمراءyاحلافةyمعyالقبعة
رميتها,yعلىyعجل.
غنَّتyال�شفادعyاملبكرة
يفyالق�شبyالبعيد.

طيورyالكراكيyحلَّقتyفوقyاحلقل.
بداأتyالعزف.

بعدyاأنyاأَطلقyالقطيعyاإىلyاحلرية,
اأخذyالفار�ضyالدومبا.

حرقتyالأغنيةyالقلب,yوعظامyالوجنتني
حتولتyاإىلyجليد.
كماyهوyم�شتاقyوتري,

ماyا�شمه!
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حكايتان حول كيلين تيوبي

1

فوقyالقلعةyالطينيةyليٌلyاأ�ْشَوُد,
�شواهدyقبوٍرyيفyكلyمكان,

–yاملدينةyي�شاعدyمنyهناكyولي�ض
جميعyاملحاربنيyُقتلواyيفyاملعركة.

وقالyاحلكيمyاإنyتدمريyالأر�ضyقادٌم,
كماyتنباأyالأنبياءyمنذyزمن.

yالعقابyشيقام�yاخلطاياyكلyعلى
علىyروؤو�ضyالنبلءyوالعامة...
عyالنا�ضyيفyثيابyاملوتى. وجتمَّ
يفyالرحلةyالأخريةyهذه.

اقرتبyالأعداء,yاأثارواyالغبار,
�شرختyخيولهمyال�شوداء,
ملعتyاأ�شنانهاyيفyاأ�شعةyالفجر,
خوذاتهمyحرقهاyالتنني.

دت,yمرتا�شًةyبع�شهاyعلىyبع�ض: لكنyاحل�شودyجتمَّ
مولودةyمنyرغوةyغيمة,
مولودةyمنyوهجyال�شم�ض,

خرجتyح�شناءyعلىyاجلدران.
وقَفْتyعاريًةyاأمامyاحل�شدyاجل�شع,
بْتyحاجبيهاyالقا�شيني, قَطّ
وكاناyم�شطنعنيyعلىyجمالها
اأعماهماyاخلبثyوالدم.

هرعتyالغيوم,yورحَلْتy�شرابًا
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ذابتyيفyدخانyال�شباح.
يفyالعرباتyاملجّنحةyللزوجاتyاملحبوبات

�شاعتyاحل�شناُءyمعهن.
اأ�شاءتyالقلعةyالناجيةyالُقّبة,
�شربتyعلىyالرق,yواأ�شعلتyالنار,
واأعادتyبناءyجدرانyجديدة.

y...رماًلyت�شربتyالناجيةyالقلعةy...
نة... ووحدهاyاحلكاياُتyحم�شّ

2

هاyالليل, القلعةyالطينيةyلفَّ
مثلyامراأةyيفy�شالyاحلداد,

ولي�ضyهناكyمنyي�شاعدyاملدينة:
ان. لقدy�شقطyالرجالyوال�شبَّ

وقالyاحلكيمyالأ�شيبyمثلyالقرون:
»اأُيعقلyاأنهyلyحماربنيyلدينا؟«

بكتyالأرامل,yوعانقنyبناتهن:
العاُرyبقيyعليهنyيفyالدنيا!

لكْنyحتركتyم�شاريعyالأبوابyاملزخرفة,
yال�شوَتyدوىyيفyامل�شجد. لكنَّ
ر�شيقًةyورائعًةyمثَلy�شوِءyال�شباح
يفyثوٍبyاأرجوايّنyمتطاير,

دخلْتy-ونظرْتyبقوٍةyيفyالردyعلى
ال�شتائمyواللعناتyالأنثوية:

y-يهزمناyاأنyالأوقاتyمنyوقتyيفyاأحٌدyي�شتطعyمل«

ملyَنْنَحِنyللعوا�شفyوامل�شائب!
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يفyاملعركةyال�شر�شة,yويفyم�شريyاحلملت
م�شيناyخلفyالقادة.

حاب�شنيyالدموع,yدونyاأنyُنخفيyوجوهنا,
فتحناyفتحةyالأفاعي!«

قالتyولوَّحتyبال�شوطyالرنان.
عنyيفyح�شد,yمثلyالطيور, جتمَّ
البناتyال�شغارyمعy�شيوفyالآباء,
والأراملyمعy�شيوفyالأزواج.

عدٌدyلyيح�شى,yكالغبار,yيفyكلyمكان,yكالغبار
هجَمyالأعداُءyعلىyاملدينة.

y,الدمويyالري�ضyع�شبyعلىyمنهمyشقط�yماyاأكرثyما
�شاخرينyمنyاأعناقهمyاملذبوحة!
وراأيُتyالف�شيلyاملكتئبyالأخري,

يحفرyالقبورyللقتلى:
عندyاملحاربنيyت�شيءy�شفائرyالقلعة
حتتy�شم�ضyالنتقامyاحلمراء.

منزلقنيyمنyحتتyاخلوذyاملثقوبةyبال�شيف,
ت�شتقبلهمyاملناراتyال�شماوية...

...yياyلهاyمنyحكايةy�شادقة,yعنyذلكyتتحدثyالرمالyبدونyل�شان...
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بوريلتاي

)أغنية قدمية(

مهرٌةyاأناyلل�شاطئyالأ�شمر.
-yعلمةyولyجنمyلديهyلي�ض

لyيوجدyمعبyيفyالواديyالعميق,
تقودyالرياُحyاإىلyال�شهوب,yاإىلyاملنحدرات!

اإىلyمكاِنyوقوِفyحبيبتي
y-yر�شيقًاyح�شانًاyاأركبyشوف�

yاحلقولyرياُحyوحَدهاy,الُقْربyيفyفراٌغ
بدوامٍةyترفُعyالرمادyعلىyالرمال.
وحدهاyالأع�شابyاجلافةyتتنهد...
َمْن,yياyحبيبتي,yاأخذِكy�شرًا؟
ياyهللyمنت�شفyالليل,yياyقلبي,
غرقyقلبيyيفy�شدريyمنyالدموع...
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غيوٌم فوق باياناول

)أغنية قدمية(

لyتتبدُدyالغيومyفوقyباياناولyاأبدًا
y�شم�ضyالظهريةyفوقyهذهyالأر�ض, ولyت�شعُّ

وراءyالثعلبyالأحمرyالذيyوم�ضyنارًاyبنيyال�شنوبر,
y.بهyاللحاقyيكنyلyالوح�ضy اندفعتyحداأٌةy-لكنَّ

تyاأوتادyاليورتاyبالقربyمنyاملرعىyال�شيفيyاملحبوب ُدقَّ
قريتناyالهادئةyوالنارyتتجمدyيفyالرماد,

-yاملحبوبةyروؤيةyمنyاأخرىyمرًةyاأمتكنyلنyولكن
اليورتا,yالطائرyالأبي�ضy�شوفyيغادرyللتجولyيفyالأر�ض...
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yyyالمعهدyمنyالتعدينyكلي��ةyفيyتخرجy,كازاخ��يyدرام��اyوكات��بyش��اعر�y
yعل��ىyح�ش��لyكم��اy,1970yع��امyالتكنولوجي��ةyللهند�ش��ةyالكازاخ��ي

y.1980yعامyبمو�ش��كوyالأدبيyجورك��يyمعه��دyم��نyاأدبي��ةyدورات

yyy,»يغن��يyالقل��ب«yبعن��وانy1974yع��امyل��هyش��عر�yدي��وانyاأولyش��در�
yمنyشعرًيا�yديواًناyع�شرينyمنyاأكثرyلهyشدر�yاللحقةyال�شنواتyوفي
yدار« y,»ش��عر�yالحي��اة« y,»اللي��لyعي��ن« y,»كن��وزyال�ش��بعة« yبينه��ا

y.وغيره��اy»ال�ش��عرyعال��م«y,»الم�ش��رقyالعال��م«y,»الجم��ال

yyyهذهyت�شمنتهاyالت��يyوالفل�ش��فيةyالغنائيةyوالأ�ش��عارyالق�شائ��دyتع��د
yدليلyوكذلكy,لأورازباي��فyال�ش��عريةyالمهارةyعل��ىyدلي��ًلyالأعم��ال
yفيyاأعمالهyتوغلتyكم��اy.اإليهاyو�شلyالت��يyالمرموق��ةyالمكان��ةyعل��ى
y.عامyب�ش��كلyالكازاخيyال�ش��عرyوفيy,والجماليةyالفنيةyالآفاق

yyy:ومنه��اy,درامي��ةyق�شي��دةyثلثي��نyم��نyاأكث��رyاأورازباي��فyاأل��ف

إيران-غاييب -

) إيرانبيك أورازبايف ( 

) وُلد عام 1947(

yجامب��ولyنم��ر«y,»اهللyم��نyالملعون��ون«y,»العاتي��ةyالري��اح«y,»بع��دyاأتجرع��هyل��مyش��م�yهن��اكyه��ل«y,»الوح�ش��يةyالكوميدي��ا«
y.الأعم��ال yم��ن yوغيره��ا y»موخامبي��ت« y,»ماوكل��ي yع��ودة« y,»المقد�ش��ة yالخطيئ��ة« y,»الذهب��ي yالرج��ل« y,»الأحم��ر

yyy.موهبتهyعلىyالعالمyاأنحاءyكلyمنyالقراءyوتعرفy,الدولةyم�شارحyعلىyالأخرىyالدراميةyاأعمالهyعر�شت

yyyوفلديمي��رy,شيفت�ش��ينكو�yوتارا���ضy,ش��يراز�yوهوفاني���ضy,ميكيفيت���ضyواآدمy,األيغيي��ريyدانت��يyاأعم��الyالكازاخي��ةyاإل��ىyترج��م
y.اللمعةyالأ�ش��ماءyم��نyوغيره��مyفيرب��رyواإي��داy,يوخ��مyوميخائي��لy,اأخمادولين��اyوبي��لy,اإ�ش��ماعيلyومامي��دy,ماياكوف�ش��كي

yyy.مجلًداyع�شرyثلثةyمنyالموؤلفةyال�شاعرyاأعمالyمجموعةyالجمهورyاهتمامyجذبتy2006yعام

yyyالتراجيديةyروايت��هyعلىyكازاخ�ش��تانyفيyوالفنونyالعلومyرع��اةyوكاأ���ضy,»الم�ش��تقلةyyت��ارلن«yجائ��زةyعل��ىyاأورازباي��فyح�ش��ل
y.2003yع��امyش��درت�yالت��يy»ماخامبي��ت«

yyyف��يyال�ش��عريةyالمهرجان��اتyم�ش��ابقاتyف��يyم��رةyم��نyاأكث��رyوف��ازy,ال�ش��عرyم�ش��ابقاتyم��نyالعدي��دyف��يyالرئي�ش��يةyبالجائ��زةyف��از
y.الدراميةyالأعم��الyتخ�ش���ض

yyy.2002yعامyكازاخ�شتانyجمهوريةyمنyالدولةyبجائزةyفاز
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المبارزة

اأحيانًاyاأرىyبو�شكنيyخللyالأيامyوال�شنوات.
ولكن,yالثلجyالأبي�ضy�شربyالراأ�ضyالأجعد,

رمباyملyتذلَّهyاحلقبة.
y,باملبارزةyشعيدًا�yوكان

...yنف�شهاyتلك
...yامل�شريية

ح�شنًا,yيفyهذهyالأيام,yحيثyحتظرyاملبارزات,
yليباجيyينزلقyعلىyظهريyاأي�شًا؟ ِظلُّ

-yالقاتلyالهدفyاإىلyيطريyخلفيyوالفار�ض
كلهyبالأبي�ضyعلىyح�شانهyالأبي�ض.
y.امل�شابقةyهذهyيفyخطواتيyاأبطئyواأنا
دعهyيتاأكدyمنyخللyطبقاتyال�شنني

y�شاعرyاآخُر:yل�شُتyبو�شكنيyمعyم�شد�ٍض, اأينِّ
واإمناyاأناyنف�شيy-yمثلyاملوتy-yيفyنف�شيyم�شد�ٌضyكامٌن.
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سان َتَنفُّ

هناكyنوعانyمنyالتنف�ضyالب�شري,
ع. يبدوyاأنهماyي�شتبدلنyبع�شهماyالبع�ضyوبدونyَت�شرُّ

ال�شهيقy–yت�شتيقظyفيكyقوةyالوعي.
الزفريy–yترتككyاحلياةyاإىلyالأبد.

ال�شهيقyوالزفريy–yكمyهماyملتزمانyبالأهداف؟
تyثانيٌةyاأمyقرٌن؟ ال�شهيقyوالزفريyy–yهلyمرَّ

ال�شهيقyوالزفريyyy–yهلyهماyعزرائيلyمعyجبيل؟
منذyاأنyامتلكyالإن�شانyالتنف�ض

y�شهيقyوزفري.

حلظةyلقاءyوحلظةyفراق.
تكراُرyال�شوتنيyيفyروحك.

ال�شهيقyوالزفريy-نوعانyمنyالتنف�ضyالب�شري,
مثلyالعملyالأبديyلل�شاعةyالرملية.

ال�شهيقyوالزفريy-هماyمثلyحلمyغريyمرئي.
نوران,yبينهماyي�شرُيyكلy�شخ�ض.

ال�شهيقyوالزفريy–yهماyاأوًلyمثلyالن�شر
الذيyبعده,yللأ�شف,yدورyالهزية.

اأناyاأتنف�ضy-هذاyيعنيyاأننيyاأبتهج,yواأبكي.
دyيفyالظل. اأ�شخُنyحتتyال�شم�ض,yواأجتمَّ
عاملانyينحاِننيyاحلزنyواحلظ.

بالن�شبةyيلyاملوتyواخللودyهماyينحاِننيyاإياهما.

اجلنةyواجلحيمyيحومانyفوقيyيفyدائرة.
خلفyالعذابyي�شرعyالنعيم.
النورyي�شبحyظلمًا.
لكنyهذاyالعذاب

...y!عنهyاأتنازلyلنyمريحةyشلبة�yحياةyاأجلyمن
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صرخة الروح

واي,yواي,
لyتدقyالقلب!

اإذاyكانتyجميعyاأ�شجارyالدردار,
كلyالأ�شجار

�شتتحرُكyمنyالرتحال,
وتتحّوُلyاإىلyمهٍد
نحوyالفرحyال�شامل,
والأخرىy�شتكون

قبًاyحتتyالركامyالثلجي,
وواحدةy�شتتخلَّف,
�شت�شبحyم�شنقًة...
yحلكايتيyا�شتجابًة

ماyبِك
هداأِتyفورًا؟
yجّلٌدyيوجدyل
يفyهذهyاملرة
و�شطِك؟
ال�شعُر

يفyاملهِدyهداأ.
yالنع�ِضyيفyالقلب
يعّذبyالقدر.
ل�شنَق

ُدyاللعني اجللَّ
ال�شاعَر

علىyامل�شنقة,
yال�شهوبyفوق
الأم...

اأنا-yاأمامكم!



288

االنضمام إلى الساللة

y,قدي�شًاyبَكyاأعرتُف
اأناyعلىyا�شتعداٍدyلأنyاأكونyقربانًاyلك.
ياy�شيائي,yع�ضyطويًل,yyولكن

ُت. لyتاأ�شفyاإنyكِبْ

لyحتاولyاأنyتغويها,yاأيهاyالقمر,
ولyتفتنيهاyاأيتهاyال�شم�ض.
ماyدامتyهيyمت�شيyوتتنف�ض,
هناكyحبيyمنyالنظرةyالأوىل.

لyتظهرy�شعفك,
نحنyاأقوياء,yنحنyاأق�شىyمنyالزجاج.

اأغاينyالتهويدةy)١(yاأغنيها
اأناyلك,yمثلyال�شماءyواحلقل.

طوالyالوقتyاأنتyواأناyمعًا,
ال�شعورyبالوحدةyلyيليقyبنا.

حتىyاإىلyالرتاِبy�شنذهبy�شويًة,
ولكنyحتىyهذاy�شيكونyعلينًاyقليًل.
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المنطق غير المنطقي

اأيهاyالإن�شان,
ملاذاyُخِلقت؟!
نوٌعyبلyجلاٍم

اأنَتyلyت�شتوعبyنف�شك-
yحماقة؟! اأيُّ
�شجرَت
yمكثَتyاأو
وحيدًا

غريyمتوازن؟
تقول,

ماذاyتفعل؟yل!
ل!
y!ل
ل!

تفاهة!
هراء!
خ�شارة!
لدىyالبطل
, كلy�شيٍءy–yفجٌّ
غريyمطبوخyجيدًا,
غريyمقلّيyجيدًا,
ا�شتوعب:yمنyهو؟
ملاذاyاأنتyبلyعقٍل؟
ماذاyَخَلقَتy–yاأرين.
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اأيyاأنواٍعyهذه,
منعطفاتyو�شرابات؟

اأثبت!
كذٌب,yكذٌب,yكذٌب!
تكذُب,yتكذُب,yتكذُب!
تكذُبyب�شفاقٍة!

علىyال�شتماعyغريyعازٍم.
َمْنyلyراأ�ضyله,
يعي�ضyبدونyعقل.
واأنتyِع�ْض-

ابِك,yَقْهِقْه,yُكْل,
احتِفْلyبالأمل,
ْرyباملزمار! َزمِّ
فyكالقرد! ت�شرَّ
ُمْتyبال�شدفِة.
رyبهدوٍء َهدِّ

مثلyقٍطyعجوز,
د! وَت�َشرَّ

-yتبكيyلyكنَتyواإن
ماذاyتعني؟

واإنyكنَتyلyت�شحك,
لyت�شطربyيفy�شرٍع,

-yت�شربyلy,تاأْكلyل
اأنتyقملٌة,
ول�شتyبخالٍق.
اأرجوyاملعذرة,
yض� التقمُّ

y.الأطفالyخيالyيجذبyالذيyوالكلمyالب�شيطyالإيقاعyوعلىyالتكرارyعلىyالأغنيةyهذهyوتعتمدy,yالنومyعلىyطفلهاyع yy)١(yyتهويدة:yاأغنّيةyهادئةyرقيقةyتغّنيهاyالأّمyلُت�شجِّ
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م�شتحيٌل
وكذٌب.

بالن�شيِبyالأف�شل,
–yة بالإرادِةyاحلرَّ
لي�ضyبالعقِل-
ع, ,yِاْخ�شَ لِّ �شَ
ِاْركْعyله,
ْهyاإليِه, توجَّ
ْل. َتاأَمَّ

ِا�شُمyبروحَك,
و�َشيهُبyلكyالقدر,
اأيهاyامل�شكني,

احلَبyوال�شجاعة.
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كي تموت...

هُتyنف�شيyبال�شماء! �َشبَّ
yم�شجعي. هذهyالفكرةyُتق�ضُّ
اأغنيةyاحلياةyاأوؤلفهاyبنف�شي,
ُحyيلyبيدها. واحلريةyتلوِّ

اأناyل�شتyاآبايyالقاهر.
اإذاyكانyهناكyثمةy�شيءyخاطئyاأندُم.
هذهyالأغنيةyلyتن�َشهاyياyاأخي,

لyاأ�شتطيعyاإر�شاءyاجلميعyدفعًةyواحدًة.

تعّلمواyكتاباتي,
لأجلكمyوُلدُتyاأناy�شاعرًا,
والروحyللخلوِدyواحدٌة,
واأعتقُدyاأنهyلyيوجدyخلود.
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أحبك 

اإذاyانف�شل
عنyاجلمجمة

ي فكِّ
ي�شعر
بال�شلطة
وباأ�شنانه
يحفرyالقب
yقا�شمًا

الطبقةyخلفyالطبقة,
وينطقyبالعرتاف:

اأحبك,
ياyروحي,

yامليُتyيحبyكما
قبه.
تخ�شبت,
جتمدت,
اأحبك,
ياyقدري

مثلماyيحبyاهلل
عبده!
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رقيٌق كزهرة

احلياةyحقيقة,yاملوتyيبدوyكذبة
لyتندمyعلىyماyفات,yلyتغ�شب.

باإمكانكyاأنyتنظرyب�شعادٍةyاإىلyال�شم�ض,
مثلماyتتبادلyمعyامراأةyالنظرات.

ْم بدفِءyالأر�ضyتنعَّ
وكْنyقويًاyمثلyحجرyالغرانيت.
فاأنتyمتتلكyالقوةyعلىyالطبيعة,
اأَِدِرyالأر�ضyالدافئةyبيديك.

-yالزهرةy,الإن�شانy,الغرانيتyحجر
دائمًاyيعي�شونyيفyثلثةyمظاهر.
y,قا�شيًاyتكنyلy,كت واإنy�شكَّ
لyتدعyهذهyالوحدةyتختفي.

ولyتقتلْعyاأيًّاyمنهمyمبفرده,
اقتلعهمyجميعهم,yو�شيكونyذلكy�شحيحًا.

لyتوؤِذyيفyحياتكyاأحدًا,
و�شتكونyنعمتكyلyحدودyلها.

, اقتلعyالزهرةyمنطقيٌّ
عندماyمتوتyالزهرةyمنyالإن�شان,
فلyتفخرyبنف�شك,yاأيهاyالإن�شان,

كيyلyت�شبحyعنyغريyق�شٍدyyوليَدyالقرن.

عندماyُي�شرُبy�شخ�ٌضyماyعلىyراأ�شه,
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فاإنyالكذَبyيعطيyبراعمه.
ويفyمكانyماyحتتyال�شماءyالزرقاء,
�شيندفعyالكذُبyيفyعربٍةyقذرة.

y-الإن�شان-الزهرةy,بالتاأكيدyاأعرُفyاأنا
احلجرy–yهمyجت�شيٌدyللإن�شان.

وجميعهمyلديهمyاأَجلهمyعلىyالأر�ض.
وكلyواحٍدyمبفردِهyعاجٌز.

وهلyهناكyَمْنyلyيخافyالكذَب,
ه؟ بy�شحَرُهyو�ُشمَّ وملyيجرِّ

رمباyهناك,yولكْنyمنyعا�َضyب�شرٍف,
�شاهَدyالكذَبyامل�شتهزَئyبالقرِب.

yعلىyالعقِل, yع�شيٌّ هناكy�شرٌّ
الزهرةyدائمًاyت�شعىyاإىلyالإن�شان,

yالنهايةyيفyت�شبحyاأنyاأي�شًاyهيyوترغُب
حجرًاyوتعرفyكلyاأ�شرارyالزمن.

اأُباِرُكyالتحاُلَفyالثلثّي,
فليتعزز,yول�شبحyنهاركy�شم�شًا,

وليلَكy�شم�شًاyاأي�شًا,yولي�ضyعبئًاyثقيًل,
مyكالأطباِقyكلyماyهوy�شيئ. وليتحطَّ

فًا!yال�شعادةyواحلزن كْنyُمن�شِ
اقبلهماyكحقيقتنيyحياتيتني,

وج�شدكyالرقيق,yمثلyزهرةyاحلداد,
اأنزلyج�شدكyاحلجريyيفyالرتاب.
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أغنيتي

اأ�شمُعyاأغنيًةyقدية,yهي
لyت�شمعني.

yعر بحبِلy�شمٍتyمنyال�شَّ
علىyرقبتيyالنحيفةyتخنقني.

اأغنيتيyالقدية
ت�شرُبyيافوخيyاحلجري,
حمتفظًةyباخللوِد,
حت�شُبyالزمن.

يفyنهايةyاملطافy�شتتعبyهيyاأي�شًا.
يفyيومyالقيامِةyتنتحُب
ًا, وتبتلُعyاحلزَنyكليَّ

رائعٌة,yحمبوبٌة,y�شيباٌء!
يفyاملاءyلyتغرق,yلyحترتقyيفyالنار,

متنحyللبداياتyاحل�شَن.
, واأغنيتيyتعي�ُضyيفَّ

اأ�شّليyكيyلyاأفقدهاyاأنا.
الأغنيةyتطفئyالدخانyاخلانقyحولها,

وقدyتنفجرyمرارتهاyفجاأًة,
مت�شيyيفyاحلياةyحزينًة
دة, هيyمعyاحلقيقةyاملجرَّ
هيyمعروفةyكاأغنية

لyيوجدyماyهوyاأكرثy�شهرًةyمنها,
هيyحيَّة,yلكنهاyترتعُد,
ُد,yتغ�شُب,yتنزعُج, تتمرَّ

يةyوحتملyالعامل. لكنهاyمعروفةyاأي�شًاyكُمَغنِّ
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ومهماyكانyفكلماتهاy�شحيحٌة,
ٌة! مهماyكانyهيyحيَّ

ٌةyهي!yوكماyعلىyفيٍل, حيَّ
علىyالأغنيةyتنبُحyالكلب.

اأ�شرُخyبهم:yكّفواyعنyاأ�شاليبكم,yاأيهاyاحلمقى,
لدىyال�شيدةyيدان!y–yاأنتمyاأوغاد.
اأنتمyتتخبطونyبنيyالأرجل,

املالكyبالن�شبةyلكمy–yقي�شٌرyوقّدي�ض.
اأماyاأغنيتيyفهي,yكماyالن�شر,
حاّدة.yهيyت�شموyعاليًا

وب�شلبٍةyعلىyالأر�ضyتقف.
y�شيٍء اأماyاأغنيتيyفهيyلyتخفيyقطyاأيَّ

يحملyاخلري.
ُدyب�شل�شٍل, لyُتَقيَّ

لyتهداأyُيفyح�شِنyالليل.
لغُزyالعامل,y�َشَنُدyاهلل
لyتخف�ُضyعيونها.

–yجدالyبلyفهيyاأغنيتيyاأما
بذرةyحب,yوجزُءyنوٍر.
يتما�شىyمعها
y,والتوراةyالقراآن
وكلمyالعهدyالقدمي.
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لديَّ كلُّ شيء

yكلy�شيء, yلديَّ واأنَتyتعلمyاأنَّ
كلyماyيعي�ضyبهyالإن�شانyويحيا.
لكّنيyاأحيانًاyمنyاجلليدyوالنار
ُبyب�شمت. ل�شبٍبyماyاأتعذَّ

. منyاحلزنyيجريyيفyدميy�شمٌّ
يفyروحيyع�شٌلyيذوُبyيفyالفرح!
yقلٌبyوكبٌدyورئتانy-yب�شتاٌن لديَّ
لyينبغيyفيهyمل�ضyالتفاحة.

y,فجاأًةyهيyت اإذاyماyا�شودَّ
�شوفyاأعتقُدyاأنهyلي�ضyعبثًا
اأف�شُلyاأياميyمعدودٌة,
لyاحلريق. yوقلبيyحتمَّ

مثلyاأيy�شخ�ض,yُوِهَبyيلyج�شٌد,
ول�شاينyيغّنيyدونyاأنyيحرتق.
واأناyاأعي�ُضyدونyاأّيyم�شاكل.

ذلكyهوyن�شيبي.

y�شحراٌءyحتىyال�شماء, يفَّ
yبحريُةyمياٍهyعذبة. يفَّ
yغابٌة, وبالطبعyيفَّ
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ملyتعرفyاحلزنyيفyحياتها.

َحُكyب�شوٍتyعاٍل, اأْحُلُمyواأ�شْ
اأبكيyخُمفيًاyحزنًاyهائًل.
يفyقلبيyروٌحyملyتنك�شر,
وِحفُظهاyهوyالنجاح.

اأكونyغبيًاyيفyبع�ضyالأحيان,
...y!نبيًاyاأكونyالأحيانyبع�ضyويف

ال�شيف,yاخلريف,yوال�شتاءyمعyالربيع
اأ�شتقبلهاyبالبت�شامةyقبلyاأوانها.

ولكنyاألي�ضyهذاyكثريًاyيفyحياٍةyواحدٍة؟
لyاأ�شتطيعyاأنyاأعي�ضyخانعًا,

yقتايلyحتاولyل
و�شربyالعنقyال�شامخ.

yكلy�شيء, yلديَّ واأنَتyتعلمyاأنَّ
كلyماyيعي�ضyبهyالإن�شانyويحيا.
لكّنيyاأحيانًاyمنyاجلليدyوالنار
ُبyب�شمت. ل�شبٍبyماyاأتعذَّ
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ج اللهب الُمَتَوهِّ

اأناyقا�ٍض,
اأنَتyاأكرثyنعومٍةyمنyالزغِب.yفوقك
كمyهوyحلٌوyاأنyينزلنيyالقدر
واأنyاأمتلكyج�شمyبجعٍة.

يفyنوبةyجريئة
اأنyاأبلغyل�شيٍءyيفyحبي

عندماyيغّنيyالعندليبyyالروحي
حلنًاyمع�شوًل

مقاومًاyالأبيقورية )1(  ,
بحيثyالفجر,yملتهبًاyومتوهجًا,
اق,yونحن يبلغنا,yنحنyالع�شَّ
منyالأعلىyمائلونyباأج�شادنا,
ومنyالأ�شفلyبعقدٍةyمت�شابكون.

yyالأبيقورية:yن�شبةyاإىلyالفيل�شوفyاليوناينyاأبيقور,yوهوyمذهبyفل�شفيyموؤداهyاأنyاللذةyهيyوحدهاyاخلريyالأ�شمى,yوالأملyهوyوحدهyال�شرyالأق�شى.   )1( 
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الله وحده

ل
يفy�شباط,
yل

علىyالأر�ض!
ل

يفyني�شان,
ل

يفyاملهد!
ل

يفyمكانyال�شرف,
ل

يفyتوراة
اليهود,
ل

يفyالكتاب
�ض, املقدَّ
ل

يفy»القراآن«,
لyيفyالقرِب,
لyيفyالبعِد...
يفyروحي,
يفyعينّي

-yبعيدyزمٍنyمنذ
اهلُلyوحده!
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تحية إلى موطني
y

ياyموطني,
تيyالأر�شية, ياyجنَّ
تقبليyحتيتي!
هناyيفyال�شباِح

وُلدُت
وهناy�شاأموت.

بروحيyالقويةyكلها
�شاأرقُدyيفyترابكyب�شلم.
y  )2( كوركيتyشريح�
مفتوٌحyللجميع.
به,y�شبيهyالقمر,
به,yالعظيم
هوا َت�َشبَّ

و�شعرواyبالعزاء.
y,  )3( اأرواحyيا
رافقيyرمادي.

اأيتهاyالتماثيلyالبونزية
التيyتبّدلyاأ�شماءها

واأ�شكالها,
وت�شبحyيفyالغيوم

اإىلyعوامَلyاأخرى,-لكyالتحية,yاأيتهاyالعزيزة!
لyَتْق�ِشيyعلىyنف�شِك,

اأخبيني:yهلyماyزْلِتyحّيًة؟

yyكوركيت:y�شاعرyاأ�شطوريyتركيyعا�ضyيفyالقرنyالتا�شعyامليلدي,yمنyاأقواله:y“اإذاyملyتتذكرyاملوت,y�شتعي�ضyاإىلyالأبد«.   )2( 

yyyاأرواح:yاأرواحyالأجدادyعندyالكازاخ.   )3( 
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حّيًةyيفyالدجى,
وعلىyالأر�ِض؟
yماyاأخ�شاه... كلُّ
اإىلyروحي
ملyياأِت
عزرائيلي؟

–yجنتي
yناري

 –yّع�َشليyy
y�ُشّمي.

النا�ضyي�شرخون:
»y!شاعُرنا�yشيموت�y«
yتاأْملواyلyولكْن

لyتتخبطواyيفyالآلم-
ل�شُتyاأناyمنyقال:
توا »لyُت�شتِّ

بازاركم!«
ولكْنyهناكyخٌب:

عندماyيوتyال�شاعر,
لنyيوتyكّله!

واإنyحدثyذلك,
فاإنyنظرyال�شماءy�شيميل
وهيyتنظرyُمنَهكًة

اإلينا,
yالزرقة وت�شبُّ
yمنyعينها.
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ِلَمْن يعوُد هذا اليوم

ملنyيعوُدyهذاyاليومy؟
َمْنyيجمعy«yعطاياyاللyه«؟

معyمْنy�شيديرy«yالأخوةy»yاملت�شردون
�شوؤونهمyالعامة؟

اأواyبن�شيانyاملا�شي, الذينyجترَّ
داخلُهمyفا�شٌد,

حتتy«y�شقفy»yامل�شوؤولني
همyمعyاأبيهم. م�شتعّدونyلأنyيبيعواyاأمَّ
الذينyن�شواyاليوَمyاأ�شلفهم,

ظّلواyللت�شميِة
بلyاآذاٍنy–yعبيداً )4(  
لقدرهمyاخلا�ض.

y!yتراوغyل
اأخبين,yملْنyهذاyاليوم؟
yالل�شو�ضyواملحتالون
ينهبونyملجئنا

ويطعمونyالقملyاجلائع,
ولyتطردهyاإىلyالوراء.

خرجواyزاحفنيyمنyالقذارة
ويت�شرفونyكالأمراء.

غّطواyال�شرفyبجلٍدyقا�ٍض,

عyاآذانyالعبيد. yyيفyاملا�شيyكانتyُتَقطَّ   )4( 
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y.جعداءyبفروٍةyوك�شوُه
yتفاهٍةyهذه؟ yقذارةyهذه؟yاأيُّ اأيُّ
مِلْن,yاأخبين,yهذاyاليوم؟

ح, اجل�ِشُعyيتهافتyعلىyالتَبجُّ
لديناyالكثريyمنyاأمثاله.
يقرقعونyحولyاحلّد,
وي�شتنزفونyال�شفحات:
»yفو�شى!yاأوه,yفو�شى!

»y!yامل�شائبyشتجّنب�yهل
yكاأ�ٍضyهذه؟yاأيyفو�شى! اأيُّ

!yلناyلي�ضyشيٍء�y y�شيٍءyمنyاأجلنا...yوكلُّ كلُّ
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yyyمعه��دyف��يyدر���ضy,ال��راأىyشحاف��ة�yوف��يyمق��التyوكات��بyش��اعر�y
yاأولyن�شرتyوقدy.الحكوميةyكازاخ�شتانyوجامعةyالتربويyقاراغندا
yعامy»الربيعyنف�ض«y:مثلyال�شبابyال�شعراءyمجموعاتyفيyاأ�شعاره
yالأ�ش��عارyتل��كyاأثبت��تyوق��دy.1980yع��امy»ال�ش��نونوyو«طائ��رy1975

y.الكازاخيyال�ش��عرyدخلتyومبدعةyجديدةyش��عرية�yموهبة
yyyالق��رن yف��ي yحدًث��ا yع�ش��رون« yالبانورامي��ة yق�شيدت��ه yف��ي

yالجتماعي��ةyالنكب��اتyح��ولyتاأملت��هyال�ش��اعرyق��دمy»الع�ش��رين
yالب�ش��ريةyوم�شي��رyالع�ش��رينyالق��رنyف��يyوقع��تyالت��يyوال�شيا�ش��ية

y.الأخلقي��ة yالم�ش��كلت yوكذل��كyوالأم��م
yyyش��ديدة� yب�شعوب��ة yالق�شي��دة yه��ذه yبن�ش��ر yش��محت� yالرقاب��ة

y.»جالي��ن« yن�ش��ر yب��دار y1984 yع��ام yالن��ور yاإل��ى yوخرج��ت
yyyم��ن yالعم��ل yه��ذا yتقدي��م yاإل��ى yال�ش��اعر yع��اد yلح��قyوق��ت yف��ي

yبعن��وانyجدي��دةyن�ش��خةyللق��راءyوق��دمyالجدي��دyالق��رنyنظ��رyوجه��ة
y.2012 yع��ام y»فولين��ت«

سيريك آكسونكارولي
) وُلد عام 1950(

yyy,1990 yع��امy»الغ��روب« y,1988 yع��امy»الفي�ش��ان« yومنه��اyش��عرية�yدواوي��نyع�ش��رةyم��نyيق��ربyم��اyاأ�ش��در yالآنyحت��ى
yف��ي yاألم��از« y,2005 yع��ام y»ال�شم���ض yح��ول yالحي��اة« y,2000 yع��ام y» yح��واء y- yاآدم y« y,1992 yع��ام y»الق��رن yمخط��ط«
y,2015 yع��ام y»اوزان« y,2012 yع��ام y»ال�ش��وداء yالغاب��ة« y,2008 yع��ام y»القبج��اق yق�شي��دة« y,2005 yع��ام y»ال�ش��ماء
yكامل��ةyاأعمال��هyش��درت�y2014yع��امyوف��يy.»قولتيجي��نyالترك��يyالقائ��دyح��ولyتاأم��لت«y,2015yع��امy»و�ش��اليريyموت�ش��ارت«

y.مجلدينyف��ي

yy.والمنغوليةy,والقرغيزيةy,والتركيةy,والأوكرانيةy,والرو�شيةy,والأذربيجينيةy,الإ�شبانيةyاللغاتyاإلىyاأ�شعارهyترجمت

yyyروج��ديyوروب��رتy,يفتو�ش��ينكوyويفجين��يy,حكم��تyونظي��مy,اإت�ش��فيتايفاyومارين��اy,اأخماتافاي��اyاآن��اyاأ�ش��عارyبترجم��ةyق��امy
�شتفن�ش��كي.yكم��اyترج��مyالكثي��رyم��نyالأ�ش��عارyالت��يyكتبه��اy�ش��عراءyاآ�ش��ياyواإفريقي��ا.

yy.كازاخ�شتانyyفيyمرموقةyشخ�شية�yويعتبرyالعالميةyالأدبيةy»األ�ض«yجائزةyعلىyح�شل
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عسُل األعوام
 البعيدِة الحلو

yِحمٍلyمقدوٌرyعليه, كلُّ
yبقوٍةyوح�شيَّة والقلُبyيدقُّ

منyكلمات:y»اأتريدyاأنyاأعلِّمك
»y؟yعزيزيyياyالتقبيل

yالنهاُرyاخلريفي, �َشبَّ
كنتyعلىyا�شتعداِدyاأنyاأ�شرجه.

yال�شور تاأرجَحyو�شرَّ
منyالعناقyالأخرِق...

ُةyالقمِرyال�شيباء ف�شَّ
جمعْتy�شفتينا.

بyمتعددyالألوانyعلىy�شلٍع مثلyُمكعَّ
انت�شَبyالعاملyوتدحرَج...

تلكyال�شعادةyا�شتمرتyعامًاyكامًل!
لyاأعرفyاأحلىyمنyترقٍب

عندماyينتظرyالقلبyال�شديقة
للقاءyالتقبيل!

yحلكًة ولكنyملyيكنyهناكyيوٌمyاأ�شدُّ
منyذاكyاليومyالذيyراأيتyفيه
مع�شوقتيyعندyالعري�شة
ُلy�شابًاyاآخَر! ُتَقبِّ

yلنy:اأناyواأق�شمُت
تكونyالفتياتyحمبوباتyيلyقط!

...وبدونyجهٍد
اأرجعتنيyيفyوقٍتyلحٍقy�شفاٌهyاأخرى...
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نحن جميعًا 

من القرية النائية

–yمنطقتيyيفyكانyمميٌزyمناٌخ
كناyَمر�شىyبال�شعرyالرفيع.
وعلىyالقريِة,yمطرًاyمندفعًا
هطلْتyفجاأًةyاأبياُتنا!

وقدyتكونyال�شورةyمغايرًة,yعندما
y,املنحدراتyويفy,اله�شاِبyيفyال�شعرyعنyروحيyفتَّ�شت

وبعدهاyحتىy�شطحyبلخا�ض
�شاريyاآركا )y  )1تنف�شْتy�شعرًا.

درُبyال�شعراءy–yذلكyهوyدربناyاملن�شود,
!yودعوتناyر�شالتناyهيyتلك

y�شيٌءyواحٌدyاأف�شدy�شعادتنا:y«yاألكا�ض )2(  «,
ذلكyكانyا�شمyقريتنا.

yواحٍدyمناyكانyدوؤوبًا, بيدyاأنyكلُّ
مثلyالأجنحةyالناريةyللإع�شار.

–y»yالقرمyوغدًاy,روماyاليومyy«
األي�ضyعناyقالyالكازاخyهذا؟

y.الذهبيةyال�شهوبy:اآركاyشاري�yy   )1( 

yyاألكا�شي:y�شكارى.   )2( 
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اأزهَرyيفyالقلوبyالربيُعyاملن�شود,
م�شيناyوعملناyبجٍد.

و�شيدعوناyيفyالأزمنةyالقادمة
اأ�شطورَةyاحلقبةyال�شوفييتية.

فيهاyاأغانيناyماyزالتyاإىلyاليومyت�شدُح.
نحُنyموا�شلةyالأجيالyاملجيدة!
بعيدٌة,yلكنهاyلyتزاُلyعزيزًة

كلماتyالقدي�ضyذيyال�شمyالداويy»ي�شينني«!

ال�شعُرyاليوَمyغريy�شروري...
بالتاأكيدy�شياأتيyقريبًاyزماٌن
y,اأي�شًاyقبيلتناyفيهyتختفي

مثلy»القبائلyالهندية«yبدونyاأثرyٍy؟
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أغنية الذهب الساحرة

» الذهب قال: سأْفَتِدي...«

» الفوالُذ قال: َسَأْسُلُب...«

)ألكسندر بوشكني(

ال�شمرُيyجمردyكلمة,
اخلجلyوالعقلyيفقدانyجوهرهما,

yالأناyم�شتعدٌة لأنَّ
لأنyتتخطاهما.

ىyذهبًاyعبثًا لyاأُ�َشمَّ
منذyزمٍن.

yيلyبالن�شبةyشلعًة�yاأ�شبحyزمنyمنذ
خي�ض. الإن�شاُنyالرَّ

تعرفون,yاأيتهاyاملخلوقاتyالبائ�شة:
اأنكمyكع�شبyالري�ض!

بلحظٍةyب�شببyعدمyالطاعة
�شاأبيعكمyومنyجديدy�شاأ�شرتيكم!

تعرفون,yاأيهاyاملعاندونyاملميتون:
حتىyبو�شكنيyلي�ضyفرمانًاyبالن�شبةyيل!

y لyيتوجبyعليَّ
y!تهدئتكمyاأحاولyاأن
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yال�شماِءyمنy–yالأمرyاقت�شىyاإذا
–yالقنابلyمنyجمموعةyشاألقي�

بالإ�شافةyاإىلyالذرّيةyوالهيدروجينية
�شاأجدyنيوترونيةyاأي�شًا!

اأنحُتyملوكًاyوعرو�شًا
ومبقدوريyاأنyاأُ�شقطهمyبلحظة.

yمنكم الويُلyلنyي�ضُّ
احُلّكامyالذينyاأزرعهم!

وال�شعُب,yمثلyالقطيع,
لyوي�شمُت, يتحمَّ

دون حتىyواإنyجل�ضyاجللَّ
باإحكاٍمyعلىyرقابكم!

–yوال�شناتورyالإمباطور
–yالثمنyحيثyمنyبينهماyفرٌقyهناك

كلُّهمyجنودي
يفyاحلربyغريyاملعلنة

�شدyاجلميع.yوالقوات
منyاأجليyت�شقطyيفyاملعركة,
وال�شعراءyاملاأجورون

yy!مباآثريyببهجٍةyشيتغّنون�
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نعم,yعنyالن�شاءyلyتراُجع!
�شاأغويهنyمنyجديد
yمظهٍر, واأيُّ

yلأنyاأتَّخذه! مثلyالأفاعي,yم�شتعدٌّ

الأبطالyالباخادور )3(  
�شاأهزمهمyيفyخم�ضyدقائَق,

وهمyاإىلyثغوِر
y.شيذهبون�yب�شعادٍةyالأعداِء

كماyلوyكانواyمنyاأجلyالوطن
ياأخذونyتاجهم,
منyاأجليyيقبلونه

ومنyاأجلyق�شريyالأبدي!

باأنyجيوكونداyقبيحٌة
�شاأُوحيyاإىلyاجلميع!yعمٌلyتافٌه!

اأناyالأعجوبُةyالوحيدة!
يدعوننيyالذهب!

yyباخادور:yالبطلyالذيyيتمتعyبقوةy�شخمة.   )3( 
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طٌة أفعى ُمرقَّ

 تخرُج من الرَّحِم

حِم َطًةyخرجتyاأنتyمنyالرَّ اأفعًىyُمرقَّ
الأم...yولكنyكيفyاأعاجلك,
اإْذyنحنy–yاأولدyبذرٍةyواحدٍة,
والأر�ضyالأمyوُلدتناyبحٍب؟

الآنyاأنتyغارٌقyيفyالأفكارyال�شامة,
عيناكyالفارغتانyمليئتانyباحلقِد,

yبلyرحمٍةyوعلنًا تع�ضُّ
ع. �ضyلبدِك-املر�شِ ال�شدرyاملقدَّ

كيفyلyاأ�شت�شلمyلهجومyال�شر؟
العدوyقريٌب,yاأفهُمyذلك.

بكّلyكياينyاأ�شعرyبالبدyمنyاخلوف:
اإىلyداخليyتزحُفyاأفعىyمتوح�شة!

اأنِتyمنذyزمٍنyوجدِتyالطريقyاإىلyبابي.
ت�شللِتyيفy�شقوِقyم�شكني.
وتنامنيyعلىy�شدري...yكم

yيفyل�شانك! منyال�شّمyو�شعyال�شرُّ
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اأوه,yكمyاأودyمعyاأغنيةyال�شجاعy–yلي�ضyاجلبان-
اأنyاأبتعَدyعنyال�شائعاِتyال�شريرة!yولكن
yاأنyاأموُتyمنyلدغِة هلyُمَقّدٌرyعليَّ

اأفعىyوَلدُتهاyاأنا؟

للأ�شف,yخا�شعًاyاإىلyهذهyالقوةyال�شريرة,
�شاأموُتyمعهاy–yوذلكyهوyاحلزن...

ح�شنًا,yاأيتهاyالأفعى,yاأنتyهناكyاأي�شًا,yيفyالقِب
y!الدغينيy,جديدyمنyالدغيني

yمتعبًا, بحيثyاأغم�ضyعينيَّ
بحيثyاأغرُِقyيفyنومyالعدِم...
واإنyخفِتyعلىyاأ�شنانكyاللدغة,
بعُثyبالتاأكيد! عندهاy�َشاأُ
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مشاعُر تينغري )4(  

اإلُهyال�شماءyتينغريyمنَحyيفyوقتyما
الأر�ضyللنا�ضyكرمًاyمنه:

»هيyللجميع:yللفقراءyوالأغنياء,

»y!yاأي�شًاyمللوكناyتكفيyهي

ا�شتولتyالقواتyعلىyقناطرyالقلع,
والأولدyعلىy�شفوحyاجلبال,

مربوyاملا�شيةyعلىyاملراعيyالوا�شعة,
ال�شيادونyعلىyالغاباتyالكثيفة.

اأر�شىyتينغريyاجلميعy!yلyيوجدyمكاٌن
y–y!yال�شرعةyاأينyمنy–yولكنy!yالب�شريyاحلزُنyبهyي�شتقر

�شيادوyال�شفوحyاجلبليةyاحلاملةyللذهب
!yاأي�شًاyال�شماءyعلىyي�شتولواyاأنyاأرادوا

»yكلyالهواءyلناy-y»y!yاأ�شحابyالأرواحyالنج�شة
y-y.الرثوةyاإىلyجديدةyطرقyعلىyعرثوا

!yالدنيويyوجودكyاأطْل
»y!yَنَف�ٍضyكلyثمنyالآنyلناyادفع«y

yyyتينغري:yتنكري-اأحدyاأ�شماءyاأكبyواأهمyاإلهyيفyعقيدةyالرتك.   )4( 
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عندماyجاءy�شاعرyمتاأخر
منyاأجلyح�شةyمتوا�شعة,

فعلىyالكوكبyمنyالرمالyحتىyامللح
لكلy�شيٍءyُوجَدy�شيٌد!

»y!ّyالغبيyاأيهاy,اأوهy«y...اأ�شودyنع�ٌضyبقي
yعليهyال�شماءyاإلهyغ�شَب
وقالyيفyانزعاٍجyقا�ٍض:

»y؟yالكائنyاأيهاyُكنَتyاأينy«

»yاغفرyيلyياyرب!y–اأجابه.-
هكذا,yيبدو,yمكتوٌبyيفyم�شريي:
رyيفyكلy�شيٍءyيفyالدنيا كنتyاأفكِّ

»y!yنف�شيyيفyالتفكريyمنyاأمتكنyومل
لَنyتينغري:y»�شاأمنحَكyجنحة,
بحيثyتنقذyدومًاyمنyالغرور

اأولئك,yالذينyيفyامل�شاغلyالدنيويةyن�شوا
اأنyال�شماءyماyزالتyفوقهم!«

بارْكyياyاهللyيفyالدربyالطويل
حتىyاأرواحyالأجدادyتن�شجمyمعyالنا�ض.
منذyذلكyاحلنيyيحلِّقyال�شعراءyيفyالغيوِم.
!yال�شماءyاإىلyعينيكyارفعy!yْق لyت�شدِّ
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أنا-األغنية األصيلة

 لساك )y  )5الحقيقي

فةyللكازاخyكلمُةy»اأَ�شَود«. ُم�َشرِّ
yاأنyيدعواy�شعريyهكذا! اأودُّ

مثلy�شاك,yدائمًاyاأناyيفyال�شهوبyال�شا�شعة
علىyجيادyر�شيقة!

y–yالأبيyح اأناyعلىyبيغا�شو�ض )y–y  )6املَجنِّ
لyاأتخلىyعنy�شعبy�شهوبي,

يفyهذاyالعاملyاملاديyحمارٌبyيفyالهجوم
روحيyمعyالأغنياِتyت�شريyاإىلyاملعركة.

�شوتيyالداويy�شيوقظyال�شماء,
�شاأكونyمو�شعyح�شٍدyلأولئكyالذينyيتحركونyعلىyاأقدامهم!

علىy�شفاهيyو�شعyاهللyتلكyالأغاين,
كيyاأُرّددهاyب�شوٍتy�شاخٍب.

امyالدنيويونyلyيرعبوَنني! احلكَّ
اأَُحلُِّقyتنينًاyرهيبًاyفوقyالأر�ض!
الكوُنyمتعددyالألوانyواملظاهر,
yولي�ضyدائمًاyمعي! دائمًاyيفَّ

yy�شاك:yمنy�شاكيy–yاإحدىyقبائلyالبدوyالرُّحلyيفyاآ�شياyالو�شطى.   )5( 

حyيفyامليثولوجياyالإغريقية,yاأن�شاأهyبو�شيدون,yوكانyلهyدورyكبريyيفyالأ�شاطري. yyبيغا�شو�ض:yاحل�شانyالأ�شطوريyاملجنِّ   )6( 
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yالعا�شفةyال�شماءyيفyال�شوداءyالغيمةyمن
ُرyاأمطارًاy�شوداء اأع�شِ
لتكنyاأكرثyالأ�ش�ضyقوًة

yماyينتظرناyيفyامل�شتقبل! لكلِّ

ة, الغيمُةyُتظهرyيلyاملودَّ
اأَ�ْشرُبyاخلمَرyاللذعyلأبياِتyحافظ,
yيفyمعطفِه وبو�شكنيyم�شتلٍقyلديَّ

بحجِمyحبِةyالقمح!

مyيلyالفودكاyالآن, قدَّ
دتyالظلم, �شعرتyبالغثيان...yولكنyبعدyاأنyبدَّ

�ض هبطُتyمراعيًاyالُعرفyاملقدَّ
اإىلyال�شانرياك )y  )7العزيزyالوحيد!

yyyالبِقyوبلمعاِنyبالرعِدy,تينغريyياy,اأوه
بارْكyحتليقyروحي!

y,اأذكركyال�شماءyويفyالأر�ِضyعلى
ياyاأل�ض )y,  )8اأذكرَك,yياy�شعبيyالعزيز!

yy�شانرياك:yاملوطن.   )7( 

y.»كازاخ“yلكلمةyمرادفةy:اآل�ضyy   )8( 
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َقَدري -  القضاء والقدر

اأٍه,yياyَقَدري,
هْلyاأنتyمطرٌزyباحلروفyالرونيةyالقدية؟

كيول-تيغني )9(  -
راكٌعyعندyاخلانyكولتلوغ-اإلتريي�ض )10(  .

–yكونانباي
يفyاآباي )y  )11العظيمyاأب�شَرyالأبّوة,

اآليخان )12(  ...
د. موا�شلةyجديدةyلنورyُمحمَّ

yوخمتار
كانyالبنyاملطيعyوالبار

ملاغاوينyالأبيِّ
املن�شي.

,yذاتyمرة وهاyاأناyاأتوهُجyبال�شرفyالأبيِّ
جل�شت,yمثلyقي�شرyمعyجمل�ضy�شيوٍخyحكيم,

ح�شنyامل�شنني
كانyبالن�شبةyيلyاأكرَثyتكريًاyمنyالعرو�ض!

علyالرغمyمنyاأنني
بنيyاآخرين... راأيتyيفyوقتyلحٍقyكثريينyمذهَّ
طاردتyال�شرابyق�ش�ضyمعَذبيyكارلغ )13(  .

yyكيول-تيغني:yقائدy�شيا�شيyوع�شكريyللخاناتyالرتكيةyالثانية.   )9( 

yyاخلانyكولتلوغ-اإلتريي�ض:yخانyتركي,yموؤ�ش�ضyاخلاناتyالرتكيةyالثانية.   )10( 

y.شهري�yكازاخيyشاعٌر�y:كونانبايفyاآبايyy   )11( 

yyاآليخان:yنورحممدyبوكيخان:yرجلyجمتمٍعyودولة.   )12( 

yاملثقفةyالطبقةyممثليyمنyالعديدyكانyحيُثy,ال�شوفييتيةyالداخليةyوزارةyيفyواملعتقلتyال�شجونyاإدارةyمنظومةyمنyوالعملyللعتقالyمع�شكرy:كارلغyy   )13( 
y.الكازاخية
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ملyيتمكنyتينغري-�شتالنيyاأنyيقهرy�شجاعتهم!
اأٍه,yياyَقَدري,

هْلyاأنتyمطرٌزyباحلروفyالرونيةyالقدية؟
كيول-تيغني-

راكٌعyعندyاخلانyكولتلوغ-اإلتريي�ض...
–yكونانباي

يفyاآبايyالعظيمyاأب�شَرyالأبّوة,
اآليخان-

موا�شلةyجديدةyلنورحممد.
yوخمتار

كانyالبنyاملطيعyوالبار
ملاغاوينyالأبيِّ
املن�شي.

,yذاتyمرة وهاyاأناyاأتوهُجyبال�شرفyالأبيِّ
جل�شت,yمثلyقي�شرyمعyجمل�ضy�شيوٍخyحكيم!
اأبيyهوyجمل�ضy�شيوخي!yولي�ضyعبثًاyاأعتزyبذلك:
جثمتyعلىyركبتّيyاأمامyاآك�شونكار )y  )14نف�شه!

yyاآك�شونكار:yا�شمyوالدyال�شاعرyالذيyيفyترجمتهyعنyالكازاخyيعنيyال�شقرyالأبي�ض.   )14( 



321

الحياة ... 

هي دوراٌن حول الشمس

تهدر,
ترتعدyبقوٍة

تلكyالكرةyالتيyت�شمىyالأر�ض.
بيدyاأنها

لyتغريyمدارها
حولyال�شم�ضyاملحمية!
yالنفجاراتyهنا
ترعدyع�شوائيًا,

ولكنyوفقyالقواننيyال�شارمة
معyالكوكبyيفyالف�شاءyتطرُي

�شجوٌنyوملعٌب.
هناy�شفوفyعرباتyاأطفال,
يفyحدائقyامل�شيyالظليلة,
اآثارyقوافَلyجديدة

ةyباإجحاٍف. يفyال�شحارىyاحلارَّ
yيعي�ضyالنا�ضyنفو�ضyيفyهنا
خرٌي,yلyمبالة,yح�شٌد.

ومعyاأر�شي
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y.ال�شم�ضyحولyاأي�شًاyاأناyاأدور
عامُلy�شحٍكyواأفكاٍرyودموع
-yو�شكوكyومكت�شباتyوخ�شائر

يقفyالكوُنyحقًا
يفyاأبديةyالدوران!

yاملن�شودyاحلياةyجوهرyفيه
�ضyنحوyالنور! ال�شعيyاملقدَّ
وينتهيyدرُبyاحلياة,
عندماyمتوتyاحلركة...
yالأمyاآل�ضyلتتحول

اإىلyاأزهارyَمْنyاأ�شاءتهyبفكرها,
yَمْنyهوyيفy�شهوبناyكرمٌي,
y-اللقيطةyوالأرواح

اإىلyرماد.
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بيكزات )1( 

yمثلyيديلyyومثلyجاييك, قويٌّ
علََّةyال�شعِبyحتىyالنهايةyفهمَتها.
ك,yمنyذلكyالوقت, اأنَتy�شبيٌهyبجدِّ
َدyمنyعر�ِشهyكاي�شاري. حيُثyُجرِّ
مثلyمو�شيyyبدونyح�شاٍن,

كyمنyعلىyح�شانه. لyجدَّ عندهاyمثلyاجلميع,yترجَّ
-yاأعرفهyاأنy �شيٌءyوحيٌدyكانyعليَّ
القدرةyعلىy�شوِنy�شرفyال�شللة.
هكذاyيجبyاأنyيكونyالبيكyاحلقيقي,

�ضyاإلyم�شيئةyتينغري. ال�شخ�ضyالذيyلyيقدِّ

قانونyربyال�شماءyيحفظهyيفyداخله,
علىyالرغمyمنyامل�شريyالقا�شي.

علىyالرغمyمنyاملاكرينyامللحدين,
لyتعويyالذئابyالرماديةyللقلوب!

البكاُءyيدويyمنyاأعماقyالقرون,
تطريyاإىلyاأرواحyالب�شرyدعوٌةyنبوية,

تدعوyاإىلyالوحدةyالذهبية
y.اآل�ضyشعب�y-yالثابتyشعبنا�

)y)1بيكزات:yال�شخ�ضyالنبيل.

)y)2يديل:yنهرyالفولغا.

)y)3جاييك:yالت�شميةyالكازاخيةyلنهرyاأورال.

)y)4كاي�شاري:yاخلانyالأخريyللأجزاءyالكازاخيةyالثلثة.

)y)5جاياوyمو�شي:y�شاعرyومو�شيقيyومغٍنyكازاخي,yكانyلهyلقبy-yyبلyح�شاٍنyy-yبعدyاأنyجّردهyم�شطفيyابنy�شورمانyمنyح�شانه.
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هيروشيما. 999 غرنوقًا

عنyهذهyالغرانيِقyالورقية
لyيكنyللذاكرةyاأنyتخبو.
ماأ�شاُةyفتًىyيابايّن
منy�شكانyهريو�شيما.

yالألفyينق�ضyيكْنyمل
اإلyطائٌرyواحٌدy-yرئي�شيُّ
رائٌع,yعلىyطرِفyالقِب

يحلُمyبه.

يطرُيyخلَفyالطيورyالأخرى.
اأيهاyالنا�ض,yاآمنواyباملعجزات!

يقتلُعyا�شَمyال�شبي
اِتyاملوِت. هوyلدىyَذرَّ

y!احلجرyيفyمتثاًلyشاأن�شُب�-
-y.بغ�شٍبyاأُرّدُد
معyرقٍمyتذكريّي:

ت�شعمائةyوت�شعٌةyوت�شعون...
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األخيُر من ساللة يامان

ِدئ -y�شبيٌهyب�شيٍفyمعقوٍفy�شَ
yالأخريyمنy�شللةyيامان,

اأينyهيyنظرُةyالبقyالوام�ض؟
اأينyهوyالكلُمyال�شحري؟

-ماyهذاyاملظهر؟yجا�شو�ض,yانظر
كيفyيحرتقyالقلبyمنyالداخل
حمتفظًاyبالأمِلyاإىلyالأبد:
yورثة... لي�ضyلديَّ

ياyابنyاحلقبِةyاجلديدِة,
لyت�شحك...
-اآ�شف.yبلyمزٍح

yال�شنني �شاأقول:yعلىyمرِّ
تفاهةyاأعدائك
�شتنهار.yودومًا

y.مباأ�شاتكyالنا�ضyشي�شعر�
هلyتعتقدyاأنyالأمرyلي�ضyكذلك؟
y-yة علىyقلبيyعلمٌةyُمرَّ
yشفكه�yلإبلي�ضyدميyاأن
اأبناءyال�شيطان.

-y»y!كاأّمyيحّبنيyكّلهyالعاملy«
yاأنyاأ�شرخyكذبًا؟ هلyعليَّ

-yلنyن�شمع,yمثلy�شحاياyالأفكار,
اأنتy�شحيةyحقيقتي,yواأناy�شحيُةyحقيقتك!
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واحلياةyق�شرية,yلدرجةyاأنهاyاأق�شُرyمنyمقب�ضy�شوٍط!
َمْنyُيدميyالأر�َض؟yاألي�ضyهو
منyيحملyلهيبyجهّنم؟
منyاأجلyهذاyالإثمyالأبدي
!yذهبيy �شاألَعُنyكلَّ
اأوه,yَمْنyيفتحyعينيك!
انظرyاإىلy�شفوفyالقبور!

!yالغيومyمنyاأ�شوُدyال�شماِءyاأُفقyهناك
!y»yنيوترونy«yي�شمىyَم�شٌخyهناَك
لنyاأتنازلyللعدِوyعنyقو�شي!

للأ�شف,yلyاأ�شتطيعyمعانقةyال�شماء!
لكنyاإياينyغرانيت
يحفُظyيفyقلبيyاحلب

لرحابةyال�شهوبyالتيyلyنهايةyلها!
باحلبyاملتبادلyنحفظ,

هناyروحيyاليومyويفyامل�شتقبل
لنyت�شمحyجل�شديyبال�شقوط!
يفyال�شهوبyولدُت,yوهنا
اإىلyالأبدy�شاأبقىyكّلي!
yالعزيزyمنزيلyلكن
�شي�شبُحyفجاأًةy�شرابًا.

اأحقًاyلي�ضyاإىلyمملكةyال�شهوب,
رyعليَّ بلyاإىلyاملدينِةyُمقدَّ
yالأبد؟yاإىلyاأذهبyاأن
-كمyاأنتyغا�شب!

-اأجل,yياyولد,yاأناyفقرٌيyوحاٍفyوعاٍر.
ع�شنيyالقدُرyمثلyكلب!
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اأناyالأخرُيyيفy�شللتي...
y,عمريyينتهيyعندما
تعالyاإيلyاأيهاyالإن�شان.
لنyاأحتاجyاإىلyزهور,

اأوه,yفقطyاألyيتكررyم�شرييyلك,
!yكلهاyوللب�شرية

!yجديدyمنyتكرارهyعلىyجتروؤواyل
-مفهوم!y�شيقررyالأحفاد

اأنyهذاyهوyاإبادةyجماعيةy�شريحة,
قتُلy�شعٍب,yعندما

!yالأبدyاإىلyباأكملهاyالع�شريةyغابت
-اأناyاأعرُفyدافَعyاحلقيقة:
متنا�شيًاyال�شمريyواهلل,
القاتُل-yالعاملyالوقح,

بعدyاأنyمتَّعyالنا�ضyبالوفرة,
يقُفyعلىy�شفوفyالقبور

»yقتل؟yالذيyاإذنyهوyَمْنy«y:شوؤاٍل�yمع
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مونولوج ذئب

الحتقارyلبناتyاآوى!
اأناyاحتقرهم,

عندyلقائيyبالتافهنيy�شاأدمرهم!
اأناy�شيدyال�شهوبyال�شا�شعة,

اأناyلyاأعرفyحياًةyاأكرثy�شعادةyمنyحياتي!

�شوفyاأعاقبyاجلميعyيفyطريقي!
كلyقوتيy-اأنيابيyالفولذية,

م�شتعٌدyلأنyاأغر�شهاyيفyقلبyالأعداء!
لنyتكونyهناكyرحمةyلأ�شر�ضyالأعداء!

ياyاأ�شليفyالذئاب!
اأنتمyاأ�شيادyال�شهوب!

كانتyمعارككمyداميًةyمعyالأعداء!
كمyمنyبناتyاآوىyاأهلكتم,

اأ�شعرyبرائحةyالأر�ضyاملتعفنة!

ياyاأ�شليفyاملبجلني!
ياyاأ�شلفyالذئاب!

�شمعُتyموؤخرًاyب�شعyكلمات:
y-واحدةyاآوىyبناتyجذورyمعyجذورنا

هلyهذاy�شحيحyياyاأ�شليف؟!
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اأخبوين,yاأيهاyاملوقرون,yاأيعقلyاأنناyاأي�شًا
اجليفyاملتعفنةyنختارهاyيفyال�شهوب!

yيفyالبد, مثلyبناتyاآوىyنئُنّ
نهرعyهاربنيyلدىyروؤيتناyالعدو!

اأحقًاyحّلتyتلكyالأيام,
حيثyتبتهجyالكلبyاخل�شي�شة؟

ياyاأ�شلفyالذئاب!
ملاذاyاأنتمy�شامتون؟

لyت�شمحواyبعاِرyالأمهات!

ملاذاyاأبعدمتyوجوهكم؟
اأحقًاyلyت�شمعونy�شرختي؟!

y...الليلyيفyوعواوؤهمy,اآوىyبناتyوحدهاyالقربyيف
لكيyاأبقىyعلىyقيدyاحلياة,yياyرب,y�شاعدين!
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مناٌم

طرقyالعاملyوهمية,
يتجولyعليهاyالبن.
ٍز رyوب�شكلyخُمْ حتجَّ
يت�شّرُفyاأمامyاأبيه.

اأبلُه!yيتباهىyاأمامyالنا�ض,
نا�شيًاyاأنهyاأمامyاآباي.
�شعٌبyاأنyت�شرحyللبِن
اأنهyُيخزيyموطنه.

يفy�شدرyالبنyانتقاٌمyهائٌج,
اآبايyحمبوٌب,yوماذاyعنy�شاكارميy؟!

