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كلمة مصنفي المجموعة:

روســيا االتحاديــة هــي بــاد متعــددة القوميــات يســتخدم فيهــا إلــى جانــب الروســية 60 لغــة يكتــب 

فيهــا المؤلفــون بمناطــق القوقــاز ونهــر الفولغــا واألورال وســيبيريا والشــرق األقصــى وأقصــى الشــمال، 

وصــدرت فــي روســيا أخيــرًا مجموعــة كبيــرة مــن األعمــال القصصيــة الحديثــة وتضــم روائــع األعمــال بلغــات 

شــوب روســيا، وتضــم المختــارات 24 قصــة قصيــرة لكتــاب مــن شــمال القوقــاز ونهــر الفولغــا، حيــث تقطــن 

شــعوب تعتنــق اإلســام.

يواصــل الكتــاب المعاصــرون التقاليــد األدبيــة ويعلمــون بأســاليب فريــدة، يجمــع بينهم هــو حبهم للكلمات 

المعبــرة والدقيقــة والوفــاء لُمُثــل الخير والعدالة. 

نوزيت أوميروف

االنتقال

تــردد الطــرق علــى البوابــة، اعتقــدت العجــوز لينــا أن الفتيــان يعبثــون. نهضــت بصعوبة من الســرير وتوجهت 

إلــى البــاب. كان هنــاك رجــل فــي نحــو الـــ 50 مــن عمــره يقــف أمــام البوابــة. ســأل الرجــل “هــل تســتقبلون 

ضيوفــًا. فجــأة خشــية مــن أن يغــادر، فتحــت البوابــة وســارعت للســماح لــه بالدخــول. “لمــاذا تعيشــين فــي 

هــذا الفقــر يــا جــدة؟”

-يا بني... بني. يا ليت كان زوجي على قيد الحياة سأشكو إلى من اآلن؟ إلى الله فقط...

أفصحــت للضيــف عــن كل المعلومــات حــول نفســها، وعــن قريتهــا، اســتمع الزائــر إليهــا بانتبــاه. وقــال: “إذن 

تــم تهجيركــم أيضــًا”. وأخيــرًا تجــرأت: وأنــت نفســك مــن أيــن؟ يبــدو أنــك مــن الحضــر.   

 -مــن الحضــر، أعيــش بالقــرب مــن طشــقند... تحــدث عــن حياتــه وأســرته، ووالــده الــذي قتلــه الفاشســت 

رميــًا بالرصــاص، ووالدتــه فــي األورال واألبنــاء فــي أوزبكســتان.  

 -ما اسمك؟ أنت لم تقل...  ثم وجدت صعوبة في نطق اسمه، “جودت”. 

كانطا إبراهيموف       إيرينا يرماكوفا 
مختارات من القصص القصيرة لكتاب

شمال القوقاز ومنطقة الفولغا
ترجمة: رامي القيلوبي     |       مراجعة: عبداهلل حبه
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رقــدت فــي المطبــخ لــم تتمكــن مــن النــوم لفتــرة طويلــة، متخيلــة والــد جــودت ووالدتــه، ثــم عــادت 

أفكارهــا إلــى قريتهــا األم وأيــام شــبابها. تدهــورت حالتهــا الصحيــة فــي الصبــاح. غــادر الضيــف، وعــاد ســريعًا 

برفقــة امــرأة، قائــًا إنــه أحضــر طبيبــة..... لينــا. تحســنت حالتهــا.  

- العجوز لينا. الطبيبة قالت إنه ال يجوز لك البقاء بمفردك. أليس لك أقرباء هنا؟  

- الشــقيقات بعيــدات إذا كان لــي ركــن هنــاك... فحــل جــودت جميــع همومهــا، قائــًا: “العجــوز لينــا يمكــن 

شــراء منــزل هنــاك لتبيعــي المنــزل. ســأدفع المبلــغ المطلــوب.”

فكــرت طويــا فــي عرضــه، أفصحــت عــن هــذا المبلــغ لجــودت بتــردد، لــم يســتعجل جــودت فــي الــرد. قبــل 

رحلتــه إلــى القــرم، قــّدر هــو ووالدتــه إمكانياتهــا، واتضــح أنــه يمكنهــا تخصيــص 15 ألفــًا لشــراء المنــزل.  

ســافر جــودت إلــى ســيمفروبول، وقــال إنــه يحتــاج إلــى اســتخراج بعــض الوثائــق الازمــة لتســجيل عمليــة 

البيــع والشــراء. لــم يرجــع جــودت بمفــرده، وإنــا برفقــة أمــه فاطمــة، وهــي ســيدة عجــوز جريئــة ونشــيطة، 

فــي الصبــاح حضــرت ســيارة الشــرطة ألخــذ العجــوز لينــا فــي مكتــب رئيــس قســم الشــرطة كان بيــرو نائــب 

رئيــس الشــرطة وجــودت. 

-أقــول لكــم أيهــا الرفيــق نائــب رئيــس الشــرطة إننــي ال أشــتريه، بــل أســرده تــداركًا للخطــأ فــي عــام   1944 

وأخــرج بضــع أوراٍق ووضعهــا علــى المائــدة. وقــال: “هــذه الوثيقــة أصدرهــا المجلــس المحلــي فــي عــام 

1939 ، وتؤكــد أن البيــت مملــوك لوالــدي.

بيــرو التفــت إلــى العجــوز لينــا، وقــال: “لينــا المحترمــة، لــن تتــم عمليــة البيــع. عليكــم رد المنــزل ألصحابــه 

الحقيقيــن” كان صــوت نائــب مســؤول الشــرطة مليئــًا بالشــماتة إلــى حــد أن جــودت لــم يتمالــك نفســه: 

لــه بختمــه. لســت متأكــدًا أن المبنــى كان ســيظل قائمــًا لــوال  “أبرمنــا عقــدًا، ووقعــه موثــق العقــود، وذيَّ

هــذه المــرأة”. 

ظلــت العجــوز لينــا راقــدة فــي الســرير لعــدة أيــام. وبعــد شــفائها بــدأت تســتعد للســفر. كان وداعــًا ســريعًا. 

تســارع القطــار، ليحملهــا بعيــدًا عــن منــزل عاشــت فيــه لنصــف قــرن. كانــت تبحــث فــي داخلهــا عــن حنيــن 

ــة وستســير بخطــوات  ــى القري ــه. هــدأت. تخيلــت كيــف ســتصل إل ــه. دون أن تجــد مــا تبحــث عن لمــا تركت

هادئــة فــي الشــوارع، وستستنشــق الرائحــة المنســية لــأرض. 

_______________________________
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إلدار غورتويف

الخطف

يبــدو أن زمنــًا جديــدًا حضــر إلــى بلــدة سوســتار القديمــة! لــم يعــد أحــد مــن ســكان القريــة يهــرع مــن منزلــه 

عنــد ســاعة صــوت الطائــرات البدائيــة مــن نــادي نالتشــيك للطيــران. إال أنــه فــي أحــد أيــام الصيــف وقــع 

حــدث هــز القريــة بأكملهــا، كان إنالــوك، يصنــع فــي ظــل الحظيــرة ســريرًا لحفيــده الجديــد، مارزيــات البالغــة 

مــن العمــر 18 عامــًا، خرجــت مــن المنــزل بعــد ســماعها صــوت الطائــرة. بــدأت الطائــرة الهبــوط التدريجــي، 

ألقــت الطائــرة بكيــس إلــى فنــاء إنالــوك. العجــوز إنالــوك تــرك عملــه، وخــرج إلــى الفنــاء بتــأٍن، ســارع أفــراد 

أســرته والجــارات للحضــور، ولــم يكــن واضحــًا إذا كانــوا يشــعرون بالخــوف أم الفضــول. نظــر إنالــوك حولــه، 

ثــم التفــت آمــرًا الكنــة الكبــرى “تعالــي هنــا وافتحــي”. أخرجــت حــذاء أبيــض، وقطعــة مــن الحريــر، ومنشــفة، 

وزجاجــة عطــر. ووجــدت رســالة وتلــت بصــوت عــاٍل مرتيــن: “لعزيزتــي القمــر مارزيــات”.

رأس العجــوز إنالــوك ممتلئــًا باألســئلة، لــم يجــد إجابــة عــن أي منهــا. “مــن هــو ابــن الشــيطان هــذا الــذي 

فقــد كبريــاء الرجــال؟ ربمــا الفتــاة تعــرف؟ أو ربمــا ال تعــرف. وحيــن بــدأ الحديــث عــن الهدايــا، شــعرت الزوجــة 

بقلــق، وعارضــت زوجهــا بشــجاعة. “أرجــو أال تغضــب منــي، ولكنــه ســيكون مــن العدالــة أن تذهــب الهدايــا 

لمــن أرســلت. أعــرف بنفســي هــذا الفــارس واســم والــده. هــذا إســماعيل نجــل إســحاق تشــامايف”.

أمســك إنالــوك بالســكين، وانتفــخ أنفــه غضبــًا، وقــال: “كفــاك يــا امــرأة! أرى أنكــم تعلمــون كل شــيء، لــن 

أســلم ابنتــي الوحيــدة لشــاب ال يملــك منــزاًل ومواشــي”.  

 لــم يمــر شــهر علــى ذلــك اليــوم، إال وحضــر إلــى فنــاء إنالــوك أقربــاء الراحــل إســحاق. اســتقبل إنالــوك 

المتقدميــن ببــرود، طلــب المتقدمــون يــد الحســناء مارزيــات للفــارس إســماعيل، قائليــن إن هنــاك عاقــة 

ــوك بالرفــض دون أن يشــرح دوافــع قــراره.  حــب بينهمــا رد إنال

انتشــرت الشــائعات حــول أن إســماعيل تقــدم إلــى القمــر مارزيــات بهدايــاه الســماوية ورســالة حــب، ولكنــه 

ُرفــض. وفــي تلــك األثنــاء، كانــت مارزيــات والكنــة األصغــر تتهامســان فــي أبعــد غرفــة.  “يجــب ترتيــب 

الخطــف!.”؟  كانــت مارزيــات تنظــر حولهــا، وكأنهــا تخشــى أن الجــدران الصامتــة ســتتحدث بوجــود والدهــا 

وأشــقائها “سيشــنقونني مثــل القطــة...”

أوشــك الصيــف علــى االنتهــاء. كانــت النســاء يجمعــن البطاطــا، وكان إنالــوك يصنــع ســلة فــي تلــك األثنــاء، 

مــرت بجــوار إنالــوك مارزيــات والكنــة الصغــرة وبحوزتهــا دلــوان. ســأل: “إلــى أيــن تذهبــان؟”. ردت الكنــة 

الصغيــرة وهرعــت خلــف مارزيــات: “نذهــب إلــى المنبــع”. قاطــع صــوت الطائــرة العائــدة تفكــر إنالــوك، 
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وانهــال عليــه الحــزن لســبب ال يعملــه. 

ــا الســبب فــي كل ذلــك! اقتلونــي”.  ــة التــي حدثــت لــي! وأن ــا للمصيب ــا لليــوم األســود الــذي وقــع! ي -”ي

لــم يتعــرف إنالــوك علــى صــوت الكنــة الصغيــرة فــورًا، عنــد ســماع هــذا العويــل. دخلــت مترنحــة إلــى 

الفنــاء، حيــث أحــاط بهــا أفــراد األســرة والجــارات بطــوق ضيــق. كانــت الكنــة الصغيــرة تقطــع وتشــد شــعرها 

وتخــدش وجههــا. حاولــت روايــة مــا جــرى: “هــذا الشــيطان... إســماعيل، هبــط إلــى الحقــل بجــوار المنبــع، 

ــات! هرعــُت وراءه، ولكنــه دفعنــي، وخطفهــا..!”.  ــة الشــيطان” أمســك المســكينة مارزي وقفــز مــن “عرب

 حينئــٍذ دخــل إنالــوك إلــى طــوق النســاء، وقــال، “كفــاك يــا كنــة. يــرى اللــه أنــك نجحــت فــي مهمتــك 

الصعبــة”. ثــم توجــه بالحديــث إلــى أصحــاب اللحــى الشــيباء: أيهــا األصدقــاء تــم خطــف ابنتــي مارزيــات 

بواســطة طائــرة! ال بعربــة قديمــة وال بســيارة، ال يــزال فــي جبالنــا فرســان حقيقيــون وشــجعان مــن أصحاب 

نظــرة النســور وقلــوب األســود، لمــاذا أيهــا الشــيوخ المحترمــون ال تدخلــون إلــى بيتــي وال تهنئوننــي، 

وأنتــن أيتهــا المحجبــات افرشــن الموائــد، ألن الفرحــة ال تحــب االنتظــار!

_________________________

 يونس تشوياكو

حذاء يدوي الصنع من جلد العجل

بعــد يــوم شــاق تذهــب الطبيبــة نيوســيا إلــى غرفــة خلــع المابــس، حيــن تخلــع رداء الطبيــب األبيــض، بــدت 

عاجــزة عــن إخفــاء جمالهــا األنثــوي. لــم تجلــس مــرة خــال اليــوم كلــه، وأصابهــا اإلرهــاق بشــكل ملحــوظ. 

تخــرج مــن المستشــفى، لــم تكــن ترغــب فــي ركــوب الحافلــة المليئــة بالــركاب. رفعــت يدها، لتوقف ســيارة. 

ندمــت علــى ذلــك، ولكــن ســيارة “فولغــا” البيضــاء فرملــت ووقفــت بجوارهــا. كان يقودهــا شــاب يرتــدي 

زيــًا عســكريًا، لــم يثــر ذلــك خــوف نيوســيا، ولكــن أفــكارًا ســلبية خطــرت علــى بالهــا: “ســيقولون إنهــا تســتقل 

ســيارات مــع الضبــاط بعــد أن أودعــت شــابًا رائعــًا فــي الســجن! نعــم، ســيقولون ذلــك، وسيســخرون”. 

فتــح الســائق البــاب برفــق، وقــال بصــوت منخفــض وبتلــك البســاطة، وكأنــه يعــرف نيوســيا منــذ ألــف 

ســنة: “تعالــي، اركبــي!”.  جلســت إلــى مقعــد ناعــم، وابتســمت بشــيء مــن االرتبــاك. 

لــم تتمكــن مــن حــب الرجــل الــذي أهــان شــبابها. لــم تتمكــن مــن حبــه حتــى بعــد أن شــعرت بنبضــات قلــب 

صغيــر تحــت قلبهــا. لكــن ألــم يكــن األمــر كذلــك لمجــرد وقوعهــا فــي غــرام رجــل آخــر؟ لكــن مــن ســيطر علــى 

قلبهــا اختفــى، وكأنــه غــرق تحــت ســطح المــاء.

كانــت ســبيكة الشــمس النحاســية تغــرب، وهمــا يســيران وراءهــا. أفــكار نيوســيا! تتشــابك، وتغمــض عينيهــا 
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مبتســمة. ربمــا الموســيقى هــي الســبب. تذكــرت فجــأة ببســاطة ابنهــا الســمين.   

