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ي الـدكتـور عـبد احلـس ـفـكر واالكـاد تسـتـضيف جـمـعيـة الـرافدين الـثقـافـية في امـسـتردام ا
شعبـان اللقـاء محـاضرة بعـنوان (االجـتهـاد والتجـديد في الـفكـر الديني) وفـيهـا سنـناقش االزمة
ستشـرية العـامة التي تـعاني منهـا منطـقتنـا وامكانيـة اخلروج من حالـة التخـلف العامة) وذلك ا
وافق  20نيسان في الساعة اخلامسة في قاعة اجلمعية على عنوان: قاعة جمعية الرافدين يوم السبت ا

الثقافية العراقية في امستردام:
Hudsonhof 1

1057kp Amsterdam
Mercatorplein ركزيـة في امستردام لـغاية ساحة للوصول الى القـاعة يؤخذ ترام رقم  13من احملطة ا

التي تبعد عن القاعة ثالث دقائق سيرا على االقدام. 

رسالة امستردام
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وحيدا
كان يقف هناك

كأنه كان ينتظر احدا كما يبدو
لكن ال احد جاء

ولم يواسه في وحدته انسان
نة ويسرة تلفت 

وظل ينتظر
لكن لم يكن ثمة احتفاء به

ارة فردا فردا كان يحدق في ا
عله يجد من يعرفه.. فلم يكن

ا تفرس في وجوههم ايضا ولر
كان يتوقع مطلق التفاتة

في أألول من نيسان كلْ عام
نحتفل بيوم السنة أآلشورية 
تنطلق من نوهدرا واربائيلو 

وبغداد
ومن كل شوارع العالم 

مــســيــرات جــمــاهـيــريــة مع االعالم
وشعارات االشورية 

 وصراخنا يصدح كالعاصفةِ 
في شوارع  الكواكب األربعة 
يتسلق كالبخار  نحو الفضاء

لــكي تــمــطــر الــســمــاء فــوق رؤوس
احلكومات  قطرات حمر

لتوقظهم من غفوتهم 

أين حقوقنا القومية في أرض 
بالدأشور الثكلى بدماء 

الشهداء 
في أألول من نيسان من كل عام 
لتقرع  أجراس الكنائس لتنادي
األحـزاب  السـيـاسـية واجلـمـعـيات
ؤسسات الثقافية  االجتماعية وا
أين جــبــهــتــكم  الــقــومــيــة لــتــكـون

ية  نابر العا مرجعيتكم فوق ا
 وانتم يا أحفاد الصغار

مستقبلنا القادم 
أين دوركم في مسيرة احلياة
هل تتعلمون اللغة االشورية
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االمنيـة العراقـية بـألقاء الـقبض على
مـجـمـوعـة مــسـلـحـة كـانت تـقف وراء

منهجة.  العديد من االغتياالات ا
اشعل سـيـكاره اخـرى ونـفث دخانـها

وقال: 
- اجلميع بدأوا يـنفضون من حولي
كـل من اعـرفـهم حـتى حـبـيـبـتي الـتي
كـنت اعيش مـعهـا حلظـات من الدفء
واالمان بدأت تبتعد عني بل واحيانا
تتجـاهلـني عمـداً عنـدما تراني داخل

اروقة الدائرة. 
- لـكـم حـذرتك مـن الـنــســاء وقـلت لك
مــــراراً انك انــــســــان تــــفــــتــــقــــر الى
االنـسـجــام مـعـهن انك انــسـان خـلق
ليعـيش حلظاته مع نـفسه وبحرية ال
يشاركها بـها احد وها انا اقولها لك
ـلـيـون ابتـعـد عـنـهم جـمـيـعا لـلـمـرة ا
وعش حــيــاتك  ابــتــعــد عــنــهم وعن
حــبــيـبــتك وعن الــنــاس اجـمـع النـهم

سيورثونك اليأس والقنوط. 
- مـــا أعـــيــشـه اآلن الــيـس هــو قـــمــة

اليأس والقنوت? . 
- ال فأنت من يخـتلق كل هذا اخلوف

والرعب. 
بـــعــــد دقـــائـق اجته الــــنـــادل صـــوب
الطـاولـة يـحـمل بـيـديه ركـوة الـقـهوة
ــــاء كـــان هـــو ســـاهم وكـــأســـا من ا
الــنــظــرات لـدرجــة لـم يـســمـع صـوت
الـنـادل عـنـدما سـألـه ان كـان بـحـاجة
الى شيء اخــر?. عــنـــدمــا لم يــتــلــقى
الــنــادل الــرد الــذي اعــتــاد عــلــيه من
ـقـهى انـسـحب بـهـدوء وقـبل زبـائن ا
ان يـبــتـعــد تـوقف مـرة اخــرى ونـظـر
نـحـوه هـز رأسه وابـتـسم بـسـخـريـة