لyيريدyاأنyي�شمعyاأحدًا,
هyيفyفكرِهyي�شدقهم. لكنَّ

هلyفقدyعقله؟yلyيعرفyاخلوف,
مثلyماغجانyyالذيyن�شيyاخلوف؟!

yالكازاخ كيفy�شيحبُّ
عندماyملyيعْدyهوyكازاخًا؟!

y
البوف�شورyغا�شٌب.yبالكاِد

...yماياكوف�شكيyعنyحديثهyم�شموٌع
�َشِكَرyموكاغايلyوخرَج
وينظرyباهتمامyاإلينا...

yهذاyمناٌم!yلكّنُهyكاَن! لكنَّ
كنُتyيفyالثامنةyع�شرة.
ياyاإلهي,yلقدyاأبقاينyالقدر
كيyاأحتفظyبالإجابةyالآن.
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yy.1972yمنذyالمحليةyبال�شحافةyالظهورyفيyاأ�شعارهyبداأت
yyyالكازاخي��ةyالوطني��ةyالفاراب��يyبجامع��ةyال�شحاف��ةyكلي��ةyف��يyتخ��رج

yبعن��وان yل��ه yش��عري� yدي��وان yاأول yش��در� yنف�ش��ه yالع��ام yوف��ي y,1974

y.»بالق��رب«

yyy:مث��لyالق�شائ��دyم��نyالكثي��رyل��هyش��در�y,اللحق��ةyال�ش��نواتyف��ي
y,»الليلyلقالق«y,»المط��رyاأغنية«y,»الأبyع��ن«y,»القل��بyدندن��ة«
yا�شتح�ش��انyعل��ىyح��ازتyالت��يyالكت��بyم��نyوغيره��اy»بايثري��ك«

y.الأدب��ىyالو�ش��طyف��يyالق��راء

yyyق�شائ��دهyاأ�ش��هرyوم��نy.ال�ش��عرyمج��الyف��يyخا���ضyب�ش��كلyعم��ل
yالت��ي yالجوائ��ز yوه��ي y»الب��رق« y,»النم��و yدرج��ات« y,»ال�ش��ند«
yشل�ش��لة�yنظمته��اyالت��يyالحكومي��ةyالم�ش��ابقاتyجوائ��زyعل��ىyح��ازت
y.1979,1978,1977,1976 yاأع��وام y»األمان��اخ« yاإ�ش��دارات

نيسيبيك آياتولي
) وُلد عام 1950(

yyyاأعم��الy:مث��لyالكازاخي��ةyالتاريخي��ةyوال�ش��خ�شياتyللتاري��خyكر�ش��هاyالت��يyالكب��رىyالملحمي��ةyالأعم��الyم��نyللعدي��دyموؤلًف��اyيع��د
y.الكثيرyوغيرهاy»كاراوتكي��لyمعرك��ة«y,»بيرديكوج��ا«y,»بوجينب��اي«

yyy,»الف�شي��ةyالعرب��ة«y,»الدي���ضyنب��اتyينم��وyكي��ف«y,»الحديق��ةyاإل��ىyالطري��قyف��ي«y:مث��لyالأخ��رىyالق�شائ��دyم��نyالعدي��دyكت��ب
y.للأطفالyخ�ش�شهاyوالتيy»ش��ابة�yال�شم���ضyلماذا«

yyyكلمة«yالقدي��مyالرو�ش��يyالأدبyورائعةy,ناف��ويy���لy»اإ�ش��كندرyقلع��ة«yق�شي��دةyترج��مyحي��ثyالأدبي��ة؛yالترجم��ةyمج��الyف��يyعم��لy
y.»اإيجورyكتيبةyعن

yyy.ورو�شياyوقيرغز�شتانyال�شينyمنyشعراء�yوق�شائدyاإيمريyيون�ضyال�شهيرyالتركيyال�شاعرyاأعمالyترجم

yyy.اأ�شعارهyمنyالماأخوذةyالكازاخyالملحنينyاأغانىyشيت�yذاع

yyyوكذلكyالدوليةy»األ���ض«yوجائ��زةy,الدوليةyجامب��ولyوجائ��زةy,كازاخ�ش��تانyكت��ابyاتح��ادyم��نyماكاتاي��فyجائ��زةyعل��ىyح�ش��ل
y.كازاخ�ش��تانyجمهوريةyمنyالدولةyجائزة
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رأيت في المنام ُمهرًا

راأيتyاليوَمyيفyاملنامyُمهرًا,
ُم�شِحكًا,yكانyيرُحyوي�شرُخyبنعومٍة.

yمنطقٍةyُتهَت؟ ياy�شغريي,yيفyاأيِّ
بذاكرِةyقلبيyاأعرفك.

هلyاأن�شى؟yُعرُفكyالطائرyمعyالريح.
عامٌلyمتوهٌجyُفِتَحyكاأعجوبة.

كانتyالأياُمy�شعيدًةy�شافيًة,
منyحيثyجوهرها,y�شبيهةyبكyياyُمهري.

y,الأملyاأوyالقذارةyتعرفyاأنyدون
مثلyحجلyال�شهوب,yاندفعتyبحرية.

دونyاأنyتعرفyماذاyينتظركyيفyدربك:
ٌزyلعنقِك. احلبُلyجمهَّ

�شعرُتyب�شهرِةyال�شاعر,
واملدينةyال�شاخبةyعلىyحاّفةyالعامل.

yلكyانك�شاٌرyاآخٌر, لقدyاأُِعدَّ
موَكyب�شرٍج. ماyاإنyكبَت,yحتىyَكرَّ

اأوه,yياyمهري,yياy�شاحبyالعرفyاملتوهج,
هلyيكنyو�شفyمثلyهذاyالقدرyبال�شعيد؟
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لyيكنyحل�شانyالعملyاأنyي�شبحyح�شانy�شباق,
لyيكنyاأنyيربحyال�شباقyيفyال�شباقyالدنيوي.

قدركyالأبديy–yلyنهايةyلوخِزyالطريق
yوال�شهلyواجلبالyال�شخمة.

بالإ�شافةyاإىلyذلك,yمهماyنقلتyyمنyاأمتعٍة,
�شيٌءyواحٌدyمنy�شاحبكy–yاحلظريةyوالربط.

عندماyوّدعتكyذاتyمرٍةyاإىلyالأبد
ُعدَت,yمقلقًاyروحي,yيفyاملنام

منذyالطفولة,yحيثyغّردتyالطيورyيفyاملراعي,
حيُثyمرارًاyyوتكرارًاyنظرناyاإىلyعيونyبع�شناyالبع�ض.

وفيهاyانعك�شتyالزهورyمعyال�شماء,
وكلyالعاملyمعyمعجزاتهyال�شماوية.

وهلyكانyباإمكاينyو�شطyهذاyاملرج
اأنyاأتخيلy�شديقيyامل�شروبyبال�شوِط؟

منذyزمٍنyمّرتyالطفولةyوال�شباب,
والآنyاأقُفyيفyممٍرyاآخٍر.

اأهم�ُض,yمنyم�شائبيyدونyاأنyاأجتمد:
»y!yاملنامyيفyولوy,ُمهرييyياyتعالy«
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َقَدٌر

يفyال�شارعy�شادفُتyكلبًاy�شاًل,
مظهرهyكّلهyبوؤ�ٌضy�شديٌد.
وحزٌنyغريyمعقول

انعك�َضyيفyعينيهyامليتتني.

جانباهyممزقانyوغائران,
وعيناهyدامعتانyمظلمتان,
رَبyكثريًا, يبدوyاأنهy�شُ
يتجنبyالنا�ضyالعابرين.

ينظرyبخوٍفyحوله,
ٍة, َا,yو�شَطyمنازٍلyه�شَّ كماyلوyكانyل�شَّ
وَمْنyهوyالعدوyله,yوَمْن,yرمبا,y�شديٌق,
يبدوyاأنهyغريyقادٍرyعلىyفهمyذلك.

واأناyل�شبٍبyماyاأخذتهyاإىلyالبيت
واأطعمتهyحتىyالإ�شباعyماyكانyمتوفرًا
وفجاأًة,yمثلyريحy�شتاٍءyغا�شٍب,
نَبَحy�شكٍلyيائ�ٍضyوعنيف.

ماذاyفعلُتyكيyتغ�شب,
فقدyكنَتyحَتلُمyبالدفء,yكماyحتلمyبالنعمة؟

فقطyاأجل�شتهyواحلبلyيفyرقبته,
وهو,yامل�شكني,yيحتاجyاإىلyاحلرية.
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الشَفَقُة واْلُحْزن

اإذاyماyاحلزُنyيفyمنعطٍفyحاٍد
متلََّكَكyمنyجديٍدyلفرتٍةyمنyالوقت,

َدْعyروَحَكyالقلقةyت�شرتْح,
وِلَتغفوyولوyلدقيقة.

لyتوقظهاyعبثًا,
َبyال�شماَءyيفyالليايل. بطلباِتكyلyتعذِّ
فقطyدعyاحلزَنyاأي�شًاyي�شرتح,
اإذاyماyا�شتقرyيفy�شدرك.

�شتكونyاإرادُتكyخل�شك.
لَتُمّرyكلyال�شدائد!

حزُنyالعي�ِضyالذيyلyُيْقهر,
بالإياِنyيكُنyاأنyُيقَهر!

لذلَكyاحفظه,yمثَلyطفٍل,
لyت�شتعملهyمثلyلبا�ٍضy�شتوي.
وحدُهyحتىyللمكفوفنيy�شاطٌع,

يِهُبyاأمًلyلyينطفئ.

yالأخري, حتىyعلىyاحلدِّ
وا�شحًاyُي�شمُعyغناءyال�شماء,
َدْعyالروَحyالقلقةyت�شرتْح,

لyتو�شلهاyاإىلyحدودyال�شب.
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وداُء خرُة السَّ الصَّ

ال�شخرُةy�شامتٌةyوال�شاعرyيتحدث.
لyتوجدyيفyالعاملyكلماتyملyُتَقلyبعد.

واحدة,yمثلy�شقٍر,yلyيكنyالإم�شاكyبها,
يفyحنيyالثانية,yمثلy�شخرٍة,yميتة.

دٌةyمنyاآلمyالب�شر. رَّ ال�شخرُةyجُمَ
ة! اأماyالطري,yفهوyالكلمةyاحلرَّ
حنيyتكونyالروحy�شامتًة,

هيyنف�شهاyمثلy�شخرةy�شوداء.
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ِنَهايُة الَعاَلم

عندماyترتعُدyمنyالرعِبyالطيور
وتندفُعyالوحو�ُضyجمنونًةyمنyاجلبال,
والغريُرyواحَلمُلyلyي�شتطيعانyالرتواء,
هُمyيخرُجyمنyاجلحور. واملوُتyالنَّ

yالذئَبyيطيُعyباإذعاٍنyب والدُّ
الذيy�شي�شربهyعلىyكاهلِه.

y,الأفعىyشتن�شحب�yال�شحليِةyومن
والكلُبyمنyالقطِةyلنyيكونyبنيyالأحياء.

–yاجلن�ضyيار�شانyاخلنزيرyمعyوالعنزة
لنyيكونyذلكyحتّديًا,yولyجديدًا.
وينهقyاحلماُرyبغباٍء,yكاأجرٍب.

والنمرyيختبئyعندyروؤيةyجلدyالأ�شد.

–yمعقولyغريyم�شاٍرyيفyشي�شرُي�yالزمن
احلبُلyعلىyاليورتاyيتحولyثعباٍن.

احلولنyي�شبحونyطبيعينيyيفyمظهرهم,
هكذاy�شرياهمyمنyعينهyلyمتيل.

هناكy�شتلتقيyباأبيكyالذيyرحلyمنذyزمٍن,
لكنyلي�ضyمبقدوِرyالأحياءyاإحياءyاملوتى.
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ملyيِبyاأحٌدyاأ�شرحًةyله:
الفقرُيyفقريًاyيذهبyاإىلyالظلِمyاأي�شًا.

yحقوٍقyيفyالعامِلyلدىyالعبد؟ اأيُّ
الغمو�ضy–yَقَدرُهyالوراثي.

والآنyيفyكلyمكان,yيفyتزايٍد,
�شليلوyالدماءyالعريقِةyالعظيمة.

y,اجلهاتyكافةyمنyيداهمونyالنبلُء
y.عر�ٌضyواحٍدyلكلy,تعال

بدًلyمنyذلكyان�شّمyاإىلy�شباقyال�شرا�شري,
وقدyتغدوyفجاأًةyالأكرثyحظًا!
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عالُم األشباِح

الُغَرفyامللكيَّة,yحيُثyي�شودyالرعب,
لي�شتyباأف�شلyمنyكوٍخyهادئyيفyاجلبال.
حتىyلوyكنَتyمولودًاyمنyجيزتريناك )1(  -
منyال�شهلyامل�شاومةyعلىyنورyالن�شب.

,yمراوٌغyمثلyمنر. العاملy�شبحيٌّ
يفyال�شراعyمنyاأجلyالبقاءyلyمكانyللعب.
وهلyاحلبوبyحتىyاحل�شاِدyتتعب,
؟ عندماyينقطyاأثركyاأي�شًاyال�شمَّ

النعمُةyاأنyتكونyم�شتقيمًاyحتىyالنهاية,
لyت�شيحyوجهَكyعنyاأحٍد.

y,ِشباعًا�yكلهمyاأ�شدقاوؤكyو�شيكون
وال�َشرهyلyيكنyاأنyي�شبع.

لكنهyاأي�شًاy�شريُث
منyالأر�ضyالرحبةyكلهاyقطعًةyيفyمقبة.
وهلyهناكyنفٌعyللروحyمنyاملك�شِب,
عندماyتكونyلروحyقامتًةyمنyاملرارة.

yماyعادةy.املجاورةyالرتكيةyال�شعوبyوبع�ضyالكازاخيةyالأ�شاطريyمنyشريرة�yشخ�شية�yهيy-»النحا�شيyالظفر“yاحلرفيةyالرتجمةyيفyتعنيyy:جيزتريناكyy   )1( 
يتمyتقديهاyيفy�شورةyفتاةyاأوyامراأةy�شابةyجميلةyمعyاأنفyنحا�شٍيyوخمالبyنحا�شية,yتتمتعyمبزاجy�شريرyوقوةyعجيبة...
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yالعاملني, ليوجهy�شراَعكyربُّ
ولyُتَفّت�ضyعنyعطاياyتافهة.

yلyتلتقطy�شمكًةy�شغريًة,yوهذهyوتلك,
لyُت�شعyوقتكyالق�شريyعلىyالُبطلن.
وحدهاyال�شماُءyبلyبدايٍةyولyنهاية,

اأماyنحن,yجمبونyعلىyاأنyنكبحyقلوبنا,
مثلyالقدرyالذيyلyُيخرجyالبخار.

رyبثمٍن. ال�شُبyوحدهyالهبُةyالتيyلyتقدَّ
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هذه الحياُة الرَّائعة

يفyالنهارyوالليلyاأحلُمyبِك,
هكذاyلyينقطُعyجريانyاملاءyاملتدفق.

لyاأُنكرyالغريبyيفyالقدر,
حيُثyالكثريyحددهyال�شدفة.

yاأيهاyالعندليبyب�شوقyوحب, غنِّ
عنyالتيyربطتنيyال�شماءyبها.
براعمyالتفاحyتنظُرyاإليك

yالنهمتني. بعينيَّ

هائٌمyيفyالعاملyعلىyوجهي,
yyالرهيبyالنداءyذاتyالهاويةyحافةyعلى

ومنyاأجلكyلyاأعرثyولyباأيy�شكٍل
ٍنyبالذهب. اٍدyمزيَّ علىy�شجَّ

...yشراٌب�yالعقَلyعتَّمyولوyحتى
ُدyقريبًاyحتتyالأ�شعة. �شيتبدَّ
اأرواحyالأجدادyت�شُعyلناyحدودًا
عظيمة,yبحيثyلyنقطعها.
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وال�شماءyماyزالتyمليئًةyباملعجزات,
معyالفجرyتن�شىyكلyمرارة,

yال�شاطئyشوب�yكموٍجy,نحوكyاأندفع
اأوyكنجٍمyخرجyمنyمداره.

الأفكاُرyباحلزِنyُتْقِلُقyالقلَب,
�شة, yالنوَمyمبناماتyُمقدَّ وتق�ضُّ
حيثyكيندباي )y  )2ُيَفتِّ�ضyعنyامِلهار
ذاتyالذيولyالذهبيةyالطائرة.

لي�ضyمنyال�شهلyاأنyتتغلبyعلىyالتَّعب,
yy.النتيجةyهيyاملت�شابكةyوحياتك

ترحُل,yكماyيرحُلyالليل,
دونyاأنyُتقلقyهدوءyالأر�ضyالأم.

 

yyكيندباي:yاأحدyاأبطالyاحلكاياتyال�شعبيةyالكازاخية.   )2( 



344

بالنسبة لنا

بالن�شبةyلناyالوطنyواحٌد,yالرايةyواحدٌة.
يyبهماyللعدو؟ اأيعقلyاأنyن�شحِّ

منyاأجلyالدمyوالدموعyالتيy�شكبناها
لنyنبقىyللحظةyمدينني.

yعذاب, لyكلَّ نحنyرجاٌل,yنتحمَّ
yيفyوطنا. لنذودyعنyاحلقِّ

,yاإىلyاملعركةyيذهبyاحلفيُد, اإذاyماy�شقطyجدٌّ
فقطyليحياyالوطن!

y�شرتحلyيفyيومyمنyالأيام. �شريحُلyالأب,yوالأمُّ
ي�شقُطyالوُلدy–y�شريفعهاyال�شيف,
yفقدانyالوطنyللجندي لكنَّ

اأفظُعyبكثريyمنyاأنyي�شتلقيyيفyالقب.

فقدyكانyكّلy�شيء:yحرائٌقyودماٌر.
اأحيانًاy�شقطتyالرايةyمنyالأيدي...
yفقدانyالروحyبالن�شبةyلنا, لكنَّ
اأفظُعyمنyجميعyاملاآ�شي,yياy�شاح!

يفyموطنيyال�شم�ضyاأي�شًاyاأكرثyطيبة,
ولكنyلكلy�شيءyيفyالعاملyثمٌن
لذلك,yن�شيُبyون�شيخ,

ونذكُرyاأ�شماءyال�شهداءyجميعهم.
هناَكyحماربونyاآخرونyوراءنا,
ٌةyمليئٌةyبال�شجاعة. قلوٌبyفتيَّ

y,موحدانyوالرايةyالوطنyلناyبالن�شبة
ونحنyم�شتعّدونyللم�شيyحتىyالنهاية.
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السعادة بحجم اإلصبع

العامُلyمليٌءyبال�ُمْحَبطني.
ولكنyمهماyفقدناyالأملyيفyالنجاح:
ال�شعادةyاملمنوحةyلناyبحجمyاخلن�شر,
يفyحنيyتنهالyاملتاعبyبلyحدود.

باإمكانكyاأنyتقتنَعyاإىلyالأبد,
لوyت�شاقطتyاجللودyمنyالغيوم,-
yالفقريyواإىلy,للغنيyكُلّها

حتىyمعطفًاyممزقًاyلنyَتهَبyال�شدفة.

يفyمكانyماyاختفيyالقادةyفجاأًة,
ع�شُبyالن�شيانyعلىyالقبورyالعزيزة.
الأيامyاخلوايلyيتذكرهاyكبارyال�شن,

اأماyامل�شتقبل,yفهمyغريyقادرينyعلىyالتنبوؤyبه.

نحنyالآنyمذنبونyبلyَذْنٍب.
لyَتْنبحyالكلُبyمنyالكبyيفyالليل,
يفyالظلِمy�شربتyاخليولyبحوافرها,
وعلىyالفورy�شحقتyالعمالقة.
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الفقراءyكانواyاأكرثyفقرًا,
لكّنهمyنه�شواyمنyجديٍدyمنyالرماد,
ُمَتَغّلبنيyعلىyجوعyالأيامyال�شوداء,

مثلyَجَمٍلyالتهمyركبته.

ماyزالتyالأر�ُضyتدورyبهدوٍء,
yالب�شَرyُا�شُتبدلواyباأنا�ٍضyاآخرين. لكنَّ
جاءyمعلمونyمنyوراءyالبحار,

لyفائدةyُترجىy–yلyيوجدy�شوىyُم�شتنقع.

مثلyوعاٍءyيغلي,
�ُضyالدعائم, ُنْطِلُقyالبخار,yوُنَقوِّ
عنيyال�شرyاملح�شوب ُم�َشجِّ

yy.لناyالأغللy الذيyليًلyنهارًاyُيعدُّ

لyاأمَلyمنyن�شفyميٍت,
ولyاأمَلyاأي�شًاyمنyاللمبالني.
لكنناy�شنتعايفyمب�شاعدةyاخلالق,
ون�شبحyاأكرَثyثقةyواأكرثy�شرامة.

الآخرونyجتذبهمyالأحلمyباملنا�شب,
ويتخيلونyالتلَةyال�شغريَةyقمًة.
يعي�شونyعميانًاyكاملناِجذ,
لyيفكرونyباأيy�شيٍءyعظيم.
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حاَنyوقتyاملاآثرyوالأفعال.
اأعذروينyاإنyكنُتyقا�شيًاyيفyبع�ضyالأحيان
ويفyالوقتyاملنا�شبyملyاأَرyيفyاحل�شِد
بطًلyيعاينyمنyاأجلyال�شعب.

عزيزٌةyعليناyروحyاملقاتلنيyالذينyملyي�شت�شلموا,
الذينyُيرّبونyب�شجاعٍةyال�شقور.
َمْنy�شيلملمyبقاياyال�شجعان

بدًلyمنy�شربyالغرانيقyال�شاخب؟

لل�شدق,yكوكبناyمثلyقف�ضٍ
لyيوجدyفيهyاإلyاجل�شعyواخلداعyواملوؤامرات.

�شاعدهyياyقادٍرyعلىyالتغلُّب
علىyاأغلِلyالرتزاِقyاملخزية.

ا... فهكذاy�شيبيعونyالعقيدةyاأي�شًا,yُرمبَّ
نحُنyاأقوىyمنهمyعندماyنكونyمعًا.

املعركةyاحلا�شمةyقادمٌة
مِلَْنyيخدمyال�شمريyوال�شرف.
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الدفتر األسود

اأماميyدفرتyمهرتٌئ
y.م�شق�شٍقyاأ�شودyغلٍفyيف
جربواyاأنyتت�شفحوه

وَتْقَروؤُوهy-�شوفyتفهمونyالكثري.
اقراأواyبعنايٍة,yبتاأٍن:

هناك,yيفyال�شطورy-عاملyنقيyورنَّان,
yروحيyحتلِّقyوفيه

مثلyفرخyحماٍمyبجناٍحyُم�شاٍب.
ة هناكy�شهوٌب,yوم�شاحاتyمفتوحة,yواآثاٌرyمْغَبَّ

وطرٌقyجبليةyمقطوعة,
وهناكyفرٌح,yومذاُقyحزٍنyُمر,

yوقلق. �شعادةyملyُتَلبَّ
هناكyدعوةyالأجدادyوزهورyزاهية,
لقاءاتyمعyالآباءyوانف�شال.
منyالطيِبyغريyاملحقق

يفyبع�ضyالأحيانy�شقطتyاأيديyعاجزة...
yم�شاعريyب�شماتyتركتyهناك

وذاكرَةyاأياٍمyلyُتن�شى:
حلظاتyعط�ٍضyبدونyر�شفةyماء
واأمواجyاحلياةyالزرقاءyال�شافية.
يُتyحلمًا, يفyالدفرتyهذاyغنَّ
وحزَنyابٍنyعلىyمنزلyالأب,
وجمالyالفتاةyاحلبيبة

التيyملyتكنyمنyن�شيبي,yبلyمنyن�شيبهyهو,yالآخر...
منyهذاyاحلبyالذيyملyيكتمل

كنتyغالبًاyمتجمدًا,yولكنيyاحرتقتyاأكرث؛
yالعنادلyتغنيyوالآنyروحيyيف
منy�شبابيyالذيyيغليyبعنف...
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اقراأوهyبقرٍبyاأكرث,yبتاأٍنyاأكرث:
yورنَّان, هنا,yيفyال�شطورy-عاملyنقيٌّ

y,روحيy,رمباy,تبكيyحيث
مثلyمهٍرyفقدyاأمه.

هناy�شلةyاملا�شيyوامل�شتقبل,
األغاٌز,yواأ�شراٌر,yوم�شاحاتyال�شدى,
وكلyذلكyيعي�ُضyجمتمعًاyيفyاأ�شعار.
...yقريبًاyالقادمyوغروبيyشروقي�
اأملyالف�شل,yوم�شاريٌعyغريyمكتملة,

قمٌمyملyتقهر,yعيوٌب
وال�شعادةyالتيyجعلتنيyاأُغّني,

يت, غنَّ
غنيت,yدونyخجل,yيفyحلظةyاحلظyال�شعيدyالق�شرية!

هاyهوyالدفرتyالأ�شودy-امل�شودات.
عندماyاأ�شحكyاأوyاأعاينyب�شببyاحلزن,

اأ�شعاري,yمثلyالينابيع,
تطفئyالعط�ضyبلyكلل.

انظرواyاإىلyعاملyالكلماتyالتيyيوُلدهاyالقلب!
حيثyبالوجهyالذيyاأحرقتهyالريح,

يفyالربيعy�شتجدونyاأنف�شكمyيفyظلyالتلل,
تذكروهاyيفyاملنطقةyاخل�شراء,

و�شطyالحوالyاجلويةyال�شيئة,yاأوyو�شطyالهدوء.
y,روحيyوعاملyوه�شابyتللyعندها
متو�شعةyيفyكلyمكانyيفyاحلدود,

كلy�شيء-كلy�شيءyلديكمy�شيدخلyيفyالبيابي!
...yالوقتyشياأتي�-yفينيyاأنتمyوال�شديَق

�شت�شعرونyبهyكماyلوyيفyالأُخّوةyيفyالدين...
يفyالدفرتyهذاyعندyولدةyال�شطور
دونyاأنyاأبخل,yاأْنَفْقُتyقلبي!
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التحليق الليلي للغرانيق

...yال�شماءyيفyال�شرُبyشاح�yكيفyشمعُت�
كانyالتحليقyالليليyللغرانيق.

لyتوجدyجنوم,yولyقمر.yالغرانيُق,yحملِّقًةyبعيدًا,
تزاحمتyبقلٍقyفوقyرحابةyاحلقول...

كمyهيyت�شيحyبحزٍن,yبطريقةyه�شترييةyوبتاآلٍف!
ارتع�ضyقلبي,yكوح�ٍضyجريح,yيفy�شدري:

رمباyاأطلَقyالنا�ُضyالنارyعليِكyيفyالأجنحةyبلyرحمة؟
اأمyاأنyامل�شيبةyانتهت؟yاأمyاأنهاyقادمة؟...

الأع�شابyنائمٌةyبهدوٍء,yاأغلقتyالرمو�ض.
ناديyعلىyبع�شِكyالبع�ض,yطرييyبعيدًاyعنا...

منyالذيyطاَردِكyاإىلyالظلم,yاأيتهاyالطيورyامل�شاملة,
َمْنyمبخالبِهyالداميةyا�شتهدفك؟

اأ�شبحْتyاآلُمكyلغزًاyغريyمتوقع
yال�شعادةyلنyتزدهرyلِكyقط. وكاأنَّ

اأيتهاyالغرانيق,yاألyحتمليyمنyخللyالكاآبةyبال�شدفة
...yشوداء؟�yثقيلةyاأخبارًاyوللنا�ضyيل
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السهوب الحبيبة

yاأنyاأ�شطاد كمyاأودُّ
واأنyاآتيyاإىلyاجلانبyالأم,
حيثy�شوبy�شفحyاجلبال
تتدفقyال�شهوبyتياَرyع�شٍب,-
هناكyمنذyزمٍنyبتهور
yالفري�شةyخلفyيطْرyمل

الن�شرyالذهبيyمنyيديyاليمنى,
مثلy�شهٍمyمنyقو�ٍض,
yبدوين,yاأنتyحزينة,
ياyجباًلyت�شبهyالنمر,
م�شغوطةyخطوطyالثلج
اإىلyتللكyال�شخمة...

اإذاyكانتyالروحyت�شعرyباحلزن,
َمْنy�شيمنحناyاليومyاملدى,
منy�شيمدyلناyيده,

وير�شدناyاإىلyدربyاجلمال؟
-yال�شيدyفرحةyي�شنعyوهذا

لyمعجزةyاأحلى!
اأيتهاyال�شهوب,yاأ�شرعي
يفyالأح�شانyال�شاخنة
ا�شتقبليyابنك!

...yاأ�شعرyباحلزنyيفyبع�ضyالأحيان
عندهاyغريyمعروفyمنyاأين
فجاأةy�شوفyيندفعy-ن�شر
روحيyامل�شطربة؟!
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الشفق

ال�شفقyيْهبُطyمرًةyاأخرىyنحونا,
معانقًاyرحابةyال�شهوبyاملزهرة.
الظلyاحلزينyت�شللyنحوyالزهور,
يفyالع�شبyمتايَلyالدربyامل�شتقيم.
فقطyعلىyحافةyال�شماء,yاأ�شاء
الفجر,yمثلy�شعاٍعyقرمزيyم�شرق.
الليل,yُمْطِفئًاyهذهyالبقع,yو�شل,
مثلyم�شافرyعزيز,yمتعبًا.
yوالظلم ال�شدميyال�شباِبيُّ

زحفا,yمثلyثعبانني,yاإىلyاملدى:
لyترىyلyع�شبًاyولyاأدغاًل

اختفتyحتىyاجلبالyالعالية...
اأم�شيyعلىyالع�شبyع�شوائيًا,

يفyهذاyالإبهامyال�شبابيyاخلاطف,
وحَدهاyاأغنيُةyالزيزyالرقيقة

ُتثرييِنyل�شبٍبyما.
اأناyاأحبy�شوتyالزيز,
! اأغنيتهyالطويلةyملyُتَغنَّ
األي�ضyاإىلyعينيyال�شابتني

ذهبتyال�شم�ُضyالآَنyقبَلyالفجر؟
اأناyيفyال�شهوبyواجلبالyعندyال�شخور

بلyكلٍلyبعينيَّ
فت�شتyعنyحمبوبةyالقلبyتلك,
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...yاحللوyا�شمهاyهم�شُتyالتي
�شوفyاأغطيyعينيyبكفي
و�شاأرىyحلظاتyالفجر:
هاyهوyيلمعyالندىyالفتّي,

... اأغنيةyالزيزyالرنَّانyملyُتَغنَّ
–yانظر«y:يلyتهم�ضyالفتيةyالريح

العاملyكماyلوyكانyحديثyالولدة!«
يدقyالقلبyب�شوتyعاٍلyيفyال�شدر,
حًاyاإىلyال�شماء! كماyلوyاأينyَحلَّقُتyجمنَّ
يفyهذاyالعاملy-القريب,yولي�ضyالغريب,
حيثyيندمجyالقدميyمعyاجلديد,
ت�شتطيعyاأنyترىyال�شغريyيفyالكبري,
ت�شادفyالكراهيةy�شويًةyمعyاحلب,
وال�شعَبyعلىyم�شاحاتyالأر�ض,
علىyالطريق,yالوعرyواملتعب,
القربyالعزيزyينت�شرyبعيدًا,
والكبريyتراهyيفyال�شغري!
اأرىyيفyال�شفقyحافةyالفجر,

�شوفyيختفيyالظلم,yفهوyقطعًاyلي�ضyاأبديًا!
اأناyل�شتyيفyاملا�شي,yواإمناyيفyامل�شتقبلyاأنا,

تداعبنيyحياةyاليوم!
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ألعاُب الكوالن )3(  

y-yالن�شيانyغياهبyيفyالكولنyاختفت
�شٌةyاأخرى, علمةyمقدَّ
مروجyالع�شبyالكثيف,

املتعةyال�شابقة-yكولنويناك )4(  .

-y»y؟yالكولنyاأيتهاy,اختفيتyاأينy«
ب�شكٍلyهي�شترييyاأت�شاءل.
�شامتةyاأ�شنامyال�شهوب,

يفyالإجابةyفحيُحyثعبانyيفyالأدغال.

�شاأرحلyاإثرها.yوال�شهرyاحلار
�شيجرحyالقلبyب�شكني.
و�شطyاحلقولyوالأدغال
�شاأتوهُجy�شرابًا.

»اأينyاأنِت؟«-yيفyالردyوحدهاyالريحyت�شفُر.
تتحررyيفyال�شباحyمنyال�شل�شل,
حتتy�ُشجرياتyت�شي )y  )5تفت�ُض
عنyاآثارyالبدوyيفyال�شهوب.

هناyعا�ضyاأجدادي,
مليئنيyبالدموعyوالأحزان,
وُلدوا,yعا�شوا,yماتوا
وغابواyحتتyاله�شاب.

yyكولن:yاأخدر,yاحلمارyالبيyالآ�شيوي.   )3( 

yyكولنويناك:منyالكازاخية,yوتعنيyمكانyلعبyالكولن.   )4( 

yyت�شي:yبالكازاخية,yتعنيyنباتاتyال�شهوب.   )5( 
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ومثلyالكولن,yاأفواجًاyاندجمواyيفy�شعٍبyمرتابٍط,
مثلyالغيومyالراعدة,

حامyيفyال�شهوبyمنyعاٍمyاإىلyعام.

منyجيٍلyاإىلyجيلy�شمدyبثباٍت
�شعبيyاخلالد.

كانتyاملراعيyاحلرةyكثرية,
لدرجةyاأنyال�شيطانyلنyيحملهاyبعيدًا.

وجّديyملyيجادلyاأحدًا
ب�شببyقطعِةyاأر�ٍضyغريبة.
وجّديyملyيت�شاجرyمعyاأحٍد,
وملyيحرقyع�شَبyاأحٍد.

لyتعاُدyاخل�شائرyال�شابقة
والقطعانyالتيyذهبتyبالأم�ض.
ومثلyغراٍب,yيجل�ضyاجلبل
علىyالبيو�ضyالعينة.

اإىلyاألعابyالكولنyمنyجديد
رماينyقدري,

وب�شببyاخلمولyبق�شوٍة,
دونyاأنyيدعنيyاأنطقyبكلمةyيفyالدفاع,
يجلدينyب�شوٍطyكماyُيجلُدyالعبد.

جبالyالكولن,y�شهوبyالكولن
التيyكانتyهناyلyح�شرyلها...

ويطفوyمنyال�شباب
احلد�ُضyيفyدموٍعyوجروح,
وفيهyخٌبyغريyمعروف.
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yyyومخرجyو�شينار�ش��تyمقالتyوكات��بyومترج��مyنث��رyوكات��بyش��اعر�y
�شينمائي.

yyy.1974yالتكنولوجيةyللهند�شةyالكازاخيyالمعهدyفيyتخرج

yy.1983yالأدبيyجوركيyبمعهدyعلياyاأدبيةyدوراتyعلىyح�شل

yyyم��ن yبداي��ة yالحكومي��ة yال�شح��ف yف��ي yاأ�ش��عاره yاأول yن�ش��ر yب��داأ
yالعلي��اyالأدبي��ةyبال��دوراتyدرا�ش��تهyينه��يyاأنyوقب��لy.1975yع��ام
y,1977yع��امy»ب��اردةyليل��ة«y:ه��يyش��عرية�yدواوي��نyثلث��ةyاأ�ش��در
y.1982 yع��ام y»ش��لم� yو«ليل��ة y,1979 yع��ام y»انعكا�ش��ات«

yyy,»الغ�ش��ن«y:مث��لyاأخ��رىyكت��بyش��درت�yالتالي��ةyال�ش��نواتyف��ي
yنجم��ة«y,»برابي��تyمدين��ةyف��وقyاللقل��قyطائ��ر«y,»الق��درyخ��ط«

yم�ش��توىyفوق«y,»ال�شمتyوقت«y,»الجبليةyال�شاحي��ة«y,»الرح��ل
y.وغيره��ا y»المظل��م yالقم��ر« y,»الحي��اة

باكيتجان كانابيانوف
) وُلد عام 1951(

yyyم��نyالعدي��دyبكتاب��ةyق��امyذل��كyاإل��ىyبالإ�شاف��ةy.»شيفي��ة�yو«�ش��ينماy»قه��وةyا�ش��تراحة«y:مث��لyومق��التyنثري��ةyاأعم��اًلyن�ش��ر
�ش��يناريوهاتyالأف��لم,yوق��امyباإخ��راجyبع�شه��اyبنف�ش��ه.

yy.الرو�شيyللجمهورyبالتركيةyالناطقةyالدولyاأ�شعارyترجمyحيثyالترجمة؛yمجالyفيyمثمرyب�شكلyعمل

yyyوعم��رyاإ�ش��كندروفyواإيزي��مy,اأووكاyوماكات��وy,ماليني��نyويوك��يy,فالي��ريyب��ولyواأعم��الy,قونانب��ايyآب��ايyاأ�ش��عارyبترجم��ةyق��ام
y.الرو�ش��يةyاللغةyاإل��ىyش��لطانوف�

yyy.»الحريرyفتاة«yق�شيدةyالكازاخيyالفولكلورyرائعةyالرو�شيةyاللغةyاإلىyترجم

yyyمج��الyف��يy»الأبي���ضyالكرك��يyطائ��ر«yالدولي��ةyبالم�ش��ابقةyالأول��ىyالجائ��زةyعل��ىyكانابيان��وفyاأ�ش��عارyح�شل��تy2011yع��ام
y.الغنائ��يyال�ش��عر

yyy.العالمyحولyلغةyع�شرينyمنyاأكثرyاإلىyاأعمالهyترجمت

yyyالم�ش��ابقةyجائزةyوعلىy,1986yع��امyكازاخ�ش��تانyف��يyال�ش��يوعيyال�ش��بيبةyاتح��ادyم��نyليني��نyجائ��زةyعل��ىyكانابيان��وفyح�ش��ل
y.المتحدةyبالولياتyبو�شكينyمعهدyنظمهاyالتيyالعالميةyالأدبية

yyyش��خ�شية�yوه��وy.الدولي��ةy»األ���ض«yوجائ��زةyكازاخ�ش��تانyف��يyوالعل��مyالف��نyلرع��اةy»ت��ارلن«yالم�ش��تقلةyالجائ��زةyعل��ىyح�ش��ل
y.بكازاخ�ش��تانyمرموقة
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ِجْئَنا ال َندري ِمْن أْيَن

جئناyلyندريyمنyاأين,
نغادرyلyندريyاإىلyاأين,
رَب اخلتمyالأخريy�شُ

علىyهذهyال�شنواتyالغام�شة.

رمباyاإىلyالبحرyالأخري
يقودyطريقyالقدر,

حيثyينجذبyاإىلy�شربyالنجوم
غبارyالتنجيمyاملبارك.

ُئواyبكلمتي تنبَّ
علىy�شطورyاخلياطةyاملقد�شة.
yشال�yيفyغجريَةyوم�شْت
دة. عرو�ضy�شعريyامل�َشرَّ

خمتبئًةy�شطرًاyيفyقر�ٍض
تخطوyعلىyاجلانبyالآخر
تلكyال�شورةyاملرئيةyلل�شاعر
يفyحلمyالفجرyال�شماوي.
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الزنابق

دي, متدَّ
رمبا

yyyyyمنyالرطوبة,
لكنyببتلت
yyyyyyyورقة

yyyyyyyyyعبادyال�شم�ض

حتمرُّ
يفyحملول
الهواء

منyملطفة
yالأيدي
الباردة.

مو�شمyميت
يفyمنزلyالعطلت.

جبال.

زنابق.
جنوب.
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ميديو )1(  

تعرجyالطريقyاجلبلية
يراوغyعلىyاملنحدرات.
بالتباهيyالطبيعيyللقمم
هم�شتyالتيجان.

الأعمدةyوم�شتyواملنازل,
خ�شخ�شتyالإطارات.
كمyمرٍةyيخرجyعنyالطور

ميولyال�شيارة.

وبتكرارهyللمنعطف
اجلبليyالعايل,

y,اجلليدyيجُرyاملتزلجyفولُذ
متزلقًاyبر�شاقة.

, دوامةyاحلركةyترنُّ
تدغدغyالأع�شاب.
yزلزاليةyذروٌة

هناك,yيفyمكانyماyيفyالأعماق.

اأكرثyمنyمرٍةy�شنتاأرجحyعلىyكلy�شيء
وعلىyالأرجوحة,

العلمةyبالنقاطyوالدرجات

y.اأملاتيyمنyبالقربyالبحرyشطح�yفوقyمرتًاy1691yارتفاعyعلىyاجلبليyميديوyم�شيقyيفyيقعy,جبليyريا�شيyجممعy:ميديوyy   )1( 
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يفy�شبيلyالهدف.

باملفاتيحyكلy�شيءyُمداٌر,
لكنyيفyاجلوار

–yمرئيyغريyحموٍرyمع
الروحyوالقلب.

حيثyاأبديةyرائحةyالروث
والدخانyفوقyالنهر,
الراعيةyعلىyالتلyر�شيقٌة

بنيyاخلراف.
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في الوادي

y,النهُرyيتدفقyاملجرىyيف
-yال�شماواتyهداياyينقل
ينبُعyموجًةy�شافيًة
هواءyاجلبلyالأزرق.

yال�شم�ضyشعاع�yيوم�ض
yyyyyyyyyيفyالوادي

يبكيyمنyخللyطبقةyاللحاء
ال�شمغ,

الذيyيعجلyنحوyني�شان,
yالتنوبyفوقyويتجمد

النائم
هواءyاجلبلyالأزرق.
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اإلصغاء - االستماع

تزجyاأ�شابعك
يفy�شندوقyاملو�شيقىyاخلفيفة.

yوالبي�شاءyال�شوداءyاملفاتيحyاأ�شوات
م�شموعٌة.

كل
ماyكانyمنا�شَبَة
ت�شيئهyاملو�شيقى:

تذكرُت
ال�شارع,

اللقاءyعندy�شجرةyال�شنوبر.

ملاذاyالتجهمyمعyالمتعا�ض,
الأف�شلyاأنyاأ�شغي
واأن�شت-واأ�شتمع,
واأنyاألتقيyمعك.

خارجyالنافذةyال�شارعyكله
بالفواني�ضyيحدق
yيبتعدyلyكي
يفyامل�شتقبل
اللقاُء.
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اأ�شابعكyالرقيقة
�شاآخذهاyمنyال�شندوق.
�شتتوقفyاملو�شيقى,
وال�شارعyي�شمت.
فواني�ضyال�شارعyكله
ب�شطوٍعyاأكرثyت�شيئنا,
اأمyهذهyاملو�شيقى

اأ�شبحتyفيناyت�شدحy؟

ملاذاyالتجهمyمعyالمتعا�ض,
الأف�شلyاأنyاأ�شغي
واأن�شتy-yواأ�شتمع,

عندy�شجرةyال�شنوبرyتلك.
خارجyالنافذة,yحيثyال�شارع,

تتجولyمو�شيقانا,
yوالبي�شاءyال�شوداءyاملفاتيحyاأ�شوات

م�شموعٌة.
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أذكر ذاك الذهول

اأذكرyذاكyالذهول,
يفyمنت�شفyالنهارyاملتوهج,
y,اأبديَّةyللحظٍةyكانتyلوyكما
انت�شبتyاأفعىy�شوؤاًلyاأمامي.

لyارتدادyولyان�شحاب,
�شاأجتمدyحجرًاyيفyالطريق.
وكيفy�شينتهيyطريقي,

اأ�شعرyواجمًا.

لكنyطريقyالأفعىyيفyمقيا�ٍضyما
غمغَم,yكاأنهyريٌح.

والنظرةyلهٌبyمتحجر,
اختفتyيفyغرانيتyاجلرفyاجلبلي...
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وسط أوراق الشجر

لyاأعرف
اأيyطائٍر,
طائٌر

yبجناحيه. حفَّ

اأو
رمبا,yاإنهاyاأوراقyال�شجر,

اأوراقyال�شجُر
يفyالتاجyتخبئyج�شدها.

وهو
الطائر,

yيريدyلyالطائُر
يفyتاجyالأوراقyاأنyيبنيyع�شه.

بجناحيه
يفyاأ�شرyاأوراقyال�شجر,
yال�شجرyاأوراق

حyبنيyاحلنيyوالآخر. ح,yيلوِّ يلوِّ
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صمٌت ُمْطِبٌق في الغابة

كري�شتالتyاجلليدyمعلقٌة.
وو�شطyالأغ�شانyتاأرجُحyطيوٍر
�شامٌتyلyيزعجyالظلم.
العتمةyال�شامتةyلyتزعج.
ماyهوyالرقمyمنذyال�شباح؟
ْتُهyالثلوج. لyاأدريy-yلقدyحَمَ
حتتyالثلجyرمادyاملدينة,
قامو�ضyالغاباتyاأمامي.
لي�ضyبعيدًاyعنyال�شجيج

وخزاتyالأغ�شانyعلىyيدي.
yالعائمyالثلجyمع

yال�شماءyيفyعيني. ت�شبُّ
وعلىyالكتفنيyيفyغابتيyالأم
اأحملyزمنyال�شمت...
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في هذا العالم

 الفارغ والمجنون

يفyهذاyالعاملyالفارغyواملجنون
�شافيٌةy�شورتكyيفyاإطارyالنافذة.
y,ال�شبابyارتعا�ضyيفyاملدىyرفرف
الأقربyاإليهyيفy�شوءyالقمر
وحدهyطعمyالنبيذyالفتي.

وهبتناyالطبيعةyب�شخاء,
نحنyحتىyالآنyلyنقّدرها.
لكلy�شيءyمو�شةyمتغرية,
yواحلرية, وحدهyاحلبyاأبديٌّ
ويفyاخلريفyالهداياyالدنيوية.
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أنفاس حبيبتي

yحبيبتيyاأنفا�ض
هّزتyال�شمتyبرفٍق.
رمبا,yيحميهاyملك
يظهرyيفy�شورةyفرا�شة.

yاملراأةyهدوءy اأناy�شرُّ
لyاأحاولyتخمينه.

اأناyبال�شتارةy�شوَءyالقمرyاأغّطيه,
حتىyلyيقعyعلىyال�شرير.
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الطريق الجبلية في الضباب

الطريقyاجلبليةyيفyال�شباب,
حيثyالروؤيةyيفyن�شفyالنوم,
باجنذابyاأ�شطوري,yتومئ,
دونyاأنyترتكyجانبًا.

ويفyمكانyماyعلىyمنحدرyما
انقلبتy�شل�شلةyالوقت.

وكلy�شيءyتغريyب�شكلyجذري,
لدرجةyاأنyعقليyلyيفهمه.

وقائعyاحلياةyاملا�شية
يقطعهاyاجلريyعندyاجل�شر.
وقرينيyيغرّيyالعد�شات,
اآخذًاyالدورyمنyورقة

ا�شتوعَبyاأخطائي,
ا�شتوعَبyاأحلمي.

ولي�ضyهناكyابت�شامةyعابثة,
وحَدهاyابت�شامةyال�شخب.

وقرينيyب�شببyال�شباب
يكادyلyُيَرىyيفyالليل.
يئنyاجلرحyغريyاملرئي
ولyيرyجانبًا.
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ويجل�ضyقرينيyيفyمكانyما
يفy�شيارةyملyتتوقف,

مثلyملكyمنyالعاملyالآخر,
لي�شطادينyعلىyحنيyغرة.

�شنكونyمعهy�شديقني,yلكننا
�شنقطعyاملمر.

األي�ضyعندyاإ�شارةyاملرور
تعرفتyعليهyلأولyمرة؟...

عندyاملنعطفyنعب,
مقابلyومي�ضyامل�شابيحyالأمامية.
كلy�شيءyدونyنزاعy�شنو�شحه,

ب�شمتy�شوفyنفهمyبع�شناyالبع�ض.

�شاأفتحyالبابyعندyالوادي
واأدخنyيفyوقتyمبهم.
yالرطبةyالورقةyبال�شباب
تخفيyاأمرًاyهامًاyفيها.

وُلدّيyحقوقyاأخرى,
حقوقيyاأخذهاyقريني.

yال�شبابyوراءyالثلجيةyالأيام
�شتحجبyبالريحyدفرتyمذكراتي.
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على طول النهر الجبلي

على ظهر الحصان

علىyطولyالنهرyاجلبليyعلىyظهرyاحل�شان
منyالبحريةyاإىلyالأعلىyعلىyاملنحدر.

جل�شُتyيفyال�شرجy-yمتامًا
رتبتyحياتيyوفقyاملو�شم.

علىyطولyالنهرyاجلبليyعلىyظهرyاحل�شان,
حتتyاخلطوةyاملنتظمةyللأ�شقر
-yyاخلارجyمنy-yنف�شيyاإىلyاأعدُت
منyجديدyالأ�شلyالرتكيyللكلمة.

فهمتyطريانyاليع�شوب
ورق�ضyالهدهدyال�شيني.

علىy�شدرy�شخرةyالتيبيتyترعرعت
خلفyالنهرyيفyمكانyماyعندyالوادي.
ي�شتخرجونyاأحجارyاأبجديات
الأتراك,yالتيبيت,yت�شاغاتي,
ب�ِشعٍرyملحميyمنقو�ٍض
لقبائلyامل�شتقبل.
ر�شَمyالن�شرyبجناحه
ملحمةyتينغريyاخلالدة.
وقادينyاحل�شانyاأبعد

منyال�شاكاyاإىلyالهنغارyالراحلني.
ا�شُتبدلyالع�شبyاأكرثyمنyمرة,

وهاyهيyاليورتاyمنyجديدyوراءyالوادي.
yَماyقبَلyالتاريخ. لyيتوقفyدربyyتركيِّ
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الرموز

علىyهذاyاحلجر,yحيثyعندy�شباحyالندى,
عرفتyالرموزyالرونية:

...yالنهايةyمنyفيكتورياy,العموديyاخلطyهنا
القرنyالرابعy-عندماyاختفيyال�شاكيون.

ا�شُتبدلyالب�شمانyاجللديyبالعازل,
وبعدهyع�شرyورقyالأرز,

لكنyاحلجرyاأبدي,yحتفظهyالرموز
التيyنق�شهاyالروادyال�شحرة.

هذاyرمزyعلٍمy-yy�شيكونyامل�شارyناجحًا,
وهذاyرمزyانحناءy-الطريقy�شحيح.

فهمتyجوهرyالرونية,
ويفyهذاyراأيتyاأمرyاهلل.

هذاyرمزy-yمثلy»И«yمقلوبة
يزيلy�شعورyاحللقةyاملفرغة.
y,طاقتكyاحفظyبه

حتتyهذاyالرمزyتخرجyمنyاملر�ض.
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هاyهوyرمزyالزاويةy–  �شاأرىyفيهyمنظرًاyطبيعيًا,
يفyالب�شاتنيyعلىy�شفوحyاجلبالyلyيذوبyال�شقيع.

اأتذكرyطفولتي:yاأميyتن�شجyو�شاحًا
منyخيوطy�شوفيةyغريyمفهومةyيل.

غالد�شرتاف )y  )2ال�شحريyمنyاحلجرyوحتىyالنجوم,
فيهyُيرىyرمزyالقدرyمنyالطقو�ضyالليلية.
اأناyحتتyحمايةyالرونيةy�شاأ�شجلy�شوؤايل
اأتغلبyعلىyنف�شيyقبلyنقاطyالعلج.

yyغالد�شرتاف:yر�شمy�شحريyيفyتركيبةyعدةyروناتyيفy�شورةyواحدة.   )2( 
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تامغا إيسيك كوليا

تامغاyاإي�شيكyكوليا
بتوهٍجyيو�شعyاخلتم,
اإىلyاحلجرyاملقد�ض

يوؤديyهذاyامل�شارyاجلبلي,
هنا,yاأجل�ضyعلىyحجر,
مباyهوyجيدyاأحلم,
اأ�شعرyبالقدوم
بقدميyاملرتبة.

تامغاyاإي�شيكyكوليا,
مرتبٌطyبِقَدمِك,
بو�شاٍحyالطقو�ض

اإىلy�شجرةyالعرعر,yالتيyتعي�ضyبالقربyمنyاحلجر.
وهناكyممٌر

, �شيوقظyالتجوالyيفَّ
ويومئyكا�شغار

منyهناyبقدٍرyخفّي.

يفyقريةyاأوبالyيكمنyرمادyكا�شغاري,
هوyفتحyللعاملyثروةyتلك
اللهجاتyالرتكية

لتyالأ�شا�ضyيفyالقوامي�ض التيyبعدهy�شكَّ
التيyتعتُبyريادةyعظيمةyمنyال�شماء.
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�شاأكت�شفyذلكyبنف�شيy-yyمنyاأينyتاأتيyالأ�شعار,
َمْنyالذيyوهبyاملفتاح
لهذاyاملجالyال�شامي.
هنا,yجال�شًاyعلىyاحلجر,
�شاأغ�شلyبالدموعyاخلطايا

واأ�شبحyراهبًا
لعقيدتيyال�شعرية.

تامغاyاإي�شيكyكوليا
وعاَءyبحريةyتنه�ض,
�شتكملy�شورتك

اأمفورةyالرطوبةyاملك�شورة.
وطائرy�شامروك

هyبجانبyاحلجر, �شيجدلyع�شَّ
بري�شتهyالتنبوؤية

يلم�ضyالورقةyاملقد�شة.
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yyyفيyجوميل�ش��كاياyبمقاطع��ةyفا�ش��يليفكاyبمدين��ةy1951yع��امyوُل��دت
y.كازاخ�ش��تانyف��يyللعي���ضy1971yع��امyمن��ذyوانتقل��تy,بيلرو�ش��يا
y,الكازاخي��ةyالوطني��ةyبالجامع��ةyال�شحاف��ةyكلي��ةyف��يyوتخرج��ت

y.تميرتاوyبمدين��ةyال�شح��فyببع���ضyوعلم��ت
yyyومح��ررةy,الكازاخي��ةyللإذاع��ةyالأدبي��ةyبالطبع��ةyمح��ررةyعمل��ت

yكت��اب yلتح��اد yاأدبًي��ا yوم�شت�ش��اًرا y,»جازوج��ي« yن�ش��ر yب��دار
yكازاخ�شتان�شكايا«yب�شحيفةyالثقافيyالعمودyوكاتبةy,كازاخ�شتان
yالفنيةyالأدبيةyالمجلةyتحريرyلرئي�ضyنائبةyاأ�شبحتyثمy,»برافدا
yال�ش��ابقyال�ش��وفييتيyالتح��ادyكت��ابyباتح��ادyوع�ش��ًواy,»الف�ش��اء«

y.كازاخ�ش��تانyكت��ابyواتح��اد
yyyالدوم��ا yمجل���ض yوميدالي��ة y,»كورمي��ت« yو�ش��ام yعل��ى yح�شل��ت

yوالميداليةy,والفنونyالثقافةyمجاليyفيyاإ�شهاماتهاyعلىyالرو�شي
yاتح��ادyو�ش��ارةy,»ت�ش��يخوفyمي��لدyعل��ىyعاًم��اy150«yالتذكاري��ة
yالأدبyمج��الyف��يyالعظيم��ةyاإ�ش��هاماتهاyعل��ىyبيلرو�ش��ياyكت��اب

ليوبوف شاشكوفا
) وُلدت عام 1951(

y.2014y,2013yعام��يyالأدبyمج��الyف��يyالرئا�ش��يةyالزمال��ةyعل��ىyح�شل��تyث��مy.الجوائ��زyم��نyوغيره��ا

yyyم��عyح��وارات«y,»ال�شم���ضyعب��ادyزه��ورyمو�ش��م«yبينه��اyم��نyوال�شحاف��ةyوالق�شائ��دy,ال�ش��عرyف��يyالكت��بyع�ش��راتyاألف��ت
yاأخبرن��ي«y:مث��لyوثائقي��ةyا�� الأم��ل«,y»م��نyثلث��ةyكت��ب«,y»الرو�ش��ةyالذهبي��ة«,y»اأغان��يyجافارونك��وف«.yكم��اyاألف��تyق�ش�شً

y.الق�ش�ضyم��نyوغيره��اy»نف�ش��كyع��ن

yyyبينyالف�شلyيمك��نyلy.البيلرو�ش��يةyاللغةyبلحنyالكازاخيةyال�ش��هوبyع��نyتحك��يyاأنه��اyف��يyلل�ش��اعرةyالخا�ش��ةyالموهب��ةyتتمث��ل
y.الإبداعيyم�شيرهاyفيyوبيلرو�شياyكازاخ�ش��تان

yyyواأولجا���ضy,ت��ارازيyوحكي��مy,راخمادي��فyويركيجال��يy,نوربي�ش��وفyالجمي��لyعب��دyه��مy»الن��ارyحرا���ض«yكت��ابyاأبط��الyكان
yم��نyالكثيري��نyوغيره��مyبا�ش��باكوفاyوجاميلي��اy,اأوباكيروف��اyوجاني��اy,موكانوف��اyوروزاy,مو�ش��اخادجايفاyواإيم��انy,ش��وليمانوف�

y.الكتابyه��ذاyفيyن�ش��رتyالتيyالمق��التyاأبط��الyاأي�ش��اyوه��مy.كازاخ�ش��تانyف��يyوالأدبyالثقاف��ةyرم��وز

yyy,»الأب��ديyوطن��ي«yوق�شائ��دy»والأق��دارyوالنا���ضyالزم��نy.الكازاخي��ةyماجنيتي��كا«y,»كازاخ�ش��تانyف��يyالرو���ض«yكتاب��يyاألف��ت
»كازاخ�ش��تانy-yرو�ش��يا«yوغيره��اyالكثي��ر.

yyyف��يy»نيوم��ان«y,»بوليمي��ا«y,»اأفين��يyتومك�ش��ي«y,»نيف��ا«y,»الف�ش��اء«y:مث��لyالمج��لتyم��نyالعدي��دyف��يyاأعماله��اyتن�ش��ر
y.مو�ش��كوyف��يy»يونا�ش��ت«yومجل��ةyمين�ش��ك

yyyالرو���ض«yالأدبي��ةyالمخت��اراتyوجري��دةy,بال�شي��نy»الكازاخي��ةyالثقافي��ة«yالأدبي��ةyالمجموع��ةyف��يyاأعماله��اyتن�ش��رyكم��ا
y.وغيره��اy»المعا�ش��رyالأدبyم��نyمخت��اراتy–yالم�ش��تقلةyكازاخ�ش��تان«y,بمو�ش��كوy»بالخ��ارجyالمعا�ش��رون
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اُم الَفَرس حمَّ

yهيه,yحّممواyالفر�ض
اح! yذاyالعرِفyالأبي�ض,yوالبقعyالبي�شاءyكماyالتفَّ

yليدخَلyاإىلyنورا )1(  ,
yكقارٍبy�شراعيyيدخلyاملاء,
yوعلىyالطاير,yعبyال�شماء
yيحملyالأولدyال�شفع
yوي�شهُل,yمناديًا

�شديقاتهyذاتyالقوائمyالرقيقة.

yهيه,yا�شمعوا
yعلىyكلyال�شواطئ

yوعلىyكلyاملياهyال�شحلة,
yالظافرyالنداءyهذاyعلىyكيفy

yال�شارخ
yيجيبyالنهر

ب�شدًىyم�شتٍتyلآلفyاملرات,
yوالأغنيةyالبعيدة

لقطعانyال�شهوبyاملجنحة!

yyyنورا:yنهرyيفyكازاخ�شتان.   )1( 
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السهوب
yاأفقyعميق yاأيُّ

y�شتاًءyبالقربyمنyكاراغاندا.
y,ال�شماويyبامليٍلyُيقا�ُضy

بحيثyحتىyالنظرyلyيكنهyبلوغه.

بحيثyلyيقدر
حتىyالطريyالتحليقyاإليه

اُلyلyيكنهyبلوغه. وحتىyاخليَّ
yالبقاَءy�شتاًءyيفyال�شهوبyمماثٌلyللموت. يبدوyاأنَّ

yوهناyعا�شتyروحي,
yحممولًةyبالرياحyاإىلyالرحابة,
yم�شحوبًةyاإىلyال�شرابyالبعيد,
لyمتزقهاyال�شهوب...
yخلفyنورهاyالغام�ض,
y�شائعًةyوراءyغبارyالثلج,
يفyاأحيانyاأخرى,اأخرى
�َشبحْتyهناyنف�ضyالآفاق.

yوالقطارyيندفعyع�شوائيًا
yبالطريقyالفولذيةyمنyاملحطة,

yمني,yحيثyقبلyقرن
ملyاأدركyاندفاعي.

ل�شناyنحنyمنyنحددyطريقنا
yالذيyيقا�ُضyبامليلyال�شماوي,

yاأنظُرyاإىلyال�شهوبyيفyالظلمyالفارغ.
واأعرفها.واأبكي.
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األغنية

) ِاظهْر أمام نظري، يا يرميينتاو ( 

إمياجنوسوب

عظيمٌةyهذهyال�شهوب.
تذوُبyيفyال�شبابy-yيريينتاو.
طلقةyاأُطلقْتyيفyال�شهوب,
الن�شرyالذهبيyيعودyُمْنَهكًا.

y,ك�شهٍمyطارyاأنyبعد
يعودyاحل�شانyامل�شتعل.
ال�شم�ضyاملنَهكة

تهبطyوراءyاملنحدراتyالبعيدة.

عظيمٌةyهذهyال�شهوب
حوافyملاذاy-yيريينتاو!
عظيمةyهذهyال�شهوب

للمطاردة,yللمعركة,yللمجد.
وحدهاyاأغنيُتها

وُبyيفyغم�شةyعني. جَتُ
وحُتلِّقyفوقyالأر�ض

وت�شموyعاليًاyيفyال�شماء.

اأغنيةyواحدةyفقط
تعانقyكلyجهاتyالكون,
ال�شهوَبyالعظيمَةyُكلَّها
املوجودةyيفyقلبyال�شاعر!
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د َتَنهُّ
) أمي، تَنَهُّدِك - ِحْمٌل زائٌد على كتفي... ( - ريزا أونغارسينوفا

هناك,yحيثyالرمالyمنyالربيع
-yال�شقوقyاإىلyتت�شربyy
-y,هداأتyال�شاقيةy

yُي�شمعyهناكy�شريُرyمهٍدyقا�ٍض.
دyاأم؟ اأوyتنهُّ

yهناك,yحيثyال�شماء
تغرقyيفyعيون
yبرييزينا,

y�شلواتyالتنهيد...yو�شطyالنهارyوالليل
م�شموعة.

-yكتفيyعلىyزائدyِحْمٌلy...-y,اأميyتنهداتy,اآٍهy
yاإنهyاأثقلyمنyكلy�شيء
yولكنyِمْنyماذاy-بدونها

ماyكانyلي�شبحyالأمرy�شهًل,
yبلyفقطyاأ�شدyاإيلمًا؟

....yاأين,yاأينyتخرتقyهناك
منyخللyالغيوم
طائرتك؟
دyالأم تنهُّ

�شحابًةyطائرًة
تعومyخلفها!
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ُص التفاح ُمَخلِّ
إلى فاليري ميخايلوف

التفاح,yاقطْفyالتفاحyللمونة!
لِّ�ُضyالتفاح. جاءyاآب.yومعهyخُمَ

التفاحyم�شتلٍقyيفyثوبyطفل.
ماyاأكبهاyمنy�شعادةyعلىyاأر�ضyالوطن!

يت�شاقطyالتفاحyيفyبرييزينا,
ولyيكننيyاللحاقyباملوجyال�شارق.

اآٍه,yالنهرyيجريyبعيدًا
بالكادyيكنyروؤيتهyمنyبعيد...

التفاحyمنذyذلكyاحلنيyتذوقتهyمتامًا
y.اأعرفهyاللذعyو�شّره

-y,الوقتyيفyانك�شفyالنهرy �ِشرُّ
حلياتيyهوyامل�شدرyالأ�شا�شي.

yالكونyمنyجبلyطابور �ِشرُّ
غام�ٌضyبالن�شبةyيلyاإىلyالآن.

yالظلمyيفyاملت�شكعyالويلyب�شببyذلكyاألي�ض
علىyاأر�ضyموطني.

هلyالتجّليy�شيلم�شنا؟
لِّ�ُضyالتفاح. تفاٌح,yتفاٌحy...yخُمَ
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إلى فيشينيفكا

إلى أخي إليا

كيفyيبداأyال�شبحy�شهًل!
اإىلyفي�شينييفكاyذاهبنيyمنyاأجلyاحلليب.

اأبيyيركبyدراجته
واأناyعلىyدراجتيyاأرافقه

و�شعyعلىyاملقعدyاخللفيyوعاًء
وببطءyيدو�ضyعلىyالدوا�شات.

عبyالبلدة,yبالغابةy-علىyالطريقyال�شريع.
اأعرفyكلyطرقه

...yقلبyظهرyعنyعاداتهyاأعرف
واأناyاأندفعyلبتلعyاملدى!
اآٍه,yكمyاأودyاأنyاأ�شبقyاأبي,

واأناyب�شكلyاأ�شرعyاأدو�ضyعلىyالدوا�شات.
لكنyلديناyقانونyغريyمكتوب,

اأنهyمنyالأمامyعلىyال�شارعyي�شريyهو.
بجمالyاملنطقةyيتلئyنظري,

ال�شياراتyتطريyعلىyطولyالطريقyال�شريع,
ولن�شفy�شاعةyكلyماyاأراهyاأمامي
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هوyظهرyاأبيyاملحنّي.
ولكنyهاyهوyمفرقyفي�شينكا.
وي�شحبنيy�شيطانyما!
وبر�شاقةyاعرت�ضyالأب

علىyالطريقyال�شريع,yاأندفعyدونyاأنyاأنظرyحويل!
ل,yملyحتدثyاأيةyم�شيبة...

y»y!!!اأ-اأ-اأين؟yاإىلy«y:اإنذارyشرخة�yتدويyاإذنyملاذا
فلyاأحدyعلىyهذاyالطريق,
واأناyوحديyاأقودyالدراجة.

لكنيyاأحّدُق.yو�شوفyيكونyيلyمرئيًا
منyالهاويةyالظهرyاملحني.
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الغرنوقي

) واملالئكة احلراس تتحدث مع األطفال (

ميخائيل ليرمونتوف

yاملبكرyال�شباحyيفyوتوقظy...
-yتن�شىyلyٌة الطفولَةyهديَّ
ال�شم�ضyبرائحةyالغرنوقي,
يفyال�شتائرyكرةyقرمزية!

-yالأناملy َمْنyباأَرقِّ
-yبتلةyبتلة

عyاللهبyاحلي جمَّ
يفyهذهyالزهرةyالنارّية؟

بحيثyملكyو�شطyال�شماء
و�شَطyالطرقyاخلفية
معyاأغنيتهyالهادئة
ينظرyاإىلyالنور.
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y,ووئامyب�شلمyبحيث
كلyالتمامyالذيyت�شبهyال�شم�ض,

حتتyنظرتهyاملقد�شة
يبداأyيوٌمyجديد.

بحيث,yمثلyكرةyالغرنوقيyامللئية,
جyمنyالداخل توهَّ
فجاأةyظهريًةy�شخية,
وغروبًاyمتاأخرًاyلطيفًا.

بحيثyيدومyالتقليدyالعائلي
يفyكتابyالوجود:

طفولٌة,yكرٌةyالغرنوقيyالقرمزية,
ملٌك,yجدتي,yواأنا.
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هناك، 

حيث البيت الخشبي

1

علىy�شفوحyاجلبالyيفyحزامyالع�شب,
yالع�شل. بَّ يفyالهواءy�شُ

–yيينيyملكy,ِشمايل�yملك
وغيورغي,yونيكيتا.

ي�شكانyبيديyطفل
يدّيyاملفتوحتني.

yالعاملyهوyطيٌبyبالتاأكيد
الذيyفيهyغيورغيyونيكيتا.

ولي�ضyهناكyللطريقyنهاية.
�شاعدهماyياyاهلل,

هاyهماyنيكيتاyوغيورغي.
احفظهما.yوار�شدهما.
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2

هناك,yحيثyاملنزلyاخل�شبي,
حيثyتنت�شبyاجلبالyحوله,

-y,منهyبالقربyال�شاخبyالنهرyحيث
ي�شرقyال�شباحyعلىyال�شرفة.

�شعاعyال�شم�ض,yكالأرنب,yيقفز
منyالأبوابyاإىلyال�شقف,
ثمyاإىلyنيكيتاyمعyغو�شا:
اأخرجا,yاإنهyيومyجميل!

اخرجا,yيكفيyنومًا!
لyت�شيعاyبالنوم,yاأيهاyالأَخوان,yال�شيف,

با�شراyالعتنا-ا-ا-ا-ا-اء
yبالكوكب
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الوادي

1
ال�شتيقاظyمعy�شياحyالديوك
وثرثرةyالطيورyاخلفية
وخوارyالأبقارyالبعيد

ي�شيفyاأي�شًاyنعمًةyاإىلyاملنطقة.

-yالنهايةyحتىyمغ�شوٌلyكاأنهyوال�شباح
ُج,yيغمُر,yيلعُب. يتوهَّ

yالدردارyاأوراقyينتُفyخفيفyون�شيم
تارةyمعًا,yوتارًةyمف�شلة.

وهذاyالأكرثy�شلمًاyمنyبنيyالعوامل,
امل�شتلقيyبنيyتللyتورغني,
اأحقًاyيفyاقتلعyالأ�شا�شات
yيفyالليلyهّزةyحتتنا؟! يهزُّ

ماذا,yماyالذيyيرتع�ضyهناكyيفyالهوةyال�شخرية؟
yفيناyيفyرعبyالرد؟ ماyالذيyاهتزَّ
اأن�شت!yاهداأ!yهذهy�شمكة-حوت
برفٍقyيفyاملياهyاجلوفيةyتقلَّبت...

و�شياأتيyاليوم.yوالأف�شلyبنيyالعوامل
�شوفyيفي�ضyبال�شوءyالواهبyللحياة.

وغناءyالديوكyاملجاورة
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يكررyال�شياحyعلىyرهبةyليلك!

