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يـكتب عن الوطن البديل بوصفه نقطة
فـالـنـقـطـة خـاتـمـة قـصص عـشقـه على
مــذابح الــعــصـر في خــريف االغــتـراب
يــتــعـلم من أطــفــال الـهــنـد ,يــسـتــلـهم
فيكـتب عما رقـصة الـزمان في صقـليـة 
مـن صـوامع كــان بــيـنــهــوبــ الـوطن 
تــاريـخ مــشــتت ومـــزاد مــشــاعــر تــائه
مــرثــيــة الـشــاعــر الــيــونــاني يــانـيس

يـعاتب ريـتـسوس حـاضـرة في شعـبه 
ـنـافي في عـيـون مـهـاجـر مع غـرانيق ا
رسـول حمزاتوف الشـاعر الداغستاني
تــأخــذه أشـجــانه إلى ورقــصــة زوربـا 
ذكــريــات طــفــولــته في جــبــال الــشــيخ
حـــــسن ( مـــــســــقـط رأسه فـي اقــــلـــــيم
كـــوردســـتـــان الـــعـــراق ) فـــيـــصـــفـــهــا
هـاجرة معه في بـإمبـراطورية الـروح ا

تالفيف فؤاده . 
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يــدخـل أعــمــاق الــبــحــر في قــصــيــدته
يـصــافح بـحــر إيـجه ــعـنــونـة بــحــر  ا
مـذكـرا إياه بـربابـنـة احلكـايات وأبـناء
ن غــرقــوا في حــتــفــهم نــحـو وطــنه 
ال تـنتهي قصيدته عند إيجة اخلالص 
بل يـزيد على البحر وأمـواجه العاتية 
في إيــطـالــيـا راقــصـا عـلـى رمـاله حـ
يـتـابع بـهـذيانه تـخـامـره حلـظة عـشق 
فـي حلظة جـنون إذ يـصب جام غـضبه
مبـتدئاً وعـنفـوانه في قـصيـدة اللـعنـة 
بــــإرســــال سالمه الــــشــــاعـــري : سالم
ا من خيال جلـواد ينقش بـحوافره عـا
سـالم السم ولـقب ال إقـامـة لـهـمـا سالم
لـعـمق بـحـر إيـجه الـغـادر بـحـر إيجه (
ابـن الـزانــيـة ) يــعــانق الـتــحـام أرواح
مــيـتـة في أسـاطـيـل الـفـاشـيـست سالم
وسالمـي لعـنة سالم لـشعـراء يلـبسون

يني روك ) . قصائدهم ( ا
نـاجاة في حلظـات بكائه على  يـكتب ا
هــيــئـة قــصــيـدة تــنــتـشــله من وحــشـة
يــســابق الــسـراب بــحــثـا عن الــعــزلـة 
حــــضـن دافىء يــــقــــيـه من زمــــهــــريــــر
شـتـاءاته البـاردة حـ تتـكـسر األزمـنة
يـدخل حـانـة هـاربـا من أرقه فـي رأسه 
فـإذا بـفـاتنـة حـسـنـاء نادلـة تـطل عـليه
بـابـتــسـامـة فـيـكـتب قـصـيـدة بـاسـمـهـا
لـيح ترقص (تـراودا ) بـقدهـا البـاني ا
هـكذا عـلى جـرح نـازف لـشرقي شـريـد 
يـصفـهـا بأجـمل من اجلمـال مسـتعـيرا
اجلــمـــلــة من صــديــقـه الــشــاعــر جالل

زنكبادي . 
يــقــتــنص بــدل رفــو الــفــرصـة كـل مـرة
لــيـــكــتب قــصــائــده عـــلى حــ غــفــلــة
فــالـــشــعــر يــأخــذ حـــيــزا من وجــدانه
وخـيـاله احلـالم إذ ال يـكـتـفي بـالـتالوة
يـتراشـقه الـكتـاب والـنقـاد بوابل فـقط 
فالكل يلبسه بردة حسبما من األلـقاب 
فـــمــنـــهم من وصـــفه بـــالـــبــاز يـــتـــفق 
الـشـاعر الـنورس  الـنسـر  الـسـندبـاد 
وآخـرون يــصـفـونه بـاألديب الــشـفـاف 
أو سـفـيـر ــنـسي عـلى رفــوف الـزمن  ا
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فـكـمـا نـعلم أن الـنـصـوص جـمـالـيتـهـا 
ــتــرجـم يــكــمن أداءه اإلبــداعي خــلف ا
الــكـوالــيس مــا يـجــعـله عــرضـة في أن

عزل عن األضواء .  يكون 
ذهـبت الكـاتبة والـروائية الـفلـسطيـنية
إلـى أبـعـد مـا قـد يـقـال في وصـفه حـ
عــاشق كــتــبـت : صــديــقــنــا بــدل رفــو 
باحث قنـاص ماهر للـجمال  لـلكيـنونة 

ــــكن أن دؤوب عـن كل شـيء جــــديــــد 
ـثابـة اإلنسان فـهو  يـدونه او يخـطه 
ـــســؤول الـــذي يــحـــمل رايـــة إحــيــاء ا
عرف مغرم بالـكلمة واحلياة  ـعلومة  ا
كـيف يـترجل في كـنف الفـكرة اجلـميـلة
حــريص أشــد احلــرص عـلى انــتــشـار

األدب الكوردي إلى أبعد احلدود . 
لـم يـكن ذلـك حـدثــا عــرضــيــا بل حــدثـا
اســتـثـنـائـيـا في تــاريخ الـعـراق بـرمـته
حـــ  تــكــر بـــدل رفــو بــاحـــتــفــال
ثـقف والـكتاب شـعبي كـبير من قـبل ا
ـهـرجـان إذ يـعـتـبـر ا من أبــنـاء شـعـبه 
ه األول من نوعه في الـذي أقـيم لتـكـر
أكـتـوبـر عام 2010 بـجـامـعـة دهوك في
إقـليم كـوردستـان العـراق بعـد أكثر من
ثالثـة عـقود ونـيف من خدمـاته اجللـية
شاعرا وقاصا وصحفيا لـرسالة األدب 