ظلــت كفــا الســائق العريضتــان علــى عجلــة القيــادة، ويبتســم ابتســامة غيــر ملحوظــة. ألول مــرة نظــر إلــى 
الفتــاة،!  حينئــٍذ انتبــه لجمــال الفتــاة، أبعــد نظــره، ثــم نظــر وكأنــه نســي أن ينظــر فــي عينيهــا.  انتبهــت 
نيوســيا إلــى أربعــة نجــوم رغــم أن ســواد شــعره وحاجبيــه كان يــدل علــى أنــه ليــس كبيــرًا فــي الســن. وفــي 
تلــك األثنــاء، كان العســكري يســأل نفســه: “أيــن رأيتهــا؟ وكأننــي أعرفهــا”. فجــأة تغيــر وجهــه وامتــأ 

بالفــرح:  نيوســيا..!

انحرفــت “فولغــا” ووقفــت علــى الناصيــة. فرحــة خفيفــة المســت شــفتي الفتــاة، وكأنهــا تقنــع نفســها: 
“لمــاذا، قــد يحــدث أي شــيء، وصحيــح أن نصــر الديــن يجــب أن يكــون بهــذا العمــر اآلن”. 

 سأل: كم سنة مرت منذ ذلك الحين؟ رفع يده من عجلة القيادة وبدأ العد بأصابعه.

إال أن نيوســيا ســبقته: 17 عامــًا مــرت. ضحــك نصــر الديــن: “نعــم، 17. لــم تعــد نيوســيا تجلــس هادئــة، 
ولــم تعــد تخجــل مــن نصــر الديــن، يعــود نصــر الديــن بســيارته إلــى الطريــق الســريع، وينظــر إلــى نيوســيا 
ت، وقالــت:  بــدفء، ويقــول ضاحــكًا: “ومــع ذلــك، أتذكــر أننــي مهمــا حاولــت، فأنــت لــم تستســلمي”.  احمــرَّ
“هــذا ليــس ذنبــي... أنــت فقــط، كنــت تنظــر إلــي، كان األمــر مضحــكًا للغايــة يــا نصــر الديــن! كان الجميــع 
يصرخــون: نيوســيا وقــد اشــتبكت معــك فــي الرقــص. يصرخــون: ال ترحمــي حــذاءك إنــه يــدوي الصنــع مــن 

جلــد العجــل”. 

نيوســيا، أبعــدت نظرتهــا. نطقــت فــي نهايــة المطــاف: “انتقلنــا إلــى جدنــا فــي قريــة أخــرى، حيــث التحقــت 
بالمدرســة الثانويــة والمعهــد الطبــي”... 

“الطفــل اليتيــم بمفــرده. ذات مــرة صــادف نجمــة المعــة جــدًا. أعجــب بهــا. ثــم تعــارف عليهــا وأحبهــا جــدًا. 
لكــن فقــد النجمــة. ظــل الفتــى اليتيــم يبحــث عــن النجمــة لفتــرة طويلــة... اقتنــع بأنهــا غيــر موجــودة، بــدأ 
البحــث مــن جديــد، وأقســم أنــه لــن يعــود إال بعــد العثــور عليهــا. ذهــب إلــى حافــة العالــم، ولكــن وكأنهــا 
ذابــت! ثــم رأى فجــأة بريــق نجمتــه بعــد بحــث طويــل، باتــت تســطع... قــال الفتــى اليتيــم للنجمــة: “كفانــا، 

ال أريــد أن أفقــدك مــرة أخــرى! ستعيشــن معــي مــن اآلن!”.

أمــا نيوســيا، ففهمــت بالطبــع فــورًا معنــى مــا قيــل، وخمنتــه منــذ بدايــة القصــة. ولكــن الحكايــة لــم 
تهدئهــا، بــل أيقظــت فــي روحهــا همومــًا جديــدة، قالــت: “لــدي طفــل” قــال نصــر الديــن، مســتعجًا: “نعــم، 
نعــم! نســيت، أذكــر أنــه فــي الحكايــة، حيــن وجــد الفتــى نجمتــه، قالــت لــه فــورًا “إن لديهــا طفــًا”. ورد “بأنــه 
يحــب األطفــال” انتهــت نشــرة األخبــار إال أنهمــا كانــا وكأنهــا يطــاردان الســبيكة النحاســية الضخمــة التــي 

اكتســبت اآلن لونــًا ورديــًا تمامــًا... 
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__________________

آدم غوتوف

منطق داباغو

حضــر ضيــف مــن مــكان بعيــد إلــى بيــت الضيافــة “خاتشــيش” هــو دابــاغ الــذي كان معروفــًا بحكمتــه. تــم 

اســتقباله بكــرم الضيافــة، اجتمعــت مجموعــة كاملــة مــن النــاس فــي “خاتشــيش” بحلــول المســاء. إنهــم 

يتناولــون الطعــام والمشــروبات، ويــروون األســاطير القديمــة، ويطربــون. يتنصــل الضيــف مــن اإلجابــة عــن 

األســئلة، وال يــروي األســاطير. هكــذا مــرت أول ليلــة. وتلتهــا الليالــي الثانيــة والثالثــة والرابعــة. فــي مســاء 

اليــوم الســابع علــى حضــور الضيــف، ظــل داباغــو يســتمع إلــى القصــص وبعــد حلــول منتصــف الليــل، بــدأ 

يتحــدث وكأنــه يحــاور نفســه ال المحيطيــن بــه. “بالطبــع، طالمــا ال يتجنــب الفــارس المخاطــر، ال يمكــن 

تســميته بالجبــان. لكــن هــل يمكــن تســمية أي شــخص ال يختفــي بطــًا؟ يتــم اختبــار الشــجاعة بطــرق 

مختلفــة. إذا كنــت تجــر أســرتك علــى المجاعــة والحرمــان، أو تقتــل شــخصًا بريئــًا مــن أجــل إثبــات مجــدك، 

فأنــا لــن أســمي ذلــك شــجاعة”.... كلماتــه هــذه المــرة جعلــت الحاضريــن يتبادلــون النظــرات. كان الفــارس 

المخضــرم جامبــوالت هــو أول مــن لــم يصــر: “كفاكــم يــا داباغــو المحتــرم. إذا كنــا ســنزن قبــل كل لقــاء مــع 

ــا وخلــط الرمــاد”.  ــا ســوى الجلــوس أمــام موقدن ــة، فــا يبقــى لن ــزان العدال العــدو كل مــا قلتــه علــى مي

أربــك داباغــو مــن كانــوا غــر مســتعدين إلنــكار المفاهيــم المتعــارف عليهــا: “ال يجــوز الفصــل بــن اإلنســانية 

والشــجاعة: لــن تكتمــل إحداهمــا دون األخــرى”. 

حتــى اآلن، كان الضيــف يجلــس صامتــًا، ولكنــه قــال فجــأة: “غــادرت منطقتــي وأهيــم فــي بــاد األديغيــن، 

وحضــرت إلــى هنــا، ألننــي ال أســتطيع اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بنفــي. روحــي لــن تطمئــن إال حيــن أجــد 

تفســرًا. أيهــا الجالســون اســمعوا قصتــي وســاعدوني فــي تحديــد الموقــف”. 

***

وجــد رجــل مــع ابنــه الصغــر مــأوى فــي غابــة الــزان. وظــل قاطنــًا فــي الغابــة بــا أصدقــاء وال أقربــاء. الطفــل 

نمــا ونضــج مــن حيــاة الغابــة. ولكــن والــده عجــز وحيــن جــاء أجلــه، تــرك األب هــذه الدنيــا وابنــه منفــرٌد 

فيهــا. كان حــزن الشــاب كبيــرًا، وظــل يبكــي. حيــن كان بهــذه الحالــة، حضــر إليــه رجــل عجــوز وســأل: “مــا هــي 

المصيبــة علــى مــن تبكــي” يــرد الشــاب: هــل فــي العالــم أجمــع مــن تعــرض لموقــف أكثــر ســوءًا منــي! هــو 

والــدي. كنــت طفــًا حيــن هاجــم أعــداء قريتنــا، ولــم ننــج ســوى نحــن، تجنــب والــدي هــذا المصيــر بأعجوبــة، 

واختــار الغابــة مــأوى لــه. وكان لــي أبــًا وأمــًا ورفيقــًا ومرشــدًا. اآلن أصبحــت وحيــدًا فــي العالــم”. اســتمع 

الرجــل العجــوز إليــه صامتــًا. وقــال: “نعــم، مصيبتــك هــي أكبــر مصيبــة. لكــن لــدي وســيلة مشــروب ســحري 
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يعيــد والــدك إلــى الحيــاة، يجــب القيــام بتقســيم المشــروب إلــى جزأيــن، وإعطــاء أحدهمــا ألي شــخص 

ــٍذ ســتغادر روح مــن تنــاول الــدواء جســمه، وســتنتقل إلــى جســم  ودلــك الثانــي فــي جســم الميــت. حينئ

والــدك. تــرك الرجــل العجــوز الــدواء، واختفــى.

رفــع الشــاب حزمــة الــدواء، وجــرى، وأخيــرًا رأى شــابًا يبكــي وأمامــه جســم فتــاة جميلــة وتنهــال. رحــب حامــل 

الــدواء بالباكــي، وســأل: “أثــرت فــي وأســألك عــن مصيبتك”.  

“ يــا أخــي، هــل هنــاك مــن شــخص فــي هــذا العالــم حــدث لــه مــا حــدث لــي؟ أنــا والفتــاة التــي أبكــي 

عليهــا كنــا أوالد صديقيــن طيبيــن. منــذ الطفولــة كنــا ننشــأ تأتــي المصيبــة فجــأة عندمــا كنــا علــى عتبــة 

النضــج وركبــت الحصــان ألول مــرة وبــدأت أشــارك فــي الحمــات، ُقتــل والــدي أثنــاء التصــدي لهجــوم 

األعــداء. أصبحــت وحيــدًا كنــت أتوقــع أن الصديــق القديــم للوالــد ســيدعمني، إال أن حبــه لــي بــدأ يتراجــع 

حتــى ال يســلم ابنتــه لليتيــم، وذات مــرة أوصلــت الحبيبــة لــي الخبــر اآلتــي: “تقــدم لخطبتــي نجــل خــان، 

ويعتــزم والــدي أن يزوجنــي إيــاه، وفــي يــوم مــا، ســيصل طابــور الــزواج” فامتطيــت حصانــي، وغطيــت 

وجهــي، وعنــد وصولــي إلــى بيــت حبيبتــي، اختلطــت مــع الحشــد، وانتظــرت بــدء لعبــة معركــة الفرســان 

مــع المشــاة، وقفــزت بحصانــي األبيــض طــردت الجميــع، ثــم قفــزت إلــى الشــرفة التــي كانــت تقــف عليهــا 

العــروس، وخطفتهــا وغــادرت بســرعة، كــم كانــت ســعادتي جميلــة ولكــن قصيــرة. فهنــاك عنصــرًا أســرع 

مــن أي حصــان وأفــرغ مــن الــزوج، هــو رصاصــة صغيــرة واحــدة أطلقهــا راٍم عــادي. حــدث أن رصاصــة مــرت 

بجــواري، وأصابــت قلــب حبيبتــي! هــذه هــي قصتــي وال حيــاة لــي وال ســكينة”.

اســتغرق الشــاب الحامــل للــدواء فــي التفكيــر. ليــس هــذا الــدواء لجســم أبــي، وإنمــا إلحيــاء الــروح الشــابة 

لهــذه الحســناء التــي لــم تتمتــع بحياتهــا.  توجــه بالحديــث إلــى العاشــق: “ يــا أخــي، لــدي دواء قــادر علــى 

إحيــاء فتاتــك، قســمه إلــى قســمين، وأعــِط أحدهمــا ألي شــخص آخــر حتــى يشــربه، ودلــك اآلخــر فــي 

جســم حبيبتــك، وهــي ســتقوم”. قــال ذلــك، وعــاد إلــى الغابــة ليدفــن والــده. أمــا الشــاب الثانــي، فجــرى 

ورأى مــن بعيــد رجــًا عجــوزًا انحنــى فــوق جثمــان فتــى. كانــت هنــاك دمــوع كبيــرة. ســأل الشــاب: “مــا 

ــي للخــارج. مــرت  ــن كنــت شــابًا، خطفنــي قطــاع الطــرق وباعون ــًا: حي ــه العجــوز، قائ مصيبتــك؟”. رد علي

حياتــي فــي العبوديــة والهــروب واألســر. فــي وطنــي، لــم أجــد ال قريتــي وال أقربائــي ُعــرف أبنــاء ســالتي 

بالمجــد والقــوة، واآلن لــم يبــق غيــري، التقيــت امــرأة فتزوجتهــا، لــم نتمكــن مــن اإلنجــاب. وأخيــرًا، رزقنــا 

بهــذا الفتــى. بمجــرد قــدوم الطفــل غادرتــه أمــه. وكان الطفــل كنــزي الوحيــد، فجــأة ســقط وتوفــي. 

وانقطعــت ســالة أســافي”.  

جــاء دور الشــاب أن يفكــر “كنــت أعتقــد أن مصيبتــي هــي األكبــر، ولكنــه ال مجــال لمقارنتهــا بمصيبــة هــذا 

الرجــل”.  أخــرج الــدواء وأعطــاه للرجــل العجــوز، شــارحًا لــه مــاذا يجــب أن يفعــل.



9 في الطريق الطويل لياًل     |

 -”يبــدو أن الرحيــم أرســلك لــي، ال تتــرك ابنــي الــذي ُســيبَعُث اآلن دون العنايــة، وال تتركنــي دون الدفــن” 

شــرب حصتــه ودلــك الثانيــة فــي جســد ابنــه، وتوفــي. أمــا الشــاب، فدفــن علــى تقاطــع الطــرق حبيبتــه 

والرجــل العجــوز، وســمى الفتــى المنبعــث شــقيقًا توأمــًا لــه واصطحبــه إلــى منزلــه.

***

قــال الضيــف: “هــذه قصتــي مــن ذهابــي إلــى إيابــي. واآلن يــا داباغــو المحتــرم، ال يمكننــي الجمــع بــن 

أحكامــك العادلــة ودروس القصــة التــي رويتهــا”.  

كتب داباغو عامات ما على أرض الغرفة بعكازه، ثم مسحها، ثم كتب شيئًا مرة أخرى. 

جــاء دور الضيــف: “إذا كان هــذا العالــم هشــًا، ونعلــم أن كل مــا نفقــده هنــا سنكتســبه هنــاك مــرة أخــرى 

علــى األرجــح، فــي هــذه الحالــة ســيكون العمــل الطيــب فــي هــذه الحيــاة طيبــًا”.  

قاطعه داباغو: شكرًا فقد أجبت بنفسك عن السؤال الذي أحضرك إلينا.  

_________________________

 عيسى كابايف

متى يعود أماناكاي؟

لذكرى عازف الدومبرا قاهر بك مجيدوف

هنــاك لحظــات فــي الحيــاة، حيــن تتعــب مــن كل شــيء، وال تجــد لنفســك مــأوى فــي البيــت وال فــي 

المجتمــع، فتبحــث عــن الوحــدة حتــى تــدرك وجــودك. تغيــر الرفــاق أيضــًا، وخيــب الكثيــرون منهــم ظنــي، 

أغــادر البيــت، وأتجــول فــي الشــوارع المحيطــة إلــى أن أصــل لمرحلــة اإلجهــاد. 

