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ـية اجلديدة لآلداب الـتي نشأت بعد قرار فـازت الروائية ماريس كونـديه من منطقة جـوادلوب الفرنسـية الواقعة في الـبحر الكاريـبي بجائزة األكاد
ية السويدية تأجيل جائزة نوبل لآلداب هذا العام فيما تسعى الحتواء عواقب فضيحة اغتصاب. األكاد

ية اجلديدة هذا العام ردا على الفضيحة وتأجيل نوبل لآلداب. وأسست أكثر من مئة شخصية ثقافية سويدية األكاد
ية اجلديدة في مسوغات منح كونديه اجلائزة ”تصف في أعمالها ويالت االستعمار وفوضى ما بعد االستعمار بلغة دقيقة وقوية.“ وقالت األكاد

ية الـسويديـة عن اختيار ـانحة للـجائزة وهي األكـاد وللمـرة األولى منذ عـقود لم تتـضمن جوائـز نوبل هذا العـام جائزة اآلداب بـعد أن عجـزت اجلهة ا
فائز بسبب خالفات شديدة وانشقاقات داخلها.

ـنسوبـة إليه وطعن في زاعم ا يـة حكم عـليه هذا الـشهر بـالسجن عـام بتـهمة االغـتصاب. ونـفى الزوج ا ويدور اجلدل حـول زوج إحدى أعضـاء األكاد
احلكم.

قاعد األخرى الشاغرة وإعادة بناء الثقة. اضي وتعمل على شغل ا ية السويدية عضوين جديدين األسبوع ا واختارت األكاد

رسالة ستوكهولم 
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روءةَ ب الرجالِ وقِسْتَ ا
       فأنتَ سليلُ الفتى الضَيغَمِ

دى اليُطاقُ اَال كلُّ هذا ا
      فخذني بحضنِك كي أرتمي

ألنّك نبض يَمدُّ الشعورَ
          بهاالتِ ضوءٍ ولم يَظْلمِ
وترمي على وجعي الباسقات
         أكاليلَ فخرِ بال مِعْصمِ

ألنّ يديك علتها النبالُ
      أناختْ بخمسٍ  بثغرٍ ظَمي

حس ..تقطّعهُ الباتراتُ
            بكف دَعيٍّ بغيٍّ عُمِي

تَباريحُ يومِك منذُ احترابٍ

أبَيْتَ وحَسْبُك .. لم تُظْلمِ
        مَزيداً من الصَبْرِ والعَلْقمِ

ولن يَسْتفزَّك ذاك الضجيجُ
ُحكَمِ      صبوراً على شوطِك ا

لتَرسِمَ أفقا عالهُ الضميرُ
ُتْخمِ         وآخرَ من جودِك ا

نايا تَدسُّ الوجومَ كأنّ ا
          الى خافِقيكَ ولم تَبْرمِ

ُ ألنّك قُدْس.. حباك اليق
ُلْهَمِ          بصومعةِ العالِمِ ا
ويومُك يبقى عصيَّ الزوالِ

ُفعَمِ انالَ من ضَوْئكَ ا       
يردّدُ كلّا ..نشيدَ األُباةِ

      وحشدُ الشهادةِ لم يُهزمِ
ومهما تعكّزَ ذاك اخليالُ

ُبْهمِ       وألقاكَ في الشَركِ ا
وشَدَّ الرحالَ الى شانئيكَ

ُضرَمِ        لينجوَ من هولِها ا
فأضحى يُحشّدُ تلك الضِبَاعَ
   جرى في هوى الغادرِ التوأمِ

ّا استبانَ ..و  فخابَ بسعيٍ
         أطلّ على ناكثٍ أسْخَمِ

تكشّفَ .. أنّى لذاك الزنيمِ !
         إذا مالَ عنهُ بنو مُلْجِمِ

ووغدٍ تَسلَّطَ مُذْ ألفِ عامٍ
ٍ ولم يُشْكم           يحولُ بع

ائراتٍ  يُسدّدُ من حومةِ ا

ِحْرَمِ        الى صدركِ األعزلِ ا
لترسو قِالعُك وَسْطَ السهامِ

أتَمِ              بِمُعتَركِ الدمِ وا
كأنّ يزيدَ اخلَنا والفسوقِ

ُغرَمِ         على جانبيهِ شذا ا
تندّرَ حتَى أغاظَ الفرات 

       فأصْبحَ في حَنَقِ األبكمِ
أبيتَ ..وحقك لم تُلجمِ

ُبْرمِ       جَسوراً على موتِك ا
ِ العجافِ وإنَّ احتطابَ السن
       تأسّى .. بِبَأسِك لم يُثلمِ
تخطّيتَ ليلَك من دون شكٍّ

