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 2(الفنلنديالحزب الشيوعي 

تتذكر كل شيء  ال تتغافل ، انت تتذكر كل شيء جيدا ،" 

، رغم ان شهورا طويلة مرت على ذلك وكأنه حدث البارحة

 يوسفالعراقي  والصحافي الكاتب يبدأ الكلمات بهذه " ..اليوم

طائر "نص قصته القصيرة التي حملت عنوان  الفوز،  أبو

. يوسف هداد :  أسمبطاقة الهوية الرسمية تحمل  ." الدهشة

وهو . أسمين ستأتي الحقا في هذا المقالاالسباب لحمله و

 مع الهجرة ادهد   يوسف رحلة ! .يقول انه يحب االسمين معا 

 مراحل يتذكر انه قال وعقود، سنوات إلى أشهر من تمتد

اد . وكأنها حدثت باالمس  حياته من عديدة وصل يوسف هد 

 .عاما 02 من أكثر قبل ،5991 عام في الى فنلندا
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 !البيئة المناسبة لوالدة كاتب 

وكان والديه ارتبطا  ،السرة فقيرة محدودة الدخل. 5911 عام في العراق في ادد  ه يوسف ولد

 .عن عالقة حب نشرا ظلها على االسرة، التي كانت تقدر االدب والكتب والمناقشات الحيوية

اد تقع قريبا من مدينة اوروك، واحدة من اقدم المدن في  ، مكان والدة يوسفمدينة السماوة هد 

، تأسست العالم

حوالي ست االف 

سنة قبل ميالد 

ويقع قرب . المسيح 

ة سجن نقرة السماو

السلمان السيء 

، حيث الصيت

الحكومات الرجعية 

في العراق تسجن 

فيه دائما الشيوعيين 

وكثيرا . واليساريين 

ما تظاهر سكان 

ضد  5902الفالحين عام ومن السماوة  انطلقت ثورة . ضين نقل السجناء الى هناكمعارالمدينة 

كل ذلك خلق .وفي المدينة العديد من الكتاب والفنانين المعروفين . االستعمار االبريطاني للعراق

 :بيئة مالئمة للكاتب والصحفي للتأثر ولرسم شخصيته المستقبلية 

مستو عال من المسؤولية، الذين الحظوا موهبتي  علمين علىأيضا بوجود م محظوظا كنت -

من  تشكو زوجتي تزال الو. في مرحلة الصبا كنت أقرأ كثيرا، في كل مكان تقريبا. وساندوني

 .يضحك وهو ادد  ه يقول .من البيت زاوية كل وجود الكتب في 

 22 الناس قصص

اد  بعمر  كان ذلك معلم اللغة العربية أكتشف . ، حين كتب اول قصة قصيرة عاما 51يوسف هد 

 !اليوم ولد كتب جديد : وقال 

هموم يناقشها  ،أكثر جدية  أمور مع التعامل الى واضطررت. الكبار عالم إلى بسرعة انتقلت -

اد بداياته . عادة  الكبار  . يتذكر هد 

 عمل مبكرا مع اقربائه في صيد السمك وعرف حياة العمال والفقراء والفالحين في القرى فزاد

فهم واقع الحياة اليومية ، وارتبط الشاب الكاتب مبكرا بمنظمات . وعيه من خالل االحتكاك بهم 

 .الطالب والشباب الديمقراطية اليسارية ، التي ناظلت الجل الديمقراطية وحقوق االنسان 

: الكتابةأجناس  كل كتبتفي البداية  .اليسارية السياسية الحركاتمنظماتنا  أيدت ،ونحن طلبة  -

 من واحدة تعد التي البصرة،مدينة  إلى انتقلت ذلك بعد. والمسرحيات الصحفية والمقاالت الشعر

 الشيوعي الحزب صحيفةمراسال ل عملتو. للدراسة في جامعتها العراق في المدن أكبر
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. الفقراءحياة النساء و الطالب عن حياة ،عديدة أمور بين من كتبت،. "طريق الشعب " العراقي،

ا مهما الختياري أساسشكلت  القصص كتابة هذه. الناسحياة  عن القصص سرد أتعلم  بدأت

 .ادد  ه يقول .كنوع اساس في نشاطي  كتابة القصة

 !ذات الفستان االزرق 

السبيعينات  في بدأت السلطة إلى،  الطويل المدى على العراق كتاتوريدصدام حسين ،  صعود

