
 

  الكردستانً بطوطة إبن الرحالة
 األمم بٌن الشعر مع ترحال فً المزوري رفو بدل

 
 

 الدكتور خالد ٌونس خالد

                                                     

ألدبٌة ، لتبٌان دوره فً رسالته ابدل رفو المزوريواإلعالمً الشاعر المترجم أكتب هذه الصفحات عن 
الرابعة من خالل رحالته الثقافٌة لنشر الثقافة الكردٌة بؤسلوب أدبً متمٌز وحضاري، وتعرٌؾ العالم 

 . بالقضٌة الكردٌة من نوافذ لؽوٌة باعتبار أن اللؽة وعاء الثقافة

أول كردي ٌجوب األقطار، وٌشد ‘‘ إبن بطوطة الكردستانً‘‘المزوري الذي أطلقت علٌه، الرحالة لٌس  
كردي أحمدي ترحال بٌن األمم، فقد سبقه أدباء وشعراء كرد كثٌرون، أمثال الشاعر الكالسٌكً الال

، وشاعرنا العاشق وشٌخ العشاق المعروؾ بإمام الؽزل (مم وزٌن)الكردي  خانً صاحب رابعة الحب
ه لكن رحالت المزوري لها طابع عصري ٌؽلب علٌها الوعً الحضاري بسبب إطالع. الكردي المولوي

على الثقافات الكردٌة والعربٌة واألوربٌة، وبحكم تواجده فً وسط أوربا، وبالذات النمسا، وسهولة 
 . التنقل بوسابل النقل المتٌسرة فً العالم الحدٌث، وتوفر إمكانٌة االحتكاك بالحضارات األخرى

شعار الشاعر أل األولى بدل رفو المزوري، الشاعر العاشق لوطنه كردستان، وهو المترجم بالدرجة
، والجرئ فً نقده للبإس الكردي عبد الرحمن المزوري، الشاعر المجدد فً كلماته ومواقفه

وٌبدو أن الشاعرٌن المزورٌٌن عاشقان فً الصمٌم للوطن وللترحال، . االجتماعً فً المجتمع الكردي
حتى وإن عاش المرء وٌشعران بالؽربة فً الداخل والخارج، ألن الحٌاة بال حرٌة ؼربة فً كل مكان، 

 . فً عقر داره

وطن ‘‘ مزوريال الشاعر بدل رفو وانٌمن د‘‘ أنا ووطنً ؼرٌبان‘‘لنقرأ معا هذه القصٌدة بعنوان 
 3‘‘ ه آفٌفاناسم

 تعال نسافر معا‘‘
 ٌاوطنً

 عبر البحار والمحٌطات
 سؤحملك معً فً ترحالً
 ونطوؾ حول تاج محل

 كً نتطٌب بالحب والنقاء
 ً شعبًالذي أفتقده ف

 ونسلم على ؼٌفارا فً هافانا
 كً نتذكر بطوالت شعبً الجابع

 وإلى جبال كشمٌر
 ربما نجد حبا حقٌقٌا

 صبح فً وطنً مسلسالت مدبلجةأ
 معا ٌا وطنً سنحٌا
 ن فً الؽربةؼرٌبا

 حٌث ال تكتسحنا انهٌارات جلٌدٌة
 وال مزاٌدات وطنٌة

 أنا وأنت
 ٌا وطنً

 .‘‘فً أهلنا وؼربتنا



 
أفهم أن الشاعر ٌحلل الوضع االجتماعً من زاوٌة أدبٌة رأ هذه القصٌدة، وأنا فً الؽربة، قعندما أ
 .ٌقول بصراحة أن المرء ٌفتقد للحب، وهو أٌضا ٌفتقد لالستقرار فً الوطن بال حب حقٌقً. صادقة

ننً تخو ،أتذكر مقولة مستشرق ألمانًوأنا تزورنً كل لحظة،  ٌعبر عنها الشاعر هذه الخوالج التً
ٌدرسون الذٌن وما أكثر الكرد . التارٌخ بوعً ٌة لم تدرسالكردالقٌادات الذاكرة أن أذكر اسمه، أن 

 . لكن قراءتهم لٌست قراءة واعٌةالتارٌخ، و
. أنا أٌضا ؼرٌب عن وطنً، ووطنً ؼرٌب عنً رتوشع‘‘ أنا ووطنً ؼرٌبان‘‘قرأت القصٌدة أعاله   

 أٌن ٌكمن الخلل؟ 
 ، وال نفكر ٌوما متى ٌسقط قصر الباستٌل؟ننا نصفق لكل َمن ٌحمل التٌجافً سذاجتنا أن  

وان لتارٌخٌة، ولكنً أرٌد أن ٌنظر القارئ إلى صور القصابد لٌقرأ األأدبٌة مدرسة  أنا لست هنا فً
وان وٌقرأ الكلمات، وأعنً هنا أن تكون قراءته تحلٌلٌة وتفكٌكٌة، لوالمعانً بدال من أن ٌنظر إلى األ

منهج التفكٌكً للفٌلسوؾ الفرنسً عند الفٌلسوؾ عمانوٌل كانت، والٌل المنهج التركٌبً لقا لتحطب
درٌدا، حتى تكون قراءته قراءة عن وعً، وٌفهم أن التحرر لٌس فً القصور المرمرٌة بقدر ما هً 

 . فً الوعً اإلجتماعً والحضاري لألمة
 

دب رحالت كردٌة أو أجنبٌة، لكنً أقول أنا لست بصدد تصنٌؾ صدٌقً بدل رفو المزوري فً أ
، وهو رحالة ٌنقل الثقافة الكردٌة إلى األمم بطرٌقة عصرٌة حضارٌة باختصار أن رحالته كردٌة

الٌبحث  ترجم،المً وشاعر ومإنه سفٌر كردي، وإع. ها المستمعونوبشاعرٌة، ولؽة ٌفهم ،ومدنٌة
لبعض من الذٌن لقصور كما هو عند ابناء ا هدفه لٌس. ن الشهرة، على عكس بعض السٌاسٌٌنع

 . ؤفواه الجٌاعٌتباهون بقصورهم المبنٌة ب
 

 لماذا  هذه الرحالت الثقافٌة؟ 
 

 3 ماٌلًأرسلها لً، وتضمنت الؽاٌة من رحالته بجالء فً رسالة  شرح الشاعر بدل رفو المزوري
 من خرآ وجه لنا نؤب لعالما ٌعرؾ كًل بالعالم شعبً وحضارة ثقافة ربطأ نأ رحالتً من هدفً كل نإ‘‘
 مع  ساتناؤم ،البعٌدة وطاناأل وخاصة الكورد حول العالم ٌعرفه ما فكل ،االنسانٌة والثقافة بداعاإل

