بقلم :ميخائيل ممو  /السويد
في رحلتي التي صادفت يوم تكريمي من قبل المجلس القومي األشوري في شيكاغو بوالية الينويس
مع مجموعة من األدباء والناشطين إعالمياً ،كانت امنيتي وفي حسباني أن التقي زميلين عزيزين
صارعا الداء العضال ،ولم أكن على معرفة مباشرة بأنهما راحالن في غيبوبة وفي آتون من الصراع
مع الرحيل األبدي الذي ال طائل منه.
يوم أن حطت قدماي ارض شيكاغو ،كان اليوم الثالث من رحيل رفيق الدرب األدبي والثقافي الكاتب
المرحوم زيا نمرود كانون الذي لم يدع حقالً أدبيا ً إال وتناوله ليرتقي بأدبنا المعاصر بمصاف اآلداب
المألوفة بذات الشأن ،وما خزنته الذاكرة من ذكريات مع مسيرة مجلة المثقف اآلثوري واتحاد
األدباء.
وما أن حطت قدماي فيما بعد أرض كاليفورنيا على أمل مالقاة رفيق الدرب الشعري والقومي ،كان
اليوم الثالث أيضا من رحيل المرحوم نينوس آحو في غيبوبة تمهيدية للرحيل األبدي بما أخبرني
التوأم الشعري له رفيق دربه الشاعر يوسف بيت يوسف أثناء محاضرتي في منطقة تورلك.
في تلك الفترة من المعاناة النفسية اآلنية ،كانت قد راودتني فكرة المجلس القومي اآلشوري الذي كان
قد قرر قبل ذلك أن يكونا من ضمن المكرمين في الثالث والعشرين من شهر حزيران ،ولكن المصادفة
التي حزت في نفسي بوساوس الكآبة بلغت حدتها اثر اعالمي بأنهما ال يمكنان من الحضور لفقدانهما
الوعي وصعوبة تواجدهما من شدة اإلنهاك الجسدي الذي بلغ مراحله األخيرة من العمر ،ليتم فيما
بعد اختيار بديلين عنهما من مدينتين أمريكيتين .ليدق ناقوس الخطر على رحيل الرفيقين إلى األخدار
السماوية بفارق األيام التي لم تتجاوز الشهر الواحد ( 3172/6/71ـ .)3172/1/71
هكذا حتمت عليهما مشيئة القدر ،وهكذا شاءت اإلرادة الربانية ،وهكذا فرضت عليهما التضحيات
التي بذال ورافقتهما طيلة حياتهما في إثبات الوجود القومي ،وإعالء شأن التراث الحضاري بأفكارهما
المسيجة بشحنات من العطاء النثري والشعري ،وما كانا يمطران به من يصيخ السمع ألحاديثهما
ومناداتهما من وشائج الفكر القومي التثقيفي التوعوي والسياسي التنويري رغم فارق التطلع نسبيا
للنهضة القومية من خالل مسيرة النضال المتفاوت في المجالين األدبي والسياسي المباشر ،وعلى
مدى عقود عديدة متفاوتة ومتميزة بين مراتع أرض الوطن األم وتأمالت معايشات أرض بالد
اإلغتراب ،لنظل على تواصل دائم وعلى مدى ثالثة عقود ونصف ،حيث كانت الكلمة الصادقة دوما ً
الرابط الذي يدعنا نتواصل لنجسد مشاعرنا عن كثب على انتقاء ورسم ما يجعلنا نتحسس واقع
تطلعاتنا ألجيالنا المستقبلية التي تتالعب بهم عواصف دول الشتات ،مقارنة بمن منهم يحتضن الوطن
في قلبه ،وبمن تدغدغ وتالطف مشاعره وأحاسيسه وخزات مهد الترعرع وتغاريد الذكريات.
الكاتب زيا نمرود كان يتصارع صوته في كيانه وإضمامات أخيلته ليجسد ما يدور في خلده بالصمت
والسكون مشافها ً اليراع على التدوين ،والشاعر نينوس كان صوته يالطف لسانه ليلعلع ويجلجل
مدججا ً بمفردات معانيه كأزيز الرصاص مدويا ً في آفاق فضاءات المدى الواسع من أبناء جلدته أينما
حل به المطاف ليـأتمر بيديه عن فكره الثاقب بإيحاء عن قيامة آثور في منتصف القرن الحادي