2

-yالواديyيهجُعyاجلبالyراحاتyعلى
ي�شبهyاملنطقةyاملزهرةyيفyجنةyاهلل.
عندماyيرتع�ضyرع�شةyعملق,
عْنyماذاyهذهyالرع�شةyالدنيوية؟

علىyراحاتyاهللyت�شتلقيyالأر�ضyبهدوء.
عليهاyجنونyوقذارةyجاحمة.
علىyكلy�شيء,yياyرب,yاإرادتك.
ولكنyلyتطلقyالأيديyيفyغ�شب...
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تاو - تورغين

إلى أندريه كوزلوف

يتموجyال�شبابyفوقyجبال,
النهارyالرطبyيغرقyيفyالرذاذ.

لكنyانظرyاإىلyبريقه:
y.املتاأخرةyاخلريفyعتمةyلي�شتyاإنها

تارةyرطوبة,yوتارةyاأمطارyالربيع
تهرعyوت�شارعyاإىلyاخل�شرة.
و�شحابةyالأوراقyالقادمة

اأ�شبحتyت�شيءyمنyخللyالظلم.

وهناك,yاملطرyاملت�شاقط,
وفروعyامل�شم�ضyترتع�ض.
وهذهyرع�شةyالولدة,
وهذاyالعاملyيفyبدايته.

دافعًاyقبةyال�شباب,
ووام�شًاyبعيونy�شماوية,
ال�شعاعyالأولyبطرفyالإبرة
اأخاطyالف�شاءyبنيyاجلبال.

وهاyهيyحافةyال�شماءyتك�شط,
وعرو�ضyالتللyالأ�شرية,

وبعدyقليلyفقطy-yويتدفقyال�شوء,
وي�شيءyالتللyوالوديان!
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موسم البرباريس

1
فوقyمنحدراتyالنهرyال�شاخبة

yاللهبyالأحمر. ا�شتدَّ
العامل,yالذيyكانyبالأم�ضyاأخ�شرَ,

يدخلyمو�شمyالبباري�ض.

يفyوقتyاحلرyاملتاأخر,
احتياطياتyال�شتاءyالتالفة.
كيyتوا�شلyاحلياةy�شريها,
معyالنكهةyاخلريفيةyاللذعة.

2
يفyمتاهةyالفروعyاملتوح�شة
عاملyالأ�شواكyوالبنف�شج.
yالن�شرين, فيهyيحرقyاحلرُّ

يتدىلyالزعرورyالبيyالنا�شج.

اأ�شقyطريقيyمنyخللyالأ�شواك:
هلyهذاyواجٌبyاأمy�شعادة؟
هلyهذاyمتعةyاأمyرعاية؟
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�شه!yي�شفرyعلىyالفرعy�شخ�ضyما:

»اإيه,yياy�شديقة,yلyتعبثي!«
ال�شقيعyالأولy�شيدق,

-yاملجنونةyالأوراقyشتطري�
�شي�شبحyالتوتyمتاحًا.

اأنِتyعلىyحق,yاأيتهاyال�شاحرةyبتاح,
yهذهyال�شتاءyقبلyماyفرتةyيفyاأي�شًاyيلyفبالن�شبة

اكت�شاُفyاأواخرyالتوت
اأثمُنyمنهyيفyال�شيف.

3
yاحلمراءyتورغين�شكyمنحدراتyعلى
yشبيانية�yجَلبٌةyتدويyاأ�شفلyاإىل
تفوُرyوتندمُجyمعyاجلدول,
وتتدفُقyحتتyال�شماءyالأبدية.

لوyاأنهاyتطولyوتطولyهذهyالرابطة
للأ�شواتyالبهيجةyامل�شرقة,
بحيثyاحلياة,yلعبًةyو�شاحكًة,

تتدفقyنحوyالأحفاد.
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المرج الذهبي

-yال�شروقyعندyالذهبيyاملرجyاإنه
اإنهاyاأع�شابyاملروجyللطيورyوالنحلyوال�ُشكر.

لكنyاإىلyاأينyيذهب,yاإىلyاأينyيقود
قلبيyوب�شريyهذاyاملرجyالذهبي؟

-yالغروبyعندyامل�شاءyيفyالذهبيyاملرجyاإنه
اأ�شعةyال�شم�ضyو�شطyنحا�ضyال�شنوبرyامل�شبوب.
لyالقلبyولyالنظرةyكافيانyعلىyالإطلق,
كيyيحملنهy-هذاyاملرجyالذهبي.

اإنهyاملرجyالذهبي!yاإنهاyالرائحةyاحللوة!
يتيهyويبقىyيفyالبلدyالأخ�شر!
�شيحلِّقyاأي�شًاyعلىyهندبائه,

ولكنyكلyهذاyلنyيكونyبح�شوري.

...yالذهبيyاملرجyاإنه
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كم من الصبر يكفي 
 -حتى يوم القيامة -

-yالقيامةyيومyحتىy-yyيكفيyال�شبyمنyكم
�شاعدين,yياyاإلهي,yاأنyاأحبyاأولئكyالذينyيحبونني.

كمyمنyالأملyيكفيy-yyجلدلyهذاyاخليط
اإىلyالدم,yاإىلyال�شلةy-yyواحلبyواملحبة.
yوغفرانyشفٌح�y...yالإيانyشيبلغ�yكم

لأولئكyالذينyيفyاندفاٍعy�شريرy�شوفyيقطعونyهذاyاخليط.
كمyمنyاحلبyيكفيy - yلربطyالعقد,

...yاأخرىyمرةyاإحكامهاyوبالأملy,وبالأمل
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هناك وقفة بين

 الزفير والشهيق

إلى باخيت كيربيكوف

هناكyوقفةyبنيyالزفريyوال�شهيق.
�شهقyالنف�ضyيفyالأربعينيات,
باأيyن�شوةy�شتتوىلyاحلقبة
الوجوهyاملقد�شةyلأقراين؟

كمyهيyوا�شحة,yكمyهيyقريبةyالأ�شوات,
كمyهيyفتّيةyاأبدّيةyعيونهم,

كمyهيyبلyنهايةyنفو�شهمyال�شارمة.

ماyزالواyجميعهمyهنا.yماyزالواyبارزين.
لوyدقيقة,yدقيقةy�شمت
yاإلثباتyاأجلyمنyلي�ض
...yالآخرyاإىلyلل�شتماع
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yyy,عم��رهyم��نyع�ش��رةyالرابع��ةyف��يyكانyمن��ذyال�ش��عرyكتاب��ةyب��داأ
yكروبو�ش��كي yبمعه��د yوالأدب yالكازاخي��ة yاللغ��ة yبكلي��ة yودر���ض
y1995y-y1989الفت��رةyف��يyشيميبالتين�ش��ك�yبمدين��ةyالترب��وي

به��ا. yدرا�ش��ته yواأنه��ى

yyy,»الم��الyخطاب��ات«yال�ش��عريةyالدواوي��نyم��نyالعدي��دyل��هyن�ش��رت
yوق��دy,»الخام���ضyالمو�ش��مyنكه��ة«y,»الكوني��رyعال��م«y,»اإراف��ان«
y.كازاخ�ش��تانyف��يyالفك��رىyلل�ش��عرyممث��ًلyالأ�ش��عارyه��ذهyجعلت��ه

yyyال��ذيy»ك��وكyش��اك�yالملك��ة«yبعن��وانyمجلدي��نyم��نyكتاًب��اyاأل��ف
yالمقد�ش��ةyوالمفاهيمyالقديمةyالكونيةyالظواه��رyبتحليلyفي��هyق��ام

م��نyوجه��ةyنظ��رyالعقيدةyالقومي��ةyالكازاخية.

yyyكازاخ�ش��تانyجمهوريةyرئي���ضyمنحةyعلىyح�ش��لy2003yع��امyمن��ذ
اأكثرyمنyمرة.

تينيشتيبيك آبديكاكيموف
) وُلد عام 1950(

yyy.الأدبيينyللنقادyوالدكتوراهyالماج�شتيرyر�شائلyمنyللكثيرyمو�شوًعاyآبديكاكيموفyاإبداعyكان

yyy.والقيرغيزيةyوال�شينيةy,والإ�شبانيةy,الرو�شيةyاللغاتyاإلىyاأ�شعارهyترجمت

yyyالكازاخ��يyالأدبyاأث��رتyظاه��رةyباعتباره��اyآبديكاكيم��وفyواإب��داعyموهب��ةyالكازاخ��يyب��الأدبyالكل�ش��يكيينyال�ش��عراءyيثم��ن
y.الأدبيةyالألوانyم��نyوالكثيرyالكتابةyف��يyفري��دyباأ�ش��لوب



397

العقل الباطني

 المغطى بالطحالب

قًاyبكلتاyعينّي, حمدِّ
ماّدًاyكلتاy�شاقّي,
y,الكوِنyيفyوقعُت

يفyوعيك,yاأيهاyال�شعب!

والقلبyي�شعرyيفyنزاٍع
معyاجلوهرyالكوينyلبخارى,
كماyُيقالyجبالyغريبة

غريyمعروفةyحتىyذلكyاحلني...

ال�شتاءyهوyف�شلyالعامyاحلايل
كانونyالثاينyفارٌغ,yمثلyلونyالأذنني,

هناyاحلريةyاأرجوانية,
واملعنىyيخرجyمنyالكلمات.

�شرخُت,yففجاأًةyمنyفمي
y,الثلجيةyالعا�شفةyُقَزحyَقْو�ُضyاندفعْت

�شًاyلي�ضyبلy�شبب ُمَفقِّ
منyالدماغyنواياyواأهداف...
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ملاذاy�شمنتyالغربان؟
مyال�شمت yاأنyاأحطِّ اأودُّ

يفyاملناطقyاخلانقةyبالفعل:
فدربyاحلياةyجمردyخطوة!

اأردُتyالعدالة
يفyزمنيyغريyالعادل,
علىyالإن�شانyالعادل
بكيُت,yلكنيyملyاأره

يفyال�شهوبyالعا�شفة
لأفكاريyاملوِجعة,

حيثyُخلدyاحلزنyمندفعًا
يرق�ضyفوقyال�شتاءyالعاب�ض.
ي�شّرyعظامهyفوقي,
بردyالنجمyِخفيًة,
وجهيyي�شمهyالقمر,
وموتيy�شُيفرحyالذئب.
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الكلمة
الراأ�ُضyتغرُق

يفyهاويةyالأحلم,
والروحyتنَده�ُض

منyاأنyالكلماتyلي�شتyمرتَّبة...

لتاأنيبyال�شمري
وللغ�شِبyاملبهِم,
كماyلكلبy�شر�شة-
ترمونyالعظام.

وحولكyم�شاعٌل,
يفyغلٍفyمنيٍع,
منyالأزِلyالغام�ض,
لي�شتyمنyهذاyالكون.

ذلكyهوyالفرقyعنyاخلارجي,
اإنyُكنَتyحقًاyحرًا
للحظٍةyمنyالقدمِي

يفyحياةyالأرا�شيyالهالكة.

yتنظرواyاأنyيجبy,اخوتيyيا
اإىلyمظهرyالكلماتyوالأحلم,
يفyهذاyاجلزءyمنyالقلب...

املحميyواخلفي...

هناكyاعتقاٌدyيفyالدين:
يفyظللyاجلّنةyyالدائمةyاخل�شرة
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روائٌحyعظيمٌة
غريyمفهومةyللب�شر.

هناكyكلماتy�شامتة,
تو�شلكyحتىyالدموع,

هناكyكلماتyجارحة-مميتة,
مثلyحبلyامل�شنقة.

هناكyكلمات,yكاحل�شناوات,
تثريyالقلوب.

واأخرىyقادرةyعلىyالتعامل
واإحياءyامليت.

رة, هناكyكلماتyمدمِّ
وم�شريك

هذهyالأ�شواتyاحلا�شمة
ت�شعهyفجاأةyيفyتابوت.

هناكyكلماتyاأهمُّ
منyالكتبy–yمنyزمنyالقّدي�شني,

يفyعقلكyُتلِهُب
ال�شياطنيyوحترقyرمزها.

تقابلناyمعyالعويل,
م�شيحينيyوم�شلمني,

ناyمنyا�شتيعابها, اإذاyمتكَّ
�شتهبطyعليناyال�شعادة.

حتوُمyديداُنyالنجوم,
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الربيعyقادٌم,
�ض,yمثلyالأع�شاب, واملطرyاملقدَّ
حيثyيتدفقy–yمثلyالوتر.

تعلَّقتyالغيومyمنخف�شة,
كاأنyالغرانيتyيفّكر
وباملعنىyالإلهي
يهُبyالتينغريية.

يلمعyبرقyالكلمة,
وعليناyالتفكري,

هلyهوyالعقلyاأ�شا�شنا,
اأمyاملعبدyال�شماوي؟

يفyهذهyاحلياةyل�شناyم�شيطرين
علىyم�شرينا,

�شننتظرyيفyاحلياةyاخلطرة
م�شريًاyاآخر.

منyامل�شافاتyالكونية,
باللغةyالأم

�شيءyماyاأ�شمىyمنyاحلزن,
�شيءyماyيفy�شوٍقyاأبدي...

yالأخريةyاملاأدبةyهيyها
قبلyاإعدامهy–yاأُنظْر!
وحدهاyالكلمةyبب�شاطٍة
...!yتينغريyاإىلyبناyت�شمو
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أحيانًا

اًّ اأحيانًا,yاأناyحقَّ
-yشيطانية�yعقليةyمعركةyبعد
اأخرُجyاإىلyال�شقيعyاحلاد,

يفyقمي�ضyمبللyبالعرِقyمنyاملعركة.

ويحدُثyاأحيانًا
بالن�شبةyل�شخ�ضyماyاأعتُبyاأناyملكًا,

اًء بطًلyخطَّ
بلyمظلِّةyاإنقاذ!

اأحيانًاyاأخرُج,
ٍدyمنyالهتمام- غريyجمرَّ

اإىلyحّدودي-
عyالنا�ضyاحلا�شد. لأدرد�ضyمعyجَتمُّ

اأ�شحُكyعلىyاحل�شد
اأوyاأحييهyباأغنيٍةyرخيمٍة,
ذلكyاأ�شبحyقدرًا
ينُحy�شّمامyالأمان.
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اأملyاأعرفyاأناyاحلزن؟
ل�شتyقادرًاyعلىyكبحyتلكyالدموع,
اأِهُبyجماَلyهذاyاجلمهور
انحنائي,yمثلyزهوٍرyحل�شناء.

اأحيانًا,yمثلyطفٍل,
اأم�شيyبلyهدٍفyيفyالبك,

لأنني-yاأمزح!-
رمباyاأناyغريy�شروريyللنا�ض؟

yالروحyيفyاألي�ض
تهyالطبيعة, نبٌعyغذَّ

حتىyيفyالوعّيyاأ�شبحت
احلياُةyترتعُدyمنyحباتyامل�شم�ض؟

اأحيانًا,yاأحيانًا
بوعييyاأنا�شُدyالعامل
واأريُد,yمثلyجنم,

اأنyاأغرقyيفyقٍبyجمهول.

اأنتما,yياyناكرyونكري,
yاملوتyالنزيَهني, ياyَمَلكيَّ

ا�شتجوباyعاملي
قاyروحَيyالآثمة. و�شدِّ
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ة؟ هلy�شاأكونyيفyالنارyاأمyيفyاجلنَّ
ال�شرُعyلyيحا�شبyجمنونًا...

قاyروحي-yاأناyبارٌع,yاأكرثyذكاًءyمنyاأزازيلو )1(  . �شدِّ

اأنا,yرمبا,y�شيطاٌنyيفyداخلي,
وروحي,yمثلyجندٍب,yبخوٍف

يزحفyنحوyال�شباح...
اأحيانًاyاأع�شُقyالَقذَف,

لكّني,yل�شتyكالآخرين,
لyاأهيُمyيفyوئاٍمyمعyالعامل
يفyال�شماءyاحلنني
بنيyحاناyومانا...

yyاأزازيلو:y�شخ�شيةyاأدبيةyمنyميخائيلyبولغاكوفy“املعلِّمyومارغريتا«.   )1( 
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ْعر عروُس الشِّ

هيyجميلٌةyورائعٌة
لكنyل�شبٍبyماyاأفهم:
جتذبنيyب�شّدة,

لكنيyلنyاأح�شنها...

روحيyحتزُنyمنyالفو�شى,
y:احلياتيyا�شتنتاجهاyتقدم
y-اد اأوه,yفلتتجّنبهاyعيونyاحل�شَّ

هيyالزهرةyالوحيدة!

هيyعرو�ٌضy�شاحرة,
ومعهاyحرّيةyالوجود-
اأاأجل�ُضyيفyمكانyال�شرف
اأمyاأ�شتلقيyيفyالقب...

اأتنهُدyَفُتَبعمyالأع�شاب,
والزمنyيتحركyاإىلyالوراء,
ليقعyيفyاحلبyبجنونyحّقًا
yَمْنyلyُي�شّدقني. كلُّ
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هيyملٌكyاأمyمعبودٌة!
ي�شًا, اأ�شعُرyبنف�شيyقدِّ
ة, متنحنيyاأفكارًاyّخريِّ
. قدٌرyُم�شَتْع�ضٍ

yلقلبيy...عنهاyال�شائعةyحتى
اأكرُثyنفعًاyمنyّكلyدواء,

و�شدرهاy–yاإىلyاأينyاملفر؟!-
اأغلىyمنyاملمالكyالثمينة!

هيyالربيع,yهيyالُغفران,
واأناyاأمتالُكyنف�شي

كيyلyاأ�شت�شلمyللإغواء
واأغرقyيفyاخلطاياyاإىلyالأبد.

بجانبهاyنزوٌةyنهمٌة!
اأماyاأناy-جمردyفكرة,yللأ�شف,
علىyهذهyالفكرةyطائرyال�شعادة

ين�شجyُع�شًاyللحب.
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هَو النور نفسه...

هوyنف�شهyالنورyاملغايرyلنورyالقراآن
y,امل�شكينةyالِّريشةyاأع�شرyواأن
ذلكyالنورyينحyللجروحyال�شفاء,
وهناyيكمُنyاللغز,yاملظلُمyاأحيانًا.

اأذكُرyتلكyال�شتعارةyالتقليدية,
حتىyالأفاعيyينحهاyهذاyالنورyاملذهل

اأيديyواأرجل...
حتىyاحلزن

ُيزهرyفجاأًة,yمثلyغ�شٍنyحّي...

هو,yهذاyالنور,yيطريyب�شكلyاأ�شرعyمنyال�شوء
الطائرyمبئاتyاملرات,

ب�شكلyخمتلفyي�شمعyالكوكُبyال�شاعَر,
ب�شكلyخمتلفyي�شمعyهوyحديثyال�شم�ض...

yوالروحyالعاطفةyفيهyتهداأyل
امللَهَمةyبقوةyالأفكار,

باإ�شراٍقyيتحدثyمعyالكون,
بحيثyتتحولyالوحو�ضyاإىلyب�شر.
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هوyَثمٌلyاإىلyالأبِدyبال�شماءyالزرقاء,
واإذاyماyاخرتقتهyفجاأةyطلقٌة,
yy–yوتطريyب�شكلyجميل, �شَتمرُّ
مثلyغناءyعندليٍب,yاإىلyالأفق.

y,املعجزةyهذهyعنyقلتyمهما
فقدyاكت�شفتyاأناyلغزyاحلياةyالأبدية:
كلyذلكyهوyموهبةyوعقلyال�شاعر
!yالعجيبyالنورyهذاyُيطلقانyاللذان
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ِنهاية آب

نهايةyاآبyتقعyمنyجديدyعندyالأقدام,
مثلyوعاٍءyي�شمىy»تو�شتوغان«,

فيهyيرجتفyالكومي�ضyاحلام�ضyب�شعادة,
والورقةyالذابلةyت�شقُط.

اأينy�شلةyاجلنازةyلها,
للورقة,yلر�شالةyاخلريف؟

لنyاأنتظرy�شاحَبyالعمامة
كيyاأ�شتعدyب�شلٍةyلل�شتاء.

هداأyالإع�شارyيفyالروحyامل�شطربة,
لي�شتyبدونy�شبٍبy�شلتيy–yاإنهyال�شعر,

ةyيفyال�شباح, رَّ اإنهyالأغنيةyاملخ�شَ
تبدُدyفجاأًةyاحلزَنyيفyالهواء!

»اأكرياب«yاأحمُرyالوجهy–ت�شرينyالأول,
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ا�شفقyعلىyالأقلyعلىyالوريقةyاملمزقة...

yالورقةyاأطلقتyَنَف�شهاyالأخري, لكنَّ
هكذاyجتريyتقلُّباتyالع�شورyكلها...

وجهyورقةyاخلريفyغّطاهyالرتاب,
اأٍه,yلوyاأبكيه-yظهرتyعا�شفة,

ملyُنقْمyالتاأبنيyعبثًا.
وهذاyهوyوعاءy-yتو�شتوغانyفارٌغ.

yنعمًة, والآنyن�شتمُّ
اإنهاyَنَف�ُضyال�شتاءyالأبي�ض...
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yأعترُف

y,الأخريyالعنيدyاأناy,اأعرتُف
فولٌذy�شَقلُهyالزمن!

منy�شيقطُعyدربيyبالقيلyولقال,
�شاأ�شربهyعلىyاأنفه,yكماyيفyال�شابق.

yثريًا, اإذاyماyاأ�شبَحyل�ضٌّ
وبداأyيتظاهرyبالطيبة,

�شاأ�شتغنيyعنyال�شديقyالقدي:
و�شينالyمنيyباحلذاءyعلىyموؤخرته!

هذا,yاللعنة,yعدٌل,
واأكرثyعدالًةyمنyهذاyلyيوجد...

هذهyاملراأةyجميلٌةyجدًا,
لنyاأ�شمْحyب�شربها...

باأيy�شاأٍنy�شاأنبيyللدفاع
منyاملغت�شبنيyوالل�شو�ض,
كيyيعي�ضyال�شعبyب�شفافية,
قويًا,y�شحيحًاyروحيًا.

ُبyال�شعبyلي�ضyاأبديًا, اأجل,y�شَ
لyالكذب, كمyيكنyحَتمُّ
النا�ضyبحاجٍةyاإىلyاحلرية
منyال�شيا�شينيyواملنافقني...

�شرنفُعyالبلء-yونعاقبyاإىلyالأبد,
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حتىyينتف�ضyدُمyاخلان,
َمْنyخانyلغتهyالأم,

َره. اأناyبنف�شيyم�شتعٌدyلأنyاأدمِّ

م�شيبتناyقا�شيٌة,yمثلyالبحر,
تنظُرyبحٍقyمنyالأعايل,
اأناyلyاأجادلyحٍقyواحٍد:

y!النا�ضyينتحبyمثلماyاأبكيyاأن

yثقيٌلyِحمٌلy–yشعبي�
yح�شٍدyب�شري... لكلِّ

هذهyالكلمةyتدعو,yوُتْقِلق:
y.يتزعزعyلyالذيyالعقيدةyعمودyاإنها
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َسَتْصَفرُّ ورقتي 

yعظامyورقتي, َفرُّ �َشَت�شْ
و�شتموتyهي,yمثلyجندّيyيفyدبابة,

وري�شتيy�شتموت,yمثلyال�شوءyيفyالظلم,
و�شتنزُفyبقاياهاyدمًا.

اإنهyالزوالyيحومyفوقك,
النا�ضyتنق�شهمyعنٌيyثالثة...

منyيتلكها,yيقراأُ
الأ�شعارyالأماميةyوراءyحدودyالن�شوة.

اأجل,yاأ�شعاريyالتيyيوجههاyالقدر,
اإنهyلقدٌرyفظيٌعyاأنyyتكونy�شاعرًا,
والكلمةyعلىy�شفاهيyت�شتعلyنورًا,
و�شفقًةyواأملًاyعلىyنف�شها...

يعني,y�شاأمتكنyمنyاأنyاأ�شعلyيفyالظلمةyم�شعًل,
واأنyاأرىyيفyاأيy�شخ�ضyوح�شًا,
علىyطرفyل�شاينyيجل�ُضyملٌك,

ي�شّدقyداخليyب�شكلyاأعمىyوبدونyحدود...

احلياةy–yاليومyوغدًاy–y!yاأحبهاyبلyحدود,
القلُبyي�شعرyب�شيقyمنyال�شماء,
�شاأحبy�شاحرًةyمعyحلٍمyجريء,
فالأحلمyهيyاحلرية...
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اثنتانyوثلثونyفقرةy–yذلكyهوyم�شدرyال�شوء,
–yًدموياyًوعاءyو�شتونyاثنانy ويفَّ

هيyجذوري,yممنٌتyلذلك,
اأناyاأكُبyعلىyاأر�شيyالأم,yمثلyمعجزة...

ٌدyبالوقتy–yهذاyاأكيد! اأناyحمدَّ
والقلُقyقلقيy–yلي�ضyقلقyالآخرين...
تتفتحyاأفكاريyمثلyبرعمyربيع

yفيهyاهللyاحلّي! اأ�شمُّ
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األمل

اأجل�ُضyيفyغرفةyال�شعر,
حيثyاحلزنyكامل�شتنقع...

واهللyأشعرyبهyيفyغرفةyمعي�شتي
ُينقذينyمنyالإثم...

يبت�شم,yكماyيفyاملعبد,
اأ�شمُعyو�شيته...

نحنyقريبان,yلكنyكأنyجداراyًيف�شلyبيننا,
اأفتحyالبابy–yلyاأحد!

لكنيyكلyهذاyاأعرفهyبدّقة-
يفyالفرحyاأوyيفyاحلزن:
ُتفتحyاأح�شانyاهلل,

عندماyاأمرyعبyاجلدار!

لذلكyاأخرجyاإىلyاخل�شبة,
مثلyهاملت:y«yاأكونyاأوyلyاأكون...«
كلyيومyاأحاوُلyب�شكلyتنبوؤّي
اأنyاأخرتقyاجلدارyباإ�شبعي...
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فصل السنة الخامس

مثلyاأوزةyمنyالع�ض,y-كماyمنyفوهٍة,
زحفُتyاإىلyت�شوراتي:

الثيوقراطيةyyحتملyاأ�شاطريها,
والتقدمyالتقنيyيتفاخر!

�شياطنيyحمرتفونyووجوهyمعyرادارات!
منهمyفتحناyاأفواهنا:

yال�شتعرا�شيةyبعطاياهyالعامل
يفتُحyنبعyال�شفاء!

ُتبِهجyالأع�شابyاخل�شراء,
تنموyباأوراقyال�شجرyالب�شاتني,

هكذاyنحنy–yعا�شقونyلهذهyال�شماء,
ُدyاأمامyجمالها. نتَجمَّ

اأنتy�شاعٌرy–yبدّقٍةyوعناٍد
املعنىyالفاينyاأعلنه!

بحيثyتدويyكلمةyال�شاعر
يفyال�شماءyب�شكلyجديد.

بحيثyبالوعيyالكمبيوتري-الليزري
معyامل�شاعرyالإلكرتونية,
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لyيح�شدكyاجليلyالرائع,
ولyي�شيبكyبنيyالعينني!

اآلهُةyالليلyاملختلفةyحتكم.
اأ�شعةyال�شماءyحاملةyالنور
تديرyالأر�ضyباأحلاٍنyبهيجة,

والأر�ض,yمثلyاأ�شطوانة,yت�شدُح!...

عنyذلكyهوyا�شتنتاجي:
اإىلyاليمنيyناٌر,yواإىلyال�شمالyماٌء,
هذانyالنقي�شان,yلي�شاyا�شتثناءين,

لنyيلتقياyقط.

لyاأتوقعyمنyال�شلطاتyغفرانًا
علىyاأفكاريyاملرتفعة:
اأناyواأنتyكب�ضyفداء,

وهكذاy�شنكونyيفyاجلنة...

األي�شتyقواننيyجهنَّمyاحلمراء
تنخُرyيفyروؤو�شنا؟

اإتقانyُالكمالyاخلارق-
والق�شعريرةyت�شريyيفyالع�شب...

�شهرyاأيارyينفعyمنyجديد,
مثلyجننٍيyيفyغ�شائه,
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وترتع�ُضyفوقyالأبديةyال�شتارة,
yيتحركyعلىyامل�شار. واحليُّ

منyالأر�ِضyَتنبُتyالنباتات,
ويفyَنَف�شيyنعمٌة,

يفyحنيyيتنف�ضyكمبيوتريyبِحرَيٍة-
وعليهy�شتهبطyالنعمة!

َرٍة, y–yمنyحبوٍب,yمنyُخ�شْ yماyهوyحيٌّ كلُّ
حياتناyمعyالكلوروفيلy»عليك«,
ِنعت والعقولyالإلكرتونيةy�شُ
وفقyقواننيyقادير-اأتا.

عظمُةyهذاyالفردو�ضyالأبدّي
لyتخرجyمنyراأ�شي,

وتعُب,yمثلyخّيالةyر�شيقة,
ن�شيٌمyلطيٌفyعلىyت�شريحةyالع�شب!

y, ادعمنيyب�شكٍلyاأبويٍّ
ةyالأبدية رyاأنyاجلنَّ وفكِّ

لي�ضyيفyمكانyما-yيفyالروحyالب�شرية
ملأتyالعقلyحتىyال�شّفة.

اتyالنجوم, باأكرثyب�شاطة,yجمرَّ
ال�شوءyالأبي�ض,yمثلyخٍبyمنyالنافذة,
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يهُبyباقًةyخفيًةyمنyالتمثيلyال�شوئي,
كماyحدثyيفyكاّفةyالأزمنة!

وحتىyلوyتباهىyالتكنوقراطيون,
رyالثيوقراطيون, وحتىyلوyتَكدَّ
الإيانyالأعمىyوحدهyyلyيكنه

اأنyيتغلَّبyعلىyاإغراءyَمْلِءyالبطن...

وحَدُهyوعُيناyyالنقّي
ينحyالب�شريَةyyالقّوة,
وم�شوؤوليتناyال�شماوية
y!ات مراِقَبٌةyاإيقاَعyyاملجرَّ

الثباتyهوyمقيا�ٌضyثابٌت!
yبال�شعادةyال�شخ�شية ي�شعُّ
وبر�شوماتyال�شقيعyال�شتوّي

yٍyت�شرُبyالنافذة. بحزٍنyفردو�شيٍّ
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ان الفنَّ

بٌة, املجرةy�شتارةyُمَق�شَّ
مْلyُتفَتحyلأحٍد...

�شوتyكليو )y  )2يقولyمنyجديد:
»اأملyيُك�شفyُلغزه...y؟«

هلyهوyوليدyاجلنةyاأمyجهنم؟
هوyيفyال�شرابyالكوين
ي�شرُيyاإىلyاأنهyلyينبغي

تربيةyالأ�شباحyيفyالروح...

اإىلyعقلكyالباطنيyالليلي
تندفعyالأ�شعارyمنyجديد,
yغام�شةyمعرفةyمانحًة
لعبريyالأ�شعار...

هكذاyيلم�ضyاملو�شيقيونyباأ�شابعهم
الوترyالواهبyللحياة,

والدموُعyاخلطريةyتتدحرُج
�شادمًةyم�شريك.

�شخ�ضyماyي�شيyم�شيًةyجريئة,
ا�ضyالدماء, بوجٍهyخلفyقناع,yمثلyم�شَّ

والريحyتطاردyالنجومyبحرّية,

yyكليو:yاإلهةyالإلهامyيفyالأ�شاطريyالإغريقيةyالقدية.   )2( 
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وب�شيءyماyيهم�ُضyالعاملyالفاين...

ةyاأخرى كاأّنهyبقراءتهyمرَّ
الواقعyاملكتوب,

قyال�شتارةyالأبدية اأيريدyاأنyيزَّ
ويندفعyبوجههyاإىلyالع�شب؟

رمباyهوyي�شمعyامللئكة
yالوجود؟yم�شرحyخ�شبةyعلى
فجاأًةyعلىyاأ�شئلتهyالوقحة
�شيجيُبyم�شتقبلك؟

نحُنyيفyالقاعةy–يفyف�شاٍءyُمظلٍم,
حيثyتدخلyاحلقيقةyاإىلyداخلك,

يفyعقلكyتتلألأyُالنجوُم
التيyيحملهاyالقَدر.

منyجديٍدyبالتحولت
ُيده�ُضyفجاأًةyعلىyالطاير:
نا�ِشٌكyو�شيطاٌنyمعyورود,

y.جبهتهyعلىyعلمةyمعyوكلٌب

y,ماعٍزyباأرُجلyشيطان�yمعyالبخارyعلى

و�شعyالقرونyوهوyي�شحُك,
ا�شتاأجرyُملِهماتyال�شعرyمرافقاتyله,
داخًلyيفyعلقاتyاآثمٍةyمعهن.

قّدَمyلناy�شعَبyالألوان



422

وكلyالكورالyالف�شائي,
اأجل,yهذاyهو,yمثلyعفريتyاحلكايات,
كانyليلعبyدورyالإلهyب�شكلyرائع.

...yوال�شهوبyاخل�شراءyامتدت,
فوقهاyفجٌرyاأحمٌر,

وكلyماyهوyا�شطناعيyُم�ِشَح,
وكماyيبدوyيل,yلي�ضyعبثًا.

–yلقناعyحامُلyهوyماكٌر
تارًةyقي�شٌر,yوتارًةyبب�شاطةyعبٌد,
يلعبyالأدوارyدونyخوف,

حتىyولوyترتكyالطلقةyعلمًةyعلىyجبهته.

اجلميعyيفyهذاyالعاملyممثلون
y)احل�شابyيفyيدخلونyلyشع� )الرُّ
يفyاأ�شِرyالتمثيل,yيفyاأ�شِرyالفكرة,
ووحدهاyخ�شبةyامل�شرحyت�شتهوينا.

yًمراوغاy ًٍ لنفرت�ضyاأنyهاويا
اجتذبyفتاةy�شابَّة,

لي�شربyالكَهَنَةyم�شاهٌدyعنيٌف
يعرُفyالكثريyعنyالدراما.
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واإنyكنتyلyت�شتطيعyاملتابعة
يفyالتمثيلyواخلداع,

قyمنyالأقنعةyاأقنعَةyالزيف مزِّ
واعتّزyباحلقيقةyوحدها.

نعم,yبطلي-yلي�ضy�شحليًةyقدية,
هوyينق�ضyعلىyالأحجارyقانونًا:

,»yامل�شرحyاإىلyافني »yلyيكنكy�شحبyالعرَّ
وماذاyتريدyياyُمزيِّفyالأيقوناتy؟!

لكنyالكاتبyامل�شرحيyبال�شرورة
متثلهyالسامءyب�شكلyخفي,
ونحُنyنلعبyاأدوارنا,
ُمعاننيyطوًلyوعر�شًا.

لكنyقريبًاyا�شرتاحٌةyبدونyدعوة,
y,املاكرyاحلفلyهذاyتقطُع
بة وال�شتارةyال�ُمَق�شَّ

ُت�شَدُلyعلىyالعاملyالفاين...
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مرة أخرى

ق: العينانyوالروحy�شت�شدِّ
yاأنyاأفهم منyجديدyتودُّ

ال�شاطئyال�شريyللمبادئyاجلديدة,
وت�شحقyال�شكوكyواملخاوف.

حتىyلوyالألواحyعلىyاحلجرyالأبدي
ات, حفرهاyنحَّ

والنا�ضyمتّنواyلقرون
اأنyيح�شلواyعلىyالعدالة.

احلكمُةyتتخّمُرyyنبيذًاyُمعتَّقًا,
ترغبyيفy�شربهyحتىyالثمالة!

ويفyال�شجن-لتكنyنزوًةy�شاذجة!-
اأنتyبحاجةyاإىلyالعدالة...

وحَدُهyy�شيٌءyماyيفyالروحyيخاف,
ر:y»َدْع...« وحدهy�شيٌءyماyُيكرِّ
yاأنyاأَُحلِّقyمثلyطائٍر, اأودُّ

واأخرجyمت�شردًا,yكماyيفyال�شابق.

تبتعدyعنyطنيyالعي�ض,
ولكن,yحيثماyذهبت,
يلهُثyال�شدىyبغ�شٍب,

كماyلوyكانyعندy�شخرةyالإعدامyفاأ�شًا...
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بالكازاخيةy»ال�شدى«yو«�شخرةyالإعدام«
ُتنطقانy»جانفريك«,
اأحيانًاyاأُ�شّليyمنyالرعب,
فقطyكيyلyاأعتادyعلىyذلك!

ملعوٌنyهوyالتورطyيفyالعبودية,
لyاأريدyاأنyاأ�شجد,

لyاأريدyاأنyاأكونyعبدًاyملعبود,
يفyذلكyينبغيyالنظر...

y وُتن�شُتyاإيلَّ
اأذُنyمنت�شفyالليلyيفyجدريyالنجوم,

مدوّيةyمنyالزمنyبرعٍب
y.ال�ُمْطِبقyال�شمتyيف

كاأنyذلكyيقودyمنyامللكني-
y,ونكريyناكرyاملتعّقبني

اإىلyحمكمةyال�شمريyالقا�شية
اأناy�شلَّيتyمنyاأجلyالعامل.

بيدyاأنه,yيفyال�شباحyكان
اللحُمyُي�ْشَلق,yبقبقٌةyيفyالِقدِر,
وبعذوبٍة,yكاأنهاyرحمة,
تَعلَّقتyاحلياةyبي.
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السماء الفاتنة

1
فوقyال�شماءyاملليئةyبالنجومyيهم�ُضyالليلyفوقyالأر�ضyبلyنهاية...
yy...ي�شاعدينyاأنyال�شبابyيحاولy:الأوانyيفتyملy-م�شطرٌبyاأنا

هذهyالليلةyجاهزةyللذوبان,y�شدريyيتنف�ضyُلطفًا,
وال�شعبyينحنيyالكلمة,yيك�شفyجوهرyالكون...

الليلyوال�شماء,yُلغزانyحّيانyينتقلنyاإىلyالعدم,
يتنهدان,yفَتِهُبyالقروُنyالأر�َض,yم�شادفًة,yحلنًاyاأبديًا...

y,لناy يفyلنهايةyلزورديةyالأفكارyهذهyاملعجزةyَت�ُشعُّ
كانتyالغيومyمَعلَّقةyبخفٍة,yبحيثyجتُذُبyاحلرية,yمثلyمعبد...

رة, yاأنyاأحت�شنyالأ�شجار-اأ�شجارyالدردارyال�ُمَعمِّ اأودُّ
yy...املعبدyهذاyمفاتيحyاألتقُطyالده�شةyلحمدوديةyيف

لكيyتنريyاحلياةyاحلرةyيفyالظلمyكالقمر,
م�شتعٌدyلأنyاأكونyكلبها,yواأنبحyحتىyالغ�شق!
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2

الإلهyعلىyلفائفyحلمyال�شاأن
ن. منذyالأزمنةyالقديةyُيَخمِّ
ن, متامًا:yyاملوتyيتكهَّ
وللحياةyيبنيyاخلطط

موزعًاyالنجومyب�شربةyواحدة
y.ال�شماويةyاملروجyعلى
الن�شيم,yكماyلوyكانyكلبًا,
yالأثرyو�شطyالنجوم. ي�شمُّ
الليُلyحتقيٌقyللرغبات,

ات... واملخاوفyالغام�شة,yوامل�شرَّ
َمْنyبجناحهyحجَزyاملَذنََّب,
َمْنyترَكyانتقامه؟
هكذاyيفyاحللمyوالعلم
اأحلُمyبامل�شتقبل-

اأناyمعyاملجنَّحنيyاأعي�ُض,
معyالفرا�شاِتyاأطريyبعيدًا...
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في منزلي كتٌب كثيرة

يفyمنزيلyكتٌبyكثرية,
منذyزمٍنyفهمُتyاأ�شرارها.

بع�شهاyمليٌءyباحلكمة,yفيهاyتتنف�ضyروحyوطنيyالأم,
y-yميتyحميطyرائحةyمثلy,غريبةyدوٍلyبنتانٍة –yاأُخرى

yشفحاتها�yاأوراقyمتكنَّتyكيف
اأنyتتحملyهذاyالكمyمنyاملاءy؟!

yاأيامهم, رُّ بع�شهاyمثلyكادحنيyب�شطاءyيفyالعملyمَتُ
ومنyال�شفحاتyاملنهكةyيتدفقyالَعَرق,yمثلماyيتدفقyمنyوجوٍهyقذرة,

وتلكyالتيy»هبطتyمنyال�شماء«yلyتعرفyاأنyنورyال�شم�ضyُيخفيyق�شًةyاأخرىyوحكاياتyم�شريyقامتة.
نعم,yو�شطهاyهناكyثرثارون,yوُخطباء,yوكاذبون,
هناكyكتٌبyعنyامل�شريyاملحزن,yاأغلفتهاyمثلyتوابيت,

وهناكyكتٌبyتنقلكyبالنهرyاإىلyحيثyينتظركyالهدوءyالأبدي,
yعلىyال�شاطئ... وهناكyكتٌبyُتنِزلكyبودٍّ

كتٌبyكثرية...
هذهyكاخلمر,
طاملاyاأنهyُيرغي,

تخفيyالهدوءyيفy�شفحاتها,yوتذوبyيفyاأيديy�شيوفها,
رyبثمن. اأماyتلك,yفتحملyنورyاملعرفة,yyوبالن�شبةyللحياةyلyُتّقدَّ
نُتyمنyقيا�ضyقدرةyالكتبyكلها! لوyاأنyالقادرyي�شاعدين,yلتَمكَّ
ةyالأفكارyالكامنةyفيها,yمثلyقوةyاآلفyالأح�شنة؟! فقوَّ

–yالَقَدرyيكتبهyكتاٌبyهناكyالكتبyهذهyو�شطyولكن
�شةyيفyاملنام. كثريًاyماyتقراأهyيلyامللئكةyاملقدَّ



429



430

yyyالوطنيةyبالجامع��ةyدرا�ش��تهyاأنه��ىy,وراٍوyومغن��يyو�شحف��يyش��اعر�y
y.1990yعامyالكازاخية

yy.شعبيته�yوازدادتy,ال�شنواتyمنyللعديدyوراٍوyكمغنيyا�شتهر

yyy.1984yللرواةyالتليفزيونيةyالم�شابقةyبجائزةyفازyمنyاأول

yyyالجماعيyالعم��لyفيyنف�ش��هyالعامyفيyل��هyش��عري�yدي��وانyاأولyش��در�
yال�ش��نواتyوفيy,»ال�ش��نونوyطائر«yعنوانyتح��تyالموؤلفي��نyل�ش��باب
yع��امy»الوح��ي«y:الأخ��رىyال�ش��عريةyدواوين��هyو�ش��درتyاللحق��ة؛
yع��امy»الأر���ضyعل��ىyانحن��ي«y,1990yع��امy»ش��ويا�yمع��ك«y,1986

y»عاب��رyعال��مyم��نyل��هyي��ا«y,1996yع��امy»ال��روحyحكاي��ة«y,1994

yه��ذا«y,1999yع��امy»ال�شا�ش��عةyاأرا�شين��اyفر�ش��ان«y,1996yع��ام
y.2001yع��امy»التاري��خyشفح��ات�yف��يyش��يطوى�yال�شي��ف

yyyاأغان��ي«yمث��لyالكت��بyف��يyالمدرج��ةyالأعم��الyم��نyالعدي��دyاأل��ف

يسينكول جاكيبيكوف
)2013  - 1954 (

yووتيراتyاأ�شليةyاتجاهاتyالأعمالyهذهyاأدخلتyوقدy.»الأ�شودyالن�شرyم�شير«y,»الجبلyشفح�yعلىyالقديمyالثلج«y,»جيتي�شو
y.الوطنىyال�ش��عرyفيyمن�ش��اةyومقاطع

yyy.ورثائيةyوتاأمليةyوفل�شفيةyمو�شيقيةyاألحانyالأخيرةyال�شنواتyفيyاإبداعاتهyفيyظهرت

yyyعل��ىyال�ش��وءyم�ش��لًطاyالوج��ودyومعن��ىyوالخل��قyوالم�شي��رyوالم��وتyالحي��اةyح��ولyالعميق��ةyوالأف��كارyالطبيع��ةyع��نyكثي��ًراyكت��ب
y.موهبتهyم��نyجدي��دةyجوان��ب

yyy,»نف�ش��يyف��يyهاتف��ا«y,»األ��دايyي��اyل��كyي��ا«y,»ال�ش��نيعyالخري��ف«y:بينه��اyوم��نyال�ش��رديةyالأغان��ىyم��نyالكثي��رyال�ش��اعرyاأل��ف
y,»ال�ش��عادةyالع�ش��بyذاقyمرةyذات«y,»ش��يء�yبكلyتتنباأyالنجوم«y,»الف��نyرج��ل«y,»الخ�ش��رyالنب��يyل��كyتجل��بyال�ش��عادةyلع��ل«

y.الأعمالyمنyوغيره��اy»شبابية�yليل��ة«

yyy.جاكيبيكوفyكلماتyمنyاأغنيةyمائتيyمنyيقربyماyبتاأليفyالملحنونyقام

yyyالحكومي��ةyوالحكائي��نyال��رواةyم�ش��ابقاتyف��يyم��رةyم��نyاأكث��رyجاكيبيك��وفyش��ارك�yعاًم��اyثلثي��نyم��دارyعل��ى
y.جوائزه��اyعل��ىyوح�ش��ل

yyy.2011yعامyكازاخ�شتانyجمهوريةyمنyالدولةyمنحةyعلىyح�شل
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الشاعُر قادٌم

) اسقوا الشاعَر ماًء (

ا�شقواyال�شاعَرyماًء!
هوyُمْتَعٌبyمنyالثناِءyوالن�شال.
yال�شعراءyلديهمyم�شرٌيyعميٌق, كلُّ
لنyيكونواy�شعراءyبدونyم�شري.

هوyقادٌم,yالعبقريةyاملكتوبة,
لyيدعوyاإىلy�شماعyالأ�شعار.

اأمامهyركع
منyيعي�ضyالآنyعلىyاحَل�َشَنِة.

فيهyمنyاملا�شيyلyيوجدyاأثٌر,
لyغرور,yولyيدyقويَّة,
ابتعدْتyكلyالن�شاءyالآن,
yالرجال. كذلكyابتعَدyكلُّ

yَحَدَثyاأنyا�شتمعواyوقوفًا
ةyالتيy�شبكهاyال�شاعر. اإىلyاحلقيقةyاجلليَّ

عندهاyكانyي�شاويy�شيئًاyما,
والآن,yللأ�شف,yل.

الطبقyالذهبيyللأ�شعارyكلها
اأ�شاعُهyيفyعظمته.

وهاyهمyُيطاردونهyيفyكلyمكان,
دًا. لذلكyاأ�شبحyيفyالنهايِةyُم�َشرَّ
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إنساٌن نزيه

الإن�شانyيوُلُدyنزيهًا,
ينتظرyمنyالقريبyالدفء.

لكنهyيكنyيكونyمثريًاyللهتمام
بعدyاأنyيجل�ضyيفyالقاربyدونyجمداف.

احلقدyللنزيِهyغريy�شروري,
y,الورقةyمثلy,النزيهyالإن�شان
ملثلyهوؤلءyالنا�ضyاجلائزة

. اأنهyبروحهyنقيٌّ

علىy�شفتيهyابت�شامٌة,
ُيطلُقy�شحكًاyحلوًا.
هوyلyيعرفyاأنهyخطاأٌ
اأنyتكونyودودًاyللجميع.

قyاأنyاأحدًاyما دِّ ولyُي�شَ
بyيفyالروحyمنyبندقية. وِّ ُي�شَ

, احلياة,yعمٌلyاأبديٌّ
َن�شيُبكyاملوؤمل.
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أشعاٌر، أشعاٌر
) البهجة (

اأ�شعاٌر,yاأ�شعاٌر,yبهجُةyقدري,
لكنهاyكاذبةyمثلyهذاyالعاملyالفاين.
اأناyاأوؤمنyباأنyال�شدىyيعك�ُض

كلyاأ�شواتyاملجتمعنيyعلىyالوليمة.

اأطرُدyالكذَب,yاأحتاجyاإىلyبهجة,
yاأنyاأبقىyمعyال�شعرyيفyهدوء. اأودُّ
اأناyاأعرفyماyهوy�شروريyللنجاح,
وماyهوy�شرورٌيyللروحyوحدها.

yلي�ضyمبقدورyكومyالأ�شعار ظهَرyالن�شج.yلكَنّ
يفyداخليyاأنyي�شمت,yولyباأّيy�شكل.

مثلyفتاٍةyت�شحُكyبالقرب,
مثلyyاأرغاماك )y  )1يعدوyب�شرعٍةyيفyالنور.

yاإىلyالأبد, yyَكُبَ احُللٌمyيِفَّ
لكنيyلyاأ�شتطيع,yولyباأيy�شكل,yاأنyاأمتلكyال�شعادة.

y,فقريًاyتكونyاأنyاإن�شانيًاyلي�ضyيلyبالن�شبة
الروحyبالفقِرyلنyتنقذها.

لyاأحٌدyيرىyجوعيyالروحي,
ودموعyالروحyاملاحلةyعلىyعيني.

y,شابًا�yزلتyماyاأننيyيفyتكمنyال�شعادةyاأنyاإل
وبنيتيyالروحيةyملyَتْذُبل.

اأناyكّليyالآنyُملكyالوطن,
ةyللحياة. بهجتيyالروحyالأبديَّ

yyاأرغاماك:yاأف�شلy�شللتyاخليولyيفyاآ�شياyالو�شطى.   )1( 
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أعيش الربيع والخريف

في شوٍق إليها

اأعي�ضyالربيعyواخلريفyيفy�شوٍقyاإليها,
ولكنyلنyيكونyمبقدوريyاأنyاأفعلy�شيئًا.
ولكنy�شياأتيyال�شتاءyيفyثوبهyالأبي�ض

وترجتفyاأنتyيفyالبعد.

yاأنyاأح�شنك, فاأناyوحدي,yاأودُّ
رمباyاأنِتyملyتن�شيني.

y,اأحببِتنيyاأنِكyمتامًاyاأعرُفyاأنا
لكنكyرمباyملyت�شتطيعيyyاأنyتفهمي.

كمyهيyحمظوظةyبلyحدودyقريتك,
لأنكyالآنyتعي�شنيyيفyقريتك.
انyاملحظوظني, خليٌةyمليئةyبال�شبَّ
غرقتyيفyعينيكyالعميقتني.

لكنِكyمتّرينyبهمyوحيدًة,
اأنتyَتنظريَنِنيyyياyحبيبتيyالبعيدة.
اأنتyتعي�شنيyوحيدًة,yواأناyاأعلمyبالتاأكيد
اأنyهذهyالنظراتyاحلاّرةyلyقيمةyلها.
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يوٌم ضباِبيٌّ

�شباٌبyكثيٌفyيرفعyالأ�شرعة,
حلyالغيوم. وتت�شاقطyعلىyالبدوyالرُّ

األyت�شمعyاأ�شواتًاyyغريبة,
بyقلبَيyامْلُ�شامِل. لyتعِذّ

لكنيyلنyاأَُكّفyعنyحّبك,
ولنyاأ�شت�شلمyللخداعyال�شارخ.

�شباٌب...y�شباٌب...yكمyهوy�شعٌبyن�شيانyكّلy�شيء,
اأذهبyاإليكyاأيتهاyالتائهةyيفyال�شباب.

�شباٌب...y�شباٌب...yياyلهyمنyيوٍمy�شبابّي!
نًا,yحاِئمًا,yال�شباُبyيلعبyمعنا. ُمّدخِّ
والروحyلyتتوانىyيفyحزنهاyعليِك
عندماyيقفyال�شبابyحتتyالأ�شرعة.
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ال تؤِلْمِني يا قلبي

) أنا ال أحترم نفسي (

اأناyلyاأحرتُمyنف�شي,
اأعي�ضyحياتي.
اأحرتُق,yاأحرتُق,

لyاأغّنيyالأغاينyاخلفيفة.

مثلyُمْدَرٍجyعلىyالقائمةyال�شوداء,
لyاأريدyاأنyاأكونyغريy�شروري.
َيِب�شُتyمنyهذهyالفكرة,
اأ�شت�شلمyواأ�شمت.

لي�ضyهناكyعلقاتyطيبة
معyمنyهمyيحيطونyبي.
منyالقراراتyاحلا�شمة
يتخل�ضyالأقاربyفقط.

ال�شت�شلمyهوyقدري,
مثلyبومة,yلyاأعرفyالنوم.
yالقلبyمنyاملرارة يئنُّ
مثلyاملرتا�ضyالأخري.
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ليس لدّي أسرار

روحيyلyحتتاجyاإىلyال�شر,
روحيy�شاذجٌةyونقّية.

لكنyاإذاyماyُك�ِشفy�شٌرy�شدفًة,
yy.فميyشاأغلق�

اأناyمثلyبوابةyمفتوحةyعلىyم�شراعيها,
اأدخلواyياyرفاقيyاإىلyروحيyبهدوء.

حيثyلyتوجدyاأ�شرار,yلyيوجدyماyهوyُمظلم,
هناكyفقطyاأنتمyوروحيyكلها.

رمباyهناكyاأ�شراٌرyحمددة,
علىyالأرجحyعندyمنyباعyاخلجل.
همyي�شنعونyجمدهمyعلىyذلك,
متظاهرينyبهيئٍةyطاهرة.

لyتوجدyاأ�شرارyيفyروحي,yولوyكانت,
ملاyحفظتنيyمنyاجلروح,
لyت�شحكوا!yماyكانتyلتن�شى

اأنyترميyبحبلهاyعلىyرقبتيyكاحل�شان.

لyتوجدyاأ�شرارyيفyروحي,yولy�شياطنيyاأي�شًا,
اأناyمفتوحyللجميع,yوبذلكyاأناyفخورyدومًا.
لكنyهناكy�شٌر,yلyاأعرفyاأينyاأنت,
اأينyمت�شيyوحيدًاyيفyالعامل,
ياyحّبي,yياyُحزين,yياyجنمي.
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إلى الفتاة الشاعرة
 التي جاءت للنصيحة

َرَمyyyمنyالهدوء, اأنyتكونy�شاعرًاyيعنيyاأنyحُتْ
واأنتyتغّنيyالقمرyوالزهور.
لوyاأنِكyعرفِتyماذاyيعنيyهذا,
ملاyاقرتبِتyمنyالري�ض.

اإنyذلكyلي�ضyب�شغٍل,yواإمناyعذاب
اأنyتكوننيyوحيدًةyت�شلَّنيyلل�شماء

كيyلyُي�شيبِكyفراٌق,
وكيyتكونyعيناكy�شعيدتني.

يفyهذهyالأثناءyيعي�ُضyالنا�ضyاملحظوظون,
ي�شحكونyويحّبون,

يعي�شونyحياًةyخاليًةyمنyالهموم,
ولyيعرفونyاأنyروَحكyترتع�ُضyيفyالقرب.

ذاتyمّرةy�شتندجمنيyمعyالقمر,
فرا�شًةyتندفعyاإىلyال�شوء.
لكنyال�شوءyلنyُي�شبحyقريبًا,
اإنyملyيكنyلديكyجناحاy�شاعر.

منyاحلياةyلyتطلبيyالعون,
لyومتّدyيدها, �شتتَف�شَّ
كيyترك�شنيyيفyال�شماء,

كيyت�شبحنيyيفyال�شماءyبدونyزعانف.
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لدىyقريناتكyيرتعرعyاأطفال,
�شوفyيحلمونyبال�شماءyاأي�شًا.
لكنكyكطائر,yوحيدًةyيفyالفجر
�شتتوقفنيyذاتyمّرةyعنyالتحليق.

اأجل,yال�شعرyطائٌرyَغِرٌد,
ُيبدُعyاأغانيهyالرائعة.

لنyَيقدرyعلىyالهبوطyاإىلyالأر�ض
ويحرتقyيفyال�شماءyبلyاأثر.

و�شيم�شيyيفy�شارعyوا�شع,
حماوًلyاللحاقyبالآخرين,
يبتلعyالغبارyيفyالنهاية

ولنyتتمكننيyمنyالتَّغلبyعليه.

المتنانyلنyيكونyيفyاأحياٍنyكثرية,
علىyالرغمyمنyاأنyالقلَبyمليٌءyبالأ�شعار.
كاأنكyترىyال�شعادة,yاأجلyهذهyهي,
لكنyعندماyتنظرyعنyكثٍب,yاأينyهي؟

تتحولyالنجوم,yوالأطفال,yبعيدًا,
ذلكyهوyَقَدُرyال�شاعر.
منy�شيلقاكyبعدyهذا,

ياyَمنyحتولَتyوبجدارٍةyاإىلyعبد؟



440

العالم

-yاأنتy�شيٌئy–y!yلكنyالقلبyلنyيرتع�ض.
-yاأنتyجيٌد!y–قلبيy�شيوؤملني.
-yاأنتyجيٌد!y–�َشُيف�شُدyاأمري
اأيبوليت )y  )2الأكرثy�شذاجًة.

�شيبالغyيفyاملديح,yثمyيقذفyبكلمٍة
اإىلy�شدريyدونyاأنyيخجل,yدونyاأنyيلتفت.
-اأنتyجيٌد!-اأحٌدyماyيَدُحyمنyجديد,

لyيدعyامل�شاعرyترتاح

yy!العامل؟yاأيهاyاأت�شمع
كيفyيكنyاإغ�شابyهذاyالكمyمنyامل�شاعرyالقلبية؟

اأفهُمyاأنهyلي�ضyمنyال�شعب
متييزyماyهوyم�شرٌقyعنyالقذارة.

العاملyهوyهكذا,yاإر�شاًءyهلل,
لyير�شيyالعبدyقط.

متملقًاyيدخلyاإىلyطريقك,
ويتوغُلyيفyم�شريك.

yالقلُبyمنyالوقاحة, كثريًاyماyيئنُّ
لكنهyلنyُيخَدعyاأكرث.
لذلكyاأرفعyقبعتي

y.اأغفوyيدعنيyلyمنyاأمام

ةyيفyقريتي؟ ملاذاyهذهyال�شجَّ
ملاذاyلyتخرجyمنyالأو�شاخ؟
اأنتyجيٌد!yل,yملyيكذبوا.

اأنتy�شيٌء!yولي�ضyهناكyطريقyللعودة.

yyاأيبوليت:yدكتورyاأيبوليت,yبطلyالعديدyمنyموؤلفاتyكورنييyت�شوكوف�شكي.   )2( 
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إلى الناس

منحنيyالنا�ضyبراحاتهمyالدْفَء,
وفتحواyيلyاأح�شانهم.

ومرyالوقتyب�شكلyخفٍيy�شريعًا,
واأ�شبحyالنا�ضyبالن�شبةyيلyاإخوة.

بينماyكنُتyاأ�شتنُدyعليهمyبظهري,
حزنُتyحتىyالرمقyالأخري,
وحزنواyهمyمعيyدومًا,

yاأوقاٌتy�شيئة. تyعليَّ عندماyمرَّ

ُرمباyكنُتyمتعجرفًاyبع�ضyال�شيء,
اإلyاأنyالنا�ضyyغفرواyيلyذلك,
وكنُتyبحبهمyالقلِقyحّيًا,
وكبُتy�شاعرًاyكبريًا.

اجلبالyالعاليةyمنحتنيyالظّل,
واأناyارتفعُتyاإىلyالنور.

واحتفلُتyباحلياة,yكماyاأحتفُلyبيوميyالأول,
مثلyيومyظهورyال�شاعر.

كانyيكنyاأنyاأنحنيyمثلyغ�شٍن,yعندما
جل�شتyعلىyالغ�شنyتلكyال�شاحرة,
اإلyاأنyالنا�ضyبذلواyجهدًاyكبريًا
حتىyلyاأ�شعرyاأناyباخلوف.
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اأعي�ُضyحياتي,yلكنيyل�شتyحزينًا.
وهلyيحتاجyال�شاعرyاإىلyالكثري؟
اأناyاأبحثyيفyالنا�ضyعنyال�شند,
ولي�ضyهناك,yللأ�شف,y�شنٌدyاآخٌر.

ُدث, يفyوقتyماy�شت�شطرyالنهايةyلأنyحَتْ
وتاأتيyاأوقاتyحزينة,

لكّنيyاأُدرُكyاأنهy�شتكونyاأمامyالنا�ض
اأبياتيyغريyالأخرية.

�شاأدفُعyلهمyلقاءyحّبهمyوفرحهم,
لقاءyالكلمةyامل�شرقةyالأبدية.
-يعي�ضyالنا�ضyالطيبون!y–اأ�شرُخ
y.طيبًةyجميعهمyلهمyواأدفع
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شخٌص بال اسم

ادُعyالتائَهyالتِعَبyاإىلyبيتك,
اْق�شْمyبكرٍمyلهyاخلبزyواأح�شره,

هكذا,yلyتن�ض,yكانواyيدعونكyاإىلyاملائدة,
,yوَطْبُعyالإن�شانy�شعٌب. العاملyمتغرّيٌ

فليجل�ضyبيننا,yتكرميyاجلميعyمت�شاو,
يفyالكوِنyلyتاأخذyالطرقyيفyاحل�شبان,

لyوطنyولyعائلةyلديه,
�شاركهyدفَءyموقدك.

ق�شمةyواحدةyمنحهاyالقدر,
لy�شديَقyلديه,yدعاٌءyبدونyاإجابة.
بالكلمةyالطيبةyاأدفئُه,yاأطعمه,yا�شاأله

اأينyمنزلهyاملفقود,yماyالذيyيبحثyعنهyيفyالطريق.

ملاذاyا�شطرyاأنyيرتكyموطنهyالعزيز,
yيفyاحلبyقلبه؟ نyارتدَّ َعمَّ

لy�شرباتyالقدرyوحبائلyال�شر, حتمَّ
لكنyلyذنبyله,yيعنيyم�شريُهyم�شرٌق.

مربوٌطyبالأمل,yكماyلوyكانyبرباٍطyحديدّي,
فقطyمعyاحلزنyي�شبهyغريبًاyيفyوطنه,

رجلyاأ�شيٌب,yوحيٌد,yبائ�ٌض,
�شيذكرy�شفقتكyاإىلyالأبد.
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لyيوجدyاأب�شعyمنyماأ�شاةyاأنyتن�شىyوطنكyالأم.
احفظناyياyاهللyمنyاأنyنكونyيفyمكانه,
هوyيتجولyيفyالعاملyبائ�شًا,yمري�شًا.

تلتهبyنظرتهyب�شوٍقyحتمي.

فلريىyيفyالظلمyالنورyاملفقود,
حيثy�شيعرثyعلىyاأثرyاحلريةyاملن�شودة.

وحيدًا,y�شامتًاyيقُفyاأمامك-
لyتتفاخرyاأمامُهyبن�شٍبyاأوyقَدٍر.

قدyيح�شدy�شعادتكyال�شخية.
علىyر�شاyالأمyعي�شناyه�ٌض,
لي�شمعyكلمكyالطيب,

�شي�شمتyعنyتقاليدyاأر�شهyالأم.

ياyاإلهي,
لyمتنحناy�ِشَبعًا,

yكئيبتنيyحا�شدتنيyعيننيyمنyاأنقْذناyلكن
yن�شَيyقوةyجذوره. ل�شخ�ضٍ

احفظناyبيدكyال�شخّيةyمنyالأذى!
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اإذاyكنَتyللجميعyغريبًاyوروحًاyحزينًة,
دًاyولي�ضyلروحكyقيمة, وم�شرَّ

لyت�شت�شلمyلل�شوقyاإىلyاأر�شكyالأم,
اإىلyمنزلكyاملفقود,yاإىلyدفءyاملوطن,
اإىلyالتحّليقyبجناٍحyجرحُهyالغ�شب.

لي�شتyالكرامةyل�شخ�ضyيزرعyاملعرفةyيفyكلyمكان,
العاملyاملغرورyالفاينy–yحلقٌةyمفرغة,
ليم�ِضyyُقدمًاyَمْنyyفهمyاحلقيقة,

واإنyُفهَمyب�شكٍلyخاطئ,yاإلyاأنهy�شيمتلكyالنور.

يفyقلوبyالنا�ضyالطيبنيyنعمةyال�شماء.
اأمثالهمyقليلةyعلىyالأر�ض,yمثلyالعجائب!
ويتدفُقyالنهرyالب�شريyاإىلyاحلتمية,
وقمُةyاجلبلyمغطاٌةyبالثلج,yعالية,

كذلكyاأي�شًاyالذينyيعي�شونyيفyرخاٍءyوجمٍد,
منyغريyاملرجحyاأنyينظرواyاإىلyyالنا�ضyمنyعلّوyن�شر,

y–yالنتيجةyلyتهم... مديٌحyاأمyَذمٌّ
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ال أستطيع أن أحاسب

هذاyالعاملyاأ�شبحyغريyم�شتقٍرyوخطرًا,
ويبدوyيلyاأنyاحلياةyمترy�شدًى.

يفyاحلياةyاجليدةyاملا�شيةyملyاأكنyمديونًا,
والآنyلyاأ�شتطيع,yولyباأيy�شكل,yاأنyاأحا�شب.

الني لyاأ�شتطيعyاليومyاأنyاأحا�شبyالدجَّ
واملجاننيyعلىyاأنyالعقولyتدفعهم,

y,باللطفyالتعاملyيفyيتظاهرونyالذينyواأولئك
اإلyاأنهمyملyيحطمواyاحلطبyمعyاإخوانهم.

لyاأ�شتطيعyاأنyاأحا�شبyاملتهورين,
فالغراُبyمكتوٌبyلهyاأنyيبقىyغرابًا

َبyذيله, حتىyولوyُذِهّ
لنyُي�شبحyطائرyالنار.

y,ال�ُمْتَخمةyالقملَةyاأحا�شبyاأنyاأ�شتطيعyل
y.خنزيرةyبطنyمنyشمنًا�yاأكرثyبطنهاyالتي

�ضyبلطyاحلاكم, لyاأ�شتطيعyاأنyاأحا�شبyال�ُمَتَزِلّفyالذيyُيَكنِّ
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راميًاyابنةyال�شيدyبنظرةyفا�شقة.

يجبyاأنyاأحا�شبyاأولئكyالتيو�ض,
الذينyبطي�ٍضyقادواyقطيعهمyاإىلyالذبح.

يفyوقتyمتاأخرyحتاولyالأغنامyالرجوعyاإىلyالوراء-
تقُفyيفyخزٍيyاأمامyامل�شلخ.

yاملنافقنيyاأحا�شبyاأنyاأريد
الذينyيعتبونناyyاأغبياء,yولي�ضyاأخوة...

كمyمنyالكلماتyالتيyملyاأقلهاyتخنقني,
yركبyعلىyح�شانyغريب. مثلyل�ضٍّ
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الساعة

بًاyالغرور, كيفyيكننيyاأنyاأعي�ضyُمَتَجنِّ
دونyاأنyاأعاينyمنyال�شائعاتyوال�شحكات؟

يفyفرا�شيyالذيyر�ش�ْشِتهyyاأنِت,
ت�شوري,yبقيتy�شاعتي.

يفyدوامةyامل�شاغلyاحلياتية
الفكرةyالطيبةyتغرقyبلحظة.
كنتyاأفكرyفيناyنحنyالثنني,
اأماy�شاعتي,yفلمyاأتذكرها.

yالأيام دعيهاyتعدُّ
والقرون,yاإذاyكانتyقوتهاyكافية.

لyتتوقف,yحقًاyاإنها
اأم�شتyالليلةyمعك.

واأنِتyيفy�شمِتyمنت�شفyالليل
لyتن�شيyتلكyالليلةyالطائ�شة.
احفظيyكذكرىyعني

تلكyال�شاعةyمثلyم�شبٍكyذهبي.

�شوارهاyمثلyمتيمٍةyارتديه,
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ٌة,yجميلة. اأنِتy�شابٌة,yنقيَّ
واإذاyطرقتyبابكyليًل

افتحيyيلyالبابyمعyابت�شامتكyامل�شرقة.