 زرت نأ لحٌن وتصور .العالم هذا من شٌبا النعرؾ الجبال قوامأ ونحن والدكتاتورٌة السابقة االنظمة
 القرى احدى على ضٌفا هللت وحٌن ،البربر ثلم ناس باننا ٌتصورون المؽاربة عامة ، كانالمؽرب

 كؤنه قرٌتهم الى عراقً كوردي بوصول وسمعوا لرإٌتً إواجا القرٌة اهال فكل االطلسً ساحل على
 شعري مهرجان وفً ،الكورد حول نهابٌا   صورتهم تؽٌرت  بً التقوا وحٌن ،ما متحؾ من قدمت انا

 . ‘‘باللؽتٌن الشعر القٌت حٌن اٌضا
   

شاعر لالطلٌة ، وأنا أجد صورة المزوري بٌن السطور تذكرت قصٌدة الحدٌقة الوردٌة راءتً لتلكبعد ق
 3 فً معرض دفاع المرء عن أهله وقومه زهٌر بن أبً سلمى، وهو ٌقولالشعراء 

ٌ ذِممِ  عنه ٌ سَتؽنَ  َقومه على  بفضلِه فٌبخل فضل   ذا ٌك   وَمن  و
 ٌَتجمَجمِ  ال البِر   مطمبن   إلى  قلب ه   ٌ هدَ  وَمن ٌ ذَمم ال ٌوؾِ  وَمن

 
 لفهم ، ٌمكن قراءتهاعن شخصٌتهرٌتعبفوتوؼرافٌة للشاعر المترجم والصحفً بدل رفو صور     

العالمات ، والحدٌث ؾ وطقاسٌم الوجه، والمالبس وأسلوبالوقو طرٌقة عبر عنها فًشخصٌته التً ت
 عن تعبٌر هً وال تجارٌة، لٌست إنها. ة والفنٌةه األدبٌهذه الصور نوع من اإلبداع فً أعمال. وانلواأل

إنها . رفع من السلطةمن المادة، وأ أسمى اش أجل من وأدبٌة فكرٌة سٌاحة هً بل المادي، الربح
اللؽة الكردٌة باعتبارها وعاء الثقافة، وهً أٌضا األدبٌات الكردٌة باعتبارها تعبٌرا عن مؤساة الكرد 

دروس كردستانٌة ٌقرأها اآلخرون من خالل الشعر الكردي بلؽتهم إنها . فً وطن ٌبحث عن الحرٌة
 . بال مقابلوفكره عقله ووقته لتً قام صاحبنا المزوري بترجمتها با

إنها اإلباء والعزة فً النفس التً تؤبى أن ٌمد شاعرنا ومترجمنا ٌده للذٌن ٌجمعون قناطٌر الذهب     
والشرؾ والثقافة ، ؼنٌا بالعزة والكرامة لفقٌرا بالماأراد أن ٌعٌش . والفضة فً القصور المرمرٌة

 .  وقوة الشخصٌة



جل رفعة هذا ا وذاك، وهذه وتلك فً شخصٌته، وفً طرٌقة حٌاة األم التً سهرت من أهل كان كل هذ
تعلم بقراءته لمزوري؟ لقد الرجل، أو من قصابد الشعراء الكرد، وعلى رأسهم شاعرنا عبد الرحمن ا

 . هما وكلتاهماأو كال الرفعة والمروءة والبساطة والحب، أعطاهالواعٌة وعٌا 

أراه منسٌا . أراه كالسندباد فً مشٌته، وكالباز فً طٌرانه بعقله فوق الحدود المرسومة من قبل البشر
فً وطنه ألنه ٌؤبى نسٌان الوطن فً قلبه وذاكرته، حتى الٌكون ت رسا فً آلة بٌد اآلخرٌن، ٌتحكمون 

فاألدٌب ٌجب أن ٌكون حرا، واألدب بحاجة إلى الحرٌة، لذلك ٌنبؽً أن الٌكون عبدا أو . بهفً فكره وأد
هوٌة وطنً  رة مثلً، وأنا الذي أبحث عنفهل اختار المنفى فً الؽربة الم  . كان ، أٌا  ٌدا بؤؼالل أحدقَ م  
ة االحتالل النازي البعد البعٌد عن الوطن، كما قال دٌؽول فً فترلضابعة مثله، فال أجدها إال  فً ا

 . إذا أردت أن تعرؾ الحقٌقة عن وطنك فسافر بعٌدا عنه3 لوطنه
حقٌبة ثقٌلة بالثقافة، ومحفظة . المزوري الذي ٌحمل حقٌبته الصؽٌرة وٌرحل بكلماته فً ذاكرته هذا   

ت من مخازن دوالراخفٌفة التحمل إال بضعة أوراق نقدٌة بعٌدا عن الرابحة الكرٌهة التً تتصاعد 
 . الرطوبة عتٌقة بٌن

 
كتب شاعرنا العراقً الكبٌر ٌحٌى  .فً القاهرة 2002 الصادر عام ‘‘وطن اسمه آفٌفان،‘‘أمامً دٌوان 

 3السماوي فً صفحته الخلفٌة هذه الكلمات
وصحراء السماوة مع سهل ... فً شعر العزٌز المبدع بدل رفو، ٌتآخى نخٌل البصرة وسندٌان أربٌل ‘‘ 

أو ... فً بهدٌنان  دٌل حمام الكوفة وؼناء طٌور القبجال ٌفرق قارئ شعر بدل بٌن هف... شهرزور 
وال بٌن حفٌؾ بساتٌن جٌكور وحفٌؾ ؼابات ... بٌن خرٌر نهر الفرات وخرٌر شالل كلً علً بك 

والمحبة  وال عجب، فالشعر عند بدل رفو لٌس ترفا لفظٌا  بقدر ماهو الذود عن الفضٌلة... أزمر 
ة ضد الضؽٌنة... الطٌور والشجرعن األطفال و... واألرض  وعن ...  عن الجمال ضد القبح، والمود 

 (. ٌحٌى السماوي شاعر عراقً. )‘‘الحرٌة ضد التعسؾ والدٌكتاتورٌة
 

  3 وراء األبجدٌاتكمن معانً عمٌقة ت‘‘ نوطن اسمه آفٌفا‘‘دٌوان لهداء صفحة اإل فًقرأ وهنا ن
 األوطانمن جؽرافٌة  إلى وطن منسً

 إلى وطن ٌخرج من صلبً لٌصلبنً
 . ‘‘إلى وطن أسمٌته آفٌفان

 
، وكناٌة كل حتى نفهم مؽزى كل كلمة تلك الكلمات بالكلمات التً كتبها لً فً إهدابه للدٌوان قارننل

