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  الشاعر في صورة كاريكاتوريت بريشت الفىان اراز بالتت في دهوك
 
أراه منسيا في وطنه ألنه . أراه كالسندباد في مشيته، وكالباز في طيرانه بعقله فوق الحدود المرسومة من قبل البشر)

فاألديب . ن ُترسا في آلة بيد اآلخرين، يتحكمون في فكره وأدبهيكو يأبى نسيان الوطن في قلبه وذاكرته، حتى ال
فهل . يكون عبدا أو ُمَقيدا بأغالل أحد، أياً كان يجب أن يكون حرا، واألدب بحاجة إلى الحرية، لذلك ينبغي أن ال

في البعد البعيد  اختار المننى في الغربة الُمرر مملي، وأنا الذذ أبحح عن  وية وطني اللااعة ممله، فال أجد ا إالّال 
إذا أردت أن تعرف الحقيقة عن وطنك فسافر بعيدا : عن الوطن، كما قال ديغول في فترر االحتالل النازذ لوطنه

.  عنه
 حقيبة مقيلة بالمقافة، ومحنظة خنينة ال.  ذا المزورذ الذذ يحمل حقيبته الصغيرر ويرحل بكلماته في ذاكرته   

 ذا .( دا عن الرااحة الكريهة التي تتصاعد من مخازن دوالرات عتيقة بين الرطوبةتحمل إال بلعة أوراق نقدية بعي
أستاذ اآلداب العربٌة ومترجم للوثائق والكتب فً المركز الرئٌسً للترجمة (  خالد يونس خالد.د ) األستاذكتبه  ما

والنقاد حول هذا الشاعر والمترجم  األدباءلقد كتب الكثٌر من .حول أدٌبنا بدل رفو المزوري مستوكهولالتحرٌرٌة  فً 
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 الكردٌةوجمعٌة الثقافة  الكردٌة اإلذاعةالذي تعود صداقتً معه حٌن كان طالباً فً جامعة بغداد وهو ٌتردد على 
وصدٌقه الناقد حسب هللا ٌحٌى  أستاذهمجموعة كتب من  األدٌباحمل لهذا الرجل  وأناوفً دهوك  الكردٌةوالصحف 

 بؤنهاوراٌتها  حسب هللا لؤلستاذ أوصلهامن كتابه الذي صدر حدٌثاً قصائد حب نمساوٌة كً  نسخة أعطانًوبدوره 
الغراء وفً بٌته الشاعري الجمٌل  التآخًفرصة جمٌلة بان التقً بالشاعر بدل رفو والذي ٌعد بدوره احد كتاب جرٌدة  

: كان هذا الحوار
 

 
 بدل رفو يتحدث للصحفي جمال البرواري

 
  رد؟إلى ببلد لم تسمع باسم الكالوطن والكلمة ــــ ماذا ٌعنً السفر ألدٌب كوردي معاصر والرحٌل ب

الكردي ووطن عشقته واحمله  األدبالرحبلت تعنً لً الحٌاة والتجدٌد والتغٌٌر ،رحبلت برفقة ــ 
وطن لً سوى  ومن امازٌغستان حتى كازاخستان ال  أوطانمعً فً ترحالً كً اعرفه على 

احمل فً رحبلتً حبً وصورة حبٌبتً وحقٌقتً ،(جبلل زنكابادي)آفٌفان كما قالها الشاعر الكبٌر 
،ففً سفراتً ورحبلتً ال احمل سوى اآلخروحقٌقة وطنً الذي  ٌبحث عن التعاٌش السلمً مع 

نقدٌة قلٌلة من جهدي وبتكلٌف من ضمٌري وجواز سفر ممتلئ  وأوراقحقٌبتً الظهرٌة 
دراستً  أنهٌتدأت حٌن رحلة ب..بتؤشٌرات دخول  ومعها روحً المهاجرة عبر محطات الغربة 
ومازلت ملهماً بها  وروحً  أحببتهاالثانوٌة فً مدٌنة الموصل  وضاقت بً ارض الموصل التً 

دراستً فً جامعة بغداد  ألكملوالترجمة فً العاصمة  واتجهت صوبها   األدبالتً تبحث عن 
 إحساسًمن  ولاألسجن كبٌر  وملئ بالحروب  البشعة ،ومنذ الٌوم  إلىتحول الوطن  أن،بعد 

