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قصة قصيرة

قيم في فـيينا والنمسا محاضرة اقام البيت العـربي النمساوي والذي يعد واجهة حضـارية انسانية للشرق ويضم بـيم احضانه عدداً كبيرا من الفنانـ والشعراء والروائي ا
نطقة االولى من العاصمة لقد كانت احملاضرة عبارة عن حوار ثقافي وقام بدور احملاور الكاتب رائعة لالديب والشاعر الرحال بدل رفو في قلب فيينا وفي احد غاليرياتها في ا
الشاب برور مـيتاني وسبق ان كتب عن بدل رفو دراسة طويلة حول اشعاره ورحالته وتمحورت اسئلـة احملاضر حول كتاب العالم بعيون كوردية (القسم االول)  للكاتب بدل رفو
ي واجـاب  بان كـوردي ومن ابـوين كـوردي والضـيـر بـان يكـون يـكون ـاذا العـالم بـعيـون كـورديـة وانت الشـاعـر واالديب اال والـذي انـتشـر بـصـورة طيـبـة واولى اسـئلـته كـانت 
ياً وسـبق ان قرا برور ميـتاني الكتاب بـدقة ونهل اسئـلته من قراءته اجلمـيلة للكـتاب  والظاهر بـان احملاضر يعـرف عن نشاطات بدل رفـو  ولهذا سأله لم مـحاضراتك تكون الكوردي ا
دارس لالطفال  وكذلك سأله وبذكاء بقدر محاولتك بان تنقل لنا العالم  بعيون كوردية فانت تنقل لالخر كوردستان من خالل البلدان في كوردستان في الـسجن ومعسكرات النازح وا
التي تزورها وبـهذا تقدم عا للـقار وقد كان هناك انـدماجا كبيرا مابـ احملاور واحملاضر واجلمهـور وقد ذكر بدل رفو اهداف الرحـلة واماكن الرحلة ومـركز ثقل الرحلة ودورها في
وبعـدها كانـت الكرة فـي ملعـب اجلمهـور في طرح ـة في زمن انتـشار الـبرامج الـوثائـقيـة واندمج اجلـمهـور كثـيرا بـاحاديث احملـاضر والـتجـارب التي عـاشهـا في بقـاع العـالم عصر الـعو
ـصـرية والـسـورية اسئـلـتهم واجـاب احملـاضر بـصـدر رحب على اسـئـلة اجلـمـهور وتـنـوعت كـثيـرا ولـكون اجلـمـهور غـالـبيـتـهم من االدباء والـفـنانـ وتـنوعت جـنـسيـات احلـضور ومـنـها ا
والفـلسطيـنية والـنمسـاوية والعراقـية وو..وبعـد احملاضرة  التـوقيع على عـدد كبيـر من كتب احملاضـر بعد اقتـناء اجلمـهور لهـا وهنأ احملاضـر على هذه االمـسية اجلـميلة والـرحلة اجملـانية حول
العالم بـصورة شيقة و التقـاط صورا جماعية لـلذكرى !! للعلم بان االديب الـرحال يعيش منذ عام  1991في دولـة النمسا وله  18كتـابا في مجاالت مختـلفة وقدم محاضـرات ثقافية في العالم

وهو من مدينة دهوك في كوردستان العراق

رسالة فيينا
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وكان يـتـقـدم في مـشـيه نـحـو الـضـفة
االخــرى اال ان فــكــره مــعـلـق بـاحلــلم
وكالم الـعرافـة : تُـرى ما خـبـر السـفر

الذي اخبرتني به ?
ومـتى سـيـأتي ذلك اخلـبـر ? ومن هـو
الـصديق الـذي يـأتيـني به ?   الـكثـير
الـكـثيـر من الـتـسـاؤالت  كـانت تذهب
وجتيء في مخـيـلـته وذهـنه . وما ان
وصل طـرف الـسوق وقـد اتعـبه احلر
وجفَّ بــــلـــعـــومـه  وقف عـــنــــد مـــحل
ـرطــبـات فــطــلب كـوبــا من الــزبـيب ا
وبدأ يرتشـفه وكان شارد الذهن وهو
في لهفة وشوق ليتلقى اخلبر الثاني
. ارتـشف من الـعـصــيـر عـدة رشـفـات
وبــالــصــدفــة ظــهــر امــامه صــديــقه (
كــاروان ) فــطــلـب كــوبــا من عــصــيــر
الــرمــان  ثم بـــدءا يــتــبــادالن اطــراف
احلـديث  فـخــاضـوا في مــوضـوعـات
عديدة مختلفة . وبدأ كاروان يتحدث
عن ســـفـــرة الـى دولـــة مـــصـــر اتـــفق
االصـدقـاء عـلى تــنـظـيـمه والـقـيـام به
وقـــال (( لــقــد ادرجـــوا اســمك ضــمن
سافرين دون ان يخبروك مسبقا )) ا