فــي ذلــك اليــوم، كنــت أتجــول فــي الحديقــة، وقــد راودنــي حــزن خــاص. وجــدت نفســي شــخصًا مســكينًا 

ووحيــدًا ال يحتــاج إليــه أحــد... انتقــل الوعــي إلــى مواســم الشــتاء األخــرى فــي فصــول الســنة األخــرى، كنــت 

أســافر إلــى موســكو. لذلــك تذكــرت العاصمــة وفنادقهــا، وفــي مقدمتهــا فنــدق “روســيا”. فجــأة تذكــرت 

الشــتاء قبــل عشــر ســنوات تقريبــًا. حينئــٍذ عقــد مؤتمــر للكتــاب الــروس. اتصــل بغرفتــي شــخص مــن بلــدي 

مقيــم فــي مقاطعــة موســكو: كان قاهــر بــك يبحــث عــن والــدي، وهــو كاتــب أيضــًا، ظنــًا منــه أنــه ســيحضر 

إلــى المؤتمــر، ولكنــه تــم إيفــادي أنــا”.

ســعدت للقــاء المفاجــئ، كثيــرًا مــا حدثنــي والــدي عــن قصــة تعارفــه مــع قاهر بــك... حدث ذلك شــتاًء أيضًا 

وأثنــاء أحــد المؤتمــرات للكتــاب. بعــد أحــد االجتماعــات، كان والــدي عائــدًا إلــى غرفتــه. وعنــد اقترابــه مــن 
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الفنــدق، ســمع فجــأة نغمــة لــم تكــن غريبــة علــى أذنــه. التفــت والــدي، ورأى رجليــن جالســين فــوق مــراس 

خرســاني مغطــى بالثلــج، وهمــا يمســكان الدومبــرا بيــن أيديهــم. اســتمع للموســيقى وأقتــرب منهمــا. 

توقــف الرجــل طويــل القامــة عــن العــزف، ولكــن الرجــل الثانــي الســمين وقصــر القامــة. اندهــش والــدي أن 

رجليــن يتنافســان بوســط موســكو فــي الظــام فــي العــزف علــى آلــة غيــر مألوفــة فــي العاصمــة. لــم يكــن 

شــكلهما يشــبه هيئــة الفنانيــن. 

فكــر الوالــد: “كازاخ غربــاء... هــل أتحــدث معهــم بلغتــي األم؟ “. كان الوالــد يســتمع إلــى النغمــة التــي 

اعتادهــا، ولكنــه ظــل ال يجــرؤ علــى ســؤال الرجــل مــن أيــن يعرفهــا. اقتــرب منهمــا الوالــد، وســألهما بخجــل: 

“هــل أنتمــا نوغائيــان” اهتــز الرجــل الطويــل، ورفــع يديــه وبهمــا الدومبــرا، وصــرخ َفِرحــًا: “بالطبــع، نوغائيــان”.  

وهــرع ليعانــق الوالــد، كان هــذا قاهــر بــك، وهــو عامــل بأحــد المصانــع فــي ضواحــي موســكو. بعــد أداء 

الخدمــة العســكرية لــم يعــد إلــى قريتــه، بــل تــزوج فتــاة روســية، وأصبــح مــن قاطنــي مقاطعــة موســكو. 

الكازاخــي قصيــر القامــة كان اســمه ميرزاتــاي.   

فــي ذلــك اليــوم كنــت مجهــدًا مــن جلســات المؤتمــر، أتذكــر أننــي بــدأت بالنعــاس، حيــن دق الجــرس. 

رفعــت الســماعة، وســمعت صوتــًا ينــادي اســم والــدي: “عزيــزي ســويون! لقــد وجدتــك”. اندهشــت: “أنــا 

ــا بنــي، هــذا قاهــر بــك”.  ــا نجلــه”. ... “آه! عيســى، ي لســت ســويون، أن

شــربنا قدحــًا صغيــرًا. مــع ارتفــاع حالتــه المعنويــة، بــدأ قاهــر بــك بــدأ العــزف وقــرع هيــكل اآللــة الموســيقية، 

ثــم زاد إيقــاع العــزف، وبــدا أن أوركســترا كاملــة تعــزف. ثــم بــدأ اإليقــاع بالتباطــؤ، وبــدأت فجــأة موســيقى 

شــاكية، الحظــت دموعــًا تســيل علــى وجهــه، واندهشــت “مــاذا حــدث لــك يــا قاهــر بــك”؟ ....”أشــعر 

بالضيــق يــا عيســى، بضيــق كبيــر! ال يســتمع إلــى موســيقانا أحــد.

رغم أن الدومبرا مصنوعة من الخشب، إال أنها آلة حية. تنبع منها الحياة...

كنــت أتجــول فــي الحديقــة المغطــاة بالثلــوج، ويــراءى أمــام عينــي قاهــر بــك العــازف علــى الدومبــرا. كانــت 

روحــي تنتعــش، وتــزول منهــا مشــاعر الكبريــاء، وبــدا العالــم أكثــر طيبــة. كنــت أتمنــى جــدًا رؤيــة قاهــر بــك 

أو أشــخاص يشــبهونه. 

______________________

 روزا بازوفا

المناِفسة

فجــأة لمعــت عينــا الحيــوان الحادتــان مــن خلــف الشــجيرات المغطــاة بالثلــوج. وبريقهــا البــارد جمــد للحظــة 



11 في الطريق الطويل لياًل     |

ــرت الطرقــة المغطــاة  ــة، وعب ــرة طويل ــرة وجــرت... ظلــت تجــري لفت ــات. جمعــت قواهــا األخي جســد زوري

بالثلــوج. وأصبحــت أنفاســها متقطعــة، ولكنهــا واصلــت الجــري... توقفــت زوريــات ونظــرت حولهــا بفــزع. 

لــم يكــن هنــاك حيــوان. تذكــرت الحيــوان: “ربمــا لــم يكــن ذئبــًا، وإنــا كلبــًا غيــر أليــف”. منــذ تهجــر القرشــاي، 

هنــاك العديــد مــن الــكاب الهائمــة فــي الغابــات.   

ظلــت المــرأة تنظــر حولهــا لبعــض الوقــت بحثــًا عــن الطرقــة التــي كانــت تســلكها، تحركــت مجهــدة باتجــاه 

الشــرق األحمــر. أفــكار ثقيلــة كانــت تســيطر عليهــا. قبــل الحــرب كانــت تحــب أن تــزور العمــة عائشــة التــي 

كانــت متزوجــة مــن رجــل قراشــي. كانــت القريــة جميلــة وغنيــة، باتــت فارغــة اآلن. وباتــت الــكاب والقطــط 

تهيــم فــي الشــوارع. 

“أيــن أصبحــت المســكينة العمــة عائشــة اآلن؟”. غــدًا ســيتم ترحيــل زوريــات وأبنائهــا و 11 أســرة مثلهــا مــن 

قريــة كوبينــا إلــى جهــة مجهولــة، ربمــا الــى آســيا الوســطى أو فــي ســيبيريا. 

بــدأت زوريــات تتذكــر الزمــن البعيــد مــا قبــل الحــرب. خــال الفتــرة األخيــرة، انضــم زوجهــا مــراد إلــى وحــدة 

الدفــاع الشــعبي، وتــم تعيينــه قائــدًا. بعــد ذلــك أصبــح أنــه كان يحضــر االجتماعــات.   

ُسمع صرير الباب، ورأت رأس ابن عمتها حسن الذي كان أيضًا صديقًا مقربًا لمراد:

“هل يمكنني الدخول يا أختي” .... “تفضل، تفضل. ادخل يا حسن”. 

-” يــا زوريــات، كنــت أريــد أن أقــول...  مــراد تــزوج!”  توقفــت الســكين التــي كانــت زوريــات تقطــع بهــا اللحــم. 

فكــرت بداخلهــا:” يــا إلهــي! هــل اســتبدلني مــراد” بعــد رؤيتــه شــحوب وجــه المــرأة، ارتبــاك حســين: “لمــاذا 

تغضبــن؟ قلــت إنــه لــن يلمســك ولــن يتــرك األطفــال. ويحــق وفقــًا للشــريعة للمســلم أن يتــزوج أربــع. وقــع 

فــي غرامهــا! تــزوج مدينــة، االبنــة الصغــرة لـــ “بشــيماخو” 

-”أي مدينة؟ إنها طفلة! أكبر قليًا من ابنتنا زالينا. هل فقد عقله؟”. 

وفــي الصبــاح الباكــر، ُفتــح بــاب المطبــخ، وكان مــراد يقــف علــى البــاب، وخلفــه فتــاة منحنيــة الــرأس. قــال 

مــراد: “ســتكونان معــًا كلتاكمــا. وأرجــو أال يســمع أحــد شــيئًا عنــا!”. قــال وغــادر. كانــت زوريــات تنظــر إلــى 

الفتــاة التــي أمامهــا. إنهــا شــابة وابنــة أحــد مثــل زالينــا. ومــا ذنبهــا؟

هكــذا أصحبــت الزوجتــان تعيشــان فــي بيــت واحــد. ومــا كان يثيــر دهشــة الجيــران أنهــا لــم تكونــا تتشــاجران 

أبــدًا، وحيــن أنجبــت مدينــة ابنــًا وبنتــًا، أصبحــت زوريــات تعتنــي بهــا وكأنهــا طفاهــا. ولكــن مــراد لــم يعــش 

طويــًا مــع زوجتــه الجديــدة، إذ واجــه وشــاية وخيانــة زمائــه فــي وحــدة الدفــاع
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الشــعبي الذيــن قتلــوه رميــًا بالرصــاص، بعــد مصــرع زوجهــا، عــادت مدينــة إلــى بيتهــا وأمهــا، وتزوجــت 

الحقــًا مــن شــاب مــن الشــرق األحمــر. وحيــن حضــر األلمــان إلــى القريــة، ذهبــت زوريــات مــع بضــع أرامــل 

أخريــات إلــى بيــت الرئيــس الســابق للجمعيــة الزراعيــة، وأخــذت الممتلــكات المصــادرة. وعندمــا عــاد الجيــش 

األحمــر، لــم يغفــر لهــن ذلــك. واليــوم حضــر إليهــا حــارس مجلــس القريــة حســن، وحذرهــا: “ســتهجر عائــات 

الخونــة ومــن بينهــا مدينــة وطفاهــا”.  

فــي الصبــاح الباكــر، غــادرت الشــرق األحمــر زالجــة، وكان يقودهــا رجــل عجــوز، وزوريــات مخبــأة فــي التبــن. 

ــات ســتقضي  ــم أن زوري ــه يعل ــى المزرعــة. وكان الل ــة وطفليهــا إل ــم نقــل مدين وبنفــس هــذه الطريقــة، ت

ســنوات طويلــة فــي آســيا الوســطى، وســتعود إلــى وطنهــا. وفــي طريــق العــودة مــن المنفى إلى الشــرق 

األحمــر، ســتزور منافســتها، وحيــن ســتمرض زوريــات فــي الشــيخوخة، ســتكون مدينــة أكثــر المعتنيــن بهــا 

وأكثــر مــن يبكــي علــى وفاتهــا... إنهــا منافســتها…

_________________________

 موسى أحمدوف

الدمى الخشبية

اســتيقظ دينــي لــدى ســماع صــوت إطــاق نــاٍر قريــب، ورأى أن ضــوء القمــر يتســلل إلــى النافــذة، وبكــت 

طفلــة فــي الحجــرة المجــاورة. أدرك دينــي طبيعــة هــذا الصــوت، متذكــرًا أنــه يعيــش فــي بــاد ذات ســيادة، 

ولذلــك ال يمكنــه أال يكــون ســعيدًا.

تســتيقظ األم وتعتــذر تكــدرت قيلولــة الطفــل، فتشــتت بــكاؤه فــي العالــم، ذهــب إلــى غرفتــه وجلــس 

بجــوار مكتبــه. القطــع الخشــبية التــي صنعهــا، منــذ الطفولــة تعلــم دينــي حرفــة صنــع أشــكال اإلنســان مــن 

الخشــب، حيــن اصطحبــه والــده إلــى الجبــال لرعايــة الخــراف. 

 انتبــه القائمــون علــى معــرض فــي موســكو إلــى أعمالــه، فلــم يعــد لديــه شــك فــي أنــه يمشــي فــي 

الطريــق الصحيــح. امتــأ البيــت بالتماثيــل الخشــبية، وكا ازداد عددهــا، ازداد أيضــًا غضــب الوالــد، نــار 

اإلبــداع أخــذت تنطفــئ مــع مــرور أعــوام، ولكنــه لــم يستســلم، بــل كان يعمــل فــي كل ليلــة. وكان يشــعر 

بالبــرد وبالوحــدة.

فــي البيــت الــذي اســتأجره علــى أطــراف المدينــة. أثنــاء وجــوده فــي القريــة كان يتدفــأ بفكــرة الســفر إلــى 

المدينــة لنيــل الشــهرة، قطــع الخشــب، باكيــًا بصمــت. وقفــت فتــاة أمــام مجموعتــه “يــوم شــتوي” ثــم 

توجهــت إلــى الخزينــة للدفــع. بعــد بضعــة أيــام، لــم يبــق تمثــال فــي المتجــر، إذ اشــترت بعضهــا، وأهــدى 
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لهــا البعــض اآلخــر.

وســط صمــت صقيــع الشــتاء، اصطحــب مريــم إلــى البيــت الــذي كان يســتأجره. بعــد نصــف عــام، اعترفــت 

لــه بأنهــا كانــت تتمنــى حفــل زفــاف، كان ثقــل الواجبــات يــزداد نــادرًا مــا كانــت مريــم تلمــح بأنــه يجــب جنــي 

أمــوال وشــراء منــزل وبعــض األثــاث، ثــم مواصلــة اإلبــداع. ذات مــرة، عــاد مــن ســهرة مــع األصدقــاء، وهــو 

ســكران بعــض الشــيء وبــدأ يصــرخ: “أنــا فنــان عظيــم! أكــره كل مــن يغتنــي عــن طريــق بيــع األقمشــة. 

ســيبقى اســمي حيــًا لقــرون!”. 

فــي نهايــة الشــتاء البــارد والرطــب، ولــدت ضيفــة صغيــرة فــي منزلهــا، وبعــد أقــل مــن شــهرين، بــدأت 

تبتســم لوالديهــا ابتســامة يشــوبها الذنــب ازداد ثقــل المســؤولية التــي باتــت كمدحلــة األســفلت بعــد 

ســاعة بــكاء الطفلــة فــي الحجــرة المجــاورة مــرة أخــرى، تذكــر أن أســنانها تشــق طريقهــا اآلن،  

 خشيت الطفلة من الصوت خلف الباب، وازداد بكاؤها. بعد قليل، نقر أحد على الباب.

