سارتيللي
وحكاية الفارس الصيني

ل ��م يم� ِ��ض �شهر على رحلتنا ال�سابقة التي ا�صطحبتنا معها الكاتبة والفار�س ��ة هارمكي �إلى مدينة نابلي ب�سلوفاكيا ،حيث وقفنا على بداية انطالق نادي �سلوفاكيا نابلي
للفرو�سية ،حتى فاج�أتنا عا�شقة �سباقات القدرة والتحمل بوجهتها الرابعة ،و�إن لم تبتعد عن قارة �أوروبا كثيراً� ،إال �أنها عبرت بنا الأرا�ضي ال�صينية في قارة �آ�سيا على
عجال ��ة ل�صعوب ��ة اللغة ال�صيني ��ة! ومن غير �شك فاللغة ال�صينية هي اللغة الأم الأولى في عددية الناطقين بها ،وهي اللغة الحية المخ�ضرمة و�سط �أعمار اللغات ،حيث
نج ��د معظ ��م اللغات التي عا�صرتها �أ�صبحت تاريخاً ،كما �أن �صعوب ��ة اللغة ال�صينية تقطع رباط وحبال التوا�صل بين مختلف المجتمعات غير الناطقة بها ،واال�ضطرار
واللج ��وء �إل ��ى ا�ستخدام لغة الإ�شارة في التفاهم مع ال�صينيين الذين ال يجيدون غي ��ر لغتهم! والجميع يدرك �أن ال�صين دولة ح�ضارة عريقة �ضاربة الجذور في �أعماق
التاريخ ،وعدد �سكانها فاق المليار وخم�سمائة مليون ن�سمة� ،إال �أنهم يعتزون بلغتهم �أيما اعتزاز.

إعداد :هارمكي ويسترفيلت ،ترجمة :راشد عبدالباقي

الكاتب��ة والفارس��ة هارمكي ,جبلت على حب الخي��ل ،وفُطرت على
عش��ق التجوال في مضامير فروس��ية القدرة والتحمل والبحث عن
مستجداتها وأحداثها .هارمكي ،تعشق فنون الخيل وتتنفسها من
كل جوانبه��ا ،ومن خالل البح��ث عن تلك الفنون ال تتواني عن أن
تصطحبك معها في جوالتها “دون جواز س��فر أو تأش��يرة دخول”،
عبر مناط��ق خرافية وأكثر من رائعة ،وتأخ��ذك في رحلة العاديات
الجميل��ة وتتج��ول معه��ا فوق تضاري��س مختلفة وعب��ر الفصول
األربعة للتع��رف إلى عناصر المناخ والطقس وم��دى تأثيرهما في
الفارس والخيل.

الصيني وسارتيللي...