وقالوا ال حتلو السفرة بدونك .
تـفـاجـأ كثـيـرا بـهذا اخلـبـر وتـوسعت
حــدقـات عــيـنــيه من وقع هــذا اخلـبـر
وكبـرت مـساحـات تفـكـيره  :مـا هذا ?
مــا الــذي يــجـــري ? اخلــيــال واحلــلم
والـواقع اصـبـح احـدهم يـكـمل االخـر
ونشـا عنده جـوا لم يعرف مـا يسميه
. كرّر عليه كاروان السؤال عدة مرات
((ها هل سـترافقنـا في السفر ام ال ))
ولــكن ألنه كــان مــنــدهـشــا  وســارحـا
وغارقا في التفكير بكالم تلك العرافة

لم ينتبه ابدا الى كالم كاروان .
هــزَّه  كــاروان  مـن عــلى كــتــفه وكــرّر
الـسـؤال عـلـيه بـصـوت اعـلى فـانـتـبه
في تـــلك الـــلـــحـــظــة ولـم يــقـل ســوى
((عـفـوا لـقد ذهـبت بـعـيـدا في خـيالي
بكل تأكيد سـآتي معكم  ومتى السفر
ان شــاء الـــلـه ? )) رد عــلـــيـه كــاروان
بـدايــة الـشــهـر الـقــادم ان شـاء الـله .
وبــعــد بــرهــة من احلــديث بــيــنــهــمـا
افــتــرقــا فــســلك كــاروان طــريــقه الى
وسط السـوق بـيـنمـا هـو عاد ادراجه

فـي صـبـاح غـامض بــعـد لـيل حـالك
الــظـالم  فــزَّ  مـن نــومـه عــلـى عــرق
يـغطي جـسمه من اسـفله الى اعاله
اء لم يكـد يعرف هل احلـرُّ امتص ا
من جـــســمه ام ان مـــنــاظـــر الــرعب
واخلوف في حـلمه كانت قـد جعلته
يـنـضح عـرقـا . بُـعـيْـدَ دقـائق قـلـيـلة
عـاد الى نـفــسه وبـدأ يـســتـيـقظ من
نـومه بـهـدوء . كـان يـتلـفت بـعـيـنيه
ينا ويسارا وكان يعاين ما حوله
بـكل دقـة لم يـفـهم  احـد الـقـصـد من

كل تلك االشارات .
نـظـراته كــانت حتـاول الــفـصل بـ
احلـلم والـواقـع ام كـانت لـهنَّ هـدفـاً
اخــر . في الـبـدايـة حـاول ان يـخـبـر
وضـوع احللم اال ان عدم صديـقه 
االهـتــمـام وعــدم االكـتــراث من قـبل
صديـقه جـعـله يـتـردد في ذلك . كان
لــوهج حــر الـصــيف اثــرا واضــحـا
على خـطواته وقد ابـطا في حركاته
ا رآه في وبـدا متـأثرا من اعـماقه 
احلـلم   فـبـدا يـسـلط الـضـوء عـليه
ويــسـتــعــرضه عـلى مــسـرح تــذكـره

وتفكيره .
عـلى ضفـة نهـر اخلاصة وفي وسط
احــجــارهـا كــان جـالــسـا غــارقـا في
حــيــرته كــان يــنــظــر الى االحــجــار
ـلونـة التي كانت شـواهد لـلتاريخ ا

.
تــاريــخـــا مــلــيـــئــا بـــاآلالم والــظــلم
والــعـذابـات . وفـجـأة ظـهـرت امـامه
ــرأة الـــعــرَافــة الـــنــاظــر الى تـــلك ا
انـــواع الـــوشم والــــشـــامـــات عـــلى

ـكر وجـهـها ويـديـها يـعـرف مقـدار ا
واخلديعة التي تخفيها تلك العرافة
. اقبـلت نحوه وهي حتـمل في كفها
احـجـارهــا الـثالثـة الــتي بـهن تـقـرأ
طالع الـناس فهي حتـركهن تارة في
كــفـهــا الـيـمــ وتـارة في الــيـسـار .
اقتـربت مـنه وبـادرت بالـسالم عـليه
كـر واخلداع وبـابتـسـامة مـلـيئـة بـا
قـــالـت له (( مــــا رأيك لــــو قـــرات لك
طــالـعـك ?)) وهـو لم يــحــرك سـاكــنـا
سـوى انه اومـأ بـرأسه وكـأنه يـعلن