اقتــرب دينــي مــن البــاب، ســمع خلــف البــاب صرخــات: “المــاء، أعطونــي مــاء” هنــاك شــخص جريــح ويجــب 

إغاثتــه. فتــح البــاب، وســرعان مــا نــدم إذ دخــل إلــى بيتــه فــورًا ظــام، فــي الداخــل، انقســم الظــام إلــى 

ثاثــة أقســام. كان الثاثــة ذوي عيــون مضيئــة مثــل الجــرذان، وكان أحدهــم يحمــل رشاشــًا آليــًا، واآلخــران 

مسدســين، وســكاكين طويلــة معلقــة علــى أحزمتهــم. كانــوا يرتــدون زي الجيش الســوفيتي. صرخ “بصرف 

ــن أنتــم، انصرفــوا” كان دينــي يصــرخ حتــى تســمعه زوجتــه فــي الغرفــة المجــاورة. قبــل أســابيع  النظــر عمَّ

قــال لهــا مازحــًا: “إذا حضــرت مثــل هــذه الذئــاب إلينــا، افتحــي النافــذة فــي غرفتــك واهربــي”.  

وسط صمت حل بعد صراخه، يدًا كبيرة أغلقت فمه، ثم ألقت به نفس اليد إلى الركن.

فــي تلــك اللحظــة، شــعر دينــي بلمســة بــرودة عنــد أذنــه. “اللــه العظيــم”  كانــت هــذه آخــر فكرتــه. النهايــة: 

انقطــع وعيــه وبصــره وســمعه. بعــد مــرور وقــت، ســمع تغريــد مختلــف الطيــور، مــدركًا أنــه ليــس مــن عالــم 

األحيــاء: “إذن هــو قتلنــي... مــاذا حــدث للزوجــة والطفلــة؟ “. 

ســمع صوتــًا يقــول: “هــذا طريقــك. مــن اآلن ستســير عليــه”. رأى مريــم تحمــل ابنتــه، ثــم يــرى قريتــه األم 

وجنازتــه، ويــرى أمــه وأشــقاءه وشــقيقاته، ومراســم دفــن جثتــه.  

__________________________

نابيرا غيماتدينوفا

المستقبل
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1

ســقطت تفاحــة علــى رأســها. ترقــد ليلــى علــى هــذه األرض اآلن؟! أرادت أن تســريح فحســب، ولكنهــا 

كادت أن تســتغرق فــي النــوم. إنهــا مجهــدة. بعــد نزولهــا مــن الحافلــة، قطعــت ســبعة كيلومتــرات ماشــية 

علــى قدميهــا. قريتهــا الواقعــة علــى منحــدر الجبــل بــدأت تتجلــى أمامهــا.  الحقائــب ثقيلــة. طالبــة أمــس 

والمدرســة اليــوم اصطحبــت معهــا كل شــيء وحتــى المابــس العتيقــة. ســتصلح للتدريــس، الســيما فــي 

المدرســة الريفيــة.

لــم تكــن تتمنــى العــودة إلــى توكرانبــاش رغــم أنهــا قريتهــا األم! وكان بإمكانهــا، إن رغبــت بقــوة، إن تبقــى 

فــي العاصمــة. حيــث تعمــل فــي العديــد مــن المتاجــر مثــل “بيرخيتــا”  لكــن ليلــى الحاصلــة علــى شــهادة 

ــم تكــن  ــد المتاجــر. ولكنهــا فــي الوقــت نفســه ل ــح مــن عبي ــم تكــن ترغــب فــي أن تصب ــي ل ــم العال التعلي

ترغــب فــي العــودة إلــى توكرانبــاش..

اســتيقظت لســماع صــوت أنفــاس. يقــف بجوارهــا حوالــي عشــر أشــخاص وجوههــم بيضــاء، الجــن فــي 

ــم يتشــتتوا.   ــم يختفــوا ول ــاة تقــرأ الدعــاء ابتســم “الجــن” ول ــدأت الفت شــكل البشــر! ب

ــاة راقــدة علــى ســطح صلــب مثــل الخشــب، فــي تلــك اللحظــة، افتتــح محــراب يشــبه البــاب،  كانــت الفت

وخــرج منــه شــاب، واقتــرب مــن ليلــى ووقــف بجوارهــا “يــا حســناء، أنــت علــى حريتــك، ولكنــك انتقلــت 70 

عامــًا عبــر الزمــن بواســطة جهــازي”. انفجــرت الفتــاة ضحــكًا.  

فتــح البــاب الحديــدي. لــوال مســاعدة إلتــان، لمــا تمكنــت ليلــى حتــى مــن فتحــه قليــًا. نظــرت ليلــى حولهــا، 

وبدأت تعطس. لم تتمكن من قول أي شــيء للشــاب بســبب ضجيج الشــارع هناك فيضان من الســيارات 

فــي الشــارع! والعديــد مــن األجهــزة الحديديــة الطائــرة فوقهــا، كادت ليلــى أن تســقط مــن المفاجــأة. كان 

عددهــا أكبــر مــن عــدد الســيارات، وكانــت تســير فــي كل االتجاهــات، مغطيــة ضــوء الشــمس. قــاد إلتــان 

الفتــاة مــرة أخــرى إلــى داخــل المبنــى. كان هنــاك بــاب آخــر فــي جــدار الغرفــة البيضــاء. قــال الشــاب: “هــذا 

مركــز بحــوث خــاص بــي. إننــي مصمــم”... ظهــر أمامهــا فجــأة روبــوت المــع ذو وجــه يشــبه طبقــًا حديديــًا 

علــى غــرار مــا كان يتــم عرضــه فــي أفــام الخيــال ســابقًا. لــم تفهــم أيــة كلمــة مــن كلمــات الروبــوت.   

2

باألجهــزة  الغرفــة مليئــة  كانــت  حــد كبيــر. معمــل علمــي حقيقــي:  إلــى  إلتــان متواضعــة  بــدت شــقة 

والصناديــق، وال يوجــد ســرير مريــح، أشــفقت ليلــى علــى الشــاب األعــزب، وســألت: “لمــاذا ال تتــزوج يــا 

إلتــان؟ إنــك بحاجــة إلــى عنايــة المــرأة”.... “لــم يعــد لدينــا تقليــد الــزواج”. ...” ومــا هــي قوميتكــم اآلن؟ 
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الــروس أم التتــار أم األتــراك أم اليابانيــون؟”... “لســنا أيــًا منهــم. الحضــارة الفائقــة هــي أمــة ولغــة جديدتــان”.

رفعــت الفتــاة حقيبتهــا الثقيلــة، وانطلقــت. كل ذلــك كان مجــرد حلــم! خســارة فقــط أن الشــاب ليــس 

حقيقيــًا... انحــدرت الدمــوع مــن عينيهــا إشــفاقًا علــى نفســها، وأخرجــت مــن جيبهــا منديــًا لكــي تمســحها. 

وبعــد إخراجــه اضطربــت لرؤيتهــا ســوارًا ذهبيــًا ضيقــًا فــي يدهــا...

________________________________

فخر الدين غيريبسيس

شجرة الكرز

جمــع حبيــب، بســتاني المدرســة، األوراق الذهبيــة التــي تســاقطت خــال الليــل. كان حبيــب يجمعهــا 

ويحرقهــا كل يــوم. فــي ركــن هــادئ، بيــن مختلــف أشــجار حديقــة المدرســة، كانــت تنمــو

شجرة كرز شابة أصبحت خالية من األوراق تقريبًا.

علــى مــدى أكثــر مــن خمــس ســنوات، ظلــت الفتــاة الريفيــة المتواضعــة “تيلــّي” تحضــر لحبيــب مربــى عقيــق 

الكــرز، وحتــى كانــت تغســل لــه قدميــه قبــل النــوم. كان راضيــًا بـــ “تيلــي” لكــن فــي ركــن قلبــه وفــي أعمــاق 

روحــه، كان يكمــن حــزن مريــر. لــم ينجــب الزوجــان أطفــااًل. فــي مــرات

ــار اســمًا لحفيــده. وفــي مــرات عــدة، حضــر إليــه فتــى فــي  ــأن يصبــح جــدًا وكان يخت ــرة، حلــم حبيــب ب كثي

المنــام، وكان يقــول: “يــا جــدي، لنذهــب إلــى شــجرة الكــرز”.

فــي مســاء خريفــي، لــم يجــد إلغــار زوجتــه فــي المنــزل. هــرع إلــى الفنــاء. رأى ظريفــة، )أمــه( ولــم يجــرؤ علــى 

ســؤالها، فعــاد إلــى المنــزل، حيــث وجــد رســالة علــى الطاولــة: “اعذرنــي يــا إلغــار، هــذا ليــس ذنــب أحــد. ال 

تبحــث عنــي، فلــن أعــود فــي جميــع األحــوال. ال أريــد أن أكــون عبئــًا عليــك، كــن ســعيدًا – تيلــي”.   

جلــس إلغــار علــى األريكــة، مجهــدًا ومصابــًا بشــعور مــزدوج: إرضــاء األم أو قتــل الحــب تجــاه تيلــي بداخلــه؟ 

بعــد أن علمــت بمغــادرة تيلــي، ســعدت ظريفــة وبــدأت تهــدئ ابنهــا بأنــه ســيجد زوجــة أجمــل منهــا... ذات 

يــوم فــي بدايــة الربيــع، انتشــر خبــر زواج نجــل البســتاني حبيــب.

نظمــت ظريفــة كل شــيء دون تدخــل حبيــب. وصلــت هــذه األنبــاء إلــى تيلــي، فاســتقبلتها بــدم بــارد 

وقلــب جامــد. خاصــة وأنــه تمــت خطوبتهــا، وســتتزوج قريبــًا، وســتعيش فــي المدينــة.

مــر عــام، وبــدأت أســوأ أيــام فــي عائلــة البســتاني. لــم يســفر زواج إلغــار للمــرة الثانيــة عــن إنجــاب أطفــال 

أيضــًا. كان الرجــل العجــوز يلعــن شــجرة الكــرز، وتوجــه إليهــا كانــت واقفــة وتحــرك أوراقهــا الضعيفــة، “اغفــر 
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ــا اللــه!” ضــرب حبيــب ســاق شــجرة الكــرز بالفــأس، فســقطت علــى األرض فــي خضــوع.. ألقــى بهــا  لــي ي

خلــف ســور فنــاء المدرســة. أصيــب قلبــه بارتعــاش.

مــع حلــول الخريــف، تدهــورت حالــة حبيــب. كانــت الحيــاة تنطفــئ فيــه تدريجيــًا. فــي يــوم خريفــي غائــم، 

توفــي بســتاني المدرســة. كان يتــردد علــى منــزل البســتاني نــاس لــم يتمكنــوا مــن حضــور الجنــازة. كان 

إلغــار واقفــًا منحــي الــرأس. فجــأة وصــل إلــى أذنــي حــوار الجــران. كان أحدهمــا يبلــغ اآلخــر بــأن ســيدة شــابة 

مرتديــة زيــًا أســود، كانــت تبكــي فــوق قبــر حبيــب فــي الصبــاح. لــم يســمع شــيئًا آخــر، وكان كل شــيء 

واضحــًا، وكانــت هــذه، بالطبــع، تيلــي. 

____________________________

إبراهيم إبرهيموف

إخطار بالوفاة

لــم تكــن الشــمس الشــتوية تجلــب الــدفء فــي منتصــف النهــار. كان المغــرب الشــتوي يلقــي بظالــه علــى 

المقبــرة الريفيــة. وبــدا شــبح شــخص منفــرد يتحــرك فــي أطــراف المقبــرة. كان عــادل العجــوز يحفــر قبــرًا. 

بعــد إلقائــه دفعــة جديــدة مــن الطيــن، توقــف عــادل، ووضــع كفــه علــى صــدره الــذي كان يشــعر بألــم فيــه 

مثــا كان الحــال يــوم أمــس. رفــع الرجــل العجــوز رأســه، ونظــر إلــى المقبــرة. كــم عــدد ســكان القريــة الذيــن 

يرقــدون هنــا؟ شــواهد صغيــرة وأخــرى كبيــرة. كــم منهــا عمــل فــي صنعهــا خــال العاميــن المرعبيــن مــن 

تلــك الحــرب الظالمــة؟ منــذ بــدء الحــرب، باتــت قريــة عــادل خاليــة مــن الســكان، وكأنهــا شــجرة مــن دون 

أوراق.  

ودع عــادل ابنيــه اللذيــن غــادرا إلــى الجبهــة. تــم اســتدعاء أولهــا فــي األيــام األولــى مــن الحــرب، وبعــد عــام، 

تلقــوا خبــر ســقوط ابنهــم بطــًا. غــادر أيضــًا الخمــان، وهــو ابــن عــادل الثانــي، متطوعــًا علــى مــدى ثاثــة 

ــار هــل ابنــه حــي، دون أن يكشــف نفســه، كان الرجــل  أشــهر، لــم يعــرف عــادل الهــدوء مــن انعــدام األخب

العجــوز يعانــي.  

رفــع معطــف زوجتــه، وخلــع الجــورب الصوفــي مــن قدميهــا. بــدأت قدماهــا تــردان. حــاول عــادل تدفئتهــا 

بنفســه، وبــدأ يدلكهــا بيديــه. ظهــر فــي المقبــرة قبــر جديــد لــم يغطــه الثلــج بعــد، ونمــا بجــواره تــل جديــد 

مــن تربــة مماثلــة... كان عــادل يهيــئ قبــرًا آخــر.

________________________

أربين كارداش
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الثلج

أي مظاهــر قويــة للطبيعــة والمنــاخ وكل الكــوارث الســماوية تقلــق اإلنســان وتــزرع الخــوف فيــه. يســعى 

اإلنســان للهــروب واالختبــاء مــن ضجيجهــا وإنقــاذ نفســه. الثلــج وحــده ال ينظــر إليــه أحــد بقلــق. مهــا 

غضبــت الطبيعــة، فنحــن نرضــى عــن تســاقط الثلــج، ال تاحــظ أنــه ينقلــك إلــى مــكان بعيــد إلــى الطفولــة، 

وســيقربنا مــن موقــده المتواضــع والــذي يدفــئ حتــى مــن دون النــار...

***

مــر أســبوع علــى تســاقط الثلــج بــا توقــف فــي القريــة. لــم يعــد ُيســمع الصــوت الدائــم للنهــر الكبــر. نــام 

النهــر الكبــر، فــي تلــك األيــام القاســية، يجــري الطفــل فــي الثامنــة مــن عمــره إلــى المنــزل بعــد المدرســة 

مــن دون تأخــر. عندمــا بــدأ تســاقط الثلــوج، كانــت الجــدة الكبيــرة راقــدة علــى األرض بالقــرب مــن الموقــد. 

كانــت تبلــغ مــن العمــر 100 عــام. قبــل تســاقط الثلــوج، كانــت الجــدة بحالــة جيــدة، وكانــت تــروي قصصــًا 

وأســاطير وحتــى تــردد األغانــي، فكــر الصبــي: “كيــف تســتوعب ذاكرتهــا هــذا العــدد مــن الشــخصيات 

والعصــور واألحــداث والكلمــات؟” ذات مــرة طــرح هــذا الســؤال علــى جدتــه الصغيــرة. “منحهــا اللــه تعالــى 

هــذه الهبــة يــا بنــي”. لــم يفهــم الصبــي تمامــًا مــا ســمع، ولكنــه أدرك أن جدتــه الكبيــرة ال تشــبه اآلخريــن. 