 . فً ذاكرته جملة
 3 كتب فً إهدابه لً ماٌلً

 خالد ٌونس خالد . إلى أخً وأستاذي وصدٌقً د‘‘
 لب هذا الوطن الذي سمٌته آفٌفان أهدٌك من الق 

 ه أنت وطنا بدون رتوش ومكٌاج واسمٌتَ 
 زٌل احترامًمع ج
 . دمتم

 11/10/2002 ‘‘أخوكم بدل رفو
 

 3وكان جوابً على إهدابه ماٌلً
   بدل رفو  األخ الشاعر الكردي المتؤلق‘‘

     الزاهٌة بؤلوانها  هنٌبا لك فً هذه الباقة العطرة
وأسلوب سلس، وٌفهم معاناة الؽربة، والوطن  مال والمحبة، ٌكتب بلؽة سهلة جمٌلةبدل رفو شاعر الج

ج  كلماته من األعماق، مضفٌة بالعاطفة الجٌاشة والحب الصادق بثوب الطبٌعة المتعطشة . فً قلبه تخر 
   للحب، من قلب مفعم بالوفاء لوطن اسمه آفٌفان 

 .‘‘السوٌد – خالد ٌونس خالد. د
 

 مرء من هذه المحبة الصادقة والعشق للوطن؟ ماذا ٌفهم ال



 الشاعرترجمة ‘‘ آفٌفان‘‘لنقارنها مقارنة أخرى فً دٌوان الشاعر الفذ عبد الرحمن المزوري بعنوان 
 3كتب فً إهدابه لصاحب الدٌوان .بدل رفو

 بجدٌة النرجس وروح الشعرإلى أ‘‘
 وقصٌدة القبوج وآفٌفان

 والشعر واإلنسانٌة إلى شاعر ارتشفنا من مناهله العشق
 اإلنسان إلى الشاعر

 عبد الرحمن المزوري
 تكرٌما له فً حٌاته
 . ‘‘أهدٌه ثمرة جهدي

 1/21/2001المترجم 
 

فً الرإٌة  اعات بدل رفودفً إب شاعر عبد الرحمن المزوري دورصبحت اآلٌة واضحة، أن لللقد أ
  . والترحال

مطلب  -مطاراال‘‘قصٌدة . لحركة بعٌدا عن النسٌانالنقرأ معا قصٌدة المعاناة المرتبطة بالقافلة و
عبد الرحمن ، للشاعر ‘‘وطن اسمه آفٌفان‘‘قبل دٌوان  الذي صدر‘‘ آفٌفان‘‘من دٌوان ‘‘ والدتنا

 3، ترجمة بدل رفووريزالم
 أماه، ٌا أماه‘‘

 انً أعلم
 أن قلبك أضحى بحر اآلالم

 وتحول إلى موقد ملا
 بجمرات األحزان
 لقافلةأن افق مسٌرة ا

 ...مسكون بالمعاناة واألشجان 
 وموانا المراكب ملٌبة

 ...باآلهات واآلالم
 إنً أعلم

 ٌفكر به األطفال أن ما
 ... هو رؼٌؾ الخبز

 وأن ربٌعك هو الشتاء
 هو الشتاء

 أماه، ٌا أماه
 نحن نسؤل -

 نخاطبك ٌا أماه
 ماهو مطلبك؟

 نستحثك أن تجٌبٌنا
 أن تردي علٌنا

 3فؤجابت األم
 ابً، ٌافلذات كبديبٌا أح

 سؤزٌح الستار
 3عندما ٌعتمل فً القلب واألعماق والعٌون

 أن أمكم عاشقة
 جرٌحة
 الدواء – امطلبه

 ...األمطار –ودواإها 
 طفاء نار الخطٌبةإ3 مطلبها
 تدمٌر اللٌل والقٌود والسحب السود3 مطلبها

 (حٌران)و ( الوك3 )لبهامط
 ‘‘... .األمطار 3 مطلبها



 . دةإلى آخر القصٌ

                                         

 2002فً رٌكا عاصمة التفٌا عام بدل رفو  ة ـالرحال الشاعر                           

 . لهذه الصورة نجد االبتسامة  المرسومة على وجه بدل رفو الوسٌممن خالل قراءتنا 
لٌطرحها، وٌعطً لمن  ة عن قضٌة شعبهٌحمل عشرات األسبلمن أٌن جاءت االبتسامة، وهو بطبعه 

 أراد أجوبتها؟
سرورا فً وطن حر هنا فً رٌكا عاصمة التفٌا، ٌتؤمل المزوري، متى ٌؤتً ٌوم أقؾ هكذا مبتسما م

  ؟‘‘آفٌفان‘‘اسمه 
 . المهنا فً الؽربة ابتسم ألن ذكرٌات كردستان فً مخٌلتً أطول عمرا من األح

 3أقول ألخً وصدٌقً المزوري
 ٌموت؟شعب ال

 فؤٌن الرعاة فً المسٌرة؟
  . أحب الحرٌة لً ولكم، ولٌس لبعض البعض فقط

                                     

 2002فٌنا    -البٌت العراقً ب بدل رفو فً أمسٌة شعرٌة الشاعر المترجم                         

 بوسترات كوردٌة من الؽربة

   ــ البكاء 1 

 

 كً ،السماء تب  

   وانا ابحث لها عن



   مندٌل

   .  ٌجفؾ دموعها

  

  ـ الفنان 2

  

 العازؾ ٌؽادر المسرح

 .. ؼٌر قادر ان

 ٌعزؾ لحنا راقصا ،

 .. لراقصة شرقٌة

  تهز خصرها

  الرفٌع

 صحاب الكروشأل

 . النتنة

 

  ـ النار 3

  النار اضرمت فً بٌت 

 .. فقٌر معدم

  لم تجد سبٌال

 لدخول بٌت سٌاسً

 فاسد

  لتجمع حراسه الشخصٌٌن

 ( البودٌكارت  )

 . على باب منزله

  

  ـ ربٌس التحرٌر 4

  

  ربٌس تحرٌر

 انبه ضمٌره،

 لم ٌرد على تهانً

  االصدقاء

 لمنصبه الرفٌع

 .. فعوضها

 بالرد على رسابل الفاتنات

 .الجمٌالت

  

 ـ االنتهازي 5



  

 .. انتهازي

  كان ٌخجل من لؽته

  و قومٌته

  ع الفرعونحٌن كان اتبا

 .. ٌلتهمون شارع مدٌنته

  وبرحٌل الفرعون

 صار وطنٌا وٌردد

 !!.. كم انت رابع ٌاوطنً

 ......ما اكثركم ٌا اوالد ال

  