ففً رحبلتً قصص وحكاٌات  ستدون ٌوماً ..عشق قلمً الملهم به قضٌة شعبً ومآسٌه ، باألدب
وطن وشعب وأدب إنسانً وقلم . فً كتاب تحت عنوان من أدب  رحبلت شاعر كردي رحال

عاشق نسافر معاً عبر المحٌطات والبحار ،ففً المغرب وباألخص فً إقلٌم تازة صفق الشعب 
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ي الطٌب جداً كثٌراً للشعر الكردي  ووقف احتراماً لهذا الشعب  وكادت الدموع ان تنهمر المغرب
. إذن الرحلة مستمرة..التقٌت شخصٌات كثٌرة حملت كل الحب واالحترام لشعبً ...من مقلتً 

 
 

 
 الكاتب امام صومعت مه زمه االشورييه في قريت الشيخ حسه ويسان

 
ـــ متى كانت البداٌة لؤلدٌب بدل رفو ومن أٌن انطلقت؟ 

أزقة  الموصل القدٌمة وباألخص من حً وانطلقت من  1977ــــ البداٌة تعود لعام 
والذي أكن له بالفضل على نتاجً األدبً والصحفً  وقد ذكرت الموصل فً أعمالً (المشاهدة)

بؤنها أحلى مدن التارٌخ 
،لهذه المدٌنة العرٌقة ( وطن اسمه آفٌفان) 2009وبالذات فً دٌوانً الصادر فً القاهرة عام 

راطورٌة اآلشورٌة  أثر ووقع على النفس  ومن ٌقطن هذه والتً كانت ٌوماً ما عاصمة لئلمب
. المدٌنة فمن الصعب نسٌانها وفٌها تعلمت العشق للكلمة الكردٌة واألدب الكردي اإلنسانً

 
 إلٌهعقود وأنت نقطة التقاء بٌن الشعر الكردي ولغات العالم فهل حققت ما كنت تصبو  3ـــ منذ 

فً مجال الترجمة والمجاالت األخرى؟ 
وبتشجٌع كبٌر من  اآلدابكلٌة  أروقةالشعر الكردي وانطلقت من  أترجم وأناعقود  3ــــ أجل منذ 

ألستاذتً الدور الكبٌر  أبدا أنسىجلٌل كمال الدٌن وال . ضٌاء نافع و د.من د وباألخص أساتذتً
صبلح خالص . حٌاة شرارة  و د. بها الرائعة الراحلة د الصداقة الرائعة التً كانت تربطنًو

وانطلقت من مجلة الثقافة وفٌها نشرت الشعر الكردي المترجم وربطتنً صداقات منذ ذلك الوقت 

javascript:;
javascript:;


بؤدباء طٌبٌن ومنهم جبلل زنكابادي والشاعرة الصدٌقة رسمٌة محٌبس زاٌر وآخرون وقتها 
الت الكردٌة ومنها األقبلم ،الطلٌعة األدبٌة ترجمت قصائد الشعراء الكرد فً الصحف والمج

،العراق،كاروان ،األدٌب الكردي، ولكنً فً السنوات األخٌرة تمكنت بان احلق بالشعر الكردي 
وعبر الوسائل المتاحة لً من خبلل االنترنت والسفر أن انشر لشعراء ببلدي فً موسوعات 

العرب اللندنٌة والدستور األردنٌة،صدى عالمٌة ومجبلت وصحف عربٌة ومنها الزمان اللندنٌة و
السعودٌة، ماعدا صحف العراق ومنها التآخً واالتحاد ،المنارة  وبةالج،األمرٌكٌةالمهجر 

وكذلك فً الكثٌر من مواقع شبكة  طرٌق الشعب ،، اآلخرسبٌرٌز،الصوت  آفاق،الصباح الجدٌد،
صارت ترجماتً حول الشعر الكردي فً النمسا  وقد  ألمانٌة إذاعٌةفً برامج  وأٌضااالنترنت 

. أٌضاالدول العربٌة  إلىالكردي لٌس فً العراق بل تعدت  األدبمصدرا مهماً لعشاق 
  

الكردي  وتم تكرٌمه   دــــ ٌعد  بدل رفو وكما وصفه الكثٌرون بسفٌر كردستان الثقافً والسند با
فو حرارة التهنئة واالستقبال فً المغرب وكازاخستان وعدة مرات فً النمسا  فهل ٌتلقى بدل ر