ومترجما .. 
يــعــيـش بــدل رفــو حــالــيــا في مــديــنــة
غـيـر آبه بـتـقـلـبـات غـراتـس بـالـنـمـسـا 
ال يــتــرجل عـن صـهــوة قــلــمه الــزمــان 
يــواصل الـلــيل والـنـهــار في الـتــرجـمـة
والـشــــــــــعـر إضـافـة إلى رحالته نـحو
ال تـــنــضـب كـــلــمـــاته بـــلـــدان الـــعـــالم 
وحــكــايــاته مع الــشــعــوب الـتـي يـقــيم
بـيـنـهـا حـ يـحـمل حـقـيـبـته مـتـوجـها

نحو شعب ما . 
ــؤلــفــات والــتــرجــمــات من عــشـــرات ا
الـــكـــورديــة ـــانــــــــــــيــة  األ الـــلـــغــات 
كـانت حـصــيـلـة تـفـانـيه في الـعــربـيـة 
حــمل لــواء الــثــقـافــة واألدب والــشــعـر

والترجمة . 
مـؤخـرا صدر له كـتاب ( الـعـالم بعـيون
كـورديـة ) يـعـتـبـر خالصـة جتـربـته في

الرحالت . 
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ـــ اطفال الـهند عـلموني ( قصـائد وشهادات
ـهـجـر) بـالـعـربـية ـ من االدب الـكـوردي في ا

دار الزمان السورية ـ دمشق 2018.
ـــ بدل رفو ..سـندباد القصـيدة الكوردية في
للـناقـد عصـمت شاهـ الدوسكي ــ ـهجـر  ا

دار الزمان السورية ـ دمشق عام 2018
ــسـاويــة بـالــلـغــة الـعــربـيـة ـــ قـصــائـد حب 
انـية ـ دار الـزمان الـسورية ـ ترجـمة عن اال

دمشق 2010
ــــ أنــطــولــوجــيــا شــعــراء الــنــمــســا بــالــلــغـة
ـانــيـة ـ دار الـزمـان تـرجــمـة عن األ الـعـربــيـة

السورية ـ دمشق 2008
ـــ رقصة الـشعر(قصائد من النمسا) ترجمة
انيـة بالعـربية ـ دار الزمـان السورية ـ عن اال

دمشق 2017

يـلـوح لـنـا خـلف سـتـارة مـسرح األمل 
احلــيـاة صــارخـا من أعــمـاقـه بـصـوت
إنه هـنـاك يـتـجرع مـشـحـون بـالـكـمـال 
يكابـد السن الغابرة كـؤوس اخليبة 
يــقــتــرب من يــطــرز أحالمـه الــيــبـاب 
ــاخلـــلـــود في حلـــظــات الـــبـــكــاء سـال
يــــــــبـــــــحـث عـن اخلالص فـي رمـــــــوز
صوره سـبـارتكـوس وصـهيل طـروادة 
الـشعرية استهالل لـسحر الواقع تنبع
مـن دوافع احلزن واالنفعـال التدريجي
انـــكــســـارات حــادة وحتــوالت ـــؤلم  ا
ـكـدرة عــنـيــفـة في حــدود الـعـواطـف ا
ـة اآلدمـيـة . يـلـتـقط بـدل ظالل الــهـز
رفـو احلاالت الـشعريـة ليخـرج الصور
من جــواهـرهـا الـضـمـنـيـة الـتي تـلـمح
ـعـنى مــواقع الـشـطـط بـحـيث يــرجع ا
احلــقـيـقي إلى صـوابه الــسـلـيم تـاركـا
الــــتـــأويـل لـــذوي الــــبـــصــــائـــر إلدراك
يفسح مساحة كافية إيـحاءاته الغنية 
النـــســيــابـــيــة الــرؤيـــة لــدى الــقــارىء
صـوره الــشـعـريـة رديـفـة لـلـمـعـاصـرة
تـــخــتـــزن جــمـــالــيـــة كــامـــنــة في روح
الـــقــارىء قـــبل الـــشــاعـــر يــؤسس من
خاللـهـا بـنـية جـديـدة لـلـمضـمـون عـبر
رؤيــته اخلــاصــة لـألمــكــنــة واألشــيـاء
والــوقــائع . يــكــتـب عـصــمـت شــاهـ
الـدوسكي في كتـابه سندباد الـقصيدة
الــكــورديــة عن دار الــزمــان لــلــنــشــر :
عـاجلة الشـعريـة للواقع في تـختـلف ا
نـاحـية مـهـمة عن بـاقي اآلداب االخرى
نــظـرا ألن الــقـصـيــدة حتـمل نــظـريـات
ورؤى حتـلـيـلـيـة مـبـاشـرة أو ضـمـنـية
فقـصائـد بدل ووسـائل نفـسيـة واعيـة 
رفـو حتـمل أهـمـيـة إنسـانـيـة عـامة ألن
مـضمونها يحمل معنى أكبر إلبداعات
ذهـنـية وإن كـانت غريـبـة أو العقالنـية
ــعــاجلــة فــإن نـــظــريــة الـــتــحــلــيـل وا
فالدالالت الـشعريـة تدعم هذه الـعوالم 
الــرمـزيـة الـواقـعــيـة الـقـابــلـة لإلثـبـات
تـكون صحـيحة ومقـبولة وتـرتكز على
فــإخـراج الـصـور الــواقـعـيـة الــثـابـتـة 
الـشعرية من منبع الوعي عملية إعادة
لــلــتــجــارب اخلـاصــة بــبــدل رفــو لـكن
ـعــان ومـضـامـ عـدة حـيث يـعـتـمـد
بـدل على جتارب بـصرية يـعيشـها كما
هـي ويـنــطــلق من خـاللـهــا إلى عــوالم
صـــادقــة يــبـــغي من ورائــهـــا إرســالــة
رسـالة للعالم عن الرغبة والغربة التي
رهف عـلى سبيل عـاشهـا بإحسـاسه ا
ــثــال ال احلــصــر في قــصــيـدتـه (أنـا ا
ووطــني غـريــبـان ) ......... يــحـلم بـدل
ـا كــان احلــلم ظل ال يــفـارق لــطــا رفــو
ثـم يــراود ضـــالـــة أحالمه الـــشـــعــراء 
مـتـوقـدا في إحـسـاسه جتاه الـبـاذخـة 
فيـرتـد صـدى أحالمه أضـغـاثا أحـالمه
يكدح في مـعانـاة احللم حد مـتالطمـة 
يـلــبس أحالمه احملــمــومـة الــتــمـاهـي 
ذاق االنتـشاء في حلم جـبة احليـاة 
آهــات شـاعــر يـبــحث عن وطن مــؤجل
ال بالد كـــبـــيـــرة فـي خـــريف الـــعـــمـــر 
ال وطن يتنازل دمى  حتـتضن فؤاده ا
يكـتب لعالم عن ريـحه لشـاعر مـهاجـر 
ـعاني اإلنـسـان قصـيدته : ال يـكـترث 
ظـل اجلــبـال حــلــمت بــأزمــنــة تــمــقت 
قـائـمـة وتـهـوى امتـطـاء سـرج الـرزيـلة
حــلــمت بـجــمــوع مـتــراصـة بــعــضـهم
يــعــانق رغــيف اخلــبـز واآلخــر يــقـبل
الـردى ألجل أبتسامة الوطن وآخرون
عـلى موائـد القمـار وبصـوت جهوري
عـاش الوطن بالروح بالدم . قصائده
جتـسـد جـوانب من حـيـاته اخلـاصة
حــــيث تـــقــــوده اجلـــهـــات فـي حـــله
وتــرحـاله بــ الـبــلـدان والــشـعـوب
ا و ـشاهداته اليـومية  انـعكاسا 
أنـه مــواظب عــلـى الــســفـــر وســبــر
ــدن وعـــجـــائب الــبـــلــدان أغـــوار ا
والــتـعـرف عـلى شـعــوبـهـا فـيـكـتب
حـ يـجتـاحه إلـهام الـشـعر بـلـكزة