هّزيy�شعركyالطويل,
فوحيyعبريًاyماألوفًا,

حتىyلyننامyمنyجديدyطويًل
y.املفاجئyالحت�شانyبفرح

رغبٌةyواحدٌةyيفyال�شدر-
اأنyيبقىyليلyال�شعادةyفوقنا,
ويوقفyال�شروقyعلىyالطريق,
اأناyنف�شيyكماyلوyاأ�شبحُتy�شاعًة.

y,الليايلyاأيتهاyاأٍه
اربطيyعقاربyال�شاعة,yحتىyلyت�شرعyعبثًا.

واإذاyماyقفزتyفجاأةyمنyجديد,
فذلكyيعنيyاأننيyُم�شتاٌقyاإليِك.
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ُقل اليوَم

هناكy�شرyواحدyعزيز,yيقلقyالروح,
يفyذاكرتيyليلةy�شاحرة,yملyيكنyيفyاحلياةyاأروعyمنها.

هناكyَدينyغريyُم�َشّدٍدyللنا�ض
y.املتحدةyالأممyملنظمةyاإىلyاأر�شلهyملyالذيyبياينyوهناك

هناكy�شمتyبغي�ٌض,yعميٌقyمثلyالقب
هناكyحقيقةyملyُتَقْل,yملyمتنحyالنا�ضyالقوة

ها. yهناكyظواهٌرyمذهلة,yلكّنyالظلمyيلفُّ
هناكyكازاخyعلىyاأر�شهمyالأم,yولكنyلي�ضyلديهمyُركنهم.

هناكyاأبطالyاأ�شطوريون,yمنزلهمyمكتٌظyيفyالأر�ض.
هناكyن�شاءyرائعات,yاإلyاأنyاأج�شادهنyملyيرهاyاأحد,

هناكyُبْكٌم,y�شامتون,yلكنyل�شانهمyحاد.
هناكyَملِزُمyخفّية,yملyتعتْدyالعنيyعلىyروؤيتها.

حتىyلyيعي�ضyالنا�ضyيفy�شمٍت,yبدونyاأُغنياتy�شعبية,
رناyامَللِزمyلقدية,yوعاملناyالآنyلي�ضy�شيقًا. فجَّ
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فyباملاءyلنyيكونyطيبًاyللجميع, ولكنyكماyالكحولyاملخفَّ
احلقيقةyالتيyو�شلتناyبقيتyتقريبًاyبلyقوى.

والنا�ضyكانواyمتعط�شنيyللحقيقة,yفت�شواyعنهاy�شيفًاy�شتاًء,
وقيلyالكثري,yوُغّنَيyالكثري.

لكنyاحلقيقةy�شروريةyيفyالوقتyاملحدد,yمثلyر�شفةyاملاءyيفyالعط�ض,
عندماyتتاأخر,yماyفائدةyالنا�ضyمنها؟

لyنعرُفyحجمًاyللحقيقة,yملyيح�شبهاyاملفكرون,
ُرyقليًل,yعندماyتتاأخر. yاحلقيقةyُتّقدَّ لكنَّ

y,الآنyاحلقيقَةyوُقْلyث لyَتتواَن,yاأيهاyالرفيق,yحتدَّ
دناyالكلمة. حتىyتكونyاحلقيقةyم�شموعة,yوحتىyتوحِّ
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yyyكلي��ةyف��يyتخ��رجy,كازاخ��يyو�شحف��يyم�ش��رحيyوكات��بyش��اعر�
y,1977 yع��ام yالحكومي��ة yكازاخ�ش��تان yبجامع��ة yال�شحاف��ة
yع��امyالأدب��يyجورك��يyمعه��دyم��نyعلي��اyاأدبي��ةyدوراتyعل��ىyوح�ش��ل

y.1985

yyyالجناح«yبعنوانyال�ش��بابyلل�ش��عراءyديوانyفيyاأ�ش��عارهyاأولyن�ش��رت
yبعن��وانyل��هyش��عر�yدي��وانyاأولyش��در�y1985yع��امyوف��يy.»ال�ش��بابي

y.»ِلعينيكyعا�شق«

yyyا�شتح�ش��اًناyلق��تyالت��يyكتب��هyم��نyالعدي��دyللن��ورyخ��رجyذل��كyبع��د
y,1977yع��امy»النج��ومyن��ور«y:ومنه��اyوالأدب��اءyالق��راءyم��نyكبي��ًرا
yع��امy»العظي��مyالعي��د«y,1979yع��امy»الذهبي��ةyاآلت��ايyجوه��رة«

y,1989yع��امy»الأ�ش��ل«y,1985yع��امy»البي�ش��اءyالقافل��ة«y,1982

yع��ام y»األط��اي yقم��م« y,1995 yع��ام y»القل��ب yف��ي yانفج��ارات«

أولوغبيك يسداوليت
) وُلد عام 1954(

y.2006yع��امyمجل��ًداyع�ش��رyخم�ش��ةyف��يyكامل��ةyاأعمال��هyش��درت�yواأخي��ًراy.وغيره��اy2001yع��امy»الإ�ش��فينيyالكت��اب«y,1998

yyy.المعا�شرyالكازاخيyال�شعرyفيyاإ�شهاماتهyاأهميةyعلىyدليًلyتعدyموؤخًراyلهyشدرت�yالتيyال�شعرyدواوين

yyy,والأوكرانيينy,والجزائريينy,والفنلنديينy,والأتراكy,الهنودyال�شعراءyمنyالكثيرyاأ�شعارyالكازاخيةyاللغةyاإلىyال�شاعرyترجم
y.وروبت�شوفy,وكيدرينy,وبلوكy,ليرمانتوفyاأعمالyبع�ضyترجمyكماy.والمنغوليينy,والقيرغيزy,والأذربيجان

yyyكوان�ش��بايفyم�ش��رحyخ�ش��بةyعلىyعر�شتyفقدy»زيري«yم�ش��رحيتهyاأماy.الأجنبيةyاللغاتyمنyالعديدyاإلىyاأعمالهyترجمةyتمت
y.2017yعامyالكازاخيyالأكاديميyالدراميyالمو�شيقي

yy.»جالين«yالمغلقةyالجمهوريةyالأدبيةyبالجائزةy»الأ�شودyالحذاء«yق�شيدتهy1982فازتyعام

yy.ال�شيوعيyال�شبيبةyاتحادyمنyلينينyجائزةyعلىy»البي�شاءyالقافلة«yكتابهyح�شلy1986yعام

yyy.الدوليةyالأدبيةy»األ�ض«yوجائزةy,بالتركيةyالناطقةyللبلدانyال�شعرyم�شابقةyبجائزةyفاز

yy.»الإ�شفينيyالكتاب«yكتابهyعلىyكازاخ�شتانyجمهوريةyمنyالدولةyجائزةyعلىyح�شلy2002yعام
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شارع أوليكبيك

اأحُدy�شوارعyاأملاتيyي�شمىy»اأوليكبيك«,
يفyبيوتهyيعي�ضyويرتعرُعyالكثريyمنyالنا�ض,

فيماyيتعلقyمب�شاألةyاأنهمyمنذyزمنyاأطلقواyعليهyهذهyالت�شميةyتكريًاyيل,
فاإنyاأ�شدقائيyم�شتعدينyلأنyي�شحكواyعلىyهذاyالأمرyلقرٍنyكامل.

اأحُدy�شوارعyاأملاتيyي�شمىy»اأوليكبيك«,
يحتاُجyتنظيفهyمنyاأوراقyال�شجرyاأيامًاyلyُتذكرyمنyالعمل,

yاأوليبيكyذوyال�شمyالأ�شطوري, يفyحنيyي�شعُّ
y.كلهاyالكثيفةyالغيومyحتومyالأ�شيبyراأ�شيyفوق

اأحُدy�شوارعyاأملاتيyي�شمىy»اأوليكبيك«,
الن�شيمyالباردyوال�ُمطيعyيدعوناyللم�شي,
y�شيءyيyال�شارعyمتغرٌي,yكماyيفyَقَدري, كلُّ

اأحيانًاyاأ�شعرyبالختناِقyمنه,
ِمَنyالذيyوهبنيyا�شمهyال�شجاع,

بروحيyاأناyقريٌبyمنyالنا�ضyالذينyاأعادواyاإليناyالنجوم,
ملاذا,yُقْل,yيجبyعليناyاأنyنتقا�شمyال�شارعyالواحدyمعyالآخرين,
�شارعyواحٌدyلyيكفي,yواأناyنف�شيy�شاعٌرyمنyهذهyال�شوارع.
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الكتاُب الحجرّي

y علىyقبyوالديَّ
اأ�شعyكتابًاyقطعُته

منذyزمٍنyبيدّيyمنyاحلجر.
اأمامُهyاأحزُنyاأو

ر,yاأينyاأرواحyامليتني؟ اأفكِّ
وحتتyهذهyال�شماءyال�شافية,
الأحجارyاأي�شًاyلyتكونyخر�شاء,
فذلكyالكتابyاأقراأهyب�شوتyعاٍل.

اإذاy�شادفُتyزوبعًة,
yقلبي, احلزنyي�شلُّ

لكنy�شموعyالفكرyت�شتعل.
ال�شماءy�شُتَقلُِّبyال�شفحات
يفyهذاyالكتابyاملفتوح,
اأه, لكيyترىyماyُتَخبَّ

�شيقراأyحتىyلغ�شقyالقمرyوال�شم�ضyوالنجوم,
لإنهاءyقراءةyهذاyالكتابyحتىyالنهاية,

لكنyلyتكفيهاyمئاتyال�شنني.
ال�شحابُةyالتيyتاآكلْتyمنyقيودyاملطر,

تارًةyبي�شاء,yوتارًةy�شوداء,
yالكتابyهذاyمنy

تعلَّمْتyاحلننيyاإىلyالقراءة.
بعدyاأنyحتملyالكثريyمنyالبوؤ�ض
وق�شىyال�شتاءyعلىyالقب,
امتلَكyالكتابyجناحني,

ويحلُمyبالندفاعyاإىلyالأعلى.
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عند الغروب،

 في الوادي البارد

عندyالغروب,yيفyالواديyالبارد
متمايلنيyبلطٍفyيفyالعربة,

y,بلطٍفyقافزين
نازلنيyطويًلyعلىyال�شفحyاإىلyاملنزل.

جّديyواأنا,yدربناy�شعٌب,
لyينعك�ضyيفyالعيون.
yب�شدرها, َتدُّ ال�شهوُبyمَتْ
وج�شدهاyيرتع�ضyمعyالرياح.

yخجًل, ال�شعاعyفوقyاله�شابyِاْحَمرَّ
واختفىyتوهجهyالقرمزيyبلحظة

ق, بينماyكنُتyاأُّحدِّ
جديyبعدyاأنyا�شتدارyقال:

y,حفيديyياy,بالغروبy »لyُتفنَتْ

معyغروبyال�شم�ضyنحنyالثنان
يومناyيرحُلyاإىلyمكانyما.
معyال�شم�ِضyوحدهاyنعي�ُض.
الوقتyب�شهمهyاللعني
مyكلyاحلواجز. �شيحطِّ

لذلك,yياyحفيدي,yقبلyالغروب,
نyمنyاأنyُتْنِجَزy�شيئًا«. متكَّ
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y,ع قاَلyو�شوتهyيتقطَّ
اأهداينyنظرته,

يفyعينيهyالعجوزينyذاب
غروبyال�شم�ضyاحلمراء.
يفyبوؤبوؤيهyجتمدyاحلزن,
y.مرتع�شًةyاحل�شرُةyجاءت
ا�شتدارyجّديyنحوyال�شرق,
باحثًاyعنy�شباٍحyم�شى.

yy
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المرأة التي تغسل
ُصب التذكاري النُّ

yَجَبٌل...« »يفy�شرقyاأملاتيyَيْكُبُ
ةyعلىyالل�شان. اأغنيةyعجيبةyحادَّ

انت�شَبyن�شبyتذكاريyل�شاعٍرyوحيد,
بyكباءyاجلبال. منذyزمٍنyعليهyاأنyيت�شرَّ

فوقyال�شيحyي�شموyال�شاعر,
كاميةyُتَغّنيyجميبًة. املزنyالرُّ

yال�شعرyيفy�شدورهم, حمتفظنيyب�شرِّ
ينتظرyالفتيانyب�شغٍفyن�شيحته.

عَبyيفyال�شماء, م�شىyال�شتاءyالذيyكانyيِلدyالرُّ
وهاyقدyاأتىyالربيعyيحملyبيدهyاللجام,

هلََّلyالتمثاُلyيفyالغيوم
التيyراأىyاأنهاyملyتتحولyاإىلyبخار,

وهوyنف�شهyعا�ضyهذهyالأيامyال�شتويةyالرطبة.
بقيyطويًلyyاأمامyاجلوyال�شيء

الذيyبقيتyاأثاره...
yاحلظyحل�شنyلكْن

غ�شلتyامراأةyاجل�شمyاحلجري
y.الغيومyمنyبيا�شًاyاأكرثyفجاأةyاأ�شبحyالذي
غ�شلتهyبعنايةyبال�شابونyالأبي�ضyال�ُمَرّغي.

برفٍقyَم�َشَحْتyراأ�شه,
مثلyحريرyاأبي�ضyتغريتyهيئته,
وظهرyانت�شارyالدموعyالقوية,

ت�شاقطتyعناقيٌدyحجريةyمنyعينيه.
ماذاyت�شاويyالأ�شياء,yالف�شةyوالذهب,

yاحلياة؟yجوهرyيْكُمنyالدمعةyتلكyيفyكانyاإذا
yوحتت�شنهyالتمثالyل املراأةyُتقبِّ
قyاحلياة؟ بحزٍنyلyيعيدyتَدفُّ



458

أعيُش فقط ألحبك

y,لأحبكyفقطyاأعي�ُض
اأنِتyوحَدِك,yاأنِتyوحَدِك.

عاداتك,yاإ�شاراتك-yاأحبِكyُكلَِّك
yم وِبِثقِلyال�شوِقyاأحطِّ
قلبَيyاجلريح,

مبراٍتyكثريةyاحلزنyفيهyاأق�شى.
طوالyالوقتyاأتذكرyا�شمك,

واأحرتُقyب�شمت,
اأكوُنyيفyكلyيوم

yيفyحلِمy�شباٍحyُحْلو. كماyلوyاأينِّ
اأعرتُف,yماyكنتyلأكب,

كيyيفyالهاويةyمنyخللyقطرةyدمٍع,
لوyاأينyملyاأعرفyم�شاعرك.

وعندماyمنyخللyوهِجyال�شمت
y.نظرتكyاإيلyتر�شلني
اأن�شىyلهَوyال�ُمكر,

م�شَتِعٌدyلأنyاأحنيyراأ�شي,
. بُّ واأك�شرyحياةyالتَّكَّ

yنظرِكyعني, واإذاyاأبعدتِّ
تنتابنيyرع�شُةyال�شوق.

مًا, طَّ yاأ�شبُحyيفyحرية,y�شاأكونyحُمَ
ته. يغليy�شبيyعلىyحافَّ

yاجلروحyمنyُتعاجلهyقلبيy لكنَّ
كلماٌتyتقولهاy�شفتاِك.
y,اأحبكyواأناyفقطyاأعي�ُض

كمyهوyحُمزٌن,yياyحبيبتي,yياyنوري,
اأننيyملyاأحفظyحبكyاإىلyالأبد
عندماyجتدyيفyالظلمyاأثرًا
...yبحزٍنyشمعًة�yت�شعلy,للحب
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أوه، هل هناك قوة؟

yَيحوyالفناُن ِبِجدٍّ
yالورقةyعلىyل�شورةyملمَح
y,هيyلي�شتyلهyبدت
ظهرتyبدونyروح.
مثلy�شوءyيطفئyوجهه
yل�شحكتهyغريyاحلقيقية,

يحوyحوافyالعيننيyال�شريرتني,
بحيثyتختفياyاإىلyالأبد.
يحوy�شيواينyالأذنني,

لأنهماyحتبانyال�شائعاتyكثريًا,
ي�شحy�شفتيyالفم,
لأنهyيكذُبyكثريًا.

وهلyهيyقليلٌةyالكائنات
الغبيةyواللمباليةyالتيyن�شادفها؟
yمنذyالبداية, فيهاyُولَدyال�شرُّ
وهلy�شيغ�شلهyاحلليب؟
األي�ضyهناكyقوةyمتحو

اآثارyالأياديyالوح�شيةyالباردة,
التيyجرحتyالقلبyِبُخْبٍث,
التيyدا�شتكyوانتهكتy�شَرفَك؟
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الَعَجلة

ُن�شرُعyعندماyيكونyالإ�شراعyخطيئة,
yامل�شكلةyب�شرعٍة؛ ن�شرعyاإىلyحلِّ

yكلy�شيء,yونتو�شلyاإىلyخلامتة, بعدyاأنyنحلَّ
ن�شُرُعyاإىلyطريقyالعودة.
ُن�شرُعyللتعليم,yُن�شرُعyللعلج,
ُن�شرُعyلناأكلyون�شوم,
ُن�شرُعyلن�شيعyامليت,

ومعyاأولy�شخ�ضyن�شادفهyنتاآخى,
ومعyال�شديقyاملخل�ضyنت�شاجر.

ننجحyللمرةyالألفyيفyالوقوعyيفyاحلب,
ونفرتقyمنyجديد,yومنyجديدyنتزوج.
من�شُكyبرقابyبع�شناyالبع�ض,

y,نبكيyالياأ�ضyمن
ُن�شرُع,yُن�شرُع...وعلىyاملدى
ن�شرخ:y»لyاأ�شتطيعyاأكرث!«
عندماyن�شعyرجلناyيفyالِركاب,
ي�شبقناyالوقتyبر�شاقٍة

وي�شحُك:y»بحقyاجلحيمyياyاأخي
هلyالعجلةyاجلهنميةy�شروريةyلنا؟
لyداعي,yاأعتقُدyاأنyالإ�شراع

اأكرثyمنyاحلياةyيعنيyعي�ضyاحلياةyكاملًة!«
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الزاوية

فyالبنyال�شغريyب�شكلy�شيء,yوهوyنادرًاyماyيفعلها, رَّ ت�شَ
فعاقبهyالأب.

قفyيفyالزاوية!y–yقالyالأُبyبغ�شٍب
مثلyِهَرقلyيفyالأ�شطورةyال�شهرية.

وقفyالبنyال�شغريyيفyالزاويةyمرغمًا,
yيفyمظهره. �شغرٌي,yبالطبع,yلكنهyاأبيٌّ
فقطyكتفاهyيرجتفانyمنyالأمل,

وفقطyاأنفهyال�شغريyمبلٌلyمنyال�شتياء.
منyاملريحyاأنyيكونyلديكyيفyالغرفةyزوايا,
لت�شعyاأولدكyيفyكلyواحدٍةyمنهاyللعقوبة.

yلأُعاَقبyكنتyهلy: رyال�شبيُّ فكَّ
هذاyال�شبيyيعاينyمنyالزوايا,

لنyين�شىyالزواياyقط.
اأحيانًاyيعلنyلأمه:

»�شاأبنيyبيتًاyلyزواياyفيه...«
يعجبنيyهذاyالعفريتyال�شغريyالنادر,

للأ�شف,yهوyيخالفyالآداب,
كانyاأجدادناyحمظوظنيyبلyحدود
لأنهمyملyيرواyزواياyيفyم�شاكنهم.
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أنا ُمغَرٌم بعينيِك

افتانyاخلجولتانyكدمعتني, عيناِكyال�شفَّ
اأ�شاءتاyوفا�شتاyذاتyمرة.

�شعاعانyم�شرقان,yودليلنyيفyالليل,
اأنتماyاأنقذمتاينyيفyال�شحراءyمنyالعط�ض.

اللونyالعقيقيyللعنيyقادينyاإىلyاجلنونyوجمعنا,
ُم�شيئًاyنقاًءyطاهرًا.

يفyزواياyعينيك,yكماyيفyاأع�شابyاملرج,
هناكyطريقyل�شخ�شني,yمليٌءyبالُزَهريات.

علىyالطريقyال�شعبةyاأ�شرُعyفجرًاyجنوِك,
نوُرyالنعيمyيلأyعينيك,

بجوَهرyاجلمالyاخلفي,yوِفكِرyالرحابةyاجلريء,
اأعلىyمنyاجلبالyالثلجية,yاأعلىyمنyال�شماء.

يفyاأعماقyالعنيyيكمُنyكنٌزy–اأفكارyاأٍخyحنون,
خمتوٌمyبعلماتyودّية.

�شيفتحyكلyالكنوز,yوُينِطقyكلyاجلروح,
ويفyالروحy�شيذيبyاجلليدyمعyyالأنهارyاجلليدية.

دُتyيفyعتمyالليايل, قُتyيفyنارyالعينني,yجتمَّ اْحرَتَ
ىyبوتٍر- �شعاُعyَنْظَرَتِكyَغنَّ

فيهyدومباyحزينة,yوعزٌفyعا�شٌف,
والرياحyالربيعيةyملyتتوقفyحتىyال�شباح,

دًةyاللحَنyوراءك. ُمَردِّ



463

ةyعا�شفة, �شربتyالأحلمyب�شكلyجامٍح,yاأهدتنيyَجنَّ
ومنyالُبوقyَتلقيُتyحتيات.

ومنyالطرقyالثلثةyالقديةyا�شتطعتyاأنyاأنحَتyثلثةyجديدة
لتyالغروباتyب�شروقات. وبدَّ

اإذاyنزَلyاحلزنyفجاأًة,
اأتذكرyنظرتِكyوابتهُج,
ارجتُفyواأت�شلyكيyنلتقي.

رتyبحرية اأنظُرyاإىلyالأبديةyيفyوجهي:yَتَبخَّ
دموعيyاخلفيةyواأحزاين!

لهذاyال�شببyابتهجُت,yلهذاyال�شببyاأعلنتyانت�شاري,
, لأنyنظرتِكyالدافئةyفا�شْتyيِفَّ
ابت�شمُتyللقدِرy–yواندفعُتy�شوبك,

ووقعُتyيفyاحلب!
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رسالة

اأُغِم�ُضyعينيyحتىyال�شوءyالوقحyلعينيَّ
yلyيتدفقyويلمعyبكلyهذهyالعلنية.
اإنهyاحلب.yلy�شيءyتفعله.yرمبا
رياحyطيبةyهبَّتyعليناyاليوم.

طّيبة,yو�شلتyطائرًةyمثلyاأنفا�شك.
yعلىyالنوافذ, هلyهوyرعدyيفyالليل,yاأمyاإنهyمطرyغزيرyيدقُّ

ُي�شَمع:yحانyالوقتyلتحقيقyالرغبات-
لقدyعرثِتyعلىyبابيyيفyالفراقyمعي.

غاليتي,yغاليتي,yلتعي�شيyبدونyحزن!
-yال�شم�ضyحتتyالذهبيyاملاءy y�شرينُّ يفyاحَلرِّ
هذهy�شحكتكyعادتyمنyالُبْعِدyاملجهول

yوتتفلتyمنyبنيyالأ�شابع؟ اأمyهيyال�شنونyترنُّ

yشيواجهك�yالكثريyكانyاإذاyعليهاyت�شفقyهل
هناك,yاإىلyالأمام,yمنyاأكرثyالق�شائدyواخلطبyاإ�شراقًا

جانَكyمبحبة ال�شم�ضyوالهللy�شُيتوِّ
بالتاجyاملتاألقyللأ�شعةyال�شماويةyالنقية.
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ال تسأل الشعراَء عن الوقت

لyت�شاألyال�شعراءyعنyالوقت,
فال�شعراءyلyيعي�شونyبال�شاعات,

لي�ضyمنyال�شروريyاأنyت�شتنجدyبهمyللإجابة
واyعيونهم. واأنyحتملهمyعلىyاأنyَيْخِف�شُ

حاملًا,yكطفل,y�شريحًا
يعي�ضyال�شاعرyدونyاأنyيتعلمyالعي�ض.
ولكنyبالن�شبةyلهyوحدهyُيَخلَّدyالوقت
الذيyمتكنتمyمنyتبديدهyبغباء.

ماyهيyحياتنا؟yمنyالغ�شقyحتىyالفجر
اإطفاُءyحرائقyحتىyنهايةyالأعوام
لyت�شاألyال�شعراءyعنyالوقت,

منyالوقتy-خلوٌد.yيفyذلكyيكمنyال�شرyكله.
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جئُت إلى الحياة

-yجئتyاحلياةyاإىل
منyاحلياةyخرجت.
ماذاyفعلُتyيفyحياتي؟

انتظرُتyالنجومyيفyالأعايلyال�شماوية,
�شربُتyمياهًاyموحلة.

يفyاحلياةyذهبُتyاأنا,
وعدُت.

yال�شلةyوقتyيفyالفجرyعند
yلينظرyاهللyدعوت
ويراناyنحنyالآثمني.

عرفتyاأذكياَءyمعyحمقى,
, ثمyاأغلقتyعينيَّ

y,ميتyشامت�yحجرyاأنا
لي�ضyلدّيyماyاأقولهyلكم.
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تيار غولفستريم )1(  

...yيوتyشوف�yالفرحyلكنy,شرتجع�yموطنكyاإىل
قالyالأبyعندyالبابyوهوyينظرyمتجهمًا:
»اإذاyكنتyلyجتيدyكتابَةyر�شائَلyاإىلyاملنزل,

فبِعلمyالعرو�ضyاأنتyتعذبyنف�شكyدونyجدوى!«

يفyال�شابق,yاأذكر,yكانyاأبيyمندفعًاyو�شعيدًا,
-yاأبيyاإىلyوالتاأملyاحلزنyياأتيyوالآن
كماyتاأتيyالأمواجyالبحريةyالباردة
علىyوجههyم�شفوعyك�شخرة.

قهyِحْمٌلyلyيطاق, رمباyمزَّ
رمباyاأ�شبحتyال�شيخوخةyتنظرyمبا�شرًة؟
عندماyذاتyمرةyفقدyابنهyالأكب,

هكذاyاأ�شبحyاأبيyمتجهمًاyوكئيبًاyمنذyذلكyاحلني.

�شقيٌعyاأبي�ضyعلىy�شدغيه,yو�شفتاهyمتدليتان,
...yالأيامyطوالyحاجبيهyحتتyال�شوداءyال�شحبyظلل

غريٌبyاأنyنرىyكيفyاأ�شبحyالوجهyاملتفائل
ال�شبيهyبالقطبyال�شمايل,yاأوyباملحيط.

دًاyعلىyاأبديةyاحلياة »وُلدyحفيد!«y-yموؤِكّ
-y,كتفيهyم رفعyاخلُبyحاجبيه,yوقوَّ
اأ�شبحyوجهyاأبيyاأكرثyدفئًا,yموؤكدًا:
يفyاملحيطyهناكyتياٌرyدافئ!

yyتيارyغولف�شرتمي:yتياٌرyبحريyدافٌئyيفyاملحيطyالأطل�شي.   )1( 
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البستان الشتوي
رمباyتذكرينyالب�شتانyال�شتوي...
اأمطَرyثلجًاyعلىyاأكتافنا.
لتِك,yوهذاyامل�شاء قبَّ

اأحلُمyبهyمنyجديد,yاأحلمyبِكyمائةyمرة.

رمباyتذكرينyالب�شتانyال�شتوي...
لِكyال�شقيع, لينًة,yقبَّ
التوْيِتyمثلyَكْرمٍة

و�شفتاكyعنبyنا�شج.

رمباyتذكرينyالب�شتانyال�شتوي...
حلقُتyبِكyيفyالدوامةyالثلجية

y,ُق دَّ ٍةyلyُت�شَ لتكyمرةyاأخرىy–برقَّ قبَّ
ظة. كانتy�شحكتكyهادئةyونظرتكyُمَتَيقِّ

رمباyتذكرينyالب�شتانyال�شتوي...
والثلجy-فركُتyبهyخديك,

حكِت... و�شَ
تياراتyدخاٍن

البتولyالعاريةyاخرتقتyهطولyالثلج.

رمباyتذكرينyالب�شتانyال�شتوي...
كيفyاأ�شعِتyالزر.yو�شويًة

فت�شناyعنهyيفyاأعماقyاأكوامyالثلوج.
ومنy�شيٍءy�شغريyبداأyخ�شاُمنا.

رمبا,yتذكرين...
فعندها

اأ�شعناyال�شعادةyدونyاأنyنلحظ,.
تركُتِكyيفyالب�شتاِنyاأنا,yهيهات
ُيرجعنيyالقَدُرyالآنyاإىلyهناك.
منذyذلكyاحلني,yخ�شرُتyالكثري
وفهمتyيفyحزينyالنهم:

جريٌةyهيyَتباُدلyالقبلِتyمعyغريyاحلبيبة!
...yال�شتوي؟yالب�شتانyتذكرينyلyواأنِتy,واأنِت
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صباٌح ممطٌر

ماyاإنyفتحyالفجرyرمو�شه,
حتىyحجبyال�شماءyال�شباب

مطٌرyاخلريفyيطرقyعلىyالنافذة
يطرقyباأغ�شانyال�شف�شاف.

-yال�شماويyالنهرyلعب
وجدُتyمكانًاyللهروبyعلىyاأيyحال

ياy�شوئي,yهلyتذكرينyكيفyحدثyذلك
واأناyطرقتyعلىyنافذتك؟

yالطبيعةyوتغ�شُبy ت�شجُّ
علىyجدولyالفي�شانyمرةyاأخرى,
yاأكرثyللهروبyمكانًاyاأجدyلyولكْن

لyاأدقyعلىyنافذتك.

yالريح! كيفyتئنُّ
ع�شوائيًا

تطريyعبyالأيكات,yعبyالغابات.
يدقyاملطُر.
النافذُةyتبكي.

...yاأبكي؟yنف�شيyاأناyرمباyاأو
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yyyع��امyالحكومي��ةyالكازاخي��ةyبالجامع��ةyال�شحاف��ةyكلي��ةyف��يyتخ��رج
yتح��تyالأولyال�ش��عريyديوان��هyش��در�yنف�ش��هyالع��امyوف��يy.1980

y.»البداي��ة«yعن��وان

yyyج�ش��دyال��ذيy»كيلنتوب��ي«yكتاب��هyالن��ورyاإل��ىyخ��رجy1984yع��ام
yلل�ش��عرyالتقليدي��ةyالزخرف��ةyاأث��رىyال��ذيyالجدي��دyال�ش��اعرyظه��ور

y.الكتاب��ةyف��يyونمط��هyالجدي��دyباأ�ش��لوبهyالكازاخ��ي

yyyالت��ي yال�ش��عرية yبالدواوي��ن yالأدب��ي yوالمجتم��ع yالق��راء yاأ�ش��اد
yنجم��ةyترتف��عyحت��ى«y:بينه��اyوم��نyلحق��اyرو�ش��انوفyاأ�شدره��ا
yطائ��ر« y,»1992 yبيب��ي yعائ�ش��ة yشري��ح�« y,»1986 yالزه��راء

y.وغيره��ا y»1995 yالأ�ش��ود yالغ��رة

yyy,ال�ش��عبيyوالفلكل��ورyال�ش��رقيينyالكل�ش��يكيينyاألح��انyتت�ش��ابك
yم��عyمتناغ��مyب�ش��كلyلل��رواةyال�ش��عريةyوالأغان��يyال�ش��هوبyوتقالي��د

يسينغالي روشانوف
) وُلد عام 1957(

y.لل�ش��اعرyالفري��دyالأ�ش��لوبyمًع��اyويكون��انyالمعا�ش��رةyالكازاخي��ةyال�ش��عريةyالثقاف��ة

yyy:بينه��اyوم��نyوالم�شم��ونyالمو�شوع��اتyمتع��ددةyالغنائي��ةyالأ�ش��عارyم��نyالعدي��دyف��يyوا�ش��حyب�ش��كلyالخا�شي��ةyه��ذهyانعك�ش��ت
y»بيبيyعائ�ش��ةyشريح�«y:مث��لyال�ش��عبيةyوالخراف��اتyالأ�ش��اطيرyاإل��ىyا�ش��تناًداyالمكتوب��ةyالأ�ش��عارyوكذل��كy,»شاجدي�ش��ي�yح��ب«

y.وغيرها

yyy.والقيرغزيةyوالأوزبكيةy,والت�شيكيةy,والبلغاريةy,والأوكرانيةy,والليتوانيةy,الرو�شيةyاللغاتyاإلىyاأعمالهyبع�ضyترجمت

yyyنجدy,الكازاخيةyباللغةyاأ�شدرهاyالتيyاأعمالهyوفيy.نيازyحمزةyالأوزبكيyال�ش��اعرyلتراجمyمنف�شلyكتاًباyرو�ش��انوفyاأ�شدر
y.»تيمورلنك«yالتاريخيyالتذكاريyالأثر

yyy.»اأ�شدقائناy-الطيور«yالنثريةyوالمجموعةy,»الأ�شواءyمنyالمولود«yروايةyرو�شانوفyاألف

yyyبجمهوري��ةyالدول��ةyجائ��زةyعل��ىyوح�ش��لy,»األ���ض«yالدولي��ةyالأدبي��ةyوالجائ��زةyكومو�ش��مولyليني��نyجائ��زةyعل��ىyحائ��ز
y.2006yع��امyكازاخ�ش��تان
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شيٌء غامٌض هي ذاكرُة البشر...

�شيٌءyغام�ٌضyهيyذاِكَرةyالب�شِر...
...yعميقةyاأ�شراُرها

يyكانyقدي�شًا, يقولونyاإنyَجدِّ
yاأرواٌحy-yروحهyاأّنyِبَرْغِم

-y,ال�شنyكبارyقالyهكذا-y,طًة كانتyاأفعًىyرماديًةyُمَرقَّ
كانتyم�شتلقيةyيفyزاويِةyمنزله,
ًةyككرٍةyعلىyال�شجاد. ملتفَّ

yُن�شيتyال�شراعاتyواحلروب,
ولكنyل�شببyماyتذكرتyاملنطقُة
yالأفعىyفحيحyاأنy,باأكملها

ةyمنyالريحyيفyالرمال. كانyاأكرثyحدَّ
وماذاyلوyاإىلyجمِعyال�شيوخ
دخلyجدي,yيحملyبفخامٍة

yال�شوَقyوحده-y,كتفهyعلىyاملخلوقyهذا
كانyليوقظهyلدىyالرجالyامل�شنني.

فليدينوينyاأناyوق�شتي,
yيلyفليثبتوا

اأنyالأخلقyيفyال�شابقyكانتy�شارمًةyيفyالحرتام,
�ٍض, واأنyاملخلوقyملyيجروؤyعلىyالفحيحyعلىyُمّقدَّ

اإلyيفyاليومyالذيyماتyفيهyجدي,
هذاyاملخلوقy»النج�ض«

y حتولyكلهyاإىلyغ�شٍبyخال�ضٍ
و�شربyالأر�ضyبذيله.

yاأ�شتيقظyاأحيانًا
وفجاأة
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yبجلٍءyيفyالظلمy-اأفعى اأ�شمُّ
تزحفyنحوي

ِنيyبحرارة... تت�شبثyوَتُلفُّ
هذاyلي�ضy�شبحًا,yولي�ضyحلمًا,

واإمناyتاريخي,
...yج�شميyعلىyوينزلyيلتُف
يت�شلقyعلىyكتفي...

-y«yماذاyتريدyاأنyتقولy-تكلَّم!
-y»yجلدك؟yتقولyاأنyتريدyماذاy

ي�شتف�شر,...yوروحي
يفyكلyمرةyتوا�شلyالعذاب.

واأناyدائمًاyخائفyyمنy�شيٍءyواحد,
اأنyالأفعىyلنyت�شتطيعyفتح
-yعقدهاy,حلقاتها

اأبدًا
...yنف�شهاyتقوميyمنyتتمكنyلن

راأيتyيفyحياتيyكثريين
اعتبواyاأنف�شهمyقدي�شني
كلهمyتبددواyعندما
حدثتهمyعنyالأفعى.

...yوم�شتلقيةyهيyككرةyمرقطة,
ن. كماyيفyال�شابق,yجمردyت�شاُبكyملوَّ

...yاأعرفyولyاأعي�ضyاأنا
لyاأعرف,
كيفy�شتقّوم
ظهرها.
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في القلب

 ضرب صدى البوق

يفyالقلبy�شربy�شدىyالبوق,
...yالع�شلyليلةyعبyقاطرٌةyشبحت�

منyال�شوءyال�شاطع
yال�شف�شافyلغابات
ارتدتyاإىلyالوراءyخائفًة.

-yحقيقةyاأ�شبحyاملنِهكyالكابو�ضyهوyوها
اأم�شيyواأم�شيyخلفyالأفق...

yالأعمدة... yحقيبتي,yوخلفyالنافذةyاأعدُّ اأفكُّ
ب�شعةy�شطورyعندها
كانتyجاثمةyعلىyقلبي,
�شافرُتyعبها,

كماyعبyم�شاراتyالقدر.

yاأنyاأ�شحبyنف�شيyواأزحف!... كانyعليَّ
منyالنافذة

كانتyليلةyال�شيفyتتنف�ض,yوكانتyالأنوارyجتريyعلىyطولyالندى...
الفتياتyامل�شافرات
ملyيفهمنyو�شطyالنوم

اأننيyيفyجاناكورغانyان�شممتyاإليهن.
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نعم,yتلكyكانتyالبداية!
عيديyدائمًاyكنتyبنف�شي

...yالآخرينyقبل-yبهyواأحتفلyاأرتبه
تخلَّفتyيفyبع�ضyالأحيان...
ت, لكنyال�شنواتyمرَّ
وب�شوقyاإىلyاجلنةyالأم

رجعُتyاإىلyمنزيلyمنyجديد,
مرyاأخرىyجئتyاإىلyهنا.

ماyزالتyهناكyح�شودyال�شف�شاف
توا�شلyمنوهاyب�شخٍب

وماyزالتyتدويyمنyوراءyاجلبل
همهمةyالقاطرةyاملتلطمة...

اإىلyاأبياتyال�شعرyالتيyتراكمتyيفyالطريق,
جذبُتyنف�شيyمرةyاأخرى

حتىyاملنبع...
مرحبًا,yياyقريتي.
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أربعون يومًا مرت

 منذ أن حلَّ فصُل الشتاء

yف�شُلyال�شتاء اأربعونyيومًاyمرتyمنذyاأنyحلَّ
بالنا�ضyواملا�شيةyحلَّتyاملحن.
طارتyالطيورyاإىلyمنازلyذهبية,
اإىلyبلدانyمتعددةyالألوان.

وحدهyالغرابyُيْعلُنyن�شَره,yينعقyيفyالفجر,
مغنيًاyال�شقيع:

..y!جميعكمyلتموتوا«y-
كنتyخانًا...
قون؟ لyت�شدِّ
اناyاأقول!

لقدyحكمُتyالعامَلyيفyاجليلyال�شابق.

وجميعyالطيورyكانتyعبيدًاyيل,
»...y!اجلميعyيتجمدyحتىy–yاأنعقyاأنyيكفي

لي�شرخyالأ�شَوُدyلعنًاyالعاملyكله.
العاملyلyيكادyي�شدقه.

بب�شاطٍةyفاإنyاخلريفy–yللأ�شفyy-yيفyهذاyالعام
ماتyمبكرًا,

yالعا�شفyالعواءyاإنyحتى
...yاملحنةyهذهyيرثيy,يومyبعدyيومًا

اليومyهوyالأربعون.
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كازاخستان عام 1932، 

عام الجوع

-y,»yالنا�ضyهلكyهناy«
ب�شمٍتyت�شخُر

هذهyاله�شبةyال�شوداءyاملوح�شة,
العاملyقا�ٍض,yمثلyت�شرينyالثاين,

ولyي�شمعyالآلم
حتىyولوy�شرخَتyبَلْوٍمyوراءyَلْوم,
وحدهاyالرمالy�شتلحظ

املحنةyاملا�شية,
...yالنهرyملجرىyال�شارyالع�شبyيفyتذبُل

املا�شيةyماتتyهناyمنyاجلوع
...yالرهيبyالعامyيف

وراءyاملا�شيةyماتyالإن�شان...
�شرتفعyالزوبعةyالرمال
و�شرتىyيفyالرمال

خ�شلةy�شميكةyلفتاةyميتة,
ول�شاُنyاحلَمل
يجدلهاyبحزن,

متعجبًاyباجلمالyاملا�شي.
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ًة, وكانتyهيyفتيَّ
كانتyحيَّة...

طارyاإليهاyفار�ضyعلىyح�شان,
و�شاخرًاyعلىyاجلانب,
...yاللجامyاحل�شانyق�شم
واحرتقتyالقلوبyكماyيفyنار.

ورنَّتyللحِب
كلماتyذهبية,

ون�شجyاجلديلةyاخل�شُرyاللني...
ع�شبةyل�شانyاحلمل...
ع�شبةyل�شانyاحلمل...
ع�شبةyل�شانyاحلمل...
...yكازاخ�شتان
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توريبيك، عاشق المطر

...yرها؟ »y�شئمتyالقرية!y-yكمyمرةyكرَّ
�شئمتyباملعولyحفرyال�شهوب,
واإطعامyالدجاجyالأنيقyمنyيدّي,

...yاحلزنyمن-yاحلريريةyالقططyوطرد
�شاأنتقلyاإليكم.yالقريةyبالن�شبةyيلyلي�شتyاأمرًا.
-y»...بكمyشبيهًا�yالعا�شمةyيفyشاأ�شبح�yقريبًا
يفyكلyمرة,yعندماyياأتيyلزيارةyالأقارب,

يوا�شلyتاأكيدyهذهyالتهديدات.
حتىyيفyهذاyالربيعyيزورyاأملاتي.

املطرyالدافئyلليومyالثالثyيوا�شلyُهطوَلهyمنyالأعايل.
توربيكyيفyالفجرyينه�ض,yومثلyالظل,
...yيومyكلyاملحطةyيفyيتجولyماyل�شبٍب

يعودy-yمرحًا,
يقفyعلىyال�شرفة,

وي�شحك,yغا�شًلyوجههyباملطر.
هو,yمثلyالطفل,yوحدهyهناy�شعيٌدyباملطر:

»احل�شاد,y-يقول-,y-�شيكونyمائةy�شعفyالآن!
الأر�ضy�شوفyتكونyرطبة

...yيحرتقyلنyاحلرارةyيفyالقمح
...yالأع�شابyشتكون�yوافرًة

-y»...y!ٌyرائع
يقول.
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آدم

َسَرْت شائعة عن أن كوركيمباي األعرج سيتزوج...

استعدَّ األقارب للذهاب إلى منزله حلفل الزفاف.

هذاyَمْهُرyالعرو�ض,
والعرو�ضyهنا,
yواأ�شيفت

اأقاويُلyyو�شائعات,
رمباyالنا�ضyيكذبون؟

-yيقولونyاإنyالفتاةyحتمُلyجنينًاyyيفyبطنها...
...yامراأةyعلىyالأعرجyيح�شلyاأنyاملهمy,اآهy-

اإنyكانyيفyنظافٍة,
اإنyكانy�شبعًاyومرتبًاy–�شيكونy�شعيدًاyهكذا!
و�شيكونyمقتنعًاyبحياتهyامل�شكنيyكوركيمباي!...
y,اأقربyوقتyيفyللعملy,بالطنيyدهنُهyالقدميyالبيت
yyال�شياج.. َ اأعادyتثبيتyالبابyيفyمكانه,yوَمنتَّ
y....yyyمعروفًةyكانتyكوركيمبايyزوجُة

ذنبهاyالوحيدyاأنهاyاأجنبتyعلىyالفورy�شبيًا.
لyيوجدyحلٌمyللنفا�ض-
اكتاأبyال�شاب.

حل�شنyاحلظyقريٌبyللزوجِةyاأهدىyاإليهمyنعجًة.
yy,الوليدyاإىلyعنٍيyبن�شِفyالزوجyنظرyالأحيانyمنyكثريyيف

yيبكيyوي�شرخ,yلكنهy�شليٌمyمعايف. ال�شبيُّ
yالطفلyال�شابةyجتل�ضy�شاحبًة, اأمُّ

وتنظرyبحزٍن
اإىلy�شبابyال�شهوبyالتيyلyنهايةyلها.
...yمرتyاأربعونyيومًا,yوفجاأًة
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مر�َضyالطفل,
وبداأyبال�شعالyب�شكلyمتوا�شل.

وقعyالأُبyيفyاحلزن.
عرفyهوyاأنهyمبقدورyالغرابyالأزرقyوحدهyاأنyيعاجله,

ف�شاَرyيفyاملنطقِةyلي�شطادyذلكyالطائر.
الطفلyيفy�شمٍت,yنائٌمyوقب�شتهyم�شدودة-
كوركيمبايyينظُرyبحٍبyاإىلyزوجتهyويغمزها.
وكاأّنُهyخائفyمنyyاأنyyيخيفyنومyالطفلyاملري�ض,

يهم�ُض:
يقولy»ياyُمهري!
y»!ُمهريyيا

الطفلyنائمyولyيعرف
�شيئًا

yال�شخ�ضyذلكyعن
الذيyاأ�شبحyبال�شدفةyاأباه.

...yملyيع�ضyذلكyالطفلyطويًل-
�شرعانyماyمات.

اأ�شبحyكوركيمبايyغريyمباٍل-
علٌمyاأْم
حلٌم؟

–yاحلياةyبهذهyمكرتٍثyغيyاأ�شبحy,كثريًاyن ُيَدخِّ
y لقدyاأخذyال�شبيُّ
y.قلبهyن�شَف

فقطyيفyالليل,yورغبًةyمنهyيفyعدمyاإقلقyنوَمyغاليه,
يهم�ُضyب�شوٍتyخافت:
»ياyُمهريي!...
...y»!ُمهرييyيا
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قبل ثالثين عامًا

تyثلثونyعامًا رمباyمرَّ
عندماyاأخذyتذكرًةyاإىلyاأملاتيyيفyyاجتاٍهyواحد.

يفyقريتهyالأمyكيلينتوبyعلىyنهرy�شريدارياyملyي�شتطعyyن�شيانها.
رyبالأ�شعار. الفتىyاللمعyفكَّ

ينُظرyاأحيانا:
»حتية«-منyرجٍلyكتفاهyحمنيتان.

ل,yوُلدناyكانyخمتلفًاyمتامًا...
كانyوُلدناyي�شىyيفyال�شباحyيفyالندى,
ويبتهجyيفyال�شهوب.yاأماyذاكy–yكئيٌب,

�شبيهyباحلجر:yروحهyباردة.
اأيامًاyكاملةyيجل�ضyعندyالقبور.
y,احلور-القرينyالنهرyشفة�yعلى
كمyمرةyاأزهر,yكمyفقدyاأوراقه!
بعدyاأنyرحلyعنyمراعينا,y�شاع
yالغريب. يفyاأملاتيتهyذاكyال�شبيُّ
ملyيجدyماyكانyيبحثyعنه.
يبدوyاأنyاأخاهyالأكبyاأزاَلُه.

�شكرًاyلكyياyاأملاتيyعلىyهذاyاأي�شًا.
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عالم أورال القديم

y,ال�شاطئيyالق�شبyمبعدًا
y,اندفاٍعyيفy,يائ�ٍضyمنٍرyمثلy,اأم�شي
ووحدهyال�شمرُيyيدyيلyيده.
ياأتيكyاملوت-yلنyجتمعyالعظام.

لكنَّيyمم�شكًاyبالرايِةyال�شاخمةyعاليًاyوبقوة,
�شاأ�شحُقyالعدوyاملباغت.

لي�شتyلكy�شورةyاملعركِةyموح�شًة.
لدىyعودتيyعندyالفجر,yاأرى

كيفyت�شّلبَتyيفyاحللقyبتنهيدةyخفيَّة.
بعدyاأنyاأنهيy�شلةyالع�شاء,
بَكyاأتخيلyح�شانًا.yهل
عرفتنيyياyاأورال؟

ُمهرك
جاءyاإليك.
كدُتyاأخ�شى

y...م�شطربًاy,م�شاك�شًاy,هائجًاyتكونyاأنy
لتمكنُتyعندهاyمنy�شحقyyالعدو,

لكنَكyبريٌء,yوديٌع.
النقاء

اٌفyفيك. �شفَّ
اأناyكلِّيyيفyلهيٍب.
اأبكيyعلىy�شفتك.

اأناyل�شُتyخملوقًاyلأتهكم
علىyاجلمال-
بلyلأحميه.
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اْلـُمْهر

هلy�شتتمرغyعلىyالع�شبyمعy�شحكتكyامل�شرورة,
اأنتyحمكوٌمyبالعامل,yيفyقبعته...

لي�شتyري�ضy�شنونو,yواإمناyري�شةyبومة.
يفyوقٍتyماyكنتyاأناyمهرًا,

كانتyاأميyعلىyقيدyاحلياة,yوعَدوُت,
و�شعدتyاإىلyالقمم.

ةyبالأ�شواك لكنyيدyاملوتyاملك�شَوّ
�شحبتy�شلوعي...
-كنyقويًا!.

لنyاأن�شىy�شحكته.
المتعا�ُضyيحرق.

اإىلyال�شماءyالأبديةyاأمدyبوهٍنyيدّي.
علىyال�شلعyاملنزوعyنقلُت,yكماyعلىyقارٍب,
اإىلyال�شفةyالبعيدةyنقلتyنع�ضyاأمي.
يفyح�شورهاyماyكانyليتجّمدyقلبي,

وماyكانتyالزهورyلتذبل.yالآنyعلىyقريتيyالأم
اأناy�شيٌفyنادٌر...
اأوه,yياyمهريyالغايل!

اقفزyماyدمَتyلyتعرفyبعدyحبالyمرابطyاخليل,
yمرابطyاخليل... ذاتyمرةy�شَتْمَتدٌّ
وبعدyاملوت,y�شتعرفyالعبودية...

و�شت�شبحyقا�شيًا...
y...متامًاyمثلي
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دراماي

-وداعا,y-yقلُتyللرمال,
-�شاأزوركyبطريقةyاأوyباأخرى,
ملyياأِتyموعدyالأحزان,
�شنتقابل,-وعدُت.

y,احل�شانyحذوُت
y,املخ�شيyاجلملyواأ�شرجت
واأ�شبحتyال�شاعرyالأخري,

كبُت.y�شاأرحل.

yالُبعدyال�شبابي, يُلفُّ
y,ت�شتدyوالرياح

y,ال�شاحبتنيyاليتيمyشفتي�yمن
y.اأنينًاyبلy,شكوى�yتنتزعyل
الو�شولyاإىلyاأملاتيyعلىyاجلمل

ر. غريyُمَقدَّ
yاأنyاأ�شفق لyينبغيyعليَّ
علىyاجلملyاملتعجرف.

yيومyالوداع. حلَّ
ُمْهُرyالأعواِمyالثلثِةyيق�شمyاللجام.

yالأخريةyللمرةyرمبا
يخرُجyمنyالفناء.
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�ِشْر,yياyحالكyال�شواد,
ياy�شديقيyورفيقyدربي,y�ِشْر.
املدىyملyيختبئyيفyدخاٍن,

�شباٌبyيفyعينّي.
ام�ِض!y–ياyل�شوءyاحلظ.

يرق�ُضyحويل,
كاأينyومنyدونه
احلزُنyلديyقليل.

األyت�شعُده
الدموعyمنyعينّي؟

األي�ضyعدوًاyيلyاحل�شان,
طاملاyاأنهyمغرٌمyيفyعذابي؟

ن�شبَتyتَدفُقyالدموع.
لوyدمعةyواحدة,yyلyدموع!
-لتختفي...!y-�شرختyعليه,

باكيًاyبلyدموع.
y.شرختي�yت والريحyتذكرَّ
هكذاyرحلتyعنyمنزيل.
y,كثريةyخيوًلyراأيُت
�شريعًة,yوغريy�شريعة.

اإلyاأنy�شورةyذلكyاحل�شان
قادرةyعلىyاأنyتوقظني
يفyجوفyالليايل,
وي�شربنيyبُعرفه.
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yكيلينتوبيyشفح�yعند
يقُفyوينتظرين.

جًا,yيقفyوينتظر, ُم�َشرَّ
لكنyوجههyلyاأراه.

اأوه,yاأينyراأ�شه؟
اأوه,yاأينyراأ�شه؟
yبتهوٍرyملاذا
yمنyيدّي؟ يفرُّ

اأبكيyمنyجديد,
ومنyجديدyاأ�شتيقظy�شعيدًا,

اأبكيyثانيًة
yالَقَدرyمنهyانتزعy مثلy�شخ�ضٍ

اآخرyماyلديه.
بعدyاأنyبقيتyوحيدًاyيفyالطريق

اأ�شمعyحافَره
اإيقاعًاy�شاحقًا.

نارyاخليا�شيمyال�شاخنة,
اآثاٌرyتقودyاإىلyال�شهوب...
yراأ�ضyوبدونyحرًا
y.ُمهريyيرحُل
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أثناء صالة المغرب

�شلةyاملغربyلyحتتاجyاإىلyظلٍل,
يجبyاأنyمتوتyالظلل.

ال�شاطئyاملغ�شولyباأ�شعِةyالغروب,
كماyلوyكانyقدyابتلعyدمًا.

رyباله�شاب- َفكِّ وهناyاأي�شًاyاأُ
يفyالدماءyهي.yعامٌلyميٌت

اأميلyب�شمعيyاإىلyاملاء,yاإىلyالأر�ِض,
اأ�شمعy�شوَتك.

رًةyyبال�شوادyكاأرملٍة, ُمَتَدثِّ
البتولyالتيyظلهاyيفyالأر�ض.
بريٌءyاأنا!y-yyيبكيyيلyالبعم,
�شاحمني,yياyاأخيyغريyال�شقيق.

,yكلهمyدفنتهمyاليوم
لكّنيyملyاأ�شمعyعزاًء.

القريةyم�شتلقيةyيفyاجلوِفyالهادئ,
وال�شماُءyحمراء-حمراء.
يفyالقبورyاأمي,yواأبي,

و�شقيقايyالأكبyوالأ�شغر,
y-وجدتي

اأخذتهمyجميعهمyاحلرب.
قتلتهم,yوملyُتِعدهم.

ظهرyالقمرyمتورمًا,
جتyالطريقyاإىلyالأدغال. وعرَّ

اأيyيومyاليومyلنyاأ�شتطيعyاأنyاأنامyفيه,
اأيyليلٍةyعلىyالتوايل.
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ابل القلُب الذَّ

ياأتيyاإيلyيفyاملنامyاملوتىyyمنذyزمٍن.
yبجفاف, والقلبyيدقُّ
ولي�ضyهناكyماyاأرويهyبه
منذyاأنyانطفاأتyاأمي.
yوفيهاyالأمyقريتيyفوق

غيمٌةyواحدة
yت�شتقبلني

اأّيًاyكانyاملكانyالذيyاأعودyمنه.
يفyغيابyالأمyيت�شاءلyنورyالأمل,

لكنyهناكy�شحابتي,
لكنyال�شحابةyت�شريyمعي,
اإىلyالقبyتذهبyمعي.
تقف,yامل�شكينة,yمعي

فوقyراأ�شي.
ال�شحُبyالأخرىyت�شبح,
و�شحابتيyتقفyفوقyالتلة.
الأخرىyت�شبح,yوهيyواقفة.
-مرحبًا,yهاyاأناyو�شلت,-
اأقولyلأميyيفyاأفكاري,
و�شحابتيyت�شمعني.

-�شلٌمyياyغاليتي.yاجلميعyبخري,
اجلميعyب�شحةyجيدة,yكلy�شيءyعلىyماyيرام.

اأنِتyاأو�شيتنيyاألyاأبكي؟
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وهاyاأنا,yكماyترن,yلyاأبكي.
اأحرتمyالعادات,yمثلماyاأمرِت,

وتقاليدناyاأحرتمها,
yاإعادةyيكنyلyلكنy,اأذكرهاyوالأعراف

الأيامyال�شعيدةyاملا�شية.
اأحب�ُضyاحلزنyوال�شوق,
لكنyعندماyابتعدyقليًل,
yاخلفيyحزينyكلy
يبكيyمعيyب�شّدة.

غاليتي,yاأقول:yاجلميعyب�شحةyجيدة,
وكلy�شيءyلديناyجيد.

�شاأ�شمد,y�شاأحتملyحتىyالنهاية,
اأ�شبحتyقويًاyكاحلجر.
ماذاyتقولني,yماذاyتقولني,

هذاyل�شتyاأناyمنyذرَفyالدموع!
رمباyالغيمُةyفوقي,

انفجرتyباكيًة...yوترتع�ض...
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كلب الصيد األحمر

�شباحاتyت�شرينyالأولyالباردة,
اأجبتyال�شف�شافyال�شاطئيyالقامتyعلىyالرق�ض.

منذyاأنyماتyالعجوزyذوyال�شعرyالأحمر,
يعي�ضyكلبyال�شيدyالأحمرyاأي�شًاyحياًةy�شيئة.

لديهyاأ�شبحyال�شندوقyوعاًء,
بيُتyالكلبyُا�شُتبدلyبجحٍرyيفyالقناة
yنعمة؟yمنyامل�شوؤولyعنyالذنب؟ اأيُّ

الكّنةyوالبنyاملزدهر,
لy�شاأَنyلهماyبالكلب.

طرداهyمنyالفناءyباحلجارة:
-هيا,yابتعد!

ملyيكنyعليهyال�شريyطويًل.
هناك,yعندyاله�شبة,yحيثyيرقدy�شاحبهyذوyال�شعرyالأحمر,

ا�شتلقىyالكلبyال�ُمتعبyالهزيل.
عوىyبوهٍن.

طوالyالليلyبكىyعندyالقب,
طوالyالليلyبكى.
y,قلبهyف توقَّ

تل�شىyال�شوء.yخمدyتدريجيًا,
لعقًاyخمالبهyاملنزوعة.

كانyالفجرyاأحمَر.yعلىyماyيبدو,yبكىyاحلجر.
�شافعًاyالظلم,yوحتتyال�شم�ضyاحلمراء
هامyيفyالهذيانy�شبُحyالكلبyالأحمر.
y,موجودyالكلبyاأنyاأعرفyاأنا
وال�شمريyيفyالليلyيخزين,
رyروحي. وخللyالليلyُيَطهِّ
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أحببُت جنّيًة ُتدَعى  إينير

اأحببُتyجنّيةyتدعىyاإينري.
ُقلُتyلنف�شيy...yليكنyماy�شيكون,

موٌتyاأمyفرٌح.
هاyهيyتقرتُبyخمبئًةy�شفراتهاyجتل�ضyبجواري.
خمفيةyخمالبهاyاحلديديةyيفyالأكمامyالطويلة.

اأ�شعُرyبعذاٍبyخمفّي.
واأجل�ضy�شاحبًاyعلىyاله�شبة.

ِهرًةyمعyالغبارyالرمادي, اإينريي,yُمن�شَ
منyخمالبهاyاحلديديةyyيقطرyالدم,

قyالأفقyاأمامي. زِّ وبهاyمُتَ
ِجداُرyالنارyُيْدميyاملنحدر,

فوقyالأفِقy–yتوهٌجyيفyمنت�شفyال�شماء,
كماyلوyاأنَّهyقليلyماyراأيتهyيفyهذهyاحلياةyمنyاأهواٍل,

وم�شائٍبyوحزٍن...yماذاyاأفعل؟
yالليليyالظلyاأ�شبح

يجري,yمثلyريح,yعلىyاأطرافyاله�شبة.
y,شاأفهمك�y...yاأناyوحدي«y...:اجلّنيةyتدنو
yاآخٍرyاأنyيفهمك!. ولي�ضyمبقدورy�شخ�ضٍ

الأر�ضyهادئة.yالبحريةyتلمُع.
ويفyالأعايلyكلy�شيءyعلىyماyيرام,yوحدهyالقلبyيندفُعyاإىلyمكانyما.

yعامٍلyحول؟ اأيُّ
حزيٌن,yمعyمثلyهذهyاملخالب.
ماذاyع�شايyاأنyاأفعل,yاأخبين,
اأوه,yyماذاyع�شايyاأنyاأفعل؟
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الصحراء

�شاك�شاول )y  )1اأَدعوyاأخي.
yالقزحيةyاآلغاyشحراء�yيف

y-اأغ�شانهyن�شَر
اأناyاأي�شًاyمثلهyمتامًا.

yبقوة. هوyمثلy�شباط,yي�شبُّ
رقبتهyاملقو�شةyبي�شاٌء.

هاyلyت�شبحyالرماُلyوحدها-
النا�ُضyيغادرونyمنازلهم.

وحدناyنحُنyملyنغادرyالأر�ض,
وملyنهجرyاأر�شناyالأ�شلية.
بالكادyحتركتyخلطوة

طيهوج,
يفyمو�شمyالأمطار.

ِبهَيجاٍنyربطتyاحل�شان
yًة يفyاحلرارةyالأكرثy�شدَّ

علىyبعدyخطوةyطيهوجy�شغري
y.القدرyبهاyاأو�شىyالتيyالأماكنyمن

yy�شاك�شاول:yالِرّْمثyاأوyاحلمادةy-yجن�ضyنباتيyيتبعyالف�شيلةyالقطيفية,yي�شمyعدةyاأنواعyتنت�شرyيفyغربyوو�شطyاآ�شيا.   )1( 
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yُيزعج-yماذاyيفyذلك؟ احلرُّ
يفyكانونyالأولy�شتعويyالرياح,

ذلكyهوyقدُرyالرجال,
y.يتحملواyاأنy–yق�شمتهمyهيyتلك

يفyال�شماءyمنyجديدyلي�ضyهناكyغيوم,
ال�شهوبyالوا�شعةyمتعط�شةyللرطوبة.
كمyعليناyاأنyننظرyاإىلyهذهyال�شهوب,
م�شكنيyاأخي,yاأخيy�شاك�شاول.

ال�شحابةyذاتyالبيا�ضyالكثيف
ذهبتyاإىلyموطنها.

رقةyالكثيفة ال�شحابةyذاتyالزُّ
ادخرتyقطرةyاملطر.

يفy�شحراءyاآلغاyالقزحية
يدyاأخيyالأكبyيديهyاإىلyال�شماء.

يفy�شحراءyاآلغاyالقزحية
اأخيyالأكبyي�شريyنحوyال�شماء.

�َشَحبyyال�شحابَةyمنyال�شماء,
بفروٍعy�شوداءy�شرقها,

جذَبyال�شحابَةyاإىلyنف�شه,
متمنيًاyاأنyيرىyيومًاyجديدًا...



494

yyy1986yع��امyتخ��رجy.كازاخ��يyومترج��مyنث��رyوكات��بyش��اعر�yy
yش��درت�y.الحكومي��ةyكازاخ�ش��تانyبجامع��ةyاللغ��ةyفق��هyكلي��ةyم��ن
yال�ش��بابyلل�ش��عراءyش��عري�yدي��وانyف��يy1985yع��امyاأ�ش��عارهyاأول

y.”الجمه��ور“ yبعن��وان

yyyبعن��وان y1993 yع��ام yب��ه yخا���ضyش��عري� yدي��وان yاأول yش��در� y
yال�ش��ابyال�ش��اعرyنم��طyالكت��ابyه��ذاyف��يyتجل��ىyوق��دy.»الناق��ة«
yكت��ابyا�ش��دارyف��يyش��نوات�yع�ش��رyبع��دyنج��حyال��ذيyالموه��وب
yثلث��ة yم��ن yالمك��ون y»الفج��ر yعن��د« yوالق�شائ��د yالأ�ش��عار

y.اأج��زاء

yyyليل��ةyف��يy«yمث��لyالكت��بyم��نyالعدي��دyل��هyش��درت�y2015yع��ام
y.»ال�شباحي��ةyالنج��ومyواب��لy«y,2008yع��امy»yمقم��رة

yyyفيyالمتع��ددyنورجان��وفyاب��داعyف��يyالأ�شا�ش��يyالمو�ش��وعyيتمث��ل

سفيتكالي نورجانوف
) وُلد عام 1962(

yيتمyالتيyحياتهمyونماذجyالعظيم��هyال�ش��خ�شياتyروحyي�ش��جعهyالذيyالحريةyنيلyاأجلyمنyوالكف��احy,الوطن��يyالتاري��خyم�شي��ر
y.ش��عرية�yبمهارةyعنهاyالتعبير

yyyالإن�ش��انyمعاناةyم��نyالمتنوع��ةyوالم�ش��اعرyالأح��لمyع��نyتحك��ىyالت��يyالغنائي��ةyق�شائ��دهyلغ��هyالأدب��يyوالمجتم��عyالق��راءyيثم��ن
y.الحديثyالكازاخيyال�ش��عرyفيyخا�شةyمرتب��ةyيحت��لyال��ذيyوال�ش��اعرyالمعا�ش��ر

yyy,والغربيyال�ش��رقيyال�ش��عرyمنyلنماذجyالم�ش��توىyرفيعةyالأدبيةyالتراج��مyف��يyيتمث��لyنورجان��وفyلب��داعyمهم��اyاتجاه��اyهن��اك
y,2009yع��امy»الحكم��اءyكت��اب«yكت��ابyترجم��ةy:التراج��مyتل��كyاأمثل��ةyوم��نy.الوطني��ةyللثقاف��ةyواإثرائه��اyالديني��ةyوالأعم��ال
yع��امy»حكيم��ةyق�ش��ةyاأربع��ون«y,2011yع��امy»الأوروب��يyالكل�ش��يكيyال�ش��عر«y,2010yع��امy»الأوروب��يyال�ش��عر«yكت��اب
yالكات��بyاأ�ش��عارyم��نyمجموع��ةyوطباع��ةyاع��دادyعل��ىyالعم��لyج��اريyالحال��يyالوق��تyوف��يy.2013yع��امy»ال�شعف��اءyق��وة«y,2013

تتاأل��فyمنyثلثةyع�ش��رyمجلدا.

yyyالحكومي��ةyال�ش��بابيةyالجائ��زةyعل��ىyح�ش��لyكم��اy,اأيبيرجينوف��اyا�ش��مyتحم��لyالت��يy»جالي��ن«yمجل��ةyجائ��زةyعل��ىyح�ش��ل
y.»داري��ن«
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بحثًا عن األسلحة

كيفyلyاأبكي,yكيفyلyاأَُغّني,
عندماyاأ�شعرyباخلوفyوال�شوء؟
عُتyال�شوطyالقوي, لقدyاأَ�شَ
ب�شببyرقبةyَجَمٍلy�شخٍم,

, قوٍيyواأَبيٍّ
َجَمٍلyذيy�شناٍمyواحٍد.

ِنَعyمُبْعِجَزٍة, اآٍه,yهذاyال�شوطyاملتهورy�شُ
منyجذعyزيزفونyوقرٍنyور�شا�ض-yاأٍه,yكمyهوyجميٌل!

مقب�شهyبالكاملyجمدوٌلyبالنحا�ض
y  )1( تاتارyكرييyهذاyمثلyمتتلكyاأنy-yاأ�شوَدyطلٍءyمعyة والف�شّ

y.اإلهيةyمكافاأًَةyولحقًاyشحيٍق�yزمنyمنذyyy اعُتِبَ
حدَثyاأنyالأ�شدyالزائَرyنف�شه,
يفyرحابةyال�شهوبyالرنَّانة,
ُذِهَلyمنyهذاyال�شوط
واأخذyباملواِءyكقطy�شغري!

yشيخبين�yَمِن
اأينy�شوطي,

مyلهyبيتًاyمكافاأًة, �شاأقدِّ
جالدًاyبال�شوطyعدوي!

yyكرييyتاتار:yبالكازاخية,yوتعنيyنوعًاyمنyال�شياط.   )1( 
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...بعدyذلكyاأ�شعُتy�شيفي
منyالفولذyالنبيل-

َد مقب�شُهyالذهبّيyاخلال�ضyَردَّ
ملعانyالأفِقyالأزرق,

عُتyبهyاجلمَلyذاyال�شنامyالواحد َقطَّ
والفيَلyدونyتاأخري.

مثلy�شعاعyالفجرyملعyمعدنه
امل�شقولyب�شكلyمميز.