       فكنت الدليلَ الى األجنمِ

      شجاها من احلَدثِ األعظمِ
كذلك نحن أبا الشهداءِ  

ُظْلِمِ            لفي ذلك احلَلكِ ا
نَزَا طامع يستبيحُ احلياةَ

          تَمرّسَ باحلائلِ األدهمِ
يراهنُ كيف يُريدُ اللحاقَ !

          بجعجعةِ الفائزِ األقدم
كأنّ السياسةَ في عُهرِها

ُعْدمِ        أشاحتْ بوجهٍ عن ا
وأرختْ ألذنابِها الطامع

َغنمِ             سبيلَ اإلِنابَةِ وا
فعدنا نُلَمْلِمُ شُعْثَ اجلباهِ

        بذاكَ الكَسَادِ بال مِحْزمِ
وجعاتِ نُسَامُ على مضضِ ا
      فَنُلقى الى جُحْرِها األَعْتَمِ

أليسَ العراقُ سليلَ عليٍّ ?
     ويبقى السؤالُ صريعَ الفمِ
فكيف تَسَنّى ! وفي أيّ عهدٍ

       غدا حَلْبةَ السيّدِ  األعْجمِ
فياابن الضياء وصَنْوَ البقاءِ

         بغيرِ الشهادةِ لم تَسلمِ
حملناكَ جُرحاً بِكِبْر العراق

ُقْحَمِ      سَموتَ على جُرحِنا ا
فِداء ليومك في الدامياتِ

. ُجرمِ             وما فعلتهُ يَدُ ا

مـساجـدها و مضـايف أهلـيها .. و
تدحرجـت علبة حتى أسـتقرت عند

حذاء كبير القرية ..
- أنـت أيهـا اخملـبـول من دلّك على
هــذه الـتــجــارة اخلـبــيــثـة .. تــبـيعُ
فـــرحـــاً بـــ عــشـــيـــرة الـــيـــتـــامى
والـثـكـالى .. من تـظن نـفـسك أيـهـا

تجاسر على حزننا . ا
و إصـــفـــرّ وجـه الـــشــــيخ و بـــدأت

رعشة تسري في أوصاله .
"ولكـنـنـا النطـرد ضـيـفا " إسـتـطرد
الـكـبـير - أكـرمـوه فـمـا أظنه أن اال

ضل طريقه . 
غامرة و ظن اجلمـيع أنها نهـاية ا
 ,لــوال أن تــعــلـقت طــفــلـة بــعــبـاءة
الــكــبــيـر ,وهــمــست في اذنـه أمـراً
إحمرّت ألجـله عيونه وبانت فورة

الغضب على مالمحه..
- إمنحها ماتريد .. 

و اختـارت الـطفـلـة العـلـبة بـالـلون
األحــمــر و فـرت ودفـع اجلــد أمـام
ـتطـفل ثـمنـها .. ولم يكن عيون ا
ـنطق أن يـبـتـاع حلفـيـدته فقط .. ا
صاح : "بع وانصرف وال تعد هنا
ــال مـنـهم ـلك ا مـرة أخـرى" ولـم 
اال قـلة قـلـيـلـة وطمـعـا بـيـوم فرح
بــعـد ســنـون األسى ,أبـدل الــنـاس
ـعـلّـمـة بـاألسـود صـور ابـنــائـهم ا

وآخـــــر بـــــذالت إخـــــوانـــــهم الـــــتي
تـــضــــرجت بـــاألحــــمـــر وأغــــلـــفـــة
الرصـاصات الفارغـة التي استقرت
في صــــدور الـــــعــــدو وأجــــزاء من
مـذكــرات رجــالـهـم عـلى الــســواتـر
أبـدلوهـا بنـايات لـلدبـكات وعـطور
رجــالــيــة لألرامل ودفــاتــر مــلــونـة
لـلـصـبــايـا واألوالد تـبـاع مع أقالم
بـألـوان جـمـيـلـة لـرسم قـلوب احلب