بـدل رفو نورس يحلق عاليا في فضاء
الـعـالم . مـتـعدد الـهـويـات واإلبـداعات
يـــشـــكـل صـــورة مـــرهـــفـــة لإلنـــســـان
بــأصـالــته الـكـورديــة نـحـو ــعـاصـر  ا
انــفـتـاح أنــسـاني جــعل مـنه شــخـصـا
وظف رفـو يـنــتـمي الى الـعـالم بـرمـته 
تـعددة لـتصنع انـتمـاءاته وإبداعـاته ا
ـيا في أسمى جتـلياته مـنه إنسـانا عا
بـ أنـقـاض األزل وتراث يـخـتزله في
كـــيـــنـــونـــتـه يـــتـــخـــطى رفـــو األسالك
الـشـائكـة لـلمـفـاهيم الـتـقلـيـدية لـهـوية
االنــسـان من حــيث االنــتـمـاء الــقـومي
مــنـفـردا ومـتـفـردا بـنــفـسه يـحـمل في
دواخـله هـمـوم شـعوب الـعـالم مـرافـقة
لـهموم شعبه كـإنسان ينتـمي للبشرية
ــنــبت والـــهــويــة كـــوردي ا جـــمــعــاء 
ـسـاوي عـراقـي الـنـشـأة واالنـتـمـاء 
ـواطـنة الـشـرفـية من أمـا ا اجلـنـسـية 
ـغـرب عام 2018 مـديـنـة شـفـشـاون بـا
فـكـانت انـتـمـاءً مـضـاعـفـا لـشـخـصيـته
ـا يكـنه من عشق تـتوج بـها  الـفـريدة 
ـديـنـة الـتي دأب عـلى زيـارتـها لـهـذه ا
مـنـذ سنـ بعـد أن مست شـغاف قـلبه
ـتكررة لـها . كـانت قرية عـبر رحالته ا
الــشــيخ حـسن فـي جـبــال كـوردســتـان
الـعـراق عـلى موعـد مع والدة بـدل رفو
في  1اغـــســـطس مـن عــام  1960ح
قذقته والدته من احشائها ككل األكراد
الـذين يـولـدون وعلى جـبـينـهم وصـمة
درس االبـــــتــــــدائـــــيـــــة وطـن ضـــــائـع 
وصل ثم تخرج والـثانوية في مدينة ا
في  قـسم الـلغـة الـروسيـة كلـية اآلداب
مـن جــامـــعــة بـــغــداد عــام 1985أولى
نـتـاجـاته في الـسـاحـة الثـقـافـيـة بدأت

