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كةنانى حسةين نووسيني:
محةمةد ئارى و:

مشتومإةكةى، لة ثإ رؤمانة ثاش
عةلى ئؤرشةليم)، (ضراكانى بةناونيشانى
عَيراق، ناودارى رؤماننووسي ى بةدر-
داهَيناندا، ترى هةوَلَيكي لة ئةمساأل
ئامَيزو ئيشكالييةت ديكةى رؤمانَيكي
بةناونيشانى نوَيي هةَلطري مشتومإ
لةاليةن طورطةكاندا)  بةدواى (راكردن 
النشر، و للداراسات العربية (المؤسسة
ئةم طةياند. ضاث  بة ةوة (٢٠٠٧ سنة
شيوعيية عَيراقيية طروثة باس لةو رؤمانة
سةدةى حةفتاكانى كؤتايي لة كة دةكات
سةركوتكردنى ئاكامى لة رابردووداو
بةرةو ةوة حسةين- سةدام رذَيمةكةى
وآلتى بةرةو دياريكراويش  بة  ئةفريقاو
بةو ثةيوةندى تاكو هةَلهاتن، (ئةسيوبيا)
كة بكةن، ئةنتةرناسيؤناليزمةوة سوثا
(مةطنستؤ ئةسيوبي الوى ئةفسةرى
ثايتةخت ئةباباى ئةديس لة مريام) هيال
طرنطى بةشَيكي ديارة دايمةزراند،
شارةدا لةم رؤمانة،  ئةم رووداوةكانى 
سةرةكى ثاَلةوانى ئةوةى ثاش روودةدةن
رؤذنامةنووسَيكي وةك رؤمانةكة،
بةدةستهَينانى مةبةستى بة ناودار
شيوعيية طروثة ئةو دةربارةى زانياري
شارى سةردانى عَيراق، هةَلهاتووةى

دةكات. ئةبابا ئةديس
طيانى رةشبينء كؤميدياي رؤحي
يةكجار سوريالي، فةلسةفيء طاَلتةجاإي
شَيوازى و رؤحي (عةلى بةدر) بةسةر زاَلة
تواناى رؤماننووسة ئةم بةآلم نووسينيدا،
تواناى قوألء تَيإوانيني ووردو راظةكردنى
هةَلسةنطاندن بةرهةمهَينانء لةسةر
رؤمانة لة حاَلةتةش ئةم هةية،
يةكةمين لة هةر واتة سةرةتاييةكانيدا،
سارتةر) (بابا بةناونيشانى رؤمانييةوة،
ئةم رووداوةكانى بةديدةكرَيت. ئاشكرا بة
طورطةكاندا) بةدواى (راكردن رؤمانةشى
دواى نيويؤركء لة شارى راستةوخؤ لة
رذَيمي بةعسةوة دةستثَيدةكةن، داإمانى
بيانى بةناوبانطى ميديايةكى كة كاتَيكدا لة
كة ثةيامنَيرةكانى لة  يةكَيك  ئةمريكا، لة
كاراكتةرى سةرةكىرؤمانةكةيةو ثياوَيكي
ساأل بيست نزيكةى عَيراقييةو رةطةز بة
رةطةزنامةى خاوةنى دةذىء ئةمريكا لة
رَيثؤرتاذَيكي نووسيني بؤ ئةمريكيية،
ئةو دةربارةى رادةسثَيرَيت، درَيذ
لة كؤتايي كة عَيراقييةى كؤمةَلة شيوعيية

هةَلهاتوون. ئةفريقيا بةرةو حةفتاكاندا
ساَليدا  بيست تةمةنى لة كاراكتةرة ئةم  
شارى لة ثاشان ئةمريكاو ضووةتة

