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يف ذكرى كوردي كان من أبرز مجددي الشعر العربي

بلند احليـــــــــدري:
وراء كــــــــل لــــــيــــــــــــــــايل االرض يل حــــــــب وبــــــيــــــــت

نارين صديق مام كاك

((احلــريــة لـم تكـن كــذبــة كـبـيــرة)) ،حتـت
هــذا العنـوان ،يــرد (بلنــد احليـدري) علـى
سـيــدة عــراقـيــة اسـتــشه ــد زوجه ــا ودخلـت
الـسجـن بنفـسهـا ،وبتـرت سـاق ابنهـا ،فكل
ذلك –بــرأيهـا – بـسـبب هــؤالء الكــذابني
وأصحــاب الــشع ــر اللــذيـن خــدعــونــا بــإن
(احلـريــة ) واجب وطـني .فـيكـتب لهـا :إذا
كـ ــان ثـمـ ــة رهــط مـن الـنـ ــاس يف الـت ـ ــاريخ
القــدمي ،اسـتـطــاعــوا أن يعـطلــوا م ـسـيــرة
احلــري ــة ،لفـتــرة مـن الــزمـن كـمــا عــطلهــا
(ن ـي ـ ــرون) و(كـ ـس ـ ــرى) و(ج ـنـك ـي ـ ــزخ ـ ــان) و
(هـوالكــو) و(هتلـر) ،أقـول إذا كـان التـاريخ
ق ــد ع ــرف مــثل ه ــؤالء املــتجـب ــريــن عل ــى

شعـ ـ ــوبهــم ،فق ـ ــد ع ـ ــرفــت تلـك الـ ــشع ـ ــوب
الـكـثـيـ ــريـن ...مــن املفـكـ ــريـن والـ ــشعـ ــراء
واألبـطــال مــا يــشحــذ هـمـتـن ــا للـتـصــدي
جلـب ــروتهـم ،و يعـمق إح ـســاسـنــا بـضــرورة
التضحية.
ولــد (بـلن ــد احليــدري) يف  26أيلــول 1926
يف مــديـنــة الــسلـيـمــانـي ــة ،و(بلـن ــد) يعـنـي
(شامخ) باللغـة الكوردية .هو سليل عائلة
ارســتقـ ــراطـيـ ــة ،فـ ــوال ـ ــدته فـ ــاطـمـ ــة بـنـت
ابراهيم أفندي احليدري الذي كان يشغل
مـنـصـب شـيخ االسالم يف إسـطـنـبــول ،أمــا
والـده فكـان ضــابط ـاً يف اجليـش العــراقي،
من عـائلـة كـبيـرة أغـلبهـا معـروفـة بـشغف
أبـن ــائهــا ب ــالعلـم .فـمـن ه ــذه الع ــائلــة بــرز
ج ـم ـ ــال احل ـي ـ ــدري ال ـ ــزع ـيــم ال ـ ـش ـي ـ ــوعــي
املع ــروف ،ال ــذي قـتـل يف انقالب  8شـب ــاط
 1963مع أخيه مهيب احليدري.
تـ ـ ــأث ـ ـ ــر (بل ـنـ ـ ــد) بـ ـ ــأخ ــيه األك ـب ـ ـ ــر صفـ ـ ــاء
احليــدري ،وهــو شــاعــر له دواويـن شعــريــة
عـديـدة مـطبـوعـة يف العـراق .وصفـاء هـذا
كان يتصف بنزعة وجودية متمردة ،ذهبت
به للقيام بنـصب خيمة سـوداء يف بساتني
بعقوبـة للسـكنى فـيها .وهـناك يف بعقـوبة
تعـ ـرّف عل ــى ال ـش ــاع ــر ال ــوج ــودي امل ـش ــرد
(حــسني مــردان) الــذي بــدوره عـ ـرّفه علــى
(بلند).
بحكم عمل والـده كضابط يف اجليش كان
عل ــى بلـن ــد أن يـتــنقل بـني ال ـسـيلـم ــانـي ــة
وأربــيل وكـ ــركـ ــوك قــبل أن يـ ـســتقـ ــر املقـ ــام
بـأسرتـه يف بغداد .و يف العـام 1940إنفصل
والــداه عـن بعـضهـمــا .ثـم تــوفـيـت والــدته
الـتـي ك ــان مــتعـلق ـ ـاً به ــا كـثـيـ ــرا يف الع ــام
 ،1942فـانـتقلت العـائلـة الـى بيت جـدتهم
والــدة أبـيه.إال أن (بـلنــد) لـم ينــسجـم مع
محـيــطه اجلـ ــديـ ــد وقـ ــوانـيــنه ال ـصـ ــارمـ ــة
فح ــاول االنـتح ــار ،وت ــرك دراسـته قـبل ان
يكمل املتوسطـة ،وخرج من البيـت مبتدئاً
تـشـرده يف الـسـادسـة عـشـرة مـن عمـره ،اال
أنه كان حـريصاً علـى تثقيـف نفسه ،فظل
مـواظبـاً علـى الـذهـاب الـى املـكتبـة العـامـة
لـسنني ليـبقى فيهـا حتى سـاعات متـأخرة
مــن اللــيل ،اذ كـ ـ ـوّن ص ـ ــداقـ ـ ــة مع ح ـ ــارس
املكـتبـة الـذي كـان يـسمح له بــالبقـاء بعـد
اقفـالهـا .كــانت ثقــافتـه انتقــائيـة ،فـدرس