ه العدائي  للشيوعية وقوى اليسار، وصار الشاب معروفا بماضي، وكان من القرن الماضي

. من ضحايا سياسة االرهاب السياسي ، الذي ارتبط من فترة بالحزب الشيوعييوسف هداد

 :واعطى مثاال عن ريبة البعثيين وتعاملهم ومضايقتهم مع اليساريين 

فستانا جميلة ، كانت ترتدي ، جاءت الحفل فتاة البية في الجامعةـ في احد حفالت التعارف الط

االصدقاء كانوا يطالبوني مرارا بقراءة النص . عجبت بذلك وكتبت نصا شعريا قصيراا.  ازرقا

ذات الفستان االزرق التي لم اكشف شخصية يريدون معرفة من هي في نشاطات طالبية ، كانوا 

 .ويوما قرأت النص في حفل عيد العمال . عنها 

 :يق من قبل رجال االمن في الكلية اقتيد يوسف هداد للتحق

، وهل ان اللون االزرق هو رمز للطبقة ن يريدون معرفة ما قصدته في النصــ كان رجال االم

السلطات تخاف وترتاب حتى  ات هي  رموز وشفرات ثورية ؟ كانتالعاملة ، وان بقية الكلم

اد ذلك  يقول . من الشعر   .ضاحكاهد 

 !بداية اللجوء 

 لالختفاء  ادد  هيوسف اضطر . الراحة والشعور بالضحك  عن بعيدا الوضع كان ذلك، ومع

يطارد القوى  البعث حزب حكمكان .  سرتهن وقتا عصيبا ألكا أنه ويتذكر ،ونصف سنة لفترة

يوسف  رفاق من العديد وأرسل. اليسارية العراقية بما يشبه سياسة الغستابو في المانيا النازية 

بتمويه نفسه واستخدام  تملص من السلطات نفسه هو. شهداست وبعضهم السجن، إلى اد!ده

 .مزيفة هويات

 أنني وبما. البالد لمغادرة حان قد الوقت بأن شعرت ،5999 عام في قوته صدام عزز عندما -

، مع البدو السعودي الجانب اضطررت الى عبور الصحراء مشيا الى سفر، جواز لدي يكن لم

 .حيث هناك محطة للحزب الشيوعي العراقي  الرحل الصل الى الكويت

، لكن سرعان ما االكبر لفترة في الكويت، وبحث عن عمل الجل أعالة نفسهم مع أخيه اقا

 ! البالد في النفوذ من الكثير صداملدى  كان: تكشف ان الكويت خطرة جدا 

عمل  ناكه. تحكم حكومة يسارية حيث ،الديمقراطي  اليمنعدن في  إلى أنتقل يوسف هداد

 .أيضا  دراسته وتابع مدرسا للتأريخ
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الكتابة ، وبرزت  إلى حاجة في هأن، أمن يوسف هداد ب العراق في الوضع تدهور استمرارمع 

ان ال تسبب مشاكال لما تبقى  ستنشر التي نصوصلل يسمح والذي مستعار، اسمالحاجة لوالدة 

 !الفوز يوسف أبو : هنا ولد اسم . من العائلة في العراق 

 ي بأسمفخور أنا. ابدا مشكلة ليست ولكنها ،يحدث الخلط بين االسمين األحيان، بعض في -

 .داده يقول الكاتب،

 سنوات الكفاح المسلح في كردستان

حيث انضم ، . أت مرحلة جديدة وصعبة في حياة يوسف هداد دفي مطلع سنوات الثمانيانت ، ب

حيث .  ، في كردستان العراقنظام صدام حسينح المسلح لمقاومة الى صفوف قوات الكفا

، من كل القوميات ، التحقوا بقوات االنصار التي يقودها االالف من الشباب اليساري العراقي

 .وبقي يوسف هناك فترة حوالي ثمان سننوات  .الحزب الشيوعي العراقي 

انا وان تكون انس، حل في حياتي ، فيها تعلمت الكثير، معنى النضالت من اهم المراكان -