الفار�سة هارمكي ،في هذه الرحلة الرابعة والطريفة والتي ا�ستخدمت في �سرد ق�صتها �أ�سلوب الت�شويق والدعابة ،انطلقت من قرية �سارتيللي التابعة لمقاطعة نورماندي
الواقعة �شمال غرب فرن�سا .هذه القرية الوديعة التي تقع على �ساحل نورماندي،كانت بتاريخ � 16أغ�سط�س  2013م�سرح ًا للبروفة وال�سباق التجريبي لمونديال ك�أ�س العالم
للقدرة الذي يقام كل �أربع �سنوات والمقرر �إقامته بذات القرية خالل الفترة من � 23أغ�سط�س وحتى � 07سبتمبر .2014
�سباق �سارتيللي للقدرة لم�سافة  130كيلومتر ًا هو �أحد ال�سباقات التح�ضيرية لبطولة العالم للقدرة ،يعد من ال�سباقات المهمة والتي توفر الفر�صة الطيبة لكافة الفر�سان
المحتم ��ل م�شاركته ��م بها ،وللتعرف �أكثر �إلى �ش ��كل االنحدارات وال�سهول والت�ضاري�س وم�سارات مراحل ال�سباق� .شارك في ه ��ذا ال�سباق  58فار�س ًا يمثلون قارات �أوروبا،
�آ�سيا والواليات المتحدة الأميركية ،حيث نجح فقط  27منهم في الو�صول �إلى خط النهاية.
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الفرن�سي الذي يحتفظ له بجواده بقيادته �إلى بوابة الك�شف البيطري ،وفج�أة �أطل
علينا«جونغ»في�آخرالدقائق،بعد�أن�أنجزالفرن�سيمهمةالفح�صالبيطريلجواده.
كل الأح ��داث والتفا�صي ��ل الما�ضي ��ة ال عالق ��ة لي به ��ا ،ولكن معرفت ��ي بالفار�س
«جون ��غ» كان ��ت عبر الفار�س ��ة الأ�سترالية «روزم� ��آري» ،والتي كان ��ت ممتنة للغاية
تج ��اه �أي نوع م ��ن الم�ساعدة التي ت�صب في م�صلح ��ة التوا�صل اللغوي .ومعرفتي
بالفار�س ��ة «روزم� ��آري» كانت عبر لقائنا ال ��ذي جمعنا خالل ال�سب ��اق الذي نظم
�أخي ��ر ًا برو�سي ��ا� ،أي�ض ًا كان ��ت مرتبطة وتعم ��ل �ساي�سة في الإ�سطب ��ل الذي يرعى
ج ��واد الفار�س ال�صيني .وخالل تل ��ك الفترة كانت «روزم� ��آري» تبذل كل الجهود
لتو�ضي ��ح العديد م ��ن النقاط وال�شروحات لــ»جونغ» ،وعندم ��ا حان وقت الإحاطة
الإعالمي ��ة �أو الم�ؤتمر التنويري ما قبل ال�سباق� ،أنا ومعي «روزم�آري « ا�ستخدمنا
لغ ��ة الإ�ش ��ارة ،حي ��ث �أ�شرت له �إل ��ى �ساعة مع�صم ��ي و�إلى مقر انعق ��اد الم�ؤتمر،
فيم ��ا ظه ��رت االبت�سامة العري�ضة على وجه ��ه ،والتي دلت عل ��ى تفهمه لنا ،وبكل
�سرور وفرح ��ة ان�ضم �إلينا لح�ضور الم�ؤتمر ،وللحقيق ��ة ,ولأن الم�ؤتمر كانت لغته
الإنجليزية ،ف�إنني على ثقة ب�أنه ق�ضى وقت الم�ؤتمر متطلع ًا لما حوله.
بع ��د انق�ض ��اء الم�ؤتمر عر�ض علينا «جونغ « تناول الع�ش ��اء معه في الفندق ،وقبل
تحركن ��ا �سلمن ��ي بطاق ��ة تعريفية للفن ��دق ،وب ��دوري حملتها على جه ��از تحديد
المواق ��ع العالم ��ي ال ��ذي �أر�شدن ��ا �إل ��ى الفن ��دق ،بع ��د �أن عبرنا ط ��رق �سارتيللي
المزدحمة .خ�ل�ال تناولنا للع�شاء ،لم تنقطع ت�س ��ا�ؤالت «جونغ» عن ا�ستخدامات
مركب «حام� ��ض اللآكتيك» ،والتطرق �إلى �أ�سالي ��ب التدريب وطرق تغذية الخيل
والكثي ��ر ،ولكنن ��ي كن ��ت �أود معرفة ملخ�ص م ��ا فهمه من �شروحاتن ��ا ومحاوالتنا
الم�ستميت ��ة والجه ��ود الم�ستخدم ��ة للتف�سي ��ر عب ��ر ا�ستخدامن ��ا للغ ��ة الإ�ش ��ارة.
في �صب ��اح اليوم التالي ا�ستيقظن ��ا مبكرين لنتجنب االزدح ��ام المروري ،ونكون
عند نقطة انطالق ال�سباق عند ال�ساعة الرابعة �صباحاً .وقبل �أن ن�ستقل ال�سيارة،
ا�ست�شفين ��ا �أن هن ��اك خَ طْ ب ًا م ��ا ،وبالفعل ،فق ��د فاج�أنا الفار� ��س «جونغ» ب�إحدى
قف�شات ��ه التي ال تنتهي ,حي ��ث بات ي�صي ��ح «الرقم...الرق ��م ،»...وكان كافي ًا لنا
ب�إدراكن ��ا لن�سيان ��ه قمي�ص ال�سباق ال ��ذي ي�شير �إلى رقم المت�ساب ��ق ،بيد �أنه كان
مرتدي ًا للقمي�ص طوال الليلة ال�سابقة!