 ـ زوربا الٌونانً 6

  

  حٌن كان الٌونانً زوربا

 .. طفال صؽٌرا

 اخذ ٌدخر مصروؾ

  جٌبه الٌومً

 لٌشتري الفستق،

 ٌشبع منه ،

 .. حتى االفراط

  بع من عشقكفمتى ساش

  ٌا وطنً المسافر معً

 . عبر محطات الؽربة

  

  ـ ربٌس دولة 7

  

  اطلق ربٌس دولة

 : مرسوما جمهورٌا

  ن ٌظل شاباأعلى شعبً  

  ن ٌزٌل الشٌبأ

 !!...باالصباغ الفاخرة

  لبال ٌتهم الربٌس

 نه المسٌطر والمحتكرؤب

  

 لصبػ الدولة

 ....لشعره فقط



 ... حٌنها

  لشعب بالصبػسواق وااألزود 

 ... مجانا

 نه العدل ٌا سٌادة الربٌسإ

 .ولٌحفظكم هللا وٌرعاكم

                                                  

 2002 وصدٌقة الشاعر الرحال بدل رفوسفٌرة دولة كوبا                                        

 3الكلمات لٌسمح لً صدٌقً بدل رفو أن أكتب نٌابة عنه هذه
 ٌدي بٌدك، فماذا أتحث لك فً ؼربتً؟!  النمساأٌتها الصدٌقة، سفٌرة دولة كوبا فً 

 . قصٌدتها حب للوطن، وعشق للوفاء(. ٌفة دوسكًتر) اسمها كردٌة شاعرة سؤنشد لك قصٌدة

 الكردٌة، وحبها للورود وثلوج جبال الوطنفاسمعً خلجات قلب المبدعة . ‘‘عٌد الحب‘‘عنوانها 

شالالت إنها أؼنٌة خرٌر خابور والزاب و. الكرد الطبٌعة، لتعرفً براءة جمال شاعراتفراشات ووال

وأحادٌثهن مع  اخات األمهاتاء الشهداء، وذكرٌات صرملمبللة بدعٌون األرض اإنها . كلً علً بك

اعرة ها هً  الش. ترى كردستان الباكٌة بؤثواب ابتسامات الطاهرات النقٌااألرواح الطاهرة فً ث

 (3ترٌفة دوسكً)

                                         

 الشاعرة ترٌفة دوسكً                                                  



 عٌد الحب

     بدل رفو المزوري3 ترجمة.  ترٌفة دوسكًالكردٌة شعر الشاعرة 

 

   ... حبٌبً  

 عٌد الحب ، اقترب    

 فما اهدٌك ؟ ؟

 حمراء ، وردة

 قبلة حمراء ،          

  احتضان احمر أو                       

  أو اؼنً لك اؼنٌة حمراء

 فً هذا الشتاء  

  حٌث ال ثلج                

 وانت رجل ثلجً

 ابٌض،  ابٌض

 روح الؽٌوم  مثل

    تحوم حول، 

  فنجان قهوتً وتمتزج به

 : بعشق

  تخط عتبة حجرتً    

 لى زجاج النافذةوانفاسك ع  

 تستحٌل ندى                                 

 ! اسمك اقؾ وباناملً اخط 

     

 : بعشق

  القصابد  تقرأ

 !وتالعب اناملك قامات الورود

  

 : بعشق

  مثل الفراشات تحلق وتفتش

 ..احلى وابهى واقٌم الزهور

 لعبة  علمتك  أتتذكر حٌن

 ( بٌنجوكانى    )

 كلهم  ت منًوفتحت ٌدٌك وسرق

 وحٌن كبرت ،

 سرقت قلبً                

  



 !فً خرٌر النهر  روحً  وخبات

  

 : بعشق

 تجعل من كل اٌامً

  عٌاد حبأ                  

 ،  من االنهار  وتجعل

 بها جٌدي  قالدة ماء وتزٌن

 وتجعل من شقابق النعمان

  !!فً دواوٌنً  قالبدا معلقة 

 .. أهلل

  نت بجنبًأشتاق لك وا  كم

  ً  ..ال

 الحب،  عٌد  انه

  ورود حمراء فً فإادي

 وشموع حمراء،

  :اوقدها وتؽنً لً 

 ( جٌدا  عاشق انا واعرؾ عشقك) 

  احمر  انا فتاة حمراء وانت رجل

  روحٌنا  وتتحد

  لكنك لم تنطق

 ي شا اهدٌك ؟أ

                                  

 2001فً المؽرب  من الشعر الكردي إلى عشاق األدب وري ٌقدم باقةالرحالة الشاعر مز              

هنا فً المؽرب، بعد رحلته على سواحل البحر المتوسط، ٌتالعب الشوق بجوارحه، وٌبن الحنٌن إلى 
 . فولة المعذبة بٌن الكلماتلذكرٌات فً ؼربته حتى تستفٌق الطوطنه، وٌشده إلى ا

تبت على سواحل البحر المتوسط فً فرنسا واسبانٌا وجنوب ك  ، ‘‘ شوق‘‘ا قصٌدة بعنوان لنقرأ مع
 (3توأم الروح... إلى آفٌفان )ماق، المؽرب، مهداة إلً الوطن فً األع



 
 شوق ٌرقص‘‘

 شفاه المحٌط األطلسً
 أداعب جدابلك

 ضفابرك ٌاآفٌفان
 بعشق وحنٌن ؼربتً

 وأمشطها، 
 بؤهداب ذكرٌاتً

 وأنامل أٌامً النازفة
ات الؽربة الكبٌبة وهً تتبعثر فً  محط 

 ال صخور تتحطم األمواج
 العاتٌة علٌها

 حتى تستفٌق أنشودة  
 الطفولة المرٌرة

 ‘‘! وتلوٌحة  وداِع أخٌرة

                                  

فً  المزوري شهادة تقدٌرٌة سفٌر الثقافة الكردستانٌة الشاعر المؽربً الكبٌر اسماعٌل زوٌرق ٌهدي
 2001المؽرب 

 3 رابعة جاء فٌها طوعةمق بالمملكة المؽربٌةكناس مدٌنة ممن  (إبراهٌم قهواٌجً)كتب الكاتب المؽربً 

المزوري الذي حمل حقٌبته الظهرٌة طارقا باب المؽرب من  الصحفً بدل رفوإنه الشاعر المترجم و

ال فً قرى حط الرح ...جهة الشمال الى شواطا المحٌط االطلسً  سواحل البحر االبٌض المتوسط