فــــــــــــــــــــي

ـوصل عبر نـشره في جـريدة احلدباء ا
واكب صــحـافـة نــهـايــة الـسـبــعـيــنـات 
الـعــاصـمـة بـغـداد بـالـلــغـتـ الـعـربـيـة
ثم عمل والـكـوردية فـي صحف عـديـدة 
مـراسال صـحـفـيـا لـصـحـيـفـة بـزاف في
قبل أن مـنـتصف الـثـمانـيـات  ـوصل  ا
ــآسي في تــتــقـــاذفه حــمم احلــروب وا
الـعراق إلى خلف البـحار عابرا حوض
توسط حيث الغرب الفسيح الرطب . ا
عام 1991 كـما كل غالبية الكورد الذين
ـعـمورة تـنـاثـروا كالـشـرر في أصـقاع ا
إبـان احلمالت االستبداديـة التي شنها
ــدن والــقــرى الــنـــظــام الــبــائــد عـــلى ا
انـكب رفـو على الـكـورديـة في الـشمـال 
أسـتقـبـلته وجـهه يـهـجو وطـنـا مدمـرا 
الـنــمـسـا لـيـحط رحـالـه فـيـهـا مـتـسـوال
فـكــانت الـنـمــسـا نـقـطـة وطــنـا جـديـدا 
ارتـــكـــازه لـــيـــبـــدأ رحـالته في اجملالت
إسهـاماته اإلبـداعية ال اإلبـداعيـة أكثـر 
تـــقل عـن انـــتــمـــاءاتـه وهــويـــاتـه ثــراء
من الهند الى عمـورة  مـتنقال أرجـاء ا
كـازخـسـتـان ـغـرب  ا ـكـسـيك  ا مـصـر 
اجلــزائـر الـيــونـان  فــرنـســا  ســوريـا 
إيــطــالـــيــا وبــلــدان أخــرى كــرواتـــيــا 
يـتـقـفى رفـو أثـر اإلبـداع اإلنسـاني في
الـترجـمة عـمـورة ب الـشعـر  قـيـافي ا
أدب الـرحالت الــكــتــابــة  الــصــحــافـة 
يقـدم لنا إبـداعاته الـدسمة والـترحـال 
كي نــنـهــمـهـا ونــنـهل من رهــافـة حـسه
اإلنــسـاني الـنــبـيل . رفـو شــاهـد عـيـان
يـنــقل لـنـا اضـطـرابـات الـعـالم ودهـشـة
ـظلمة يـدفعنـا نحو الـدياجر ا األمـكنة 
وتارة يضـفي النور عـلى فسحات مـرة 

حامال لواء هـجر  األدب الـكوردي في ا
ثـقـافـة شعـبه بـ دفـات فؤاده يـنـثـرها
ـــــوســــوعي عــــمـــــله ا فـي كل مــــكـــــان 
(أنـطولـوجيـا شــــــــعـراء النـمسا ) عن
دار الـزمـــــــــان للـطبـاعـة والـــــــــــنـشر
عـام 2008 الـصـادر بالـلـغتـ الـعربـية
والـكـورديـة يـفـتح اآلفـاق أمـام الـقارىء
الـعربي والكوردي للتعرف على شعراء

فــلــمـا كــانت االنـطــولـوجــيـا الــنـمــسـا 
مـبحثـا فلسـفيا للـوجود يسـعى لتقد
نــظـريـة مــنـهـجــيـة في زمن االــفالسـفـة
اليوناني لدراسة األصناف األساسية
كـسياق واخلـصائص الـعامـة للـوجود 
لــتـشــيـيــد بـرهــان عـقــلي عـلى حــقـائق
اسـتــقى رفـو الـعــنـوان لــعـمـله الــوحي
وصـاغه كتـحفـة فنيـة فريـدة حتتفي به
فالـعمل ـكـتبـات العـربيـة والـكورديـة  ا
يـلخص جتـربة أكـثر من سـبعـ شاعر
ـــســاوي وشـــاعــرة بــيـــنــهـم أســمــاء
نـــخـــصـــهـــا بـــالـــذكــر : جـــورج تـــراكل
الـفـريدة يـلـينك احلـاصـلة عـلى جـائزة
أنـــغـــبـــورغ بـــاخـــمــان نـــوبـل لـــآلداب 
وآخـرون ال يسعفنـا الكالم في حصيهم
اجـتــهـد وثـابـر رفـو بـتـفـانٍ كي يـخـرج
العمل إلى الضوء وضاعف من جهوده
فـكـان حصـيـلة ذلك بـأنـأغنـى مسـاحات
فـمـا كـان الـقــارىء الـعـربي والـكـوردي 
من احلـكـومـة الـنـمـسـاويـة إال أن تـثمن
واعتبرت العمل هدية ا ثناء  جـهده أ
وتـعــبـيـرا عن شــكـرهـا ال تــقـدر بـثــمن 
وامـتـنانـها له بـهذا اإلجنـاز قامت ( اي
احلـكومة الـنمسـاوية ) بتـوزيع الكتاب
في جـمـيع سـفارات الـدول العـربـية في
الـنـمـسـا وجـميع سـفـارات الـنـمـسا في
حتــتــفـي به الــيــوم الـــدول الــعــربــيـــة 
احلـكومة النمساوية حيث لقبته (صقر
من كـوردسـتان ) تـال رفو عـملـه الثـم
هـزا بـعـمل آخـر أسـمـاه رقـصـة الـشـعر
عـن دار الــزمـــان عــام 2017 أمـــا عـــلى
صـعيد إسهاماته في األدب العربي فما
كــــان مـــنه بـــاد ذي بــــدء بـــأن تـــرجم
قــصــائـــد كــورديــة قــدمــهــا عــلى شــكل
أنطولوجيا شعراء بهدينان عام 1989
حـــيث عـن وزارة الـــثــــقـــافـــة واإلعـالم 
تـرجـمـهـا إلى الـلـغـة الـعـربـيـة بـعـنـوان
(ومـضـات جـبلـيـة من الـشعـر الـكوردي
ــعـاصــر ) ثم أحلــقه بـكــتـاب مــتـرجم ا
لـقـصائـد كـوردية عـنـونهـا أغـنيـة الـباز
ســــاهم رفــــو في تــــرجــــمـــة األعــــمـــال
الكوردية إلى اللغة العربية كي يتسنى
لــلـقـار الــعـربي االطالع عـلـى الـشـعـر
فوظف في ذلك دوافع األمانة الـكوردي 
بــأن تـتم الـتـرجــمـة بـحـرفـيــة ومـهـنـيـة
ـهـمـة فـا لـيــتـجـنب تـشـوه الــنـصـوص 
ـتـرجم ـوكـلـة عـلى عـاتق ا األخالقـيـة ا
لـقـد شـرع رفو تـنـأى اجلـبال بـحـمـلـها 
فـي الـــتــــرجـــمــــة آخــــذا عـــلـى عـــاتــــقه
مـسؤولـية احلـفاظ عـلى النـصوص كي
ال يــقع فـي أفـخــاخ الــتــرجــمــة وتــفــقـد
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ـنــاخ فى ذلك الــوقت لم يـكن اغــتـيــاله ألن ا
يـقبل عملـية الصلح مع اسـرائيل ولكنه كان
ــلــيه عــلـيه دائــمــا يـقــول لي أنـه فـعل مــا 
ضــمـيــره والـعــمل عـلى احلــفـاظ عــلى دمـاء
أبــنـائه ألنـه ال تـوجــد حـرب بال نــهـايـة وأن
الــعــرب ســوف يــدركــوا بــعــد ذلك أنه عــمل
لــصـالح الــقـضــيـة الــعـربــيـة ولم يــفـرط فى
حـقوق الشـعب الفلسـطيني ولكن لألسف لم
يـفـهم الـعرب ذلـك إال بعـد فـوات األوان وأما
عارضـ فالسادات أمر بـالنسبة العـتقاله ا
بـاعــتـقـالـهم بـصـفـة مــؤقـتـة حـتى ال يـعـطي
بـيــجـ مـبـرر لـعـدم االنـسـحـاب بـدعـوى أن
هــنــاك من يـعــارض مـعــاهــدة الـسالم ورغم
حــمـلــة االعـتــقــاالت إال أنه أمـر وشــدد عـلى
حـسن معـاملـتهم وكـان ينـوي اإلفراج عـنهم
مــبــاشــرة عـــقب انــســحــاب اســرائـــــيل من