م ��ن �ضم ��ن ه� ��ؤالء الفر�سان الذي ��ن �شاركوا في ه ��ذا ال�سب ��اق ،الفار� ��س ال�صيني «زهي
جون ��غ» وه ��و فار�س ق ��درة وتحم ��ل يمل� ��ؤه الحما� ��س والإ�ص ��رار .الفار�س «جون ��غ» ا�ستعد
ا�ستعداد ًا مبكر ًا لل�سباق كونه يمتلك جواد ًا بفرن�سا خ�ص�صه للم�شاركة في هذه البطولة.
الفار� ��س «جون ��غ» كان من المفتر�ض �أن يرافقه �صديق له ،ولك ��ن للأ�سف ال�شديد تعر�ض
جواد �صديقه للإ�صابة «العرج» ،ما �أدى �إلى ان�سحابه قبيل ال�سباق ،ف�ض ًال عن عدم ت�أهل
ثالث ��ة فر�سان .مقاطعة هونغ كونغ ال�صينية يمثلها فار�سان ولكن يبدو �أن فار�سنا «جونغ»
ال يحب االختالط معهما.
تل ��ك المواق ��ف االنعزالي ��ة واالنطوائية تركت «جون ��غ» وحيد ًا تمام ًا و�س ��ط فعاليات هذا
الح ��دث ال�ضخ ��م والتاريخ ��ي ،والمفاج� ��أة �أنني اكت�شف ��ت �أن ذات الإ�سطب ��ل الذي يقوم
برعاي ��ة جواد «جونغ» يقدم خدمات ��ه لجوادين يعودان لفار�سين من مملكة تايالند ،وعلى
الرغ ��م م ��ن تمكنهما التوا�ص ��ل باللغ ��ة الإنجليزية �إال �أنه ل ��م يكن هو الح ��ال مع «جونغ»
المت�شب ��ث بلغته ،وذل ��ك عندما �سلمني ق�صا�ص ��ة ورق تحمل كلمت ��ي «حام�ض اللآكتيك»
باللغ ��ة الإنجليزي ��ة ،وكان وا�ضح ًا وجلي� � ًا بالن�سبة لي �أنه لج�أ للغير وطل ��ب الم�ساعدة في
ترجم ��ة تلك الكلمات من اللغة ال�صينية �إل ��ى الإنجليزية ،ليت�سنى له الح�صول على بع�ض
المعلوم ��ات حول كيفية التعامل وا�ستخدامات هذا المركب .وكانت مهمة تو�صيل معنى �أو
كيفي ��ة ا�ستخدامات ذلك المركب للفار� ��س «جونغ» ،بمثابة مع�ضلة لي وتحد كبير ،وبغ�ض
النظر عن المدى الزمني والكيفية والجهود التي بذلتها� ،إال �أنني كنت على �أتم اال�ستعداد
وب ��كل �صدق في �ش ��رح كيفية تراكم حم�ض اللآكتيك وال�سب ��ل الكفيلة بتجنب ذلك خالل
التدريب لهذا الفار�س ،ولكن كما قال ال�شاعر :
ولكن ال حيا َة لمن تُنادي
ناديت ح ّياً
َ
َ�سمعت لو
َ
لقد �أ
ولذل ��ك ف�شلت كافة تلك الم�ساعي والطرق التي تحايل ��ت عليها لتو�صيل المعلومة له ،لأن
�صديقن ��ا ال�صين ��ي لي�س ف ��ي جعبته �سوى خم�س مف ��ردات من قامو�س اللغ ��ة الإنجليزية!
استعدادات «جونغ» ما قبل السباق...