( الخمٌسات ) ، قرٌة أحد آٌت مٌمون (العرابش)دب الكوردي قرٌة تارؼة األ مؽربٌة لم تسمع قط عن

 التواصل مع الشعب المؽربً من شماله فً شفشاون و تارؼة الى مدٌنة اؼادٌرالمحبة و رابطا جسور

، بل رسمٌة الدار البٌضاء دون تكلٌؾ من أٌة جهةوتارودانت و الصوٌرة ومراكش وفاس ومكناس و

بامتٌاز تفاعل من خالله  كان ضمٌره الثقافً الكوردي هو الذي دعاه الى أن ٌخوض ؼمار سفر ثقافً

طار مشارٌع ثقافٌة تتبناها إمستقبال فً  الشعر الكوردي بالشعر المؽربً كؤول عتبة ٌمكن بلورتها

رب، ٌقر أن أقرب الشعوب للثقافة الكوردٌة هم الع أن بدل رفوالجهات الرسمٌة فً البلدٌن خاصة و

  . فً مقدمتهم المؽاربةو



                                           

مع أشهر متسلق جبال فً فً حوار عن الكرد بدل رفو الشاعر المترجم  ابن بطوطة الكردستانً    
 3 ن فً حدٌث عن الوطننح .2001مٌسنٌر فً النمسا    العالم راٌنهولد 

 فً وطن لم ٌذق طعم الحرٌة،
 فً أزمنة العهر،
 وسقوط الشعر

 فً مهرجانات الموابد المتعفنة
 الكلمات سٌارات مفخخة
 القبالت أحزمة ناسفة
 الصداقة طعنات ؼادرة

 األؼانً والتماثٌل كفر وإلحاد
 (أستؽفر هللا)

 إذا فلٌدفن اإلنسان
 ولتبصق الدٌمقراطٌة

 ٌن الؽد،حرٌة فً جب
 فً وطن، مازال أبطاله ٌرقصون

 . على حبال السٌرك بإتقان

                                       

أمام نصب مانفٌلوؾ الشهداء فً مدٌنة ألماتا بكازاخستان  بدل رفو الشاعرالرحالة الكردستانً         
2002 

جرٌح، فبدأ ٌفكر بعقالنٌة ذكرٌات آالؾ بدل رفو ٌتؤمل، وتؤمله ٌتابع األحداث فً وطنه ال المبدع 
وراودته شكاوى النساء . ‘‘آفٌفان‘‘الشهداء الكرد الذٌن ضحوا من أجل الوطن الذي أحبه، وطن اسمه 

 قراءتنا لصورته الحزٌنة.  الالتً فقدن أحبابهن من أجل الحرٌة التً هً جزء من إنسانٌة اإلنسان



حبه وصدٌقه عبد الرحمن مزوري وقصٌدته الرابعة تحت نصب مانفٌلوؾ الشهداء تعٌدنا إلى صا
سطورها بعض أبٌات القصٌدة، وهً شكوى بٌن لنقرأ ترجمة بدل رفو ل.  (البروارٌة ٌومٌات مٌهربان)

 . أننا لم نوؾ بعهد الشهداء

                                      

 وقالوا... قدموا 

  لألمٌر

 خزابن ملٌبة ذهبا  وفضة

 وبالطه

  لى بالرفاهٌة واألمنٌاتحب

 ...فتعالً وكونً

 وصٌفة لألمٌر

 قطعة من بالطه

 :فؤجبتهم

 اذهبوا وقولوا ألمٌرنا الذي

 تبلػ قامته عنان السماء

 أن ال ٌؽضب أبدا  

 فنظرة من ابن العم البابس

 ٌحٌل قلبً مروجا  

 وٌحٌله ربٌعا  

 :قولوا له

 ان الفراشة التً تحوم بحرٌة

 ستصبح فً بالطك

 ،أسٌرة

 .ومن اإلضطهاد تموت



                                    

نابب ربٌس جامعة كازاخستان ٌقدم الشاعر الرحالة بدل رفو للجمهور فً محاضرة شعرٌة             
 كردٌة 

 3 ٌس الجامعة، بعد أن قدمه للجمهورقول بدل رفو وهو ٌنظر إلى نابب ربٌ
 ماذا أنشد لكم؟

ٌة، ووطنً حزٌن، وجمالٌات شعبً تنظر إلى األفق بعٌون عسلٌة نرجسٌة، شعبً ٌتطلع إلى الحر
حر الوطن، وجمال الطبٌعة ستطٌع أن أنساهن، ألنهن سوأنا هنا، ال أ. فً حدٌقة األحزانٌنشدن المحبة 

 .لحبالتً تبحث عن ا
ماذا هذا ، حتى ال تلوموننً ل(أحزان بٌت كردٌة)أنشد لكم قصٌدة صدٌقً عبد الرحمن مزوري،     
المهجر بعٌدا عن الوطن و، وجوعً كجٌاع فقراء ترحال بٌن األمم، وأنا احمل حقٌبتً الحزٌنةال

ودموع . رنا، والجمال رداإنا، والوطن حبٌبناالحالة، فالعشق ؼذاإنا، والحب سرٌوفً كل هذه . الوطن
 . التعرؾ النسٌان فً كردستان وفً البعد الذي الٌعرؾ الزمان

  - ردٌة أحزان بنت كو -

 

 نحن وهً

 ولدنا فً لٌلة واحدة

 وسوٌة ترعرعنا وؼدونا

 ٌافعٌن

 هً العروس ونحن العرسان

 تنبع مع جداولنا

 وتهطل مع امطارنا

 وترضع مع صؽارنا

 ونرقد سوٌة على سرٌر ومضجع واحد

  (أحزان)فمن لم ٌر 

 فؤحزان  بنت كوردٌة 

 (حٌدرانٌة)إنها بلباس وأقراط 

 ها،الحذاء الذي فً قدمٌ

 ( البابانٌة)صنعته الخبرة 

 تمتهن الرقص والدبكة

 (الشٌخانٌة)على الطرٌقة



 ...أحزان تلك 

حلنا البدو                                    كانت تتنقل مع ر 

 وتؤتً الى الزوزان

  وتقؾ على جداالت وصراعات

 الرعاة على المروج

 ورأت بؤم عٌنٌها

 (خجوك)كٌؾ ان 

 لتٌنذات العٌنٌن الكحٌ

 (سٌابند)صرعت 

 بجوى العشق

 ...أحزان تلك 

 كانت تذهب مع جٌاعنا وفقرابنا

 الى القفار والبرٌة

 وتصنع الفحم

 وتجلب اوراق الشجر

 وتعقد جدابلها

 وتشمر عن سواعدها

  وتتنقل من احراش

 الى احراش      

 كنحلة،

 وكانت تعود مساء

 إلى أكواخنا

 منهكة ومرهقة

 وروحها تبن

 ...أحزا ن تلك 

 (الجزٌري)كانت ترقد فً بٌت 

 ( سلمى)صدٌقة له ولحبٌبته 

 وما كانت لترحل

 -.وما كانت لتموت

 ضٌؾ ثقٌل كالحمى

 ومع ذلك،

 ما كانوا ؼاضبٌن علٌها

 فكانوا الثالث

 ٌؤكلون من قدر واحد

 وكانت لهما كاألم الحنون  

 ...أحزان تلك 



 احٌانا كانت تحلق

  (وتحط على برجا َبلَك) 