- انت فـي حـالــة نــفــســيــة صــعــبـة
لدرجة اعـجز فيهـا عن تهدئتك لذلك
ـقــهى الى اقــتــرح ان نـغــادر هــذا ا

مكان اكثر هدوءا... هينا بنا. 
كـان الـنـادل يـراقـبه من بـعـيـد وهو

يحدث نفسه :
عجـيب امـر هـذا الزبـون اكـثر -
مـن ســاعـــة ونـــصف وهـــو يــثـــرثــر
كـاجملــنــون مع نــفــسه وكــأنه يــكـلم

احدا ما.  

قــــــبـل ان يــــــصــــــيح
بـــــــصــــــوت عــــــال...
حاضـر حاضر. عاد
هو الى كالمه وقال:
- واالن مــــــــاالـــــــذي
ســـــأفـــــعــــــله مـــــاذا
تــــقــــتــــرح اخلـــوف
يالحـقـني حـتى وانا
جــالـس الى جــانــبك
وانت مـــعي اشــعــر
وكـــــــأن احـــــــدا مــــــا
يـراقــبـني... يــاالـهي
انـــــــــا فـي دوامـــــــــة
احــيـانـا افــكـر بـبـيع
البيت وانـهاء جميع
مـتعـلقـاتي والهـجرة
نــحــو بالد ال اعــرف
احــدا وال يـــعـــرفــني

بها احد. 
- حــتى لــو تــهــاجـر
الى اصــقــاع الــعـالم
ســتالحــقك اوهــامك
الن السبب يكمن في
قـــاع نــفــسك اســبح

مبتعداً عن ذلك القاع نحو شواطىء
االمــان وعش حــيــاتك الن فــيـهــا من
اللـحـظـات اجلمـيـلـة التي سـتـنـسيك

ظلم.  جانبها ا
اجـابه واالرتـبـاك واحلــيـرة يـشـعـان

من عينيه ونظراته:
- ال ...ال ...ال انت لـن تـــــفـــــهـــــمـــــني
... الاحـد ســيـفــهم مــا اعـاني اطالقــاً
مـــنـه ال انت وال غـــيــــرك وال الـــعـــالم

بأسره ... سأجن ياالهي.

قصة قصيرة 

رواد الـفـضـاء وكـانت مـحط اعـجـاب
قهى.  كل من في ا

اســتـفــاق عـلى صــوت الـنــادل الـذي
اجابه بصوت عال : 

اذا يأمر االستاذ?  -
رد عليه من دون أن يرفع نظراته:

قهوة وسط لو سمحت.  -
ظل الـنـادل واقـفــاً لـلـحـظـات قـبل ان
يـنــسـحب مـبــتـعــداً يـسـبــقه صـوته
مـشـيراً بـيـده نـحـو الـطـاولـة.. قـهوة

وسط لطاولة االستاذ.
عندما ابتـعد النادل عاد الى حديثه
اخـذ يــتـكـلم بــسـرعــة وقـلـبـه يـخـفق
بـــشـــدة وافــكـــاره مـــضـــطــربـه اشــد
االضـطراب الـدقائـق التي يـقـضيـها
دون كالم يـتـوجـهـا بـسـيـجـاره. كـان
يـدخن بـكـثـرة مـلـحـوظـة رغم نـوبات
الــســعـال الــتي تــنــتــابه بــ احلـ

واالخر. 
- واالن قل لي مــا احلل أنــا أعــيش
في رعب دائم ومــتــصل قــد تــعــتـذر
اللغة وتتحر الكلمات وتقفز االحرف
هـاربة عن وصف الـرعب في داخلي.

ن تــخــاف وأنـــا الى جــانــبك كل -
الـــوقت ايــنـــمــا تــذهـب اكــون مــعك
مالزمـاً لك كـالـظل... ارجـوك ال تخف
فـــقــــد كـــنت ومــــا زلت الى جــــانـــبك
احـمــيك وادفع عـنـك االذى. صـدقـني
انهـا اوهـام مجـرد اوهـام يصـورها
تعب يـصور لك اشياء ال لك عقـلك ا

اساس لها في الواقع. 
أجاب بعصبية:

- انـها لـيست اوهـام ليـست اوهام

صدقني ما اقوله لك حقيقي... انتظر
قـــلـــيالً... رســـالـــة الـــتـــهـــديـــد الـــتي
وصلـتـني قبل ايـام هل تـراها وهـماً
االتـــصـــاالت الــتـي تــردنـي من ارقــام
مـجـهـولـة وغريـبـة هي ايـضـاً اوهام
نظرات البعض لي في الدائرة القفل
ــكــســور الـذي اضــعـه عـلـى الــبـاب ا
يـوميـاً قـبـل ان اخرج لـلـعـمل قـطـتي
التي عثرت عليها ليلة أمس مذبوحة
بـوحــشـيــة ومـلـقــاة قـرب الــبـاب هي
ايضـاَ بالنـسبة اليك اوهـام يصورها
ـثـقل بـاالفكـار اخلـيـالـية. لي رأسي ا

اجبني ارجوك?. 
انــتـبه التــرفع صـوتـك هـكـذا -انــتـبه
الــبـعـض بـدأ يــلـتــفت نـحــوك حتـدث
بـهـدوء ارجـوك. اسـمـعـني جـيـداً انـا
اقــول لك اطــمــئن لــيس في االمــر مـا
يــسـتــدعي كل هــذا اخلـوف والــفـزع.
انــظـر من حــولك تـمــعن جـيــداً بـتـلك
الـوجوه رغم بل وانـا متـأكد من ذلك
من ان اجلـمـيع مـتـعـبـون مـن احلـياة
وظـروفـهــا الـقـاسـيــة والـرعب الـدائم
الــــذي يـــــعــــيــــشـــــونه بــــ الـــــقــــتل
واالغـــــــتـــــــيــــــاالت واخلـــــــطف اال ان
االبــتـــســـامـــة ال تـــفـــارق وجـــوهـــهم
ــاذا تــتـرقب ـتــعــبــة. قل لي بــربك  ا
اذا تصر دائماً السوء في كل شيء 
عـلى خـلق شـبح اخلـوف في داخـلك
تـخـلـقه وتـرعـاه وتـسـقـيه من افـكارك
واوهــامك والــنــتـيــجــة انــســان عـلى
حافة االنـيهار.  فجـأة انتاب الصمت
ـقهى وحتـلقت االنـظار نـحو زبائن ا
ـذيع الذي بدأ الـتلفـاز حلظـة ظهور ا
يـذيع نـبـأ عــاجل حـول قـيـام الـقـوات

سحـب نفـسـاً عـمـيـقـاً من سـيـجارته
مـخلفـاً سحابـة من الدخان الـكثيف
ســـعل قــــلـــيالً وراحـــــــت بـــعـــدهـــا
الـــكــلــمـــات تــنــســاب مـــنه بــصــوت

مرجتف: 
--  أنـــــا خــــائف... أنـــــا خــــائف ال
أخجل عـنـدما اقـول لك بـأني خائف
بل وجــبــان احـيــانـا اســأل نــفـسي
ـاذا يـتـوجب علي ان اذا اخـاف و
اكــــون حـــذراً من كـل شيء اين هي
الـلـحـظـات اجلـمـيـلـة في حـيـاتي أن
كـان اخلوف مسـيطراً علـيها رأسي
يـــهــلـــوس من شـــدة االلم واالفـــكــار
تـــعــــصـف داخل جــــمــــجـــمــــتي وال
اسـتـطـيع مـجـاراتـهـا مـا ان اتوقف
عـند فـكرة مـا حتى تـخرج لي اخرى
مـن الــعــدم. قل لي مــاذا افــعل واين
ـاذا الـســبـيل الى راحــتي. اتـعــلم 
اشـعر احيـانا اشـعر وكأن شـخصاً
مـا يــطـاردني ويــتـربص بـي لـيـودع
جـسـدي الـضـعـيف رصـاصـة غـادرة
او يخـتـرقه بـنـصل حـاد كـلـمـا تـمر
سـيــارة من جـانــبي وانـا اســيـر في
شوارع بغداد يقشعر بدني وتتقطع
ـــا قــد يـــقع لي. انــفـــاسي رعـــبـــاً 
ارجوك ال تدع الظنون تأخذك بعيداً