عندماyكنُتyاآخُذyyال�شيفyيفyحملٍة
y,غمدهyمنyواأجّردهy

يهرُبyالعدوyبعيدًا.yبب�شاطةyملyيكنyهناك
خمرٌجyاآخر.

منyيديلي )y  )2هربyالعدو,
اأعماُهyاللمعان,yوارتعَد!

ومنyخللyاألكولyوماركاكول )3(  
عبُت.

yاأمامهyمت�شاووyاحلجم, الكلُّ
عَبyالقاتل. فهوyيزرعyالرُّ

يفyال�شحارىyاختباأyالكامليك,
وذابyالرو�ضyيفyالغابات.
م�شتعٌدyyلأنyاأقلَبyالعامل,
واأفت�ض,yولyاأ�شت�شلم,

yyيديلي:yت�شميةyكازاخيةyلنهرyالفولغا.   )2( 

yyاألكولyوماركاكول:yبحريتانyيفyكازاخ�شتان.   )3( 
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حتىyاأعرثyعلىyذاكyال�شيفyyاملعجزة,
حبته! yولنyاأفارقy�شُ

كانyلديyقو�ضyطويلyجدًا...
معy�شهاٍمyاجلعبة,

كانy�شوتyوترهyغليظًا,
مثلyخوارyالثور:

عندماyكنت,yكمحاربyيفyاخلدمة,
اأُطلقy�شهمًاyبارعًا,

يفyطريانهاyرنَّتyال�شهامyالواحدyيفyالآخر,
y-وطعنْتy
yالوتر اأ�شدُّ

مبهارٍةyو�شهولٍة
ة, اأَْر�َشَلyقطعانهمyاإىلyُزرَقِةyالرحابِةyال�ُم�ِشعَّ

و�شم�ُضyاجلبالyدخلتyاإىلyالإثارة,
كماyاإىلyاأغنيةyُملِهمة,
و�شرابyالرمالyالذهبية
خدَعyب�شَرyالعدو!

اآٍه,yياyرحمَيyالأبي�ض!
اأينyاأنتyياyكنزي!

كيفyيكننيyالعي�ضyيفyالدنياyبدونyهذاyالرمحyالأبي�ض.
َمْنy�شيكونyمدافعًاyبدونyجهٍدyيفyاليدyال�شجاعة.
yرحمي,yاأرجوكم,yواأناyيفy�شاحةyاملعركة اأعيدواyاإيلَّ

هyاملنحوتة! ارy�شاأرويyحوافَّ بدِمyالكفَّ
�شقلتُهyب�شكلyحادyخللyالرتحال,
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غطيتهyباملخملyيفyليايلyالعوا�شفyالثلجية.
yالعدوyالغادرyبالرتحالyالأبدّي, حكَمyعليَّ

وحَدُهyyالغزالyامل�شابyبجرٍحyقاتلy�شيفهُمyعذابي:
y,اأح�شائهyيفyم�شاٌب
والديداُنyتنه�ضyج�شمه.

�شاعتyنعمتي
التيyاخرتقتyالعدوyب�شكلyحاد,
اخرتقتهyمنyاليمنيyاإىلyالي�شار!

واأناyعلىy�شهوةyح�شاين,yواأناyواقٌف-
اأغّنيyاأغنيًةyكئيبة.

yyحتىyلأنyاأموت- عندماyيحدقyبيyالأعداء,yم�شتعدٌّ
اأناyمكتئٌبyومذهوٌلyبغيابyاملفقود.

حتىyلوyاأنقذُتyمئاتyالأرواح,yروحيyمنyجديدyلي�شتy�شعيدة-
والّرمحyالأروعyمبئاتyاملرات,yلyاأحتاجه.

ٌر, مة,yوتر�شيyمَدمَّ ...yخوذتيyحمَطّ
ودرعيyمعطوبة
y,بالكاملyyممزقٌة

عندماyيكونyالقتالy�شعبًا.
م,yاأوه,yاأيyحياٍةyحلَّت, كلyماyهوyجيدyُيَحطَّ

عندماyملyيعدyيفyال�شهوبyويفyاجلبالyيوجدyوئام!
تyاجلدايلyوال�شعرyعلىyال�شدغني, بعدyاأنyق�شَّ

�شْتyجراُءyالذئبyاللقيطة, وجحدْتyبعاداتyاحلياة,yُهمِّ
وهبَّتy�شَدyكلyماyهوyمقد�ض.

يفyالنا�ضyا�شتوطنتyعقيدٌةyاأكرثyعدوىyمنyالكولريا,
اأجبناyياyتينغريyالأزرق,

هلyاحلبyاأكرثyاأهميًةyمنyاملال؟
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y!نوح-النبيyياy!اآدمyياy!عزيزyياyاهللyيا
ادُعyاإىلyاملعركة!

توقفتyعنyالطعام,yوعنyالغناء,yفقدُتyمذهوًل
الرمحyوالدرع,yوالقو�ضyوال�شوط,yوال�شيف-�شيفyالكازاخ,
ملyاأعرفyالهدوءyطيلةyحياتي,yاأح�شيتyاملعامَلyنحوyالنجاح...

اأينyهيyالآن,yتر�شانتي,yدروعyالأم�ض؟
دونyجدوىyَفتَّ�شُتyعنy�شلحyالبطل

يفyالرمال,yيفyالوديان,yو�شطyال�شخورy–منyي�شٍبyواأرجوان-
ولذلكyاأناyاليومyمهزوٌم,yبلy�شلح.

واأ�شبحتyحياتيyموؤ�شفًةyيلy–yلyحاجةyلأحٍدyبي.
ولذلكyفاإنyاأعدائيyال�شر�شنيyكالوحو�ض,

yباٍب, لyيتوانونyyعنyاأنyيفتحواyب�شربةyواحدةyمنyاأرجلهمyاأيَّ
ينب�شونyيفyاملقابرyالقبورyاملقد�شة,

وبا�شتهزاءyيّزقونyاإىلyاأ�شلءyكلyبيتy�شعرyيل:
اأناyاأعزُل.yاأناyللأ�شفyانتقلُتyاإىلyمكاٍنyما,

حيثyالفهودyاجلبليةyوالأ�شودyهيyاليومyجمردyقطٍطy�شغرية.
بجعتيyال�شوداءyلyُتغّنيyبعدyاأنy�شبغتyجناحيهاyبالدماء,

والنور�ضyالأبي�ضyيحملyيفyحتليقهyحلمًاyمعyدٍم.
احلماُرyواآرغاماكyالآنyيفyنرٍيyواحٍدy–y�شقيقان,

عددyخ�شائريyم�شاعٌفyبخم�شةyاأ�شعاٍف-yولyعودة.
اجلنy�شيمورينyواجلنy�شورايل )4(  -نذيراyاحلزن-
اليومyخرجاyزاحفنيyمنyحتتyالأر�ضyاإىلyالنور.
yالقادةyوالأ�شماءyبالوجوهyاأي�شًاyنعرفyنحن
الذينyيدعونyاحلمقىyحتتyالراياتyال�شود.
ولنyينقذناyمنyاخل�شائرyبلحظاتyمعدودة
لyاأخyاأكبyبائ�ض,yولyعبقريyجمنون.

yyاجلنy�شورايلy–y�شاكنyالغابات,yاجلنy�شيمورين-�شاكنyال�شهوبyواجلبال.   )4( 
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y,غريبyجٍنyاأيديyيفyخمازنناyثروات
ويفyاأيديyالقادرينyعلىyروؤيةyدمائهمyتغليyيفyالعروق.
وحدهاyالأم-الوطنy�شتتمكنyمبفردهاyمنyاإنقاذyالوطن,

يفyمواجهِةyمنyفقدyعقله,yوملyيلِقyال�شلح.

حتىyحتفظyمنyالإغواء,yومنyاحللمyبالرثوة,
�شَت�ْشَهُرyyال�شيفyمنyالغمد,yو�شتلقيyعلىyال�شعبyخطابًا

عنyالعدالِةyالإخاء.
كيyنكونyمثلyاأ�شرة,yكيyيوُلدyاأبناٌء

طyُخ�شَلyy�شعرهمyالقمر. تغ�شلyال�شم�ضyجباههم,yوُي�شِّ
كيyين�شجyفيهمyعقٌلyحاذق,yكيyيكونواyحمّبنيyللوطن,

كيyيكونواyحتتy�شفائرyتولومyغريyمرئيني.
,yمنyذرّيتنا, كيyيخرجyمنy�شللةyاجلدِّ
حفيُدyال�شم�ض,yي�شبهyمبظهرهyاملبدع.

yاملطافyنهايةyيفyوالآن
yومنتلكهyنعرفهyما

لكناyلyجنروؤyعلىyالإف�شاحyبه:
ُبِعَثy�شبعةyاأموات,
ارتقىy�شبعةyحكماء,

ُغِفَرyل�شبعِةyاأوغاد
ل�شبعةyاأجزاءyالكون

وفقyمنطٍقyغريyقابلyللف�شاد.

...yواأناyملyاأعرثyعلىyتر�شانتي
يفyرماِدyالأجداد.

دعوتyالريحyمل�شاعدتي,
تواجدُتyحتتyُخَوِذyyاله�شاب,

رُت عنyالرت�شانةyف�شَّ
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معyالع�شافريyعلىyالأغ�شان.
لكنyكلy�شيءyدونyجدوى!yعبثًاyفتَّ�شت,

عبثًاyهمُتyيفyالعامل,
عبثًاyدعوُتyب�شوٍتyعاٍل
املتهمنيyللإجابة.

و�شطyال�شهوبyالأمyاأقف
واأناyلyاأ�شّدقyنف�شي:
اأحقًاyاأغنيyعنyاأنني
ملyاأعرثyعلىyاملفقود؟
ملyيجبنيyلyال�شدى:

»اإيه,yملyيحدث,yملyُيوجد,
ملyينجحyملyيتحقق...«
وال�شنبلةyمل�شتyال�شنبلة,
وكانyلديyال�شوتyاخليايل
الذيyتطلقهyالدومبا
منyعنقها,yمنyكتلتها,
الكوبيز )y  )5يرددyمعها...
وليعرفyال�شعب:

كيفyلyاأبكي,yكيفyلyاأَُغّني,
عندماyاأ�شعرyباخلوفyوال�شوء؟
عُتyال�شوطyالقوي, لقدyاأَ�شَ
ب�شببyرقبةyَجَمٍلy�شخٍم,

, قوٍيyواأَبيٍّ
َجَمٍلyذيy�شناٍمyواحٍد.

yyكوبيز:yاآلةyمو�شيقيةy�شعبيةyوتريةyكازاخية.   )5( 
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المنطقة الفيروزّية

ياyمنطقتيyالفريوزية!...
نورy�شوقيyالأبديyاإىلyكاجنايلو )6(  ,
�َشرْييyجرٌيyيفyندىyال�شباحyالباكر.

دy�شو�شاءyعوا�شفه, لكنyال�شتاءy�شغَط,y�شدَّ
نفدyyال�شبyمعyالأحلِمyبجماِلك.

بداyيل:
ج, هذاyهوyال�شعاعyالأزرقyعلىyو�شكyاأنyيتوهَّ

,yومعهاyن�شتيقُظyنحُن, �شت�شتيقظyال�شهوب,yوتهتزُّ
ونرىyكيفyتلتقطyال�شم�ضyمنyال�شتاءyحواّفها,

ُقyنهايَةy�شتاٍءyطويٍلyلyينتهي! yوُن�شدِّ
ية, اyyخلفهyقوافلyاخلزامىyالبِّ جارًّ

الربيعyعلىyو�شكyاأنyيرجعyاإىلyمنطقةyكاجنايلوyالفردو�شية,
حابةyكّلهاyَيْن�شبyعلىyاملروِجyيورتاه, وبالرَّ

َيًة. وينقرyالرُتُغلَّةyكيyتهتُفyُمَغنِّ
y–yyاأبي�َضyطاوو�شًا–yين دyاخلدَّ ُمَتَورِّ

يخطوyالفجُرyمنyخللyالعتبةyاجلبليةyالعالية.
دyال�ُمهرyوتدو�ضyالأع�شابyال�شاعدة, تتمرَّ

واجلياُدyتقفُزyوَتعُبyكاجنايلو,
yy.طرٍقyبلyجتريyyح والروحyوالأ�شعارyعلىyاحل�شانyال�ُمَجنِّ

وبعدyاأنy�شتتتهاyyالأ�شعة,yمُتطُرyح�شودyالروؤى,

yyكاجنايلو:yا�شمyمنطقة.   )6( 
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و�شحكةyالأنهارyال�شعيدةyغرقتyيفyالده�شة,
و�شراُبyال�شحارى

اءyابت�شمy�شاخرًا, منyالأملكyال�شمَّ
yالنهاريyغفاyممتدًاyحتتyال�شم�ض. واملمرُّ

براعمyالأ�شجار
فتحتyيفyال�شباحyعيونها,
وراأتyالقمَرy�شمعًاyاأبي�َض,

وفتاةyترعىyالقطيعyيفyاملمرyالرطب,
يفyالنهارyويفyالليلyدونyانقطاع,
مثلyالبنانy–yوحيدًةyوحيدًة...

y.ال�شم�ضyبدفءyلتتنعمyال�شباحyيفyوتخرُج
واأناyراكبyyعلىyح�شاينyاأوقظyاملنطقةyبحّثي,
اأَ�شمُعyنغمًاyهادئًاyمعyاأننٍيyيخرُجyمنyالقلب,

يةyاأجدهاyبعيني. والفتاةyاملغنِّ
الأفقyيغرقyيفyال�شروقyالدمويyحتىyحنجرته.
y,الطاهرةyالرياحyيفyاحلبyبنف�ضyشاأمتلُئ�
�شاأربطyاحل�شانyواأت�شلقyعلىyاجلبلyالعايل,
واأحتولyاإىلyفرا�شةyواأتوهyيفyزهورyالربيع.
y,واملغّنيةyفتاتيyشدر�yمثلy,اجلبل

�شيمزقyقمي�ضyال�شماءyالأزرقyالدافئ.

اأ�شقُطyعلىyالع�شِبyممزقًاyالقم�شانyالقطنية,
yاملهاجرةyالطيورyتدورyحيثy,ال�شماءyبرجyيفyاأتاأمل
y.املعجزاتyبباقاتyالفورyعلىyتتكهُنyالعذراءyوحيث
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yy,الغ�شبyعنyيتخّلىyاأنyمنyيتمكنyملyال�شتاءyدامyماyولكنy...
ويحجبyالأحلمyبحجاٍبyاأبي�َض,

ويحملyروؤاَيyمعyالعا�شفةyالثلجيةyاإىلyال�شماء...
yالربيعyقادٌمyمغّردًاyب�شوٍتyحلٍوyناعٍم. لكنَّ
yالروحيةyاجلنةyدفءyمعy,اأ�شعاريyمع

جتولتyقوافلyاخُلزامىyعلىyاله�شابyالقدية.

y-احلافةyاإىلyاحلافِةyمنyمطحونًاyاجلليدyك yويفyالليلyحترَّ
لعلمهyاأنyال�شماءyا�شتمعت
ل�شلواتيyاخلفية.

...y!الفريوزيةyاأر�شَيyيا
منذyولدتيyاأنِتyقريبةyوعزيزة!

اأنِتyتدعنيyالطبيعةyاإىلyوليمةyكونيةyاأ�شطورية,
ة, منyقو�ضyقزٍحyتبننيyمظلًةyاإلهيًةy�شماويَّ

ياyاأر�شيyالفريوزية!
ياyعامليyالربيعّيyاللزوردّي...
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أغنية الربيع

روحyالربيعyتنت�شرyيفyالوادي,
روٌحyحرٌةyتتدفقyبلyحدود.

بعدyاأنyا�شتوعبتyكلyماyتراكمyيفyال�شدر,
يفyنعيٍمyت�شتمعyال�شهوبyاإىلyغناءyالطيور.

يفyنعيٍمyت�شتمعyاإىلyغناءyالنبع,
كماyلوyكانتyت�شتمعyبعنايةyاإىلyاأ�شعار.

علىyال�شفافyتتفتحyالزنابق,
واخل�شخا�ضyيزهرyيفyال�شهوب.

yمنyالقلب!«- تهم�ُضyيلyبهدوء:y»غنِّ
عندماyاأ�شريyيفyاحلقولyاملزهرة.

y,العقيدةyيفyاأخوينyمثلy,وال�شماءyالأر�ض
م�شتعدتانyلأنyتفهماينyعلىyyعجل.

ابتهجتyالروحyبالنهارyالربيعي,
وَزَبطتyالإوزyالطائر,

واحتفلتyمعyال�شيحاتyوالفرح
علىyالنهرyالفريوزيyباملنزِلyyاجلديد,

اأ�شُمy�شوتيyاإليها.

حللتyعقدةyالإلهام,
اأنتظُرyمفتونًاyباجلمال:
هلy�شيفهمyاأحٌدyهاج�شي

رقِة؟! ٍةyتوُلُدyيفyالزُّ بعا�شفٍةyرعديَّ
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ة عاصفة ثْلِجيَّ

ترميyالعا�شفةyعلىyالوجهyحفناتyثلٍج,
ومثلyلولٍبyترتفعyاإىلyاأعلى؛

yال�شليمyاملنطقyتناق�ضy,تغ�شُب
تطريyراأ�شًاyعلىyعقب,yوتطيُحyاإىلyالأ�شفل!

y,لعوبyذئٍبyمثل
ُتنَهُكyمتامًا.

لِّلت, موجاتyالبحرyاأي�شًاy�شُ
واجتاحتyالثلوُجyالأر�ض.

وفجاأًة!
كماyلوyاأنyاألفy�شامان

عزفواyعلىyالكوبيزyمعyالعا�شفة,
والأ�شواتyال�شبابيةyاملجنونة
ُجِدلتyيفy�شوٍطyمنyال�شعر.
yلطيفٌةyyخيوٌلyكاأنَّها

تنه�ضyيفyَعْدوهاyعلىyقوائمهاyاخللفية,
يتعقبهاyمطاردًاy�شوٌط
وم�شريهاyاملجنون.
yيطرقyشخ�ض�yمثل

جلدyجملyعاليًاyيفyال�شماء.
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كماyلوyاأنهاyمبغرفٍةyت�شبُّ
حليبyاإبلyخمفوقًاyقليًل.
yليًلyلت لي�ضyعبثًاyحوَّ

�شيمفونيةyالعا�شفةyالثلجيةyاإىلyاأ�شعار,
حيثyالذئابyال�شبعةyتقاتلتyمعyالذئابyالكلبية,

yتتدحرجyعلىyالأر�ض,
متدحرجًةyعلىyال�شهولyالثلجية.
فاجاأتنيyالعا�شفةyالثلجية

عندماyاأو�شلتyاأكوامyالثلجyالطريَقyاإىلyال�شماء...

لكنyامللكyالأبي�ضyخرجyاإىلyالطريق
وحملنyحتتyجناحهyالأين.
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سيرجي يسينين

 في  »بالد األوغاد« )7(  

ي�شينني,yاأْعَدَمَكyبرون�شتاين )8(  ,
ب�شببyق�شيدةyغريyُمر�شيٍة,

ولكنyكمyمنyالأ�شخا�ضyيفyاملعاركyyالفكرية
تطرقواyاإىلyهذاyاملو�شوع؟

ل,yلي�ضyُمْذنبًاy�شمريyال�شاعر
يفyتلكyالعلمةyملعاداةyال�شامية,
ي�شقطyالو�شم!yبوهجyالنور
ُغ�شلتyالّروحyال�شلفية!
اأجْل,yملyتوَقفyاأحيانًا
يفyف�شيحةy�شرٍب,

وحي لكنyاجلوهرyالأخلقيyالرُّ
كانyثروتكyالأكب!

وحدثyاأحيانًاyاأنه
يفyفورةyالنغما�ضyالكحويل

حجبكyاجلنون
عنyهذاyال�ُشْكرyاملتهور...

yلقىyوقدy,ومتدينyح�شا�ضyشاعر�yباأنهyعرفy.ُوّرية yy�شريجيyي�شيننيy-yمنyاأ�شهرyال�شعراءyالرو�ضyيفyالقرنyالع�شرين,yوهوyاأبرزy�شعراءyحركةyالَتّ�شَ   )7( 
الكثريyمنyالت�شييقyyب�شببyتدينهyيفyظلyالثورةyالبل�شفية,yوكانتyنهايتهyماأ�شاوية,yفقدyانتحرyيفyالعامy1925yوهوyيفy�شنyالثلثني.

yاإىلyاإ�شافةy1917yعامyرو�شياyيفyاأكتوبرyثورةyزعماءyواأحدyبارزyمارك�شيy-y»yتروت�شكيyليونy“yبلقبهyلقبهyاملعروفy:دافيدوفيت�ضyليفy,برون�شتاينyy   )8( 
احلركةyال�شيوعيةyالعامليةyيفyالن�شفyالأولyللقرنyاملا�شيyوموؤ�ش�ضyاملذهبyالرتوت�شكيyال�شيوعي,yكانyلهyالأثرyالفعالyيفyالق�شاءyعلىyاأعداءyالثورة.
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ي�شينني,yامل�شاعرyاملميتة
دكyلِعَبت, لت�شرُّ

واأنت,yكماyلوyكنتyاألواحyالقبور,
قرعَتyبابy�شرقةyجديدة-

yعمدًاyوجهكyيف
اأغلقواyالأبواب.

واأنتyب�شقَتyعلىyكلyاخل�شائر
ويفyوجهyكلyخملوٍقyمتعجرف.

ي�شيننيyحياتهyالرائعة
رماهاyعلىy�شكنيyيفyعراِكyحانٍة,

وراأ�شهyالذهبي
كثريًاyماyاأ�شاعهyyيفyعراِكyحانٍة,

yللنا�ضyتركَت
موهبتكyاجلاحمةyاملواظبة,
yالأمyاأر�شكyت�شموyكي
اإىلyقدرهاyاجلائر,

لكنyموهبتكyياyي�شيننيyخالدة,
yالعدوى, ملyي�شهاy�شمُّ
ملyَيُحyذرًةyمنهاyلyلينني,
ولyبطر�ضyالأكبyالنحيف...

وال�شنواتyالرهيبةyطارت,
ال�شنواتyامللعونة,yاأعدموَكyيفy»اأنغلتري« )9(  

yyاأنغلتري:yفندقyمنyفئةyاأربعyجنوٍمyو�شطy�شانyبطر�شبورغ,yوُجدyيفyالغرفةyرقمy5yال�شاعرyي�شيننيyمقتولً.   )9( 
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دوyyليلyاحلرية! جلَّ

كمyهوyموؤ�شٌفyاأنكyملyyتاأِت,yياy�شريجي,
اإىلyحانٍةyمنyال�شكلyالكازاخي,

حيُثyُي�شكُبyاجلنجلyاحللوyالأ�شفر,
ولكنyلي�ضyهناكy�شتائمyجريئة,

زٌنyاأنy»حافظ«yمعy»اخليام« كمyهوyحُمْ
ملyيجداyفيَكyَمَثلهما
يفy�شعيهماyالدءوب

لتمجيدyكّلy�شعراءyالعامل!

yي�شيننيyملyيكنyمعروفًا لكنَّ
ىyنغَمyخوجةyاأحمد )y  )10ال�شاريامي, عندماyyغنَّ

لكنyامل�شاألةyملyتكنyيفyذلك,
واإمناyيفyحد�ضyال�شاعر:

yوَجهyباكوyمنyرو�شياyاإىل
قدميِهyحمبوبyاآلهةyالإلهام,
yالأبدyاإىلy  )11( شاغاين�yد وجمَّ

y)!الروابطyعلىy  )12( لت�شاغنيyال�شكر(

رمبا,yاليومyاأي�شًا,yالثمل

yترك�شتانyمدينةyمواليدyمنyتركيyومت�شوفyوفيل�شوفyشاعر�y-)1093-1166y(yي�شويyعطاyاأوyي�شويyاأحمدy-ي�شويyاأحمدyخوجةy:اأحمدyخوجةyy   )10( 
الواقعةyحاليًاyيفyجمهوريةyكازخ�شتان,yكانyاأولy�شاعرyا�شتهرyبالكتابةyباللهجةyالرتكيةyاملحلية.

حافظ الشريازي: الشاعر الفاريس الكبري.

عمرyالخيام:yالشاعرyوالفليكyالفاريسyصاحبyالرباعياتyاملشهورة.

yي�شيننيyكتبy,تعارفهماyعلىyعامنيyبعدy.اجلن�شيةyاأرمنيةy,واآدابهاyالرو�شيةyللغةyمدر�شةy,ي�شيننيyال�شاعرyشديقة�y-شاغاين�yتاليانy:شاغاين�yy   )11( 
ق�شيدتهyال�شهريةy“�شاغاين«.

yyت�شاغني,yبيوتر:yلقبهyاحلقيقيyبوُلدوفكنيy-y�شحفيy�شوفيتيyو�شخ�شيةyاأدبيةyونا�شر,yاأحدyالأ�شدقاءyاملقربنيyلي�شنني.   )12( 
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ي�شيننيyبحٍبyي�شدyمنyجديد-
ة, يقطفyزنابقyاجلنَّ

والباعمyي�شدهاyبرفٍق...

yللنا�ضyتركَت
موهبتكyاجلاحمةyاملواظبة,
yالأمyاأر�شكyت�شموyكي
اإىلyقدرهاyاجلائر,

لكنyموهبتكyياyي�شيننيyخالدة,
yالعدوى, ملyي�شهاy�شمُّ
ملyَيُحyذرًةyمنهاyلyلينني,
ولyبطر�ضyالأكبyالنحيف...

اأجْل,yملyتوَقفyاأحيانًا
يفyف�شيحةy�شرٍب,

وحي لكنyاجلوهرyالأخلقيyالرُّ
كانyثروتكyالُكبى!

حيثyُتعار�ُضyالأغنية,
يبكيyاحلزنyمنyخلفyاجلدار,

ولي�ضyهناكyخل�ٌض,yحتىyلوyتنفجر,
وهذاyماyيقّربناyمعك.

هناكyاأمٌلyوفرحٌة,
عندماyاأغنيyالأغاينyحتىyالنهاية-

ن�شريyعلىyطولyالب�شتان
ة... يفyوطننا-yيفyاجلنَّ
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العيش - الوجود

-y؟yyاأناyاأكونyَمْن
اأناyنف�شيyلyاأعلم,y�شدقوين.
yاحلار؟yللموتyمتحرٌكyشبٌح�

–yجزئيًاyكانyذلكyحتىy,متاأخرًاyفهمُت
اأناyوليدyرغبٍةy�شهوانية.

لوyكنُتyاأعلم,yلخرتتyم�شارًاyاآخر
بعدyاأنyقدمُتyاإىلyالدنيا؟

ل,yالبتة!
y,ال�شياطنيyتتملكهمyمنyهمyكرثٌة
غريyاملذنبنيyيفyعواطفهم,

ملyي�شتطيعواyالإفلتyمنyهذاyالن�شيب,
وملyيخرجواyمنyمتابعةyعنيyالليل.
حتىyولوyوُلدُتyمنy�شهوةyالكلب,
حتىyلوyانزلقتyعلىyاللعابyمنyالفم,
y.والنباحyالأننيyعلىyعازمyغريyلكني
اأناyاإن�شاٌن!yيفyهذاyاأناyعلىyيقني.
- مبجردyاأنyفتحتyعينيَّ

y-حادyمنجٌلyاحلجرyعلىyكان
قوبلُتyبتملٍقyدينء,

وابت�شاماتy�شريرة,yو�شمرٍيyزائٍف.
انك�شفyيلyر�شٌم!y–yكانyعظيمًا,
عنyاأننيyع�ش�شتyل�شاينyالآثم,

ماتتyق�شيدتيyومقطعيyاللفظيyالأ�شلي,
وملyاأعدyقادرًاyعلىyالكتابة:
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yواأجوَف, ذلكyالر�شُمyكانyاأعمىyواأ�شمَّ
y!عاريًاyكانy,كلهyذلكyاإىلyواإ�شافة
ح�شرyيفy�شمرييyاأنفهyالبغي�ض,

اأنامهyوفّخمُه...
�شَتمُتyكيyلyاأختفي:

»اذهبyبعيدًا,yاأيهاyالهجومyاللعني!
حمة, طلبتyمنyاهللyالرَّ
وددتyاأنyاأقراأyرمزyالإيان,

yالر�شمyاملخادعyحرقyعقلي, لكنَّ
y.شمٍع�yاإىلyوحولهy,بالدخانyه ولفَّ
yال�شعريةyالأحلمyو�شعلة

اأحرقهاyيفyلهيبyالرميyالع�شبي.
yكنتyاأغنيyب�شكلyرنان,yكماyالزجاج,
yكانyيغلي, كنتy�شفافًا,yلكنyال�شرَّ

هاجمyجوهرyعي�شيyووجودي,
واإىلyالهاويةyتدحرجتyحياتي.
اإىلyاجلحيمyهوتyالنعمة

لتyاإىلyهباءyمنثور. وبلحظٍةyحتوَّ
اأغطيةyاجلمالyالتيyكانتyيفyحالةyال�ُشكر,

ُا�شُتْبِدلتyِبِخَرٍقyyنتنٍة,
حاولتyاأنyاأغلقyعينّي,

لكنهمy�شرخواyيفyاأذيّن:y»هذاyم�شتحيل!«
لي�ضyر�شمًاy–yقبٌح!yفليخفني,
رُت,y�شي�شتُمyبغ�شٍب ليفعل,yفكَّ

ى... ويذهبyبعيدًا...yلكنyل!y-yتعرَّ
...y!يدورyبداأyملعونًةyوزوبعًة
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َتهليُل الروح

y
تاألُّقكyهوyكفني
الذيyلفُّوينyبه.

اآٍه,yاأيتهاyامللكةyالبي�شاء,yاإقرئيyyعليyال�شلة,
وقويل:y»اأنتyاأغنيُةyَتهليِلyروحي«...
ٍةyيفyتلكyاللحظة, yالعاملyب�شدَّ اإيه,yلتغريَّ
ِحْكُتyاأناy�شحكًةyاآثمًةyعالية! ول�شَ

اأماyاأنا,yالأبدي,yفُكنُتyاأقراأyyاأغنيًةyخم�ش�شًةyلك.
هكذاyقويل:y»اأنتyاأغنيُةyَتهليِلyروحي«...

y.شدرك�yعلىyزهرةyعلِّقي
ورمو�شكyتنفتُح,yمثلyبراعمyالربيع,

�شلةyاجلنازةyفوقyراأ�شي,
�شتهاyاإليك والأغنيةyالتيyكرَّ
�شيجمعهماyقراٌنyعندyاللقاء,

وامللئكةyباكيةyمثلyاأطفالyحديثيyالولدة,
�شتقيمyوليمًةyمهيبًة.

yاأنyاأهَبyالأر�َضyجماًل, اأودُّ
yاأنyاأهبها. وال�شماَءyفرحًاyاأودُّ
y,كالأطفالyامللئكةyتبكيyعندما
عندهاy�شيمتلكyال�شُبy�شفقًة,

والأغنيةyوال�شلةy�شتجدانyبع�شهماyالبع�ض,
فقطyقويل:y»اأنتyاأغنيُةyَتهليِلyروحي«...
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الخريف

y,بقوٍةyاخلريفyظهرy,الري�شةyع�شبyجفت
اإىلyاجلنوبyُتهاجرyyاأ�شرابyالطيور,
الأوراق-القلوبyتهم�ضyبتوافٍق:
»لقدyا�شفررناyمنyاحلزنyوالأمل«.

وملتفتًاyاإىلyالوتدyالذيyتركه,
ي�شحكyاحل�شانyذوyالنجمةyالبي�شاءyعلىyجبينه:

»اأيعقلyاأنyاأتركy�شهوبيyالغالية,
اأيعقلyاأنyاأجدyم�شريًاyاآخرy؟«

اله�شابyوالتللyال�شبيهة
منyبعيدyاإىلyجلوٍدyغريyمدبوغة-
م�شتعدٌةyلأنyتخرجyمنyجلدها

خلفyالغرانيقyواأنyترتفعyاإىلyالأفِق
يفyتعط�ٍضyلyين�شبyاإىلyالرتفاع.

ة واحلقولyالع�شبيةyتندفُعyيفy�شبغٍةyمزرقَّ
متمنيًةyاأنyتتحولyاإىلyغيوم.

اأنا,y�شيقyال�شدر,yلyاأثقyيفyاخلريف,
ففيهyيكمُنyحزٌنyيائ�ٌض.
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: بياأ�ٍضyاأفرُكyيديَّ
منy�شيغّنيyلناyاإنyغابتyالطيور؟
والريحyتبكيyعندyالنهر,
وت�شقطyاأمامyاله�شاب.

كلyماyجرىyهناyلقرون
لأبناءyبلدناyالذينyم�شواyاإىلyال�شماء-

عاي�ْشُتهyyالآنyيفyحلظة,
لكنيyملyاأفهمyحقيقةyاأ�شا�شية:

بالتاأكيدyنحنyطوالyاحلياة,yمثلyالطيور,
y!اآخر؟yربيٍعyعنyُض� ُد,yوبعدyاأنyنلحَقyبالربيع,yُنفتِّ ُنَغرِّ
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َفُس األخير النَّ

yالنا�َض »الأر�ضyحتاولyاأنyت�شدَّ
اإىلyجوفها.yواأنَتyلyيكنكyاإيقافها!«-

الغر�ضyمنyهذهyالن�شيحة-
جعلَكyتوافقyعلىyال�شتلقاءyيفyالقب.

معyكلyيومyتتغلغُلyفيهاyب�شكٍلyاأعمق,
yعبءyالعاملyيفyحدبتك. جامعًاyكلَّ

ُكنُتyلأحملك,yكيyاأُعطيَكyب�شكٍلyاأ�شهل,
لكنكyاأنتyتختارyم�شريكyبنف�شك.

لyتعتقدyاأنكyعجلyالأ�شاحي-
يفyهذاyاملعنىyملyيجدyاحلكيُمyعيبًا-
يفyبدايةyالبداياتyوقعyعليك
احلملyالذيyقتلكyyيفyالنهاية.

عندماyمتوتy– �شتقامyوليمةyعنyروحك,
y�شيءyعنك, و�شيلفونكyبالكفنyويدفعونyكلَّ

وت�شّليyاجلوقةyاجلنائزية,
والكلماتyالدامعةyخلطاباتyالتاأبنيyغريyكافية.
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والنا�ضyدونyتكلٍُّفyوتظاُهٍر
يظهرونyر�شاقًةyغريyم�شبوقة
وي�شرعونyح�شدًاyاإىلyاملقبِة,

حيثyفمyالقبyمفتوٌحyعلىyم�شراعيه.

يبلعكyالتننيyيفyالطريق,
منزلكy�شتجدهyيفyاجلنةyاأوyيفyالنار...
غريyمعروف.yلyاأخبارyمنyهناك
ولyيوجدy�شهودyعياٍنyل�شوءyاحلظ.

yالديدانyيفyالأر�ضyعنyال�شيام, و�شتكفُّ
وتنطلقyاأغنيتك,yمثلyطرٍي,
yبي�شاءyشحابًة�yحتلُِّقyوروحك
yy...ُمْنَتِحَبٍةyغيمٍةyاإىلyوتتحول
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حكاية عن الطموح

يقولونyيلyاإنهyyملٌك!
y.يعرفواyاأنyيفyيرغبونyلy,يفعلونyماذاy
�شاأقفُزyاإليكyعفريتًاyعلىyخمموٍر,

اأيهاyالطموحyالأبله,yاأيهاyالغرورyامللعون!
لyتتواجدyعيناهyبل

بريٍق,yحيُثyيرق�ُضy�شيطاٌنyاأحمُق.
اإذاyالتقطَتyالنظرةyال�شيطانية,yتتحولyاحلياةyاإىلyجحيٍم.
يزحُفyاإىلyروحَكyثعبان,yيفتحyاأ�شرارyالآخرينyب�شكني,

خyالنواياyال�شافيةyبلحظٍةyواحدة. ويلطِّ
بدوراٍنyع�شوائي,yوبتعامٍلyع�شوائي,
يتلم�ض,yيفت�ض,yي�شيح,yي�شرخ.

y-ينبغيyلyكماy,ترتاجع–yترتاجعyواأنت
yماُر وي�شيُبyالدَّ

ما�شيكyامل�شتقيم,yو�شبكyاملنتظر.
!yشيئ�yحظyمنyلهyيا

لقدyوقعتyحتتyال�شرyالكوينyياyاأخي.
y,عم رمباyماyكنتyلتقع,yماyكنتyلتقعyيفyالطُّ

yاحلزنyال�شاحرyلل�شرفyاملمهورyبختمyال�شيطان, لكنَّ
واملكتوبyمنyاليمنيyاإىلyال�شمال,
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ملyيت�شعyلهyلyالعقل,yولyالرحم.
يثورyالدمyمنyال�شرyالكوين,
yيفyالقلبy�شمريyبتاح, يحكُّ

بتاحyمعyفانو�ٍضy�شخم-وقتyالليل
y.اخلادعةyوروحكyاأذنيكyدمكyيفyبال�شريرyق �شيمزِّ

الهديرyالوح�شيyال�شنيع,yال�شهواينyمتامًا
�شوفyيطلبyامل�شاعدةy�شيئًاyف�شيئًا
yدٍمyونوٍع. منyال�شياطنيyمنyكلِّ
ال�شتاءy�شيجمّدكyحتىyالعظم,

وب�شقٍةyواحدةy�شينزعyعنكyجلدك,yكماyلوyكانyبورقةyزجاج!
ال�شقيعyالذيyاخرتقyالتللyو�ُشجَنyيفyالعظام,

yyالروحyوتت�شلَّب. ي�شرخyمِبلءyyفمه:y»الطموحyهوyالرغبةyالتيyمنهاyت�شودُّ
اإىلyخمِرyاخليانةyالكونيةyلyتتحولyنريانyاجلحيم,

بلyالطموحyيفy�شكلهyالنقي,
بدونyال�شوائبyالتيyتعويyيفyُزرقِةyال�شماء.
مهماy�شرخyالغرور,yومهماyطلبyالغفران,

ومهماy�شغطواyحنجرته,yومهماyا�شطربتyاأنفا�شه,
�شرخةyال�شهوةyاملغرورةyتاأبىyالهزية.

والكلبyالأ�شيلyاملغرور
رفعyقدمهyعاليًا,
هكذاyاخرتَعyحجمه!

انظروا!y–يقُفyوينفُخyعلىyالقمر!
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خيبة أمل

1
ال�شعرyهجرينyودفاتريyنظيفة,

اأ�شعرyبالختناقyوال�شيقyيفyقب�شةyاأملاتي.
كماyيفyهذياٍنyاأقراأ:yاأ�شعرyبالختناقyوال�شيق!-
ولكنyاأينyرحلy�شوتيyال�شابقy–yغريyمعروف.

اأناyنف�شيyغريٌب...كيفyيلyاألyاأ�شقطyمنyعلو,
كيفyيلyاألyاأحرقyاجل�شورyخلفي.

, يفyاملدينةyالكئيبة,yكماyيفyحّماٍمyحجريٍّ
اأزداُدyyيفyالغرورyواخلداعyقذارًة.

لوyب�شرعٍةyاأحتررyمنyال�شل�شلةyالبغي�شة
ة. واأ�شلyمنyجديدyاإىلyال�شهوبyاحلرَّ

بردyال�شتاءyيجتاحy�شدري,yوروحيyت�شفي,
لكنyالعبوديةyت�شطهدينyوت�شّلني,

لyيوجدyطريقyاإىلyهناك,yاأناyيفyاأ�شٍرyدائٍم,
والدربyاإىلyالأر�ضyالأمyتطغيهyالأع�شابyال�شارة.
اأناyيفyاأ�شٍر,y؛اأناyيفyاأ�شٍرyيفyُبعديyعنyال�شهوب.

اأناyوحيٌد,yوالأ�شعارyلyتزورين.
املدينةyحتتyرحمةyالتجارyواملوظفني,
جتلَّطyالدمyيفyعروقهاyاحلجريةyال�شلبة.

اأب�شرُت,yوفهمتyيفyyنهايةyاملطاف:
اأعي�ضyيفy�شوقyاأمواٍتyاأحياء!
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2
y  )13( موكاغايلyقبyاإىلyشاأذهب�
اأ�شعyالزهور,yواأنحنيyاإىلyyالأر�ض.
رمباy�شاأ�شمعyيفyالردyعلىyذلك:

»اأناy�شعيٌدyلأنكyجئتyلزيارتيyاأيهاyال�شاعر!«
ينه�ُضyتتمايلyالظلل,
ونتحدُثyعنyتوليغني )14(  ,

ثمyعنyقا�شم )y,  )15عنyاإبداعهما,
يةyالفريدة, عنyالق�شائدyاملدوَّ

حيثyتلمُعyالبوقyيفyال�شطورyاملتوهجة,
ولyتخ�شىyقولyاحلقيقة.

وعنyاأبيyبكرyكايران )y  )16�شاأحتدث,
مyتقريرًا. وعنyجناحyبايبوتا*y�شاأقدِّ
وموكاغايلyنف�شهyعندماyكانyحيًا
ًةyاإىلyال�شماء. اأطلَقyن�شورًاyفتيَّ
»كانyامل�شريyللتحليقy�شيقًا,
لكنyال�شعرyلي�ضyمبذِنٍب«-
�شيقولyيلyموكاغايلyمتاأمًل

y.ال�شماويyالُبْعِدyيفyاأبدعهyالذيyال�شعرyببيت

y�شوفييتٌي. yyموكاغايلyماكاتايف:y�شاعٌرyوكاتٌبyومرتجٌمyكازاخيٌّ   )13( 

yyتوليغني,yاأيبريغينوفy:)1937-1967(yاأديٌبyو�شاعٌرyوعامٌل.   )14( 

. yyقا�شمyاأماجنولوفy:)1911-1955(y�شاعٌرyكازاخيٌّ   )15( 

yyاأبوyبكرyكايران,yبايبوتاy�شريكيبايفy–y�شاعرانyكازاخيانyمعا�شران.   )16( 
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يفyمنت�شفyالليلyy�شاأ�شمع:y»اأنقذyالروح!«
ويفyال�شباحy�شاأ�شعدyاإىلyقمةyكين�شاي )17(  .

لكلyجتارyالعاملy�شاأقولyمنyالعلو:
yاأنyاأب�شقyعلىyعاداتyالغرور!« »اأودُّ
وللنا�ضy�شاأنحنيyاإىلyyالأر�ض...

yذهبتهم؟yاأينyاإىل-
-اإىلyموكاغايل!

yyكين�شاي:yمقبةyتذكاريةyعلىyقمةyجبلyبالقربyمنyاأملاتي.   )17( 
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السهوب.. الليل.. الغموض

y�شرخة, نًاyبكثافٍةyكلَّ ملوِّ
تلقىyيفyاأح�شاينyالليلyوالغمو�ضyوال�شهوب.

وبل�شانyالهللyلعقُت
منyال�شطحyاحلليبيyالأمل�ضyق�شدةyالغيوم.

هلyهوyنغمةyوترyمقطوع,yاأمyاأننيyجنٍمy�شاقٍط؟
اأمyهوyر�ضyالكبدyبامللح؟
ا�شتيقظتyروحyحمامةyالليل

وغّطىyت�شفيقyyالأجنحةyوجهي.

عندماy�شرَخyالعدمyحويل
واأَنَّتyال�شياطنيyب�شكٍلyيائ�ٍض-
بداأتyاأقراأ,yكالدعاء,yلآباي:
yالظلم,yالواديyاملمتد حلَّ
ينامyبهدوء.yواأناyفقط

غريyقادٍرyعلىyاإيجادyالهدوءyيفyالليل.

يدعوينyال�شيطانyغامزًا
وم�شريًاyاإىلyالفناءyاخللفي.yواأناyاأكرر:
yyالذهبيyعمريyاأ�شرقyباأنyشمحُت�yملاذا«

يفy�شاعةyاجتماعyالنجومy-yثمارyب�شتانyالليل؟«
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وحلَّقُتyاإىلyحدوٍدyلyقعرyلها,
ومت�شكُتyباأغ�شانyال�شماء

ُملتهمًاyمعyالطحِنyثمارyاجلنة,
مذهوًلyمنyحتليقي.
-y»ال�شبعةyالنجوم«

النموذجyالأويلyاملبتدعyللوعاء-
غالبًاyماyيذكرينyبالكوبيز.

م�شريًاyاإىلyامل�شارyاإىلyاملجهول,
»دربyالتبانة«yبغمو�ضyيعزفyعلىyنف�ضyالوترية.

ولكنyاإذاyماyمل�شَتyاأوتارyالكوبيز-
...yوالأوغوزyyالكيبت�شاكyماآ�شيyشتوقظ�

اإىلyعْبءyالأحلانyال�شحرية,
y,الوحيدyالبائ�ضyyال�شيطانyمنyشاخرًا�
يهبطyاإىلyالرق�ضy�شيطانyمتحم�ضyوقوي.

عندماyيغطيyمنت�شفyالليلyاملنطقةyباأكملها,
ت�شبحyال�شهوبyرائقةyوهادئة,

وت�شقطyالغاباتyواجلبالyيفyالنوم.
yاملتدفقyنورهy,الهللyيرحل

منyالقرونyامل�شنونةyاحلادةyاإىلyالنتوءاتyال�شخرية,
y�شمعyبدايةyكّلyالبدايات... يجفُّ
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لكّني,yذاهبًاyكماyيفyالأحلم,
�شعدُتyيفyال�شماءyعاليًاyجدًا.
y.الأر�ضyاإىلyالرجوعyوقتyحان

عندماyا�شتعيدyوعيي,yاأرفعyيدّي:
y!اأثرyدونyتختفيyلy,الليلة-احلمامةyاأيتها«

لyتطريي,yاْبَقْيyyفوقyراأ�شي!-
مكتوبyيلyاأنyاأرىyالقادم,
لِّبهاyالرغبات, حيثyروحيyُت�شَ
وحلميyُيعطىyللكوكبار

و-ماyيجعلكyترجتف!-yاخليولyت�شهلyوتعدو,
واخلّيالةyيزقونyاللحمyاإىلyاأ�شلء!...

خجلتyاأحزاينyكلها
واختباأت,yyوُدِفنتyعميقًا,

اختفتyال�شياطنيyمنyاأغ�شانyال�شماء...

وحمائمyقبلyالفجر
مبباركةyاهلل

رفرفتyعلىyالأر�ض...
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مرثاة

بقرنهyاملعقوفyثقبyالهلُلyال�شحابةyال�شوداء.
ٌم. عائٌدyاأناyاإىلyالبيت,yوال�شمتyخميِّ
علىyالطريقyالطويلyتعبُتyقليًل,
وغفوت,yوراأيتyيفyاملنامyح�شانًا.

اأمتطيyاحل�شان!yواأماميyت�شيقyالوديان.
- �شرعةyال�شوء-yلy�شيء!yاأرىyمنyعلوٍّ
ملعتyالأحلُمyyاأمامي...yاأرىyالهدف!

لكنyح�شاينyاأكرثyاإ�شراقًاyوعلوًاyمنyاحللم!

اأمتطيyاحل�شان,yاأمتطي!...yومنyجديدyملأت
القوةyالعاطفيةyواملتهورةyللق�شيدة.
وح�شاينyيفهمنيyمنyن�شفyكلمة:

الطريقyُم�شرٌق,yومربطyاخليولyالذهبيyقريٌب.

كلy�شيٍءyاأبي�ُض,
ح�شاينyال�شماوي,

مثلyبجعٍةyي�شبح,yواأناyاأي�شًاyاأ�شبح.
yفوقyالهاوية: اأناyاأ�شرخ!y�شوؤايلyيتدىلَّ

»ياyح�شاين,yهلy�شتاأتي؟
هلy�شتاأتيyيفyاحلقيقة؟«
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ة العالمُة الخفيَّ

يفyال�شماءyتعومyالغيوم,
�شدريyيتنف�ضyبحريةyمنyجديد,

احلزنyغادرy�شدري-
yيتدفُقyاإىلyالكلمة. نوٌرyخفيٌّ

ٌنyبال�شحب نورyالنجومyُمَدخَّ
والهواءyبدونyج�شٍد,

yالليلyمثلy�شجرةyمنyاأعماقyال�شهوب,
جنومyمثلyبراعمyمتفتحة.

ال�شرyلي�ضyم�شادفًةyولي�ضyفجاأة
يومُئ,yجاذبًاyوواخزًا-

ملاذاyاأنتyواقٌفyحتتyال�شجرة,yياy�شديقيyالويف,
yyيفyاحلياة؟ تتو�شلyمنyاأجلyاحلظِّ

لyحتزْن,yولyُتخِفyغيظك,
واأنتyتقرتفyاأعماًلyاآثمة.
ال�شجرة-الليل.yفيهاyماآثرَك,

yyب�شكلyخميف. فيهاyعاملyالألغاز,yه�ضٌّ
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�شوءyخفيyي�شطُعyفوقك,
علمةyخفيةyو�شعتyعليك,yاأيهاyاملحارب,
اذهبyوراءهاyاإىلyاملعركةyاملميتة-
yن�شرًاyجديرًا! اأنتyت�شتحقُّ

y
�شجرةyالليلyن�شيمyال�شهوب,
تتمايلyقليًلyعلىy�شوتyالأوتار,
وُت�شيءyعاملyالليلyكّله,
مثلyعرو�ضyبطرحتها.

�شاوكيلي )y  )18مثلyعلمٍةyخفية,
مثلyزهرةyالفجرyيفyرحابةyال�شهوب,

نحوناyي�شرُعyالفجر-فليكن,
yy!قريبًاyشرتجتف�yال�شم�ضyاأجنحة

نyبالأحجارyالكرية. yy�شاوكيلي:yبالكازاخية-yغطاءyراأ�ضyالعرو�ضyاملزيَّ   )18( 



530

yyyال�شحاف��ةyكلي��ةyف��يyالموهوب��ةyالكازاخي��ةyال�ش��اعرةyتخرج��ت
y.1986yع��امyالحكومي��ةyكازاخ�ش��تانyبجامع��ة

yyyف��ي yاله��واء yن�ش��مة« yبعن��وان yالأول yكتابه��ا yش��در� y1991 yع��ام
yبعدyوظهرتy.القراءyاهتمامyاإليهاyج��ذبyالذيy»الم�شم���ضyالي��وم

ذل��كyدواوينه��اyال�ش��عريةyمث��ل:y»ال��روح«,y»اأحلم��ي«.

yyyش��امحوني�«y,»الظهيرة«y,»اإت�ش��فيتايفاyمارين��ا«yاأ�ش��عارyترجم��ةy
y.»العال��مyه��ذاyاإل��ىyاأتي��تyلأنن��ي

yyy.ال�شعريةyدواوينهاyمنyاثنينyبكينyن�شرyدارyاأ�شدرت

yyy,ال�ش��يوعيyال�ش��بيبةyاتح��ادyم��نyليني��نyجائ��زةyعل��ىyح�شل��ت
yش��يجيز�«yم�ش��ابقةyوجائ��زةy,العالمي��ةyالأدبي��ةy»األ���ض«yوجائ��زة
yآب��ايyالعظي��مyال�ش��اعرyلمي��لدy150y���الyالذك��رىyف��يy»ش��يناري�

قونانب��اي.

غولنار ساليكباييفا
) وُلدت عام 1963(

yyyالتيyالحياةyلظواه��رyالخا�شةyبالنظرةyال�ش��عريyاأ�ش��لوبهاyويمتازy.ال�ش��عريةyالمختاراتyم��نyالعدي��دyشم��ن�yاأ�ش��عارهاyدخل��ت
y.القارئyواهتمامyانتباهyيجذبyمماyال�شعريyال�شكلyعنyالبحثyاإطارyفيyاأ�شليةyبطريقةyالتعبيرyيتم

yyyاأ�ش��عارهاyتحكيyحيثyمبتكرة؛yش��عرية�yكتابةyشاحبة�yباعتبارهاyنف�ش��هاyعنyعبرتyالأول��ىyالمهني��ةyخطواته��اyب��داأتyاأنyمن��ذ
y.ومهارةyب�شدقyعنهاyالك�شفyيتمyالب�شريةyالنف�ضyلمعاناةyدقيقةyاإن�شانيةyتجاربyعن
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المقطوعة الموسيقية

الريحy�شتتل�شىyبعيدًا,
والليُلy�شيهتز.
�شتندفُعyظًل-

لنyتعرثyعلىyالطريق,
مثلyنهرyبلyجمرى,yلنyتتدفق.

�شتموتyنهاراتك,
و�شياأتيyالليل.

, اأنتyتتعذبyيفَّ
بيyحتلم,

تهّدئy�شمريك,yوتن�شىyب�شمٍت.
اأنتyلyترىyاأيy�شيء,
yجتل�ضyحمبو�شًا,
بائ�شًاyكئيبًا,

بلyناٍرyحترتق,yوب�شمٍتyمتوت.
جتريyال�شهور,
ت�شرقyالأحلم.
ويفyاجلانبyالبعيد

اأنتyل�شتyعلىyح�شان.
اأعلُم-yاأنتyت�شعفyوحتزنyب�شببي.

تدورyيفyالليايل,
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تت�شللyخلفyالقمر
بدربyالوهم,
دyاأحمق اأنتyجمرَّ

رماهyمالكه,y�شوتyبلyماأوى.
كنَتyت�شمىyقريًة,
لكنكyملyتتحطم,

تختبئ,
تتبدل,

لyتوافقyعلىy�شيء.
الأفكارyتتاألق,
امل�شاعرyتتدفق.
لyتذرفyدموعًا,

, لyُتَغنِّ
ولyتطلبyامل�شاعدة.
يذوبyثلجyالأمل,

ي�شحقهyالغ�شبyيفyالغدير.
رyعنyاخلطاأ, لyُتَكفِّ
ولyتتفاهمyمعyالعامل,

منyجديدyملyتربطyجناحيكyبقوة,
اأنتyلyت�شدقyنف�شك,
تتحدثyتافهًاyعنyهراء,
y,بنف�شكyتت�شل
توبخyنف�شك,
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yعلىyراأيك. ت�شرُّ
ارتعدتyال�شماء,
غارتyيفyالأعماق,

واأنتyتقول:yهدوٌءyربَّاين؟
تتنعمyباحلياة,

»y!ي تطلب:y«yياy�شم�ض,yُر�شِّ
و�شيحلyالليل...

...!yبعيدًاyالأحزانyكل
ت�شفي,yتتعايف,
تقررyيفyاخلفاء,
ترّدُدyبحما�ٍض:

»y!yرائعةyاحلياةy«
وت�شقطyخ�شي�شًا:

»y!yلهاyحدودyلyال�شعادةy«
وت�شمعyيفyالرد:

yماyنعم,yوبالن�شبةyلآخَرyyل...« »yبالن�شبةyل�شخ�ضٍ
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ع مجيئك تَوقُّ

توقعyجميئكyyمثلyتذوقyع�شلyالفلفل.
yالقمر؟yشريتفع�yمتىy:شوق�yنهارًا

توقعyجميئكyyمثلyرميyاجلليدyيفyاللهب,
والتخمني:y�شياأتيyاأمyلنyياأتي؟

توقعyجميئكyyمثلyال�شراخyيفyالفراغ,
كاأنyجتلدyنف�شكyب�شوٍطyقا�ٍض,

اأوyاأنyتتحركyمتلم�شًاy�شحابةyعمياء,
وتفرحyهناك,yحيثyحانyوقتyالبكاء.

توقعyجميئكyمثلyطريyيتاأرجحyعلىyغ�شٍن
يكنyاأنyينك�شرyحتته؛

انتظاركyمثلy�شحراءyُغمرتyباملاء,
اأوyمثلyالبقاءyمعyامل�شيبةyعلىyحدة.
توقعyجميئكyمثلyالنظرyيفyاملرايا,
واجلريyقبلyاأنyيبتلعكyال�شباب,
اأوyمثلyاإطلقyاألعابyناريةyمنyالثلج,
مثلyارتداءyقلدةyمنyملحyوزجاج,
واأثناءyذلكyالنذهالyبطعمyال�شم�ض,
وال�شراعyحتىyالن�شرyمعyظلك,
yy!احلياةyرائعةyهيyكمy:والت�شاوؤل
ياyاإلهي,yكمyهوyحلٌوyال�شياع!

انتظاركyهوyروؤيةyاخلبزyيفyاملنام,
اأوyالتحولyاإىلyحجرyاأبي�ض-اأبي�ض

رyيفَّ. منy�شاأنهyاأنyُيَذكَّ
حتىyمُت�شَحyyاخلدودyاملتوردةyمنyالعامل,

وت�شيعyعينيyاحلادةyهدفها,
...yَنهارyليَلyالطريقyاإىلyشاأنظر�

ومنyمناy�شيتجنبyمثلyهذهyال�شعادة؟
�شاأنتظرك,yويفyهذاyحياتي:
اأنا-اأنَت,yواأنتyياyحبيبيyاأنا!
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هكذا تسقط السماء

هكذاyت�شقطyال�شم�ضyمنyال�شماء,
هكذاyتنتحبyاجلبالyوالغابة,

yاملحررةyالبحرyاأمواجyتطلبyهكذا
y.املعجزاتyال�شاطئyمن

علىyاأيyحال,yاحلياةyرائعة!

اأحيانًاyيحجبyال�شبابyالعيون,
yوال�شرابyيتحولyاإىلyخداع,
وال�شكوكyتقتحمyالباب,

ومنزلكyمتحوهyالعا�شفةyالثلجية.

y!رائعةyاحلياةy,حالyاأيyعلى

منyال�شل�شلyيتمزقyقلبك,
يريدyاأنyيغادرyاملنزلyكليًا,

يفت�ضyيفyالكهفyاملظلمyعنyالأمل,
وت�شقطyروحكyيفyغياهبyالن�شيان.

y!رائعةyاحلياةy,حالyاأيyعلى

تندفعyنحوyالقمرyخل�شًة,
لكنكyمنyعلىyاحل�شانyتطريyمت�شقلبًا,

وبعدyاأنyتفقدyالدعمyال�شماوي,
تتحول إىل نتوء سهوب رمادي!

y
على أي حال، احلياة رائعة! 
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تجمدت ُوَرْيَقة  الروح

y,الروحyyُوَرْيَقةyجتمدت
وج�شمyال�شجرةyارجتفyمنyالبد,
وال�شرقyن�شفyم�شتيقٍظyاأ�شاء,

عنيyال�شم�ضyتنظر,
تراقبyمنyالغيومyالوادي,

وتتابعyعنyكثب:
كيفyت�شريyاحلياةyخلفyالنافذة؟
احلياةyُتدخلناyyيفyدورتها:
تارةyتبت�شم,yوتارةyتبكي,

وتارًةyتعطيyكلy�شيء,yوتارًةyحتجبyكلy�شيءyثانيًة,
حافظةyُوَرْيَقةyyروحي,

منyعيونyالليلyال�شود,yيفy�شمٍت
تتدفقyالأ�شعار...
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ت تطفو  المظالَّ

املظلتyبلباقٍةyyyتطفوyعلىyطولyال�شارع,
خمبئًةyالوجوهyيفyالتدفق.
توقفتyامراأة.yلكنyهنا
النا�ضyامل�شرعونyلyيعرفون
املراأةyمنyالع�شرyاملا�شي.

قyوتنتظر, مفرو�ضyعليهاyاأنyت�شدِّ
اأنyتنظرyطويًلyوب�شٍب,
عندyالتقاطعyتقفyمنحنية,

يفyقلبهاyاملحطمyتطريyالأمناط,
حتىyولوyكانتyمبتلًةyمتامًا.

بقيyالقلب,yوُم�ِشحyالوجه.
لyحتتاجyاإىلyوابلyاملطر.
غطتyيفyحلقة الذكرياتy�شُ

ب�شتانyاأملاتي.

يفyاحلقيبةyخبٌزyوحليب,
...yمر�شلةyغريyور�شائل
ولكنyلyاأحدyتعرفه,

غريyموجودينyاأولئكyالذينyا�شتاقتyاإليهم,
لنyيعرفهاyاحلاليونyاأي�شًا.



538

تبحثyعنyال�شم�ضyوراءyالغيوم,
-yَيرْوَهاyكي

كيفyمت�شيyيفyالعاملyوحيدًة
معyاإيانهاyالأبدي-y�شيطلyالقمر-

وي�شيءyالأفقyالبعيد.

املراأةyاحلزينةyتقفyيفy�شمت
يفyملب�ضyبي�شاءyمبللة.

الدمعةyلyتذوب,yلyتزالyواقفة
كتمثالyالأمل.

لنyي�شيءyالأفق,
ن�شيتyكلy�شيء,

اأحتولyاإىلyمظلةyاإنقاذ-
اأحميyاملراأةyاإنyملyيكنyمنyالهمومyالثقيلة,

فمنyاملطر.
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ال توقظني
yy

لyتوقظني,yلyتوقظني...yعندyالفجر
اأناyاأَُحلُِّقyyyيفyمناماتy�شماوية؛
لyتفت�ضyيفyالوقتyالعا�شف
اإذاyماyتهتyاأناyيفyاملتاهات.

كْنyاأغنيتيyالعزيزة,
وبال�شكوكyلyتعذبyروحي.
اإنyاأ�شبحُتyليًل-ا�شنع

منyالهواءyاخلفيفy�ُشُحبًاyعا�شفة.

اأمامكyينفتحyطريٌق
ملyحتمyبهyبعد.

لyَتْن�َشِنيyyyيفyالطريق,
واإلy�شت�شيعyاأنتyنف�شك.

هلy�شاأكونyيفyالنف�شالyوحيدًة-
�شاأبقىy�شديقًاyاأمينًا,

–yوعزيزًةy,اأبيًةy–yال�شهوبyمثل
عديةyوالعوا�شفyالثلجية. حيثyاحلريةyللعوا�شفyالرَّ

لyتلمنيyاإنyغ�شبُت,
ملجردyنزوةyالن�شيبyاخلاطئ,

�شاأندفُعyبعيدًا!y...yوذاتyمرةy�شاأظهر,
y.الع�شبيyشطرَي�yو�شاأنفتح

�شاأعودyبعدyانتظارyمائةyعاٍم,
�شاأفتحyالأبوابyالعزيزة,
وقو�ضyقزحyجلّيًاyبعدyاملطر,

�شاأمتلكyقلبك...
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بينيلوبي وأنا معًا...

y,تذمرyدونyننتظرyونحنyعامًاyع�شرون
نن�شجy�شجادةyانتظارنا.

ندمجy�شوءyالقمرyمعyحرارةyال�شم�ض
ونقفyيفyهيئتنا-

-yالأحياءyكلyمنyحياًةyواأكرثyالراحلنيyكلyمنyموتًاyاأكرث
بينيلوبيyواأناyمعًا.

بعدyاأنyاأطفاأyعط�ضyال�شحابةyالرمادية,
وو�شعyال�شخرةyخمّدًة,

ينامyالبطلyبعدyاملعارك.yونحنyننتظر,
مثلyورقةy�شجرyتنتظرyمطرyاخلريف,
مت�شّلبنيyوُمتلّوَينْيyyمنyالأمل-

بينيلوبيyواأناyمعًا.

يفyق�شرyالق�شورyالباذخة
y.القلوبyتدقy,ال�شبyمعyمتما�شيًة

نعي�ضyب�شعورyالفرح,
ومعyحلنyالرتقبyنن�شُج,

yy,النوافذyمنyالغرباءyاإىلyننظرyاأنyدون
بينيلوبيyواأناyمعًا.
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سامحوني

اأظهرواyجتاهيy�شفقةyورحمة,
�شاحموينyلأينyجئتyاإىلyهذاyالعامل,
yy,اأناyكماy,هكذاyوُلدُتyلأين
yyوب�شكلyعقيم. لأينyعملتyِبِجدٍّ

�شاحموين!

�شاحموينyلأنني
اأحببت,yحمرتقًة,

منتظرًةyاملحبوبyيفyالريح,
لأننيyلyاأذكرyالإ�شاءةyوال�شر,

�شاحموين.

�شاحموين,y�شاحموين
yاأن�شىyلyلأنني

اأننيyمنyقلٍبy�شاٍف
اأمتنىyالتوفيق,

لأننيyاأخد�ضyالأر�ضyواأ�شرخ,
�شامتًةyقدري!

�شاحموينyعلىyالإيانyبلy�شبب,
علىy�شعادتي,

عةyعلىyنحٍوyخمالفyللعادة, امل�شِّ
علىyكلyماyحولتموهyاإىلyوهٍم,

اإىلyومي�ضyنار.
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�شاحموين,
لأننيyملyاأفهمكمyدومًا,

وا�شتجبتyاإىلyمكركمyاملزدري,
و�شححتy�شايل,
وحلَّقُتyيفyاأحلمي,
متوهجًةyيفyحتليقي.

�شاحموا
الأغاينyوالكلماتyالقلبية,

الف�شتانyالتالف
عندyلقاءyقو�ضyقزح,

الأحلمyالتيyملyت�شبحyواقعًا,
كتفّيyاله�شتني,
َعَماّي.

�شاحموينyلأنني
علىyاأ�شئلتكم

ملyاأجروؤyعلىyالعرتاف
عنyالأحلمyاجلريئة

وحب�شُتyدموعيyاملتدفقة-
yy,شظايا�yمثلyقلبيyيفyحفرت

وتنزف.

�شاحموين
لأننيyاأخفيتyاجلروحyالدامية

حتتyاأربعنيyرقعة,
حتتyال�شبابyالّرمادي,
وحتتyت�شاقطyالأوراق.
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�شاحمواyري�شتي,
لأنهاyحلَّقت؛
و�شعري,

لأنهyارتفعyيفyال�شماءyمثلyحمامة؛
وكتابي

الذيyلأجلكمyاألَّفته,
واأناyاأرتع�ضyمنyاخلوف.

�شاحمواy�شرباتyyقلبي
يفyا�شت�شعارyمعجزة,

علىyاأمل
األyي�شكمyالبد؛

�شاحمواy�شاطئيyاملهجور,
الذيyمنه
. اأنظُرyِبُحبٍّ



544

كم انتظرتك! 

كمyانتظرتك,yكمyانتظرتك,
لكنyالظلمyملyيتبددyولyحلظة,
خفيًةyكنتyاأنظرyاإىلyالطريق,

حتىyاأجنحتيyملyاأمتكنyمنyت�شويبها.

انتظرتكyمثلماyينتظرونyخرياتyاخلريف,
مثلماyينتظرونyاخلانyعندyالبوابةyالذهبية,

اأمyمثلyقطرةy�شم�ضyربيعيةyمبكرة
َتهُبهاyyال�شماء.

انتظرتكyمثلyع�شلyعنٍب
ينتظرyيفyاملناحلyالأطفالyال�شغار.
مثلy�شهوبناyالقاحلةyيفyبع�ضyالأحيان

تنتظرyعا�شفةyرعديةyمنقذةyوهطولyاملطر.

بزغyالفجرyواأناyاأنتظر,
yكانتyالتيyواملراأة

طوالyهذاyالوقتyبا�شتمرارyمعك,
ملاذاyملyمتتyمنyال�شعادة...
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في الليلة الممطرة

 تبكي الروح

الروحyيفyالليلةyاملمطرةyتبكي.
لي�ضyهناكyماyهوyاأغلىyمنyروحك؟

روحيyجتوبyال�شوارع,
لًةyاآثارyحلمي. مقبِّ

ال�شوقyوالفرحyاإىلyالأبدyقريبان,
وقلبyالفتاةyيذرفyالدموع.
وحظكyمعyنظرتهyالقا�شية,
�شيدخلyيفyمعركةyمعك.

الروحyيفyالليلةyاملمطرةyتبكي.
لكنyمنyيوا�شيyروحي؟
حتىyال�شجرةyلyتواري
عيوبهاyيفy�شمت.

مرئيةyكلyقروحها,
وتنهداتهاyالثقيلةyم�شموعة.