بعــد تســاقط الثلــوج بغــزارة، بــات النــاس يتــرددون أكثــر علــى الجــدة الكبيــرة والجــد لاطمئنــان عليهــا. 

اســتيقظ الصبــي فــي الصبــاح، حيــن نهضــت والدتــه وجدتــه، مازالــت الجــدة الكبــرة والجــد نائمــة. اقتربــت 

الجــدة مــن رأس أحدهمــا، ثــم اآلخــر، ونظــرت إليهــا، منصتــة لنفســيهما. قالــت األم لابــن: “نــم، ال تــزال 

الســاعة مبكــرة”.   

كان النهــار يــزداد وضوحــًا، وباتــت الســماء تشــبه الجليــد األزرق. الريــاح ال تهــب، ولكــن الصقيــع شــرس. 

ستشــق الفتيــات والنســاء طرقــات ضيقــة جديــدة وســط الثلــوج، وســيليهم األطفــال

المســتعجلون إلــى المدرســة. ازداد الصبــي ســخونة، وأحمــر خــداه، وهــو ال يشــعر بالصقيــع. إنــه متحمــس 

ظنــًا منــه أن مســاعدته ألمــه ستســعد الجــد الــذي ســيفرح بــه. عندمــا نــزال مــن الســطح، وجــدا الجــد 

باكيــًا، كانــت الجــدة واقفــة صامتــة، فهمــت األم أن الصبــي لــم يــدرك شــيئًا. “أصبــح جــدك يتيمــًا. توفيــت 

الجــدة الكبيــرة”.... قامــت القريبــات اللواتــي حضــرن مــن القــرى المجــاورة إلــى جنــازة الجــدة الكبيــرة، وبقيــن 

للمبيــت. كان الجميــع مشــغولين بشــيء مــا، ولــم ينتبــه إلــى الصبــي أحــد. وكأن الجميــع يعلمــون أن 

الجــد ســيموت اليــوم، خــرج الصبــي إلــى الشــرفة، وكان كل شــيء حولــه مغطــى بالثلــوج. بــدأت الشــمس 

تشــرق، “ولكــن الثلــوج ربمــا ستتســاقط فــي المســاء” واســتغرب بنفســه مــن هــذه الفكــرة، إذ لــم يفكــر 

يومــًا مــا إذا كان الجــو ســيتغير، لــم يكــن يهمــه كيــف ســيكون الجــو، فذلــك مــن همــوم الكبــار. ولكنــه نضــج 
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قليــًا مــرة أخــرى اليــوم. لــم يتذكــر الثلــوج التــي تســاقطت فــي المواســم الشــتوية التاليــة. كانــت المواســم 

تأتــي وتنصــرف...

***

كان الرجــل ينظــر عبــر نافــذة شــقة فــي المدينــة إلــى العالــم الــذي تســاقطت فيــه الثلــوج الكثيفــة مــرة 

أخــرى، واختلطــت فــي عينيــه الفرحــة بالحــزن. نقلتــه غــزارة الثلــوج ونقاؤهــا إلــى قريتــه فــي ذلــك الزمــن 

البعيــد... لــم ينــس يومــًا تلــك الثلــوج الكثيفــة التــي تســاقطت حيــن توفيــت الجــدة الكبيــرة والجــد... وكأنــه 

نضــج مــن تلــك الثلــوج التــي علمتــه كيــف يكــون إنســانًا ورجــًا...

___________________________

غيبيك كوناكبييف

في الحافلة

كان ذلــك يــوم الســبت. كانــت القريــة تضــج بالحركــة الشــديدة، كان عــدد كبــر مــن الــركاب يقتحمــون 

الحافــات المتجهــة إلــى المدينــة، لتمأهــا بشــكل كامــل. وبــدا أن القريــة ســتصبح قريبــًا خاليــة من الســكان 

تمامــًا. واآلن، فــور تحــرك الحافلــة المنتفخــة مــن الجانبيــن، ضغــط الســائق علــى المكابــح بقــوة، عندمــا 

الحــظ شــابًا يجــري خلــف الحافلــة. عنــد اقترابــه مــن نافــذة الســائق، ســأل الشــاب: “أال يمكــن االنتظــار 

قليــًا؟” أوقــف الســائق المحــرك. انتعشــت المحادثــة بــن الــركاب، وبــات الــركاب فــي الجــزء األمامــي 

يتبادلــون األكات مــع مــن خلفهــم. ســألت ســيدة عجــوز جالســة فــي المقعــد األول بخجــل: “لمــاذا نقــف 

يــا ســائق؟” .... “ننتظــر شــخصًا واحــدًا”.  

مرت ساعة بدأت الشمس تغرب. توجه البعض إلى بيوتهم، البعض لرعاية المواشي. 

مــر أســبوع. لــم يبــق فــي الحافلــة ســوى الــركاب الجالســين. إذا كان بيــن الحيــن واآلخــر يدخلهــا أحــد، 

فســرعان مــا كان يغادرهــا بعــد أن كان يعلــم أن الــركاب ينتظــرون فتــاة واحــدة. 

بــدأ الشــاب المنتظــر لفتاتــه بكتابــة الشــعر ... مــر شــهر. انتهــى الشــتاء، وازداد صالــون الحافلــة دفئــًا. علــم 

الجميــع بمشــاعر الشــاب فــي مؤخــرة الحافلــة تجــاه الفتــاة التــي كانــت مــع والدتهــا.

قــرروا إيفــاد الشــيوخ إلــى والــدي فتــاة، مــر عــام. خــال تلــك الفتــرة، أجــرى الســائق صيانــة شــاملة لحافلتــه. 

أصــدر الشــاب الشــاعر أول ديــوان لــه. أقــام الــركاب أخيــرًا حفــل زفــاف الشــاب مــن “القريــة الخلفيــة” مــع 
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الفتــاة التــي كانــت مــع والدتهــا. مــرت ثــاث ســنوات. دهــن الســائق الحافلــة باللــون األصفــر البرتقالــي. تــم 

قبــول الشــاب فــي اتحــاد الكتــاب. باتــت العائلــة التــي تكونــت فــي الحافلــة، تربــي ابنــًا فــي الثانيــة مــن العمــر 

ســأل أحــد الشــيوخ متعبــًا: “ربمــا كفانــا انتظــارا؟”  وأيدتــه صاحبــة المكانــس. قــرر الســائق: “إذن ســنتحرك”.

ــة: “هــا هــي قادمــة!” جعلــت المــرأة ابنهــا يصعــد  ــى امــرأة شــابة مقترب صــرخ الشــاب، مشــيرًا بأصبعــه إل

درج الحافلــة أواًل، ثــم دخلــت بنفســها، وقالــت: “كنــت أزور والــدي، ومــن الجيــد أننــي حضــرت فــي الوقــت 

المحــدد.” عندمــا التفــت، الحظــت الشــاب الــذي كان ينتظرهــا، وقالــت:

“وأنت هنا أيضًا؟ كيف حالك؟ يقال إنك أصبحت شاعرًا؟ نقرأ شعرك، ويعشقه زوجي جدًا”. 

أصيــب شــابنا بصدمــة أواًل، ثــم بــات كل شــيء واضحــًا تحركــت الحافلــة ببــطء أواًل، ثــم ازدادت ســرعتها، 

وهــي تنقــل الــركاب إلــى المدينــة. كنــت زوجــًا لتلــك المــرأة التــي انتظرتموهــا طويــًا. فــوت تلــك الحافلــة. 

ولــم يبــق لــي ســوى أن أودعهــا بنظرتــي وأكتــب هــذه القصــة القصيــرة...

_________________________

فياتشيسالف أر-سيرغي

اختفاء “باديش “ 

نحــن نرافــق قطيعــًا كامــًا مــن الخيــل. 40 رأســًا عــدا المهــور ومــا هــي فــي عمرهــا. العديــد مــن الخيــول 

ذات حــدوات، طقطقــة حوافرهــا تجعــل النجــوم فــي الســماء الســوداء تهتــز. ونحــن نطاردهــا أبعــد فأبعــد. 

نحــن، أي ميــكاي وغــاران وأنــا أصغرهــم. يبــدو أننــا وصلنــا إلــى الوجهــة المقصــودة! فقــد رعيناهــا. توجــه 

ميــكاي إلــى األمــام، وهــو يلــوح بالســوط، موقفــًا الخيــول بإشــارٍة مخضعــٍة منــه. مــا أجمــل حصــان 

ميــكاي. رقبتــه مرنــة وعاليــة، ويلمــع ظهــره بالطــاء األســود، وترتعش خياشــيمه، وصــدره قوي وعريض، 

وذيلــه مثــل رغــوة الموجــة. وشــهرته “باديــش” وتقــول األســاطير إن “باديــش” كان أســرع وألطــف وأقــوى 

أحصنــة تويمــات وأكثرهــا وفــاء. 

قــال ميــكاي، مخرجــًا الخبــز مــن الحقيبــة المدرســية القديمــة: “ســأذهب لكــي أطمئــن علــى “باديــش” إنــه 

قلــق اليــوم وكاد أن يعضنــي” اختفــى ميــكاي فــي الظــام فجــأة ظهــر ميــكاي وســط الظــام، وقــال: 

“اختفــى باديــش”. خرجنــا إلــى الفنــاء الــذي يحيطــه الســور. “هــا هــو” أشــار تيموك-أغــاي بأصبعــه إلــى 

“باديــش” وهــو واقــف بجــوار الســور، وبجانبــه أنثــى حمــراء، وبينهــا مهــر صغــر. تنفــس ميــكاي باطمئنــان. 

يقــول تيموك-أغــاي: “لنذهــب يــا شــباب حتــى ال نزعجهــا، وحتــى ال نكــون ســبب وقــوع عيــن حاســدة علــى 

األحصنــة”. 
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________________________

 ماشار أيضميروفا

في الطريق الطويل لياًل

كان يحلــم. حلــم انتظــره طويــًا. كان الوالــد حيــًا، وكان يســتمع إلــى ابنــه بانتبــاه، ويروي شــيئًا ما باســتعجال 

خشــية مــن أن هــذا الشــخص العزيــز الــذي يفتقــده فــي هــذه الحيــاة المقلقــة وعديمــة الفرحــة قــد يختفــي 

مــرة أخــرى. كان الصبــي يشــارك والــده مــا بداخلــه لــم يقــل الوالــد شــيئًا، بــل كان ينظــر إليــه بحــزن ويداعــب 

رأســه برفق.  

فوجئ أربي بصوت والدته المليء بالقلق والخوف “يا أربي، يا بني، استيقظ يا عزيزي”. 

ســقط الصبــي مــن األرجوحــة مرعوبــًا لــدى ســماع هــذا الصــراخ، ولــم تــزل صــورة الوالــد ماثلــة أمامــه... قلبــه 

يئــن. لقــد أتــم اليــوم عامــه الـــ 13 . فــي مثــل هــذا اليــوم العاشــر مــن فبرايــر قبــل عــام، ُقتــل والــده. أصبــح 

عيــد ميــاده هــذا هــو أحــزن يــوم فــي حياتــه.

أمســكت مارجــان ابنهــا، وقفــزت مــع آخريــن إلــى الطريــق. لــم تكــن تصــرخ مثــل اآلخريــن حولهــا. فــي عينيهــا 

انعكــس رعبهــا ممــا يجــري. احتضنــت ابنهــا بقــوة، وهرعــت إلــى الغابــة بقــوة، خــرج أبــري بصعوبــة كبيــرة 

مــن حضــن أمــه، وصــرخ: “يــا مامــا! ارقــدي! ارقــدي علــى األرض” حــاول الصبــي تغطيــة أمــه بجســده الصغــر، 

ولكــن مارجــان ســبقته بحركــة قويــة، فوجــد نفســه تحتهــا. مــرت عشــر دقائــق، وبــدا أنهــا كانــت زمنــًا طويــًا. 

وفجــأة حــل الصمــت. ابتعــد ضجيــج محــركات المروحيــات باتجــاه غوديرميــس.

بــدأ أربــي يتحــرك. “قومــي يــا مامــا، فقــد انتهــى كل شــيء”. ظلــت مارجــان صامتــة. ناداهــا بإصــرار أصيــب 

بصدمــة. ارتعــش أربــي بكامــل جســده: “يــا مامــا! ال! إال ذلــك!”.  خــرج مــن تحــت جســدها، وجلــس القرفصــاء 

مرتبــكًا. كانــت األم ترقــد علــى األرض ميتــة. وعندمــا لمســه أحــد، حتــى لــم ينظــر خلفــه” لنذهــب يــا صبــي، 

غفــر اللــه لهــا. قــم. سيرســلون ســيارات لنقــل الموتــى”. كان أربــي صامتــًا، ولــم ينظــر إلــى المتحــدث. بعــد 

أن اســتفاق، نظــر حواليــه بعينيــن فارغتيــن. كان الطريــق الشــتوي مغطــى بجثاميــن القتلــى، ســيعثرون 

علــى جثمانــه البــارد، وســيتحرر مــن كل متاعــب األرض. مــرت أمــام عينيــه ســنوات حياتــه القصيــرة. “لمــاذا؟ 

مــن ســيتحمل المســؤولية”. كانــت أمــور كثــرة غيــر واضحــة بالنســبة إلــى أربــي. إنــه ســيجد مــن ينتقــم 

منــه، ولــن يمــوت نكايــة فــي العــدو. ســيعيش وســيواصل االنتقــام. انتعــش أربــي مــن هــذه الفكــرة قــام 

ونظــر حولــه. ســيحل الظــام قريبــًا. إذا بقــي هنــا فــا مفــر مــن المــوت. هــرع الصبــي إلــى الطريــق، قطــع 

ــم يكــن يعــرف تلــك  ــة. ل قســم مــن طريــق المــوت. وكان يمشــي إلــى األمــام، وهــو يجــر المزلجــة الثقيل
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المناطــق والطــرق، أزال طبقــة الثلــج مــن جثمــان والدتــه، وبــات يجــر المزلجــة مــرة أخــرى. لــم يصــدق 

أربــي أذنيــه. تكــرر الصــوت. انحنــى، وأخــرج الحزمــة مــن بيــن يــدي األم ورأى رضيعــًا لــم يــزل حيــًا. ابتســم لــه 

ــه. قــال  ــه. بعــث ذلــك الــدفء فــي روحــه اليائســة ومــأ الفــراغ فــي كيان أربــي ابتســامة خفيفــة واحتضن

ضاحــكًا: “يــا رضيــع، هــل تظــن أنــه مــن حســن حظنــًا أننــا نجونــا اليــوم؟”. منحــه هــذا الكائــن الصغــرة قــوة 

جديــدة، ولــم يعــد منفــردًا. شــعر أربــي بكامــل المســؤولية عــن حيــاة هــذا الرضيــع الهــش... فارقــه مــا تبقــى 

مــن القــوة، وســقط عنــد عتبــة المســجد. وعندمــا اســتفاق، كان أول مــا رآه، ســاعة كبيــرة علــى الحائــط 

واإلمــام العجــوز الجالــس بجــواره، مترقبــًا يقظتــه. كانــت الدمــوع تســيل مــن عينيــه. ُســمع بــكاء الطفــل 

فــي الغرفــة. نظــر الرجــل العجــوز إلــى أربــي، ســائًا: “هــل هــذا شــقيقك؟” كانــت كلمــة “شــقيق” جميلــة 

ومهدئــة. تمســك أربــي بالكلمــة المنقــذة الجديــدة، وقــال: “نعــم. إنــه... شــقيقي”. 