نيويؤرك لةطةألكضَيكيئةمريكاييداخَيزانى
كضَيكيشةء كوإو خاوةنى ثَيكةوةناوةو
كضة عاشقي خَيزانةكةشييةوة، نهَيني بة
(فيرسؤليا) بةناوى  ثةنابةر ثؤَلؤنييةكى 
سةرةكى كاراكتةرى  لَيرةوة دةبَيت. 
ذيانة ضةشنة دوو ئةم لةنَيوان رؤمانةكة
واقيعيء فيكريية ناكؤك بةيةكةى خؤيدا،
لة دةكات دروست سةير تَيكةآلوييةكى
بة زؤر رؤماننووس واتة رؤمانةكةدا،
ناكؤكيية وَينةى رؤمانةكةيدا لة وردى
ئاشكراى ذيانى رَيإةوى ناوةكييةكانى
خَيزانةكةيدا لةطةأل  كاراكتةرة ئةم
لةطةأل نهَيني ذيانى رَيإةوى لةاليةكء
ترةوة لةاليةكى  ثؤَلؤنييةكةيدا عةشيقة
خوَينةر ديكةوة لةاليةكى دةكَيشَيت،
بيركردنةوةى رَيإةوى وردةكارى ئاشناى
رؤذنامةنووسة ئةم دذبةيةكى ناكؤكء

دةبَيت.
ئةو رَيطاى لة كاراكتةرة ئةم دواجار
لةطةأل كة  ضاوثَيكةوتنانةدا زنجيرة 
خانةنشينةكانى عَيراقيية شؤإشطَيإة
سازيان ئةمريكادا ئةوروثاو نيشتةجَيي
زانيارييء رَيطاى ئةو هةروةها لة دةدات،
شكستى ثاش عَيراقء لة كة بةَلطةنامانةوة

كةوتوون. دةستى بةعس رذَيمي
ئاشناى نهَينييء رؤمانةدا هةر لةم ديارة
تاقةت ئةستةمء كارى  خةوشةكانى
دةستطيركردنى نهَينييء خةباتى ثإوكَينى
رذَيمي لةاليةن دةبين شيوعييةكان
لة بةدر، عةلى هةَلبةت بةعسةوة،
سةردةمةدا، ئةو رووداوةكانى طَيإانةوةى
سؤزئامَيز ئايديالء تَيإوانيني هةرطيز
ضونكة بةرهةمةكةيدا، بةسةر زاَلنةبووة
شؤإشَيكي وةك هةرطيز  نووسةر
شؤإشي لة باس نموونةيي ئايديالء
ضةثةكانى شؤإشي طشتييء بة عَيراقي

عَيراق بةتايبةتى ناكات.
هةواألء زؤري بإَيكي كؤكردنةوةى ثاش
شؤإشطَيإة لةسةر بةَلطةنامة زانياريء
كاراكتةرى هةَلهاتووةكان، شيوعيية
ئاشنابوون زياتر بؤ رؤمانةكة سةرةكى
ناو طرنطةكانى بةناوبانطء كةسيةتيية بة
وآلتى ئةسيوبيا، دةكاتة روو طروثة، ئةم
ئةم بؤ رؤذنامةنووسةكة طةشتى بةآلم
ضونكة ناإةحةتة، طةشتَيكي  كيشوةرة
دؤزينةوةى طةإانء بةدةست لةاليةك
هةست هةَلهاتووةكاندا عَيراقيية شيوعيية
تريشةوة لةاليةكى دةكاتء ناإةحةتى بة
دوو طةماإؤي بةربةستء ناو دةكةوَيتة
شارى لة كة ناوضةكةوة، رؤذنامةنووسي
سةرقاَلي ثايتةخت ئةبابا)ى (ئةديس
زةمةنء ئةفريقاي ئةوانيش هةر كارنء
بةهاكانى شؤإشء داإمانى  سةردةمى
رؤمانةكةشدا بةشةى لةم دةناسَينن. ثآ
(ثاش ئايدياي دةستةواذةو نووسةر
بريتيية ئةويش كة دةخاتةإوو، شؤإش)
لة رةخنةطرانة بيري  سةرهةَلدانى  لة
تَيكشكانى ثاش سةردةمى لة شؤإش،

