" الشاعرة سندس النجار "
زهرة من فٌنا تنثر عطرها فً سماء الهاي

باسمة بغدادي
فً أمسٌة عراقٌة مخملٌة فً ( الهاي ) وعلى قاعة جمعٌة البٌت العراقً /الهاي /هولنداٌ ...وم السبت
،2010/11/13وبدعوة من البٌت العراقً ورابطة بابل للكتاب واألدباء والفنانٌن العراقٌٌن فً هولندا صدحت
الشاعرة الكردٌة العراقٌة القادمة من العاصمة النمساوٌة ( فٌنـــا ) ...بدفء صوتها و قوافٌها العِذابا ،فترنم
الحاضرون من القامات الفارهة  ،من كتاب وأدباء وشعراء وسٌاسٌٌن مخضرمٌن  ،ممن ٌحملون العشق
للشعر واألدب وعشق الوطن والكلمة واإلحساس الصادقٌن .
افتتح األمسٌة رئٌس جمعٌة البٌت العراقً فً الهاي  ،األستاذ ( عبد الرزاق الحكٌم) بنبذة مختصرة عن مسٌرة
الشاعرة األدبٌة والشعرٌة والدراسٌة والجامعٌة والتدرٌسٌة .
وتناول أٌضا نشاطاتها التً حققتها ضمن العمل فً الجمعٌات و منظمات المجتمع المدنً فً بلدان المهجر ،
وما حققته من منجزات لخدمة المجتمع العراقً عامة واثنٌتها الكردٌة االٌزٌدٌة بشكل خاص  .وتناول
المجاالت التً سخرت قلمها فٌها كالمقال الذي دأبت من خالله للبحث عن حلول منطقٌة لمعاناتها ضمن
قضاٌاها الوطنٌة والقومٌة والدٌنٌة واإلنسانٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ..

ضمن طوق قصائدها الملونة كخمٌلة الورد  ،ارتقت الشاعرة بشعرها ....لتسمو إلى مصافً عشقها لإلنسان
واإلنسانٌة  ،والوطن والوطنٌة  ،والعشق الروحً المقدس الذي ال ٌقبل المساومة ! فرددت من هذا المنظار
قصائدها ( الثالثة عشر) .

بالحب والحرف  ،تناغً السالم الغائب عن وطنها الروحً ووطنها الجغرافً  ،والذي غزلت منه قالدة من
المفردات الشجٌة لتعلقها على صدر طالما عشقته عشقا روحٌا وسلبه منها األوغاد ! وعلى نفس المنوال
راحت تنسج ذات السطور الزاخرة بالمحبة والتٌمّن والحنٌن إلى كردستانها بترابها وإعشابها ولغتها وأهلها ،
رغم إنها تكتب بالعربٌة لكنها حاولت أن تسمو بقصٌدة منفردة بلغتها الكردٌة ( األم) بعنوان (حه ته كه نكً !)
معززة تلك الكلمات بحروف الفنان الكردي الشهٌر ( بٌتوجان )( آكر) صادحة إٌاها ،لتنفث أندى عطر
على قلوب الحاضرٌن وهً تلتمس بهما الرجاء لعودة األمل والدم للروح والوطن !...
رافقها على آلة ( األورغ ) باعذب ألحانه الفنان المبدع ( دٌار وهبً ) ..

استهلت الشاعرة النجار  ،األمسٌة بتحٌة حٌّت فٌها الحضور القٌم  ،تضمنت التحٌة القصٌدة التالٌة :
مساء الخٌر أعزائً الحضور
أحٌٌكم أجمل تحٌة

ومن بٌن افاوٌق األنس المشعشعة
فً فرادٌس الجمال  ..وااللقة

فً فٌنــــــــا
حٌث مالذي  ..وغربتً
وعبر الرذاذ الدامً
لفراتً ..و دجلتً
حٌث أهلً ..وناسً ..و أحبتً
ومصارع الجباه الشرٌفة
من سٌدة النجاة
وقلوبها المؤمنة البرٌئة
وأنقاض الشباب الغض
وهً تدهس بإقدام األوغاد
أمد لكم ٌـــدي ...
لتصافحكم فً مدٌنة الهـــاي
منبع الورد  ..والعدالة ..والخضرة
آملة أن احًٌ بصحبتكم
تعلولة عراقٌة دافئة ...

القصائد التً ألقتها كانت على التوالً :
الثالثة األولى مهداة لوطنها النازف العراق :
1ـ أحبٌبً ! أتمنحنً موعد ولقاء أتمنحنً موعد ٌاابا األمجاد ؟
2ـ أنا لن احتفً !
3ـ معزوفة وطن ..
الرابعة ـ بعنوان ( اشكً لكم ٌا رفاق الدور قصتً وشعبً المقهور ) أهدتها إلى أبناء جلدتها من االٌزٌدٌٌن
لتهتك فٌها تهمٌش واضطهاد وتغٌٌب االثنٌة االٌزٌدٌة كوردٌتها األصٌلة !.
الخامسة ـ ( حه ته كه نكً دٌتوسابٌن نٌف ساخ ونٌف مرٌن !) تناشد وتناجً خاللها صورتٌن شعرٌتٌن
،إحداهما لعشق التراب والثانٌة لعشق الروح.
القصائد الثمانٌة األخٌرة حملت العناوٌن التالٌة :
وألوذ بضوع الذكرى ~ حبك ٌسكننً كجنٌن ~ سائلً عما ٌؤرقنً ~ قدٌس فً زمن اإلغواء ~ أحس بحاجة
إلى االنتقام ~ باهلل ارحل ~ غٌابك ٌلهب المكان ~ حرّ رْ قٌو ُدك ..

وفً نهاٌة األمسٌة قدم الفنان الموسٌقار حمٌد البصري ( هدٌة رمزٌة مع باقة ورد عطرة) للشاعرة باسم
الجمعٌة ورابطة بابل .شاكرا لها على ما قدمة من القصائد الشعرٌة الرائعة .
وبدورها اختتمت الشاعرة فقرتها بتقدٌم شكر و تحاٌا خاصة لجمٌع الحضور وخصت بهم :
رئٌس الهٌئة اإلدارٌة للبٌت العراقً األستاذ الحكٌم وزوجته اإلعالمٌة السٌدة باسمة البغدادي لرعاٌتهم لهذه
األمسٌة .
وتحٌة وشكر للكاتب والصحفً جاسم المطٌر .
وللمناضل المخضرم األستاذ ( أبو باز البازي " دنخا شمعون " ) .
,الموسٌقار حمٌد البصري و الفنانة الرائعة شوقٌه العطار
وللكاتب األستاذ محمود محمد عثمان.
وأخٌرا تحٌة وشكر إلى الفنان الجمٌل عازف االورغ  ( ،دٌار وهبً ) ..
اختتم األمسٌة األستاذ الحكٌم حٌا وشكر فٌها الشاعرة وجمٌع الحضور ....

الهاي /هولندا