ورسائل الغرام . 
في الــيـوم الـتــالي شـاع اخلــبـر في
الــقــرى اجملـــاورة وإمــتــنــعــوا عن
ــغــامــر شــراء بــضــاعــة الــشــيخ ا
الــقــرى الــتـي تــتــشــاءم من احلــزن
صارت تغلق بـابها بوجهه وكانوا
يـتفـرجـون عـليه من الـنـوافذ إال ام
الـطـفـلة الـتي حتـتـضـر. اذ جترأت
وإشــتـرت دفـتــر مـذكـرات أعــجـبـهـا
لـــون غالفه وفـــرشـــته عـــلى صــدر
ـيـؤوس مـن أمـرهـا .. و فـي فـجـر ا
الحـق صــــــرخت األم بــــــالــــــنـــــاس:
"الـشهـداء أحيـوا طـفلـتي الشـهداء
نـفخوا فـيها من روحـهم .. إصحوا
يـانـاس .. هـذه كـرامـاتـهم أحـمـلـهـا
بــ ذراعي".. وكـانت حتــمل طـفـلـة
بلون احلياة .. و سرت االنباء مثل
الــنــار بــالــهــشــيم أن اشــتــروا من
ذكـــريــات الـــشـــهـــداء وضــعـــوا في
بـيوتـكم فـلهـم فعل كـفـعل األنبـياء
ــــريـض ويــــزوجـــون يــــشــــفــــون ا
الـــعـــوانس ويـــقـــضـــون الـــديــون
ويــشـــبــعـــون اجلــوعى . وتـــقــاسم
الـناس قطـعاً من بقـايا األبطال من
لم يــحــصل كــان يــســتــعـيــرهــا من
جـاره. وتـسـارّ الـنـاس فـقـد حتـقق
أغلب أمـانيـهم فعال. إال أبـناء قـرية
الـشـهـداء فـقـد غـلب عـلى ظـنهم أن
بـــائع الــــفـــرح غـــشـــهـم فـــنـــايـــات
"الــدبـكـات" أصــدرت عـلى يــد أمـهـر
عازفـيهم أحلـاناً كـالنشـيج مواالتٍ
أحــرقت قــلــوب األمــهــات وبــكــرت
األرامل لـقبـور رجالهـا ترش عـليهم
من عــطــور الــشــيـخ بــيــنــمــا رسم
األبـناء على دفـاترهم صـور آبائهم
مـــقـــطـــوعي الـــرأس أو مـــفـــقـــوئي
األع والـلون األحـمـر يسـيل على

تراب القرية من زوايا الدفاتر .

"ظـنــنـتهُ ذئـبـاً في الــبـدء.. لـوال لـطف
ربك لــكـــان اآلن جــثـــة هــامــدة حتت
عــجالت الــبــاص; لــوَّح بـعــصــاه في
الـوقت الـضائع ومِـلتُ عن الـطريق" .
و تـــأمَـــلت عـــيـــون الــقـــوم الـــعـــصــا
بالـتزامن مع قـصة الـسائق الـبائس
خـيـزران مـزركـشـة بـكلّ األلـوان الـتي
تـتــخـيــلــهـا إســتـراح قــربـهــا شِـوال
ـلـوء حـتى عـنـقه .. بـيـنـمـا قـرفص
جنبها الـشيخ محدودب القامة وهو
يـزدرد فــطـوراً من خــبـزٍ يــابس ولـ
قبرة ..  خاثر قدّمهُ لهُ ناطور ا

- واآلن أيها السادة إلى العمل ..
كسـوة جلداً أخـيراً نطـقت العظـام ا
بـعد جـهـدٍ جهـيدٍ في أن يـفـهمـوا منه
حـرفــاً.. و إنـتــظـر الــقـوم شــرح هـذه
قتـضبة .. ولـكن الشيخ لم الـعبـارة ا
ـــهــــلـــهم نـــزل بـــحـــرص احلـــافـــة
الـصـخـريـة للـمـقـبـرة جتـاه الـقـرية و
ندهـش والفـضولي تـبعه جوقـة ا

