السباحة مع عضو مجلس الشيوخ الروسي
إعداد :هارمكي ويسترفيلت/ترجمة :راشد عبدالباقي

الكاتب��ة والفارس��ة هارمك��ي ,جبلت على حب الخيل ،وفُطرت على عش��ق التجوال في مضامير فروس��ية القدرة والتحمل والبحث عن مس��تجداتها وأحداثها.
هارمكي ،تعش��ق فنون الخيل وتتنفس��ها من كل جوانبها ،ومن خالل البحث عن تلك الفنون ال تتوانى عن اصطحابك معها في جوالتها «دون جواز س��فر أو
تأشيرة دخول» ،عبر مناطق خرافية وأكثر من رائعة ،وتأخذك في رحلة العاديات الجميلة ،وتتجول معها فوق تضاريس مختلفة وعبر الفصول األربعة للتعرف
إلى عناصر المناخ والطقس ومدى تأثيرهما في الفارس والخيل.

ف ��ي رحلته ��ا الخام�س ��ة ،ت�صطحبن ��ا هارمك ��ي �إل ��ى مدين ��ة �ساب�س ��ك  -ريازان�سكايا
برو�سي ��ا ،للم�شاركة في �سباق للقدرة والتحم ��ل ،وهو من ال�سباقات التي تندرج �ضمن
التح�ضي ��رات واال�ستع ��دادات لخو�ض مونديال ك�أ�س العالم للق ��درة الذي يقام الفترة
من � 23أغ�سط�س وحتى � 07سبتمبر  .2014بمقاطعة نورماندي بفرن�سا.
م ��ن العنوان ،ي�ست�شف القارئ ب�أننا ما زلنا نوا�صل ترحالنا مع الكاتبة في قارة �آ�سيا،
بع ��د �أن �أمتعتنا و�أتحفتنا بقف�شات الفار�س ال�صيني زه ��ي جونغ في رحلتها ال�سابقة.
بد�أت رحلتنا م ��ن العا�صمة الرو�سية مو�سكو في اتجاه مدينة �ساب�سك – ريازان�سكاي
التي ينطلق منها ال�سباق.
وكان علينا ال�سباحة �ضد تيار البيروقراطية الذي تمثل في تباط�ؤ �إجراءات الح�صول
عل ��ى الت�أ�شيرة ،والتعقيد المفتعل للو�ص ��ول �إلى ذلك القطار المتجه للمدينة المعنية،
وبالرغم من تلك المعاناة� ،إال �أن الهدف من وراء ذلك كان ي�ستحق كل هذا العناء.

المنظم ��ون لهذا الحدث ،عائل ��ة �إيغور موروزف وزوجته �أولغا ،تقيم ه ��ذه العائلة بمنزلها
بالعا�صم ��ة الرو�سية مو�سك ��و ،ويمتلكان �أي�ض ًا عزب ��ة جميلة ملحق به ��ا �إ�سطبل للخيل تقع
بالمنطق ��ة الريفي ��ة ،وق ��د وجه ��ت لي الدع ��وة لزيارته ��ا ،وم�شارك ��ة الأطب ��اء البيطريين
وبع� ��ض الم�س�ؤولي ��ن لق�ض ��اء يومين تتخللهم ��ا بع�ض فعالي ��ات �سباقات الق ��درة والتحمل.
�سع ��دت كثير ًا بق�ض ��اء عطلة نهاية الأ�سبوع ،كونها كانت �أكثر م ��ن ممتعة ومثيرة ،ق�ضيتها
و�س ��ط قطي ��ع الخيل وبين كوكب ��ة الفر�سان الت ��ي قدمت من ب�ل�اد ال ��كازاخ ،البيالرو�س،
�أوكراني ��ا ومن رو�سيا بالطبع ،تلك ال�سحن ومعهم م�س�ؤولو العزبة جمعهم حفل ع�شاء ذلك
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الي ��وم� ،أقامه ��ا الم�ضيف �إيغور م ��وروزف ،ع�ضو مجل�س ال�شي ��وخ الرو�سي ،والذي
ب ��د�أ الحف ��ل مخاطب ًا ال�ضيوف باللغ ��ة الرو�سية ،وقد �أظهر تمتع ��ه بملكة التحدث
�أمام الآخري ��ن ،ولح�سن الحظ ،لم تواجهنا م�شكلة ترجم ��ة اللغة الرو�سية ،حيث
قام ��ت به ��ذه المهمة ،زوجته �أولغا ،وم ��ن خالل �إلقائه لكلمته الت ��ي حملت الكثير
م ��ن الو�ضوح وال�شفافية ،عرفنا �إلى كيفية انخراطه وانتظامه في ريا�ضة فرو�سية
الق ��درة والتحمل ،وبالقليل ج ��د ًا من الخبرة والمعرفة ،فقط لمجرد رغبته في �أن
يكون بالقرب من الخيل.
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أحداث السباق...