 .عشنا حياة صعبة في ايام البرد والجوع ننتقل من مكان الى اخر . وكاتبا

ه من ان يقدم مساهمات ثقافية متنوعة في الشعر والقصة تمنع لم الصعبة الظروف إن وقال

  .والمسرح 

 إلى إلضافةبافي قاعدة انصارية مرة ، تبين انه . عاليا تعليما المتعلمينمن  نصارالأ من كثيرال -

، مثل الرسم والغناء وكان لالنصار هواياتهم. أخرى لغة 55 يتحدث االنصار العربيةاللغة 

 يتذكر .غنية جدا الثقافية حياة الوكان لديهم مجالتهم المكتوبة بخط اليد ، كانت  ،والمسرح 

 .ادد  ه

ألته  صدام حولحيث  ،5911 عام في وإيران العراق بين الحرب نهاية في تجاء تحولال نقطة

ليحارب بها االنصار من  القوة في العالم في الرابعةكانت القوة العسكرية  ضخمة،ال العسكرية

 .استخدم صدام وبدون ضمير االسلحة الكيماوية المحضور ضد الشعب الكردي. الكرد والعرب 

الجل  كبير بشكل عانى الشعب الكردي. ال يوجد توازن في القوى . لم يكن ممكنا المقاومة  -

 .ادد  ه يقول .الحرية والديمقراطية 

 في فنلندا الحرية - في إستونيا السجن

 عام في. أوروبا في طريق للبحث عن سقف امن عن لبحثل مضض على اضطر ادد  ه يوسف

للتوجه الى السويد لاللتحاق باخوانه ، لكنه القي القبض  روسيا خالل من طريقه شق ،5991

انفصلت حديثا عن االتحاد  دولة كانت استونيا. الشرطة االستونية قبل من في تالين عليه 

مع حوالي مئة اد نفسه متورطا وجد هد  . اإلنشاء قيد يزال ال اللجوء نظام وكان السوفياتي،

ووضعتهم استونيا في اخرين من العراقيين، عربا واكرادا، تركوا العراق السباب مختلفة 

 .العادية مع المجرمين نوالسج



5 
 

 واسعةال هعالقات شبكة وحاول االستفادة من ،ممثال للعراقيين السجناء في أستونيا ادد  ه يرأخت

عيين ، خصوصا الشيوفي أوربا قضيتهمدعمت الجاليات العراقية . المساعدة على للحصول

. استونيا عن الطعام حين اضرب السجناء العراقييين فيالعراقيين في السويد واوربا، خصوصا 

حقيقين الجئين  تلفت الى اننا الدولية والمنظماتاالستونية  السلطاتأنه كان مهما ان  داده أكد

 على لحصولحق الكل المجموعة  فنلندا منحت المطاف، نهاية في. ولسنا مجرمين او ارهابيين 

 .5991 عاممطلع  في إنسانية ألسباب قامةالإ تصريح

 عن المزيد لمعرفة جهدي قصارى بذلت ويقول. الحياة في جديدة مرحلة ادد  ه بدأ أخرى، مرة

 كيرافامدينة  في ادد  ه يعيش حاليا،. الفنلندي المجتمعاالندماج مع  أجل من الفنلندية واللغة الثقافة

 لصالحو العنصرية ضد التطوعي العمل من الكثيرب يقوم ،( ضواحي العاصمة هلسنكي)

 .الثقافية التعددية

 .يقول باختصار . الفنلندي المجتمع فهم على المهاجرين مساعدة أحاول -

 خطورة خلط الدين مع السياسة

من ترجمة ماركو ، يوسف ابو الفوز باللغة الفنلنديةفي هلسنكي كتاب  Likeاصدرت دار 

مرة  حيث والول. "طائر الدهشة " بعنوان  قصيرة قصص مجموعة وهي . 0222يونتنين عام 

 وجه على استقروا، الذين الالجئين قضايا مع تعاملي يالذ خيالي أدبي عملينشر  فنلندا في

 اللغةيوسف وب نشر الحين، ذلك ومنذ. الالجئين عيون خالل من، والكتاب البالد في التحديد

 "القطب  سماء تحت "، مثل رواية كتب التي تدور احداثها في فنلنداالعديد من ال  العربية