.. و مـا إن سار بـ أحواش الـقرية
حــــتـى وضع ســـــبـــــابـــــتـه في اذنه
وصــرخ : "فــرح يـانــاس فــرح .. من
يشـتري الـفرح يـاناس .. نـقايضُ و

نبيع ".. 
و صــدح صـدى صـوتـه بـ جـدران
ـلتـفة البـيوت الى سـفوح اجلـبال ا
حول القرية وارتدت لتوقظ الغاف
و الـغـافـل ,و حتـلق حـوله أطـفـال
مـلـفعـون بـاألسود و نـسـاء تغـيرت
ألـــوان وجــــوهـــهـــا لـــلـــون صـــخـــر

القرية.. 
- اشــتـري فـرحــاً و دع حـزنك فـات
وقت احلـزن وجـاء وقت الـسـعادات

.. اقترب و شاهد ألوان الفرح..
وفتح عـقدة الشوال و تـناثرت علب
بألوان لم يعـهدها األهلون من قبل
األحـمـر و الـزهـري و الـبـنـفـسجي..
هذه القرية ال عهد لها اال باألسود..
األســود يــلف جــدرانـهــا و مــنـارات
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الديوانية

لم تذنبي
فأنا بكل صراحة
ووقاحة وجهالة 

(أنا مذنب)
لم تذنبي

هل تذنب الشمس البريئة
غرب ? في وداع ا

نير هل يذنب القمر ا
في صباح أشيب ?
هو طبعهم هذا الذي

تعجب يدمي احلمام بزهوه ا
هل تطربي 

يا نفس من دنس الرحيل وتشربي ?
هل تــــمــــرحـي والــــقــــلب بــــ خــــوافق

ودوافق
ضي وانت بكل وقاحة

تتهربي
أوتضحكي
أوتلعبي

يـــــا نــــفـس من نـــــفــــسي
خجلت

ومنك يا نفسي اهربي
أواه يـــا قـــحط الـــقـــلــوب

تعب ا
الـــله يـــا طـــعم الـــرجــوع

األعذب
فـالـقـلب بـ تـأوه وتـنـهد
يــصــغي الى وقع عــظـيم

مُندب

لم تذنبي
انا من قتلت الروح

انا من سكبت الكأس
انا من خنقت القلب

كـــلــــتــــا يـــدي زالزل مـن فـــرط قــــبح
إساءتي

من سوء ما صاغ السراب
وبعد كل إساءتي

وغباوتي
سامحتني

ووقعت في ذنبي 
وكـــأنــنـي والــذنب فـي هــذا الـــزمــان

كتوأم
من فرط حب .. قيل يا ذنب أذنب.