ديكة مانايةكى  بة بةهاكانيدا.  شؤإشء 
شؤإش، ثاش بيرؤكةى  دةستةواذةو 
نةخؤشي بة دَيت تووشبوون واتاى بة
هةميشةيي، بةردةوامء  طومانكردنى 
بؤ بة ناضارى نةخؤشيية لةبةرئةوةى ئةم
هةركاتَيك واتة ثَيويستة، شؤإشطَيإانيش
كة ئةوةية بؤ شؤإشطَيإ دةبَيتة كةسَيك
ظايرؤسَيك ببَيت، ظايرؤسة ئةم دووضارى

دةطَيإن! ثيالن دذت هةمووان لة
رؤمانةكةدا، نووسةرى ديدي لة لَيرةوة
ماناى بة بةردةوام، هةميشةييء شؤإشي
ناشيرينترين بة تاوان بة دَيت درَيذةدان
طَيإةرةوةى بةردةوامى. بة شَيوازو
وَيناكردووة دةوَلةتى طةلَيك رؤمانةكة،
كارةساتبارى شَيوازى حاَلةتء لة كة
ئةم دةذين، هةميشةييدا شؤإشي
ئةوة بؤ  هةميشةيي) (شؤإشي شؤإشة 
خؤي ثَيش بارودؤخى تاكو سةرهةَلنادات
لةدايكدةبَيت ئةوة بؤ بةَلكو ضاكتربكات،
نالةبارتر خراثترو بارودؤخة ئةو تاكو
بةردةوام ئةم جؤرة شؤإشة ضونكة بكات،
ياخود هةستاون، ثَيي ديكتاتؤر كؤمةَلَيك
ثَيي شؤإشطَيإ سةركردةى كؤمةَليضك
تؤوي خؤياندا هةناوى  لة  كة هةستاون
هةَلطرتووة، ديكتاتؤريان ستةمكارىء
توانيويانة بةردةوام  كة  بةجؤرَيك
بطؤإن كؤلؤنياليزم سةردةمى بارودؤخى
هةلومةرجَيكي بؤ بطوازنةوة ياخود
ناكؤكييةكان دواتريش خراثتر، نالةبارترو
مايةي بوونةتة سةريانهةَلداوةو
تَيإوانيني بة بةآلم شؤإش، لةناوبردنى 
بارودؤخةكة رؤمانة  ئةم  نووسةرى
رانةوةستاوة، ئاراستةيةدا لةم
عَيراقء وةك وآلتَيكي ئةوةتا بةَلكو
هتد) فةلةستين... (لوبنان، هاوشَيوةكانى
جةنطى ئاذاوةطَيإيء دةردى موبتةالى
رؤمانةكةشدا، كؤتايي  لة  ناوخؤبوون.
ئةفريقييةكة رؤذنامةنووسة هةردوو
رؤمانةكة سةرةكى ثاَلةوانى لة خؤيان
نزيكدةكةنةوةدةبنةهاوإَييشةوورؤذي،
هةموو رؤذنامةنووسة دوو ئةم بةآلم
شيوعيية طروثي دةربارةى زانيارييةك
رؤمانةكة ثاَلةوانى لة هةَلهاتووةكان
ئةم رَيطةش نادةن دةشارنةوةو هةروةها
عَيراقيية، رةضةَلةك بة رؤذنامةنووسة
طروثة ئةو ناو كةسايةتييةكانى بة ضاوى
بة رَيكةوت ثاَلةوان دواجار بةآلم بكةوَيت،
دةبينَيت هةَلهاتووانة شيوعيية لةو يةكَيك
ناوى كة ئةبابا) (ئةديس شارى ئوتَيلَيكي لة
رؤذنامةنووسة سةرةتا وةحيد)ة، (جةمال
ذيانى ئاشناى هةَلة بة عَيراقييةكة
ذيانى (جةمال) ضونكة دةبَيت، (جةمال)
واقيعي خؤيء تةنانةت ذيانى رابردووى
هةَلة بة ئةبابا) (ئةديس شارى لة ئَيستاى
دةطَيإَيتةوة، سةرةكى كاراكتةرى بؤ
زيندانى ناو ثاَلةوانى وةك خؤي سةرةتا
لة كة دةكات، وةسف بةعسييةكان
توندترينء دووضارى مانطدا سآ ماوةى

