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ترجم عاصر ا من الشعر أآلشوري ا

تقاسم الكاتـبان اجلزائريان مـحمد فتيـلينه وصادق فاروق جـائزة الطاهر وطـار للرواية في دورتهـا الثانية والـتي تمنحهـا سنويا جمـعية نوافذ ثـقافية. وفاز فـتيلينه
وتى. باجلائزة عن روايته ترائب.. رحلة التيه واحلب بينما فاز فاروق عن روايته الدفن سرا يسعد ا

 واختارت جلنة التحكيم الروايت من ب ست روايات وصلت للقائمة النهائية للجائزة في يناير كانون الثاني منوهة بباقي االعمال األخرى في القائمة.
ي إبـراهيم صحـراوي والناقـد مخلـوف عامر واألسـتاذ اجلامعـي فيصل األحـمر والكاتب  وتشكـلت جلنة الـتحكـيم برئاسـة الباحثـة آمنة بـنعلي وعـضوية الـكاتب واألكاد

سفيان زدادقة. 
ـؤلف واحلقـوق اجملاورة وحتمل اجلـائزة الـتي تـأسست في  2016اسم الكـاتب اجلـزائري الـراحل الـطاهـر وطار 1936- 2010 ويرعـاها مـالـيا الـديوان الـوطـني حلقـوق ا

لوندا. 
وكانت اجلائزة ذهبت في دورتها األولى لعام  2017إلى الكاتب بلقاسم مغزوشن ومحمد األم بن ربيع.

رسالة اجلزائر
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نرفع اكفنا نحو السماء
فتمطر  الدموع

ونـــــــــــصـــــــــــرخ فـي وجـه
الدواعش

أنتم كالذئاب الوحوش 
ـــــــكن  بـــــــأسم كـــــــيف 

الله....
نقطع أعناق النساء

ويقتل أنسان
يــــا ويــــلــــكـم من غــــضب

الشعوب!
عـــنــــدمـــا حتــــ ســـاعـــة

- انك تـتـكـلم بـدرجـة عـالـيـة من الـثـقة
وهــذا مــثـــيــر لالســتــغــراب  ,مـاذا ان
عـــدلت ولم ارحل ! تـــســـاءلت الــفـــتــاة

باستغراب .
- بل سـتـرحـلـ . انـا واثق من نـبوءة
الـشـيخ . فـنبـوءته بـحـيـاة هذه االرض
هي بيـنة عـلى زوالهـا . انك ستـرحل
رغــمـا عــنـك وان قـررت الــعــكس  ,ذلك
ن تـكـنـ لـهم لـكـون قـرارك مـرهـونـا 
الــود واالحــتــرام  ,وهم وان كــنــوا لك
ذات الود لكنهم يجهلون االشياء التي
وت من تسعدك . سـترحل  ,سوف 
ينادي باسمك وستعودين غريبة حتى
بــ مـحــبـيك . لــيس وطـنك اال االرض
الـتـي حتـبك وتــعـطــيك مــكـانــتك الـتي
تـستـحـق  ,امـا هم فـلـديهـم ارضهم ,
وستبقـ تستجـدين شيئا من ارضهم
لعـلك تشعـرين بشيء من الراحـة لكنك
ـا ـنـون عـلـيك  لن جتـديـهـا  ,انـهـم 
يعطوك  ,وشعـور الراحة لـديك ما هو
اال شعور بـرضاهم عنك  ,انك جتعل