ويفyقطرةyرطوبةyلعا�شفةyثلجية,
تكمنyالأحلان.
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باأمٍلyحلٍوy�شي�شتجيب
وبحزنyم�شرقy�شُيغري.
لنyاأ�شتطيعyال�شمود,
. و�شوتكyيعي�ضyيِفَّ

, اأخ�شىyاأنy�شوتيyه�ضٌّ
كيyيتغلبyعلىyكلyال�شكوك.

اأنتyقريبyمنيyيفyالليلةyاملمطرة,
واأنتyبعيدyعني,yمثلyهذهyالليلة.
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لن تجد راحة أبدية لك

في السماء

لyتوجدyيفyال�شماءyراحةyاأبدية,
اهبطyنحوي,yكنyمعي,yاأيهاyالقمر.
�شننظرyاإىلyالنجوم,yفمعyاحلنني
كلyواحدةyمنهاyخمطوبة.

وُلدتyكيyت�شطعyyحتىyموعٍد,
ومنyثمyتختفيyاإىلyالأبد.

ح�شنًا,yتعالyاأيهاyالقمر,yلyتكنyقا�شيًا,
اأنتyتعرفyاأنyالعي�ضyوحيدًاyم�شيبة.

والأر�ضyيفyاحلزنyوحيدة,
وال�َمِرحونyyيفyاحل�شدyوحيدون,
للوحيدينyكلy�شيءyي�شريyجانبًا,

حتىyواإنyكانواy�شعداء.

و�شوقيy�شيرتكyالنجوم,
�شاعرًاyبطعمyالدموعyاملالح.

ة. لyت�شلyاإىلyال�شم�ض,yفال�شم�ضyاأكرثyحدَّ

هيyلي�شتyرفيقةyطريقyلنا,yاأنتyواأنا.
يفyمنت�شفyالطريقy�شاأتوقفyاأنا.
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أسير على الطريق

 ُمْهديًا نفسي

اأ�شري,yعلىyالطريقyنف�شيyاأهديها,
y.يقابلنيyمنyكلyعلىyاأبعرثهاyالزهورyوكما

و�شوتyال�شعادةyاأ�شكره,
وهوyبداyيلyيفyالهاتفyاأبديًا.

احلياةyبلyحب,yبالطبعyجمردyخدعة,
وفراغ,yاإنyyاأعلمyذلك.

مثلماyبدونyثلٍجyلyيكنyاأنyيكونyهناكy�شتاء,
وبدونyطيوٍرyيفyالعاملyلyيوجدy�شيف.

اأ�شري,yاأ�شحك,yلyاأرىyحدًا.
لyاأ�شتطيعyالبتعادyعنyذلك.
اأجتولyيفyطريقy�شعادتي,

و�شاأذهبyاإىلyحيثyيقودينyقلبي.
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ه إلى السماء تَوجَّ

اإذاyغابتyال�شكينةyيفyروحك,
والأر�ضyتذهبyمنyحتتyقدميك-
توجهyاإىلyال�شماءyيفyروحك,

و�شي�شاعدكyاهلل!

كنyنقيًاyو�شادقًا,yلyت�شلyالطريق,
لyتلعنyقدرك,

حتىyلوyملyت�شتطعyاأنyجتدyنف�شك,
مثلyالقمرyو�شطyالنهار.

و�شاحيyلyيجفyمنyالدموع,
لديyحزٌنyيفyروحي,

لكنy�شعاعyال�شم�ضyجلبyالأمل
واعدًاyبيومyجديد.

ماyالذيyاأنتظرهyمنyاحلياةy–yالهدوء؟
ماyالذيyينتظرهyالقدرyمني؟
�شاأ�شاألyاحلديد,yلم�شًةyبيدي

جبهتهyالباردة.
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يا لها من سعادة

ياyلهاyمنy�شعادةy–yاأنyتلتقيyمعyالربيع,
منyال�شعادةyتبكي.

لي�ضyاخلريفyاأنتظرهyيفy�شوقيyوحيدًة
�شامتًةyالطني.

yبهجةyاأعي�ض؟y-yاأناyنف�شي اأيَّ
لyاأعرفyبعد.

اأجتولyيفyغابةyالعقلyالبكر,
اأجتولyيفyالظلم.

جميلyاأنyجتدyيفyاحلقيبةyذلكyالو�شاح
الذيyبانتظام
م�شحyموؤخرًا

تدفقyدموعyالغفرانyاحلارة.

كمyهوyمفرحyاأنyجتل�ضyعلىyكر�شيyمتاأرجح,
وتنظرyاإىلyالبحر,
وُتغرقyاإىلyالأبد

منyالقائمةyاأولئكyالذينyلyيكنyح�شرهم.

كمyهوyمفرٌحyاأنyمت�شكyالتدفقyاملجنون
الذيyياأخذyبعيدًا,

واأنyترق�ضyعلىyحماقةyالبحر,
كماyيطلبyالقلب.
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كمyهوyُمفرٌحyللروح,yعندماyيقطفون
الأزهارyلك,

–yاأنتyاإىلyالنتقالyالباردyالن�شيمyومع
!yفْلَيْجَتْح

اأنتyتن�شىyالكلy–yوالآنyيفyقروٍن
تعدyال�شاعات,

تنظرyكيفyيطريyالنور�ض
ة. يفyالغيومyبخفَّ

ياyلهاyمنy�شعادةyاأنyتلتقيyمعyاملوج
ووراءyزهرك

دyوامل�شحك, ترتكyالعاملyاملعقَّ
وكلyالأحزان.

اأنyتثقyفقطyبالبحرyوحده,
وموجyاملد,

ولي�ضyب�شيءyاأوyباأحدyاآخر.
واأنyتكونy�شعيدًا.
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yyyجامب��ولyلمعه��د yالتابع��ة yالت�ش��كيلية yالفن��ون yكلي��ة yف��ي yتخ��رج
yًمولعــاyكانyفق��دyالعلم��يyتخ�ش�ش��هyع��نyالنظ��رyوبغ���ضy,الترب��وي

y.بال�ش��عر

yyyعل��ىyكازاخ�ش��تانyح�ش��ولyم��عyتزامًن��اyالإبداع��يyن�ش��اطهyب��داأ
y.الوطني��ةyش��يادتها�

yyy»ال�ش��طوعy-yالقم��ر«yعن��وانyتح��تyلل�ش��اعرyدي��وانyاأولyش��در�
yف��ي yال�ش��باب yاتح��اد yجائ��زة yعل��ى yبف�شل��ه yح�شل��ت yوال��ذي

y.كازاخ�ش��تان

yyyح�شول��هyف��يyش��بًبا�yكانyال��ذيy»القم��ر«yكت��ابyبع��دهyاأ�ش��درyث��م
y.y»داري��ن«yالحكومي��ةyال�ش��بابيةyالجائ��زةyعل��ى

yyyرائعت��هyعل��ىy»األ���ض«yالدولي��ةyالأدبي��ةyالجائ��زةyعل��ىyح�ش��ل
ال�ش��عريةy»قنط��ور«.

مارالتاي ريميكبيك
) وُلد عام 1969(

yyy.المبدعينyوالمفكرينyللفنانينyتمنحyالتيyمراتyثلثyكازاخ�شتانyجمهوريةyرئي�ضyمنحةyعلىyح�شل

yyyتفكرyهل«yyyy,»الت��ذوقyنزوات«y,»قاراجاد���ض«y,»بالأ�شالةyال�ش��عور«y:مثلyالقراءyجمه��ورyبي��نyق�شائ��دهyم��نyالكثي��رyانت�ش��ر
في؟«,y»ال�شعادة«,y»ن�شيدyال�شف«yوغيرهاyالكثير.

yyy.كازاخ�شتانyكتابyاتحادyمجل�ضyشكرتير�yمن�شبyشغل�

yyy.»الكتابyغرفة«yالحكوميةyال�شركةyمديرةyمن�شبyالحاليyالوقتyفيyي�شغل
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الِعقاب

بتyروحي,yمثلyوتر, مئاتyاملراتyعَذّ
معyاعتقاديyباأينyاأهزمyال�شيطان.

, تطريyالغرانيقyبعيدًاy–yوالقلبyيئنُّ
يبكيyدمyالقدرyويتجمدyيفy�شراييني.

تبكيyاأبواقyوطبولyاجلنازات,
اٍمyتركواyعرو�شهم. علىyحكَّ

عبثًاyيبحثyال�شعراءyعنyهابيلyحتتyاحلجر,
اأجدادهمyقاتلyاأخيهy–yقابيل.

منyاجلنونyاأجري,yولyاأ�شعرyبرجلّي,
منyالنارyالتيyبالأم�ضyاأ�شعلتها.

اأنا,yمثلyقابيلyالذيyدفنyاأخاه,
لقرٍنyاأعاينyواأبدوyمذنبًا.

اأنتظرyمثلyاجلميع-تعزفyاأبواقyاجلنازة
�شيتدفقyالنا�ضyاإىلyاملحكمةyمنyاجلهاتyكافة.

بالدروبyوالطرقاتyال�شماويةyوالأر�شية,
و�شيحا�شُبyقابيلyمعyهابيلyاأمامyاهلل.
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الخلط

منyالقذِفyوالعنيyال�شريرةyتعبُت,
واأ�شبحتyمثًلyعلىy�شفاهyاجلميع.
غريyاخللطyيفy�شمتyمنت�شفyالليل

ملyاأجدyروحًاy�شريحة.
yيلyالكونyوك�شف

اأ�شرارyالنجومyيفyالقمرyاملكتمل.
�شكبُتyروحي...yوفرحت!

ونظرتyاإىلyالوراء...وحزنت:
معyَمنyyا�شتلقيُتyعلىy�شريرyال�شهوة,
لوyاأنyملكيyاحلار�ضyهرب,

لوyاأنyال�شديقةyكانتyجمرّدةyمنyاخلجل,
لوyاأنyالقمرyبكىyفوقنا؟

اأينyذاكyاحلبyمعyدمعةyعلىyاخلد؟
yyيفyالنهاية... حلٌوyيفyالبداية,yومرٌّ
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التائه

اإيه,yياyاأورال!yياyبوؤبوؤyعينيyيفyعتمةyاحِلقب,
اأناyاأيلك,yاأناyقريبكyالذيyذهبyاإىلyال�شهوب.
اأنا,yمارلتاي,yاأنظرyاإىلyالغربyمبرارة,

يفyالوقتyالذيyي�شتقبلyفيهyال�شرقyفجرًاyجديدًا.
yشاأربط�y-احلزنyشجرة�yعلىy-y  )1( داراكyعلى
�شارخاتاً )y  )2كبريًا.yومنyجديدy�شاأنظرyاإىلyالغرب:

هناكy�شارخاتي,yمثلyحزامyاجلدyاأورال,
موجةyمتلهفةy�شرَقْتُه.

اأناyاأي�شًاyكنُتyقدyانزلقُت,yمثلyحزاٍمyمنyعلىyاجلذع,
y.مُتَحyملyالعظماءyالأجدادyذكرىyيفyلكنy,واختفيُت

مثلyمهرyفقدyاأمه,
لyاأتعبyمنyالبحثyعنها.

عندماyاأَجْنَبyyالزمُنyyالأبطالyاملتمردين,
y.اليائ�شةyالأغاينyالقبيلةyغنَّتyعندها
اإيه,yياyاأورال!-yالوحيدyوالفريد,
اأنتyتعرفyقوةy�شعراءyyالكونyكلهم.
اأناyفقطyاأم�شيyعندy�شفحyه�شبة
ال�شاعرyالقائدyكارتوغان؟
اأناyاأ�شابهyفقطyخلفاءه

yyداراك:y�شجرةyعلىyالقب.   )1( 

نyكبري. yy�شارخات:yمنديلyملوَّ   )2( 
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وببيقyاملجدyلyاأتفوقyعليهم.
ولكنyمنهمyَمْنyن�شيyالرتانيمyال�شابقة,

هوؤلءyاأخرجوينyعنyطوري
بغبائهمyو�شممهم.yماyكانyلينقذهم
y.العظيمyاإيكيل�ضyولy,الكوبيزyشوت�

منyخللهyتدعوينyطبيعتي
وت�شعرy»ببوزينغني«yال�شوغورا.

yاأنyاأغّنيyمعاناتي- منذyذلكyذلكyyواأناyحمكومyعليَّ
اأُقلُعyyاإىلyال�شماء,yواأهبطyعلىyالأر�ضyبثبات.
اأعادyاأورالyالأوراقyاإىلyاأغ�شانy�شجرةyاحلياة.

واأخبyمنyكانyاأ�شليف.
اأورال,yاأمامyمنحدركyالذهبّي

اأقُفyكماyيفyحكايةyنهايتهاy�شعيدة.
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 كلمات وعيون

بيتyالكتَّابy�شاخٌبyورائٌع.
اأخطُبyمتاأخرًا,yواأعرتفyمتاأخرًا.

اأنه�ضyمنyخلفyالطاولةyال�شغرية.
الوقتyمتاأخر,yياyاأ�شدقائي,y�شاأرحل.

النظراتyحتفرyيفyظهري,yكال�شهام,
اجلميعyمتل�ش�شونyمتحم�شونyوجريُئون.

النظراتyحتفرyيفyظهري,yكال�شهام,
رمباyلنyاأخرجهاyواأناyاأ�شري.

جميعyاخليولyمعyحوافرyذهبية,
تطريyبقربيyمعyاحلا�شية.

اإماyاأنهمyيفy�شباقyيتناف�شون,
اأوyاأنهمyعلقواyيفyاملا�شيyوغرقوا.

ياyطفولتي,yاأنتyتعب�شنيyمتجهمًة-
ال�شدرyيزقهyغناءy�شوغور )3(  .

حنيyاأتذكرy�شرفyماخامبيت )y  )4وانتقامه,
لyاأعطيyللتوا�شعyعهدًا.

كوكوبوز )y  )5النجومyتبكيyيفyال�شهوبyوفوقها,
yعندماyت�شلyبُعرفهاyاإىلyمنابعyاآباي.

yy�شوغورy)األيليy�شوغور,y–y)1862-1961yموؤلقyكيويyوموؤٍدyكازاخي.   )3( 

yyماخامبيتyاأوتيمي�شوفy–y)1803-1846(y�شاعرyوقائدyوواحدyمنyموؤ�ش�شيyحركةyالتحريرyال�شعبية.   )4( 

yyكوكوبز:yالأ�شماءyالأ�شطوريةyللنجومyيفyقاعدةy“مغرفة«yالدبyالأ�شغر.   )5( 
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بُعرفهاyامل�شعyتغ�شلyالكوكوبوز,
وتندفعyاإىلyاحلرية,yوحتطمyالقيود.

يفyبيتyالكتَّابyتدورyالدوامة.
لقدyحانyالوقتyللت�شادق.

ل,yملyَيِحْنyبعُدyyلأحفادyكامبار )6(  ,
y.بقوةyبحوافرهمyويركلواyyليقهقهوا

ويزقواyاأ�شنانyبع�شهمyالبع�ضyيفyاملبارزة,
ويت�شادمواyبجباههمyامل�شحوقة.

ذكرىy�شاكني )7(  ,yوذكرىy�شابيت )8(  
يفyمعاركyالعميانyلنyُتقتْل.

اإذاyملyيلم�ضyقاديرyالكحول,
فاإنyموكاغايلyملyيخجلyمنyاخلمورyالقوية.

اإذاyاحرتقyاآديلyمعyاأمريخان )9(  -
فنحن,yكماyيفyهذيان,y�شاهدناyتلكyاملواقد.

النظراتyحتفرyيفyظهري,yكال�شهام,
النظرات,yكال�شهام,yحارقٌةyوجريئة.

رمباyهيyعيونyالراحلني.
رمباyهيyعيونyالأحياء.

yyكامبار:yبطلyملحمةyكازاخية.   )6( 

yy�شاكنيy�شيفواللنيy:)1897-1938(y�شاعرyكازاخي.   )7( 

yy�شابيتyموكانوفy:)1900-1973(y�شاعرyكل�شيكيyyكازاخي.   )8( 

yyاأمريخانyباليكيبيكy:)1969-2014(y�شاعٌرyكازاخي.   )9( 
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الشامان

y,الأعايلyيفyحّلقيy,اخلالقyاإىلyاأغنيةyمعy,الطيورyاأيتها
واإىلy�شرفyالإن�شانyانظري؛

y, انظري,yلقدyاختباأyيفyعروقيyجنيٌّ
yالظلمyالأخرى. اأمامهyترجتفyجنُّ

يفy�شحكyجّنيyحلمyطفل,
حفيفyخطواتهyجنيةyالقلب.
بكاءyالكوبيزyارتفعyyاإىلyالقمر,

y.اأ�شعًةyالأوتارyمفاتيحyحَترقyالليايلyواأ�شبحت
�شاأموت-y�شيبكيyاجلني,yوي�شرخyالطائر
و�شيتحولyالأملyاإىلy�شعاٍعy�شاطٍع.

�شيلمعyال�شعاع,yو�شاأعودyمعyاأ�شرابyالطيور,
واأت�شلقyمنyحتتyالأر�ضyمعyالورود.
اإماyيفyالوقتyالذهبي,yاأوyالربيعي
لتنيyعلىyفميyباأغنيةyرائعة. قبَّ
حبيyالأولyمنyال�شحراء

حyالآن. مبنديلyال�شماءyالأزرقyتلوِّ
ملyاأن�شهاyيفyدوامةyالدنيا,
yاحلبyقبلyاملوت. لنyيوتyيِفَّ

مرةyاأخرىyتدورyالأفعىyليًلyبالقربyمنyالنار.
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ملكيyاحلاميy�شديٌقyلها.
yوجنيَّةyيفyوفاق- عندماyيعي�ضyجنيٌّ
لyيوجدyيفyكلyالأر�ضyماyهوyاأحلى.

y,ال�شماءyاإىلyيديyاأرفع
لكنyا�شتجابًةyلل�شرخةyَت�شمُتyاأرواحي.
اأنِتyمنyاجلانبنيyذهبية,yاأيتهاyالأفعى؛

. �شدركyاملخفيyف�شيٌّ
لyتلمعيyيفyمنامي-yاأتعذب,
yيفyاملنامy–اأبكي. لyتاأتيyاإيلَّ

اأنِتyمثلy�شبيكٍةyت�شعنيyنورًاyيفyالظلم,
y.تتلألئنيyالذهبيyبتاجك

ملكyالكلماتyمنyاجلبالyالذهبيةyيتنهدyح�شرًة.
يتنهدyبرودةyوحزنًا.
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الخالق

نرثyالنجومyيفyالظلم,
رفعyال�شم�ضyاإىلyال�شماء,
ولدyاحلياةyعلىyالأر�ض,

نفًياyللموت.

احلمدyهللyالعظيم
علىyاحلقyالذيyلyمثيلyله؛
ال�شكرyلكyعلىyكرمyعطاياك,

ال�شكرyلكyعلىyحكمتكyيفyاأفعالك,
y!خللودكyوال�شكر

اأمامكyوحدكyاأ�شتطيع
اأنyاأتباركyللمعركة,
اأوyاأ�شكوyم�شريي,
واأناyاأ�شّليyبطماأنينة.
املجدyللخالقyالعظيم!
اأعبُدyواأ�شغي:

تاجyالتوافقyاجللي
األب�شتهyللأر�ض.
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يفy�شمعكyوب�شرك-
البحر,y�شفوحyاجلبال,yاحلواف,

ال�شهوب,yوعنيyالنهر
معyنقيقyاأزواجyال�شفادع.

الأفقyالذائب
بقدرةyلقادرyيحيا.

ال�شهوبyاملغادرةyللنوم,
تتنف�ضyعبريًا.

مهدyحياتي,
بابyاإىلyالعاملyاملوهوب.
اأنتyحلميyوهديف,
وثوابyاإياين.

الأبوابyمفتوحة,yادخلوا
يفy�شحةyجيدةyاأوyِبُجروح,

رعاياyوقادة,
اإىلyالأبديةyي�شريونyمت�شاوين.

اأيهاyاخلالق,yاأنتyنّزلتyيل
كلمكyيفyاملوعظة-
اأناyفرخك,yور�شولك

وب�شمرٍيy�شاأتقبلyالمتحان.
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اأقولyببهاٍء
بل�شانyاأفواٍهyعديدة:

عاملناyحتتyالقمر,yمنزلنا
�شنعتهyبقدرتك
و�شعوركyالقادر.
اأنتyملجاأيyالأمني,
واإياينyو�شندي.
اإذاyغادرتنيyروحي-
ليكنyذلكyلي�ضyبقريٍب.

�شاأرددyا�شمك,
وقلبيy�شيخفقyمثلyطري.
اآلفyالكلماتyيفyالفجر
تخرُج,yمقد�شًة,yوم�شّلية.

�شيقولyالر�شولyواملوؤذن
بارتعا�ض:y»املجدyللخالق!«
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حجر بالبال

اآخذyيفyيديyكوبيزyوحزينyيهداأ.
كلماتيyتلمعyكحباتyالعرقyيفyاحلّر

y,جبينيyعلىyتخرُج
yوقلبيyاحلجريyيذوبyويذوب,
عندماyاآخذyيفyيديyكوبيزي.

ياyبالبال )y,  )10اأنتyقريٌبyلنا,yونحنyاأحفاٌد,
نتقا�شمyاحلزنyوالفرح.

نحنyاأي�شًاy�شبورون,yواأي�شًاyثابتون,
مثلك,yياyبالبالyالذيyمنحتyلناyاحلياة.

لقدyرفعتناyباأ�شمائناyودمنا,
ياy�شريكيyباحلزنyوالروحyاملجروحة,

لقدyمنحتناyاحلبyالأبدي,
ْوَتyyمنyالأر�ض,yواأناyللأر�ضyغريٌب. اأنتyمَنَ
»ابجد...-اأهم�ض,yاأبجد...«-yماذاyتعني؟
عنyذلكyيجريyجداٌلyلقرونyعديدة؟

قلبيyاحلجريyيبكي,
عندماyاأنظرyاإىلyبالبالyعنyكثب.

لقدy�شموتyبروحيyاإىلyماyوراءyالب�شر,
اأنتyجذبتنيyاإىلyاألعابكyال�شيطانية.
كنَتyو�شطyالأحياءyاإىلyالأوان.

yyبالبال:yحجرy�شريح.   )10( 
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نتyمنyاأنyمتجدyيفyاجلنازةyاملوت. متكَّ
وليدyال�شماء,yوهلyاأناyاأجروؤ...

الوحيدyالذيyيتذمرyمنyاملوتyعلىyالأر�ض؟
y,كالأفاعيy,ولتلفنيy!البتة
اأياديyالفتياتyيفyالظلم.

لي�ضyمبقدورyاأحدyاأنyيتلكyالقدر,
اأمامyالأبديةyالبواباتyم�شرعة,
وددُتyاأنyاأقدمyقربانًاyعلىyالقب,
لكنyلyيوجدyعدوyجدير,yمثلyاأ�شد.

بالبال!...yعلىy�شدريyنزلتyقطرتان,
yوينب�ُضyب�شوتyعاٍل. والقلبyيدقُّ

اأنتyتبكي,yياyاأخي,-yالدموعyت�شقلyاحلجر؛
اأناyاأبكي,yياyاأخي,-عينيyَتْنزف!

منذyالقدمyوال�شم�ضyمتنحنيyقوتها,
لكنyوحدهyيكنyاأنyيرىyاحلقيقة
بعيونyاأبديةyونورyاأ�شلي...

واجلدالyبنيyال�شيطانyوالإن�شان
وحدهyاهللyقادٌرyعلىyحّله.
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الصورة الزيتية

بقيyالقلمyعلىyالطاولة.
هناكyورقةyعلىyالطاولة.

yيفyالظلم, اأْ وهذاyم�شباحyملyُي�شَ
وهذاyالقراآنy-بدونyف�شةyوذهب.

والنهارyيقف,yلكنهyحمرومyمنyالغروب,
يبدوyاأنyلyفجَرyاأكرث,

لكنyالزهرةyموجودةy-قمرية,y�شفراءyاللون.
�شيكونyمنyالأ�شحyالقولyعنهاy-رائعة!yولكنyماyذنبyالورقةyوالقلم,

يفyاأنyالعاملyطارyمنyمكوكه,yاأ�شبحyفظيعًا؟
وباملنا�شبة,yييلyالقراآنyنحوyال�شاعة
ونحوyالطائرyمتيلyالزهرةyاحلريرية...
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القنطور

ابنyال�شهوبyالعظيمة,yاأ�شرجتyح�شاينyاملجّنح.
مyطبعي! y–yغريyُملجِّ yالعدوyعليَّ انق�ضَّ
وال�شيوفyملعتyمثلyالُعقابyال�شماوي.

كمyمنyالزهورy�ُشحقت,yكمyمنyالأع�شابyجتعدت...
ياyعزيزي,yاأنتyتوؤكد:y»تعمقتyالتجاعيد«.

-yاليوم؟yهذاyروؤيةyمنyتعبُتyملاذا
يفyالبحرياتyلyتنقرyالأوُزyالأوَز,
ال�شقرyطامٌعyيفyظلyالع�شفور.
طحنهy�شعبي.yلكنهyياأتيyلزيارتنا

منyرحابةyالف�شاء,yحيثyرعدyاملا�شي,
روحyرائعةy–روحyاأ�شلفناy-للقتالyمعyالعدو.
علىyالأر�ض,yكماyمنyكف,y�شيرتكyالعظام,
ولكنyالدعمy�شوفyيوُلد,yويحميyاملنزلyالأم.
�شياأتونyوبعدyاأنyينتقمواy�شيتبددونyيفyالرماد.

علىyالأر�ض,yكماyمنyكف,yاأرواحي.
حتىyالنهايةyلوyنفهمyالأغنيةyالتيyطارتyاإلينا

منyالأزمنةyالغابرة.
مثلyاحلكيمyكولتني,

yشاأين�yوماy.حلميyفقدت
حتىyبابتكاراتyاليوم؟yاأناyيفyامليدانyوحدي...

ماyالعملyمعyجهلyالأزمنةyالغابرة؟
لقدyتخا�شمyمعyن�شفyالعاملy-وعليناyاأنyنفهم
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ا�شتمراريةyالأزمنة,yورابطةyالأحياءyواملوتى,
اإذاyطاردناyوحطمناyبع�شناyالبع�ضyمرةyاأخرى

لyبالإن�شانyب�شدة, الإن�شانyينكِّ
لكنyالهدفyلyينبغيyاأنyيكونyحمزنًا,y�شدقني!

اجلامحyبقلبهy–yَيحرقyاحلي.
لقدyاأدركناyهذهyاحلقيقةyالآن

ح�شانyمتنيyغريyمنك�شرy-yظلyالإن�شان.
اأ�شلفyاليومyيفyاملنامyلyيزعجونني.
قلبيyمنهم,yومنyالزمانyالبعيد,

لyيوجدyفيهyاأيyا�شتجابةyلغ�شبyالنار.
ملاذاyاأنتy�شامت؟yَيحرقنيyالأ�شف.

وماyالذيyتعزفهyيفy�شدري,yاأيهاyالكوبيز؟
-yجديدyمنyاأماميyالروؤيةyظهرتy,فجاأة
منyاحلدودyال�شماوية,yمنyكوالي�ضyالنجوم.

كماyلوyاأنy�شل�شلةyنتوءاتyاجلبالyال�شغريةyانتهت,
اأ�شبحُتy�شل�شلةyمنyالتللyالقوية,yكماyكنتyيفyالأيامyاخلوايِل.

ثمyقفزتyعلىyالطرقyالرنانة,
ًاyالقمر, �شاحقًاyاحلجرyاخلالد,yوهازَّ
وطرُتyاإىلyال�شماءyب�شرعةyالبق.
َحلَّقُتyقاطعًاyال�شراراتyاحلارة,
حوافريyالذهبيةyيفyالأعايِل,

مثلyالأهلة,yيفyالهواءyالأ�شودyملَعْت.
اجل�شارةyا�شتولتyعلىyروحي.yوالنجومyالبعيدة

. تyال�شرخاتyاملتاأججةyيِفَّ هزَّ
-yاإثارةyيفyشرخت�y-y!اإلهيyياy,الأجدادyاأرواح«

اأعطنيyاملباركةyمنyاأجلyالتوفيق!«
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الصورة الشخصية

مثلy�شليمان,yحتدثُتyمعyالوح�ضyوالطيور
�شُتyاأناyراأ�شي. باأغنيتيy�شوَّ

yمنقر�ض,yنرثُتyال�شفحات, ,yمثلyعامَلٍ بعدyاأنyمتُّ
ْيُتyيفyفراغ. ملyاأ�شتطعyجمعyاأفكاري,yوغنَّ

yمنyالغبار. اأذهبyمعyالوقتy-yلكنyالوقتyاأخفُّ
يفyكلyمكانyاأرىyاحلزنyيفyواديyاحلياة.
اأناyملyيدمرينyاخلريy-yالذنوبyاأحرقتني.
ملyاأجدyاأ�شدقاءyحزيننيyيفyقاِعyاحلزن.
وكْنزyالقرونyيفyهدوءyتاجyحمل,

y�شيء,yكلy�شيءy�شرقهyالزمن. ُنهبyكلُّ
روحي,yرمباyاأ�شبحِتyالآنyقلبًا

جلملy�شغري؟yرمباyتعي�شنيyدونyاأنyتتذكريyال�شر؟
ماكرyوخادعyحتليقك,yاأنتyتفت�شنيyعنyنف�شك

التيyُفقدتyعلىyالأر�ض,yحيثyلyيوجدy�شوىyاحلزنyواخلداع.
�شتنتقلنيyاإىلyاآخرين,yت�شفرينyريحًاyربيعية.
غطتyثلوجyني�شانyالزهرة.yاإنهاyت�شبهني.

الزهرة,yمثلي,yحتتyق�شرتهاyتخفيyاحللمyبالأبدية.

بلغتyالأحلم-yاأنِقْذyنف�شكyمنyالأكاذيبyاإىلyالأبد.
اعتقدُتyاأنyق�شائديyيفyتدفقy�شريع

�شتوا�شلyحياًةy�شريعةyاخلطى,yو�شتوؤجلy�شاعةyاملوت.
ومثَلyالع�شبyال�شحراوي,yمددُتyجذوريy-yاأوردتي,
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رتyيفyهذاyالعامل,yولكنyهلyبلغتyالكثري؟ وجتذَّ
ماذاyدمرت؟yماذاyخلقت؟yعلىyماذاyاأنفقتyقواي؟

اأناyيفyالثلثنيyمنyعمري.yغارٌقyيفyالتاأمل.yوم�شودةy�شوداء.
وهلyحتتاجyاإيّلyاحلياة؟yومليئةyباحلزن,
ماذاy�شتقولyللنا�ضyاأغنيتي–yخيطyالإنقاذ؟
ملyيلحظyاأ�شدقائيyواأعدائيyعبثًا
yيكننيyاأنyاأقولyاحلقيقةyوحدها. اأينِّ

حتىyواإنyكانتyاأحيانًاyُمّرةyيكونyعلىyالقلبyوعلىyالأذن,
بنيyاحلياةyوعدمyالوجودyيقودينy�شطري.

–yذبابةyشعرة�yطرفyعلىyمرةyذاتyجل�شْتyفلو
�شتتاأملyعظامكyويهاجمكyالأمل.

yم�شاراتيyعبyالظلمy-yلقدyاأ�شبحyعزيزًا, رُّ مَتُ
y.القمرyهوyحلميy,النا�ضyعليهyيتعرفyو�شوف
حنيy�شقطتyقطراتyاحلبyالأحمرyيفyاحلليب,
عندهاyُيظلمyقلبيy-yكوبيزيyوترy–yاحلزن.

وهذهyالنظرةyاملوجهةyاإىلyمكة,yهناy�شجادةy�شلة,
وهذاyالإن�شانyيركع,yلتحبهyال�شماء.

يفyالروحy-yهدوءyو�شمت,yخمفّيانyعنyالعني.
انظروا:yهلyاأناyم�شتقيم؟yهلyاأناyاأ�شبهyنف�شي؟
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د في دعم محمَّ

...yماy-yاإيه
ركعُتyوا�شعًاyالعاملyكلهyعلىyركبتّي,
�شاأق�شمyلل�شم�ضyاملغادرةyق�شمًاyمقد�شًا:

-yاملميتةyالظللyالكازاخyاأر�ضyعلىyت�شقطyعندما
yاأنا! فاإننيy�شاأ�شتبدلyري�شتيyب�شيٍف,yو�شاأهبُّ
فyمبا�شرة. �شاأطلقyاإىلyالفجرyبق�شمي,yو�شاأهدِّ
اأمامyال�شم�ضyامل�شرقةyاأي�شًاy�شاأق�شمyراكعًا.
اأناyهنا,yاأمامك,yياyوطنyالأجدادyالعزيز!

نحنyمعكyمنyنف�ضyالدم,yو�شاأكونyاأولyمنyيدخلyيفyالقتال.
لقدyوُلدتyيفyيومyوفاةyنبيyاهللyحممد.
yالأر�ض؟yاأيتهاy,قلبِكyشي�شفي�yغرييyَمْن

كماyقالyموغاميت:y»�شوفyياأتي.yترقبواyال�شاعر!«
وظهرyال�شاعر.yوجاء.yانظرy-اإنهyاأنا!
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في الحانة

اأوه,yاأيهاyالإن�شانyاملقد�ض,
اأوه,yاأيهاyالطيبyاأتوجهyاإليك!

,y�شت�شبحyاأنتyفقريًا؟( )وهلyاإذاy�شفقتyعليَّ
حتىyَتهداأyروحي,yوَي�ْشَفىyقلبي,
بُّواyمائَةyغرام! اأ�شاألكمyباهلل,y�شُ

y,ا لروحيy�شتكونyهذهyالر�شفةyاأي�شًاy�ُشمًّ
ولكنyيفyو�شعكyتقريبyتدفقyاندفاعاتنا.
ومنyيدري,yرمباy�شن�شبحyاأف�شلyالأ�شدقاء,

و�شوفyناأتيyاإىلyاخللود,yو�شنجدyطريقًاyمنyالطرق.

اأوه,yاأيهاyالطفلyالبيء,
اأوه,yاأيتهاyالروحyاملباركةyالطاهرة!

اإذاyكانyاأحدyيعرفyماذاyحتملتyيفyحياتيyاملتهورة.
فقطyباكيًاyناحبًا,yتائهًاyعلىyدربyالتبانة,
ٍكyاأعمىyاأنyيف�شدy�شيئًا؟ وهلyباإمكانyُمَتَن�شِّ

مثلyرجلyعجوز,yاأ�شبحُتyاأ�شلَع,yواأهدرتy�شبابي.
عبثًاyعبُتyهذهyاحلياة,yعبتهاyدونyجدوى...yاأقفyعلىyاحلافة.
yيفyعيني, لyيوجدyاأحدyحويل.yحتىyال�شديقyلنyينظرyاإيلَّ

اإىلyال�شماءyرفعُتyيديyباكيًاyقدري.

اأوهyاأنت,yاأيهاyالفرخyالطيب!
اأوه,yاأيهاyاملقد�ضyوالبائ�ض,yمثلي,

وهلyيكنناyخداعy�شخ�ضyما,yباإذابةyاملكر؟
لكنyبجناحنيyيغطيانyبهدوءyتفاحتني,
ياyملكي,yقلyاأنت:yهلyهيyحقيقة,yرقتك؟
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وداٌع مع األرض

هناyحجاٌبyاأزرُق,y�شباٌبyاأ�شّمyمرًةyاأخرى.
جنمتيyغريyمرئيةyهناy-y�شاأذهبyلأبحثyعنها.
يفyالنهاية,yحيثyالربيع,yيفyازدهارyاملرجyوالب�شتان,

الأر�ضyمليئةyبالعبريyواأناyجمّنٌح!

ي�شطعyالعامل!
ُيجبينyعلىyاأنyاأن�شىyحزيِن,

وتنهداتيyاملريرة,yواأحلميyعنyالربيع,
و�شاأقلعyواأندفعyاإىلyالبعدyامل�شرق!

...yقلبيyم لكنyال�شغفyبالوجودyالدنيويyحطَّ

ومعyذلك,yكنyممتنًا:
لقدy�شربتyال�شمyوالع�شل.

اإيه,yياyراأ�شيyال�شغريyالعابثyيفyالت�شكع!
منyاأ�شبحy�شاعرًاyعلىyالأر�ضyهوyبائ�ضyاإىلyالأبد.

اإىلyجانبyذلك,yاإذاyكانyكازاخًاyويحبyاجلنجل,yمثلي.

منyجديدyيبتعدyلغزyالألغازy-yجنومyال�شماءyترتفع.
ياyجنمتيyاخل�شراء,yاأناyمعك,yاأذرفyالدموع!
�شنعود,yلنyنعودy-yالنورyلyيعرفyذلك.

...yاجليدةyوال�شنواتyالأيامyمنyهناyالقليلyاإلyاأعرفyمل
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القمر

عندماyتكونyالكاأ�ضyمملوءةyاإىلyال�شفة-وجودyغريyموثوقyبه
واإ�شراقyروحيyيتدفقyعبyاحلافة,

اإىلyالأبدyوبدونyرجعة.
قلبيyم�شكني

ينهارyيفyمنت�شفyالليل,yيهزyاجلحيمyواجلنة.
يندفعyالفكرyيفyالوقتyالذيyيجولyهوyيفyالأر�ض,

يتعرثyويحزن,yظلي,yمثلyل�ضyبائ�ض.
اأنتyواأنا-روحyحية,yج�شدناyهوyزهرةyيفyكاآبة.
وجدناyبع�شناyالبع�ض,yلكيyن�شيعyهنا.

متك. لقدyرفعتك,yكثريًا,yعلىyماyيبدو,yعظَّ
اْنَهمَرyال�شوُءyالأ�شفُرyمنyال�شماءyمثلyاْنِهَماِرyدموعي.

ربطنيyالبدرyبامل�شيبةyاإىلyالأبد.
مرةyاأخرىyبقيتyوحيدًا,yوروحيyتوؤملني.
اأمواجyالقمرyتهتز,yالأمواجyتعذبني.

اأحرقyالهواءyبالنار,yواأتنف�ضyلهبًاy�شاخنًا.

ماyهوyذنبي؟y-yاأناyلyاأعرفy...yولكنyعندماyلyيكونyهناكyراحة,
هyاللوَمyاإىلyاحلبy-ملاذاyهوyنقيyمثلyهذاyال�شمو؟ َوجِّ
وامْلَ�ضyالقمَرyب�شفتيكy-yي�شطِعyال�شوُءyفوَقك,

! yله,yو�شلِّ yلقمرyال�شماء,yو�شلِّ و�شلِّ
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منت�شفyالليل...
اأزاحتyالقبة,yوان�شكبتyالنجومyمنyال�شماء,

-yهناك؟yحترتقyَمنyجنمُةy,يِن والقمرyظهر.yاأخِبْ
هيyنقطةyلقائنا,yفيهاyموتي,yوحياتي.

قمرانy-الأر�ضyوال�شماءy-�شرتبطهماyاإىلyالأبد.

...yوتعا�شِتيyشعادِتي�y,الكونyمركزy,رّي احلبلyال�شُّ
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yyy.األمات��ي yبمدين��ةy1977 yع��امyنوفمب��رyم��نyالثان��ي yف��ي yوُل��دت
yالجمهوري��ة yبالمدر�ش��ة yدرا�ش��تها yاأنه��ت y1995 yع��ام yوف��ي
yوالأدبyللغ��ةyمتعمق��ةyدرا�ش��اتyودر�ش��تyباألمات��يyالمتخ�ش�ش��ة

yy. خ��ي ا ز لكا ا

yyyخ��انyاآبي��ليyجامع��ةyف��يyامتي��ازyبتقدي��رyتخرج��تy1999yع��ام
y»الم�ش��تقبل« yالزمال��ة yبرنام��ج yاإط��ار yوف��ي y.العالمي��ة yللغ��ات
yبفرن�ش��اyالدول��ىyالقان��ونyبكلي��ةyش��ومان�yروب��رتyبجامع��ةyدر�ش��ت
yدرا�ش��تهاyخ��للyال�ش��عرyكتاب��ةyوب��داأتy2000y-y1999الفت��رةyف��ي

y.بالمدر�ش��ة

yyyوالمج��لت yال�شح��ف yف��ي yومقالته��ا yق�شائده��ا yتن�ش��ر
yن�شرyتمy.الكازاخيةyاإلىyالفرن�شيةyالق�شائدyوتترجمy.الحكومية

»الرائ��د«. yبمجل��ة y1988 yع��ام yق�شائده��ا yاأول

تاناكوز تولكينكيزي
) وُلدت عام 1977(

yyyالعر���ضyف��يyف��ازتyكم��اy.»ال�ش��بابyجي��ل«yال�ش��نويةyالم�ش��ابقةyف��يyالأدبyوبجائ��زةy,»الربي��عyش��عر�«yم�ش��ابقةyبجوائ��زyف��ازت
yعل��ىyوح�ش��لy.1998yع��امyالأدبyتخ�ش���ضyف��يyالرئا�ش��يةyالمنح��ةyعل��ىyح�شل��تy.»كازاخ�ش��تانyش��اعرات�«yالجمه��وري

y.2002yع��امy»ش��ابيت�«yوجائ��زةy,1999yع��امy»بول�ش��اك«yالرئا�ش��يةyالمنح��ة

yyy-yy1994yالفت��رةyف��يy»ال�ش��بابyجي��ل«yالبداعي��ةyللجمعي��ةyورئي�ش��ةy,»Qazaqstan«yالحكومي��ةyبالقن��اةyمنتج��ةyعمل��ت
y»الله��ب«y,2001yع��امy»العا�شم��ةyاأ�ش��تانا«y,»الكلم��اتyاأطل��ب«y,»اأ�ش��تاق«y,»الجب��الyم��نyنح��ن«yق�شائده��اyوم��نy2001

y.2014yع��امy»يدي��ك«y,2008yع��ام

yyyع��امyكازاخ�ش��تانyرئي���ضyا�ش��تقبلهاyكم��اy.2008yطاجيك�ش��تانyرئي���ضyا�ش��تقبلهاyالدولي��ةyال�ش��عرyبم�ش��ابقةyفائ��زةyباعتباره��ا
y.الحكوميةyالمنحةyعلىyح�شوله��اyبع��دy2010

yyyاللغ��ةyاإل��ىyالفرن�ش��يةyاللغ��ةyم��نyب��ادرونyخورخ��يyخو�ش��توyال�ش��هيرyالإ�ش��بانيyال�ش��اعرyاأ�ش��عارyكت��ابyبترجم��ةyقام��ت
y.الكازاخي��ة

yyyالإ�ش��بانيةyباللغتينyالكازاخyال�ش��عراءyاأعمالyمنyمختاراتyباعدادyقامتyكماy.2014yعامy»الجحيمyدوائر«yكتابyترجمت
y.2017yعامyالأولىyللمرةyوالأذربيجانية
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حاِوْل أْن َتْشِفي قلِبي

اأرجوك,yحاولyاأنyت�شفيyقلبي!
جميعyالأبوابyمغلقةyاأمامي.
منyاخلجلyاأرتع�ضyاأمامك
مثلyعبٍد.yلyمفر.

قدyيحدثyفجاأًةyاأنyاأقفyقريبةyمنك
يفyتراٍمyمكتٍظyبالنا�ض.

yاأنyاأفعل؟yاأاأقول:yلyاأعلم؟ ماذاyعليَّ
اأمyاأحتولyاإىلyخر�شاءyمتامًا؟

طيلةyحياتيyاأنهكتyنف�شيyبالقلق,
ة, بَّ اأمتدyاإليك-yلعنًةyاأمyحُمِ
واأجبyقلبيyعلىyاأنyي�شمت,
اأندفعy�شوبكyهاربًةyمنك.

�شاورتنيyيفyالليايلyال�شكوك,
وخمدyموقدyاآمايل

الذيyوددتyلوyاأ�شبحyفيهyرمادًا.
حتتyبريقyالبودةyيفyعيونyالآخرين.

اأنتy�شارٌق,y�شرقتy�شاعريyخل�شًة,
اأنتyتقومyبالتجديفyفوقyروحي.

اأمyاإنyالقدرyاأمرyباأن
اأ�شمحyبارتكابyاجلنون؟

ح�شنًا,yحاولyاأنyت�شفيyقلبي,
yالأبوابyاأمامي, افتحyكلَّ
كيyلyاأرتع�ضyاأمامك,

كيyاأكونyقادرةyعلىyاأنyاأتدفاأyحتتyتلكyالنظرة.
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أميُل صوبك

اأخطوyنحوك,yمثلyم�شافرةyنحوyاملنزل.

�شاأرميyبراأ�شيyعلىyكتفكyواأن�شىyاأملي.
دعناyلyُندخلyقلبيناyيفyلهيب,

مانحنيyالفر�شةyلأحدyماyليح�شدنا!

y,للحظةyاأهداأyاأنyبعدyنحوكyاأميُل
مَكلِّفًةyالروحyبامل�شارyاحللو.

والقلبyيخفيy�شبهyيفy�شدري,
وعينايyتلتهبان,yتتوقعانyاملعجزة.

!yالزُمّردyحجزyمثلy اأنتyنقيٌّ
اأجنذبyاإليك,yمثلyاإىلyوعاءyاحلقيقة.

اأ�شامحyالعاملyعنyكلyذنوبه,
طاملاy�شاأكونyبقربyكتفك...
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ال حاجَة...

ل,yلyحاجةyyاإىلyال�شموع,yولyاإىلyالنجوم
ولyتوجدyحاجةyاإىلyخمالفةyاآدابy�شلوكك.

يفyالظلمyyاأقراأyلكyق�شيدة,
واأنتyمنyخللyال�شطورyترىyروحي.

اأناyاأحرقyباللهيبyقلوبyالآخرين,
اأماyنحوyقلبك,yفاأمتدyحتىyاإىلyقربه...

فوقyالقهوةyاأرفرف,yمثلyنحلةyفوقyالرحيق,
yواأنتyت�شربنيyحتىyاآخرyقطرةyبعينيك.

اأنتyَثمٌلyyمنyالرنجيلة,yواأناy - yمنyالعذاب.
ة. لكنyاحلياةyملyتتغريyولyلذرَّ
نة, الغاباتyارتدتyملب�شهاyامللوَّ

�شياأتيyاخلريف-و�شتذهبyالنعمةyكّلها.

منyجديدy–yمقهىyعلىyال�شاطئyالعايل,
حيثyافرتقنا,yاأنتyواأنا,yم�شاًء...
yمذنبًاyشدفًة�yكانyالربيعyلكن...
لأنyُقبلتيyyبلغتكyفجاأًة...
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سوف أطلب العيش طوياًل...

اأريدyاأنyاأموت!yاأريدyاأنyاأموت!
اأريدyفقطyاأنyاأم�شحyدموعي!

اأنتyترى-yاأجتولyيفyالعاملyمثلyالريح,
ملاذاyعليكyاأنyتتحملyبكائي؟

اأريدyاأنyاأموت!yواأنyاأ�شطبyثلَثyكلy�شيء!
اأريدyاأنyاأحموyبالقبلتy�شفتيكyمتامًا!
اأريدyيفy�شل�شلةyاملطرyاأنyاأهبطyفوقyاملوت
واأدفئyحياةyاأولy�شخ�ضyاأ�شادفه.

�شاأخبهyليعلمyمنyالآنyف�شاعدًا
اأنyالتحّملyواحٌدyللجميعyيفyالعامل.

فاأناyل�شتyاملذنبةyيفyاأنyماyي�شودyيفyكلyمكان
لي�ضyاحلب,yواإمناyاملوت.

اأت�شمع؟y�شاأ�شاأله؟...y�شدقني,
اأ�شبحyبابyاخلرابyُيفتح,

y,الأر�ضyهذهyاإىلyبحاجةyل�شتyاأنا
ولyاإىلyال�شم�ض,yولyاإىلyالهواء,yولyاإىلyطري,yولyاإىلyوح�ٍض...

اأنتyوحدكyبالن�شبةyيلyاأثمنyمنyكلyاخل�شائر.
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عندما ترحل

عندماyترحل
عدماyترحل,yوتنظرyاإىلyالعيونyyبق�شوٍة-

لyتبقىyاإلyكلمةyعا�شفةyواحدة:
واأنتyترحل.yلyاإخوة,yولyاأعداء...
�شوفyيتدفقyالنورyدونy�شواطئ.

لكنكy�شرتحل.yخلفyالأفق,yخلفyالكيلومرتات-
y.الأَْرزاُتyت�شندهاyال�شماءyحيثy,هناكyاإىل

وهناyق�شائدكyتفقدyمعناها,
وال�شم�ضyتفقدyمعناهاyاأي�شًا,

واملطر,
والرياح...
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المساء من جديد

امل�شاءyمنyجديد.yهبطyالظلم.
ب�شطyالليلyاأجنحتهyاملظلمة.

وكمyاأريدyاأنyاأت�شادقyمعy�شخ�ضyما!
منyال�شعبyالعي�ضyيفyهذاyالعاملyبلy�شديق.

كلyال�شعراءyعلىyالأر�ضyمنyاهلل,
قادرونyعلىyاأنyي�شكبواyال�شعرyعا�شفًة.
ولكنyاإنyتاهyاحللمyيفyالظلم-
َمْنy�شتاأمرونyاأنyي�شكبyاخلطايا؟

yاأنyاآتيyاإىلyالأ�شدقاءyمنyبعيد, اأودُّ
واأطرقyاأبوابهمyعلىyطريقتيyدونyات�شال,
واأنyننظرyعندyالعتبةyيفyعيونyبع�شناyالبع�ض,

واأنyاأدفئyبال�شايyروحي.

يفyكلyركنyمنyاأركانyامْلَ�ْشكِنyyهاتٌف.
واإذاyكانyالرننيyمكتومًا,
yyفجاأة,yويهتزyفجاأة, نُّ �شرَيِ

وهذاyيعنيyاأننيyدونyاأنyاأقلقyمنامي,
!y اأعطاينyاملنبهyر�شالةy–y�شديٌقyحقيقيٌّ
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ولماذا أحتاج إليك...

وملاذاyاأحتاجyاإليك...
وملاذاyعبثَتyيفyراأ�شي,

هلyتنباأَتyب�شعادةyبهيجةyلناyنحُنyالثنني؟
منyاحلبyثملًةyدخلُتyبابك.

خرجتy�شاحيةyو�شطyالليلyاملظلم.

تخيلُتyنف�شيy�شحابًةyطائرًةyفوقك.
لyحتزنyلأننيy�شقطتyمبكرًاyمنyالأعايل.
غالبًاyماyينحyالوفاءyاملوتyللطيورyيفyحياتها.

اأملyاأبحثyاأناyعنyذلكyاملوتyمعك؟
جئتyاإىلyهذاyالعاملyلأكونyطائرًاyحرًا,
لكنيyبنف�شيyطرُتyع�شفورًةyاإىلy�شبكتك.

لنyاأجدyالآنyعلجًاyمنك.
! مِّ اأريدyاأنyاأ�شربyكلyماyهوyاأقوىyمنyال�شُّ
رياحيyاخلريفيةyانغم�شتyيفyاحلرية,

تغنيyاأ�شعاريyيفyحقٍلyفارٍغ.
-yقليًلyقريبًاyالأقلyعلىyبقيتyاأنكyلوy,ح�شنًا

ليحميناyاملوقدyمنyاأمٍلyقادٍم...
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ل َتَوسُّ

اإذاyخانyعزيٌزyبدونyاأيyرادع-
َعِلّْمنيyاأنyاأغفر,yواأنyاأ�شب.
اإذاyكانyلyيخفيyاحتقاره-
َعِلّْمyاخلائنyاأنyيفهم..

yالثلجيyالأبي�ضyثوبيyاإذا
ر�ّشتهyبالطنيyفجاأةy�شيارُةyتاك�شيyُم�ْشِرعة,

َعلِّْمنيyاألyَّاأنهالyعليها
yب�شتائمy�شريعةyمتهورة.

yمطالبيyالنا�ضyفهمyاإذا
, علىyاأنهاy�شٌرyخفيٌّ

قلyيل:yهذهyلي�شتyهزية,
دyحمظوظة! اأناyالآنyجمرَّ

عِلّمنيyاأنyاأرىyاخلالقyيفyكلy�شخ�ض,
حتىyيفyاأحلكyالأيام,
كيyاأتعاملyمعyالطفل
كطفٍل,yyعِلّمنيyاأنyاأغفو.
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عِلّمنيyكيفyاأتعاملyمعyامل�شاعب,
واأنyاأ�شلyبيديyاإىلyالقمر.

ماذاyع�شايyاأنyاأفعل,yاإذاyكانتyالطبيعة
قدyمنحتنيyاحلبyواخل�شام؟

yَعِلّْمنيyكيفyاأعي�ضyبدونyاأ�شعةyال�شم�ض
التيyتدفئyالأر�ض.

َعِلّْمنيyاأنyاأكونyمثلyزهرةyعبادyال�شم�ض,
y.بابت�شامةyالنا�ضyاأعالج

َعِلّْمنيyyاأنyاأكونyمعجزًةyللمعانني,
اأوyعلىyالأقلyواحدًةyمنهم,
ة, ذاتyمرٍةyذهبُت,yكقا�شَّ

لأخففyالأملyعنyاجلميعyبلحظة.

َعِلّْمنيyyاأنyاأتغلبyعلىyنف�شي,
كيyاأرىyالعاملyاخلاطئyحويل,
لي�ضyيفyنق�ضyاملال,yولyيفyوفرته,

مثلyعيٍدyبهيجyمفرح.
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yت�شقطناyلyكيyَعِلّْمنا
الكلمةyالوازنةyبقوةyال�شر,
وكيyتكونyمبهجًة,

yy!نف�شهyاهللyكتبهاyكما

َعِلّْمناyال�شبyللعي�ضyبلyدموع,
حيثyتفرحyالروح,

وحيثyاأتنعمyبال�شباحyالبارد,
م�شرعةyاإىلyالعملyعلىyالأجنحة.

لدىyاملاّرةyوجوهyجدية,
العاملyيزدادyق�شوةyيومًاyبعدyيوم,
اأعطنيyالقوةyكيyاأغ�شبyمنyنف�شي,

عندماyلyي�شمعنيyحبيبي!

y.ًة بَّ َعِلّْمنيyاأنyاأكونyبب�شاطةyحُمِ
y!شيء�yكلyل �شاأحتمَّ

�شاأوقدyاملوقدyيفyاملنزل...
مل�شيتyيفyاحلياةyيفyِخَرٍق,
لوyعرفyهوyكيفyاأحبُّهyبقوة.
فلي�شمعني!-yاأتو�شل...
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 ال تصمت

...لyت�شمت!
كمyهوyاجلوyبارٌدyيفyالليل...

اأرجوك,yُقل...
ُقْلyyاأيy�شيءyعلىyالأقل!

اأرجوك,yلyترف�ضyحبي!

عندماyتكونyيفyمزاج,
عندما

حولyال�شوق,
حزٌنyاأوyمتاعٌب,

عندماyحترتُقyبكاملكyبالنار-
! اأ�شرعyاإيلَّ

�شوئيyي�شتعلyيفyالنافذة!

هلyروحكyحترتق؟y�شاأعطيكyلت�شرب.
اأوyرمباyاأنتyلyتعرفyكيفyتطلب؟

اأوه,yياyاإلهي!yماذاyيكننيyاأنyاأفعلyالآن؟
قني! خذ,yابِك.yاأوyالأف�شل-y�شدِّ
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yyالندىyيفyالع�شبyعنyاحلب! فْلُيَغنِّ
فلتهم�ضyاأوراقyاأ�شجارyالغابةyعنyاحلب!
فلتتحدثyالأ�شواتyعنyاحلب...
موؤ�شٌفyاأنyالغ�شبyيحرقyعينيك.

اأت�شمع؟yالربيعyيغنيyعنyاحلب!
يغنيyهو,yيرّنyهُو,yجميٌل!

يدمدمyبحيثyالعظامyالناه�شة
ترق�ضyيفyفناءyالكني�شة!

اأرىyكيفyترتع�ضyيدك.
الدومباyترفعyالأ�شواتyاإىلyال�شماء,

تغّنيyوي�شّفقyامليدان,
ويفyارتعا�ضyيندفعyاحل�شانyال�شغري.
لذلكyفليخبناyامليدانyعنyاحلب,
yحتىyالأمل! الغروبyممزٌقyباحلرِّ
فلت�شرخyالروحyعنهyيفyالليل.

اأماyاأنت-yفابِك...yلكنyلyت�شمت.
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مرثاة

1
بقتلي,yاأنتyتوقظyاحلب.

ومتنحنيyنعمةyالياأ�ضyمرةyاأخرى...
لكنyاأناyيفyكلyالأحوال-yقطyات�شلyبي!
اأموتyيفyالدم,yو�شاأغنيyعنyاحلب.

اأناyنف�شي,yب�شكلyغريyمعقول,yلyاأ�شتطيعyالتغلبyعليها:
اأنyاأكونyمعك,yياyحبيبي,yيفyالفرحyواملوت!

اأملyالقلبyيزهرyاأ�شعارًا,
فاملوتyواحلبyمت�شاويانyاأمامyالرب.

اإذاyنزلyعليyبردyالأر�ض.
لنyاأ�شدقyاأنyم�شاعريyتل�شت,

�شاأحت�شنyموتي,yلكنيy�شاأغنيyعنyاحلب:
املوتyمعyاحلبy�شديقايyاإىلyالأبد.

2
لyاأ�شتطيعyاأنyاأحبyجزئيًا,
اأحرتقyيفyحبيyب�شكلyلyُيطفاأ,

براكنيyامل�شاعرyيفyروحيyتلتهبyبكلyقوتها,
وتنفثyاأبياتًاyناريَّة.

لنyاأ�شاركyحبيبيyمعyاأيyاأحٍد,
yجرحي. مر�ُضyاحلبyُيعدُّ
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معyهادمةyالبيوتyلyاأتفق!
م�شاركتكyمعyاأخرى-فقدانyللروح.

لyاأ�شتطيعyاأنyاأحبyجزئيًا,
منyالغريةyاأحرتق,yياyحبيبي,
لyتطلبyمنيyالهدوء-

احتادyالقلوبyتباركهyال�شماء.

حبيyيع�شف,yيهزyالقارب,
فاأنا,yعلىyالرغمyمنyاأننيyاأبدوyوديعةyاأحيانًا,
لكنيyيكنyاأنyاأحرقyالروحyيفyحلظة,
عندماyاأكونyيفyاأ�شرy�شكyالغرية.

لyاأ�شتطيعyاأنyاأحبyجزئيًا,
اأطريyعقلyحبيبي,

اأحرتق,yلكنيyاأحلمyبالهدوء:
حبيyمثلyالطق�ضyال�شيئ.

اأنتyم�شطربyلي�ضyم�شادفًة...
لنyاأجلبyلكyال�شعادةyياyحبيبي,

لذلكyقلبك
ي�شعرyبحزٍنy�شديد...

3
-yنعناٌعy-yyالوحدةyعبري
يدفئyباحلزنyالأح�شان.
اأ�شريyو�شطyتدفقyالنا�ض
y.وحيدًةyالب�شريyاملحيطyيف
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وعندماyت�شتن�شقyعنyطريقyاخلطاأ
�شرyالعبريyاحلزين,

فاإنهyيزعجك,yوي�شحرك,
yللأبدي. لأنهyيحنُّ

رائحةyالنعناعyللآخرينyغريyمكرَتٍثyبها,
هوyيهدئyيفyبع�ضyالأحيانyالعا�شفة,
هوyيف�شلyبينناyيفyاخلريف,

لأنyاحلزنyين�شج.

اإلyاأنهyلyي�شت�شلمy–yيتدفق
واإىلyاملحبوبyيندفعyبخجل-
ياyعبرييyاملحبوبyالقوي,
ياyداعيًاyاإىلyال�شعادةyالأبدية.

منحتyامل�شريyلآَخر,
بكيتyوابتعدت.

اأبعدتyالقناعةyبعيدًا,
ووهبتكyالغفران.

منyاملحتملyاأنكyغا�شبyمني
لأنكyملyترyدموعي.

لقدyملأتyالقلبyباحلب,
لكنyكيفyاأتخل�ضyمنyالأمل؟
هربتyفوقyالبحارyواملحيطات,

وملyاأقلyلكy�شيئًا.
بyالقلب-yفليذهبyاإىلyاجلحيم! كلyماyعذَّ

لقدyا�شتبدلتyاحلزَن
باأغنية.
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مسامحة

yمنy�شربyخل�شًة, اأ�شامحyكلَّ
وملyتهتزyلهyيد,

وكلyاأولئكyالذينyملyيغفرواyيلyموهبتي,
وملyيبحثyلدىyال�شم�ضyعنyالقوىyاملن�شودة.

دyالنقاء, �شاحمتyكلyَمْنy�شوَّ
الذيy�شكبyالقذارةyعلىyالكلماتyالبيئة...

اٌن, يفyعاملyالغ�شقyيندفعy�شوءyرنَّ
العاملyالأر�شيyكلهyتدفئهyاملغفرة.
اإنهاyمبفردهاyتبددyقوىyال�شر,

...yرمادyو�شيبقىy,امل�شيبةyشتحرتق�
اأ�شعرyبالأ�شفyعلىyالذينyيفyانتقامهم
لyيرونyالروحyال�شماويةyباأعينهم,
ولكنyيكنyل�شل�شلةyالأفعالyاخلاطئة
اأنyجتدyدائمًاyغفرانyالقدر.
...yاملقد�شةyاحلقيقةyتذكرyلكن

يفyغفرانyال�شرyلyت�شعyاللومyعلىyاخلري.
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من اآلن

 ُُأعِلُن َنفِسي ملكًة !

منyالآنyاأعلنyنف�شيyملكة!
متيزُتyاأناyبالوحدةyامللكية!

مثلyاحلبyالرخي�ض,yبالكادyيذكرونه!
y!بومةyالواقعyيفyلكنهاy,بجعٌةyُشوهَدْت�yحيثyهناك
y,غريبyب�شكلy �شوتyالقلبyمنذyزمٍنyيرنُّ

yفوقyالعتبة. مثلyباٍبyقدميyي�شرُّ
لyاأحدyلyيعرفyحقيقتيyكلها,
ليحكمyعليهاyت�شعونyقا�شيًا.

َرyكلyماyهوyحي؟ بyب�شتاين,yودمَّ ...منyَخرَّ
منyالآنyاأعلنyنف�شيyملكة-
متيزُتyاأناyبالوحدةyامللكية!
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بقلبك تسأل محبوبك...

بقلبكyت�شاألyحمبوبكyاأنyيكونy�شادقًا,
كلy�شيءyكماyهوyبالفعلyيتحدثyعنyامل�شاعرyالرقيقة.

والزهرةyالتيyتنموyمنyخللyاحل�شى,
تريدyاأي�شًاyاأنyتكونyحمبوبة,yواأنyحتب.
اإذاyاأهداكy�شديقyعزيزyزهورًا,
y.عاطفيةyاأحلمyقلبكyيفyتوُلد
هذهyهيyمعجزةyال�شعورyاليقظ:
هوyحمبوبyلك,yواأنِتyحمبوبةyله.

بعدyاأنyطردُتyاحلزن,yاأ�شتطيعyاأنyاأفهمy�شيئًاyواحدًا:
لي�ضyعبثًاyهذاyاللهبyيحرقني!

yاأنyاأحلِّق,yوتارةyاأمتنىyاأنyاأموت... تارةyاأودُّ
yyملحبوبيyحبيبة! لوyاأينyاأعرفyاأينِّ
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أشعر في روحي ...

لyاأ�شعرyيفyروحيyاإلyبثقٍلyمعyفراٍغ,
فاأناyُخدعُتyباحللمyاملن�شود.
ويجبyاأنyاأفِقدyالل�ضyال�شلطة,
اإذyلي�ضyلدّيyالآنyماyيكنy�شرقته.
علىyقلبيyي�شغطyال�شتياءyوالكاآبة,

فاأنتyبقيتyفيه,yyوهذاyالعبءyلي�ضy�شهًل.
ومعنىyاحلياةyو�شعادتهاyلyيكنyاأنyنفهمها,
y.جيدyهوyماyكلyنفقدyاأنyيكنناyعندما

لyيوجدyيفyروحيyاإلyبرودةyكلماتyالوداعyاجلليدية,
...yمنهاyمميتyحزٌنyياأتيyاأخرىyومرة

�شاأرحل.yماyكانyعزيزًاyمات.
اإنهاyاحلياة,yياyعزيزي,yهذاyكلy�شيء.
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yyyالحكوميةyدا�ش��موخاميدوفyخلي��لyبجامع��ةyاللغ��اتyكلي��ةyخريج��ة
بمدينةyاأتيراوyبكازاخ�شتان.

yyyنف���ض«yعن��وانyيحم��لyش��عرًيا�y2014ديواًن��اyyع��امyف��يyاأ�ش��درت
yبعن��وانyش��عرًيا�yديواًن��اy2017اأ�ش��درت y yع��امyوف��يy,»الإ�ش��عاع

y.الحكومةyم��نyبتموي��لy»ال��روحyشرخ��ة�«

yyyالق�شائ��دyم��نyالعدي��دyعل��ىyال�ش��عريةyالدواوي��نyه��ذهyا�ش��تملتy
yاأوربولكyمدينة«y,»القم��رyتحتyبحيرةyهناك«y:بينه��اyم��نyالت��ي
y:مثلyالغنائيةyالق�شائدyبع�ضyذل��كyقبلyن�ش��رتyكماy.»ال�شغي��رة
yحب��ي«y,»فيه��اyج��دالyلyحقيق��ة«y,»اهللyم��نyش��اعًرا�yتك��ونyاأن«

y.الأ�ش��عارyمنyوغيرهاy»الأعم��ى

yyyالمجموع��ةyف��يy»جانارت��او«yوy»اأكبيري��ن«yاأ�ش��عارyت�شمي��نyت��مy
y.المق��التyع�ش��راتyبتاألي��فyقام��تyكم��اy.الدوري��ةyال�ش��عرية

آليا داوليتبايف
) وُلدت عام 1977(

yyyلماي��كلy»م�ش��رح«yالكوميدي��ةyالم�ش��رحيةyبترجم��ةyوقام��تy.وتيميربولت��وفyريلكي��هyاأ�ش��عارyالكازاخي��ةyاللغ��ةyاإل��ىyترجم��تy
y.اأنويyلج��انy»اأنتيجون«yودرام��اy,فري��ن

yyyكازاخ�ش��تانyش��فارة�yاأ�شدرتهاyالتيy»كازاخ�شتان-رو�ش��يا«yالأدبي��ةyالمخت��اراتyف��يyالكاتب��ةyاأ�ش��عارyن�ش��رyت��مy2016yع��امyف��ي
y.رو�شياyyفي

yyyبالجمعيةyال�ش��بابيyالجن��احyومدي��رy,بكازاخ�ش��تانyاأتي��راوyباإقلي��مyال�ش��عبيةyالفن��ونyلمرك��زyمح��ررةyالحال��ىyالوق��تyف��يyتعم��ل
العام��ةy»الروحانية«.

yyy.2008yلعامy»اإلهام«yالدولىyالمهرجانyجائزةyعلىyوحا�شلةy,كازاخ�شتانyكتابyاتحادyع�شو

yyyوالذك��رىyمامي���ضyباورج��انyال�ش��عبيyالبط��لyلمي��لدyالمئوي��ةyالذك��رىyبمنا�ش��بةyال�ش��عريةyالم�ش��ابقاتyجائ��زةyعل��ىyح�شل��ت
ال���y350yلمي��لدyال�ش��اعرyوالموؤل��فyالكازاخ��يyالعظي��مyتول��يyب��ي.

yyyالخاني��ةyاإن�ش��اءyعل��ىyعاًم��اy550yبم��رورyللحتف��الyالدولي��ةyال�ش��عريةyالم�ش��ابقةyف��يy»جانجي��رyش��الكام�«yجائ��زةyنال��ت
y.الكازاخي��ة
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قصيدة بال عنوان

ُدyخطةyالأم�ض. ملyحُتدَّ

yاأحٌدyما. لوyي�شفقyعليَّ
ملyيبقy�شوىyُخْرٍج
ٍبyمثلyغربال. ُمَثقَّ
لكنyبف�شِلyاخُلْرج,
yروعةyالثقوب ب�شرِّ
ت�شلَّقُتyاإىلyالقمة,
ونزلتyعندyالغروب.
yيفyدماغي, راكمُتyال�شمَّ
وجمعتyالع�شلyيفyالوادي.