عن  يتحدث الكاتب" رواية تحت سماء القطب في .  0255" هلسنكي كوابيس"رواية و 0252

حياة الجيل الثاني من الشباب العراقيين ، ومعاناتهم  حين يجدوا انفسهم بين ثقافتين ، وقد رشح 

تي ستصدر قريبا ال "كوابيس هلسنكي " أما رواية  .ةالناشر هذه الرواية لجائزة البوكر العربي

د من في اوربا  ينشط  وبطرق سرية وعلنية العدي: عها اكثر قتامة فموضو ،باللغة الفنلندية

  " !داعش"اد روايته قبل أن تاسس وتوجد منظمة كتب هد  . الجماعات االسالمية المتطرفة 

اد يعتقد أنه من الممكن ان ينشط االرهابيين في فنلندا ، لذلك هو ال يؤيد بناء مسجد كبير في هد  

 بريطانيا مثل أخرى دولالسيئة ل تجربةا النظر الى العلين: فنلندا بأموال السعوديين والقطريين 

 .وفرنسا  العظمى

 الدين بين الخلط ولكن الدينية، لشعائره ممارسة أيواقامة  االعتقاد في الحق فرد لكل -

أن وجود . المتطرفة  السياسات لصنع كغطاء واداة يستخدمأن الدين . خطير أمرهو  والسياسة

سوف تكون ليس  وهي ،هم الخاصةشبكات لبناء للمتطرفين فرص خلقيس المسجد مثل هذا

 !اد كما يعتقد هد  . الغراض دينية 

  432.في االبداع لعام " كيال " جائزة 

حتفل اصدقاء يوسف بميالده الستين، وبداية هذا العام ، منحته أ مارس،/ العشرين من اذار  في

 :تحدث بتقدير عال عن الجائزة . 0251جائزة االبداع لعام ( كيال)مة الكتاب والفنانين منظ
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ها كوني اول كاتب من اصول مهاجره يحصل عليها في تأريخ الجائزة منذ البدء ـ ان اهميت

فخور بذلك جدا وسأعمل بجد ألكون في مستوى هذا التكريم والتقدير و.  5912بمنحها عام 

 .العالي 

تتعلق بمنطقة  توركومدينة  في البحثية اهتماماتهو. تامبيري جامعة في كباحث ادد  ه يعمل حاليا،

 .فارساوا حيث يشمل برنامجهم البحثي زيارة مراكز اللجوء والحاصلين على اللجوء 

وعلى سبيل . ألجل ذلك  األنشطةاقامة مختلف و الثقافات بين الجسور بناء يؤمن ان مهماته ادد  ه

 0229في اربيل عام  "الفنلندياالسبوع الثقافي "المنظم والمبادر لمشروع  كانالمثال ، 

التجربة  جوانب أفضل تقديم المهم اد منبالنسبة لهد   . بالتنسيق مع وزارة الثقافة في كردستان 

دائما يتسائل . الفنلندية 

 تكون أن يمكن كيف :

هذه التجربة  مفيدة

 لبلدي العراق ؟

 العراقيين أن آمل -

 ونستخدمي سوف

 الفنلندية الخبرات

 بلد بناء في لتساعدهم

 ديمقراطية أكثر

 فخور أنا. مساواةو

 فنلندا في أعيش أنني

 . العراق في بجذوري فخور أنا الوقت نفس في ولكن المجتمع، هذا من جزء وأني

 ،جناح فنلندي: بجناحين  طيري ي، الذالسحري"طائر الدهشة " اد يذكرنا بقصة هد  نشاط يوسف 

 .عراقي واآلخر

 االوضاع الصعبة في العراق

التي وصلت ال يستغرب يوسف أبو الفوز من االعداد المتزايدة من طالبي اللجوء العراقيين 

: واستخدم الدين من وجهة نظره كعصا لسياسة فرق تسد . فالعراق ليس دولة مدنية. اوربا 

 تغذية ميت الدين ستار تحت وأيضا ،حيث يتم تحريك العرب ضد الشيعة والشيعة ضد السنة 

 .نفسها  المجموعاتهذه  داخل الصراعات

. والشعب فقير الدولة ولكن غنية، البالدان . المستويات كل على الفساد حاليا هو بلد العراقان  -