من كالمهم عنك وأفعالهم مقياسا لك ,
لـــكن هــــيـــهـــات ان يــــكـــون ذلك قـــدرك
احلـقــيـقي  ,فــانت اعــلى قـيــمـة من ان
يقـيمك هـؤالء او يسـيروك  ,كمـا عليك
ـشاعيـة والقـيمة , ان تعـلمي بـعالقة ا
كـلمـا تمنـت ارض وطأة اقـدامك علـيها
لــنــدرتك  ,كــنت اعــلى قــيــمــة من تــلك
ــشـــاعــة الــتي تــطــأ االراضي كــلــمــا ا
سـنـحت لهـا الـفـرصة . كـمـا ان وطأتك
ألرض خــصـبــة لــيس كــوطــأتك ألرض
ظهر  ,فكم من بور  ,وكثير ما يخدع ا
ارض تـكــثــر بـزرعــهـا إال ان زرعـــــــهـا

ليس بنافع . 
هـذا مـا اريد اقـوله عـزيـزتي في ايامي

االخيرة معك .
- يا حجر هال تكلمت اكثر  ,ان كالمك
غـريب  ,كــيف لألرض ان تـزهــر جملـرد

مرور انسان !
ا - في احلـقـيـقة انـهـا لـيـست ارض 
تــعــنــيه الــكــلــمــة بل انــهــا فــؤاد احـد
الــعـاشــقـ ! هــمت الــفـتــاة بـالــرحـيل

وحتققت النبوءة ...

وتــأثـيـرهـم عـلـيك  ,لــكن اعـلــمي ان تـلك
االشــجـــار الــتي من حــولـك ســتــيــبس ,
والطيور ستنتفق ,وتلك السلحفاة التي
رأيتـها  ,هي النـمط الرتـيب الذي يـناغم
حــيــاه هــذا الــعـالم  ,وســتــمــوت ايــضـا
برحيلك . انك سوف تقتل احلياة التي

كان ! خلقتيها بدخولك لهذا ا
- ان كـنـت انـا سـبب الـوجـود فـلـيس لي
ذنب ان كــنت ســبب الــعـدم  ,كــان خــطـأ

وأحاول تصحيحه .
- نعم تـستـطيعـ اخلروج من هـنا بكل
سهولة ايتها الفتاة اجلميلة  ,لكن عليك
ان تـعـلـمي ايـضـا  ,بـان وجـودك هـنـا لم
يـجـلب احلـيـاة لـنـا فقط  ,بل جـلـبـها لك
ايضا  ,لقد اصبـحت ملكة هذه االرض ,
ناخ وازداد جمالك جماال بتـأثير تغير ا
 ,كل من حولك ينادي بأسمك  ,كل من
ـا حـولـك يـنــحـني اجـالال لـنــعـمــتك . ر
مـصـادفـة ان يـطلـق علـيك ذووك تـسـمـية

النعم  ,إال انها تدل عليك . 
- هراء .. هذا هـراء .. اريد ان اخرج من

هنا .
- حـسـنـا .. اتــبـعي الـطــريق الـذي كـنت
تـــســلــكــ  ,وســـتــخـــرجـــ من هـــنــا ,
وتعودين كما كنت . اعلمي يا عزيزتي ,
ــرء ال يــخــتـار اصــحــابه فــقط  ,بل ان ا
ارضـه الـذي يـعــيش عـلــيـهـا  ,انـا اجـزم
بـأنك ستـخرجـ فهـكذا تـقول الـنبوءة ,
وليس لـنا مصـير اخـر غير الـفناء  ,لكن
اعــلـــمي ان بـــخــروجـك ســتـــخـــســرين ,
فـجـمـيع االراضي الـتي سـتـطـؤهـا قدمك
وان ســـتــرين بـــريــقــهـــا إال انــهــا زيف ,
سـيـأتي الـيـوم الــذي سـتـحـنـنـ به الى
هــذه االرض الـذي يــصـرخ كل من فــيـهـا
بـــاســمك  ,وحتــاولــ الــعـودة  ,لــكن ال
تـستـطـيـع  ,فـكل مـا تـريه االن لـسوف
كما ـطاف الى عدم  , يفنى ويـنتهي به ا
عـنى . اسـلكي ان حـيـاتك سوف تـفـقـد ا
هذا الـطـريق وامضي  ,سـنمـضي مـعا ,
طـاف الى وجـهة ال كالنـا سـينـتـهي به ا
يــــريـــدهـــا  ,وكالنـــا ســــنـــحن الى هـــذه
الـلــحـظـة  ,هــذا ان بـقــيت انـا عــلى قـيـد

احلياة ولم افنى . 