والعشرين ،أي  .3111ولهذا التنبؤ تحضرني المقولة التي باغته بها أثناء تكريمنا سوية عام 3110
في شيكاغو من قبل موقع خابور كوم .وبإعتالء شاعرنا نينوس منصة الخطابة أردف كلمته قائالً" :
البه وخمشي" فكان دوري من بعده مباشرة ألخاطب الحضور في بدء
آتور ِبت َقيما شيتا دترين ِ
بيمار ِون آتور بِت قيما شيتا
حديثي قائالً " :قال نينوس مقولته التنبؤية المذكورة وأنا أقول " :أنا
ِ
البه وخمشي وخا ،سابب ِبت آتِه شيتا د (خامشي خا) خا مشيخا آتورايا خاتا " وإعتلى
دترين ِ
علي بعد الجلوس " كيف دبرتها يا كابورو؟"
التصفيق على سرعة البديهة بنظر العقل ،ليرد نينوس
ّ
ألجيبه بهدوء تام " هذا هو وحي الشعراء يا زميلي ،فهم خليفة األنبياء بإيحائهم الخاص" .فرد
قائالً " :نأمل أن يتحقق حلمنا بعد رحيلنا" ..وها هو اليوم قد رحل لنعيش على حلم مقولته وصدق
إيمانه وتلك تأمالته الفكرية التي آمنت بها الشبيبة في العدبد من البلدان التي زارها وحاضر فيها
منشداً آياته الشعرية التي ال زال دويها يجلجل في وسائل اإلعالم السمعية والمرئية في منتدياتنا
الثقافية واألجتماعية والسياسية.
وبالرغم من شموخه الشعري المدوي بأمواجه وريحه النثرية الهائجة المستمدة من صدق إيمانه
ونزاهته وقناعته ليدبجها على صفحات التاريخ الالمتناهي كلوحات شعرية ،استوطن دائرة التوجيه
واإلرشاد ونشر الوعي في جوالته المتكررة والمتعددة البلدان ،ليترك بصماته بإسلوب الصفات
الحسنة الصميمية المشوبة بيقظته القومية وصحوته رغم مداهمة الداء العضال ومعاناته منه ،ليؤكد
بأن محور المخاطبة المباشرة وسيلة أخرى لبذر بذور الوعي واليقظة ونشر مباهج التفاؤل بين
أوساط أجيال المستقبل ،ولما تتركه من أثر طيب ومؤثر في نفوسهم إلى جانب اإللهام الشعري الذي
يدعهم يترنحون وأمواجه المتعالية.
بهذه الصفات تحلى شاعرنا الراحل نينوس آحو ،راسخ اإليمان بالعقيدة التي زاملته منذ مطلع شبابه
فسار على منوالها بكامل قواه العقلية ولم يحد عنها قيد شعرة ،رغم الصراعات النفسية التي ألفها
وعاصرها وجابهها بقوة ارادته ورباطة جأشه في كل الشدائد بقدراته الحسية ومواقفه الرصينة
باستهجان من يتغافل عن مبادئه الحقيقية ويتهاون عن المسيرة النضالية بما ال يخدم القضية
اآلثورية  /اآلشورية في اثبات وتحقيق الوجود القومي على أرض الوطن األم بالد ما بين النهرين.
بقي لنا في خاتمة كلمتنا أن نخاطب روحك الطاهرة قائلين :بأن الرسالة التي آمنت بها ونشرت
مضامينها رفرفت معاني مفرداتها بأحرف من نور في كل بقعة من األرض التي احتوت أبناء جلدتك،
إحتفاء بتلك المزامير التي صغتها وطليت أشكالها برونق وبريق ضميرك بما كنت تضمره في نفسك
ً
بشعورك اإلنساني الصادق وإسلوب أريحيتك بعفوية وتلقائية تثير البعض وتؤنس البعض اآلخر،
رغم حدة لطافة معانيها التي جعلت منها ديدنك األسمى في كل جلسة تصادفت فيها لقاءاتنا في
سوريا وأمريكا والبلدان األوربية والتي كان آخرها في السويد قبل رحيلك األبدي بتسعة أشهر يوم
تحدثنا هاتفيا ً عن تكريمك في نادينا مستغربا ً عن عدم تواجدي في تلك الليلة كوني سأكون في دولة
جارة للسويد في مهمة رسمية ،لتمتعض وتقول" :عدم وجودك معناه عدم وجودي" ألناشدك مقنعا ً
أياك بمقولة " سأضرب عصفورين بحجر واحد وهو أنفع من العصفور الواحد " أي حضوري
بمالقاتك يوم تكريمك األول في يوتوبري ويوم تكريمك الثالث في ستوكهولم ،وال تنس سأكون على
اتصال هاتفي يوم تواجدك في نادينا ".فوفيت بوعدي ألطمئنه بما تفوهت به متمنيا ً له وللحاضرين
سهرة ممتعة.
بقي أن يكون على بالك وأ نت سارح في الفردوس األبدي بأن البذرة التي بذرتها والنبتة التي رعيتها
وأينعت على مدى خمسة عقود ستبقى زاهرة على أيدي من تلمذتهم ،وبجهود من زاملوك طيلة
حياتك في فردوس النضال األرضي بداللة من أحيوا ذكرى وداعك لنا بإحتفاء تأبيني مهيب.
فإلى روح الشاعر القومي الفذ الرحمة في جنان الخلد ،وإلى عائلته وذويه ورفاقه الصبر والسلوان.

نينوس أحو ومجموعة من الناشطين أثناء استقبالي في مطار شيكاغو عام 7091
ومساهمتنا بقراءات شعرية في ديترويت وتورنتو لمناسبة ذكرى الشهيد اآلشوري

نينوس آحو في زيارة له لمكتب ومطبعة مجلة حيويودو في يونشوبينغ عام 3117

نينوس ويوسف بيت يوسف وميخائيل ممو في آخر زيارة للسويد عام 3173