 (بدرخان)ط فً بال

 تتجول فً فناجٌن قهوته

 وتحت عباءته كانت تؤوى

 الى الفراش

 وكالجمار تحط على ؼلٌونه

  لؽاٌة ان ؼزا الشٌب

 رأسه                   

 وأصبح حظه عاثرا وتعٌسا

 .وهدمت اسمه وداره

 ...أحزان تلك 

 قطعت الجبال وحدها

 الى ان وصلت

 (القاضً)محل 

 وكفرخ ثعلب وبمكر

 سرت عصاهنهضت وك

 فً ذلك الصعود

  كان القاضً شٌخا

 هرما وحزٌنا

 ارتعش وسقط

 وكل سعادته وأفراحه

 ؼدت اتراحا ومآسً

 ...أحزان تلك 

 فً الحقٌقة كانت جدتً

 اما ألبً

 ولهذا سموه

 صالح ابن أحزان( صالح ابن خم)

 وكانت احزانه كثٌرة

 مزنا   تهطل علٌه

 (زٌن ومم)كؤحزان 

 فإلتهمت الزوابع قاربه

 ولفته ،

 وانقطع سبٌله فً منتصؾ الطرٌق

 ولم ٌصل الشاطا

 ...أحزان تلك 



 هذا المساء

 (شٌخ موس)كانت فً بٌت

 تؽنً،

 فؤثارت اشجانه

 وحطمت سدود عهوده

 وحصدت مرج آماله

 مرة واحدة

 وأصبح كبده وروحه

 مقطعا باآلالم

 .واحترق

 ...أحزان تلك 

 تصبح حٌوانا مخٌفا

 فً بعض اللٌالً

 بوابوتقرع اال

 بابا  ... بابا  

 وتدخل البٌوت

 وترقص على انؽام الناي

 واألطفال ٌرتعبون منها

 وٌختببون

 وبؤلسنتهم الساذجة

  ٌدعون علٌها

 .وال ٌقتربون منها

 ...أحزان تلك 

 كانت حبٌبة صدٌق عزٌز

 مفتول العضالت لفترة

 وكان ٌعانقها كل ٌوم

 ٌبن معها

 وكانت تعلم بؤنه كان تعٌسا

 مومرت االٌا

 فؤصبح صدٌقً ٌبتعد

 وٌنفر منها

 وأصبح قاب قوسٌن

 .من الهالك

 أٌتها البنت

 الخادعة( حزان) 

 ٌا عاشقة فتٌاننا



 وتاللنا وجبالنا

 كطابر القمري

 أال تنزلٌن من على رموشنا

 الذابلة

 اسقطً ارضا

 وؼادري فراشنا

 فقط لمسافة شبر

 ابتعدي عن خٌامنا

 المهلهلة

 فاللعنة علٌك

 داركولٌحرق الرب 

 فنحن فً فرار ونفور منك

 .لٌل نهار

  ولم نصمد امام

 سهامك القاتلة

 باهلل علٌك

 نافً عنا وال تتعقبٌك  

  .كفً عنا وال تتعقبٌنا

                              

 المزوري  على شاطا األدرٌاتٌكً                                        

إنً أرى أن العواصؾ البحرٌة فً األدرٌاتٌكً قد إنحنت . ريحتى البحر لن ٌنجو من رحالت المزو
وشاعرنا الرحالة ٌجد من بعٌد كردستان عروسة تتقدم نحوه، كما . إلؼنٌة المزوري على ساحل البحر

 . إنها األم الكبرى، حبٌبة المالٌٌن. هو ٌحتضنها فً قلبه الكبٌر
ر من أشاركه أفكاره، وأقاسمه ؼربته زوري، ولم أجد ما ٌفرحنً أكثمرأٌت صورة صدٌقً ال    

 3 ألتحدث له بهذه الكلمات
 زؾ له قصابدا من لؽتًلن ٌؽٌب البحر من ذاكرتً أن أ

 تؤوهاتً أٌها البحر كن شاهدا أنً جبت إلٌك بقصابدي من 
 عشقت رحالتً والرمال أنهالألسماك  تنشد األمواجإنً أرى 

  ًفً خرٌرك أسمع شعري كما كنت أنشده فً سمرات



 م الدنٌا فً جوارحً وذاكرتًهدَ كردستان لن ت نسى لو تَ 
 أنا السابح وأنا السفٌر إبن بطوطة الكردستانً فً ؼربتً

                                    

 إقلٌم كردستان –فً دهوك  والدة المترجم والشاعر بدل رفو                              

 .رحٌم ٌقبل المرأة التً أنجبته وربته وعلمته دروس الحٌاةالشاعر صاحب القلب الها نرى 
 . هذا هو الوفاء والتواضع
 . فاألم هً المدرسة األولى

 3هذه هً األخالق
 إنما األمم باألخالق ما بقٌت  
 فإن هم  ذهبت أخالق هم ذهبوا 

 ، هذا هو الرحالة إبن بطوطة الكردستانً
ًٌ للؽة  وف

 محب لألدب
 مترجم للشعر

 لوطنلعاشق 
رد عزٌز القلب لألم، وفً شوق حنانها، وهو ٌقبله بقلبه قبل شفتٌه، وٌؽمض عٌنٌه إشارة إلى ط

 . التالق األحزان واآلالم من الفراق لحظة
 3 ولسان حاله ٌقول

ًَّ الحٌاةً فراقكفؤنا مٌت ف ! ٌا أماه إلٌكِ  عدت    . ، ولكن عندما أراك تعود إل

 

 االنسانٌة ٌاحة فً عمق ثورة هزتس - ؼٌفارا سنواتً مع تشً     

                               



ثورتنا  ب َعرؾ العالمن ن  أألم تحن الفرصة بعد 3 لتً الى كوردستان بربٌسها وشعبهارسا        

 ؟؟وابطالنا 

 