جـثت عـلى ركـبـتـيـهـا عـلى ثـرى تـفوح
ـزته خـاطـفة , مـنه رائـحـة طل سـقط 
شـعـرها الـكـستـنـائي نشـر شـذاه بهـبة
ريــاح حـركت غـصن حط عــلـيه طـائـر .
سـرعــان مـا تـعــرف الـثــرى عـلى راحـة
يــديـــهــا الــطـــريــتــ صـــرخت فــتــردد
الصدى وطار الطائر . رفعت شيئا من
الـثــرى ورمـته بــاجتـاه الــسـمــاء لـكـنه
تــسـاقـط حـبــات بــرد . رد الــرعــد عـلى
صـرخــتـهــا وبـكت الــسـمــاء . صـرخت
الـشـجرة آالء  ,الـتـفـتت الـفـتـاة ونادت
"مــاذا ". انـتـصـبت اغـصـان الـشـجـرة :
طر" .  "انا لم اقصدك بل قصدت ا

- لكنك ناديت اسمي !
- كال انا لم اناديك البته.

صرخ بـرعم تفتح لـلتو نـعم انها آالء ,
التفتت الفتاة وقالت:

- ماذا تريد ?
- ال انا لم احدثك  ,بل تكلمت مع امي

الشجرة .
بـــدا امــــتـــعـــاض عـــلـى وجه الـــفـــتـــاة
وقـبـضت راحـتـهـا عـلى الـثـرى فـصرخ
االخـير مـن شدة االلم  ,ومـا ان فـتحت

راحتيها صاح الثرى : 
- آالء ! 

وقفت الفتاة مرتعدة وراحت تعدو . 
- االء ... 

تصرخ االشجار . االرض والسماء .
وضــعت الــفـــتــاة راحــة يــديـــهــا عــلى
اذنـيـها إال ان الـصـوت اقوى . تـعـثرت

بحجر وسقطت  ,صرخ احلجر :
- االء . 

انــتـبــهت الــفـتــاة انه لــيس حــجـرا بل
سـلـحــفـاة كـانت مـقـلـوبــة عـلى عـقـبـهـا
واســتـــقــامـت بــتـــعــثـــرهــا  ,تـــمـــتــمت

السلحفاة :
- وجودك آالء يا فتاة .

ومـضت في طـريـقــهـا . تـذكـرت الـفـتـاة
وجـودهـا ! تـسـاءلت  ,اين هي يـا تـرى
كان الذي يصرخ باسمها ?! وما هذا ا

سمع حجر تمتمتها وأجاب :
- لم تـكن هـنـا سـوى صحـراء قـاحـلة ,
تنتقل فـيها كثبان الـرمال هنا وهناك ,
ر جمل وال قافلة وال اي كائن حي لم 
ـكــان مـيت وال حـيـاة فـيه , من هـنـا  ,ا
انا هـنا مـنذ زمن بـعيد  ,لكن مـا ترتبه
هـو نــعـمـة نـزلـت عـلـيــنـا فـجـأة  ,الـكل

عنى النعم .  يصرخ االء 
- لكن االء هو اسمي ! 

- لقـد اقترن كل مـا ترتبه بـدخولك هذا
ــكـان  ,ولــيس مـســتــغـربــا ان يــكـون ا

معنى اسمك هو النعم !
- رباه  ,ماذا تقول يا حجر !