V½c  U½√
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بـــدأت خــيـــوط الــشـــمس تـــضيء تــلك
ـهـجورة وتـلـتف حـول األزقة بـاني ا ا
لـتـويـة بدون أسـتـئـذان تـلك التي لم ا
يــتــجـــول بــهــا أحـــد ســوى ســيــارات
ظـهـر مـركـونة قـرب الـبـنـاية ضـخـمـة ا
ـتــأكــلـة بــفـعـل الـرطــوبـة الـعــمالقــة ا
بــطـرفــهــا بـاب حــديـديّ تــرابي الــلـون
يعلوه الصدأ جتاورها ساحة فسيحة
ـســاحــة مــتــرعـة بــالــســلع احلــديـدة ا
ظـهـر خلف تـلك السـيارات بـعثـرة ا ا
الضخمة ركنت سمارة سيارتها سالكة
احلــذر بـــدقــة وعـــيــنـــاهــا تـــبــحث عن
ـعلـومة الـتي شبـكت بعـقلـها من أحد ا
طـالب اجلــامـــعـــة ســارت بـــخـــطــوات
بنى مـتثاقـلة ساحبـة بقدمـيّها نـحوَ ا
كـان مـشوبـا بـالرائـحـة الكـريـهة كـان ا
الـتي تــفــقــد األعـصــاب أخــذت بـعض
ا جعل ناديل وضعتهـا على فمها  ا
الــرعب يـزداد داخـلـهـا عــنـدمـا سـمـعت
أصــواتـا صــادرة من أحـد الــغـرف من
مــجــمــوعــة رجــال وكــان واحــد مــنــهم
صــوت أبــيـهــا! كــانت األرض تـتــكـدس
ـقوى أكـيـاس الـنـايـلـون والـكـارتـون ا
الــذي ركـلــته مـتــفـاجــئـة دون حـذر ولم
يـنـتـبه أي مـنـهم عـلى صـوت الـعـثرات
حـيث كانت أصواتـهم متـعاليـة فتحت
سـمارة الـبـاب وهي تنـظر بـبطء عن ما
يــدور هــنـــاك فــضــلًــا عـن اصــطــفــاف
أجــهـزة الـتـبـريـد الـضـخـمـة خـلف تـلك
الـطــاولـة دائــريـة الــشـكل الــتي جتـمع
الــرجــال كــانت وجــوهــهم ذات مالمح
مـقطـبة تـكشف مـعانـاة طويـلة من كدح
ونصـب كان صـمـتهم شـبـيهـا لـلحـجر!
أمـا أبــهـا أصــبح مــقـفل الــفم شـفــتـاه
مــزمـومـتـان مـتـوتـرتـان كـأنـهـا حتـبس
كلمة تريد اخلـروج! وبعد تلعثم طويل
أطـــلق ســـؤاله (مـــا الــــذي أتى بكِ الى
هـنـا?) كــانت إجـابـة سـمـارة خـروجـهـا
بــفــائق الــســرعــة حلق بــهــا هــائــجًــا
مـسـرعًــا كـمـصــاب يـبــحث عن ضـمـاد
اسـتمـر يناديـها بـصوت مـرتعش حتى

أوقفهـا ليبرر لـها ما رأت صرخت في
وجـهه وزمـجرت هـائـجة...بـدأت بِـفتح
بــــاب الـــســــيــــارة الـــســــوداء الــــلـــون
رتَعشـت كسعفة مستـعجلة بِيَديّـها ا
خــفــيــفــة داهــمــتـهــا الــريــاح فـي يـوم
عــاصف أظــهـرت احــتـدام الــدمـاء في
عــروق جـبـيـنـهــا الـعـريض وأجـزائـهـا
كـلـيًـا انـطـلـقـت الـسـيـارة بـعـنف غـيـر
مـــلــحــوظ بــدأت تــعــطف بــاجتــاهــات
مجنونة كالـقطة جتري مرعوبة كانت
ثـرثرة ذكـرياتـها مع أبـيها مـثل شريط
مـتـتابع من صـورة مـتكـررة تـلك التي
تغطي نـصف الصورة أمامـها بدموع
كيف يستطيع اإلنسان أن يكون مزيفا
وكـذابــا! هـو يـفـعل مــا نـهـاه الـله وإن
ــواعـــيــد كل يـــثــبت بـــصـــمــود تـــام 
الـعـبـادة كـان كـصـفـاء سـمـاء أسودت
كـلــيًـا بـدخــان حـريقٍ مــلـتــهب بل كـان
يــتـــرـس حــمــلــة شــبـــابــيــة (الــطــريق
األبــيض) خــاضـعًــا أمــامــهـا الــفــسـاد
اإلداري الـــذي  تَــرشـــيـــحهُ من قـــبل
مـجـمـوعـة ناشـطـ كـانت كـافـيـة تلك
ارة به اإلفـكار لِـتغطـي مسار طـريق ا
ـرآة في حلــظـة رمت نَــظـراتِـهــا عـلى ا
العـاكسـة وإذ بأبـيهـا مايـزال مسـتمرًا
بــالــلـحــاق بِــهــا لــكـن صــوتــا واحـدا
اســـتــطـــاع أن يــوقف كـل شيء وكــأنه
ــبـاراة مــا! صـادرًا من جــرس نـهــايـة 
ســـيـــارتـــ مـــتَـــضـــارِبـــتـــ ورجــال
مــضـــطــربـــة احلــال وأصـــوات قــويــة
متـداخلة تقـتحم غشاء ألـغثيان ودماء
حـــارة جـــاريــة تـــنـــحـــدر عــلى األرض
 ... وكــأنــهـــا قــاصــدة لــتـــكــوين نــهــرٍ
واانـتهت اجلـولـة بـفتـحـة عـ بطـيـئة
احلـركـة! بــدأت األيـام حـاكـمـة بـسـجن
مؤبـد على جـسدهـا النـحيل ولـسانـها
مـتــلــجــلج مــدة طـويــلــة مأل أذنــيــهـا
في أسـرة مــتـقــابـلـة ـطــبق الـصــمت ا
تــفـصل بـيـنـهـا مـنـضـدة صـغـيـرة ذات
مــجــر واحـد فــضي الـلــون يــفـصل كل
ـــنــيـــوم ذي بــاب غـــرفــة جـــدار من األ