اأحببُتy�شيطانًا,
واأو�شلتهyاإىلyحدودyاجلنون.
اأر�شلتyاإىلyاأطرافyالعامل

ر�شائلyمثرية,
لكنهاyبقيتyدونyاإجابة
كلماتyالفتاةyال�شمراء.
بكىyالنا�ضyعلىyالنعمة,

y)كاذٌبyواآخرy,ب�شدقyواحٌد(
yوا�شعنيy,تواروا

ال�شفقةyاأمامyوجهوهم.
yتعّلمتyالوقتyمررyمع

اأنyاأر�شىyدونyالندفاعyب�شرعة
اأقومyبالعمل.

واأي�شًاyاأودyاأنyاأقول:
احلقيقةy–yهناyيفyاأ�شعاري.
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ومرة أخرى على كاروي

)إلى ماخامبيت   1  1

يفyالربيعyويفyاخلريفyجئنا,
جديyالروحي,yyاإىلyالقبyالعزيز.
اليومyمرةyاأخرىyجئناyاإىلyكاروي,
حيثyاأنتyمدفون,yاأيهاyالبطلyالثائر.

يبدوyلناyاأنناyن�شغيyاإىلyالروحyاحلري�شة,
ونتذكرyالو�شاياyعنyامل�شاواة.

لكنyمنyيفهمyالطموحاتyحتىyالنهاية؟
منy�شريميyكلy�شيءyوراءه؟
لyتكفيyال�شجاعةyليًلyونهارًا
للمتابعةyاليقظةyلل�شعلةyالأبدية.
روحكyحتومyيفyال�شماءyحار�شًة,
ناظرةyاإىلyالعاملyبنظرةyمتفح�شة.
�ٌض,yحتتyالقبة. مزاركyمقدَّ
تهداأyب�شلٍمyمعاناُةyال�شعب.

هناكyماyيكفيyللأحفادyمنyال�شعلةyالروحية.
لكنيyاأتوجهyاإليكyمعyرجاء:yلديyابٌن,

جئناy�شوية,yاأ�شفقyعليه:
y.قلبهyيفyشجاعتك�yا�شكب

yyyماخامبيتyاأوتيمي�شوفy:y)1846y-yy1804(y�شاعرٌ,yyواحدyمنyقادةyثورةyالكازاخyيفyغربyكازاخ�شتان.   )1( 
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أنت شفقي الليلي

اأنتy�شفقيyالليليyمعyاجلبنيyاملتاأمل,
راأيتكy–yتنف�شتyدفئًا.

رفرفُتyبجناحيyواندفعتyاإليك,
يفyالعناقy–yجرىyكلy�شيءyوفقًاyللقدر.
بالكادyتوقعتyاأنتyم�شاعريyال�شريحة,
اأنتy�شمحتyباحلب,yواأحرقَتyب�شكلyموؤمل.
فجاأةyمنyاجل�شدينyاملحّلقنيyدوتy�شرخة,

وتلألأتyالليلةyالغائمةyفجاأة!
ن�شرتyاأنتyجناحيyالن�شرyب�شكلyقوي,
امتلكتنيy–yرميتyبنف�شيyاإىلyاللهيب.
اأق�شمتyبحما�ضy�شديدyعلىyعدمyوفائي,

واأناyنف�شيyيفyوقتyلحقy�شدقتyهذهyالكذبة.
ليكنyذلكyكذبًا,yوليذهبyالق�شمyاإىلyاجلحيم,

وغطر�شتيy�شتذهبyاإىلyاجلحيم.
اأناyمري�شةyبذلكyالق�شم,yلyيكننيyاأنyاأ�شفي
ومنyاإحجامكyاأنyاأتغلبyعلىyمر�شي.

نظرتيyغ�شلهاyاملطر,yجتمدyبكائيyيفy�شدري.
اأنتyياy�شفقيyالليلي,yُعد,yلyترحل!
yاأناyاأ�شت�شلمyاأملy:اأخريًاyِاعرتف
بدونyتفكرٍيyاإىلy�شلطتك؟
قْلyبذنبyَمْنyحتطمتyاملرايا,

ة؟ والقلوب؟...واأناyنف�شيyيفyاأيy�شيءyملyاأكنyحمقَّ
قل...
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لدى الحقيقة

 مكان شرف - السجن! ...

...y!ال�شجنy...yشرف�yمكانyاحلقيقةyلدى
...yوبكماءyشماء�y...ال�شخ�شيةyاحلقيقةyحيث

حتفظyحتتyالقفلyخماويفyاخلفية,
واأعمايلyال�شريرة,yومقا�شليyاجلديرة,
التيyفيهاyلyاألومyبق�شوةyلyنف�شي,
اأناy�شاأقّطعyواأعدمyنف�شي.

يفyال�شجنyحقيقتيyمثلy�شم�ضyيفyالظلم,
y.باإحكامyمغلقةyال�شجنyواأبواب

واجهُتyالكثريyطويًل,
لyاأ�شتطيعyالكذبyوالنميمة,

لنyاأقولy�شعارات
ولنyاأجّمدyاحلقائقyالعارية.

»هورا!«y–y�شاحهاyالبليغونyمنyعلىyامل�شرح,

وبتهوٍرyحطمواyباجلدارyجباههم.
يحدثyاأنyالأغنيةyاأي�شًاyتهبطyعلىyال�شخور,

ومثلyمهرة,yتتعرثyفجاأة...
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م�شتهلكة,yمثلy�شرفyعاهرة,
�شاأغلقyال�شتارة,yواأفكرyلدقيقة
بجديyالذيy�شئمyالقتال,

عنyالوطنyالأمyالذيyاأ�شبحyع�شًاyاأجنبيًا.
y,بناقتيyشاأفكر�
بطفليyامل�شطرب...

بينماyحاولتyالقتالyمعyنف�شي,
قارنyالنا�ضyاحل�شانyاملحددyال�شرعة
معyاحل�شانyالذيyيجرyالعربة-
معطنيyم�شريًاyواحدًاyللثنني.
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لغة آباي

لغةyاآباي,yلغةyالأم,
لغةy�شاحرة,

حيثyاحلزنyم�شرٌق,yحيثyترتع�ضyالروح,
اأقولyمنذyذلكyاحلنيyواأعي�ُضy�شعرًا.

...yالرتحالyاأعرفyمل
وكمyمنyاحلزنyجلب.

ق�شيتyالليلyحتتyحجارةyبالبال,
ع�شتyن�شيبyالذئاب.

يفyتلكyالغابةyالغريبةyمتنيت
اأنyاأعي�ضyبعيدةyعنyاأمي,
منyالياأ�ضy�شرخُت
يفyلغتيyالأم.

يفyتلكyالأعوامyاأبطاأyالوقتy�شريه,
تyالروح:yملاذاyاأعي�ض؟- تعرَّ

y�شديدyاحللوة,yوتارةyع�شٌلy�شديدyاملرارة؛ تارةy�ُشمٌّ
y.دهونyيفyوتارةy,اخلدyدمyيفyتارة

ياyلغةyاأمي,yاأقفyاأمامك,
خمف�شةyراأ�شي,

اأمامكyيفyالدموعyاأ�شّليyل�شيءyواحٍد,
�شاحميني,yلyتدفعيني.

اأناyرفعتyعَلميyالرتكيyيفyال�شهوب,
ولنyاأفلتهyمنyالأيديyالأمينة.

اأوه,yاأيهاyاملتنبئyاآباي,yامنحyروحيyالُقّوة!
عززyروحيyاملوروثة!
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yأنا مجروحة في قلبي

اأناyجمروحةyيفyقلبي...
اأناyجمروحةyيفyقلبيyمائةyمرة,
yومائةyمرةyخيطَتyاجلرح.

كنتyاأنويyالعي�ضyبدونyق�شعريرةyوحرارة,
لكنكyاأذهلتني...yاإذاyجنوت,yونه�شت-
y,قلبيyيفyجمروحةyاأناy:ب�شراحةyشاأقول�

لكنyاأنت-yلyت�شلحyيل!
واأنتyتقول:yلyتوجدyاأيyخماوف؟
ملاذاyباهتمامy�شديدyنظرتyاإيل؟-

ملyاأ�شتطعyاملقاومة,yواندفعتyاإىلyبركةyاخلريف,
والريحyجذبتyمنyاأحلانyالكواريyاأغاريدyحزينة.
جتمدyعقليyمنyاخلطوطyوالطرقyاملتعرجة
التيyم�شيتهاyوراءكyيفyبع�ضyالأحيان,

وبهذاyعّقتyحياتيyللغاية.
وماذاyهناك!yهيyملyتكنy�شهلةyبدونك,yاهللyيرى.

اآمايلyاأزهرتyخ�شبةyومتاأخرة,
ح�شورyالروحyهربyبخجلyوخفية.

اأناyجمروحةyيفyقلبيyمبا�شرة.yواخلريفyبارٌد.
والنظرةyالفاح�شةyلي�شتyاآخرyماyقّربyبيننا.

اأطارُدyخلفyال�شراب
y.يجبyكماyامل�شاعبyحتملت
اأق�شمتyاألyاأحبyاأحدًاyقط...

لكنيyاأحب!
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أحيانًا أكون غريبة...

يفyبع�ضyالأحيانyاأكونyغريبة...
�شحكيyيقبعyيفyاأعماقي.

اأ�شمعyالهم�ضyالكوينyيفyلغٍطyعام,
y.بالقوايفyيخطئyحزينًاyشوتًا�
y,الزمنyوتوقفy,الوقتyانق�شى

,yونفدyدمه. وجفَّ
ال�شبyاملريرyيفyحالةy�شكٍرyحتىyالثمالة,

وال�شرyابت�شمyب�شكلyمريب.
yالعبثيyال�شحكyاأ�شمعyاأنy اأودُّ

الغامرyyل�شديقي.
�شديقيyو�شحكهyلyيكنyمتييزهما,

معyياأ�شيyلyينف�شمان.
�شقيقاyقلبي.

بداyاأينyعلىyو�شكyاأنyاأمل�ضyبيدي
حلمي,yوكلy�شيءy�شيتحقق,

y.ع�شبيةyبهزاتy لكنyالأيامyمترُّ
ومنy�شي�شمعني,yمنy�شيفهمني؟
اأجل�ضyيفyالركنyالأحمر-الأخ�شر,
اأكتبyواأهم�ضyعنyاأنهyملyيتحقق...

وماذاyيفyذلك؟yاخرتقتyالكلماتyالغلف
وبلغتyالقوىyالعلياyلوحدها,
وا�شتعلت؟yوانفجرتyال�شماء؟
yالذهبيةyري�شاتكy,البقyاأيهاy,اأٍه

تتوهجyوتتاألقyياy�شيدي!
�شكرًاyلكyعلىyالبودةyوال�شب!
لyتقتل,yاأرجوك!yاأرجوك...
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مُّ الشديد الحالوة يحرق الَحَنك السُّ

yال�شديدyاحللوةyيحرقyاحَلَنك, مُّ ال�شُّ
نحنyالثنانyنعبyاآَب.

اآبyيتذكرyغناءyالكوموز )2(  ,
منy�شبيyيقطعyالقلدة.

اأناyحمرومةyمنyالهدوء,yاأناyحمرومةyمنyاحلكايات
التيyينتظرyاآبyنهايتهاyاجلميلة.

y�شيء. y�شيء,yاأناy�شئمُتyكلَّ اأنتy�شئمتyكلَّ
�شمتyهم�ضyالقلوب.yو�شلyاخلريف.
اآبyيختارyالن�شاء,yُيدّورهنyيفyالرق�ض,
ي�شيقyالبيابي,yويحولهاyاإىلyلآلئ.
اآبyودودyمفعٌمyبالعاطفة.

نتذكرyربيعاتنا,y�شعادٌةyعارمة!
يفy�شيقyعينيكyيرتاق�ضy�شعاعyمرير,
وتذوبyلوؤلوؤتي,yوتخفتyالنظرةyالن�شائية.

لyات�شال,yولyانقطاع,
yلyنن�شىyبع�شنا,yولyنندمجyيفyواحٍد.

yعنyدمعةyالقلب. yyاأبدي,yملyنتخلَّ ملyُنق�شمyنحنyعلىyحبٍّ
yyتاأخراyyم�شافَرْينyمثلyنحن

حyاإثرهاyيفyحزٍن. علىyال�شفينة,yونلوِّ
y.بفقرٍيyلي�ضyالعزيزyشاطئنا�-yهللyاحلمد

احلمدyهلل-نوؤمنyباأنناy�شنكونyيفyامل�شتقبلyاأكرثyذكاًء...
هلyاأنتyموافق؟

yyyكوموز:yاآلةyمو�شيقيةyوترية.   )2( 
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الحب الصامت

ياyحبيyال�شامت,yياyحبيyمنyطرفyواحد,
كيفyتعي�ضyبدوين,yوبدونy�شروق؟
yجديدyمنyلكنyالقدر؟yُمَدلَّلyاأنتyهل

yمنyالريحyاإلyبرودة. لyُت�َشمُّ
y,املعانونyولy,لهمyاملكر�ضyي�شتطيعyل
اأنyي�شاهدواyعلىyجلدهمyن�شيبنا,

yyy-النافذةyعلىyباأجنحتهyيدقy,ي�شتعلyالدمغyلكن
وباأغنيةyاملوتyاحلزينةyيندفعyاإىلyاحلرية.
اأوه,yاإنهاyنظرتكyبدونyاأملyودفء؛

اأوه,yاإنهاyنظرتيyاملنتظرةyللرّقةyواحلنان!.
ياy�شوئي,yملyاأ�شتطعyاأنyاأح�شلyيفyالرد

علىyفرٍح,yواإمناyعلىyحزٍن...yوكلyماyتبقى-خرافات.
غرقتyعلىyالفورyيفyعينيكyالعمياوين.
خذينyاإىلyالطريقyحتتyالأ�شعةyال�شافية-
�شاأبداأyيفyالرق�ضyمتخليًةyعنyاخلجلyواخلوف

ومنyال�شعادةyاأ�شكرyليايَلyجمنونة.
لوyاأنكy�شاهدتyرق�شتيyاملليئةyباللهب,

لوyاأنكy�شاهدت,yياy�شديقيyالعزيز!yولوyاأنyالغريةyقفزت!
لكنyال�شم�ضyملyت�شرق...وبالقربyاأناyغريyموجودة...

والهاتفy�شامت...وهلyينق�شكyحزٌن....
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أن تصبح شاعرًا - نعمٌة من الله

اأنyتكونy�شاعرًاy–yنعمةyمنyاهلل,
الأكرثy�شعوبةyاأنyتكونyاإن�شانًا.

yكلyماyملyاأحققه,
هوyالآنyاأغلىyاإيّل.

يفyالعذابyَولدُتyالق�شائد,
اأعاملyنف�شيyكعدٍو,
yهربتyقيوديyمن

منyظلمyالأنهارyوالِبكyاحلليبية.

اأ�شعبyمنyحياةyالكلب
حياتي.yلكنyقلبيyالعاري

yيهديyزالyما
علماتyجنمية.

علىyخلفيةyالأوهام
اأقفyوحيدًة

مني و�شطyال�شعراءyاملحطَّ
ل�شتyالأخريةyيفyال�شف.

يتحملوننيyمثلyطفل-
بعدyاملعاناةyوالإخفاقات-
الق�شيدةyملفوفةyيفyقماط
...yجنائزيyنحيبyحتت
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بال عقل

اأناyاأفقدyعقلي,yلكنيyبنف�شيyاأ�شعر:
اأحبy�شحككyاملجنونyبجنون!

ي�شتعلy�شعلًةyتلمعyيفyمنت�شفyالليل,
يرجتفyمعyالريحyويطري

اإىلyالنافذةyاملفتوحة,yحاٌرyو�شريع,
ويفyالقلبyي�شتعرyاللهيب!

اأناy�شعيدٌةyمباyيحدث,yلكنيyاأخفي-
. ذلكyماyكتبهyالقدرyعليَّ
كنتyحمكومةyباحلب,
ويفyعجزيyذنبي.

اأناyممتنةyلهذهyالُقرعة,
بدونكyت�شّرفyقدريyبحماقة,
ونظراتكyاأذابتyاحلرية
وحددتyم�شبقًاyن�شيبي.

اأناyملyاأتوقعyاأن
حتبyرجًلyمنy�شحكه-خطيئةyحتمية.
حاكموين,yاإذاyعلىyذلكyيحاكمون,
وحدهاyاأحلميyاتركوهاyيفyاأمان.
�شاأعي�ضyيفyالدنياyبلyعقٍل-

الأمرyالذيy�شاأعرتفyبهyاأمامyاملحكمة...
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عدم إطاعة العقل

�شديقي-�شخ�ٌض
يده�ضyاجلميع.

يفyبع�ضyالأحيانyهوyغريٌب,
واأحيانًاyعنيٌفyوغريyواقعي.
لكنyيفyال�شرفyوالذكاء

لyمناف�ضyله.
yخوفyبدونy,توترyبدون
yلyيعي�ضyوفقًاyللأوامر.
بدونyمقودyوبدونyاأ�شرعٍة

اكت�شفyالعامل...yلكنyاحلزنyينه�شني:
لي�ضyلدىyهذاyال�شخ�ضyاأ�شدقاء.
غريyمرئيyلكلyالنا�ض...yلyيكرتث.
يفyبع�ضyالأحيانyيقولyاجلواب

وُيظهرy�شخ�شيته,
لكنيyلyاأ�شتطيعyاأنyاأ�شهد
علىyاأنهyموجود,yولي�ضyكذبة.
وكاذبةyالإجابةyالأخرى

عنyاأنهyغريyموجودyيفyالعامل.
واإنyكانyغريyموجودyيفyالعامل,

اأكونyاأناyنف�شيyقدy�شقطتyيفyال�شباك,
يفy�شباكyذلكyال�شخ�ض,

ولنyاأُ�شجره.
اأناyنف�شيyلyاأعرفه،

yاأناyبب�شاطةyاأوؤلفyاأغاين,
, اأغاٍنyل�شخ�ضٍ
ولنyاأُ�شجره!
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لماذا لم تنتِه الحكاية الخرافية؟
y

yاخلرافية؟yاحلكايةyتنتِهyملyملاذا
منyاأينyياأتيyالأمل؟yوماذاyاأخ�شى؟
ابتعْدyعنyعينّي,yمثلy�شراب!
وبدونكy�شاأعي�ضyب�شكلyرائع!

yتاجيyمعyمرتبعةyشاأبقى�yبدونكyاأناy!قلبيyمنyاخرج
علىyالعر�ض.

األي�ضyعبثًاyرفعُتyباإلهامي...yرجًلyاإىلyالقمة؟
اأنت,yاأيهاyامل�شنوعyمنyخياٍلyووهٍم,
لyجتُروؤyْعلىyالت�شالyبيyلحقًا.

لyجتُروؤyْعلىyاأنyتعلِّقyزهرةyاأمٍلyعلىy�شدري
عندماyاأنطلقyيفyرحلةyطويلة.
توقفتyعنyاعتبارyنف�شي

منyالعا�شقنيyاملظلومنيyواملحرومني,
بغي�ضyلهمyاأنyيلقواyباأحبائهمyواأحلمهم

.yاأجْبyباملثل-وكلy�شيءyعلىyماyيرام, منyعلوٍّ
لكنناyيفyاحلكاياتyاخلرافيةyيفyمعاناة.

واأنا,yدونyاأنyاأّدعيyالنجاح,
ذبُتyيفy�شحكyبهيج,

والآن,yكماyترى,yوحدهاyالق�شيدة
. قادرةyعلىyاأنyثريyاحل�شَرةyيِفَّ
عندماyمتتطيyح�شانك,

لyتلتفتyاإيّل.
الزمنyي�شفي...yوال�شطرyيثني...
�شاأعي�ضyبدونyب�شكلyرائع!
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أنا اخترعُتك

اأناyاخرتعتك
حتىyتكونyالأغنية,

حتىyلyاأموتyمنyال�شوق
يفyانتظارyال�شعادة؛
حتىyيفyحلظةyخطاأ
لyيخبوy�شوءyالأمل.
لوyاأنyهناكy�شبًبا

لأنyاأختفيyعنyالعيونyال�شاخبة.
كيyيومئyيلyالعلو
ليتحققyحلمي-

-معجزًة اأحتولyاإىلyَطرْيٍ
يحلِّقyيفyال�شماءyعاليًا.

اخرتعتك...
اإنyكنتyغريyحمّقة,
اعذرينyعلىyالأنانية,

ملyاأفعلyذلكyبق�شدyال�شر.
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yyy,الكازاخي��ةyالوطني��ةyالفاراب��يyبجامع��ةyالتاري��خ yكلي��ةyخري��ج
yوراءyم�شباح«yوy»الظللyهم�ش��ة«yبعنوانyش��عرية�yدواوينyموؤلف

y.»تك��نyل��مyالت��يyالطفول��ة«yوق�ش��ةy»اللنهاي��ةyحاف��ة

yyyوالجائ��زة y,»داري��ن« yلل�ش��باب yالدول��ة yجائ��زة yعل��ى yحا�ش��ل
yاآيبيرجينوفyتوليجي��نyوجائزةy,»ش��يربير�«yلل�ش��بابyالجمهوري��ة

y.»كالمyاألتي��ن«yالعام��ةyوالجائ��زة

yyyمواق��عyوف��يyالجرائ��دyشفح��ات�yعل��ىyبانتظ��امyاأ�ش��عارهyتن�ش��ر
التوا�ش��لyالجتماع��ى.

yyy,ميرجكوف�ش��كيyودميت��ريy,بوني��نyاإيف��انyاأعم��الyبترجم��ةyق��ام
yاإلىyاأبولينيرyوجيم��اyفي�شتو�ش��كيyوفلديمي��رy,ش��الموف�yوف��ارلم

y.الكازاخيةyاللغ��ة

yyyلأ�ش��عارyالم��زودجyالكت��ابyون�ش��رyاإ�ش��دارyت��مyالحال��ىyالوق��تyف��ي
yy.»Twinbook«yب�شيغ��ةyجوني��زyوي��رلنyيلجزي��كyاأكبيري��ن

أكبيرين يلغيزيك
) وُلد عام 1980(
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وحدة

علىyحافةyالكونyالكبري
اأر�ضyوحيدة.

نعي�ضyعليهاyبتوا�شع
yوعزلة,yاأنتyواأنا.

yالعاملyهذاyيفyعي�ضyاأي
لوحيٍد؟

yو�شعyالعنكبوتy�شباكه,
ي�شطادyفرا�شةyفيها.

وحيدةyهي-اجلذع,yاحلجر,
ةy–yوحيدة, كلyذرَّ
الطائرyحتتyالغيوم,

ال�شاعر-
�شيدyال�شطور.
وحيدًاyيحرتق

دخانyال�شيجارة...
منyالأعايلyينظرyالقمر-

نظرتهyوحيدة.
املوتyوالوجدانy–yوحيدان,

كلy�شيءyوحيد.
واهللyاأي�شًا...

معنىyاحلياةy�شديدyالق�شوة-
فرا�شةyوعنكبوت.
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الكوبيز ... القلب

عندماyيزحفyالنهارyاإىلyالغروب,yوتنت�شرyعلىyالعقلyالأحلم,
yباأنا�ضyع�شوائيني, واحلدائقyاملُعتمةyعندهاyتعجُّ

يفyهذاyالوقتyتندمجyجميعyاأ�شواتyالعاملyيفyتيارyواحد,
yوجداينy�شوتyالكوبيزyاجلبار, وياأ�شرyكلَّ
عندهاyيظهرyلكyيفyالدائرةy�شامانyيغّني,

قًةyحلوةyاخلداع. �شتغنيyروحكyيفy�شدركyم�شدِّ
y,امللهمyوالأننيyy,املتحم�ضyاجلبالyحجرyين�شطرyعندما
�شتدركyكمyهوyيرثىyلهyهذاyالعامل,yوكمyهوyمقيٌد.

وعيدyالوجودyهذاyيتدyاآلفyال�شنني,
حميُطyع�شبyالري�ضyالأ�شيبy�شيحجبyالنورyاأمامك...

ةyاإىلyاأر�ضyاأخرى, وفجاأةyتنقلكyقوةyخفيَّ
حيثyحولكyتنهداتyغريبة,yمثلyهريرyُع�ْشُبٍة )y  )1رهيب.

وحياتكyاخلاليةyمنyالهمومyكالريحyبكلyقوتها,
ووحدهاy�شتتبخُرyيفyالهواءyروؤىyالقبورyالقريبة.

�شيمزقyوترyالكوبيزyالغا�شبyاحلجابyعنyرحابةyال�شماء,
و�شتنجذبyالغيومyيفyال�شماءyاإىلyقطعةyالأر�ض.
ثمyمنyاأعماقyالظلمyجتتاُحyرياحyجليدية,

تبداأyعناقيدyالنجومyتنهارyتدفقًاyمنyالهاويةyالليلية.

yyالُع�ْشُبَة:yاأنثىyالنمر.   )1( 
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هكذاyتظهرyيفyهذهyال�شاعةyطهارةyروحك!
وكيyلyتندمyلحقًا,yاأ�شرعyللتغلغلyفيها!

علىyالأر�ضy�شتهبطyامللئكةyواأرواحyمنyرحلوا,
�شتجتمعyكلهاyهنا...

ينحناyالكوبيزyالنورyالأبدي!
يهبناyاخلالقyمنyال�شماءy�شحرyالأ�شواتyالغريبة!...

روحيyتتناغمyمعها,yوعزيزةyعلّيyهبته!
yال�شيطانyيتمكنyلyحتىy,توا�شعًاyاأكرثyاأكونyاأنy لكنyعليَّ
منyاأنyي�شّوهyيفyروحيyاملغّنيةyماyوهبنيyاهللyب�شخاء!

كيyلyي�شمتyالكوبيز,
لي�شدحyيفyقلبكyاإىلyالأبد!

y
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 الصبي العجوز

�شواحيyاملدينة,
رائحةyنتنة,
�شيفyخانق.

منyاملجاريرyتطريyتنهداتyامل�شردينyاملحرومني.
متجنبًاyالعراك,yكلyيومyي�شريyهنا-

�شبٌيyمت�شول,yم�شاٌبyيفyعقلهyمنذyالولدة.
يفyهيئتهyاحلزينةyيذهبyلي�شاألyالنا�ضyالطعام.

مب�شقٍةyبداأyالعجوزyال�شغريyذوyالأعوامyال�شبعةyالعي�ض.
ربيبyالأر�ضyاليتيم,yثمرةyذنبyوالديه,
منyالإهانةyت�شمُعyمنهyتنهداتyاحلزن.
بالن�شبةyيلyالفقراءyهمyاأنا�ضyحقيقيون...
yالقبعةyيفyلهyب�شخاٍءyاأحٌدyرمىyماyاإذا

قر�شًاyنحا�شيًا,
ي�شّدقyاأنyاملر�ضy�شيبتعدyعنه,
ويغنيyيفyالق�شب,yولyيتذكرy�شيئًا.

لكنyعلىyمنyيناديyهذاyال�شبيyالعجوز؟
يتجمدyالدمyيفyالعروق,yاأغنيتهy–y�شرخٌةyخرقاء.

ج�شدهyينه�شهyاملر�ض,
وعيهyغارقyيفyالظلم...

لyتظهرyح�شودyاملارينyغريyاملبالنيyتعاطفًاyمعه.
...yالأم�ضyمثل–yواليوم
yجهنمي. رائحةyنتنةyوَحرٌّ

منyاملجاريرyاآهاتyامل�شردينyمنyال�شباحyوحتىyال�شباح.
ويعزفyعلىyق�شبته,yويذرفyالدموعyاملوؤملة,
وهيyيفyيده,yمثلyمزمار,yُيَغّني,yُيَغّني...
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النشوة

�شعرتyاأنyالأجنحةyترتع�ضyعلىyظهري,
وحلَّقتyكماyلوyكنتyملكًا,yكماyلوyكانyكلy�شيءyيفyاملنام.

انطلقُتyوارتفعُت
حملِّقًاyيفyال�شماء,

ودموعyفرٍحy�شكبتهاyالعيونyامللهمة.
»yلوyاأننيyاأجدyعلجًاyجلرحyقلبي,

yلغنيتyللقمرyالكبري,
»y...y!ال�شم�ضyاأح�شنyاأنyمنyولتمكنت

معyهذهyالفكرةyارتفعت
فوقyاأ�شدyالآلمyاجلهنمية,
وا�شت�شلمتyللبتهاجyباحلرية

روحيyامل�شكينة.
فروحيyملyترyمثلyهذهyالنعمةyقط,

فماyبالكyاإذاyطارتyبعيدًا,yلyتعرفyاإىلyاأين.
منyبعيدyاأرىyجنةyعدنyترتاق�ضy�شرابًا,

اأجنذُبyبروحيyنحوها,yمذهوًلyبهذهyاملعجزة.
yاجلنةyخمائلyفجاأًةyاأماميyظهرتyاأحقًا«

»y!اإلهيyياy,شاأدخلها�y...!الأنبياء؟yو�شفهاyالتي
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اأرىyظلًلyجمنحةyتتغلغلyيفyالب�شتانyال�شاحر,yمثلي,
م�شطفًةyبخجٍلyمتحم�شًةyللجوائز.

هناكyت�شتقبلyالظلُلyالأقرباَءyوالعبيد,
...y!اأ�شواتyهناyُت�شمعyلy-ب�شمتyمعهمyتتحدث

طاملاyاأنyالنا�ضyيفyمثلyهذاyالر�شا,yفلماذاyاأناyيائ�ٌض؟
قالتy�شيئًاyدونyتفكريyاأفعىyمطوية!
هلyكانتyامراأةyاأمy�شيطانًا,

اأنهكهاy�شغفyالليل,yويفyعينيهاy�شبحyالقمر.
yجاهل,yغزوتyاجلنةyدونyاإذٍن, ات�شحyاأينِّ
علىyظهريy�شربنيyملٌكyب�شوٍطyوكاأنهyيقول:

اعرفyال�شرف!
وyبلyاأجنحةyهبطتyمنyجديدyاإىلyهذاyالعامل,yحزينًا,
ومنذyذلكyاحلنيyاأخافyب�شدةyنف�شيyبلyاأجنحة.
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شلل النوم

) الكوابيس (

نتyالغربانyال�شوداءyمنyاأنyمتلأyمنامي, فجاأًةyمتكَّ
عنy�شكوكيyوخماويفyتنعُقyب�شوٍتyعاٍل.
بَنْتyاأع�شا�َشهاy)اأعرُف,yدومًا(yيفy�شعري,

وترميyيفyفروةyراأ�شيyالرعبyالأ�شودyلكلماتيyاجلريئة.
هناك,yيفyاأعماقyاللوعي,yتدورyدوامة

توجهyالعقلyاإىلyاأفقyجمهول.
yعنyجتوايلyيفyلأفت�ضyمناميyيفyاأجتولy
,yواأناyفقطyاأحلمyبه. بيتyاأبيyالذيyملyُيْبَ

يفyبيتyاأهليyذاك,yاأرىyكلyاملا�شيyيفyحلميyال�شبابي,
yاأقاربيyواأ�شدقائيy...yالذينyلyيذكرونني. كلَّ

قًةyبالغربان. يفyالفناءyتنقرyاحلمائمyاحلبوب,yحمدِّ
اإنهاyطيورyاأمزجتيyالتيyع�شتهاyمنذyزمنyبعيد.

كلyماyيفyهذاyالبيتyكماyيفyال�شابق...yوبطريقةyجديدةyالآن...
اأبيyمعyاأمي,yاأخيyمعyاأختي...yالبابyمفتوحyيل...
لyاأجروؤyعلىyدخولyبيتي,yيقولyاملنامyالرهيب,

...yاأ�شودyكلبyاإىلyانقلبتyاملتجولyيدyيفyال�شفرyحقيبة
yريحyلyتهداأ. داخلyاجلدرانyت�شرُّ
y.برتقٍبyالقادَمyتتابعyباأكملهاyاملنطقة
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اأندفعyمم�شكًاyبالكلبyمنyطوقه,
اأنظرyيفyالنوافذyمناديًاyاأميyواأبي,

غريyرا�ٍضyلأنهyلyاأحدyيعرينيyاهتمامًا...

اأبيyينظرyاإيلyمنyالنافذةyوهوy�شامت...
رميتyكلy�شيء,yواأذهبyمبتعدًاyاإىلyعاملyاللوجودyالغام�ض,
كماyلوكنتyنف�َضyالريح,yلكنyل�شتyاأناyعلىyالإطلق...
فجاأةyياأتيyيفyالظلمyمنyفناءyالكني�شةyاأننٌيyحمموم,
yy...م�شباحيyالطاولةyعلىyيرجتفyالرعبyومن

اأ�شتيقظ,yُمبعدًاyبكفيy�شبابyاحللم.
هلyمناميyهوyحقيبةyمظلمة؟
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القطرة والحجر

الليل-yلي�ضyليًل,yبلyوقتyالفجر.
الهللyي�شيءyيفyالأعايل,

القطرةyتهم�ضyللريحyب�شيءyما,
مت�شكعةyعلىy�شخرة.
هلyهيyدمعة؟
اأمy�شبٌحyمتقلب,
اأمy�شراٌبyُمغٍر؟

y,ٌخطاأy,كذبةy–yاأي�شًاyفاأنا
خيالy�شخ�ضyماyونزوة.

والدموعyيفyالعيونyاحلزينة...
هيyاأثٌرyم�شرقyللحزن.

وحتتyالقطرةyحجٌرyنائم...
اأمyهوy�شوٌءy�شقطyمنyال�شماء!

ال�شعرyيفوحy�شبغًة...
هذاyمهزلة,yظلمyفارغ.
y,احلجرyبوزن-yوالدمعة
الدمعة-احلجرyثقيلة.

الليل-yلي�ضyليًل,yبلyوقتyالفجر.
الليل-�شربyالأوردةyاخلفية.
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اأناy–ل�شتy�شورةyاإن�شان,
هكذا,yقبyالقوىyاخلفية.
وعندماyمتوتyالتنهدات,
�شياأتيyعامٌلyهائٌج,
مثلyحجٍر,y�شينه�ض,

ويزقyاحلجابyعنyنف�شه.
الليل-yلي�ضyليًل,yبلyوقتyالفجر.

اأ�شمعy�شوتًاyمن�شيًا,
اأناديyال�شورةyالعزيزة,
املخفيةyيفyقطرةyحجرية.
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المدينة خريفًا

منyنافذتيyُترىyحرٌبy�شر�شةyمنyاأجلyاحلياة,
ماyهوyمعنىyالوجود,yمنyي�شتطيعyاأنyيقولyيل؟

يجبyاأنyتنه�ضyعلىyالأربعyوت�شرخ,
وت�شبحyوح�شًا.

حتىyتلمعyالعينانyاخل�شراوان!
منyخللyنافذتيyُيرىyدومًاy�شارعyمكتٌظyبالنا�ض,

وثلثةyاأنوار
ت�شيءyالأفق.

y,اأ�شرب-و�شاأ�شربyلأنyاأحتاجy,شعٍر�yبيتyاأوؤلفyولكي
م�شت�شعرًاyحزنًاyكبريًا.

منyخللyنافذتيyُي�شمعyدومًاyهديرyاملحركات,
�شاخبة,

تنفُثyيفyالهواءyغازًاyاأزرقًا...
وكيyلyيتح�شرواyعلىyاملا�شي,yيذكرyاجلميعyالأ�شفلتyامللتهب,

غالبًاyماyتكونyالكلماتyلناyغريyدقيقة.
ٌد,yوي�شاعفyكذبه, yمطٌرyم�شرَّ علىyالنافذةyمنyجديدyيدقُّ

...yالر�شيفyعلىyتطرقyوالكعوب
y,ق�شيدةyيوؤلفyاأنyمنyيتمكنyاخلريفyاأنyلو
لأ�شبحy�شبابyاحلياةyللحظةyم�شرقًاyاأمامي!...
منyخللyنافذتيyُيرىyدومًاyعمقyالكونyالأ�شود...
...y!اأموالهمyعلىyاأب�شقyلوyشعيدًا�yشاأكون�

y,باحتقارyاإيّلyالنهارyو�شحyيفyاأحٌدyنظرyماyواإذا
فاإينyاأرىyنظرةyالوح�ضyاخل�شراء.
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ضباب

منyحزينyواأمليyمولوٌد
�شبابyال�شهوب,yال�شميكyوالثقيلyكحلٍم.

فيهyيتجولyملك,yوالليلyلyيلكy�شلطًةyعليه,
هوyبنورyاجلنةyم�شاٌءyحتىyقدميه.
هلyلديyماyيكفيyمنyال�شبyالدءوب؟
تتموجy�شاعتيy�شوءyالوقتyيفyالظلم.
yطفلyبكاءyالدام�ضyالظلمyيفyاأ�شمع

مولودyلتوهyمنyع�شبyال�شيح.
مًاyنف�شهyبرعمyم�شكyعطريyملyيتفتحyبعد,yبكي. ُمَقدِّ
ٍرyمنyالكذب, بعدyاأنyاأ�شبحy�شحيةyلفكرyغريyُمطهَّ

y�شاجدًاyهنا. العقلyاملقتولyمنكبٌّ
مكرyالكذب!yانظرyاإىلyذلك,yلyقوة!
كماyلوyاأنهyريٌحyجتمدتyيفyالطريق,
يخيُمyعلىyال�شهولy�شباٌبyبثقٍلyاأبي�ض.
وب�شكٍلyمبهمyُترىyفيهyاملنازلyاملاألوفة-
ياyاأر�شيyاملهجورة,yياyقريتيyالكازاخية...

كماyلوyاأنyالبنyال�شالyقدyمت�شكyبوطنهyمنyجديد...
�شعاعyال�شم�ضyي�شقطyعلىy�شعري.

ال�شبابyالأعمىyواأناy...نحنyوحيدانyمتامًاyهنا.
ومعyذلك,yملyاأمتكنyمنyاأنyاأحتدثyعنyنف�شي:
منyامل�شتحيلyالتمييزyبينيyوبنيyال�شباب...
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كلمات متقاطعة

مل�ضyفكريyاأ�شرارyالوجود,
ومتكنyمنyاأنyيبددyالظلمyحوله.

ولكنyمنyيفyالعاملyلديهyالقدرةyعلىyاأنyيفهمyحزين؟
معyالأملyيتنهدyاأحٌدyماyيفyقلبي.
بقلبيy�شمعتyاأناy�شوتyالكون,
وملأyالرعدyال�شماءyالفارغة.

تذكرتyاأمي,
مليئًاyب�شعورyالذنبyال�شرير,

yy.مرتبكةyال�شماءyيفyالنجومyاأ�شبحتyبحيثyشرخُت�
حاولتyاأنyاأرميyقناعي,yواأ�شبحyنف�شي,

لكنيy�شعرتyبال�شمئزازyمنy�شورتيyالقدية!
�شاهدُتyالهاوية,yم�شتمتعًاyبالفراغ...
فيهاyلyيكنyال�شتنادyعلىy�شيء.

منyاأينyجاءتyفكرتي؟yمنyوهبنيyاإياها؟
اأينyجتدyكلمتيyال�شادقةyمعناها؟
اأرتفعyاإىلyال�شماء,yبنيyاأنوارyالليل,
وملyاأفهمyيفyهذهyاحلياةy�شيئًا.
اأحٌدyماyيفyال�شماءyيريدyك�شفها,

الكلماتyاملتقاطعةyاملت�شابكةyلوعيي...
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في ليلة 1 حزيران

طيورy�شوداءy-yقطراتy�شوداء,
ت�شجد.

اأنا�ضyمملون,yعيونyبدونyرمو�ض,
اآهاتyامل�شت�شفيات.

غبارy�شاحةyاملعركة,yخيولyميتة,
اأرواحyاحلرب.

ياyلهاyمنy�شورة,yمنyيغمغم,
ياyاإلهي,yاهداأ!

تنهدyيطري,yاألحظه
بعنيyالروح

برع�شةyيهتزyويختفي
قو�ضyقزحyالظلم.

مباذاyتهّدئ؟
مبو�شيقىyال�شوء؟yبغاماyالظلل؟

بظلyالقمر؟
يفy�شطورyالعهود,yاأحٌدyماyاإىلyالأبد

ي�شحقyالأحلم.

انتهى!yاإنهyال�شيف.yالرياحyمعyالتحية
»...y تهم�ض:y«yَنْ

ال�شدىyيبتعد,yببطءyيفyلون
...yالربيعyوروائح
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yالتصوف الالسلكي

اأ�شواتyال�شظاياyتطلقهاyحنجرة
yالفجرyبزوغyمعy,ماyشخ�ض�
yكلمة-مذبحyشغرية�yغرفةyيف

الليلyيرتديyحجاًبا.

�شوتy�شعبي
فجوةyهواء؟

املطرyيت�ضyالدماغyو
-yم�شراعيهyعلىyمفتوحyالبابyهادئyب�شوؤال

�شدىyالقرنفل.

يندفعyمنyمكانyظلyمو�شيقى,
نوتاyعاملyغريب.

ت�شقطyحطامًاyحادًاyاملوؤامرات
�شرخةyقيثارةy�شاحرة.

...y�شورةyجلو�شي,yهاyهوyاأنا,yكماyيقولون,
اأ�شواتyملعبyرمايةy�شحيقة.

مرةyاأخرىyبكلماتyالإلهyاملاألوفyلنا
...y!الهواءyمنyبهدوءyيهم�ض
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المرثاة الليلية

يفyغرفةyهادئٍةyالليُلyيزقyاحلجاب.
ملyنوُلدyبعدyب�شوناتة.

اأفكارناyمثلyاخلريفyعلىyال�شفةyالأخرى
...yشاعر�yنع�ضyعلىyوترق�ض

لقدyوُلدناyبالكادyحتتyالأملyالأبدي,
...yاآخرونyاهلَلyشاأل�yرمبا

y,الهادئةyالعناقاتyشهل�yهيyالغرفةyهذه
لأنناyنبكيyمتامًاyكالأحياء؟

اأنتyواأناyتقريبًاyملyنتقابلyاأبدًا
يفyظللyغريyمفهومةyمنyاحلزن؟

هذهyالغرفةyعبارةyعنyفقاعةyقامتةyلري�شة,
...yنعربدyالأوتارyحنانyحتتyفقط

يكنyل�شمعةyامل�شمعyاأنyمتر,
مثلyظلyوتختفيyخماطرًة.
اإذاyملyجتدناyيفyهذهyال�شواحي

ملاذاyنحزنyنحنyبكلyهذهyاملرارة...
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بظلٍّ أْسَود ...

yاأ�ْشوَدyقابعyعلىyورقة, بظلٍّ
ب�شوءyاأبي�ضyاأ�شتيقظyيفyال�شباحyالباكر.
رمباy�شاأ�شبحyيفyوقتyماy�شاحرًا,
لكننيy�شاأبقىy�شاذجًاyوغبيًا.

الأفقyم�شتعلyيفyال�شرق
اأتعلمyواأن�شىyعنyالأمل.

�شوفyيلم�شنيyالليلyبتيارyلطيف,
والروحy�شتنتحبyبالتاأكيد!

حجرًاyرماديًاy�شاأجل�ضyعلىyالطريق,
اأ�شتبدلy�شعفيyب�شلبة.

y,مفهومyغريyغريبًاyمونولوجًا
...yله �َشمعكyمرارًاyوتكرارًاyاأقبِّ
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شرفة. أقف، أدخن، أبكي...

y.شرفة�
اأقف,yاأدخن,yاأبكي...

اأحٌدyماyيهم�ضyيلy»اكتب«:
»مثلyاليوم,yاأناyلyاأعنيy�شيئًا

.«y...yكبريةyروحyظلyجمردyاأنا

والليلyبعيونy�شخمة,
...yيرىy,شيء�yكلyيرى

لyتتنف�ض!
مبثلyهذهyالدموعyالنجمية,
...yيجيدونyالأطفالyوحدهم

...yماyمكانyيفyاأبيy.اأي�شًاyطفلyواأنا
اإنهyقريبyرغمyذلك.yهوyوحيد.
قلyيلyمنyاأنا؟yلyجواب,

قلyيلyمنyاأنت,yاأيهاyالدخانyالأ�شود؟

وحياتيyاأمامهyمثلyالطفولة,
واأناyطفلyرائع.

و�شاأ�شطرyيفyوقتyما
لأنyاأعودyاإىلyال�شماء,yاإىلyم�شقطyراأ�شي!
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yyy.بيرداليyنظيرةyالم�شتعارyوا�شمهاyكازاخيةyشاعرة�y

yyyش��اريكيمير�yقري��ةyف��يy1980yيولي��وyم��نyالخام���ضyف��يyوُل��دت
y.كازاخ�ش��تانyyف��يyجامب��ولyباإقلي��م

yyy1977 yع��ام yكيكباي��ف yبمدر�ش��ة yالثانوي��ة yدرا�ش��تها yاأنه��ت
y.2001 yع��ام yالفاراب��ي yجامع��ة yف��ي yوتخرج��ت

yyyاأك«yط��رازyباإقلي��مyالمحلي��ةyالجري��دةyف��يyق�شائده��اyن�ش��رت
yم��نyوع��ددyالحكومي��ةyال�شحاف��ةyوف��يy»الأبي���ضyالطري��قy–yج��ول

y.ال�ش��عريةyالمجموع��ات

yyy,2001 y»الممط��رة yالليل��ة« y:الكت��ب yبع���ض yبتاألي��ف yقام��ت
yy.2014 yع��ام y»الك��ون yجميل��ة« y,2009 y»المح��ب yالقل��ب«

yyy.الأدبيةyاآيبرجينوفyجائزةyعلىy2004yعامyح�شلت

yyyمج��الyف��يyكازاخ�ش��تانyجمهوري��ةyرئي���ضyزمال��ةyعل��ىyح�شل��ت
y.2014yع��امyالأدب

نازيرا بيردالي
) وُلدت عام 1980(
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سؤال: »أين أنِت؟«

»اأينyاأنِت؟«-y�شوؤاٌلyواحٌدyاأ�شمعهyكلyيوم,
ويفyالواقع,yاأينyاأم�شيyالوقت؟

دائمًاyمعyالبت�شامةyاأ�شريyيفyالعامل,
اأجدyنف�شيyمنyجديدyيفyكلyيوم.

y
منyيحتاجyيلyوالدموعyيفyعينّي؟
لyينبغيyاأنyتعّذبyالنا�ضyمب�شاكلك.

واإذاyتعرثتyفجاأةyعلىyطريقyاحلياة,
اأجدyالقوةyلأنyاأقفyواأ�شريyمنyجديد.

واإنyملyيكنyهناكyقوةyلأنyاأنه�ض-y�شاأحلُِّقyطائرًاyفوقyالأر�ض...
واأعرثyعلىyالفر�ضyلأنyاأعي�ضyواأكوَنyنف�شي.

لyتك�شفyللنا�ضyنقاطy�شعفك,
اأحزانكyعميقًاyيفyنف�شكyخبئها.
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اأو�شاخyالإ�شاءةyمنyنف�شكyبلyرحمةyام�شحها,
واإىلyالأعلىyنحوyحلمكyالأبديyحلِّق.

واإذاyماyاآملكyج�شدكyوروحك,
y.بذلكyيعرفانyوزوجكyاأخاكyتدعيyل

لي�ضyال�شعورyبالوحدة,yبلyوحدهyقانونyالقدر,
مكتوٌبyللإن�شانyاإىلyالأبد.

واحلياةyمعyم�شائبهاyبالن�شبةyيلyلي�شتyفظيعة,
فقوتيyيفyاأ�شعاريyكامنة.

ملyاأعتقدyاأننيy�شاأ�شيعyيفyهذهyاحلياةyالفانية,
اأناyمعكمyهنا,

لكنyفقط...yيفyكوينyاخلا�ض.
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ذلك هو قلبي!

اإذاyاألقىyال�شباُحyعلىyالليِلy�شالُهyالأبي�ضyالثلجي,
اإذاyاأيقظتكyالطيورyالهام�شة,yواأهدتyاإليكyال�شعادة,
واإذاyطلَّتyال�شم�ضyالبي�شاءyمعyابت�شامتهاyيفyنافذتك,

y-املحرتقyال�شرَقyاملتوهجyبلونهاyم�شيئًة
ذلكyهوyقلبي.

لتyالريُحyخيوطكyممازحًة, اإذاyقبَّ
مyبعنٍفy�شقفك, اإذاyبداأyاملطرyالغزيرyفجاأًةyيحطِّ

وثمًلyب�شروِقyال�شماء,yيزينyاملطُر
y–yالهامدyال�شحراءyشطح�yالفتيةyبالزهور

ذلكyهوyقلبي.

اإذاy�شقتyالأمطارyبالربيِعyرحابَةyالوديان,
y,احلقولyيفyباأغانيِهyي�شدُحyال�شيِفyيفyاجلندبyبداأyاإذا
y,ال�شعادةyمتنياتyحاملًةy,ال�شنةyراأ�ضyيومyيفyزارتكyاإذا
وحلَّقتyكراتyالثلِجyبهدوءyعلىyفروعy�شجرةyالتنوب,-

yذلكyهوyقلبي.

اإذاyال�شف�شافةyاحلزينة,yعلىyاأبوابyال�شتاءyالبارد,
yy,ة ن�شرتyيفyالأر�ضyم�شاعريyاملخفيَّ

وت�شقطyعلىyالأر�ضyورقةyمنy�شوقyميوؤو�ضyمنه,
اأُ�شّليyاأنyترفَعyهذهyالورقةyوتاأخَذهاyللذكرى-

ذلكyهوyقلبي.
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المطر

اأيهاyاملطرyاملحبوب!
هلyهذاyحقًاyاأنت؟

بًاyبه! و�شلَتyيفyال�شباحy�شيفًاyمرحَّ
جلبَتyربيعًاyواأحلمًاyجديدة,
وحزنًاyجديدًاyجلبتyمعك!...

اأغنيًةyحزينًةyيدقyاملطُرyعلىyنافذتي,
اأ�شكُبyالدموَع,y�شكوٌكyيفyقلبي,
اأتذكُرyاأيامًاyع�شتهاyمنذyزمن,

هذهyالدموعyحتيٌةyلأيامyالطفولةyالبعيدة.

؟ اأه,yملاذاyاأيقظتyاحلزَنyيِفَّ
ملاذاyاأنتyطورتyحزين؟

ا�شطرَبyقلبي,yوتدفقتyاأبياتي...
امل�شاعرyاحلزينةyتعبتyمنyال�شمت,
منyاأعماقyقلبيyارتفعتyموجًا.

هذهyالغيومyالتيyكانتyمعلَّقًةyفوقي,
جلبهاyمعهyالربيعyالقادم,

, قطراتyرطوبة,yنهارyربيعٌي,yمطٌرyليليٌّ
y...!بقلبيyُمغَرمًةyدائمًاyكنُتyبَك
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ها هو الخريف...

هاyقدyجاءyاخلريفyاحلزين,yواأ�شبحتyاأوراقyال�شجرyذهبًا,
مرةyاأخرىyاأعمال,yمرةyاأخرىy�شا�شة,yمرةyاأخرىy–yكلمات,yكلمات,yكلمات...

مرةyاأخرىyاأمٌل,yمرةyاأخرىy�شحٌك...
yلأجلكم,yلأجلyاجلميعyمنذyال�شباحyاأ�شّلي,

قلبيyyيطري,yمثلyورقةy�شجر,yيطريyوي�شقطyيفyالوحل...

واأولئكyالذينyدا�شواyعليها,yمتّنواyيلyال�شعادةyمراتyعديدة...
رمباyينتظرينyيفyاليومyالتايلyينتظرينyدر�ضyقدٍرyجديد؟

ًةyكنتyاأنا, اأغنيًةyحرَّ
واأنِتy�شحرتني,
ياyمدينةyاخلريف.

y!احلياةyتخدعنيyفاأنِتy,تتاألَّقيyلy

العاملyكّلهyبالن�شبةyيلyاليوم-yمثلyعلبٍةyمليئةyباأعوادyالثقاب,
واأناyعلىyمفرتقyالطرقyاأقفyاأمامyت�شعةyطرٍقyكبرية.

انطفاأتyال�شم�ضyفوقي,
ملقيًةyحفنًةyمنyاأ�شعةyالوداع.

للخريف
ولها

اأناyجمّردy�شيٍف,
جمّردy�شيٍف...
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الربيع
جاءyالربيعy,yلكننيyملyاأ�شتطعyالغناءy,yكماyكنتyدائمًاyاأغني

...yاخلوايلyالأيامyيف
خرجتyاإىلyالواديyوملyاأرyفيهyاأثرًاyللطيور,

لكنyاأينyهي؟

ملأتyزهرةyالثلجyروحيyب�شعورyال�شباب,yاأعطتنيyالقوة
لأوا�شلyالعي�ض.

لكنyالقلبyرطبyومظلم,yلyيدفاأ,
وماذاyاأفعل...

-yاأيامyلعدةyالنهرyعلىyنوار�ضyهناكyتكنyملyواإنyوحتى
انتظرتها.

وهاyهوyالربيعyجاءyمنyجديد,yاأريدyذلكyاأمyل,
جاءyالربيع.

علىyاملدينةyخّيمyالليل,yومرةyاأخرىyالنجومyفوقي
تكذُبyب�شكلyجميل.

خرجتyاإىلyال�شرفةyليًل,
yyyyyyyyyyyyyyyقطفتyزنبقًةyجميلة:

»اأيهاyالربيعy,yاأنتyهنا!«

لكننيyلyاأ�شقطyبقلبيyيفyنب�ضyاحلياةyالليلية,
الليلyبارد.

-yالربيعyطيورyتغنيyحيثy,املف�شلyقر�شيyاأُخرُج
واحدًا,yواحدًا.

ولyت�شمعyالأ�شعارyيفyروحي,yعلىyالرغمyمنyاأنyالوقتyقدyحانyيلyبالفعل
لأنyاأجدyالهدوء.

كنُتyحزينًةyلأيامyعديدة,yكنُتyم�شتاقًةyللربيع,
لكنy...yلربيعyاآخٍر.
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في الطريق

بنيyالِعلمyواحُللم
لyاأ�شتطيعyاأنyاأ�شربyواآكل.

مثلyبندوٍل
yعلىyدماغي. ليًلyونهارًاyيدقُّ
لyيوجدyثمةy�شيءyاآخر,

مثلyعّدyالأعمدةyعلىyالطريق.
اأتابعyبنظريyالقطار,
قريبًاy�شيطريyواحٌدyاآخر.

اأيتهاyالأعوام,yاأيتهاyالأعوام,yهلyحقًا
�شيبلعكy�شبابyالذاكرة؟
هنا,yعندyهذاyاملنعطف,
yكنُتyذاتyمرة...
لقدyطرِتyمثلyدخان,

لyترجعني.
y...ب�شاتنيy,منازُلy,شهوب�y-حويل

اأي�شًاyتطريyاإىلyاملا�شي.
النا�ض-الظللyخارجyالنافذة
بلحظٍةyيطريونyبعيدًا.
اأتذكرyاملا�شي,

yالليلyيفyنعا�ض. يرُّ
ال�شفرyيفyقطاري,

ماyزالتyالنهايةyبعيدًة.
منyهناكyخارجyالنافذة
حyيلyبيدهyمودعًا؟ لوَّ
دونyاأنyاأعرف,yنظرُت:
معهاyترعرعناy�شويًة.
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بلحظٍةyخانتني
�شديقةyاأيامyال�شبابyتلك؟
وهذاyرفيقy�شفٍرyيفyالليل
اأرىyنظرتهyمنyالظلمة.
لyتنب�ضyاملا�شي,

هوyَمْنyاأهداينyزهورًا!
yغاليتي-yاأمي, ظلُّ

عندماyكنتyيفyال�شابعَةyع�شرة
عتني. ودَّ

الأعوامyيفyالذاكرةyتذوب
انعكا�شًاyيفyالعمق:
اأمي,yاأبي,yواأناyمعهما,

�شويًة,yكماyلوyكناyيفyاملنام.
yال�شاي, اأميyت�شبُّ
اأبيyيقولy�شيئًا...

منyاأجلyمثلyهذهyالذكرى,
اأوه,yياyاإلهي,

اأيهاyالقادرyعلىyكلy�شيء,
رمباyجديٌر

اأنyنعي�ضyيفy�شلم؟!
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يوٌم آَخُر ...

...yاآخرyيوم
يومyاآخرyع�شته,

علىyنافذتيyيدقyالليل,yنهايةyطريقي.
y,وحيدةyاأقُفyمنعزلyشمت�yيف

علىyم�شرحyاحلياة,yاأمامyاجلمهور,yعلىyالطرف.
فنانونyنحن!

مغنون,yممثلون,y�شعراء....
بتمثيلناyنحنyاأذكىyمنyاجلميع,yلy�شكyيفyذلك.

بتمثيلناyنحنyدومًاyاأذكياء,
بتمثيلناyنحنyاأجملyمنyاجلميع,

بتمثيلناyنحنyاأقرباءyيفyهذهyالدنيا...
y,»الأر�ض«yاأ�شميناهاyالكبريةyال�شقة

تلكyال�شقةyا�شتاأجرناهاyكيyنعي�ضyحياتنا,
علىyالطاولةyاآنيٌةyوزهور...
اإذاy�شعرَتyبالوحدةyواحلزن-
اطرْقyعلىyنافذةyجاركyبهدوء!

قاعتيyبلyجمهور,yواأناy�شعرتyبالفراغ.
هاyهوyالنورyينطفئ,yyاأزلُتyاملاكياج,yواأقُفyيفyالظلم...

عباراتyالوداع,yويفyاليومyالتايلyظلم.
ياأتيyالنهار,yلكنyالليلyينت�شرyمنyجديد.
كماyلوyاأننيyمدفونةyبالفعلyيفyالقب.

اعذروين,yمنyالآنyف�شاعدًاyلنyاأ�شتطيعyلعبyدوري,
اعذروين,yلقدyاأنهكتنيyاحلياةyقبلyاأواين!
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القلب ينبض

 بسعادة أكبر...

القلُبyينب�ُضyب�شعادٍةyاأكب,yونظرتيyمليئةyبال�شعادة,
ارتدتyال�شهوبyاأجملyحللها.
بًة,yوكاأنهاyتقول: تبت�شمyمرحِّ

»تعايلyاإىلyاأح�شاينyياyابنتي!«
ال�شل�شلyاجلبليةyتدخُلyيفyال�شماءyاملظلمة,
يفyالوديانyاأزهرتyيفyال�شباحyاأزهاًراyزاهية,
اأ�شبحتyال�شهوبyرائعًة,yبحيثyتعميyالب�شر,
ال�شحبyتر�شمyنق�شهاyالناعمyيفyال�شماء,
تلمُعyبي�شاءyكالثلجyيفyالأفقyالأزرق,
ًة! مثلyاأختيyال�شغرىy–yاأحبهاy�شقيَّ
لنيyبلطٍفyمثلyالأم. وال�شم�ضyُتقبِّ

ومعyاحلبyتندفعyالرياحyُمعاِنقًةyبفرح.
منyبعيدyيلّوحyبحما�ٍض,yويعذبني
اأفٌقyبعيدyاملنال,yيومئyيلyمنyبعيد.

هاyهيyجبايلyالأم,yوالبحريةyوالب�شتان,
اأوا�شلy�شعوديyاأعلىyواأعلى,yلyاأنظرyاإىلyالوراء.
ياy�شهوبيyالعزيزة,yوِلدُتyاأناyمنyاأمطارك!

وذبُتyروؤيًةyيفyالأفقyالأزرق...



643

الليلة السوداء

منyي�شبهy�شوادyالليل؟
yyyyyyyاأرملًةy�شابًة,
يفyنظرتهاyحننٌي,
yyyyyلy�شيءyاأكرث.

ال�شوءyالبعيدyيفyظلمyالليل
yyyyيومئyللفرا�شة

تتدفُقyمنyَعْيَنِيyالأرملة
yyyyاأحلمyاأف�شلyالأيام,
هلyالفرا�شةyمذنبةyيفyاأن
yyyyاحلياةyقا�شيةyجتاهها؟
القلب-الفرا�شة...

رمباyهذاyماyكانyلقرون:
لديyالبع�ضyم�شرٌيyيح�شدونyعليه,
yyyyyyyوُلدىyاآخرين-yمريٌر...
ماyهوyغريyمفهومyللغة,
yyyyyyyلنyي�شمعهyالليل...

عندماyتخبوyالنارyيفyالقلب,
yyyyyyyلyم�شاعدة...

منyاحلزنyتبكيyالأرملة,
yyyyyyyلyفرَحyلديها.
القلُبyفرا�شةyعمياء,

yyyyyyyالقلبyيحتاجyاإىلy�شوء.
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الفستان األحمر

الف�شتانyالأحمرyملyاأل�شبهyاليوم.
لكنيy�شاألب�شه-yمِلَْنyلنyاأجذبه؟

اأناyمثلyزهرة,yومْنyيتلكyال�شجاعة,
مْنy�شيلم�ضyتلكyالزهرةyبيده؟

لهدٍفyخفّي...
اأوyبب�شاطةyهكذا,yبطي�ٍض...
�شببُتyللجميعyالدوار.

كلyمنyح�شدينyيفyال�شابقyبجنون,
بف�شتاينyالأحمرy�شحرتهyالآن!

اإىلyقممyالعاملy�شعدتyالآن,
لتyال�شم�ضyاحلمراءyيفyعينيها! قبَّ

باللونyالأحمرyناف�شتyالأجرامyال�شماوية!
...yوخمدتyال�شم�ض,yوالليلyيفyالروحyاآنyاأوانه...

y
�شاألب�ضyالآنyالف�شتانyالأ�شود.
بحيثyلyيلحظنيyالنا�ضyثانيًة,
�شاأكونyيفyال�شمتyوالعتمة-

كمyمنyالأفكار,yكمyمنyاحل�شرات,yكمyمنyالأحزان...
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...yالأ�شودyالف�شتان
yyyyyyyyyيفyالأ�شعار-yحننٌيyوعذاب,

ويفyالروح-برودةyمميتة,yكماyيفyالقب.
اأيهاyالف�شتانyالأ�شود,y�شاأخلعكyب�شرعة!
مبقدوريyاأنyاأنتظرy�شباحًاyاآَخر!

لكنyال�شباحyلنyيكونyاأحمر,yبلyاأبي�َضyكالثلج...
�شاأحرقyاملا�شيyبنارyحمراء,
�شاأطفئهyمبطرyحننيyلyحدودyله,
لنyعي�ضyالآنyاملا�شي,yبلyاحلا�شر!

اأناyنف�شيyاأحتكمyمب�شريي,
اليومy�شاأخرجyاإىلyالنا�ضyيفyف�شتانyاأبي�ض!
ُرyبروحهyحياتهyكلها, ...yالإن�شانyيطهِّ
األyي�شبحyاأف�شلyواأكرثyحرية؟



646

الخريف

نهارyخريفي.
مطاٌر.

قلبيyينتظرyبقلٍق.
ماذاy�شاأفعلyاإنyملyتهبطyالآنyطائرتك؟

ملاذاyنلتقيyاأناyواأنت؟
ينتظرناyفراٌقyوحزٌن,

وطائرٌةy�شتحملكyمنyجديدyاإىلyُبعٍدyجمهول!...
خريفyقلٌق.

لyمعنىyليومyبائ�ٍضy�شديدyالرطوبة.
هاyاأنتyتخرجy-yاختفيyاحلزن,yوابت�شمتyال�شعادةyيل...

ملاذاyاأ�شمعyنداءyال�شم�ضyالذيyيدويyيفyدمك؟
فاأنتyحقًاy�شتطريyمغادرًا,yولyمعنىyحلبي...
واإنyكنتyمتلكyمنزًلyيفyاجلانبyالغريبyالبعيد,

yب�شكلyحلو, واإنyكنتyتعلمyاأنكy�شرتحل,yولكنyتكذبyعليَّ
وجتبينyعلىyاأنyاأعرفyاأنهyلي�ضyيفyالعاملyثمةy�شعادةyاأخرى...
yوبدونكy�شتمرyالأعوام,yوتختفيyيفyاملا�شيy�شاعةyاللقاء.

رمباyدفئُتyيفyاأح�شانكyللمرةyالأخرية,
دمعةyعابرةy�شغرية,yن�شيتهاyاأنتyمنذyزمن,

ملعتyيفyعينيك...
لوyاأنyكلy�شيءyي�شبحyخمتلفًا.
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دائمًا على انفراٍد مع نفسي...

دائمًاyعلىyانفراٍدyمعyنف�شي,
�شاأخدعyاحل�شد...

ملاذاyجئَتyاإىلyقدريyم�شببًاyيلyاحلزن!
لyاأ�شتطيعyاأنyاأحبك,yعلىyالرغمyمنyاأنكyت�شريyيفyالقرب,

ولyاأ�شتطيعyاأنyاأكرهك,yوتلكyهيyخدعةyحياتي.
حمكومyعليyاأنyاأتعذبyلأننيyمتكنتyمنyاأنyاأ�شعر,

ولكنyملاذاyيجبyاأنyاألومyنف�شيyوحدها؟
ةyمنyجديد, لكيyاأجتاوزyم�شيبتي,yواأ�شبحyحرَّ

�شاأرميyاملا�شي...
واأنتyابَقyهناyلتعي�ض!

علىyاأنكyحّولتyبعدمyحبكy�شعادتيyاإىلyماأ�شاة,
ود�شُتyعلىyعاطفتيyيفyالرمال,yاأ�شاحمك!
بينماyكنُتyاأنتظرyبا�شت�شلمyالدفءyالقادم,

yy,متل�شيًاyالظلمyويرتاجعy,جديدyنهارyياأتيyاأنyانتظرت
منyكانyيعلمyاأنyم�شرييy�شيتحولyيفyحلظٍةyاإىلyليل؟.

لأنكyبقيتyهناك,yولأنكyخنَتyاأحلمنا,
�شاأن�شاك!

اأوه,yياyللم�شيبة,yياyللم�شيبة...
تعبتyمنyانتظاركyاإىلyالأبد!

لنyاأحتولyاإىلyن�شيمyلكيyاألطفك,
لنyاأ�شطادy�شبحكyالذيyحتولyيلyاإىلyاأمل.

منyاأجلyبلوغy�شعادةyجديدة,y�شاأجنوyيفyاليومyالقادم!
�شتنادينيyباكيًاyهنا,yعلىyهذاyال�شاطئ,

�شتناديني,yاأناyالتيyحنيyوجدَتها,yمتكنَتyمنyاأنyتفقدها.
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من السماء الخريُف يتدفق...

منyال�شماءyاخلريفyيتدفق-
لyيكننيyاإم�شاكك.

منyال�شماءyيت�شللyالليلyاإىلyالأر�ض,
كيyاأتعذبyاأكرث.

علىyكلyحالyلنyت�شبحyيل
�شاأكونyغيورةyعليكyاأكرثyمبائةyمرة.

لوyكانتyيفyيديyبندقية,
لرجتفتyيدي.
لك, كنتyلأقبِّ

لوyاأينy�شادفتكyيفyالطريقyمرةyاأخرى؟
علىyكلyحالyلنyت�شبحyيل

�شاأُْطِلُقَك...yطر!
منyجديدyاأ�شمُعyاأغنيتك...
ل,yاإنهاyمو�شيقىyاملطر.

ياyاإلهي,yهلyاأناyمري�شةyاليوم,
اأمyاإنyهناكyم�شيبةyاأخرى؟

ِبَرْغِمyاأينyانخف�شُتyاليومyyمنyال�شماءyكثريًا,
لكنيyمنحتكyحريَّةyلyحدودyلها.
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شك

اإبريقy�شايyاأبي�ضyت�شخنهy�شعلةyزرقاءy�شعيفة,
ملyيفهمyاأحدyهناyيفyاملنطقةyاأغنيةyروحي.
مطبخ.yم�شباحyي�شيءy�شوًءاyخافتًا.