سقط ـنـا يـا فـتـاة  , - لـقـد احـيـيت عــا
طر  ,نبتت االشجار  ,كبرت وتساقط ا
ثـــــمـــــرهــــا  ,كـــــان دخـــــولك الـى هــــذه

الصحراء نعمة .
- انــا لم ادخل الى هـنــا بـإرادتي ايـهـا
احلجر  ,بل قادني الى هنـا القدر . انا
ي الــذي احــلم حــ مــاضــيــة الـى عــا

قصة قصيرة

وقادتني تمـسـكت بي احدى الـقوافل  ,
الى هـنا  ,لم اسـتـطع الـهـروب مـنـهـا ,
وال اعلم طريق اخلالص  ,ان هذا ليس

ما اصبو اليه .
ـا دخـلت الى هـنـا بـطـريق اخلـطأ - ر
لكنك احييتي هذه االرض يا جميلة. 
- كال  ,اريد اخلـروج من هـنا سـاعدني

ايها احلجر  ,ارجوك .
- ان خـرجتي  ,فـحتى الـصـحـراء التي
كنـا فيـها  ,ستـتحول الى ال شيء  ,الن

النبوءة تقول هكذا .
قــبل عــدة نـــيف من الــســنــ  ,مــر بي
شـيخ يـسـيـر بـرفـقـة عـدد من اجلـمـال ,

لـــقــد قــال الــشـــيخ ان اســمــهــا آالء وان
اسـمـهـا يـدل عـلـيـهـا  ,مـا ان تـدخل هذه
االرض اال وسوف ترى الفرق شاسعا .

- هـراء  ,انــا ال احـد يــؤثـر عــلي قـوله ,
ولـكـني اريد اشـيـاء واجـد ان من حولي

يؤيدها  ,انا محظوظة بأصدقائي .
- نـعم  ,انــا ال انــكــر انــهم يــريــدون لك
خيرا في احيان ولـكن وبأحيان اخرى ,
وحـ يـتـعـلق االمـر بـأن تـكـوني بأرض
هم لم ينـالوا مثـلها  ,فستـكوين موضع
حـسـد لـهم . هم ال يـريـدون ان يـكون من
هو احسن منهم وان كان صديقهم  ,انا
مــتـأكـد بــأنك سـتــرحـلــ بـفـعـل قـوتـهم

اخبرني ان هذه الصحراء ستموت فوق
موتها  ,ولن يبقـى منهـا سوى الرمال ,
ال قـوافل وال حـيـاة وال مـطـر . لـكـن فـتاة
ستدخل فجأة لتـعيد احلياة اليها  ,لكن
ولألسف ليس للفتاة قرار وسينتهي كل
ـا كـان ! قـال بـأن لـها شيء الى اسـوأ 
من يـؤثــرهـا الــقـول من نــسـاء ورجـال ,
تبحث عن ارض تـرفع من شأنـها اكثر ,
هي تريـد ان تعيـش حياة سـعيدة اال ان
اقوال من تتـأثر بهم اقوى  ,هي ال تعلم
ان لــقـوتـهـا شـأنـا مـؤثـرا عـلى كل ارض
تمر بها  ,اال ان ضعفها امـام اصحابها
كـان له الـتـأثـيـر االقـوى عـلى افـعـالـهـا .