اٌو تم لٌوناردو)ٌقؾ بجنب صدٌقه  إنه. بدل رفو المزوري فً هذا اللقاءالمتؤلق ل نتساءل هنا ماذا ٌفع

حاول خلق  ، حٌث1222رافق تشً الى بولٌفٌا عام  .لكوبٌةمن أبطال الثورة ا ثابروبطل  (نونٌز

كان و .ثالث من رفاقهكوبا مع  نجح بعد موت جٌفارا فً بولٌفٌا أن ٌعود حٌا الىو. نموذج دابم للثورة

 .خبٌرا استشارٌا فً انؽوال ونٌكاراكوا

   

 . حدث عن رسالة شعبه الكردي من أجل الحرٌةبدل رفو هنا لٌت الشاعر المترجم  

 هنا لٌقول أٌن موقع وطننا فً نضاالتكم؟ إنه

 فً نسٌاكم لقضٌتنا؟ هو عاتنا، أم وفً ر  أفٌنا  أهو أٌن ٌكمن الخطؤ؟

 .لنقرأ القصة باختصار

م فالأأقٌمت له ضمن أسبوع  مسٌة التًكان عنوان األ ‘‘ردو تماٌو وسنواتً مع تشً ؼٌفارالٌونا‘‘

، فً المركز الثقافً الثابر الكوبً تشً ؼٌفارا مرٌكا الالتٌنٌة بمناسبة الذكرى الواحد والثمانٌن لمٌالدأ

. امتألت القاعة بالزوار وعشاق تشً ؼٌفارا والحرٌة .ؼراتس للحزب الشٌوعً النمساوي فً مدٌنة

سجل . اضل وصفق له طوٌال  احتراما لهذا المنتحٌة والقاعة وقؾ الجمهور  وحٌن دخل الثابر لٌوناردو

 ،باالضافة الى مشاركته إلى جانب تشً ؼٌفارا فً بولٌفٌا .بالنضال فً امرٌكا الالتٌنٌة لٌوناردو حافل

. الثورة حٌث قاد العملٌات ضمن صفوؾ 1291ولؽاٌة  1292فً أفرٌقٌا من عام وحارب فً أنؽوال 

 .ن جنراال فً وزارة الداخلٌة الكوبٌةوٌعمل اآل

الضٌؾ بسرد ذكرٌاته مع تشً  وبدأ. ترجم الحدٌث من األسبانٌةفٌرنار فاسٌلً  .د رجم المبدعالمت  

وقال بؤنه كان له الشرؾ . سنوات  10، وظل بجانبه اكثر من 1229ؼٌفارا الذي تعرؾ علٌه عام 

ٌقول  وكان ٌردد عبارة تشً ؼٌفارا حٌن كان. والفخر بؤن ٌرافق تشً ؼٌفارا فً مهماته الخاصة

 .‘‘ولٌس فقط االرجنتٌن وكوبا نا ابن العالمأبؤنه مواطن كل العوالم و‘‘

فلم ٌكن فقط وزٌر صناعة  .لقد كان تشً ؼٌفارا الباحث الطبٌب واالنسان ٌحمل مسإولٌات كثٌرة    

فقد قالها فٌدٌل  فً خدمة وطنه، ساعة 19بل كان هناك على عاتقه الكثٌر حٌث كان ٌقضً اكثر من 

را لكاسترو لقد قال تشً ؼٌفا.  ‘‘بداأتشً ؼٌفارا  ن الننسىأنه لو انصفنا وزٌرا ما فعلٌنا ؤب" كاسترو

نا فواجبً التوجه الى دول امرٌكا الالتٌنٌة ألنشر الحرٌة أما أو ،ن ٌهتم بوضع كوبا الداخلًأأن علٌه 

را وان لٌس بوسعه ٌكبر عم واردؾ قابال بؤن تشً ؼٌفارا كان ٌعلم بانه .هناك والعدالة االجتماعٌة

عن  وبعدها تحدث لٌوناردو .بولٌفٌا فً لقد نشر تشً الؾ باء الثورة. عاما 32قٌادة الثورة لو بلػ 

الالتٌنٌة، وقال بان لكوبا عالقات دبلوماسٌة وسٌاسٌة  وضع كوبا ومكانتها حالٌا بٌن دول امرٌكا

حرٌته وانه ٌتضامن مع كل  جلأكوبا شعب مكافح ومقاتل من  واقتصادٌة مع هذه الدول، وشعب

 . السٌطرة على الشعوب واالضطهاد الحركات التحررٌة وضد

 سبلة الحضورأأجاب على و ،وبروح رقٌقة وصدر رحب بعدها فتح باب النقاش    

 

 ومعه كردستان وشعب كردستان فً هذا اللقاءبفكره، حاضرا كان بدل رفو المزوري  

 3‘‘تماٌو نونٌز اردولٌون‘‘بً ر الكوبالثا( بدل رفو)المزوري  سؤل 



 . سرى والرفاقوطبٌعة تشً ؼٌفارا وتعامله مع األذكرٌاتك  كثر عنأن تحدثنا أكنا ننتظر ‘‘

 3التالً السإال ثم طرح علٌه

و كوبا نطقت أو كاستر ن ٌقؾ إلى جانب ثورات العالم، فمثال لم نسمع ٌوما بؤنأَمن ٌعش ثورة فعلٌه 

 خرى فما هو السبب؟؟؟لثورات األاأسماء و أاسم كوردستان  

 

 3قابال (بدل رفو) الرحالة الكردستانًجاب لٌوناردو على أسبلة أ

ٌاته معه وطرٌقة تعامل تشً مع بدأ بسرد بعض ذكرف ،تشً ؼٌفارا كثٌرا تحدث عنأصحٌح أنً لم 

موا سر لم ٌرحولكن حٌن وقع فً األ .دواءه المخصص للربو ألسرى العدو كان ٌعطً سرى حٌثاأل

 . را بل وجدوه مقٌد االٌدي واالرجلؼٌفا تشً

 3 تابع قابالو

سؾ فلألكوردستان ل ما بالنسبةأو. جل حقوقهمأمن  بالنسبة للحركات التحررٌة فنحن نقؾ مع فلسطٌن

 !!!" كوردستان لٌست لدي معلومات عن

 لومات، ولكن ألٌس منمن حق الرجل أن ال تكون لدٌه مع 3ولسان حاله ٌقول. بدل رفو كثٌرا هنا تؤلم  

 حقنا أن نصدر أبطال ثورتنا الكوردٌة الى العالم؟ 

  والحكومة الكوردٌة فً العالم ؟ حزابما الذي ٌقوم به مسإولو األ

والتقاط الصور معه، وانا قلبً ٌكاد ٌتمزق متذكرا   بعد انتهاء المحاضرة كان الجمهور ٌرجو توقٌعهو