سيناء .
{ فى الـيــوم الــذي اسـتــشـهــد فـيه الــسـادات هل
كـنت تشـعـرين أن شيـئا مـا سـوف يحـدث فى هذا

اليوم ?
- نـعم كـان لدي إحـساس أن شـيئـا ما يـدبر
فى هــذا الـيـوم الغـتـيـاله فــلـقـد كـانت هـنـاك
شــواهــد كـثــيــرة تــدل عـلـى ذلك حـيـث سـلم
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عــلى الــرغم مـن مـرور 46 عــامــاً عــلى حـرب
أكـتـوبـر والتي تـتـوافق في نـفس الوقت مع
ـــصــري الـــذكــرى 38 الغـــتــيـــال الـــرئــيس ا
االســبق  مــحــمــد انــور الــســادات فـإن تــلك
الـذكـرى سـوف تظـل محل دراسـة ومـراجـعة
ألنـهـا جتسـد أول نـصر عـربي عـلى اجليش
االسـرائـيلي  بـاجـماع اخلـبراء الـعـسكـري

وما حققته على االرض في سيناء .
اذ كان اجليش االسرائيلي  يوصف فى ذلك
الــوقت بــاجلــيش الــذي ال يــقــهــر وفى تــلك
الـذكرى كان لـلزمان هذا احلـوار مع السيدة
/ جـيـهـان الـسـادات أرمـلـة الـرئيـس الراحل
أنـور السـادات والذي تـتناول فـيه ذكريـاتها
عن هـذا الـيـوم ورؤيـتهـا لألوضـاع الـراهـنة

وفيما يلي نص احلوار .
{ فى االيام الـتي سبقت حرب أكـتوبر هل أطلعك
الــسـادات عـلى أنه يـعــد الـعـدد لـشن احلـرب ضـد

إسرائيل فى أكتوبر 73?
- الـسـادات لم يـطـلعـني عـلى مـوعـد احلرب
ألنه كـان حريصا على أال يطلع أقرب الناس
إلــيه عـلى مــوعـدهـا كــمـا كــان ال يـسـمح لي
بـالتـدخل فى عمـله كمـا أنه أيضـا لم يتدخل
نزلـية ولـكنـني كنـت أشعر أن فى أعـمالـي ا
مـصــر مـقـدمـة عـلى أمــر خـطـيـر حـيث طـلب
مــني قــبل احلــرب حتــضـيــر حــقــيـبــته ألنه
سـوف يـبيت لـيـلته فـى قصـر القـاهـرة حيث
كــانـت غــرفــة الــعــمــلـــيــات وعــنــدمــا بــدأت
الـعــمـلـيـات الـعـســكـريـة أتـصل بي وأكـد لي
ثـقـته بالـنـصر وطـلب مـني أن تـسيـر األمور

فى بيتنا بشكل عادي .
{ وماذا كان شـعوره عندما تلـقى خبر استشهاد

أخيه عاطف السادات ?
- رغـم أن عــاطف أخـــيه األصـــغــر كـــانت له
مـكـانـة خاصـة فى قـلـبه إال أنه لم يـطلب من
الـرئيس السابق حسني مبارك قائد القوات
اجلـوية وقتئـذ أن يعامله معـاملة خاصة أو
يـستثنـيه من الطلعـات اجلوية األولى أثناء
احلـرب وعندمـا علمت بـاخلبر وكـنت وقتئذ
أقـوم بزيـارة للجـرحى حاولت التـخفيف من
الــصــدمــة من نــقل اخلــبــر إلــيه بــالـتــدريج
وعـندما علم بدا متماسكا وقال كلهم أبنائي