االدب العـ ــربـي ،والــنقـ ــد ،والـتـ ــراث ،وعلـم
الــنف ــس ،وكـ ــان مـعجـبـ ـ ـاً بفـ ــرويـ ــد ،وقـ ــرأ
الفل ــسف ــة وتـبـن ــى ال ــوج ــودي ــة لفـت ــرة ثـم
املاركسية والدميقراطية.
ك ـ ــان (بلـنـ ــد) ي ـ ــرى نفـ ــسه مـن ـ ــذ نعـ ــومـ ــة
أظفاره ،مختلفـاً عن سواه ،مـشاكسـاً ،غير
قـ ــادر عل ــى اإلن ـض ــواء حتــت سل ـط ــة األب
الـبـط ــري ــركـيـ ــة .فعل ــى ال ــرغـم مـن أن كل
أصنـاف الترف كانت مهيأة يف قصور أبيه،
إال أنه متـرد علـى أعـرافه ،وآثـر االنفصـال
عـنه كمـا فعل أخـوه صفــاء ،والعيـش علـى
غــرار العـامــة والبـسـطــاء .ومن أطـرف مـا
ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروى عـ ـ ـ ـنــه انــه عـ ـ ـ ـمــل مب ـه ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(الـع ـ ـ ــرضـح ـ ـ ــاجلــي) ،أم ـ ـ ــام م ـب ـن ـ ـ ــى وزارة
ال ـ ــداخلـيـ ــة الـتـي كـ ــان خ ـ ــاله داود بـ ــاشـ ــا
احليدري قد ترأسها.
ع ــاش بلـنــد أيــام شـب ــابه األول يف مــديـنــة
بغـ ــداد ،وهــي تعـ ــد احمل ـطـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة يف
جت ــربـتـه ،إذ شه ــدت مـ ــرحل ــة الـت ــأسـيــس
ملــوهبـته يف الــرسم ،والـكتـابـة بــاللغـة االم
الـتي نـظم الـشعــر مـن خاللهــا ألول مــرة،
وفــيهـ ــا تعـ ــرف عل ــى املـب ــدعـني واملـثـقفـني
األوائل كجـواد سليم ،وفـائق حـسن ،وعـبد
امللك نــوري ،وفــؤاد الـتك ــرلي .ام ــا بيــروت
فتعد احملطـة الثالثة يف جتربته احلياتية
والـشعـريـة ،إذ اسـتمــر فيهــا فتـرة طـويلـة،
واسهـم هـن ــاك يف إرس ــاء اللـبـن ــات األول ــى
ملشـروع احلداثة الشعرية يف مجلة (شعر)
إل ـ ــى ج ـ ــانــب أدون ـيـ ــس وغ ـي ـ ــره ممــن ك ـ ــان
الـشـاعـر قـد سـبقـهم أصـالً عبـر مـشــروعه
البلندي.
أصـدر (بلنـد) يف العـام  1946ديـوانه األول
(خفقــة الــطني) قـبل أن يـصــدر الــسيــاب،
ونـازك املالئكة ،والبياتي دواوينهم األولى،
غـيــر أن الــدراســات الـتـي تـنــاولـت الــشعــر
عــراقـي ـاً وعــربـي ـاً كــانـت تـتجــاهـل لألسف
إسـمه ،مكتفيـة بذكـر أسمـاء أنداده الـذين
كانوا أنفسهم يـشيدون بدوره كأول الرواد،
إذ يق ـ ــول ال ـ ـس ـي ـ ــاب(( :ه ـن ـ ــاك ع ـ ــدد مــن
الشعـراء ،أكنُّ لهم كل الـتقديـر واإلعجاب
وعلـ ــى رأسهــم بلـنـ ــد احلـيـ ــدري)) .وعلـ ــى
ال ــرغـم مـن ان قـص ــائ ــد بلـن ــد ذات ه ــوي ــة
شم ــوليــة ،اذ كــان وطـني ـاً وانـس ــاني ـاً يف آنٍ
واح ــد عبــر معــادلــة يـجيــد هــو مــوازنـتهــا