عن رضاه وقبوله . 
وفـي وسط تـلـك االحـجــار افــتـرشت
االرض هي ايضـاً وجلست ثم بدأت
تنـظف بـراحة يـديهـا مـا امامـها من
احلـصو واالحـجـار  لتـهيـئ  موقـعا
لـرمـي احـجــارهــا ثم بـدأت تــتالعب
بهن وحتركهن حركات غريبة ملفتة
لـلــنـظــر واالنـتــبـاه ثـم تـرمــيـهن في
ـكـان الـذي هـيـأته فـإذا بـاحلـجارة ا
يــصـطـفـن بـشـكل يــخـيل الــيك انـهـا
تـتـكلم وتـتفـهم مـعانـيـها اخملـتلـفة .
وبـهدوء وروية تـمرر الـعرافة يـديها
فــوق تــلك االحــجــار وتـنــفـخ فـيــهن
واخــيــراً الـتــفــتت الــيه بــعـيــنــيــهـا
ورفـعت حــاجـبــيـهــا وبـدأت تـتــمـتم
وتقـول  (( يـا  بنـيَّ : ال تغـيب عـليك
شمس هـذا اليوم حتى تـتلقى ثالثة
اخــبـار  خــبــر سـيــأتـيـك عن طـريق
الـهـاتف تـتـعلق بـحـيـاة  وخـبر عن
ســفـر سـيـأتــيك به صـديق   وثـالث
ـال سـتـجـده  بـ طـيات يـتـعـلق بـا
كـتــبك . وانـتــهى كالمـهــا ومع اخـر

ـكان كـلمـة مـنـهـا نهـضت لـتـغـادر  ا
وغــدا هــو في ارتــبــاك وتــوتــر وفي
عـجلة حلق بـها وقال (( في مـكتبتي
  1967الـف وتـــســعـــمـــائـــة وســـبع
وستون كـتابا ففي أي كـتاب سأعثر
علـيه )) فردت العرافـة دون ان تنظر
او  تلـتـفت  اليه وقـالت (( في كـتاب
الـــشــرف نـــامه× )) . كـــان يـــريــد ان
يـسـألـهـا اسـئـلـة اخـرى اال انـهـا في
غـفـلـة مـنه اخـتـفت من امـام نـاظـريه
ولم يـتمكن من ان يـجدهـا باي شكل
مـن االشــــكـــــال . لم يـــــعــــرف في أي
اجتـــــــاه ذهــــــبـت . كـــــــان يــــــتـالعب
ـنـتـشـرة في بـاحلـصـو واحلـجـارة ا
نـهـر اخلـاصـة وكـان يـتـأمل الـوانـها
اجلـذّابة حـجر شـذري وكأنه يـاقوتة
ـنـية واخـر بـلـون اسـود يـحيط به

البياض كأنه الهالل  .
ثم رمـاهن دون غـرض واعـادهن الى
وسط تــــــلك االحــــــجـــــار . فـي تـــــلك
الـلحـظـة اراد القـيام والـوقـوف على
رجـليه فإذا بـجهاز هاتـفه يرن وكان
تـصل اخوه لـيخـبره بأنـهم رزقوا ا
بغالم  جـميل اراد منه تسـميته مثل
بــقــيــة اوالده االخــرين . فــرد عــلــيه
بـنـبـرة مــفـعـمـة بـالــفـرح والـسـعـادة
وقــــــال له جــــــعــــــلـه الـــــلـه من اوالد
السالمة والصاحل ويتربى ويكبر
في عز وكـنف والـديه . وقال سـنـجد
له اســـمــا جـــمـــيال ان شـــاء الــله .  
   (( فـي امــــــــان الــــــــلـه )) . فـي ذلك
الــوقت كـــان يــتــجه نـــحــو الــضــفــة
االخرى من نـهر اخلاصـة وارتسمت
في مـحـيـاه ابـتـسـامـة جـمـيـلـة وهـو
تـبـقي من هذا يتـأمل ذلك اجلـدول ا
اضي الـنهر الـعظيم الـذي كان في ا
سـبــبـا في غـرق الـكــثـيـر من الـنـاس
امـا االن فــلم يـبــقى مـنـه سـوى هـذا
اجلـدول . وفي خـضم هـذا الـتـفـكـيـر
كانت كلمات العرافة ترن مثل جرس
في رأسه ومـعـه بـدأـ تــنـتـابـه رجـفـة
ورعشة وبـدأ يحاور نفـسه ويسألها
(( لـقـد حتـقق كـالم الـعـرافـة فـهـا انا
اتــلـقى خـبــر تـتـعـلـق بـاحلـيـاة وعن