 . شهر ال ٌستلمون الراتب سوى مرة واحدةأة كل ثالث ابطال الثورة الكوردٌة الذٌن ربما

ً وؼٌر قادرٌن على نشر ثقافتنا بجدٌة الكورداٌتأوهم بحاجة الى  وربا والعالمأواتذكر ممثلٌنا فً 

حرؾ من ؤال أبطال سجلوا تارٌخ كوردستان بذلك التارٌخ المشرؾ من نض الكوردٌة، دبنا وثورتناأو

  .ذهب

 .سها وشعبهادستان بربٌهنا رسالتً الى كور ومن

 بطالنا الى العالم؟؟؟أو ثورتناأخبار ن نصدر أألم تحن الفرصة بعد 

 

 3 بحسرة المزوري  وفً النهاٌة قال

 .ربما ستدفن هذه الرسالة فً مقابرالنسٌان

 
 المزورى رفو بدل  

 كوردستان العراق/ قرٌة الشٌخ حسن/ الشٌخان/ 1/1/1220موالٌد * 

 بتدابٌة والثانوٌة فً مدٌنة الموصلأكمل دراسته اال* 

 1212تخرج بقسم اللؽة الروسٌة، كلٌة اآلداب جامعة بؽداد عام * 

 .بدأ بالنشر نهاٌة السبعٌنٌات باللؽة العربٌة بجرٌدة الحدباء الموصل* 

من خالل دراسته فً بؽداد، واكب صحافة العاصمة ونشر نتاجاته األدبٌة والصحفٌة باللؽتٌن العربٌة * 
األقالم، الطلٌعة األدبٌة، بٌان، هاوكاري، روشه )الكوردٌة فً صحافة ودورٌات العاصمة ومنها و

 (إلخ..نبٌري نوى، الثقافة، العراق، باشكوى عٌراق، 



عمل مراسال صحفٌا من مدٌنة الموصل لصحٌفة بزاؾ وهاوكاري ومجلة ره نكٌن منتصؾ *
 .الثمانٌنٌات

 حافةٌعمل بمجال الشعر والترجمة والص* 

 .  1221ٌعٌش بدولة النمسا منذ عام * 

 . عضو عامل فً نقابة صحفًٌ كوردستان والنمسا* 

 .فرع دهوك والنمسا/ عضو اتحاد األدباء الكورد* 

 عضو جمعٌة المترجمٌٌن العراقٌٌن، المركز العام، بؽداد*

 شارك فً الكثٌر من المهرجانات السٌنمابٌة ضمن الطاقم الصحفً * 

 .منها مهرجانات أفالم الجبال ومهرجان الفٌلم النمساويللمهرجان و

شارك ومن خالل مسٌرته الثقافٌة فً كثٌر من المهرجانات الشعرٌة فً العراق والنمسا وكازاخستان * 
 .والمؽرب

لقد كتب الكثٌر من األدباء والنقاد حول تجربته الشعرٌة ومنهم زهٌر كاظم عبود، إبراهٌم الٌوسؾ، * 
هدٌة االٌوبً،جالل .توفٌق التونجً،د.خالد ٌونس خالد،فتح هللا الحسٌنً،د.سلطان،دعبد الخالق 

زنكابادي، عبد الكرٌم الكٌالنً، الناقد مسعود عكو، الشاعرة فدوى كٌالنً، عبد الكرٌم ٌحٌى الزٌباري، 
بوري ، هوار بلو، الروابً والشاعر اسعد الج.عبد اإلله الٌوسؾ، بارام باله ته ًٌ ،قٌس قرداؼً ،د

مإٌد عبد . القاص والناقد حسب هللا ٌحٌى ،الشاعرة سوزان سامً جمٌل ،عبد الؽنً علً ٌحٌى، د
الستار، حكٌم ندٌم الداوودي، نجٌب باالًٌ، الشاعر المؽربً إبراهٌم القهواٌجً،عبدالوهاب طالبانً 

 ...وآخرون 

واألدٌب والتآخً والصوت اآلخر  نشر نتاجا كثٌرا فً الصحافة العراقٌة ومنها الثقافة األجنبٌة* 
واالتحاد والحقٌقة وآفاق سبٌرٌز والصباح الجدٌد وطرٌق الشعب والمإتمر والمنارة ونشرت قصابده 

 .فً أنطولوجٌات عربٌة وألمانٌة

والذي ٌعد او ل مهرجان  2010\10\9كوردستان العراق ٌوم \اقٌم له مهرجان تكرٌمً فً دهوك* 
 .ه الشعب احد ادبابهفً تارٌخ العراق ٌكرم فٌ

حاز على شهادات تقدٌرٌة فً كثٌر من الدول واخرها من الفرع االول للحزب الدٌمقراطً * 
 .كوردستان على دوره فً نشر االدب الكوردي فً العالم\الكوردستانً فً دهوك

 3صدر للشاعر** 

 1212عراق عام ومضات جبلٌة من الشعر الكوردي المعاصر عن وزارة الثقافة واإلعالم فً ال* 

 2001أؼنٌة الباز ـ قصابد كوردٌة مترجمة ـ دهوك * 

 2001رسول حمزاتوؾ وطالما تدور األرض بمشاركة األستاذ خٌري هزار مزوري ـ دهوك * 

 2001أنطولوجٌا شعراء النمسا باللؽة العربٌة، ترجمة عن األلمانٌة ـ دار الزمان السورٌة ـ دمشق * 

باللؽة الكوردٌة ـ مإسسة سبٌرٌز للطبع والنشرـ دهوك ـ كوردستان العراق  أنطولوجٌا شعراء النمسا* 
2001 



 2002وطن اسمه آفٌفان ـ قصابد كوردٌة مترجمة ـ سندباد للنشر * 

 \آفٌفان ـ قصابد للشاعر الكوردي عبدالرحمن مزوري ـ ترجمة ـ دار سردم للنشر فً السلٌمانٌة* 
 2002كوردستان العراق 

 2010ساوٌة باللؽة العربٌة ،ترجمة عن االلمانٌة ـ دار الزمان السورٌة ـ دمشق قصابد حب نم* 

عن منشورات اتحاد االدباء الكورد ـــ فرع .ترجمة .قصابد للشاعر بدرخان السندي .دم الصنوبر * 
 2010.كوردستان العراق\دهوك

مطبعة خانً .دهوك  ترجمة عن الكوردٌة ،على هامش المهرجان التكرٌمً فً.قصابد حب كوردٌة * 
 .كوردستان العراق \دهوك  2010

 