انـا أعي مـا اقـول بل وكل مـا انـقله
لك صـحـيحـاً.  انقـطع سيل كالمه ال
قـهى يتجه ح نادل ا اردايـاً عندمـا 
نـحـو طاولـته لـتلـبـيه طلـبه. كـان قد
اخـــتــــار اجلــــلـــوس عــــلى طــــاولـــة
قهى موضـوعة في ركن من اركـان ا
بعـيداً عن صخب الـزبائن واصوات
قــرقــعـــة االراكــيل وطــقـــطــقــة قــطع
الــدومــيــنــو وصــيــاح مــذيع نــشــرة
االخـــبـــار عـــبـــر شــاشـــة الـــتـــلـــفــاز
ــعــلــقــة عـلـى احـدى ــســطــحــة وا ا
ـقــهى الى جـانـب عـشـرات جــدران ا
ــديــنــة بــغــداد في ازمــنــة الــصــور 
مخـتلفـة وصور لشـخصيات واعالم
فكـرية وادبـيـة وسيـاسيـة صور الم
كـلـثـوم وعـبـد الـكـر قـاسم ونـوري
ة ـلك فـيـصل صـور قـد سـعـيـد وا
وباهـته رغم االيـادي اخلبـيـرة التي
عـملت على اصالحـها عبـر ترميـمها
وتــــلـــــويـــــنـــــهــــا مـن خالل بـــــرامج
احلــاســـوب فـي مــحـــاولـــة اخـــيــرة
الخـــفـــاء عــوامـل الــزمـن الــظـــاهــرة
بـوضوح عـلى تفـاصيل الـصور. من
ــة هـــنــاك بـــ كل الـــصــور الـــقـــد
ــديــنــة بـغــداد من صــورة حــديـثــة 
الــفـضــاء اخلـارجي الــتـقـطــهـا احـد

وتطالعون كتب التاريخ عن 
تراث أجدادكم اخلالد

وهل تعلمون من هو  أشور 
لوك? ملك ا

والماسو حارس أبواب نينوى 
وأين نحن من مسيرة الشعوب ?

في أألول من نيسان كل عام 
نــحـتــفل بــقـدوم الــسـنــة االشـوريـة
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بغداد

كبري ارض السوادِ
باجلبال و البوادي
قرع ناقوس السالم
يقهر صوت االعادي
ارضنا مهد احلضارة

نوح حط في بالدي
كبري ارض السوادِ
باجلبال و البوادي

——

نحن بيت لالباة

عجزات من نسيج ا
ملء االفواه اهات
نزحف نحو احلياة

——-

كبري صوت السماء
هذا عصر للوفاء
رددي خير الدعاء
كنت مهدا للعالء
سيفا كنت لعلي

وضريحا في الثواء
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كبري صوت السماء
هذا عصر للوفاء

——-

اكتبي منا مدادا
ارجعي ارضا سوادا
نخال بثِ كل شبر
وامألي منه وهادا
انت ام للرجال

ارسوا للمجد عمادا
اكتبي منا مدادا

ارجعي ارضا سوادا
——

انتِ سحر في خيالي
فيكِ الف من ليال

انتِ حرف للحضارة
انتِ معنى للكمال
انتِ رايات لسومر
ما لسومر من زوال
انتِ سحر في خيالي

فيكِ الف من ليال.

Ê«œdÐ tK « bLŠ q Uý

اربيل
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وقفت بـجانـبه طويال وهـو متـسمـر في قاعدة
التمثال

اذا ال احــد قـرأ بــحـضــرته قـصــيـدة مــثـلــمـا
كانوا يفعلون كل سنة

ولم يزين جيده مسؤول بباقة ورد
صار (بيكس)  1حقيقيا وثانيا

نـظـرت الـى الـضـفـة االخـرى حـيث لم يـبق له
اهل فيها

انقبض صدري واغتمت نفسي وعلت وجهي
مسحة حزن

فـالـتـفت الى الـنـهـر مـجـيال الـنـظـر في طـيات
موجاته

وهي تنساب بعذوبة نحو جوف اخلليج
ثل هذا اجلحود من مبرر? ترى هل 

فشبكت عشري على رأسي وتكدر خاطري
فغرقت في بحر من احلزن واخذت ابلي

 (1)(بي كس) بالـلغة الـكوردية معـناها الذي
ال احــد له.. وهــنــا اشـيــر الى الــشــاعـر (بي
ـــعــروف كـس) الـــشــــــــــــاعـــر الـــكـــوردي ا
1904- 1948 وهـو والـد شـاعـرنـا الـكـوردي

شيركو فايق بي كس (ت:2012).

اجلديدة 
ونـــرقص ونـــحن مـــا زلـــنـــا نــغـــني
ونـــكـــتـب  أألشـــعــــار  ونـــصـــرخ

ونلطم كالعجائز 
على أمجاد  تاريخ أمتنا القد 
وعلى االرض لم نعمل  شيئاً

كالشعوب الثائرة  لتنال حقوقها 
بالفكر  الثوري تترجمه البندقية.