الحار فً وطنه األم؟ 
 

فالدول الغربٌة تقدر  أصحاب الكفاءات ( مطربة الحً ال تطرب) ــــ لؤلسف كما قالها  العرب 
والطاقات وتحتضنهم وتغدو لهم وطناً وتصبح أهبل لهم  وتهتم بهم  وتشتري هذه الطاقات 

 إلى أجنبًانٌات  وال نصبح أهبل لها  فحٌن ٌقدم أدٌب وبالنسبة لنا فنحن نبٌع هذه الطاقات واإلمك
تقوم الدنٌا وال تقعد بهذا  ونحن فً ببلدهم إمكانٌاتناهذه الدٌار  وبالرغم من انه ال ٌملك نصف 

احد الكتاب زعل كثٌرا حٌن  أنونعد نحن المغتربٌن من المنسٌٌن فً سجل الوطن وحتى   األدٌب 
(. مجانً)ردي وسفٌر الثقافة الكردٌة وهو ال ٌعلم بانً سفٌر بالسندباد الك الصحافة  سمتنً

 
ـــ أٌن ٌجد بدل رفو ذاته إن بحث عنها،فً الشعر أم الترجمة أم السفر أم الصحافة؟ 

 
أجد ذاتً فً أدب جمٌل ونقً  غٌر مبتذل  وبعٌد عن المهاترات ،فً أدب ٌسجل تارٌخاً لوطنً 

ذاتً فً الصحافة حٌن انقل صورة وطنً وشعبً وشعبً فً سجبلت األدب اإلنسانً ،أرى 
. الجمٌلة إلى اآلخر وانقل صورة أمٌنة جمٌلة كذلك لآلخر واحملها لشعبً 

 
ـــ هل لك أن تحدثنا عن أعمالك المطبوعة  وعن مشارٌعك المستقبلٌة؟ 

 
كتب وتوزعت بٌن الشعر والترجمة وصدرت فً سورٌا ومصر وبغداد  8ـــ صدرت لً لحد 

والسلٌمانٌة  حول الشعر والترجمة عن الكردٌة واأللمانٌة  وقد ساعدتنً دولة النمسا ودهوك 
 فٌه أعٌشفً اإلقلٌم الذي  مسإولعلى نفقة النمسا  وقد شكرنً ارفع  األخٌرة أعمالًعلى طبع 
لً مشارٌع مستقبلٌة حول أدب  للشرق  أدبهموالصحافة النمساوٌة على نشر  فً النمسا 

. جمات والشعر والقافلة مستمرةالرحبلت والتر
 

كٌف ترى أدب الشباب بعد استضافتك جمعٌة الشعراء الكرد الشباب فً أمسٌة للحدٌث عن ـــ 
تجربتك؟ 

ــ لقد كانت فرصة رائعة وتمتعت كثٌراً فً هذه األمسٌة التً استعدت فٌها طاقتً الشبابٌة 
ن الشباب واستمتعت إلى نصوصهم رأٌت حماساً شدٌداَ م..والحنٌن إلى أٌام من سفر الحٌاة

  إلٌهم  الشعرٌة بعد االنتهاء من أمسٌتً  وقد انضم عدد من الشعراء القدامى أي الجٌل السابق



فقد كانت نصوصهم تمجد الوطن والحب واإلنسان الكردي النظٌف وأدبهم لم ٌكن مبتذال بقدر ما 
ووعدتهم بترجمة .ومستقبل الوطن كان أدبا إنسانٌا  وحبهم الكبٌر للوطن وهم العمود الفقري

. نصوصهم التً تبرز صورة جمٌلة وإضافة إلى مشواري فً ترجمة األدب اإلنسانً
 

تضٌفها للقائنا هذا؟  أنتود  أخٌرةـــ هل من كلمة 
أشكركم من القلب على زٌارتكم والبحث عنً وسط تراكمات الحٌاة الصعبة وزحمة اللحظات  

نكون سنداً لبعضنا فً إبراز صورة أدبنا الجمٌل ونطبعه على جبٌن  وأدعو كل األدباء الكرد بؤن
. األدب اإلنسانً  ومرة أخرى شكرا لكم