طريق الهاتف مثلما قالت ))

الـى كـتـبه ومـا زالت الـشـمس عـالـيـة
في بـطن الـسمـاء  دخل غـرفـة الـكتب
واســتــخــرج كـتــاب ( الــشــرف نـامه)
ـة جـدا في وكـان احـد الـكـتـب الـقـد
مـكتـبـته وال زال يـتذكـر كـيف ان اباه
كــان يـعـتــز ويـفــتـخـر بــهـذا الــكـتـاب
ويــقـول ( ذاك كـتـاب ابـي رحـمـة الـله

عليه ) .
ـدة ساعـة او اكـثـر كان ذلك الـكـتاب
في يده وهـو يقلب في صـفحاته وما
ان وصل الـى الـصـفـحة  224مـئـتـان
واربع وعــشــرون وقــعت عــيـنــيه في
السـطـور السـفلى مـن الصـفحـة على
جملة مكتوبة بخط اليد (( في غالف
الشرف نامه وضـعت سرَّ خزينتي ))
ارتسـمت تبـاشـير الـفرح عـلى وجهه

فمـدَّ يـده وشقَّ ذلك الغالف الـسـميك
ــتـوفى فــعـثــر عـلى رســالـة  جلـده  ا
سـنة   1947وفي تـلك الـرسـالة بـيّن
ــــال ــــال . وكــــان ا اجلــــد مــــكـــــان ا
محـفوظـا في جرّة من الـفخـار دفنـها
كـان الذي احـرق فيه جـدي في ذلك ا

غول كتب وقراطيس اجدادي .  ا
بـعـد تـعب وشـقـاء انـتـهى مـن احلـفر
ـــال ولــكن خــاب امــله وعــثــر عــلى ا
ـال ليس له عنـدما اكـتـشف ان هذا ا
قـيـمة تـذكـر ألنه مـجرد اوراق نـقـدية
ـة عفـاها الـدهر ولم تـعد الـناس قد
تتـداولهـا في ايامـنا هـذا او تتـعامل
بــهــا .غـــربت الــشــمـس ولف الــظالم
واحــتــضن الــلــيل طــرقــات واحــيــاء
ـدينـة واخليـبـة واالنكـسـار تنم عن ا

حـالـهـا . ومع تـقـدم خـطـواتـه فـكر
وقـال (( حلم على ضـفة نـهر جاف
ــاء مـثــله مــثل خـزيــنـة ٍخــالٍ من ا
جـدي عد الـفائدة وعـد القـيمة
. ومـع كل خـــــطـــــوة  لـفّ الـــــظالم
ــديـــنــة اكـــثــر اكــثـــر. كــركــوك / ا
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 *الـشـرف نــامه : كـتــاب تـاريـخي
ؤرخ الكوردي الـكبير من تألـيف ا

شرف خاني بدليسي  
حـول تــاريخ الـعــشـائـر والــقـبـائل

الكوردية
 •نــشــرت هــذه الــقــصــة بــالــلــغــة
الـــكـــورديـــة في مــجـــلـــة ( رامــان)
االدبـية الـتي تصـدر عن دار رامان

الثقافية في أربيل.
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يزرقُّ عشياً

ويثوبُ إلى "تَكْيَةِ" قديسٍ
اءِ ضيعَ خلفَ الصخرةِ أقدامَ ا

ضاعتْ عشتارُ
وضاع جريدُ نواجذِها

ضاعَ الوقتُ 
احترقَ  

وأحرقَ ما أبقتْ أمٌّ 
من ضرعٍ حلقولِ السوسنِ

يـا أيتهـا السـابعـةُ اجملبـولة فوق رؤوسِ
اخللقِ

أغِيْثِي 
فاألرضُ تتوقُ لوهجِ سنابِلِها

والــعــابــدُ شــمّــرَ عن جــمــرٍ خـبّــأهُ حتت
جناِح النورسِ

وتى كبروا أطفال ا
شدوا فوق نواحِرَهمْ غدرَ األيامِ حباالً

نَسَجُوا من كلّ خريفٍ 
دمعةَ عاشقةٍ

َ مساءٍ أجدبَ وأن
يـا أيتهـا السـابعـةُ اجملبـولةُ فوقَ رؤوسِ

اخلَلّقِ
أفِيضِي 

قدْ غيضَ نهار نرجوهُ
كوني......

