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"ميدالية غوته" االملانية الميلي نصرالله
ورئيس الجامعة اليسوعية يهنئها

تسلمت الكاتبة اللبنانية إميلي
ن � �ص ��رال � �ل ��ه ف � ��ي م� ��دي � �ن ��ة ف ��اي� �م ��ار
األل �م ��ان �ي ��ة ،م �س �ق��ط رأس غ��وت��ه،
"م�ي��دال�ي��ة غ��وت��ه" ال�ت��ي استحقتها
لهذه السنة ،بناء على م��ا ج��اء في
ب � ��راءة ال� �ج ��ائ ��زة" :إم �ي �ل��ي ن�ص��رال�ل��ه
إح� ��دى أب� ��رز ال �ك��ات �ب��ات ف��ي ال�ع��ال��م
ال �ع��رب��ي ،ك�ت�ب��ت ل�ل�ص�غ��ار وال �ك �ب��ار،
وخ�ل�ق��ت ل�غ��ة ش�ع��ري��ة ل�ت�ص��ف زم��ن
الحرب".
اما شعار الجائزة لهذا العام فهو:
"ال �ل �غ��ة ه ��ي ال �م �ف �ت��اح" .وت �ت��واله��ا
س�ن��وي��ا ل�ج�ن��ة خ��اص��ة تمنحها إل��ى
"رم��وز ون�م��اذج ف��ي أوروب ��ا والعالم،
أدت خ��دم��ة ل �ح��وار ال�ث�ق��اف��ات بين
ال�ش�ع��وب" .وم�ن��ذ تأسيسها سنة
 1954نالها كبار األدباء العالميين،
وك��ذل��ك ال �ع��رب بينهم ف ��ؤاد رفقة
( ،)2010وص� � ��ادق ج� ��ال ال�ع�ظ��م
(.)2015
ون � � � ��ال ال� � �ج � ��ائ � ��زة ه � � ��ذه ال �س �ن��ة
ب��االض��اف��ة ال ��ى ن �ص��رال �ل��ه ك��ل م��ن:
الناشرة الهندية آرفاتشي توتاليا،
وال �ن��اش �ط��ة ال ��روس �ي ��ة ف ��ي ح�ق��وق
اإلنسان إيرينا شيريكوفا.
ّ
ولمناسبة نيلها الميدالية ،وجه
رئ �ي��س ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س ي��وس��ف
ّ
ال �ب��روف �س��ور س�ل�ي��م دك� ��اش رس��ال��ة
تهنئة إليها جاء فيها:
"م �ن��ذ م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى ال�خ�م�س�ي��ن

ع� ً�ام��ا س�ط� ّ�ر قلمك ال�م�ب��دع حكاية
الهجرة ًاللبنانية في "طيور أيلول"،
ان � �ط ��اق ��ا م� ��ن ذل � ��ك ال � �ي� ��وم وأن� ��ت
تسجلين ال�ن�ج��اح ت�ل��و ال�ن�ج��اح ،من
خ��ال ص��دق ك�ت��اب��ات��ك والتصاقها
ب� � ��األرض وال ��وط ��ن واإلن � �س � ��ان .إن
فوزك ب�"ميدالية غوته" إحدى أرقى
ال �ج��وائ��ز األدب � ّ�ي ��ة ال �ع��ال �م� ّ�ي��ة ،ن�ج��اح
ج��دي��د ل�ل�ب�ن��ان م��ن خ��ال ح�ض��ورك
ّ
ّ
وأتوجه إليك بأسمى
األدبي الامع،
تحيات التهنئة باسمي الشخصي،
وب ��اس ��م ع��ائ �ل��ة ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
ي ��وس ��ف ف ��ي ب � �ي� ��روت ،وأن � ��ت ف��رد
ومميز م��ن أس��رت�ه��ا ،ال ّ
ع��زي��ز ّ
سيما
بعد أن ائتمنتها على محفوظاتك
ّ
األدبية المصانة بأمانة في المكتبة
ّ
الشرقية.
م �ب��ارك ل��ك ال �ج��ائ��زة وم �ب��ارك لنا
ّ
العزة بك وبأديبات وأدباء ّ
يشرفون
لبنان على مثالك".
يذكر أن الروائية نصرالله نالت
العديد من الجوائز خال مسيرتها
األدبية وترجمت كتبها إلى العديد
م��ن ال�ل�غ��ات ،م��ن ضمنها األلمانية
(أرب � ��ع رواي � � ��ات) ،وك��ان��ت ال�ج��ام�ع��ة
ال �ي �س��وع �ي��ة اح �ت �ف �ل��ت بتخصيص
ج� � �ن � ��اح ل� �م� �ح� �ف ��وظ ��ات ن� �ص ��رال� �ل ��ه
ومخطوطاتها التي ّ
قدمتها للجامعة
وال� �م ��وج ��ودة ح��ال� ً�ي��ا ف ��ي ال�م�ك�ت�ب��ة
الشرقية.