عندم ��ا و�ص ��ل معظم الفر�سان الم�شاركون في ال�سباق في وقت مبكر �أو حتى قبل �أيام من
بداية ال�سباق لإجراء الك�شف البيطري ،لم يكن بينهم الفار�س «جونغ « ،حيث تكفل ال�ساي�س
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انطالق السباق المنتظر...

قب ��ل انطالق ال�سباق ،نجحنا في تناول �إفطار �سري ��ع .وانطلق ال�سباق وفي مقدمته �سمو
ال�شي ��خ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ،عاز ًال فريقه عن بقية الركب ,ي�أتي خلفهم
الفري ��ق البحريني ،العماني ،ثم م ��درب �إ�سطبالت الإمارات جوم ��ي بونتي ،ثم الفار�سة
البولندي ��ة كامي�ل�ا كارت ،ثم توالت جموع الم�شاركين زراف ��ات ووحدانا ،ولكن ومن على
البع ��د ا�سترع ��ى انتباهي ولفت نظري ح�ص ��ان يهرول ،لم �أ�ستطع معرفت ��ه �أو تمييزه في
اللحظة الأولى ،ولكنني �أدركت �أنه الفار�س «جونغ» الذي انطلق مت�أخر ًا ليلحق بزمالئه.
ل ��م ت�صل ال�شم�س �إلى و�ض ��ع الظهيرة ،وت�سارعت وتيرة المنطلقي ��ن ،وبدا جلي ًا �أن جواد
الفار�س ال�صيني «زهي جونغ» في و�ضع �صحي حرج وال ي�سمح له بمتابعة وتكملة ال�سباق،
وكن ��ت في حالة ا�ستغ ��راب وتعجب �شديدين ،كي ��ف لم يبلغه الم ��درب الفرن�سي بحقيقة
الأمر؟ �أم هل المدرب نف�سه لم يلحظ الحالة ال�صحية للجواد؟
�أي ًا كان ومهما كانت الح�صيلة ،ففي نهاية المطاف لم يوفق الفار�س «جونغ» من موا�صلة
ال�سب ��اق واكتف ��ى بتكمل ��ة الجولة الأول ��ى ،وهذا الف�ش ��ل كان بمثابة خيبة �أم ��ل كبيرة له،
وف�ضلت االبتعاد عنه لفترة ق�صيرة.
ختام سباق سارتيللي...

بينما ا�ستم ��رت مجريات �أحداث ال�سباق ح�سب ما هو مخطط لها ،وا�صل بقية الفر�سان
تكملة بقية الجوالت ،بينما ن�شاهد الفار�س «جونغ» منتظر ًا �أمام بوابة الفح�ص البيطري،
وحيد ًا مفتقد ًا ل�شخ�ص ي�سرد له حكاية وق�صة م�شاركته ،والتي انتهت بعد �ساعتين فقط
من انطالق ال�سباق ،تلك الرحلة التي عبر بها قارتين ،قاطع ًا خاللها �آالف الكيلومترات
و�أنفق عليها �آالف الدوالرات.
ذل ��ك ال�شعور بالإحب ��اط لم يفقد �صديقنا ال�صيني روح الدعاب ��ة والفكاهة ،و�سرعان ما
ع ��اد �إل ��ى �سجيته المرحة وه ��و ي�شاهد الفر�س ��ان الذاهبين والآتين عن ��د بوابة الفح�ص
البيطري .حقيقة وفي اعتقادي ال�شخ�صي �أن الفار�س «جونغ» ،ا�ستمتع فع ًال بيومه كبقية
الم�شاركي ��ن ،و�أتمنى وكلي �أم ��ل عند م�شاركة «جونغ « المقبلة ومن دون قف�شات� ،ضرورة
ا�صطحابه من ي�ساعده في تروي�ض لغته ،و�إال �س�أكون م�ضطرة لتوفير ذلك المتحدث للغة
ال�صيني ��ة وم�ساعدت ��ه على اكت�ساب �أف�ض ��ل تجربة خالل فعاليات موندي ��ال ك�أ�س العالم
للقدرة .2014

33