تنشط حوالي ثالثين  بغداد فيان  المثال، سبيل علىو. مستقبل وال وظائف لديهم ليس الناس

 .اد مليشيا مسلحة ، فكيف يمكن لك العيش هناك ؟ يصف هد  

 الجماعاتبيد  السلطة  كانت عندما ،5912 عام قبل ما لفترة العراقالحياة في  تراجعت وقد

 .بها الوثوق يعد لم الدولةف. والقبائل الدينية
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 من اآلالفان  جمعة، يوم كل المثال، سبيل على ؟كيف .يقول  ادد  ه. تقدمية مقاومة تحدثلكن و

 كل في. الفساد وسياسة المحاصصة الطائفية واالثنية  ضد يحتجون العراقيينوالطلبة  الشباب

 .المزيد من الناس ألتحاق يكبر ب االحتجاجات هذهاعداد المشاركين في  ان مرة

 هوالى اوربا  الالجئين وان موجة. أمل كل فقدواالعراقي  الشبابكبيرة من  نسبةان يعتقد  اد،د  ه

اد هد  . سلبي بشكل ولكنها احتجاج  ،عن االوضاع في العراق  الرضا عدم عن للتعبير وسيلة

اد جتمعا ما غالبا.  يقول  ، الذين يبحثون عن حياة افضل في  اللجوء طالبي مع الشباب من هد 

تبين ذلك من اعداد .  حول الوصول الى اوربا  لمهربيندعاية ا ضحايا وقعوا اوربا ، والذين

اد  .طوعا ، لكن هناك قسم اخر يحتاج اللجوء حقا الى بلدهم العائين العراقيين الشباب   .يقول هد 

 !دوريات الشوارع  في فنلندا تسمم الديمقراطية 

 مع التعامل يتم لم: ، جعلت هداد ينتقد الصحافة الفنلندية لسنوات طويلةالصحفية  أن ترجبته

بخصوص والفنلندية  سجالت الشرطة ذكرت المثال، سبيل على. جيد بشكل الالجئين قضية

هي من المحدودة لكن هذه الحاالت . منها ينسب لالجانب  امحدود احوادث االغتصاب ان جزء

 !سلط االعالم الفنلندي الضوء عليها بأستمرار 

 ال اإلعالم وسائل  ولكن ،المناسبة جنائيةال عقوبةالجاني ال ويستحق جريمة هي الجريمة إن -

قضايا محددة  على التركيزو المناقشةالطريقة من  هذهان . متوازنة بطريقة األمور مع تعاملت

 .معروفة تتم الغراض سياسية 

 السممثل  هي رأيه، في ،" أودين دوجن"جماعة  مثل الشوارع فيالمتجولة  دوريات

 .لديمقراطيةل

 نهاية في. لتي ولدت كجماعات غير مسلحة اوال، االمماثلة جماعاتكان لدينا  العراق في -

المسلحة في  ان هذه المجموعات. البعض بعضها مع وصلت لمرحلة النزاع والقتال   المطاف،

 .داده يشير ، الهداف قليلة ثم توسعت بنفس طريقة دوريات الشوارع في فنلندا العراق ولدت

 :مع تركيا حول موضوع الالجئين  األوروبي االتحاد ال يشعر باالرتياح التفاق ادد  ه

 تتالعب باالمور وأنها ديمقراطية غير حكومةانها . بها الوثوق يمكن ال لتركيةان الحكومة ا -

 األمور لجعل. الكراد في تركيا بشكل ديمقراطي انها ال تحاول حل قضية ا. الخاصة لمصالحها

ان  المثال، سبيل على .فأن تركيا تدعم نشاطات داعش بطرق مختلفة في المنطقة أسوأتكون 

 .التركية المستشفيات في يتعالجون داعش عصابات قادة

 سوريا مساعدة بلدان مثل في يتحمل المسؤولية أن يجب األوروبي االتحاد أن ادد  ه ويعتقد

 .حرةمدنية و مجتمعاتو حقيقية ديمقراطية ن تبني انظمةال والعراق

 ! يؤكد كما .انجازه بسرعة  السهل من ليس بالتأكيد هو العمل هذاأن  -

 