�صبيحة اليوم التالي� ،شهدت انطالق البطولة التي جمعت فر�سان كل من الدول الم�شاركة
كازاخ�ستان ،بيالرو�س� ،أوكرانيا ورو�سيا.
فعالي ��ات هذه البطولة تختلف اختالف ًا كبير ًا ع ��ن �سباقاتنا بدولة الإمارات ،حيث نالحظ
�أن الفر�سان الكازاخيين يمتطون خي ًال محلية التربية وب�سروج بع�ضها محلي ال�صنع.
انطل ��ق ال�سباق بق ��وة والفر�سان الكازاخ ف ��ي مقدمة الركب ،وت�س ��اءل الأطباء البيطريون
بقلق ،هل قوة االنطالق هذه مالئمة للخيل؟ وا�ستمر ال�سباق وانح�صر بين جوادين فقط،
�إل ��ى �أن حانت فر�ص ��ة ان�سحاب �أح ��د الجوادين ب�سبب ع ��دم انتظام دق ��ات قلبه ،ليف�سح
المجال للفر�س الكازاخ�ستانية الأخرى للفوز بال�سباق وم�سافته  160كيلومتراً.
كان �سباق ًا ممتع ًا ومثيراً ،يفر�ض عليك م�شاهدته ومتابعته ،للتعرف �إلى الفر�سان والخيل
التي ترك�ض ب�سرعة �أكبر مما تعود عليها الم�شاهدون.
عند انتهاء الجولة الأول ��ى ،كان معدل ال�سرعة 27كلم�/ساعة ،وهي بالطبع �سرعة عالية،
ظ ��ن العديد من المتابعي ��ن �أن ال�سباق �سينتهي من دون فائ ��ز ،وعلى الرغم من انخفا�ض
�سرع ��ة الخيل في الكيلومترات الأخيرة بع�ض ال�شيء� ،إال �أن الخيل الم�شاركة �أثبتت ح�سن
ا�ستعدادها وجهوزيتها للمهمة والتعامل مع م�سافة ال�سباق.

م�س ��اء ذلك الي ��وم كنا �أي�ض ًا على موعد م ��ع م�أدبة ع�شاء �أقامها �إيغ ��ور موروزف .في هذه
الأم�سية لم ي�سهب �إيغور في حديثه كثير ًا كما تف�ضل في ال�سهرة ال�سابقة ،بل ترك المجال
للمدعوي ��ن ليدلوا بدلوهم ويجت ��روا ذكريات اليومين الما�ضيي ��ن �أو التحدث عن فرو�سية
القدرة ب�شكل عام ،وبالطبع مثل هذه ال�سانحة تنم عن �أ�سلوب ح�ضاري ولطيف لال�ستماع
لأفكار الآخرين والتعرف �إلى مالحظاتهم ووجهات نظرهم حول �سباقات القدرة.
م ��ن �ضم ��ن المدعوين للحف ��ل رئي�س وف ��د الأطباء البيطريي ��ن الإيطالي ،ال ��ذي عبر عن
ارتياح ��ه وتقديره للأداء الطيب ال ��ذي قدمه الأطباء البيطري ��ون ،وتو�صلهم �إلى قرارات
عادل ��ة خالل مجريات ال�سباق ،بينما �شرح المن�سق العام لم�سار ال�سباق ،ال�صعوبات التي
واجهته لجعل الم�ضمار �صالح ًا لفعاليات ال�سباق.
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بعي ��د ًا ع ��ن تل ��ك الت�صريح ��ات الر�سمي ��ة والبروتوك ��والت ,كان ال ب ��د للحفل �أن
يتخلل ��ه بع�ض القف�شات والطرائ ��ف ،وكان لنا ذلك ،عندما و�ص ��ف لنا �أليك�سندر
�أندريفي�سك ��ي رئي� ��س وفد الأطب ��اء البيطريين الرو�سي ،فعالي ��ات �أول �سباق �أقيم
بمدين ��ة كوكا�سو� ��س ،قب ��ل انط�ل�اق ال�سب ��اق وخالل الفحو� ��ص البيطري ��ة للخيل
الم�شارك ��ة ،قرر الأطباء ع ��دم اجتياز �أح ��د الجياد للفحو� ��ص البيطرية� ،إذ كان
يعان ��ي من الع ��رج ،وعندما �أخطر �صاح ��ب الجواد بذلك الق ��رار ،اعتبرها �إهانة
بالغ ��ة ل�شخ�صه ولجواده الذي في اعتقاده الأف�ضل بين الخيل الم�شاركة ،فما كان
منه �إال �أن �سحب �سيفه في وجه اللجنة غير م�صدق قرارها.
ه ��ذا الت�صرف المفاجئ �أدى �إلى �إرباك اللجن ��ة وخلق مناخ متوتر للغاية ،و�أدخل
الرع ��ب ف ��ي قلوب م�س�ؤول ��ي االتحاد الدول ��ي للفرو�سي ،ما ا�ضطره ��م ال�ستدعاء
رجال الأمن ،الذين ظلوا تحت حرا�ستهم حتى بعد نهاية ال�سباق.
وعندما حان دوري للتحدث ،انتقلت بهم من روح الفكاهة والطرافة وما رافقها من
�ضح ��كات� ،إلى روح الخيل الت ��ي تتغلغل بدواخلي ،لأن الخيل هي التي جمعتنا على