اخلالص
حـتى الـشــهـيـدات سـوف
يـــنــــهـــضن مـن الـــقـــبـــور

كطيور العنقاء
لــــتـــمــــسك بــــأعــــنـــاقــــكم

السود
وحلـاكم الـطويـلـة  ككالب

الصحراء
وتــضـعـهـا حتت مـقـصـلـة

الغضب
الـــــذي فـي أعـــــمـــــاقـــــنــــا

كالبركان يثور 
ونـرفع أصـواتــنـا كـبـروق

أشور

ألف لـعـنـة عـلى احلـكـومـة
الطائفية 
في بغداد

وحـــــــكــــــومــــــة أألقـــــــلــــــيم
العنصرية 
في أربيل

 يــتــصـــارعــان لــتـــقــســيم
العراق

وتدمـير وتهـجيـر شعـوبها
األصيلة 

مـن أآلشـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــ
وأأليزيدي 

الغتصاب أراضيهما 
وتـــــــدمـــــــيـــــــر الـــــــعــــــراق

احلضاري
وانـتــمـائـهم بــ احـضـان

أمريكا
 وأيران

هــــــمــــــا الـــــــســــــبب أألول
وأألخير 

ة النكراء لهذه اجلر
ــــشــــاعــــر الــــتي هـــــزت ا

االنسانية
ــــأســـــاة الـــــتي نـــــزلت وا

كالعاصفة 
فوق خارطة العراق

آهٍ مـن زمنٍ وأنـــتـــفـــاضـــة
الشعوب?
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لكية الـسويدية إنها يـةا قالت األكاد
ســتـقــدم جـائــزتــ لألدب هـذا الــعـام
إحـداهمـا عن العـام اجلاري والـثانـية

اضي. عن العام ا
وكانت مؤسسة نوبل قد حجبت العام
ـاضي جائـزتهـا لألدب ألول مرة مـنذ ا
نــحــو  70عــامــا في أعــقــاب ادعــاءات
ـيـة بــارتـكـاب زوج عـضـوة في األكـاد

إلساءات جنسية.
وقـــال الرس هــايـــكـــيــنـــســـتــ مـــديــر
ـؤســسـة إن نــوبل أجـرت تــغـيــيـرات ا

مهمة نتيجة للفضيحة.
وأضـاف: "اسـتـغـرق األمـر وقـتـا أطـول
ا تـوقـعـنـا لـكنـنـا اتـخـذنـا عددا من
اخلــطـــوات اخملــتــلــفـــة. ومن بــ ذلك
اســـتــبـــعـــاد األعــضـــاء الـــذين كـــانــوا
ـشـاركة ضـالـعـ في الـفـضـيـحـة من ا

في عمل جائزة نوبل".

ؤسـسة أصـبحت اآلن وأشار إلـى أن ا
مـنفـتحـة أكـثر وأن هـناك نـقاشـا يدور
ـيـة الـتي بـشـأن مـدة عـضـويـة األكـاد
مكن كانت مـدى احلياة. وأصـبح من ا

ية. اآلن ترك األعضاء لألكاد
ـية لالنـتـقاد بـسبب وتـعرضت األكـاد
الـطـريـقـة الـتي تـعـامـلت بـهـا مع سـوء
ـصـور الـفـرنـسي جـان-كـلود سـلـوك ا
ـتـزوج من عـضــوة سـابـقـة في أرنــو ا
عهد العريق الذي يرجع تاريخه هذا ا

إلى عام 1786.
ـعـنـيـة إثـر وقـد اسـتـقـالت الـعـضـوة ا
ـية كـمـا اسـتـقـالت رئيـسـة األكـاد ذلك

وأربعة أعضاء آخرين.
اضي وفي نـوفـمبـر/تـشرين الـثـاني ا
تــقـدمت  18ســيــدة بـادعــاءات حتـرش
جـنـسي ضـد أرنـو مـدفـوعـات بـحـمـلـة

"مي تو".
وقــــد وقـــعت عـــدة حــــوادث بـــحـــسب

الـكولـومبي غـابريـيل غارسـيا مـاركيز
ـنــشق الـروائي الـروسي ألـكـسـنـدر وا
ســوجلــنــسـتــ والــشــاعـر الــهــنـدي
صري رابيندارات طاغور والروائي ا

جنيب محفوظ.