وتُ على ساحاتِ الليلِ طافَ ا
تغافلَ عن أصالبِ  السروِ

وأغمدَ عينيه ثقاالً في جبّ األقدارِ
وقيامتُنا

بَقِيَتْ فوقَ سراطِ النخلِ
تراودُ أفئدةً غشِيَتها 

قارعة أخرى
قارعة
قادِمَة

أخرى.....

في اليومِ السابعِ 
طافَ الليلُ ثقيالً 
فوقَ سراطِ النخلِ
ُ ثكالى عشتارَ أن
توسوسُ لألرضِ: 

أزيحي ثُقْلَ األقدارِ 
وقومِي

" ماءٍ كانتْ في كف صبيٍّ  "طاسةُ
وبقايا خبزٍ 
ٍ وجراحُ سن

لمْ يعرْف أنّ الدنيا التعطي الفقراءَ 
ثياباً

التغني من جوعٍ 
أو تسقي الغَرثى

زّقُها مرَّ على سربِ األكفانِ 
ويؤولُ إلى صرخةِ ثكلى

رُّ  َ من علّـمَهُ أنّ االرضَ ستبـكي ح
عليها

دارِ العقربِ انَّ البيتَ اآليلَ 
قد يُمسي قبراً

أنّ الـربَّ سَـيَـقـتلُ مـن يبـقـى مـحـشوراً
في عقرِ قيامتهِ

ال شيءَ يكونُ سوى ماكانَ
قيامةُ أجداثِ النخلِ عسير جدواها  

صاحَ صغير في حُضنِ قتيلٍ
ماذا أبقيتَ سِوانا 

لمْ نَقتُلْ 
لم نَكتُبْ فوقَ جدارِ الوقتِ شرائِعَنا

لم نزنِ بامٍّ ثكلى
لم نسرقْ

لم نرفع سقفاً 
نا في كل قفارِ الدُنيا
أسّمَينا هابيلَ أبانا

وتَرَكْـنا قابـيلَ على مبـعدةٍ يحـثُو أغبرةَ
الغاديَن

بُليْنَا في كل ذراعٍ نَمشِيها
كانَ األسباطُ يشدّونَ على عنقِ البئرِ

حِباالً وسيوفاً
تركونا نَلْتَقِطُ القَطْرَ لنسقي
أشعلنا أطراف أصابعنا 

أكباداً يبستْ
كي ندفأ

طَرَقَتْ أبواقُ السابعةِ
وصَاحتْ 
حانَ الوقتُ

لـكـنَّ قـيـامــتَـنــا بـقِـيَـتْ في أسْـرِ سـراطِ
النخلِ

أفيقوا 
ماعادَ هناكَ طوابير تتراصُف في فلكِ

التاريخِ
تـسَــاوَتْ كلُّ األجــداثِ عـلى مــصـطــبـةِ

وتِ ا
ـعـركةِ ونَ غـراسَ ا كـانَ الـفـرسـان يـلمـُّ

األخرى
ٍ أحمرَ كانوا يَقتاتونَ سرابَ سد

يرتدي البؤس لباساً
يحتذي االرض حذاءً

ذاهب للمدرسة..
يتم بحقيبة

!! كيس رزٍ
كُتبَ السعرُ عليها
كم غراماً حتتوي
نشأ وبالد ا

ثم تاريخ انتهاء
ا ليس هناك انتهاء! ر

ا كانت دعاية ر
يحملها هذا الصبي
ابن انسان احلضارة

ابن اول حرف شقَّ للنور مساره
سلّة! اين قانون ا

هكذا تُسبى الطفولة في بالدي
حتت عنوان احلياة

ياالهي..هذا طفل البس ثوب اليتيم
قد تبناه محمد وهوللعدلِ يُقيم

احتوته ورعته سبابة نبي
برياض اجلنة نرتع

واشار باصبعيهِ انا وكافل يتيم
كل وضحٍ للنهار سوف يشهد

كلّ ليلٍ..كل دار
كلّ شارع..كلّ مبنى
كلّ دمعة احتضار

اين منهُ االبُ اين!
ذادَ عن االرض االبيّة

اين منه االم اين!
ا ماتت كذلك  ر
حتت انقاض البقيّة

ا.. ماتبقى منها غير ساق او يد او ر
ا في خيام البؤس تقبع اور

تعتجن صبر الليالي
تختبز بؤسا وقهرا
تطعمَ  به الصغار
ياله من خزي وعار
قد تغشت منه شمس
العنة حتى النهار

كيف ابن االرض يشقى ويعافر
كيف يبقى يحتذي االرض ويُسقى

علقما من انتظار
ا قد ضاع حلمه  ر

وهوالزال يناور
ذاهبا للمدرسة..
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