ترين دإندة
دواتر بووةتةوةو سزا

سؤظييةتى يةكَيتيي لة رووى ئازادكراوةو
بةهؤي لةوَيش كردووة،  جاران
كة عَيراقييةكانةوة شيوعيية راثؤرتى
سؤظييةت كاتةى ئةو دةسةآلتدارانى بة
لة هةنووكةش وةحيد) (جةمال دةَلَين،
دةكات، بةعس  بؤ سيخوإيي  سؤظييةت 
دةردةكرَيتء سؤظييةت يةكَيتيي لة
هةَلدَيتء ئةبابا) (ئةديس  بةرةو ئةويش
رَيكخراوى لةطةأل شارةدا لةو هةنووكةش
بةتايبةتيش كَيوييةكان ئاذةَلة ثاراستنى
سةرقاَلي طورطةكاندا ثاراستنى
بةرةبةرة دواجار  بةآلم كاركردنة،
وردة وردة رؤمانةكة سةرةكى ثاَلةوانى
هةنووكةو ذيانى كوَيرةى طرآ ئاشناى
ئةو دةبَيت. وةحيد) (جةمال رابردووى
راستى لةسةر ثةردة (جةمال) كة كاتةى
كة رايدةطةيةنَيت دةباتء ال خؤي ذيانى
بةعسييةكانةوة، ئةو لةاليةن رزطاركردنى
لةسةر ناوى بوو بةهؤي ئيعترافكردنييةوة
(جةمال) هةروةها شيوعييةكانى، هاوإآ
كة دةنَيت بةوةدا دان شةويشدا دوا لة
بؤ ئةوروثي  رَيكخراوى لة ئَيستا ئةو 
كار كَيوييةكان ئاذةَلة ذيانى ثاراستنى
كوشتنى راوكردنء كارى بةَلكو ناكات،
مةبةستى بة ئةفريقا، لة طورطةكانة
لة هةردوو هةَلبةت فرؤشتنى ثَيستةكانيان،
ئةم ذيانى طَيإانةوةى ضةشنةكةى
تَيدةطات خوَينةر شيوعييةدا، كةسايةتيية
لةناو هةنووكةش تا وةحيد) (جةمال كة
وةك رابردوويدا، شيوعييةكانى هاوإآ
دةكرَيت، تةماشا بَيطانة سيخوإى نؤكةرو
دراوةتة كة  طةورةيةش تاوانة ئةم  باجي
هةميشةيي طومانى كاراكتةرة ئةم ثاأل
بةثاساوي شيوعييةكانييةتى، هاوإآ
نةيتوانيوة رابردوودا  لة  كة ئةوةى
ئاساى دإندة  بَيوَينةو سزادانى بةرطةى 
خوَينةر هةروةها بطرَيت، بةعسييةكان
ئةم كاراكتةرة كة بةوةش دةكات هةست
قوربانى بةعسييةكانى كاتدا بووةتة يةك لة
ضونكة دؤستى، شيوعييةكانى دوذمنيء
طومانى بةدةست  (جةمال) لةاليةك 
كة شيوعييةكانييةوة هاوإآ هةميشةيي
دةكةن، تةماشاى بَيطانة سيخوإي وةك
قوأل سايكؤلؤذي ئازارَيكي دووضارى
بةردةوام ئةو تريشةوة لةاليةكى بووةو
دةستى ستةمكارة بةعسييةكانة، قوربانى
شةوى دوا لة خؤي  وةك  بؤية هةر
كارةكةى ناوة ثَيدا دانى رؤمانةكةدا
نيية هيض طورطةكان) (راوكردنى ئةمإؤي

رابردووى. كارةكانى داثؤشيني لة جطة