.
{ ألم تــخـشي عــلى الــسـادات من قــيـامه بــزيـارة

عارض له ? إسرائيل واعتقال ا
- عـندما قام السـادات بزيارة اسرائيل كنت
ـغـامـرة سـوف تـؤدي الى مـتــأكـدة أن تـلك ا
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الــنـــبــوي إســمــاعـــيل شــريــطـــا لــلــســادات
ــتــطــرفــ تــتــدرب عــلى ــجــمــوعـــة من ا
إغـتـيـاله من بيـنـها عـبـود الـزمر وبـنـاء على
ذلـك طلـبت منه إرتـداء الـقمـيص الواقي من
الــرصـاص إال أنه رفض وقــال لي أنه يـؤمن
نع بـالقـدر وأن الله إذا أراد به شـيئـاً فلن 
الـقـميص الـواقي الـقدر وأمـا أثـناء الـعرض
فـحدثت أشيـاء مريبـة تدل على خـطة مدبرة
الغــتــيــالـه مــنــهــا أن هــنــاك فــرقــة من فــرق
ــفــتــرض أن تــتــقــدم الــصــاعـــقــة كــان من ا
الــعــرض ثم تــأخــذ مــكــانــهــا بــ الـرئــيس
وقـوات العـرض لكن هذا لـم يحدث كـما كان
ـفـتـرض أن تـرابـط فرقـة مـن الـقـنـاصة من ا
فـوق أسطح األبـنية كـما كان يـحدث كل عام
ولــــكن هــــذا أيـــضــــا لم يــــحــــدث وكـــان من
فترض أن تخضع كل مركبة عسكرية وكل ا
مـدفع لـتفـتيش دقـيق للـتأكـد من خلـوها من
الــــذخـــيــــرة احلـــيــــة ولألسف فــــإن دخـــول
الــذخـــيــرة احلــيــة لــلــعـــرض يــلــقي عالمــة
اسـتـفـهـام ضـخـمـة حـول وجـود مـؤامـرة ثم

التخطيط لها الغتيال الرئيس السادات .
{ وكـيف واجهـتي صـدمة إغـتيـال الرئـيس الراحل

أنور السادات ?

- كـانت الـصـدمـة عـنـدي شـديـدة فلـم أتمـالك
دة نـفسي وأوقـفت عـملي بـجامـعة الـقاهـرة 
عــام حـــتـى أســتـــرد أعـــصــابـي ولم أســـتــرد
ن أنــفـاسي إال بــعــد تـنــفـيــذ حــكم اإلعـدام 

قتلوا زوجي .
{ وهل أخطأ الـسادات بإعطاء مـساحة من احلرية
للجـماعات اإلسالمـية واإلخوان والـذين تورطوا فى

قتله ?
- الـســادات كـان يـريـد بــعـد احلـرب أن يـبـدأ
مـرحلة جديدة من الـعمل السياسي من خالل
االنــفــتــاح عــلى كــافــة الــتــيــارات واألحـزاب
ورغــــــــــم ذلك فــالـسـادات لم يـكن مــطـمـئـنـاً
لـهم وكـان يـعـلم أنـهـــــــــم يـريـدون الـوصول
الى احلـكم وثـبت بعـد ذلك عـقب عـملـــــــــــية
االغـتــيـال حــيــــــــث  الـقــبض عـلـى مـئـات
ـتطـرفـ االسالميـ و تفـتـيش منـازلهم ا
و الـعـثــور عـلى مـخـابئ لـألسـلـحـة وخـطـة

مفصلة لإلستيالء على احلكم .
{ وماذا كان شـعورك عـندما قـام الرئـيس السابق
ــنح الــســـادات جنــمــة الــشــرف مــحــمــد مـــرسي 

العسكرية ?
- عـلى الـرغم من سـعـادتي بـهـذا الـتـكر إال
أنني كنت أشعر باحلسرة عندما رأيت عبود