تـــقـــاريـــر في عـــقـــارات تـــمـــتـــلـــكـــهــا
ـــيـــة. ولـــكـن أرنـــو نـــفى تـــلك األكـــاد

االدعاءات كلها.
ـنظمـة ضد اقتـراح بإلغاء ثم صوتت ا
عـضـويـة زوجـته الــشـاعـرة والـكـاتـبـة
كـاتـرينـا فـروسـتـيـنـسـون من جلـنـتـها

كونة من  18عضوا. ا
وقــيل إن هـذا الــقـرار وسط اتــهـامـات
ــصـالح وتــسـرب أســمـاء بـتــعـارض ا
ـنـظـمـة الـفـائـزين أدى إلى انـقـسـام ا
وأثار موجـة من االستقاالت من بـينها
اسـتـقـالـة فـروسـتـيـنـسـون واسـتـقـالـة
ـيـة بـروفـيـسـور سارا رئـيـسـة األكـاد
دانـيـوس بـحــيث لم يـبق في الــلـجـنـة

سوى  11عضوا.
ولم يكن يجوز من الناحية القانونية
ـية ألن اسـتـقـالة األعـضـاء من األكـاد
مدة العضوية فيها كانت مدى احلياة
لكنهم يستـطيعون وقف مشاركتهم في

ــيـــة. وكــان الــعــاهل أنـــشــطــة األكــاد
ـلك كـارل الـسـادس عـشـر الـسـويـدي ا
غوستاف قال إنه سيغير تلك القواعد
بشكل يسمح لألعضاء باالنسحاب من

ية رسميا. عضوية األكاد
وقد اتهم أرنو بالتـحرش بولية العهد
األمــيـرة فـيــكـتـوريـا في  2006 ولـكـنه

نفى التهمة.
وتعد هذه الفضـيحة األكبر التي تطال
اجلــائـزة مـنـذ مـنـحــــــهـا ألول مـرة في

عام 1901.
ـيـة وقـد جـادل بــعض أعـضـاء األكــاد
بـأن اجلائـزة يجب أن تـسـتمـر حلمـاية
الـــتـــقـــالــــيـــد لـــكن آخـــرين قـــالـــوا إن
ـؤسـسـة ليـسـت مـؤهـلة فـي وضـعـها ا

نح اجلائزة. احلالي 
نح اجلـائزة يـة  ومنـذ بدأت األكـاد
لم تمتنع عن منـحها سوى مرة واحدة
عام  1935وقالت حـينـها إنـها لم جتد

مــرشــحـا جــديــرا بـالــفــوز بـهــا. وهـذه
ـرة األولى الـتي يـحـدث فـيـها لـيـست ا
هـذا. إذ لم تمـنح اجلـائزة عـلى سـبيل
ثال في عام  1936ولكن جائزة ذلك ا
الـعام مُـنـحت في الـعام الـتالـي للـكاتب
ـــســــرحي األمــــريـــكــــــــــي يــــوجـــ ا

أونيل.
ا تكون حمـلة مي تو #(أنا أيضا) ور
الــتي ســلــطـت الــضـوء عــلـى انــتــشـار
الـتحـرش اجلـنسي قـد لـعبت دورًا في
يـة لـذا من الـصـعب على قـرار األكـاد
الــفـائــزين احملـتــمـلــ قـبــول اجلـائـزة
وسط األزمــــة الــــتي تــــعـــانـي مـــنــــهـــا
ـــيـــة والــتـي قــالـت في بـــيــان األكـــاد
سـابق إن سـمـعـة جـائـزة نـوبـل لآلداب
تأثـرت "بشـكل كبـير" وتعـهدت بـتقد
خـطـة السـتـعــادة ثـقـة الـرأي الـعـام في

نظمة. ا
وقد شهـدت السنوات األخـيرة حصول

غني األمريـكي بوب ديالن والكاتب ا
والـصـحــفي الـبــيالروسي سـفــيـتالنـا
ألـيـكـسـيـفـيـتش عـلى اجلـائـزة بـيـنـمـا
تشمل قـائمة من حـصل عليـها الكاتب
الـنـيـجـيـري وول سـويـنـكـا والـروائي

يوج أونيلالرس هايكينست