___________________________

بايرا بالبوروفا

زاياباري

كان العجــوز بــورا مســتعجًا للصعــود إلــى الجبــل قبــل أن تنهكــه شــمس منتصــف النهــار. كانــت الطــرق 

تقــوده إلــى األعلــى، ارتبــك بــورا بيــن اآلثــار، ولكنــه أخــذ يصعــد بشــكل أســرع مــن انطــاق الحصــان عبــر أحجــار 

مصــدات الريــاح.  

كانــت تبــدو غيــر قابلــة للصعــود إليهــا. فقــط فــي حــال الصعــود جانبــًا والتســلق بواســطة نتــوءات األحجــار، 

ربمــا سيتســنى الوصــول إلــى قمــة الجبــل، بــدأ الرجــل العجــوز يتســلق. عندمــا وصــل إلــى القمــة، انهالــت 

عليــه ضربــة الريــاح التــي كانــت تعميــه بالثلــج الحــاد وتســقطه مــن قدميــه، رقــد الرجــل العجــوز علــى ظهــره، 

وزحــف بــن األحجــار حتــى بلــغ الطــرف اآلخــر مــن الصخــرة المواجــه للــوادي. اهتــز بــورا، وفتــح عينيــه. كانــت 

أطــراف الصقيــع المتجمــدة تقــرب مــن قلبــه، وتضغــط عليــه، وتصيبــه “زايابــاري، إيخــي  زايابــاري”. عندمــا 

ولــدت فــي الطريــق الذهبــي للكــون

فقــد اســتقبلتني يــا أيتهــا األرض األم بكفيــك الحانيتيــن، فأشــكرك، والســماء الوالــد الــذي كان يحمــي 

روحــي بعــد أن ارتبــك فــي البدايــة، بــات بــورا ينطــق أســرع فأســرع. انطلقــت الكلمــات التــي لــم يســمعها 

ــه. كان  ــًا كان يدفعــه ويهمــس فــي أذن ــم ينطــق بهــا مــن قبــل مــن تلقــاء نفســها، وكأن شــخصًا خفي ول

يمجــد ويمــدح ويســتدعي األرواح الراعيــة، وبــدأ الحديــث عــن حفيــده الوحيــد المصــاب بعاهــة والعاجــز عــن 

الحركــة.
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ذلك الصباح استقبلته القرية بهدوء غريب. ال صرخات األطفال، وال نباح الكاب.  

ُســمعت أصــوات شــابة مــن بيــت بــورا. مــن الواضــح أن أصدقــاء خيســيه حضــروا، وكالعــادة أشــعلوا الموقد، 

ووضعــوا اللحــم فــي القــدر لســلقه. خطــا الرجــل العجــوز فــوق العتبــة، ووقــف مصدومــًا. كان الحفيــد 

يقــف بجــوار الحائــط، ويمســك األوانــي، قــال “بــورا لقــد وقــف علــى قدميــه...” اقتــرب بــورا مــن الحفيــد 

وضغــط بجبهتــه” علــى رأس الحفيــد وخــرج إلــى الطريــق.

إسيت تيركاكييفا

التفاح

فــي ذلــك اليــوم الربيعــي، اســتعد علــي خــان مــع أشــقائه وشــقيقاته للســفر إلــى موطنهــم. لــم يعــش 

والداهــم حتــى ذلــك اليــوم الســعيد، بــل وجــدا مثواهمــا األخــر فــي بــرد الغربــة، أصبحــت كازاخســتان 

وقيرغيزســتان اللتــان تــم ترحيــل اإلنغــوش إليهــا، بمثابــة “ســيبيريا” البــاردة والقاســية. 

قبيــل وفاتــه، وضــع والــده علــى عاتقــه مســؤولية االعتنــاء بأشــقائه الصغــار، هكــذا أصبــح علــي خــان فــي 

عمــر الـــ 15 كبــرًا لعائلتــه. وكان يحســن أداء مهمــة رعايــة األســرة التــي كلفهــا بــه والــداه. عندمــا اقتــرب 

منــه محمــد. إنــه شــاب ذو جلــد أبيــض، “فيــم تفكــر طــوال الوقــت يــا عــي خــان؟ مــاذا بداخــل قلبــك؟ عــاَم 

تحــزن؟ إننــا ال نتعــرف عليــك! هــل نســيت إلــى أيــن نمشــي؟”  بعــون اللــه ســأتحول هنــاك إلــى التعليــم 

بالنظــام الخارجــي. اآلن توافــرت الفرصــة للعــودة إلــى الوطــن، سأســكن فــي بيــت أهلــي الــذي يحتــاج إلــى 

يــدي صاحبــه”.  

ُســمعت فــي العربــة كلمــة: “جبــال، جبــال!”. اختلطــت صرخــات الفرحــة بالبــكاء. كان النــاس يحتضنــون 

األم!”   األرض  األم،  “األرض  ويصرخــون:  البعــض،  بعضهــم 

قــال محمــد، ماســحًا دمــوع الفــرح: “لــم تنتبــه يــا علــي خــان! فقــد وصلنــا إلــى الوطــن! يهنــئ الجميــع” فــي 

هــذه الحالــة المعنويــة المرتفعــة، خطــا علــي خــان وأشــقاؤه إلــى أرض األجــداد. إال أن اللقــاء مــع بيتهــم 

األصلــي لــم يكــن مثــا كانــوا يتصورونــه، إذ كان “األصحــاب” الجــدد موجوديــن بجميــع البيــوت، ولــم 

ُيســمح لعلــي خــان حتــى برؤيــة الحديقــة التــي زرعهــا والــده.  

هكــذا كانــت بدايــة حياتهــم فــي المــكان الجديــد. ذهــب علــي خــان للعمــل بموقــع البنــاء، وأوفــد الصغــار 

للدراســة، وشــيد بيتــًا يصلــح للعيــش بصــورة أو بأخــرى، وأقــام ســورًا حولــه،  
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طــرف القريــة عربــة بائــع التفــاح. ســمع فــي محيطهــم الصــراخ: “تفاح...تفــاح”. كان الجميــع يعرفونــه، وهــو 

“صاحــب” بيــت علــي خــان، وكان الجميــع يطلقــون عليــه اســم كازيــك.  

بعــد أســبوع ظهــر كازيــك علــى الطريــق، وكانــت عربتــه مليئــة بالتفــاح قفــز أحــد مــا مــن خلــف ســور الحديقة 

المجــاورة، وجــرى خلــف العربــة، مصــدرًا هديــرًا. التفــت كازيــك إلــى الخلــف، وأصيــب بحالــة مــن الرعــب. 

صارخــًا “تفــاح، تفــاح “، كان يطــارده وحــش يرتــدي معطفــًا مــن جلــد الغنــم،  كان يشــبه دبــًا، وكان المطــارد 

يصــرخ: “تفاح...تفــاح”  كاد أن يصــل إلــى العربــة، ولكنــه تعثــر مصطدمــًا بالحجــر، خــرج كيزيــك مــن صدمتــه، 

وبــدأ يلقــي بالتفــاح مــن العربــة، وهــو يضــرب الحصــان بالســوط فــي آن معــًا. وقــف الوحــش علــى قدميــه 

بصعوبــة، وواصــل ماحقــة بائــع التفــاح. ظــن كازيــك أن المجنــون ال يكفيــه التفــاح الــذي يلقيــه بيديــه، 

فخلــع الخشــبة مــن مؤخــرة العربــة، ليتســاقط التفــاح علــى الطريــق. ولكــن الوحــش لــم يتركــه وشــأنه، 

ــرًا لمســاعدته، خــرج محمــد مــن خلــف  عندمــا اقتــرب الشــباب المتابعــون لهــذا المشــهد مــن كازيــك أخي

الســور، وكان يضحــك. فــأدرك الجميــع مــاذا يجــري: مــن غيــر علــي خــان كان يمكنــه اختــراع مثــل هــذا 

الشــيء. إال أنــه اجتهــد كثيــرًا حتــى يفــي بكلمتــه. ووزع التفــاح علــى جميــع ســكان القريــة، منــذ ذلــك الحيــن 

لــم يظهــر كازيــك مــرة أخــرى فــي القريــة، بــل بــاع البيــت لعلــي خــان. 

_____________________________

سليمة كوركمازوفا

الصباح

كانــت ســفيتانا تحــب المدينــة فــي الصبــاح. اآلن فــي عمرهــا الــذي بــات يناهــز ال 50 عامــًا، لــم يعــد مــن 

الصعــب أن تســتيقظ مبكــرًا بنصــف ســاعة حتــى تصــل مــن البيــت إلــى العمــل. كان الشــارع شــبه خــاٍل، 

فلــم يعطلهــا عــن األفــكار الصباحيــة أحــد. عاشــت ســفيتانا فــي هــذه المدينــة منــذ قرابــة 30 عامــًا، 

وكان الكثيــرون يعرفونهــا. كانــت تســير الهوينــا، وهــي تتطلــع حولهــا، منهمكــة فــي أفكارهــا خــال نصــف 

الســاعة،  كانــت ســفيتانا تحــب أن تتذكــر الصبــاح الباكــر فــي طفولتهــا والــذي كان يبــدأ بهديــر جــرارة 

والدهــا... كان يعنــي ذلــك حلــول الســاعة السادســة وتوجــه الوالــد إلــى الحقــل. كان رئيســًا لفرقــة العمــل 

الشــيوعي، وكان قــدوة للجميــع فــي القريــة. لــم يكــن عاديــًا فــي كل شــيء، وكان الوالــد أول رجــل أحبتــه 

مــن كل قلبهــا، وكان النصــف النســائي مــن القريــة مــن الـــ  15 إلــى ال 50 مــن العمــر، ينظــر إلــى الوالــد 

بإعجــاب، ممــا تســبب فــي حــدوث دقائــق مريــرة كثــرة لوالدتهــا التــي لــم تتميــز بجمــال خــاص، ابتســمت 

ســفيتانا لهــذه الذكريــات مــن الطفولــة، وانهمكــت فــي التفكــر، لــم تاحــظ كيــف وصلــت إلــى العمــل. 

تنفســت، وفكــرت أن الجــدة وصونيــا والوالــد العزيــز لــم يعــودوا علــى قيــد الحيــاة منــذ فتــرة طويلــة. 
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هرمــت األم، وأصبحــت ذكرياتهــا غيــر ســعيدة إلــى حــد كبيــر.

كان زوجهــا يصطحبهــا مــن عملهــا أحيانــًا، وكان الجميــع هنــا يعرفونــه جيــدًا. تمامــًا مــاذا نظــرت ســفيتانا 

إلــى عمــق الردهــة، حيــث كان يجلــس شــخص مــا وبحوزتــه باقــة األقحــوان.  اقتربــت ســفيتانا منــه هادئــة، 

وكأنــه لــم يفصلهمــا فــراق دام 30 عامــًا.  لــم يكتــب لهــا نوريــك. مــر عــام. غــادرت ســفيتانا إلــى مدينــة 

كبــرى، وغيــرت مجــال عملهــا، وتزوجــت رجــًا أكبــر كثيــرًا منهــا فــي العمــر. ذات مــرة التقــت نوريــك فــي 

حفــل شــعبي كبــر. كان ذلــك اليــوم خريفيــًا بــاردًا. اضطــرت ســفيتانا الرتــداء وشــاح الموهيــر التابــع لزوجهــا 

حتــى ال تــرد. وفجــأة أتــى إليهــا نوريــك... “مرحبــًا بــك يــا ســفيتانا! هــل تعمليــن؟”  كان زوجهــا غيــورًا إلــى 

درجــة الجنــون. شــعر بــأن هــذا الشــاب ذا القبعــة الدافئــة يشــكل تهديــدًا كبــرًا بالنســبة إليــه، انفصــل عــن 

حشــد الرجــال، وتوجــه بخطــوات ســريعة إليهــا، واحتضنهــا. “ألــم تبــردي ..   ومــن هــذا؟” ... “هــذا صديــق 

مــن أيــام شــبابي” ابتعــد نوريــك واختفــى وســط الحشــد. بكــت ســفيتانا . إنــه ال يتذكــر شــيئًا... بعــد 

العــودة كتبــت لــه. كان يعيــش مــع جدتــه فــي قريتــه، وتــزوج قريبــًا. لــم يعــد هنــاك معنــى للتواصــل. أنجبــت 

ســفيتانا ابنــة، وتركــت زوجهــا للعمــل فــي مدينــة فــي جمهوريــة أخــرى. ذات مــرة اضطــرت للتوجــه إلــى 

قريــة نوريــك لدواعــي العمــل. كان يقطنهــا رســام رائــع وأســتاذ وصديــق لزوجهــا الحالــي. وعنــد تحدثهــا 

مــع العمــة العجــوز للرســام، ســألت: “أال تعرفيــن نورغيســي؟ يطلــق الجميــع عليــه هنــا اســم نوريــك”. 

ابتســمت الســيدة ابتســامة مشــرقة: “أعرفــه، ولكنــه ليــس هنــا اآلن، بــل يعمــل فــي الشــمال. لكــن زوجتــه 

وأبنــاؤه هنــا. ابتســمت ســفيتانا بمــرارة.  

___________________________

قربان أوماخانوف

راعي الغنم والمالئكة

عندمــا أتــم عزيــز العــام الـــ 12 مــن عمــره، أوفــده والــده لرعايــة الغنــم. بعــد حصولــه علــى مباركــة األم 

وتوديعهــا، توجــه الصبــي إلــى الجبــال، ووصــل إلــى مــكان انتظــار حمــزة. وثمــة صديــق يدعــى شــافي يرعــى 

الغنــم هنــاك أيضــًا. قــال العــم حمــزة للشــابين: “يــا أبنائــي، ســترعيان الغنــم بالتنــاوب، واحــد لمــدة عشــرة 

أيــام، واآلخــر لمــدة عشــرة أيــام”. اتفقــوا علــى ذلــك. بــدأ عزيــز يرعــى الغنــم، بينــا توجــه شــافي إلــى القريــة 

لاســتراحة.

اصطحــب عزيــز القطيــع إلــى الجبــل، وكان يصعــد علــى المنحــدر ببــطء خلــف الغنــم. وفــي القمــة، انفتــح 

أمــام عزيــز منظــر رائــع: انبســط أمامــه واٍد جبيــٍل يمتــد آلالف األمتــار. وجــد هنــا أيضــًا صخــرة صغــرة ذات 

محــراب يشــبه مظلــة لاختبــاء مــن المطــر.  رأى عزيــز فــي وادي جبــل “ســوفرانين إل” رجــااًل يرتــدون 
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مابــس بيضــاء وأصحــاب اللحــى البيضــاء. كان يجــري هنــاك حلــب الماعــز الجبليــة. لــم يصــدق عزيــز عينيــه 

واقتــرب منهــم. بالفعــل، يجلــس علــى العشــب الامــع بعــد المطــر المائكــة ويحلبــون الماعــز. الحظــوا 

الصبــي. رفــع أكبرهــم رأســه، وقــال: “تعــال يــا بنــي. ال تخــف منــا. غيــر مابســك المبلولــة وتنــاول الطعــام 

معنــا. اشــرب حليــب المعــزة. إنــه ســيجعلك تتمتــع بصحــة جيــدة، وســيحفظك مــن المصائــب”. أرى أنــك 

مــن النــاس الطيبــن. فقــط ال تقــل ألحــد إنــك رأيتنــا هنــا “. 