عريـض كـانت تـستـيـقظ في صَـخب
في الـــســـادســـة صـــبـــاحًـــا كل يـــوم
لِـإعــطــاء الـدواء والــفــطـور مـن قـبل
المح التى ال مرضات مـزمزمات ا ا
تـب مالمح الـرحمـة علـيهن تـأخير
ستحيلة ضَجتهن أحدى أالمنيات ا
لـكن في أوقــات أخــرى لم تـراهن إال
أشـخـاص ذوو مــعـرفـة او مـصـلـحـة
ـال احلــلـوى شـهــيـة لـهن مــا! كـان ا
كــالــنــمل تــمــامــا يــأتــ مــســرعـات
نـشـيـطـات كـانت بـجـانـبي فـتـاة في
ـراهــقـة نــحـيــلـة اجلــسم كـان سن ا
صــوتــهـا يــخــرج عــبـر الــعــازل بـ
الـغــرفــتــ الـصــغــيــرتـ صــوتــهـا
الــزاخـــر بــالـــتــرجـي طــالـــبــة رؤيــة
طـبـيـبـهـا اخلـاص وهم مـسـتـمـرون
في أعــــطـــاء احلـــجـج والالمـــبـــاالة
كـانت تـوصل طـلـباتِـهـا من خالل أم
سـمـارة الـتي كـانت تـرافـقـهـا دائـما
في يـــوم االول من احلـــادث لـم يــأت
أبـوهــا كـان يـخـشى عــلـيـهـا ان رأتهُ
تتـدهـور حالـتـهـا لكـنه في يـوم ثان
سـحـبـهُ فـؤادهُ ألـيـهــا قـلـقًــا عـنـدمـا
شـفى كانت وصل أبـو سمـارة الى ا
قـــــدمـــــاه إحـــــداهـن جتـــــر األخــــرى
عاجزتـان عن احلركة ونبـضات قلبه
كإنها اطالقـات نار في ساحة حرب!
أمــا ســمـــارة فــكـــانت مــســـتــلـــقــيــة
بـاســتــسالم وشـعــرهـا مــلــتف عـلى
جانبـها غارقة في الـنوم كان مترددًا
ـســة خـفــيـفـة من مــنـاداتــهـا كــانت 
متـقـاطعـة وصـوت يتـصـاعد "ابـنتي
هل أنتِ بـخـيــر?" لم يـسـتـطع تـقـد
اعـتــذار مـا; فال أحـد يــعـلم مـا الـذي
حــدث حـتى سـمــارة لم تـعــد تـتـذكـر
سرع أعلن األب شيئا! عنـد رحيلهُ ا
لكن فاجئ بـحجة العمل عن سفره ا
زوجــته رفـضت بـانـفـعــال لـكـنـهـا لم
تـستطع تـغيـير شيء.. بعـد أيام قام
سـتشفى أصـدقاؤها بـزيارتهـا في ا
الـذي أجـتمـعـوا دفعـة واحـدة وكان(
ـلئ وجه لـؤي) واحـدا مـنـهم كـان 
اســـتـــغــراب بـــائن بل كـــان يـــحــتل
مالمح وجـهُ! بــدأ بـــطــرح اســئـــلــته
الـفاحـصـة عن مـا حـدث كان يـعـتـقد
انه آخر شخص رأته ثرثروا بشكل
ـرضى وفي روتـيــني كـكل زيــارات ا
مــــنـــــتـــــصـف احلـــــديث تـــــداخــــلت

ذكرياتها.
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