زيارة مزرعتهم وم�شاهدة الخيل بالأ�سطبل ،وهي من �أف�ضل ال�سالالت المعروفة،
منه ��ا الخيل العربي والأورلوف تروتيرز المنح ��در من الخيل العربي والكباردينز،
وق ��د �سعدت كثي ��ر ًا بالتعرف �إلى هذه ال�ساللة الطيبة م ��ن الخيل ،والحق ًا اقتيدت
الخي ��ل �إلى النهر لل�شرب واال�ستحمام واللعب ،وق ��د �أعجبت كثير ًا بذلك المنظر،
ما دفعني لأخذ كاميرتي والنزول للنهر والتقاط بع�ض ال�صور لذاك المنظر الرائع
ال ��ذي ا�ستهواني بح ��ق ،ولم تم�ض دقائق على وجودي داخ ��ل النهر ،حتى �شاهدت
ال�سينات ��ور الرو�س ��ي بكل �سع ��ادة و�سرور ق ��د انتف�ض ونزل للنه ��ر لم�شاركة خيوله
اللع ��ب وال�سباح ��ة .هذه المب ��ادرة من ال�سينات ��ور ،عادت بمخيلتي �إل ��ى ما ذكرته
بالأم� ��س ،وت�أكدت به كلماتي ال�سابقة ،ب�أن الخيل تلعب دور ًا محوري ًا ت�ساعدنا على
تنا�سي العوائق والحدود والعمل على خلق وتكوين �صداقات عظيمة.

طاولة هذا الملتقى الذي ي�ضم �أكثر من ع�شر جن�سيات ،وا�ضعين ما ي�سمى الخالفات جانباً،
و�إن لم تكن هناك خالفات ،فت�سامرنا وتجاذبنا �أطراف العديد من الأحاديث ك�أ�صدقاء.
ريا�ض ��ة فرو�سية الق ��درة والتحمل معناها �أكب ��ر من ترحيل الخيل لتعب ��ر م�سافات طويلة
للم�شارك ��ة ف ��ي ال�سباق ��ات ،لأن �أهداف تل ��ك الرحالت تنطبق علين ��ا �أي�ض� � ًا كفر�سان �أو
م�س�ؤولين �أو منظمين ،عندما نعبر الحدود والأقطار والقارات من �أجل الو�صول للم�شاركة
في بطولة ما ،ومتى ما تعاملنا بلغة الخيل كلغة م�شتركة بيننا� ،سن�شاهد ب�أن الحدود التي
تف�صلن ��ا قد اختفت وذابت الفوارق ،ون�ش�أة بدي ًال عنه ��ا �صداقات جديدة ونوعية مختلفة
من الأ�صدقاء ،ذلك �أن الخيل معقود في نوا�صيها الخير �إلى يوم القيامة.
�صب ��اح الي ��وم التال ��ي كان ي ��وم وداع للأ�صدقاء من الفر�س ��ان والم�س�ؤولين .ول ��م �أكن مع
المغادري ��ن ،حي ��ث طلبت مني عائلة �إيغور وزوجته �أولغ ��ا� ،أن �أتخلف ليوم �آخر لتت�سنى لي

عائلة تعشق الخيل...

ع�شق وحب عائلة �إيغور موروزف وزوجته �أولغا للخيل� ،سيظل الدافع القوي وراء تطوير مركزهم المتخ�ص�ص في ريا�ضة فرو�سية القدرة بمدينة �ساب�سك – ريازان�سكايا ،وبالفعل
�شرعت العائلة في التح�ضير واال�ستعداد لل�سباق المقبل الذي �سيقام في ف�صل ال�شتاء ،وعندما تكت�سي �أر�ضية م�سار ال�سباق بالثلوج الرو�سية كما حدث العام الما�ضي .لم تقت�صر
ا�ستعداداتهم عند هذا الحد ،بل بد�ؤوا ت�شييد وبناء �ست �شقق �إ�ضافية لع�شاق ال�سباق ,مع احتمالية �إ�شراك واحد من خيولهم في ال�سباق .وحقيقة� ،إعجابي بهذه العائلة فاق حد
الت�صور� .أذهلني حما�سهم الالمحدود للخيل وريا�ضة فرو�سية القدرة والتحمل ،وكم �أخجل توا�ضعي كرم �ضيافتهم الدفاق.
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