قــدم المائكــة غــذاء للصبــي، وتحدثــوا معــه طويــًا. مــع حلــول المغــرب، اصطحــب عزيــز القطيــع إلــى 

موقــع التجمــع. لــم يتنــاول عزيــز وجبــة العشــاء فــي المســاء، ألنــه كان شــبعانًا. طــوال األســبوع كان يعــود 

يومــًا بعــد يــوم كان الصبــي يــزداد وســامة. اشــتبه الرعــاة، وبــدأوا بســؤال عزيــز، ولكنــه لــم يكــن بإمكانــه 

ك، ســتندم!”. تذكــر عزيــز  الكشــف عــن ســره. ذات مســاء هــدده حمــزة، قائــًا: “إذا لــم تكشــف لنــا ســرَّ

كلمــات المائكــة وصمــت. حينئــٍذ بــدأ الرعــاة بضربــه والوشــاية عليــه: “أنــت لــص وتســرق الطعــام” شــعر 

عزيــز بمــرارة وضيــق. ليــس ألنــه ضــرب، وإنــا ألنهــم ســموه لصــًا. روى عزيــز لصديقــه المعجــزة التــي رآهــا. 

وفــي الصبــاح، كان عزيــز يســتعد للعــودة إلــى منزلــه. بــدأ الرعــاة يســتجوبونه ويضربونــه مــرة أخــرى، ولكــن 

عزيــز ظــل صامتــًا، أشــفق شــافي علــى عزيــز، وروى للرعــاة خبــر المائكــة إلبعــاد شــبهة الســرقة عــن عزيــز، 

ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم يعــد عزيــز يــرى المائكــة. وبعــد فتــرة طويلــة، حيــن كان يرعــى الغنــم فــي المــكان 

نفســه، ســمع صوتــًا قادمــًا مــن الســماء: “لمــاذا لــم تتحمــل وكشــفت عــن ســرنا؟ لــن ترانــا مــرة أخــرى، 

ولكننــا ســنرعاك الحقــًا أيضــًا”. نظــر عزيــز حولــه ســريعًا، ولكنــه لــم يــر شــيئًا. 

____________________________

منير كونافين

تحت الشمس الهالكة

 بقــى أكــرم آخــر عاميــن فــي مصحــة األمــراض العقليــة واآلن أصطحــب جثتــه إلــى القريــة. أنــا أتأرجــح داخــل 

حافلــة قديمــة تابعــة للجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة. وبجــواري يتحــدث بحيويــة الســائق مختــار، بيــن الحيــن 

واآلخــر يقطــع الحديــث بضحــك بصــوٍت عــاٍل. 

نحــن أطفــال نفــس الشــارع... أكــرم وإســكندر وأنــا... كان أكــرم أكبــر منــي بثــاث ســنوات، أتذكــر أنــه أثنــاء 

الطفولــة لــم يســمحوا كثيــرًا بدخــول أكــرم إلــى بيتنــا، وحتــى إذا دخــل، كانــوا يمنعونــه مــن اللعــب معــي. 

أكــرم ليــس مــن منطقتنــا، بــل حضــر والــده مــن زيلمــرداك،  ربــى أكــرم يتيــاًم. ُقتــل والــده أثنــاء الحــرب دون 

أن يــرى ابنــه الــذي ولــد بعــد مقتلــه. وتوفيــت أمــه بعــد الحــرب. فــي الربيــع عمــر الـــ 12 ، أصبــح أكــرم وحيــدًا 

تمامــًا، وتوقــف عــن العــودة إلــى البيــت. كان يمضــي لياليــه عنــد مختلــف النــاس بالتتابــع. كــم كان النــاس 
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طيبيــن فــي ذلــك الوقــت! لــم يكــن أحــد يطــرد أكــرم، بــل كان كل صاحــب بيــت يعتبــر أن مــن واجبــه إيــواء 

العبــد للــه. لكــن فــي جميــع األحــوال، كان مــكان اإلنســان المحــروم بجــوار العتبــة دائمــًا. مــا كان أحــد 

ــازة أكــرم، وأقامــوا التأبيــن فــي اليوميــن  ــًا الئقــًا للمبيــت. شــاركت القريــة كلهــا فــي جن أن يوفــر لــه مكان

الثالــث والســابع. أثنــاء العــودة مــن المقبــرة، الحظــت طائــر ذعــرة يطاردنــي مغــردًا. تابعتــه كثيــرًا بنظرتــي، 

واســتنتجت أن هــذه روح أكــرم. فجــأة صعــد الطائــر إلــى األعلــى. نظــرت خلفــه، ولــم

أصــدق عينــي، إذ رأيــت شــرارة خلــف الشــمس المنهكــة! إنهــا نجــوم! يبــدو أن الشــمس العاجــزة لــم تعــد 

قــادرة علــى التســتر علــى ضــوء النجــوم. فــي زمــن بعيــد، عــاش ثاثــة حمقــى فــي قريتنــا، وكان أحدهــم 

أكــرم. كان يعلــم جيــدًا مكانــه فــي هــذا العالــم الهالــك. يبــدو أن هــذا كان خطــأه...

_____________________

زوراب بيمورزوف

أشباح المقاتلين

تتحــرك األشــباح فــي شــبه الظــام فــي الكــوخ المضــاء بالقمــاش المحــرق. لــم تــزدد كثافــة الهــواء بســبب 

الدخــان والعتمــة، يجلــس الشــيوخ فــي شــبه دائــرة حــول ثــاث قطــع راقــدة، ويقــف خلفهــم رجــال شــباب. 

نغمــة حزينــة، وكأنهــا منســوجة مــن الماضــي، يجلــس الشــيوخ بجــوار ســاحل هــذا البحــر الموســيقي الــذي 

تختلــط فيــه الكلمــات بالذكريــات، وينصتــون لضربــات األمــواج.

“أويــرا، أويريــرا! “.  يقــوم أحــد الشــيوخ مــن نصــف الدائــرة، ويتلقــف الصــدى األخــر لأغنيــة، ويبــدأ بالغنــاء: 

“أويــرا! ليــس بطــًا مــن يقتــل فــي المعركــة! ليــس بطــًا إال مــن يبعــث للقتــال والمــوت مــن أجــل األجــداد 

الذيــن لــم يعــودوا” تتغيــر الوتيــرة، وبــداًل مــن الصرخــات الحزينــة تســمع مســيرة المعركــة. المعالجــون 

ُط ضــوء غيــر واضــح علــى ربطــات ملطخــة بالدمــاء وأوجــه  الســحرة يخرجــون مــن وســط الدائــرة، وُيســلَّ

ــاة. ــن المشــوهة بالمعان الراقدي

يســمع صــوت التصفيــق، ويتزايــد أكثــر فأكثــر، مشــددًا علــى وتيــرة األغنيــة. ينهــار عالــم الظــال. ترقــص 

ألســنة اللهــب فــي األركان. يفتــح الراقــدون عيونهــم، هاربيــن مــن النســيان، ويــرون كيــف يختلــط الظــام 

بالضــوء فــي رقصــة غــر مســبوقة… نتواصــل شــعيرة “تشــابش” لليــوم الثالــث. يأتــي ويغــادر ويتنــاوب 

ــة ــرة الجنوني ــة الشركســية. الوتي النــاس، وكأنهــم النهــار والليــل فــوق القري

للمســاء األول، تهــدأ قليــًا بحلــول منتصــف اليــوم الثانــي. تــروي األغانــي الحزينــة قصــص األبطــال العظــاء 

الذيــن عاشــوا وماتــوا مــن أجــل شــرف الشــعب وحريتــه.
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بحلــول مســاء اليــوم الثانــي، يســتفيق اثنــان مــن الراقديــن. ولكــن الثالــث ال يــزال فاقــدًا الوعــي، يبيــن أنــه 

علــى قيــد الحيــاة االرتعــاش، هــذا إســام، وهــو مصــاب بأخطــر الجــروح. إحــدى يديــه

ممزقة، ورأسه مربوط باللفائف تمامًا باستثناء العينين المغلقتين.

 ليــًا ونهــارًا يغيــر المعالجــون اللفائــف ويعالجــون الجــروح، ولكــن ليــس فــي أيديهــم كل شــيء. األمــل 

األكبــر هــو نصــف دائــرة الشــيوخ الذيــن يــرددون األغانــي الواحــدة تلــو األخــرى يفتــح إســام عينيــه، ويــرى 

النــاس المحيطيــن بــه فــي جــو مــن الضبــاب.  الشــيخ نفســه. بحــركات خفيفــة يمــر الشــيخ بالراقديــن حســب 

دورهــم. “الحمــد للــه علــى الســامة يــا بنــي! أنــت بيننــا”. 

____________________________

حمزة عز الدينوف

في ممر جبل خاريب

االنهيار الثلجي األول. العاصفة الثلجية

تشــاناكان يتحــول إلــى رجــل الثلــج. كانــت العاصفــة القويــة تحمــل الثلــوج المتســاقطة وســط الجبــال 

القاســية. تجمــع العاصفــة الثلــوج مــن المنحــدرات، كان الضبــاب الكثيــف يغطــي كل شــيء فــي المــكان. 

تحــرك تشــاناكان علــى متــن ســيارة “واز” وفقــد هنــا يومــًا كامــًا فــي منتصــف الطريــق حيــن أصبــح أســيرًا 

للثلــوج. حتــى ســيارة الطــرق الوعــرة “واز” توقفــت وســط الثلــوج. فقــد تشــاناكان طريقــه، ولــم يكــن يعلــم 

إلــى أي مــكان وصــل. خــرج الراكــب مــن الســيارة. خــال بضــع ثــواٍن قضاهــا وســط عاصفة هوجــاء، كاد يتحول 

إلــى رجــل ثلــج، رافــق المســافر ابنــه ماخــوالف فــي الـــ 21 مــن العمــر وابنتــه ميســيدا فــي الـــ 19 مــن العمــر. 

تذكــر تشــاناكان جميــع األســاطير وشــهادات المؤرخيــن المتعلقــة بالممــر الجبلــي، فكــر تشــاناكان: “األهــم 

هــو أال يحــدث انهيــار ثلجــي” وســارع لركــوب ســيارته. بــات فــي حالــة نســيان... واكتســحته عاصفــة الزمــن 

والمــكان، وانتقــل مــع ابنتــه وابنتــه والســيارة إلــى القــرن الـــ 14 ، وقطــع مســافة تزيــد علــى 600 عــام.

االنهيار الثلجي الثاني. المترجم خوخوالف

بعــد رؤيتــه وحــدات قــوات تيمورلنــك تتجمــد مثــل الماعــز بالممــر الجبلــي خاريــب، صــرخ تشــاناكان: “تنتقــم 

الجبــال منكــم اليــوم، ألن أنــدي وأوسيشــا كانــا يضطهــدان النــاس، وارتكبــا أعمــااًل وحشــية. كان مقاتلــو 

تيمورلنــك ينظــرون بدهشــة إلــى تشــاناكان ومرافقيــه وســيارته، وهــم يرتــدون دروعــًا ويحملــون ســيوفًا. 

فهــم المترجــم األفــاري معنــى الكلمــات التــي صــرخ بهــا تشــاناكان. اصطحــب المترجــم وبضعــة مقاتليــن 

تشــاناكان وابنــه وابنتــه إلــى تيمورلنــك نفســه. عندمــا دخــل المســافرون الثاثــة إلــى حجــرة تيمورلنــك تحــت 
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ســطح األرض، أرســل ماخــوالف رســالة نصيــة إلــى صديقــه فــي القــرن الـــ 21 “اصطحبونــا إلــى تيمورلنــك 

األعــرج”. 

االنهيار الثلجي الثالث. القصة المكتوبة بالخنجر والريشة

األعــرج الحديــدي الــذي غــزا نصــف آســيا ونصــف أوروبــا، لفــت فــورًا أنظــار تشــاناكان وابنــه وابنتــه بــن 

القــادة العســكريين اآلخريــن. كان الفاتــح اآلســيوي الــذي ال يعــرف الرحمــة، يضــع فــوق رأســه قبعــة 

بســبب الصقيــع فــي الممــر الجبلــي، وعلــى الرغــم مــن اشــتعال النــار فــي الموقــد بــدا أن العاصفــة الثلجيــة 

ســتدمر حتــى هــذا البيــت الحجــري. نظــر تشــاناكان فــي عينــْي تيمورلنــك، بينمــا نظــرت إلــى ســاكن الجبــال 

عينــان اعتادتــا رؤيــة العــروق المقطوعــة. وتــراءى علــى الوجــه المتجعــد للقائــد العســكري، تعبــر عــن هــوس 

الســلطة واعتيــاده التحكــم دون حســاب بــأرواح اآلخريــن.  قــال المترجــم خوخــوالف بلغــة أوزبكيــة منمقــة، 

بضــع كات عــن القادميــن. قــال تيمورلنــك، )وترجــم المترجــم معنــى كامــه الحقــًا( “مــن لــم يركــع أمــام 

فاتــح نصــف العالــم، اختــار بنفســه غضبــي إنهــم معذبــون ومنهكــون” رد تشــاناكان علــى تيمورلنــك )ترجمــه 

المترجــم الحقــًا بالتفصيــل( “منــذ النظــرة األولــى، أثــار وجهــك كراهيتــي، لــم ينــس قاطنــو الجبــال والبشــرية 

كلهــا األعمــال الوحشــية التــي ارتكبتهــا أنــت وجــزاروك، أدرس التاريــخ لأجيــال الجديــدة مــن ســكان الجبــال، 

وأحدثهــم عــن غــدر حماتــك وقســوتها، وعــن تضحيــات ســكان جبالنــا وحبهــم الكبيــر لوطنهــم. تيمــور 

الــذي حقــق نهضــة ســمرقند وبخــارى، تــرك أثــرًا دمويــًا علــى األرض.  

االنهيار الثلجي الرابع. كريمبيه معلم أولوغبيك

عندمــا ترجــم المترجــم كام تشــاناكان انفجــر تيمورلنــك غضبــًا. كان الفاتــح الرهيــب يعتــزم إصــدار أمــر 

بقطــع رؤوس الضيــوف الغربــاء مــن القــرن الـــ 21   لــوال تدخــل معلــم عالــم الفلــك أولوغبيــك، مستشــار 

تيمــور األعــرج، واســمه كريمبيــه. خطــا إلــى األمــام، وتوجــه بالحديــث إلــى ســيده: “يــا أيهــا األمــر العظيــم 

قــد يســاعدنا هــذا المــدرس فــي البحــوث العلميــة والتاريخيــة”.  