ليٌل.yال�شاعةyالثانيةyع�شرةyوالن�شف.yنحنyالثنان.
ملاذا,yمنyيجيب,yاأ�شعرyبالوحدةyمعك؟

علىyزجاجyالنافذةyير�شمyاحلزنy�شورةyبطاقةyغريبة,
يفyاملزهريةyقرنفلةyنائمة:yانتهىyيومyالثامنyمنyاآذار.

غريyمتغرية,yتنامyيفyالربيع,
يفyال�شيف,yيفyاخلريف,yيفyال�شتاء,

غريyمتغريةyيفyال�شباح,
ويفyالنهار,yويفyامل�شاء,yويفyالليل-
تنامyاملدينة-yاملدينةyامليتة.
yولyَبْرٌد! لyيهمهاyَحرٌّ

تنامyعلىyالطاولةyالقرنفلة.
منyال�شماءyيتدفقyاحلزنyوهجًا.
عليكyوعلىyالقرنفلةyلديyعتٌب,

اأنا,yمثلyبحرية,yاأ�شطرب,yحافظةyال�شرyيفyاأعماقي...
رمباyاأختفيyمعyاأ�شعةyال�شم�ضyيفyيوٍمyربيعي؟

مثلyالربيع,yاحلياةyجتريyب�شرعة,yاأعلمyذلكyمنذyزمن.
y.مبالنيyغريy,نفورونy,وحيدونyنحنyلذلك

كيفy�شنعي�ضyاحلياةy�شوية,yنحنyالثنان,yونعرفyال�شعادة؟
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yyyالحج��رyخري��ف«y:منه��اyال�ش��عريةyالدواوي��نyم��نyللعدي��دyموؤل��فy
y.»الأر�ضyو«نف���ضy,»القل��بyكت��اب«y,»الغام���ض

yyyالجمهوري��ةyبالجري��دةyمح��رًراyعم��لyعندم��اyالمهني��ةyش��يرته�yب��داأ
yرئي�ًش��اyاأ�شب��حyث��مy,2004y-y2003yالفت��رةyف��يy»األ���ضyش��وت�«
yyy2005 y yالفت��رة yخ��لل y»اأ�ش��تانا« yبمجل��ة yالمرا�ش��لين yلفري��ق
yلرئي���ضyنائًب��اyث��مyللمجل��ةyالتنفي��ذيyالأمي��نyاأ�شب��حyث��مy2008y-

y.التحري��ر

yyyمملك��ة«yمجل��ةyتحري��رyلرئي���ضyنائًب��اyلح��قyوق��تyف��يyاأ�شب��ح
yخ��للyالكازاخي��ةyالأكاديمي��ةyالوطني��ةyللمكتب��ةyالتابع��ةy»الكت��ب
yالنظ��ام«yلموؤ�ش�ش��ةyمدي��ًراyاأ�شب��حyحت��ىy2011y-y2008yyالفت��رة
y-yy2011yالفت��رةyف��يyكوك�ش��يتوyبمدين��ةy»المكتب��يyالمعلومات��ي

y.2013

باويرجان كاراغيزولي
) وُلد عام 1982(

yyyمديًراyث��مy,»الثقافة«yبواب��ةyلتحريرyرئي�ًش��اyث��مy,كازكونتن��تyف��يy»الأدبي��ةyالبواب��ة«y���لyرئي�ًش��اyاأ�شب��حy,الأخي��رةyال�ش��نواتyف��ي
yوالريا�ش��ةyالثقاف��ةyل��وزارةyالتاب��عyوال�ش��عراءyالكت��ابyش��باب�yلمجل���ضyو�ش��كرتيًراyاأ�ش��تاناyف��يyكازاخ�ش��تانyكت��ابyاتح��ادyلف��رع

y.كازاخ�ش��تانyبجمهورية

yy.بكازاخ�شتانyوالريا�شةyالثقافةyلوزيرyم�شت�شاًراyتعيينهyتم

yyy.2008y,2006yعاميy»الإلهام«yالمبدعyلل�شبابyالدوليyالمهرجانyجائزةyعلىyمرتينyح�شل

yy.2010yعامy»عالمًياyالم�شهورةyاأ�شتانا«yال�شعريةyبالم�شابقةyال�شعريةyالجائزةyعلىyح�شل

yyyجمهوريةyل�ش��تقللyالع�ش��رينyبالذكرىyالحتفالyع�ش��يةyعقدyالذيyللفنونyالأولyالجمهوريyالمهرجانyجائزةyعلىyح�شل
y.كازاخ�شتان

yy.2011yعامy»اأبىyياyلكyحبي«yال�شعريةyالم�شابقةyفيyالكبرىyالجائزةyعلىyحاز

yy.اأقمولyبمدينةyاأقيمyالذيyالعر�ضyمنy2012yعامy»ال�شابةyالموهبة«yجائزةyعلىyح�شل

yy.جو�شوباyاإيمانyوالعازفyال�شاعرyلميلدy150y�الyللذكرىyالمكر�ضyالأدبيyالعر�ضyفيyفاز

yyy.2014yعامyكازاخ�شتانyلجمهوريةyالدولةyمنحةyعلىyحاز

yyy.اأ�شتاناyمدينةyتطويرyفيyلإ�شهاماتهyتقديراy2011yعامy»الوطني«yميداليةyعلىyح�شل
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الوقت غير موجود

الوقتyغريyموجود.yانظرواyب�شكلyاأو�شع:
اأناyغريyموجودyيفyهذاyالعامل,yواأنتمyغريyموجودينyاأي�شًا,

لyوقَتyلديناyللتفكري.
yالأر�ض- اأعرتفyب�شدق:yاأ�شمعyكيفyتئنُّ

رمباyالأمرyلكمyمثريyللهتمام,
رمباyلyيعنيكمyهذا.

yالأيامyاملقبلةyخفيًة, عندماyنعدُّ
ن�شاألyاأنف�شنا:yلي�ضyعبثًاyغ�شبyاهلل؟

قدyيقولyكلyواحدyمنا:
»كلy�شيءyيبدوyعلىyماyيرام,yاأناyب�شحةyجيدة...«

والفح�ض؟
وو�شعyال�شروطyعلىyاخلالق؟

يفyهذاyاجلدالyلyاأجل�ُضyاأناyمكتوفyاليدين,
خمرتعًاyلنف�شيyم�شيبة,yجاذبًاyعذابyاهلل,yم�شتعيدًاyاحلزن.

اأ�شرُخy»انطلق!«
لكنyيلفنيyالكتئابy–yالوح�ضyاللعني!
يفyرحمyالتفكريyاأفكرyحولyالفكرة,
والجاباتyمعلقةyيفyال�شماء.
تدورyالفكرةyيفyمدارها,

تتوهجyمثلyجنم,yتهم�ض:y»لyتت�شرع,
واإلy�شاأغادرyاإىلyالأبد«.
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اأعرُفyاأمامyَمْنyتنحني,yتتغري,yتلوح,
تتظاهرyباأنهاyجنٌمyهاٍو,yتتوحد,
خمرتقةy�شماكةyالنجومyاملنيعة.

وت�شيُءyالأعايل!
ذلكyهوyاأي�شًاyالفكرةyاللمعة.

ابعدyاأيهاyاخلمولyالبغي�ض!yلyت�شممyروحي.
yف�شاٌء.yجنٌمyهاٍوyيفyدمي! يِفَّ

yy...ترىyلأنyالوقتyحانyلقدyتنتظر؟yماذا«y:اأعلىyمنyشوٌت�
يفyالقطرةyاملنذرةyمبطرyاخلريف,

ترىyوجهyالقدر«.
...yاأجل,yاأناyمتبايٌن,yاأحمُق,yخموٌل,
ٍدyمنyاخلجل. رَّ yجُمَ لكنيyَغرْيُ
اأُقنُعyنف�شي:y»انظرyاإىلyالأعلى

منyخللyاملطر:yماyالذيyُي�شنيَكyمنyالداخل,
ماyالذيyيلتهمك؟«...

الف�شاءy�شري�شلyاإليكyفكرًة,
الف�شاءy�شي�شاعدك!
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َنْظَرُة َشّك

...y اإذاyنظرَتyنظرَةy�شكٍّ
اأناyذاهٌب,yyاأبتعُدyعنكyاأيهاyالقادم!

نحوكyاأندفع,
وقدyدعوتني
لزيارةyمفاجئة.

مثلyعا�شق,yاأرىyيفyامل�شتقبلyملمَحyعزيزة؛
قًاyيغنيyاحلننيyيفyداخليyناقو�شًاyداويًا, متاألِّ
اإذاyابت�شمyيلyاحلظ-يفyتلكyاللحظة
�شيبت�شمyيلyاأي�شًاyوجهyالعدل,

حيثyي�شدحy�شوتyالرحمة,yحيثyتزدهرyاملحبة,
يذوبyيفyال�شاعةyالربيعيةyجليدyاحل�شدyالبارد.

اأغت�شُلyمباٍءyحّي,
اأدفُنyحتتyالهاويةyاحلزَنyمعyامل�شيبة
واأ�شرخ:y»اأيهاyالقادم,yكمyاأنتyرائٌع!

اأحّبَكyب�شغٍف!«
كتبُتyيفy�شل�شلةyنوتاتyالرمو�ضyال�شاهرة

اأغنيَةyحٍبyبلyحدود,
اأغنيًةyمعyح�شرٍةyعلىyالكون,

اأغنيًةyعنyموعٍدyقريٍبyمعyالقادم!
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سيرداريا

هذاyال�شمyتركهyداريو�ض )y  )1يفyالأ�شاطري,
�ضy�شعبيyهذهyاجلنة. وقدَّ

لyتتزعزعyيفyموطنيyاخل�شب
قوةy�شريانyاحلياة.

فيهyحتومyاأروحyالأجدادyمعyاأحلمyالأطفال,
وباأغنيةyكوركيت )y  )2املثريةyَت�شَفىyاجلراح.
,yَلُعوٍبyِمْثُلyالأحيانyبع�ضyيفyشريداريا�
ُي�شَمعyبكاوؤهاyيفyمنت�شفyالليل,

وتارًةyيكونyعنيفًا,yجباًراyكرجٍلyقوّيyحقيقي,
تارًةyيحاولyمقاومةyاملوتyال�شارخ,

وتارًةyيتدفقyببطءyوي�شبُّ
يفyالياب�شةyال�شماوية.

عبy�شرياينyب�شمٍتyتطوفyاحلقب,
لyُت�شمعyاإلyتنهداتyالب�شريةyاملريرة,
ومب�شيئةyاخلالق,yكماyقالyاملوؤرخون,
جنومyالقدرyتذرفyفوقهyدموعًاyدموية.
اأملyتقبلواyبعد,yياyكاذبيyالغرور؟

yyداريو�ض:yامللكyالأخمينيyالثالث,yحكمyيفyالفرتةy486y-y521yق.م.   )1( 

yyكوركيت:yملحنyومو�شيقيyاأ�شطوريyوخمرتعyاآلةyكوبيزyاملو�شيقية.   )2( 
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راأ�ضyمْنyوملاذاyاأغرقتهاyامللكةyتومري�ض )y  )3يفyالدم؟
منyاأجلyال�شرف

الذيy�شقلهyالبق!«-
قالy�شريدارياy–yب�شرينا:

yَتغِليyكبياءyاآل�ض )y  )4املوروثة, يِفَّ
ويهدرyحزين,

وتتدفقyمرارتيyوت�شبyيفyبحرyاآرال.
�شريدارياyلyيوبخنيyولyيلقيyباللومyعلّي,

yراكبًاyاملوج,
يوا�شلyمبياههyاحليةyالندفاعyyيفyجمراهyنحوyالأ�شفل,

كيyيتعاملyمعyامل�شيبةyالعامة,
حتىyلyيوتyمنyاحلزن

بحرyاآرال.

yyتومري�ض:yملكةyال�شاكاy)القرنyال�شاد�ضyقبلyامليلد(.   )3( 

yyاآل�ض:yكازاخ.   )4( 
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حوار مع مؤلف

-yاأنت,yمثلyكلyالعقولyال�شليمة,
كماyقلت:y»كلy�شيءyرماد,y�شرنحلyنحنyاأي�شًا«,

تلّوحyبيديكyم�شرعًاyاإىلyعامٍلyاأف�شل.
واأناyاأقول:y»اأنتyتكذب!yاأنتyلنyمتوت«.

-yاأناyنف�شيyلل�شجاعةyاأ�شرخ:y...«yل,yلنyاأموتyكّلي!«
yاملوتyلي�ضyرحلةyاإىلyاملجهولyمعyاختفاٍءyاأبدي.

-yلكنyماذاyتقولyيفyالنهايةyعنyالنعمةyاله�شة
معyابت�شامةyمزيفةyمر�شومةyعلىyالوجه؟
كليyاآذانy�شاغيةyيفyانتظارyالإجابة.
من�شيyجميعناyيفyرحلتناyالأخرية,
نغادرyب�شكلyلئٍق,yولكنyعلىyالإطلق

لي�ضyاإىلyالرتاب!

-�شاأقعyيفyالنهاية,yيفyعواملyرهيبة,
حيثyلyيطرُحyاأيyفيل�شوفyاأ�شئلة.

-اأنتyمنyجديد-yعنyاخللودyواللنهاية...
مكرَكyولمبالتك
yين�شجمانyل
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معyالأعمىyالذيyت�شوره.
y:تقولyماذا

...»y؟yترىyلyحقًاyاأنتy«
y:اأ�شريyللحقيقةy:ملحظة

ال�شعادةyتتجهyنحوyال�شخ�ضyالذيyيفyطريقه
y.واملالyبامل�شاومةyلي�ضyاحلقيقةyيجدyاأنyيريد

انظرyاإىلyال�شاعة:
العقاربyتدورyاإىلyالوراء,
والوقتyيتحركyاإىلyالزوال!



658

األرض

اأيتهاyالأر�ض,yاأخ�شىyحزنًاyمزيفًا,
ومعاركyجائرة,
وليايلyبلy�شلة,
وكلماتyبلyعيون,
ودموعًاyبلyخطيئة
يفyعيونyاآثمة,
حيثyيقبع
ظلٌمyخطري,
وعددyملعون,

و�شخ�ضyغريyنادم.
فكرyاخلالقyينحدرyمنyال�شماء.

اهتمامه
ملyيختِف؟

-yالأر�ضyاأبناءyاأ�شبحناyاأنyبعد
-yلهاyح�شرyلyظلمات
هلyنحنyاأيتاٌم,
اأمyقدي�شون,
yاأمyرائعون.

كذلكyبالفعل:yنحنyثمرةy�شٍب
مناyاإىلyالنتقام!
اهللyقا�شينا.yُمنحنا

م�شرًياyدنيويًّاyواحًداyللجميع:
بقو�ضyقزحyمطرyتلمع

وتغفو.
...yالأر�ض
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أنــــا

هوyرحل.yلكنهyملyيت.
ملحظة

yللقراآنyاملقد�ضyالنَف�ُض
yوباإلهامهy.الكعبةyمنyينطلق

ي�شعرyالفقري:
يراهyاملكفوف,
ويقراأهyالأبكم,
وي�شمعهyالأ�شم,

ويختفيyغرورyالغرور.
yهوy...املقد�ضyالنَف�ض

احلقيقةyذاتها.yيفyكلyمكانyظلٌمyدام�ٌض.
تزينyالأرواحyوالأبدان,

وتتحولyالقلوبyاإىلyغرانيت.
ماذاyيحفظنا؟

كنَتyعا�شقًاyللخالق,
واأ�شريًاyلو�شاياه,
لكنكyهربت,
ن�شيتyالعهود,
وبخنجٍر

طعنتyوعودك.
وم�شاتyقطراتyالعنبyعلىyالقيقب:
تاألقyالربيعyعلىyال�شيقانyاخُل�شر,
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حفيفyحزيرانyلع�شِبyاملرج؛
اأغنيةyالأوراقyاملت�شاقطة,
عواءyعا�شفٍةyممل,
تنهدyحميط,

همهمةyالف�شاءyيفyالليل...yا�شمت!
معyاملا�شيyي�شريyالقادمyيفyعناق,
لyيكنهماyالعي�ضyمتفرقني-
تارًةyي�شحكانyب�شوتyعاٍل,
وتارًةyيبكيانyذارفنيyالدموع.
yيلمُعyيفyالدموع. توهٌجyحقيقيٌّ

يفy�شحكyالآخرة,yاملك�شور,yوالرحمي,
يرجتفyرعب!

وهلyكانتyال�شلواتyله
عبyالعقود,yعبyالظلم
غريyخال�شة,yغريyمعانية؟

اأرى:yمْنyيفت�ضyعنyاأحٍد,yيجوبyالليايل؛
منyيريدy�شيئًاy-yyي�شحكyحتىyالدموع؛

هلyينتظرyاأحٌدyماyب�شدٍقyحقيقةyال�شاحلني؟
اأمyاأنهyحزنyمزيٌف
yعبyالقرون؟ يطلُّ
�شبحانه...

حتررyمنy�شبكةyاأفكاره,
yروحهyواأ�شاءتy,ال�شرُقyج توهَّ

الليايلyالدنيوية.
وامتلكyالنا�ضyمنyاأجلyاحلب

اأفكارًاyاأخرى.
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�شبحانه...
بدونyاإثارةyلل�شفقةyزائدة

y,اأخ�شاهاyالتي
كماyاأرىyيفyالواقع:
يت�شيدyيفyالليل,

وب�شمٍتyيقراأyال�شلةyعلىyاملوت,
وامللئكةyذاتyاجلوهرyالنقي,

تقبّله,
وحزنهاyم�شرٌق,

واأ�شعرyباأ�شٍفyلyحدودyلهyعليه!



662

نقطة

ت�شلحُتyبالروحyاملقد�شة
يفyالبحثyعنyالكلمةyغريyاملنطوقة.
نظرُت:yماyالذيyباإمكاينyبلوغه,
اإذاyكانyالقدرyي�شحكy�شاخرًا؟

-هلyتريدyبالقرتاِبyالإ�شاءةyاإىلyالقدر؟
-لي�ضyهذاyماyاأق�شده.yمر�شتyروحي
وهيyتتجولyيفyالدربyالعنيد.

-yمنyالقيلyوالقال,yمنyامل�شاحناتyوالف�شائح
ينهارyليلyحزيران...

-yاملتاجرينyاأي�شًاyاأزعجyاأنهyيبدوy-
املنطلقنيyب�شرعة,yاملتوح�شني,yاجل�شعني,
الناظرينyاإىلyالفمyب�شكلyدينء؟!

yاإرادتهمyبغريyوقعواyالذينyال�شبانyهوؤلءyعلىyبالأ�شفyاأ�شعرy-
يفyمكائدyو�شجارyالكلماتyالقا�شية...

yدومًاyاأفت�ضyلذلك-
...yالقوميyالطريقyعن
-yوماyحاجتكyبه؟

اإنyعرثتyعليهy–y�شيكونyمباركًاyيومyالعزلةyيفyعاملي.
-اأوؤمن,y�شتمثلyاأمامyاهللyتعاىل
بقلٍبyملفوٍفyباإحكاٍمyوحناٍن
yكال�شمري... بقما�ٍضyدنيوٍيyنقيٍّ
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َتهليل

هذهyالليلة,yمثلyنَف�ضyاأملyبعيد,
رyباخلالِقyيفyالطريق. ُتَذكِّ

هذهyالليلة-yذلكyالدربyالذيyقادينyمنyقبل,
الطريقyالذيyلنyاأعرثyعليهyالآن.
واأناyنف�شي,yمثلyطفلy�شمنيyالوجه,

اأتعذبyيفyهذهyالليةyبالأرِقyيفyقب�شةyاخَلر�ض.
اأناyنف�شي,yمثلyح�شانyيفyهدوءyمنت�شفyالليل,

اأ�شبحْتyروؤيًةyحللمyم�شرقyملyيتحقق.
هذهyالليلةyاأربكتني,yفتنتني,

قادتنيyاإىلyخداٍعyمريٍرyلyيطاق,
واأغرتنيyبحلٍمyما�ٍض,
وملأتنيyباإغراءyاملوت...

ا�شتيقظُت,
حويلy�شباٌبyكثيٌف,
تركنيyاحللم!
ويفyاملنزلyالأبدي

yرق�شاتyتعجباتيyوكلماتي
بداأتyبالرق�ض!
اأق�شمyاأينyمعها.

حمروٌمyبلyرحمةyمنyالكلماتyاملنقذة.
�شنغادرyبالقبلتyعندyالفجر.
وبعدناy�شياأتيyاآخرونyويغادرون.

اأيتهاyالليلةyذاتyالوجهyالأ�شود,yنحنyمثلyاأطفالy�شغار...
وداعًا,yوداعًا,yوداعًا,yوداعًا!

واأنِتyيفyالرد,
اإذاyملyيعرثyال�شغارyيفyالظلمyعلىyاأمهم.
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ِإْلَهاُم اللْيل

ياyلغتيyالأم,yاأنِتyر�شالٌةy�شماويَّة.
�شكرًاyلكyوللقدرyالقا�شيyلأنِكyموجودة.
لديناyعائلةyكبريةyوالكثريyمنyالأ�شئلة.

ا�شاألyنف�شك,yولyتقلقyاهلل.
الفكرةyتوُلدyبلحظة,yyوتندفعyاإىلyالل�شان,
بيدyاأنهyلي�شتyكلyاللحظاتyمكتوبةyيفyالكتب.

فلتعْد,yفلُتزهر,
وتنهمُرyلوؤلوؤًا,yوتتاألقyهناyوهناك.
فليفتحyقلبك,yويوُلدyالفجر.

توكلyعلىyاهلل,yولكنyتوجهyبنف�شك
معyالأمنياتyاإىلyال�شماء,
لyتفقدyاحرتامكyلنف�شك

يفyليلةyالقدر.
اأبعدyال�شكوك!yواأيy�شوؤالyهذا؟

قطراتyمنyالدموعyكافيةyلأنyمتّجدyالعاملyاجلديد.
اأطلقyاأفكاركyاملجّنحةyاإىلyال�شماء,

فلت�شنعyاملعجزات!
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لنyيحكمyاهللyعلىy�شرخاتyم�شريyاأقربائك,
حمددًاyالوقتyم�شبقًا,yقالyكّلy�شيءyوربطهyمعًا.

يعجبك-اأوyلyيعجبك؟
لنyيقلقكyبالن�شائح.

منyهوyم�شتقيم,yومنyهوyغريyم�شتقيم؟-yاجلوابyمعروف
وكلy�شيء,yكماyهوyمفرت�ض,yمكتوٌبyيفyال�شماء.
y!نف�شكyاقراأy,القا�شيyلنف�شكyاأنتyوالآن

يفyليلةyالقدرyاتركyال�شهوة.
يفyمثلyهذهyالليلة

تهبطyمنyال�شماءyاأغاٍنyواأ�شعار
تاأمليةyهادئة.
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الجنس البشري

yخوفyيفyا�شتيقظَتyهل
منyاأ�شواتyالنجوم؟

اأيهاyاجلن�ضyالب�شري,yاأنتyملyتوُلد,
بلyرحلَتyبدونyلغٍطyزائد!

اأيهاyاجلن�ضyالب�شري,yاأنتyمك�شورyالروح,
واأ�شبحَتyدقيقًاyللغاية.
تعلَّقتyباهللyب�شمعك,
هلyتعبَت,yاأمyتخلَّفَت؟

ت�شتوعبyالف�شاءyبنظرة,
تطريyباندفاٍع.

واإىلyهاويةyالكلمات,yبجانبyاجلحيم,
تنظرyبرعٍبyهادئ.

اأيهاyاجلن�ضyالب�شري,yاأنتyل�شتyحرًاyيفyاأنyتعرف
اأنكyموجودyيفyكلy�شيء.
اأنتyياyعزيزيyمري�ٌضyجدًا,
هلyتريدناyاأنyننقذك؟
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ال مباالة

1
كارى اإنهyالليلy–yلل�شعراءyال�شُّ
yاملغرمنيyبح�شوyالكلم...
–yالأحلمyُيذيبyلyوال�شتاء
ينتظرyثيابyالربيعyالكتَّانية.

واأنتyاأحرقتyالظلمyبعينيك,
لyتناُم,yحَتزُنyيفyالليايل.
والقمُرyيفy�شقيعyالنجوم,
يتفتحyزنبقًةyبي�شاء.

2
تلقيyقلوبنا

ي�شنعهyاخلالقyيفyال�شماء,
yالذيyاأقد�شه. يربطهاyباحلبِّ
ماyت�شعرyبهyيغدوyحقيقةyواقعة.
لقدyتغريyالكونyب�شكلyمذهل,

...yوُذِهل: تغريَّ
yميثاٍقyعلىy�شفاهyالنا�ض؟ »اأيُّ

اأينy�شللتم؟yت�شقطy�شرعةyالزوال!
املوت-هراٌء,yاحلياة-اأبدية!«

الزنبقةyالبي�شاء,yكماyلوyكانتyخطيبتي.
تتاألقyاعرتافاتناyلوؤلوؤًة.
الزمنyيفyالف�شاءyتوّقف.

املجدyللخالق!yال�شكرyعلىyهذهyالنعمة!
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3
اأ�شتيقظyمنyاحللمyالعجيب,

وعنهyاأتخلى.yالربيع
هyعيني.yياyلهاyمنyوحدة! وجَّ

y,اأطفاٌلyيرحyال�شابقةyكياناتيyيفy
يباركهمyالأجداد.

وماذاyعني,yاأناyاخلاطئ,yمرةyاأخرىyاأدّخنyعندyالنافذة؟
اأقول:y»لوyينظرyجاٌر...«

اإىلyاللنهايةyتنظرyمعيyالنافذة.
يفyاملقبةyنظرتyال�شهوبy–yيفyنف�ضyالوقت

ر:y»َمْنyملyيبقyيفyالوجود؟« نفكِّ
اأ�شمyرائحةyال�شيح,

اأ�شعرyبريٍحyمنyاجلبالyالياقوتية,
اأ�شعرyباأيامyالتوبيخyالتيyلyتعّو�ض؛
اأ�شمعy–yعلىyالأ�شجارyالعتيقة

اأهدتyالأوراقyالأغ�شانyاجلافةyكلمات.
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التصفير

yالأ�شفyحجمyهوyالقيا�ضyخارج
علىyاأنyال�شعرyي�شقطyيفyاللزمن.

yًة بلحظةyمثلyاأماميyِحدَّ
–yالأر�ضyكوكبyخارجyمنyحقيقةyبريق
y.الكلماتyتدلتyالفكرyرحمyخارج
واأنا,yكماyلوyكانتyالنهايةyتهددyالعامل,

انفجرتyباكيًاyبلy�شبب.
ياyاأ�شدقائي,yاأيهاyالنا�ض,yياyَمْنyبنجاٍحyكبري

تت�شّلونyبال�شحك,
yالنا�ض, تعالواyُنَحريِّ
ونبكيyمعًا.

yوقتناy واإلy�شيمرُّ
قبيلًةyمهملًة.

لyتتعذبواyمنyامل�شريyاملتوا�شع,
ارمواyبعيدًاyباخلجلyالعدميyالقيمة,

ناهيكyعنyاأن
yy.بكاءyيفyيوُلدونyالأطفال

املأواyالقلوبyباحلزن,yولyتتكلموا-
ابكوا!

مناyباجلماِل- عندماyتنعَّ
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بكينا!
–yقلوبناyاحلزنyمنyانفطرتyعندما

بكينا!
يفyاجلنازةyبكينا...

بكيناyمنyاأجلyاحلياةyاأي�شًا.
بقدرةyاخلالق
نوؤمُنyعنyوعٍي,

حملهyمتعددyالطبقات,
وي�شتحقyالبكاء.

دفعyبالع�شاyاإىلyطبقات,
عهدyلناyبالدموع,
غ�َشْلناyبهاyنفو�شنا,
ن�شيناyالأحزان.

بعدyحلظةyاختفتyحتىyالت�شفري.
لyتخفواyعيونكمyال�ُمْحَرجة,
علىyاأنف�شكمyوعلينا

ابكوا!
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ضاِئٌع

1
قرنًاyوراءyقرن

يyالإن�شانyاإن�شانًا, �ُشمِّ
يفyحماولٍةyللعثورyيفyجوهرهyالفاين
ماyهوyغريyموجودyيفyالكون.
yاأيهاyال�شائع تعالyاإيلَّ
وغريyالواثقyيفyنف�شك.

عندماyتبداأyباخلوفyمنyنف�شك,
�شيبداأyالقدرyبركلك,

و�شت�شبحyغريyجديٍرyبال�شماء
وخبزyاهلل.

وعندماyتتوجهyاإىلyال�شعورyبالوحدة
با�شمهyوا�شمyاأبيه,

,yو�شاأ�شتقبلكyك�شديق. تعالyاإيلَّ
يفyال�شابقyكنتy�شعيدًاyبكلy�شيء,
y�شخ�ضyاإىلyاملاأدبة, دعوتyاأيَّ
لكنyالعاملyزائٌفyوخمادٌع.
y,دمعًةyاأعمىyذرفyلو

م�شحتyالدمعyعنyعْيَنِيyامل�شكني.
معyاحلزِنyوال�شوؤالyعنا,
ملyيخِفyال�شائعyعينيه.

عندماyتبكي,yوت�شعرyبالوحدة-
عبثًاyلyتذكرyاهلل.

تعالyاأيهاyال�شائع,yاأيتهاyالروحyامل�شروقة,
y,املعَذبةyوالثقة
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نتحدثyدونyا�شتعجال,
ن�شتقبلyالفجرy�شويًة,
اأنتظركyاأيهاyال�شائع.
اأ�شكركy�شلفًا.

2
لدىyاأبيyاأناyل�شتyوحيدًا,
كماyيفyاحلكايةyالقدية.
ملyيكنyلدىyالفتى
عاطفةyالأم.

لyاأقولyاأناyوحيد,
اأقولyبعدyاجلميع:y»اهللyواحٌد!«
yنبوءات اأيهاyال�شائع,yاأيُّ

اأغرقتكyواأغرقتنيyيفyالوحدة؟
اأراَكyواأرىyنف�شيyيفyالكابو�ض,
كرyامل�شوؤوم, لذلكyاأ�شتعُرyيفyال�شُّ
اأناyنف�شيyلyاأمتا�شىyمعyنف�شي,

اأجتولyبنيyالنجوم,
اأتنقل,yواأم�ّشُد

م�شبحًةyمنyالدموع.
بعدyاأنy�شحبتyم�شبحةyالدموع,

اأيهاyال�شائع,
اأفت�ضyعنك.
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3
عندماyتكونyلديكyم�شيبة,

بحرyالأ�شدقاءyالوهمينيyيتبخرyدونyاأنyيرتكyاأثرًا.
عندماyتكونyلديكyم�شيبة,
املده�ضyاأنyالقمرyيرتفع,

وهوyرائع,yكماyهوyاحلالyدومًا.
وُين�شىyكذبyال�شداقة,
وتهداأyرع�شةyاخليانة

منyال�شعورyباجلمالyالدنيوي,
والنظرyمنyهذاyالعلو

اإىلyحياتكyالتيyلyقيمةyلها,
واإىلyالوهنyاملفرط.

yوتكابُدyيفy�شمٍت َتِئنُّ
منyاأجلyخل�ضyالروح.

yال�شوداءyكفهyبلطٍفyالليلyيررyعندما
–yال�شعثاءyجبهتكyعلى
لyحتب�ضyدموعyالدعاء-
مباركةyتلكyاللحظة.

4
yالوقت,yنفَذ, مرَّ

اأ�شرَعyعلىyالأمواج,yيفyال�شماء,
وخارyبكلyقواه.

»ماyهوyالأكرثyاأهمية:yاهللyاأمyالإ�شلم؟«

�شاألَت-
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واأ�شبحَتyنف�َشك,
وعادyالأملyاإليكyمنyجديد,

اأيهاyال�شائع...
عدَت...yعلىyالرغمyمن...
بنظرةyالقلبyا�شتوعبتyالعامل:

مثلyالنجومyالبعيدة!
منyاأجلyفرحةyالطيورyوالزهور,

درَتyالكوَنyكله.
yهناكyراأيتyهلy,ال�شائعyاأيها
َمْنyفنَتyالعاملyباأ�شره؟
yبداخليyشعرت�

اأنyجدالناyلنyينتهيyعلىyخري.
غلَّفyال�شهوبyليٌلyخانٌق.
ق�شاياyال�شمريyمت�شكك
yوال�شمريy.حنجرتكyمن
ب�شكلyخاطئyيتحولyللحظة:

حيثy�شقطتyالدموعyتنبُتyالورود,
حيثyموجyاحلوا�ضyاملراوغ-yهناكyتوهُجyالعقلyوملعانyجنوم,

واندماجyكلماتكyودموعك.
هناyلyعلقةyمب�شريك.

اأيهاyال�شائع,yعدyاإىلyر�شدك!

5
اأيهاyال�شائع,

لنجففyدمعةyالظلمyاملنيع,
لyتدعyروحكyت�شعف,

y-ال�شابقةyاجلروحyالزمنyليفتح
بدونyاأمٍلyحارٍقyلنyت�شتطيعyالعي�ض.
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مyمنyلyيعريكyاهتمامًا. لyُتَكرِّ
مكyب�شيحاتyاملديح! فلُيَكرِّ

اأيهاyال�شائع,
لقرونyونحنyنعاينyتائهني,
يفyاخلداعyُتهناyويفyال�شباب,
اليومyاحل�شدyال�شارخ

و
واأبطالyالأبديةyاجلديرون

اأرادواyالبعَث
اآباي,yاآباااي!
ال�شدىyاملزدهر

�شيخّلدyال�شعودyاملجّنحyاإىلyالأبد
ويتحطمyمعyالرعدyعلىyال�شخور...

انتهىyعملy�شيزيف.
وب�شكٍلyجميل.

لنyندن�ضyقطyتلكyامل�شاعر
التيyترفرفyمثلyفرا�شاتyرقيقة,
yالكلماتyتخنقyلنyوبالتايل

يفyالدموع,yوالروحyاملقد�شةyلنyينك�شر.
وروحyال�شاعرyهيyا�شمه.
اخلالقyنطقyهذاyال�شم.
اأفْق,yاأيهاyال�شائع!

6
اأيهاyال�شائع,

اأنتyنف�شكyمذنبyيفyكلy�شيء.
يفyالظلمyالدام�ض
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ان�شطرتyروحك.
دفعتyبالبيءyاإىلyالهاوية,
وتتلعثمyحولyالوداعة,
yالقذرyفمكyمنyوتقذف
كلماتyم�شاعرyقلبية,
م�شاويًاyبنيyال�شّم
والُبغ�ضyالزاحف.

كفي!
وحقًاyاإنهyلي�ضyطريقنا,
yالعتبةyمنyيقودyالذي

اإىلyالعدم...
م�شريكyالتائه
ملyيرحمهyالغراب.

روحكyخدعتهاyاأباطيلyالغرور؟!
كرامتكyتل�شت؟!
حمطمًةyالأحلم,

ذهبyروحكyاإىلyحيثyلyاأخبار...
اأحلمك

جوفاءyفارغة.
وال�شرف؟
�شائٌع,
م�شلوٌب,

يفyقرنyكب�ٍضyمعقوف.
كبياوؤك

لyاأفهمهاyالآن!
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ِظلُّ الوقت

حتىyماتyج�شديyالفاين,
كنُت,yمثلك,yاأ�شعرyبالوحدة.

حديثyالولدة,yتنف�شتyيفyهذاyالعاملyبجراأة,
وب�شراهٍة,yوعدُتyاأنyاأحبهyاإىلyالأبد.

حتتy�شماءyاخلريفyا�شتيقظُتyللمرةyالأوىل,
لنيyاخلالقyعلىyجبيني؛ وقبَّ

لتyوجهيyللمرةyالأوىل, عنyاحلياة,yوعنyال�شوءyحوَّ
وبكيتyللمرةyالأوىل,yاهللyوحدهyيعلمyملاذا.
yاأنyاأحزنyعلىyماyم�شى؛ حياتي,yحمكومyعليَّ
حياتي,yلyيكننيyاأنyاأجنوyمنyالأحزان.

�ضyيلyاأغنيةyوداٍعyللذكرى, كرِّ
يفyالوقتyالذيyيجبyاأنyاأفرتقyفيهyمعyموتي.
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yyy.تارازyفيyدولتيyجامعةyالعالميةyاللغاتyكليةyفيyتخرج

yyyطف��ل«yعن��وانyتح��تyل��هyش��عري�yدي��وانyاأولyش��در�y2001yع��ام
yاأخرىyش��عرية�yدواوينyش��درت�yاللحق��ةyال�ش��نواتyوف��يy,»ال�ش��عر

y.»الحي��اةyم�ش��در«y,»المقد�ش��ةyالليال��يyشل��وات�«yمث��ل

yyyفيه��ا yتمت��زج yحي��ث yوجماله��ا yبتنوعه��ا yجوني��ز yاأ�ش��عار yتتمي��ز
y.الزم��ن yوروح yالتح��ولت

yyyفهمهاyيمك��نyالحداث��ةyبع��دyم��اyوخ�شائ���ضyش��مات�yظه��ورyاأنyكم��ا
yدوام��ةyشم��ن�yالمعا�شري��نyال��كازاخyالموؤلفي��نyدخ��ولyخ��للyم��ن

y.العالميةyوالثقافي��ةyالأدبي��ةyالعملي��ة

yyyجدي��دyلعه��دyممث��لyباعتب��ارهyنف�ش��هyي��دركyال��ذيyال�ش��اعرyاإن
yويقومyللتعبيرyحيويةyاأكثرyاأدواتyعنyديyالتقليyالبحثyفيyيظل

بتجربته��اyاأحيان��اyف��يyاأ�ش��عارهyب�ش��كلyوا�شح.

يرالن جونيس
) وُلد عام 1984(

yyyش��يواجه�yالحالةyهذهyوفيyم�شت�ش��اغةyغيرyاأنهاyعلىyالأمرyبداي��ةyف��يyاإليه��اyش��ينظر�yالق��ارئyف��اإنy,ش��ريالية�yاأف��كارهyكان��تyاإذا
y.الدراكyاآفاقyتو�شيعyاأوyالرف�ضyاإماyخيارينyال�شاعرyهذا

yyy.2006yعامyالأدبyتخ�ش�ضyفيy»الإلهام«yالدولىyالمهرجانyمنyالكبرىyالجائزةyعلىyح�شل
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يا ُوَرْيقتي!

ياyُوَرْيقتي,yاأينy�شيفك...
-yال�شيفyاأغنية

! كمyهوyموؤمٌلyوقا�ٍضyاأنهاyملyُتَغنَّ
وامل�شاعرyهيyتاألُّقyالألوان:
الأ�شفر,yوالأ�شود,yوالأبي�ض,
الأخ�شرyوالأحمرyوالرمادي.
حفظتهاyيفyقلبيyل�شنوات.

yتلكyاملختلفةyالألوانyو�شطyولكن
ملyاأمتكنyمنyاأنyاأجدyذلكyاللون,

كيyاأحفظكyاإىلyالأبد.
اأوه,yياyوريقتي...

يفyعينيكyابت�شامةyال�شم�ض,
. �شعبyاأنyاأودعك,yمرٌّ

لكنyاأملyتعلميyاأنكy�شتبقنيyلدىyال�شيف,
واأننيyوحيدًاy�شاأ�شتقبلyاخلريف...
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ب... َتَرقُّ

قريبًاyمنyاخلريفyاأردُتyالعودة,
لكننيyملyاأ�شتطع,yعلىyالرغمyمنyاأننيyوعدتِكyاأنِتyواأ�شدقائي.

علىyالرغمyمنyاأنyروحيyتندفعy�شوبِك.
لكنyاحلياةyت�شريyيفyاجتاهyاآخر.

تyال�شهوب, yقبلyاخلريفyا�شفرَّ
الدربyلyيكنهyالو�شولyاإىلyهناك.
الطريyيدورyويندفعyاإىلyالطريان:

�شكانyاملنزلyاملتطرفyينتظرونني.
عندماyتذرفyمنyال�شماءyاملمطرةyعيناِكyالدموع,

وبعدyاأنyتقوميyبخطوةyواحدة,
y,الطريقyاإىلyنظرتِكyاأخرىyمرةyاألقيِتyرمبا
دونyاأنyتقرريyاأنyتدفعيy�شتائرyالنافذة...
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في متجر بيع الكتب

املدينة.
اخلريف.
امل�شاء.

متجرyبيعyكتب.
»لyتنظر,yياy�شاحبyاملتجر,yاإىلy�شاعتك!«

اأناyاأفهمyاأنyعائلتكyتنتظرك,yفاأنتyل�شتyوحيدًا...
لكنyلي�ضyلديyمكانyلأذهبyاإليه.
مدينتكyاليومyتعي�ُضyعيدًا,
...y!اٌح هواءyاملدينةyفوَّ

هناك-yدفٌء,yفرٌح,yاملدينةyحتتفل,
وهناyلyيوجدy�شوىyاحلكمةyوالهدوء.

–yاأبديةyحكمة
بنيyدفتيyالكتب,

علىyالرغمyمنyاأنهاyت�شعرyنف�شهاyبامللل.
y,اعذرينy,حتمًاyوغدًا
...yهناyاإىلyاآتيyشوف�
اأ�شعر,yياy�شاحبyاملتجر,
�شاآتيyمرةyاأخرى

لأجتمعyمعyاحلكمةyيفyهدوء.
�شتبيعyالكتبyللفتيات,

وحت�شلyعلىyمكا�شبyمتوا�شعة.
yوطيبتكyلهتمامك
�شتبارككyاأمي!

اأرففyالكتبyمثلyخ�شرyح�شناء,
جميلةyهنا,

حكمتهاyجتذبyالكل�شيكيني...
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yلطيفتانy,عرو�شنيyمثلy,يداي
لyتتعجلyاأ�شابعيyللنغما�ضyيفyالوعاء,

حاب�شًاyرغبةy�شافيةyيفyالقلب,
اأم�ّشدyالكتابyبلطفyمنyجديد:

اأ�شمُعyَنَف�َضyالكلمة,
y,َنَف�ٍضy كلَّ

اإيقاعاتyالكلمyاأ�شعرyبهاyيفyنف�شي.
روحيyت�شعرyبالقلق-
غبارyاحلقِبyال�شابقة

يفyالقلبyلدىyالواقفyيفyاحل�شد.
y,ال�شمتyهيyاحلكمة

جمردyهدوء,
لyت�شرخyاإلyعلىy�شفحاتyالكتب!

بالن�شبةyللكل�شيكينيyالعظامyحياتناyُم�شحكة,
يرموننيyمنyعلٍو:

yجاهٍل,yم�شكني »ياyلكyمنyغبيٍّ
yاأنyتقفyبيننا!« لأنكyتودُّ
ويهّزونyاأكتافهم,
yوكاأنهمy�شيفهمون

�شيئًاyماyلي�ضyباإمكاينyاأنyاأفهمه.
لي�ضyمبقدورهمyاأنyُيخرجواyاأحدًاyاإىلyالنور,

همyاأنف�شهمyحتولواyاإىلyظلم.
yاأعرتفyلكبارyال�شنyبحبي, دِّ يفyالرَّ
لأنهمyملyيحبواyيفyاحلياةy�شوىyاحللم.
كيفyاأبلُغyاخللودyواحلكمة,yاأجبني!

املوتy�شاأتعلمهyبنف�شي!
فكري-اأبي,
اأميy-احلزن,

روٌحy�شاميةyتعي�ضyيفyروحي!
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جومyاآباييفy�شديقyيل,
ي�شيننيy�شديقي,
-yواإيلوارyبورخ�ض
�شديقاي!

حافظyyنف�شه-yقريٌبyيل,
yyوملوطني

y�شيءyدونyاأ�شف. مyكلَّ �شاأقدِّ
-yوموليايف

yyق�شيدٌةyغريyم�شبوقة
مثلyنظرةyالع�شق,yياأ�شرين.

َمْنyينظرyبغطر�شة
الآنyاإىلyالآخرين,
هلyمثَلyهذهyالأغنيًة

يوؤلِّف؟
ويفyالف�شاءyاأغاينyاأيامyكثريةyتطري,

تخمد,yوتتحللyيفyالفراغ.
وتلكyالتيyخمدت,yيفyال�شماءyتتبخُر,
ُمَقّدٌرyعليهاyاأنyحتلِّقyاأعلىyمنyالنجوم!

املدينة.
اخلريف.
امل�شاء.

متجرyبيعyكتب.
عندyخروجيyاأُغِلُقyالباب.

كلy�شيءyبقيyيفyاملا�شي.yيفyالعاملyاأناyوحيد.
y!بالوحدةyال�شعورyشديقي�yالآن
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قالت زهرة الزنبق...

y»!واحدةyفتاةyاأحبyاأنا«y:الزنبقyزهرةyقالت
ح�شنًا,yاأَحّبي,yلنyيلومِكyاأحٌدyعلىyذلك.

فالقلوبyالعا�شقةyوحدهاyمتلكyالعامل,yاأْعَلم!
ة!« اأ�شافتyالزهرة:y»روؤيتهاyبالن�شبةyيلyهيyروؤيةyاجلنَّ

بyالآنyاأنyنرىyمعًاy�شديقتك, ح�شنًا,yح�شنًا,yلنجرِّ
y.لناyبالن�شبةyي�شيُخyباأكملهyالعاملyشيبداأ�y,َتريهاyملyفاإن

y»الفتاةyتلكyاإىلyهديًةyْمني زهرةyالزنبقyتقول:y»َقدِّ
ح�شنًا,yاأناyرغبتyيفyاأنyاأُعِطيyح�شنائيyزهرًة!

دyقالتyيل, ...yاأخذُتyالزهرة,y»اأناyاأحبك!«yيفyالرَّ
ياyاإلهي,yاأناyل�شتyزهرًة,yوماyذنبيyيفyهذا؟!
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لدى العالم الكثير من النزوات،

 أنت تعرف

لدىyالعاملyالكثريyمنyالنزوات,yاأنتyتعرف:
كلy�شيءyيبدوyغالبًاyب�شتانًاyرائعًاyللزهور...

الزهورyيفyكلyمكانyمرئيٌةyللزهرة...
منyهوyاملذنبyاأنyكلy�شيءyخمتلٌفyاإىلyالأبد؟

yماyحولهyاأ�شود, للحجرyالأ�شودyكلُّ
فجاأًةyيرىyالتوتyالب�شيطyحجرًا.

»ل�شناyبحجارٍةyنحن!«,-y�شرختyالقلوبyالفتية
التيyملyجتففyكاأ�ضyاحلزنyحتىyالنهاية.

كنyطويلyالقامةyللرتفاعyاملحدود,
بحيثyيحبكyالآخرون,yواأنتyحتبهم.

منyاحلجرyالأ�شودyلyت�شنعyاإبريقًا,
لyتوؤِذyالزهرةyالبي�شاءyكالثلج!
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ُشُحوٌب  )ِظالٌل(

...yاألyترىyبلدًةyاأمامك؟
اإذاyملyتَر,yتوقف,y�شوفyاأخرج!

منyاملناق�شاتyالفارغةyمتكنُتyاأنyاأخرج,
اأ�شربyحزينyاملوؤمل,yكماyيفyهذيان!
y,ملقابلتيyالبت�شامةyمعyفْلَتخُط

ُم�ِشّعًةyباجلمال,yفتاة!
y,ترحيبyكلمَةyُيلقيyال�شديق
وُيح�شرyكوبyالنبيذyاملتلألئ!

yyالكوبyويرغيy»!اإليناyال�شاعرyجاء«

رغوًةyحمراء,yمثلy�شفاهyفتاة.
وكيyتلمعyنظرتهاyالعا�شقة,

وعينايyلyترم�شانyللحظةyهناك...
ال�شعاعyال�شاطعyيهم�ض:y»لyتندمyعلىyاملا�شي!«
�شاأبقىy�شامتا,yفال�شمتyدائمًاyمنyذهٍب.
�شديقيyاملاي�شرتوyمبو�شيقاهyالعجيبة,
يجبyحتىyمْنyلyروحyلهyعلىyالبكاء!
هوyيعزف,yوكلy�شيءyحولهyيبكي,
yاحللم. ر,yِظلُّ yالتَب�شُّ yالأمل,yِظلُّ ِظلُّ

اأنتyلyت�شتطيعyالكتابةyمثلي,yياy�شديقيyالقدمي,
اأناyاأ�شتطيعyالكتابةyكماyتعزفyاأنت.
كتبُتyوكنتyاأمامyالعاملyمذنبًا

...yدائمًاyعينّيyمنyتدفقتyاملرارةyدموع
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yوحدهyالغنيyب�شمريه, يفyالعاملyحُمقٌّ
yهوyوحدهyالذيyعرفyقوةyاخلجل! والقويُّ

...yاإيه,yاأيتهاyالفتيات,yاقراأنyالق�شائدyب�شوٍتyعاٍل,
واإلy�شتموتyالأحلمyالرائعة!
فال�شاعرyيخ�شىyتعفُّنyاحلياة,

...y!وحدهyعليهyتنقرَنyواحل�شناوات
yح�شنًا,yماي�شرتو,yكاٍف,y�شمت!
يكفيyمو�شيقى,yواأطفئyال�شموع!

كتبُت,yحزنُت,yاأحببُت,yغرقُتyحتىyالقاع...
y�شيء,yاأودyاأنyاأكونyيفy�شمٍت! �شئمتyكلَّ

�شربُتyمنyالكاأ�ض,yكماyلوyكنتyاأ�شرُبyمنyالقلِبyدمًا,
كماyلوyكنتyمنyكاأ�ٍض,y�شبتyمرارةyدموعيyمنyعينّي.

يُتyاحلَب, ىy»عظيم«,yغنَّ ُكنُتyاأُ�َشمَّ
قyذلكyيفyبع�ضyالأحيان! رغمyاأننيyملyاأ�شدِّ

الآنyلyتقرتبyمعyالكاأ�ضyمني!
yبعيدًا! عنyاأماكنyال�شرابyاأَظلُّ
...األyترىyبلدًةyاأمامك؟

رمّباyهناكyروٌحyعزيزٌةyتنتظرين؟
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في بعض األحيان ُأفّكر...

يفyبع�ضyالأحيانyاأفكر-yاأحقًاyيفyالعاملyموجوٌدyاأنا,
و�شطyاأوراقy�شجر,yحبةyرمٍلyوقطرةyمطر...

y,منهاyواحٌدyاأناyرمبا
ورمباyبطٌلyحزيٌنyلكتاٍبyخفّي.
اأهيُمyروحًاyتائهًة,yُمذيبًاyاحلزن,

طريقيyكّله
منyاأحلٍم,
بات, وترقُّ
واآماٍل.

yكياينyاأحببُتyهذهyاحلياةyالغريبة, بكلِّ
yعمريyحفظتyُمثليyالعلياyيفyروحي. كلَّ

yن�شّميyحياًةyاأنناyغريٌبyهوyكمy,اإلهيyياy,اأوه
,yوكيفyنعي�ُضyيفyالدنيا. كيفyمن�شي,yوكيفyننظر,yوكيفyنحبُّ

y,باحلقيقةyشبيهًا�yحلمناyيغدو
قyنف�شك. وجمالهاyيجبكyعلىyاأنyت�شدِّ
هلy�شاأ�شبُحyطريًا,yاأوyزهرةyمرٍج-
yلنف�شيyماألوفًا,yورمباyغريبًا. واأظلُّ
يفyمناِمyفتاةy�شابةyاأُوِم�ُضyروؤيًة,

واأغرُقyحزنًاyيفyعينيy�شديقةyلطيفة...
ل,yحقًاyرمباyاأناyموجوٌدyيفyالعامل,

ولكنyيفyمكانyماyيفyالظلمyالدام�ضyت�شكُنyروحي.
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هلyاأناyوم�شُتyيفyعينيyفتاةy�شابة؟
هلyاأناyغرقتyيفyقلبy�شديقةyلطيفة؟
والنا�ضyرمباyيفyاحل�شدyييزونني,
yالأيامyاملتماثلة... منذyزمٍنyن�شيتyعدَّ

لكنيyاأرغبyعلىyالأقلyاأحيانًاyاأنyاأغّنيyاحلياة,
y!موجود؟yالعاملyهذاyيفyحقًاyواأين

املنافقون,
املتعاطفون,

yالذينyمعهمyع�شتyاأيامي-
اأودyاأنyيك�شفواyاأرواحهم.
اإيه,yاأيهاyالنا�ض,yياyاإخواين,
...�شاعدوينyعلىyاأنyاأفهم...

هلyاأناyموجودyيفyهذهyاحلياة,yاأمyرمباyغريyموجود؟!
منyاأينyاأتيت,yومعyمنyمنذyولدتيyكنت؟

هلyبنيتyللقمرyق�شورًا,yوفتحتyلل�شم�ضyمعبدًا؟
اأمyرمباyاأناyاأُقِلُقyبالأ�شعارyقلبي,

بًاyللنهاية؟... دyالعاملyبعدyالولدةyتَرقُّ منذyاأنyتنهَّ
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دمعة

ال�شعورyبالذنبyالثقيلyعنyالأيامyالتيyع�شتها,
يحومyغيمًةy�شوداءyمعلَّقةyفوقي,

علىyالرغمyمنyاأينyتعلمُتyمنذyزمنyاأنyاأعي�ضyمعه,
فوقyدمعتيyال�شاهقة.

اأحلمyالطفولةyاملبكرةyمترحyيفyال�شهوب
حتتyاأمطارyالربيعyاملبتهجة,

مرارةyالدمعةyالأوىلyللحبyالتَِّع�ض
اأحفظهاyيفyقلبي.

لوyاأينyكنتyاأعلمyكمyمنyالأيامyاحلزينة,
وكمyمنyامل�شائبyينتظرين,

y,معهاyعر واأنyاحلياةy�شتتغري,yوال�شِّ
والنا�ضy�شتن�شىyالق�شائد!

وعلىyاأنyالأيامyاخلوايلyلنyتعود,
بكيُتyيفy�شاعةyحزٍن.

مثلyليلةy�شوداء,yمنyحزين
�شقطتyقطرةyالدمعyتلك...

ومنyهذهyالدمعة,yارتعدyالعاملyيفy�شمت
ارجتفتyاحلقولyوالغابات!-
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تغريتyالطبيعةyيفyموطنيyالأ�شلي,
تغريتyقلوبyالنا�ض...

كماyلوyاأنyكلمتيy�ُشِمعْت,
لكنهاyبدتyمغايرة.

التغريyاإىلyالأبدyكماyمتليyاحلياة,
رًاyعلىyكلمتي! كانyذلكyُمقدَّ

...yوعندهاyتعلَّمُتyالوقوفyاأعلى
منyتلكyالدمعةyالأقوىyمنyالعا�شفة.
اجلبالyوال�شهوبyوا�شلتyبكاءها,

اyعلىyهديرyالدمعة. ردًّ

ماyحدث,yملyيفهمهyاأحٌد,
yاأحٌدy�شوؤاًل. وملyيطرحyعليَّ
واأ�شبحyي�شموyبروحه
َمْنyي�شمعy�شعرyالدموع.

...وحتىyالآن,yحتىyلyت�شقطyدمعةyمنyجديد,
ُمyبنف�شي! منذyذلكyاحلنيyاأحَتكَّ

علىyاملا�شيyلyاأحزن,yلyاأنظرyاإىلyالوراء.
ياyاإلهي,yَهْبنيyال�شلمyاملن�شود!
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العينان القريبتان
هاتانyالعينانyقريبتانyيل,
هاتانyال�شفتانyغاليتانyجدًا.

بروٍحyفتيةyملyتفرت,
بقلبyملyحترقهyالعاطفةyمنyقبل,

اأم�شيتyمعyحمبوبتيyليلةyبلyخطيئة,
تلكyالليلةyحفظتهاyذاكرتي.

هلyحتفظنيyبقلبكyتلكyالذكرى-
�شاعةyالفجرyاملبارك؟

اأذكرyنظرتكyاحلزينةyوالعميقة-
اأبياتyملحمٍةyملyُتقراأْ.

وكيفyفجاأًةyعانقتني,
ويفyاأح�شانكy�شغطتنيyاإىلyقلبك!

عًة, »تعاَل!«y–قلِتyمودِّ
لكنيyملyاأِفyبالوعد.

اأفكارِكyغدتyقريبةyيل,
وكلماتكyاأ�شدقائيyاإىلyالآن.

خرجتyمبتعدًاyعنyعتبتك,
اخرتُتyطريقًاyخاطئًا.

مْنyيحبyبتفاٍن,
لنyيغادرyوقتyالفجر.

اأماyاأنا-yخرجتyوملyاأعْد,
ٍم. العاملyمنذyذلكyاحلنيyحتولyيلyاإىلyجهنَّ

اأناyنف�شيyغريبyلنف�شي,yاأعي�ضyيفyالدنيا,
اأ�شبحتyاأناyعدوًاyلنف�شي,yلyنتيجة!
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لحظة الحب

بينماyيطريyال�شوءyمنyالنجم،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

عندماyبالكادyتغادريننيyيفyالفجر،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

بينماyترفرفyالفرا�شةyبجناحيها،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

ماyاإنyت�شعلyاملدينةyنورyالليل،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

ماyاإنyي�شقطyاملطرyقطرةyعلىyالزجاج،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

اأ�شعلyعودyثقاب,yويظهرyال�شوءyفجاأة،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

يفyالوقتyالذيyاأتخلىyفيهyعنyفكرةy�شخيفة،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

يفyالوقتyالذيyاأقولyفيهyكلمةyخفية،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,
طائرyيحلِّقyاإىلyال�شماء،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

، ةyيِفَّ ماyدامتyامل�شاعرyحارَّ
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

ماyدمتyملyاأعرفyاحلزنyمنك،
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yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,
قبلyاأنyتقعyالأعباءyعلّي،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

،yاملحطةyاإىلyاأذهبyاأنyقبل
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,
قبلyاأنyاأفهمyاحلقيقة،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,
قبلyاأنyاأ�شمحyللم�شاعر،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك,

قبلyاأنyاأن�شاِك،
yاأكونyقدyا�شتقُتyاإليِك.
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إذا تأملت طوياًل في المطر العابس...

اإذاyتاأَمْلَتyطويًلyيفyاملطرyالعاب�ض,
اليومyكلهy�شيندمجyيفyالتدفقyاملتوا�شل,
...yملyاأجروؤyقطyعلىyاأنyاأ�شتمyقدري,

yخجلتyاأمامyالأعلىyبروحي.

معyالوابلy�شقطyنورyال�شم�ضyعلىyالأر�ض,
رينyمباyلyينبغيyاأنyيكون. ذكَّ
...ملyاأقلyللنذلyاإنهyنذل,
خجلتyمنyاإهانةyالنبلء.

يفyكلyقطرةyاكت�شفتy�شعورًاyجديدًا,
كيyُتزهرyيفyالقلبyاأكرث.

-yبا�شتمرارyنظريyاأبعدتyاحل�شناواتyعنy...
خجلتyمنyحمبوبتي.

امللكyامل�شرقyالذيyهبطyعلّيyمنyال�شماء,
اأهدىyروحيyال�شكينة.

ملyاأ�شرخyقطyعلىyَمْنyهوyاأ�شغرyمني,
خجلتyمنyاأْنyاأُذنبyاأمامyالكبار.

منyالأعايلyطارyوهبطyعلىyالأر�ضyاملطر,
رينyباملوت. هذاyاملطرyذكَّ

-yقْطyكذبًاyاأ�شعاريyيفyاأقلyملy...
خجلتyمنyاأنyاأكذبyيفyالأوقاتyالقادمة.
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ُصْن قلبي...

y,قلبيyْن ْنyقلَبَك,...y�شُ �شُ
يفyهذهyالأيامyاملجنونة,

يفyهذهyالأيامyاملجّردةyمنyاملعنى!
yلناyجدًاyيفyالنهار, القلبy�شروريٌّ

ويفyالليلyنحتاجyاإليه.
yاإىلyالأبد, هوy�شروريٌّ
حتىyللزهرةyالب�شيطة!

مyقلبي, مyقلبكy...yلyُت�شمِّ لyُت�شمِّ
اإنyكنتyغريyقادرyعلىyاأنyحتب...

دعنيyاأعي�ضyلعا�شقي.
احِمyقلبكy...yاحِمyقلبي,
يدقyبهدوٍءyمتزايد,
مليئًاyبظلٍمyقادٍم.

ا�شتمعyاإىلyقلبيy...yا�شتمعyاىلyقلبك,
لyتدفعyبهyاإىلyالهاويةy...yلyت�شّلْمهyللأحزان.

لتعرفyقلوبنا
الرحمةyواحلبyحتىyالنهاية.
القلبy...اأنتyالرائعة,
القلبy...اأحلمyال�شاعر.
ْنyقلبي, ْنyقلبكy...y�شُ �شُ

ياyاإلهي,y�شوفyيرىyالطريقyَمْن
يعي�ضyبلyقلب!
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إليك...

y, �شاأطريyاإليك,yوالفجرyلتوهyيحَمرُّ
يفyاجلبال,yيفyال�شهوب-y�شاأجدكyبالرغمyمنyكلy�شيء,

yنافذتكyشاأفتُح�
و�شاأ�شعyلكyعلىyالو�شادة

زهرةyجبليةyرائعةyتتاألقyبندىyال�شباح.

�شاأ�شلyاإليكyقبلyاأنyيخيمyالظلمyعلىyاجلبال,
قبلyاأنyتنطفئyكلyالنوافذyيفyاملدنyالكبى,

�شاأرتبy�شريرك
و�شاأ�شعyلكyعلىyالو�شادة

زهرًةyفواحًةyُتزهُرyيفy�شهوبyكازاخ�شتان.

�شاآتيyاإليكyب�شكلyاأ�شرعyمنيyنف�شي,
اأ�شرعyمنyاحلننيyوال�شب,yاأ�شرعyمنyكلy�شيء,
لكنيy�شاأ�شمعyا�شميyمنy�شفَتْيyحبيبتي,
ويفyبوؤبوؤيهاyلنyاأمتكنyمنyروؤيةyانعكا�شي.

�شاأ�شلyاإليكyب�شكلyاأ�شرعyمنyعوا�شفyالقدر,
منyالأعوامyالتيyحتملyالعبءyال�شعبyلل�شراع,

yبوؤ�ضyوماyيجريyبعده, اأ�شرَعyمنyكلِّ
اأ�شرَعyمنyاأ�شِرyالوحدةyلyيكنyالهروبyمنه.
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�شاأ�شلyاإليكyقبلyالأملyواحللمyامل�شرق,
وتفاهةyاحلياةyوفراغهاyالأبدي,

�شاآتيyاإليكyقبلyالغروبyاحلتميyللحياة,
قبلyجريانكyالذينyكنِتyغريyمفهومةyلهم.

اأ�شرعyمنyالدموعyالتيyذرفتهاyيفyالليل
منyاخل�شارةyاملريرةyلأنهمyمتكنواyمنyاأنyُيحزنوك.
�شاأ�شبحyحاميكyمنyال�شم�ض,yمنyالظلم,yمنyاحلزن,

دyلكyالطريق. مثلyامللكyاحلامي,y�شاأمهِّ

�شاأحتدىyالزمنyالقا�شي,
و�شيكونyالقرتابyمنكyللم�شيبةyعبثًا,
ومهماyكنتyبعيدًاyعنكyيفyهذاyالوقت,

yقريٌبyاأكرثyمنyاأيyوقتyم�شى. �شت�شعرينyباأينِّ

عندماyاآتيyاإىلyاأحلمك,yاعلميyاأنyكلy�شيءyعلىyماyيرام,
يفyاأيyح�شٍدyكنُتyدائمًاyاأجدك.

واإذاyاخرتقy�شعاعy�شوٍءyهذهyال�شماءyاملظلمة,
y�شبقتyاجلميع,yوجئتyاإليكyاليوم... اعلميyاأينِّ
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إنها لمعجزة !

اإنهاyملعجزة-y�شخ�ضyاأعرفهyمنذy�شنواتyعديدة!
yاإىلyالأبدyلأنyاأتنف�ضyمعهyبنَف�ٍضyواحٍد! م�شتعدٌّ

حتىyليلةyاآبyبحاجةyلأنyتكب,
كيyتفهمyالأفكارyاخلجولةyبدونyكلمات.
كيفyيكنyفكyهذهyالأفكارyكاألغاز؟
منy�شيفكyلغزyال�شامةyعلىyاخلد؟
الليلةyالتيyتبلغyثماينyع�شرة,y�شتفكر

ولكنyمباذاy–yلنyيعرفyالنا�ضyولyباأيy�شكل.
ليلةyالثماينyع�شرة-ليلةyملتهبة!
�شديقتكyالعفريتةyالفتية؟!

بينماyكانyيهطلyاملطرyال�شيفيyالدافئyالأخري,
و�شطyالزهورyالأخريةy�شاهدُتyطويًل:
كنتماyترفرفانyمثلyطائرينyبالقربyمني,

وقفُتyوتنعمُتyبهذاyاجلمال.
كُبتyالليلةyب�شكلyمتهور,yُموِمئًةyبالأفقyيل
y...ع�شقyق�شيدةyبقلٍقyشدَحْت�yروحيyويف
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أنِت تعرفين كلَّ شيء...

اأنِتyتعرفنيyكلyماyبقيyوراءنا,
منهyيفyالقلبyعوا�شُفyواأمطار...

كيفyعادتyالطيورyيفyالربيعyمتاأخرًة,
كيفyتعَذبتyروحيyعندها،

yتعرفنيyالكلمةyالتيy�َشَفْتِني,
y.ال�ُم�شنيyاليومyمو�شيقىyتعرفني

y,الزهورyفيهyفجاأةyذبلتyالذيyاخلريفyذلكyتعرفني
وبعدyذلكyعبثًاyانتظرِتني.

اهاyال�شيفyلنا, تعرفنيyالأغنيةyالتيyغنَّ
تعرفنيyكيفyاألهبyالقدرyقلبينا,

كيفy�شعرُتyللحظةyبالغرام،
yوكدُتyاأنyاأقعyيفyجنونه.

تعرفنيyكيفyاأرجَحناyالقدر,
y)مثلyبركان,yهداأُتyالآن(.

قُتyحتتyالوابلyالغزيرyيفyظلمةyال�شماء, كيفyحدَّ
تعرفنيyاأنِتyالكلماتyالتيyهم�شُتyِبهاyلك.
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تعرفنيyاأنِتyماyالذيyُيحِزنyروحي,
تعرفنيyكيفyاأ�شتطيعyاأنyاأتنف�ضyِبهدوء.

الدعاَءyالذيyاأقراأهyيفyكلy�شباح،
yالكتاَبyالذيyاأقراأهyيفyكلyم�شاء-

y
كّلy�شيءyتعرفينهyاأنِتyوحدك,yياyفتاتي,
لِكyوحدِكyاأ�شتطيعyاأنyاأفتحyقلبي,

يفyاأيyليلةyاأيyمنامyراأيت،
yوماyاإذاyكانyتف�شريهy�شهًل.

تعرفنيyكلyماyلyينبغيyلأحٍدyاأنyيعرفه,
تعرفنيyكلyماyلyاأ�شتطيعyاأناyنف�شيyاأنyاأفهمه.

الرموزyالتيyملyاأك�شفهاyلأحٍد،
yالأ�شعارyالتيyملyاأ�شعهاyيفyكتبي.

تعرفنيyاأنyاأ�شعاريyحزينةyدومًا,
ملاذاyهيyمليئةyباحلزنyدومًا.

...yاأناyمذنٌبyيفyاأنكyبعدyاأنyعرفِتyكلyذلك,
yبحاجةyاإليك,yاأناyبحاجةyاإليك لyتعرفنيyاأينِّ





والشكر موصول أيضًا إلى األشخاص التالية أسماؤهم:

مت طباعة ١٠  آالف نسخة من هذا الكتاب