بغداد
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ـة الــهـاتـفـيـة الــتي أجـريت بـ الـرئــيس األمـريـكي دونـالـد ـكـا أثـارت ا
ترامب وب الرئيس األوكراني لفتح حتقيق حول عائلة جو بايدن الذي
ـقراطـي لالنـتخـابات الـرئاسـية يـبدو األوفـر حظـاً للـفوز بـترشـيح الد
والتي ستـجري في عام 2020 مسـتخدمـاً مساعـدة عسكـرية كوسـيلة
حيث أكد والتي اعـتبرها األخيـر خطوات نحـو حملة اضـطهاد  ضغط 
حـيث يطالب نفـيه استـخدام اي ضـغوط في حـملـته االنتخـابيـة القـادمة
ـقراطـي مـنـذ نيـسان بـإطالق إجراءات إقـالة انـيـ الد عـدد من البـر
ترامب استـناداً إلى نتائج الـتحقيق حـول التدخالت الروسـية في حملة
كن االنـتخـابات الـرئاسـية األمـريـكيـة التي جـرت عام 2016 التي ال 
التكهن بها كـونها سياسية أكـثر من كونها قانونـية . ترامب الذي تميز
ـتـحـدة في نـفق حـكـمـه بـالـتـخـبط في قـراراته والـتي أدخـلت الـواليـات ا
ـسـتـنقع سـلـحـة مع إيران وحـلـفـائـها إلى جـانب دخـولـها ا ـواجـهـة ا ا
حيث عـمد إلى سـتنـقع اإليـراني  الـيمـني والذي لم يـكن األفـضل من ا
ا زاد وتشـديد الـعقـوبات عـليـها  إلـغاء االتـفاقـية الـنوويـة مع طهـران 
ـواجـهـة في ـشهـد وا ـنـطـقة وزاد مـن سـخـونـة ا فـي حـدة الـتوتـر فـي ا
كما عمـد في نفس الوقت إلى منطـقة اخللـيج العربي والـعراق حتديـداً 
إيـجـاد الـذرائـع من اجل إبـقـاء قـواته الـقـتـالـيـة في الـعـراق وشن حـرب
ضد قـوات احلـشد الـشعـبي في بغـداد واحملافـظات إلى جـانب اغتـيال
يدانية للـحشد عبر قـصف آلياتهم العـسكرية أثناء عدد من القيـادات ا
ما الـعـمـليـات الـقـتالـيـة الـتي يقـومـون بـها في االنـبـار أو صالح الـدين 
نطـقة وتـوتر األجواء فـيها . تـرامب الذي يـحاول فرض يعـني إشعـال ا
سـيــاســته عـلـى الـشــرق األوسط ال يــدرك مـدى خــطــورة هـذا الــفـرض
فاألرض ليست األرض سابقاً نطقة ليـست هي اليوم  خصوصاً وان ا
فاليوم بات اجملتمع وال الشعوب كالشعوب أبان االحتالل واالستعمار 
وحتى لو كانت متمرداً في حتقيق مصيـره وحتديداً رأيه من أي تسلط
الــشـعـوب خــائـفــة وخـاضــعـة لــلـحـاكـم إال أنـهــا سـتـبــقى هـنــاك بـعض
نصف فـالقـار ا الضـمائـر التي تـعمل عـلى حتريـر أرضها وشـعبـها 
ـنطقة العـربية يجد أن الواقـع العربي متحرر عندما يـنظر إلى خارطة ا
فـــهــذا لــبــنــان لـم يــكن خــاضــعـــاً يــومــاً لالبــتــزاز أكــثــر من ذي قــبل 
اإلسـرائـيـلي األمــريـكي ولـديه قــوى شـعـبـيـة وقــفت وتـقف ضـد من إي
ـعــادلـة تـدخل ومــثــاالً عـلى ذلك حــزب الــله الـذي اســتـطــاع من قــلب ا
إلـى جانب ي  وتثـبـيت نـفـسه مـنـافـسـاً شـريفـاً لـقـوى االسـتـكـبـار العـا
ـسـؤولـية الـقـوى األخـرى كـسـوريـا والـيمن الـتي كـانت عـلى مـسـتـوى ا
الـوطـنـيـة فـي كـبح جـمـاح الـقــوى الـغـربـيـة وكـسـر شــوكـتـهـا وكـمـا هي
عنوي أال وهي ـتلك اكبر مصدر لـلتمويل ا الصورة في العراق الذي 
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلــيـا الـتي كـانت ومـا زالت صـمـام أمـان لـلـعـراق ا
والـــعــراقــيـــ عــلى حـــد ســواء لـــذالك يــســـعى تــرامـب من خالل هــذه
تحدة ـنطقة وإعادة الـهيبة للـواليات ا السياسـات إلى تغييـر جغرافية ا
ـنطـقة خصـوصاً وان إيران وقوتـها ومـنعتـها أمام أي قـوة أخرى في ا
ـنطقة وال بدأت تـأخذ مسـارها الطبـيعي نحـو وجودها كـقوة أولى في ا
فنجد كن ألي قوى غـربية أن تـتخذ قـرار مالم تكن طـهران حاضـرة 
في أي مــكــان وجـدت فــيه الــقـوة الــعــسـكــريــة األمـريــكــيـة جتــد إيـران
نطقة وحلفائها حاضرين ويقفون بـالضد من أي تدخل لواشنطن في ا
. يـبـقى شيء مــهم الـسـيــد تـرامب يـعــول كـثـيـراً عــلى هـذه احلـرب في
ـكن له أن يـحسم دعـايـته االنـتخـابـيـة القـادمـة والـتي يعـتـقـد فيـهـا انه 
وان صـنـدوق االنـتـخابـات في أمـريـكا الـفـوز بـقتل الـشـعـوب واألبـرياء 
ــا هـو مــفـهـوم ور يـحــكم بـالــدم وان األصـوات تــأتي بـأرواح الــنـاس 
أمـريــكي صـحــيح ولــكن الـتــاريخ ال يـرحـم أحـداً و وســيـكــتب هـذا في
نطق وعلى الـسيد تـرامب أن يعي تـماماً انه لن يـفوز بهـذا ا صفـحاته 