رد عليــه تشــاناكان، قائــًا: “ال نتفهــم وال نتقبــل العنــف ربمــا ستســاعدني الرحلــة إلــى بخــارى وســمرقند 

ــزال مصــادر مختلفــة متباينــة فــي نقــل قصــة رحلــة مــدرس التاريــخ مــن القــرن  فــي فهــم ثقافتكــم”. ال ت

ــى بخــارى وســمرقند فــي القــرن الـــ 14 . إال أن تشــاناكان كشــف لكاتــب هــذه القصــة القصــرة  الـــ 21 إل

تفاصيــل هــذه الرحلــة العجيبــة عبــر الزمــان والمــكان. خــرج كريمبيــه مــن الحجــرة تحــت ســطح األرض والتــي 

تــم إيــداع المســافرين، ازدادت العاصفــة الثلجيــة شراســة.  

االنهيار الثلجي الخامس. الممر الجبلي خاريب بدأ يتحدث
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فجــأة تحــدث الممــر الجبــي خاريــب... بــدأ الجبــل يتحــرك، ضاغطــًا القبضــات الحجريــة للصخــور. وقــف 

الكفــن. كبيــاض  وابيضــت وجوههــم  رؤوســهم،  انتصــب شــعر  تيمورلنــك 

بــدأ الممــر الجبلــي خاريــب يتحــدث بصــوت جعــل الصخــور تنهــار: “أيهــا المحتلــون وقتلــة األطفــال! ال 

تنجســوني بأعمالكــم الوحشــية” ونجــا تيمورلنــك بأعجوبــة فــي دوامــة الكارثــة الطبيعيــة. ربمــا أنقذتــه 

رعايتــه للعلــوم والمعرفــة؟ ظــل الممــر الجبلــي مفترســًا الغــزاة حتــى غــادر آخــر محتــل الجبــل. حينئــٍذ طلعــت 

ــال جثاميــن الغــزاة ابتلعــت أرض القوقــاز  ــة خاريــب. دفــن ســكان الجب الشــمس مــن خلــف الغيــوم، مضيئ

الغــزاة. وحتــى اآلن، يحــزن جبــل خاريــب حيــن يتذكــر أحــداث عــام . 1396 لــم يكشــف خريــب عــن كل قصصــه 

لأجيــال الجديــدة. إنــه قــادر علــى الكشــف عــن المزيــد، شــأنه فــي ذلــك شــأن غيــره مــن الجبــال والممــرات 

والصخــور.   

___________________________

أيغون جليلوفا

حريق فوق القرى

كان يــوم مثقــًا بانتهــاء الصيــف. كانــت الســيارات فــي الشــوارع قليلــة، وكان بعــض المــارة فــي حالــة مــن 

ــزل  ــزل أم ريــوف. ن ــاالة. رن الهاتــف بمن ــر عــن الامب ــة وهــم يودعــون بعضهــم البعــض بنظــرات تعب الكآب

الصبــي مــن الكرســي بهــدوء، ورفــع وضــع الصبــي الســاعة علــى مضــض، متوجهــًا إلــى غرفــة النــوم. بــدأ 

يهــز شــقيقه بيديــه الرفيعتــن، ثــم صــرخ: “قــم يــا أخــي، هنــاك مــن يناديــك يــا أمــر، قــم مــن فضلــك، هنــاك 

رجــل يناديــك”  اســتمر النــداء لنحــو ثــاث دقائــق أخــرى دون أن يلقــى رد. بعــد قليــل، عــادت األم مــن 

العمــل الليلــي. إنهــا امــرأة ومكتئبــة وقليلــة الــكام. لــم تعــد تنتظــر شــيئًا مفرحــًا مــن الحيــاة.

كانــت البنهــا صلــة بمجموعــات خارجــة عــن القانــون تــزاول نشــاطها فــي الغابــات والبلــدات، وفــي كل 

مــكان فــي الجمهوريــة. إنهــم متعصبــون دينيــًا، أعــداء مــن الخــارج، سياســة منهجيــة لشــخصيات مــا، كان 

مخلصــًا فــي تنفيــذ كل التكليفــات ووضــع الخطــط، واالختفــاء فــي المســاء.

يســاعد األصدقــاء فــي جمــع المعلومــات وترويــع المطلوبيــن، ولكنــه لــم يكــن يشــارك فــي التفجيــرات. 

ــه ال  ــا اآلن مثــل والــدك. مــا تقــوم ب ــا بنــي! أن ــر بالمنــزل. “اســمع ي أتــى العــم فــي المســاء، حيــن كان أمي

ــر”.   يشــرفنا وال يشــرفك. أنــت شــاب ذكــي، وتتحمــل المســؤولية عــن أمــك وشــقيقك الصغي

“ال يمكننــي التســبب فــي معاقبــة شــقيقي أو أمــي... ســأقوم بــكل مــا تريدونــه. لكــن كلفونــي بمهمــة لــن 

أعــود منهــا. لكــن عدونــي بأنكــم لــن تلمســوا أســرتي”. ربتــوا علــى ظهــره بطريقــة شــبه وديــة: “ســنناديك 
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قريبــًا! واآلن اذهــب”.   

لــم يكــن بوســع أحــد فــي العالــم مســاعدة ابنهــا اســتمرت المواجهــة بيــن شــرطة المهــام الخاصــة   

والمســلحين. تــم إجــاء ســكان المبانــي المحيطــة. وأخيــرًا تــم اســتدعاء أقربــاء المســلحين للتفــاوض. فــي 

ظــرف دقائــق معــدودة، وصلــت أم أميــر وأقربــاء غيــره مــن المســلحين صرخــت أم أميــر، وكأنهــا تصــرخ إلــى 

قبــر فــي مقبــرة: “ِعدنــي أنــك ستستســلم، إننــي ال أريــد ســماع شــيء آخــر. هــل تســمعني؟”.. “ســامحيني 

يــا مامــا، ال مخــرج مــن هنــا، حافظــي علــى أخــي”.

اقتــرب اليــوم الســابع لتوديــع ابنهــا. كان محمــد الهزيــل يقــف أمامهــا، حامــًا قطعــة مــن الفطيــرة في يده 

الصغيــرة: “كلــي يــا مامــا، فقــد أحضــرت العمــة “كلمــات” فطيــرة. اختلطــت الدمــوع بالفطيــرة... “كيــف 

كان يمكننــي نســيان ابنــي الصغيــر”؟! حاولــت األم اســتعادة الســيطرة علــى نفســها: “افتــح التلفزيــون 

يــا محمــد والســتائر. ابيضــت شــفتا محمــد، والتفــت إلــى أمــه، قائــًا: “يــا مامــا، هنــاك عمليــة أمنيــة تنفــذ 

بمنــزل العمــة كلمــات”. التهمــت النيــران مزيــدًا مــن البيــوت.  

___________________________

رستم غاليولين

الغريب

ــة والتــال والمنخفضــات. فــي  كان شــخص غريــب األطــوار يمشــي فــي اتجاهــات عشــوائية فــي األودي

كل مــكان، كان يبحــث بعينيــه عــن الزهــور ويبتهــج لجمــال الطبيعــة وأهــم زينتهــا الزهــور، فــكان يجمــع فــي 

قبضــة يــده البراعــم المتفتحــة ويتحــدث معهــا برقــة، ويداعــب األوراق، فحــص األحمــق كل القطــع بدقــة، 

وشــكلت ببعضهــا البعــض أجمــة كثيفــة مــن العشــب الــري: “فــي مثــل هــذه األماكــن لــن تجــد زهــرة نهــارًا” 

حــّول األحمــق نظرتــه إلــى الســاحل، فوجــد الــوادي مليئــًا بالزهــور، اســتغرق األحمــق فــي تفكــره الثقيــل. 

ســقطت نظرتــه علــى أحــد الزهــور الســاحلية.

الحــظ األحمــق نباتــات فتيــة تحــت ســيقان النباتــات الكبيــرة وســارع إليهــا األماكــن التــي نمــت فيهــا البراعــم 

مــع الزهــور الفتيــة، كانــت تتميــز عــن غيرهــا حــاول األحمــق، مندهشــًا جــدًا ممــا رآه، االقتــراب مــن البركــة 

مــن الطــرف اآلخــر. كان يأمــل فــي كــرم الضيافــة وســخاء زهــرة جافــة. وصلــت إلــى المــرج ســيارة “جيــب” 

ســوداء ذات زجــاج أســود خــرج مــن البــاب الخلفــي للســيارة رجــل ضخــم يرتــدي زيــًا أســود تبــرز منــه عضاتــه، 

دفــع بأصبعــه الســميك نظارتــه الســوداء إلــى طــرف أنفــه، نظــر الرجــل الضخــم وصاحبــه الســمين إلــى 

األحمــق الــذي يــروي زهــور المــرج مــن قبضتــه. “مــاذا يفعــل هــذا المجنــون؟” فهــم الرجــل الضخــم ســؤال 
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ســيده بطريقتــه الخاصــة، وأخــرج المســدس مــن غطائــه، ووجــه نظــرة الكلــب إلــى صاحبــه: “هــل تســمح 

لــي يــا ســيدي؟” “أال تــرى أنــه غيــر طبيعــي؟ ســنطرده مــن هنــا مــن دون مســدس!”... “مــاذا تفعــل فــي 

أرضــي يــا غبــي؟”

ظل سؤال الرجل السمين با إجابة. جرى إلى الزهور، واحتضن كمية كبيرة منها، وهمس:

لــن أعطيكــم ألحــد يــا زهــوري العزيــزة” تبــادل الرجــان الســمين والضخــم النظــرات. “كفــى! ســنربطه 

وســنلقي بــه فــي الســيارة، ثــم ســنتركه فــي غابــة كثيفــة”  لــم ينــه الرجــل الســمين كامــه، إال وقــد ألقــى 

الرجــل الضخــم باألحمــق المربــوط إلــى عمــق قســم األمتعــة فــي الســيارة. فــي تلــك اللحظــة ومــض البــرق 

وهــدر الرعــد... عّجــل الرجــل الســمين الرجــل الضخــم: “ســر! بســرعة، بســرعة، علينــا بلــوغ طريــق األســفلت، 

وإال ســنتعثر هنــا” بــدأ األحمــق يتحــرك فــي قســم األمتعــة. “الصاعقــة! الرعــد! سيتســاقط مطــر غزيــر اآلن! 

ســتنمو الزهــور!”. هــذه اللحظــة، بــدأ تســاقط المطــر... ضغــط الرجــل الضخــم بقــوة علــى دواســة الوقــود. 

أمــا الشــخص غريــب األطــوار المربــوط والراقــد بالقســم الخلفــي لســيارة “جيــب” الســوداء فهــو مبــارك، 

وكان المبــارك شــاعرًا...

_________________________________

أصان كاسايف

نصيب اإلنسان البخيل

يتذكــر أبنــاء الشــعب األوســيتي، لكونهــم أحفــاد األالنيــن األســطوريين، دائمــًا الشــرف ويحفظونــه. إنهــم 

لــم يحبــوا العيــش فــي رخــاء فحســب، وإنــا بشــرف أيضــًا. لــم يكــن األوســيتيون صياديــن متميزيــن فحســب، 

وإنــا أيضــًا أنــاس شــجعان. وقعــت حــوادث مأســاوية أثنــاء الصيــد، إذ كان يمكــن ألي صيــاد أن ينزلــق مــن 

الصخــرة إلــى الهاويــة. 

ذلــك اليــوم، كان بيتشــر بمــزاج عكــر، بعــد العشــاء، حيــن اســتغرق الجميــع فــي النــوم، قبيــل حلــول الفجــر 

فقــط، تمكــن مــن النــوم، وحلــم برجــل عجــوز ذي لحيــة بيضــاء وبقــرون األيــل ويحمــل عــكازًا. وجــه العــكاز 

إلــى بيتشــر، وقــال لــه: “إذا تجــرأت مــرة أخــرى علــى قتــل أي كائــن

مــن قطيعــي، فســألعنك”. بعــد هــذا الحلــم، اســتيقظ بيتشــر فــورًا، ولــم ينــم مــرة أخــرى. فــي الصبــاح، روى 

حلمــه لزوجتــه التــي ســخرت فحســب مــن قصــة زوجهــا.

توجــه بيتشــر للصيــد. أخــذ القــوس وســهمين، ودون إبــاغ أســرته، تحــرك فجــرًا، وحتــى لــم يعلــم أن حالــة 

نجلــه تدهــورت كثيــرًا فــي تلــك الليلــة. وبعــد أن هــام فــي الجبــال، رأى فــي الصبــاح نعجــة مــع حمانهــا، 
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فقتلهــا. بعــد تنظيــف الذبيحــة، عــاد بيتشــر إلــى منزلــه، ورأى عبــر المنظــار مــن بعيــد أن ســكان قريتــه 

خرجــوا إلــى الشــوارع ومأوهــا. لــم يكــن بيتشــر يعلــم مــاذا حــدث، ولكنــه أســرع الخطــى. وعلــى مشــارف 

القريــة، خــرج إليــه أربعــة رجــال، وأبلغــوه بوفــاة ابنــه الصغــر فــي تلــك الليلــة ومنــذ ذلــك الحيــن، تدهــورت 

حالــة الصحيــة. 

سكان القرية يتذكرون حلمه الغريب، متكهنين بأن االبن دفع ثمن ذنوب والده.

مــرت أيــام وشــهور، وســارت الحيــاة فــي مســارها المعتــاد. اســتعد بيتشــر للذهــاب للصيــد مــرة وذهــب 

إلــى الجبــال. وبحلــول المســاء قتــل كبشــًا ســمينًا. ولــم يعــد إلــى منزلــه ســوى بحلــول الفجــر. فــي المســاء 

نــام بيتشــر وزاره نفــس الرجــل العجــوز فــي منامــه، ولكنــه كان مختلفــًا، ولــم يتحــدث بهــدوء وإنــا بغضــب. 

وقــف فــوق بيتشــر، وصــرخ: “ألــم تدفــع ثمــن أعمالــك الشــريرة؟! احــذر حتــى ال يحــدث مــا هــو أســوأ مــن 

ذلــك!” عندمــا اســتيقظ أخــذ البندقيــة، بالخراطيــش، ودون أن يبلــغ أحــدًا، ذهــب إلــى الجبــال البعيــدة 

للصيــد. وظــل يــردد طــوال الطريــق: “مــن تحــاول إخافتــه يــا عجــوز!”. ولكــن ألول مــرة فــي حياتــه، خانتــه 

ــًا علــى مرتفــع الكبــش األبيــض الــذي ظــل  ــه، فجــرى القطيــع فــي مختلــف االتجاهــات. رأى قريب بندقيت

الكبــش األبيــض يســتدرج بيتشــر طويــًا، إلــى أن ســقط الصيــاد فــي فــج عميــق. إال أنــه لــم يكتــب لــه أن 

يفــارق الحيــاة فــورًا رغــم أنــه بــات عاجــزًا عــن الســير. بقــي راقــدًا طــوال الليــل فــي واد بــارد، فــأدرك أن الرجــل 

العجــوز ذا اللحيــة البيضــاء هــو أفســاتي الراعــي للحيوانــات البريــة. ولــم يصــدق ســوى اآلن أنــه كان بنفســه 

الســبب فــي فقــدان ابنــه عقابــًا علــى ذنوبــه وقســوته وكبريائــه.