وان مسالة سقوطه وشيكة والنهاية البد أن تأتي .      
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كـعـادتـهم في كل سـنـة ومع بـدايـة شـهـر مـحـرم يـبـدأ الـسـيـاسـيـون وقادة
األحزاب والـكـتل وحـواشيـهم بـلـبس الـسواد  حـزنـاً كـما يـصـورون ألبـناء
شـعـبـنـا عـلى اسـتـشـهـاد اإلمــام احلـسـ عـلـيه الـسالم حـتى قـبل ذكـرى
استـشهـاده في العـاشر من مـحرم وسـيلـطمـون على صـدورهم (بس على
كيف ) ويبكون ويوزعون الطعام بأيديهم وسيزورون مرقد اإلمام احلس
وأخيه العـباس علـيهمـا السالم وهم يعـرفون ان ما يـقومون به لـيس حزنا
ا رياءً وقد عرف الشعب الـعراقي كله هذا الرياء ولم يـعد ينطلي عليه وإ
ـراءون ان الــتـأسي مـرة أخــرى ويــجب ان يـعــرف هــؤالء الـســيـاســيــون ا
ا صـاب احلـس وأهل بـيـته وإخوته األبـرار ال يـكون بـلـبس السـواد إ
باد  ثورته العظيمة وأهدافها السامية  التي قدم باالقتداء باحلس و 
احلـسـ دمه ودمـاء إخـوانه وأبـنـائه وأصـحـابه دفـاعـاً عـنـهـا ومن اجـلـهـا
فاحلـسـ ثـار ضد الـظـلم والـسـياسـيـون هم من ظـلـموا الـشـعب الـعراقي
بكل قومياته وأديـانه وطوائفه وجوعـوه وأفقروه وقتلـوه وهجروه واحلس
ثار ضد الفسـاد والسياسـيون هم من فسدوا وافـسدوا وعاثوا في البالد
فساداً واحلس ثار لطلب اإلصالح في امة جده والسياسيون وأحزابهم
هم من انـحـرفــوا عن جـادة الـصــواب وعن مـبـاد الـديـن وأخالقه وقـيـمه
صـاحلهم وأهوائـهم  وهم من وقفوا ضد وحرَفوا الدين وسـيسوه خـدمة 
تردية واحلفاظ على أمنه وسيادته وخدمة اإلصالح إصالح أمور البالد ا
شـعـبـهم  وبـاعـوا ضـمـائـرهم وبـاعـوا وطـنـهم وشـعـبـهم لألجـنـبي وفـرطـوا
بأرض الوطن ومـياهه وثرواته وامـعانـاً في االنحراف فـقد أصبح بـعضهم
ـة فـدمـروا ـافـيـات اخملـدرات وصـاالت الـقـمـار والـرذيـلـة واجلـر شـريـكـا 
شـبـاب هـذه األمــة ودمـروا قـيم مـجــتـمـعـنــا األصـيـلـة  وانـحــرفـوا عن مـلـة
اإلسالم وبـاعـوا ديـنـهم بـدنـيـاهم  بـثـمن بـخس  واحلسـ هـو الـذي قال
(لقـد ركس ابن الـدعي ب اثـنـت بـ الـسلـة والذلـة وهـيهـات مـنا الـذلة )
والسـيـاسيـون هم من أذلـوا الـشعـب العـراقي بـكل فـئاته ذالً مـا بـعده ذل
واحلـسـ ثار بـعـد ان رأى ان احلق ال يـعـمل بـه والبـاطـل ال يتـنـاهى عـنه
كـما يـفـعل سـاسـة وقـادة الـبـلـد هـذه األيام فـي اإلعراض عـن احلق وعدم
التناهي عن الباطل  فاحلس ال يريد منا لبس السواد وال لطم الصدور
وضرب الـظـهـور بـالـسالسل وفـلق الـرؤوس بالـقـامـات والـسـيـوف وتوزيع
(التمن والقـيمة ) والـشربت والكعك واحلـلويات والـلبلبي والـكص والكباب
ـباد وقيم ثورته لكنه يريـد منا ان نـقتدي به ونسـير على هـديه  ونعمل 
وان نقف بوجه الظلمة  والظا  والفساد والفاسدين ونتصدى لسارقي
أمـوال الـشـعب ونـاهــبي ثـروات الـعـراق وان نـقـوًم انــحـراف الـسـيـاسـيـ
ــنـحـرفـة الـتي آذت شـعـبـنـا ـؤذيـة وا ـسـيـئـة وا ونـتـصـدى لـكل أفـعــالـهم ا
وحرمته من ابسط حقوقه ومن ابـسط اخلدمات  حتى وان استدعى األمر
القيـام بالـثورة الـشعبـية تـأسيـاً بثـورة احلس عـليه الـسالم . فتـباُ أليدي
السيـاسي الـتي تلطم الـصدور ريـاء وال تعمل من اجل إنـقاذ شعـبها من
مــحــنه ومــآســيـه وتــقــد اخلــدمــات الــضــروريــة له  وتـبــاً وعــمى ألعـ
الـسيـاسـيـ الـتي تـبـكي ريـاء وال تـشـاهد مـعـانـاة شـعـبـهـا ومـآسيه وتـباً
ـزامـير وال تـسـمع نداء وصمـاً آلذان الـسـياسـيـ التي تـسـمع الـطبـول وا
ـشــردين والـنـازحـ احملـرومـ واجلـيــاع والـفـقـراء واأليــتـام واألرامل وا
ن حـول ثورة غـيبـ واخملـطوفـ من أبـناء الـشعب  وتبـاً  هـجريـن وا وا
احلس العظيمة ومـبادءها اإلنسانية والثوريـة واإلصالحية السامية التي
علًمت األحرار في الـعالم  وأنارت لـهم طريق احلريـة والكرامة الى بـكائية
ارسات دخيـلة  بعيدة عن الـدين والقيم والى تمن وقيـمة وهريسة رياء و
فاحلـس ال يـريـد منـا تمـناً وقـيـمة وهـريسـة وشربـتـاً وال يريـد منـا ضرب
ـا يريد مـنا ضرب الـظا الصدور والـظهور وفـلق الرؤوس بالـسيوف إ

بقوة والتصـدي للفاسدين وسـارقي أموال الشعب ومـذلي أبنائه وحارميه
احلـسـ يـريـد مـنا إعـادة احلق من ابـسط حـقـوقه ومن ابـسط اخلـدمـات 
الى أهله الـى الشـعب الـذي ضـحى كثـيـرا وصـبر طـويال ً ولم يـحـصد إال
الذل والهـوان والقتل والـتشريـد والنزوح والـتهجـير والتـغييب واالغـتياالت
واالعـتــقــاالت  واجلـوع  والــفــقـر واألمــراض والــبـطــالــة وسـوء اخلــدمـات
يـليـشـيات  وظـلم وجور وجـبروت سـيـاسيـ فاشـل وفـاسدين وسطـوة ا

وسارق  .                  
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الــزمـــر الـــذي شــارك فى قـــتل الـــســادات فى
مــنـــصـــة االحـــتـــــــــــفـــال وكـــنت أشـــعــر أن
ـؤسـسـة العـسـكـرية الـتــــــــي كـان يـقـودها ا
وقــتـئــذ الـرئــيس الــسـيــسي تــقف وراء هـذا

التكر .
{ مـع اسـتـمـرار الـعــمـلـيـات اإلرهــابـيـة ضـد قـوات
اجليش والشـرطة هناك من يـربط ب تلك العـمليات

ر بها ? واألزمة االقتصادية التي 
- لـيـست هـناك عالقـة بـيـنهـمـا والـدلـيل على
ن الــظــواهـــــــــــري نــائب أســامـة ذلك أن أ
بن الدن زعــيم تـنــظــيم الـقــاعــدة يـنــحـدر من
عـائــلــة مـعــروفـة لــيـسـت فـقـــــيـرة ورغم ذلك
تـورط فى منظمة اجلـهاد التى دبرت مع عدة
تــنــظــيـــمــات ارهــابــيـــة أخــرى مــؤامــــــــــرة
لإلطــاحـة بـحـكــومـة الـســــــــــادات وهى أول
من اسـتـخدم الـتفـجـيرات االنـتـحاريـة والتي
أصــبـحت بــعــد ذلك سالح مـنــظــمـة اجلــهـاد

والقاعدة .
ـاذا وصـفـتي الـسـيـسي بـأنه امـتـداد لـلـرئـيس { و

الراحل أنور السادات ?
- الـســيـسي والـســادات جتـمـعـهــمـا صـفـات
مــــشــــتـــــركــــة مــــثل الــــتــــديـن وحب الــــوطن

والتضحية من أجله .