علــى طــريـقتـه ،اال أنه دفع ض ــريبــة كــونه
كــوردي ـاً بــأن جت ــاهله الـنق ــاد العــرب ،ولـم
يُ ـش ــر الــيه ب ــوصـفه رائ ــداً لـلح ــداثـ ــة ،بل
وكـأول ضلعٍ يف ربــاعي احلـداثـة الـشعـريـة
عمـوماً .فقـد نشـر له طه حـسني قصـائده
يف " الك ــاتب املـص ــري" من ــذ تلك املــرحلــة
املبكـرة ،بعـد أن وجــد فيه صـاحب مـوهبـةٍ
يـثـي ــر االهـتـم ــام ب ــابـ ــداعه .يق ــول أحـم ــد
عـبـ ــاس ص ـ ــالح عـن ذلـك(( :لقـ ــد أشـ ــارت
اجمللـة الــى بلنـد بـاعـتبـاره شـاعـراً ثـوريـاً،
وانـه ينـظـم شعــراً ح ــديث ـاً يـعبــر عـن تيــار
ج ــدي ــد ب ــالغ االهـمـي ــة ،بل وان قـصـي ــدته
مختلفةٌ متاماً عن الشعر املتداول)).
إن قـصيــدة (بلنـد) ،لـم تكـن يف حقيـقتهـا
نسخـةً مكـرورةً عن نصـوص مجـايليه ،بل
كــانـت ن ـسـيج نف ــسه فقـط ،،إذ ك ــان يعـمل
أزميله الـبرونزي يف عاج املفـردة ،ليقدمها
شـبيهـة بـروحه هـو ،وبهـذا فــإن (بلنـد) أي
((العـ ــالـي)) بـ ــالـكـ ــورديـ ــة إسـم يـ ــشفـع له
املسمى الذي يسم جتربته الفنية.
وإذا اعتبرنا (خفقـة الطني) أوراق اعتماد
هذا العـمالق يف عالم الـشعر ،فـان أعماله
املـتـتــالـيــة( :أغــانـي املــديـنــة املـيـتــة) 1951
بغـداد ،و(جـئتـم مع الفجــر)  1960بغـداد،
و(خطـوات يف الغربة)  1965بيروت( ،حوار
عبـر األبعــاد الثالثـة ) 1972بغـداد ،جـاءت
ت ــأكيــداً علــى ابــداعه ،وتفــرده كـصــوت ذي
خـصــوصـيــة .ثـم تـتــالـت دواويـنه ،ومـنهــا:
(إلــى بيـروت مـع حتيــاتي)  ،1985و(أبـواب
إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت ال ـ ـضـ ـيـق)  ،1990و(دروب يف
املنفى) 1996.
توقف (بـلند احلـيدري) منـذ بدايـة تشكل
وعيه املبكر ،عنـد قضايا تنم عن فهم عال
لق ـضـي ـ ــة تهـمـي ــش اإلنـ ـسـ ــان ،وه ـ ــدر ذاته
ووقتـه بفعـل آلي ــة منــظمــة ،لــذلـك فلقــد
نـادى بتـأسـيس جـمعيـة (الـوقـت الضـائع)
الـتـي ضـمــته مع ع ــدد مـن أتـ ــرابه ال ــذيـن
أتفقـوا وايـاه علـى هـذه الفكـرة ،وشـاطـروه
يف ال ـ ـشـغف ب ـ ــالــثق ـ ــاف ـ ــة .ودخـل (بل ـن ـ ــد)
الــسجـن مـنــذ العــام  1963ب ـسـبـب م ــوقفه
مــن اإلنقالبـيـني ،ال ــذيـن اسـت ــشه ــد عل ــى
أيـديهـم جمـال احليـدري آنـذاك .بل و إنه
ممـ ــن أسـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــوا يف تـ ـ ـ ـ ــأس ـ ـيـ ـ ـ ــس إحتـ ـ ـ ـ ــاد
ال ـ ــدميقـ ــراطـيــني العـ ــراقـيـني يف املــنفـ ــى،

تأريخ الفن التشكييل الكوردي يف كركوك
د .فرهاد بيربال
ترجمة:نوزاد احمد
متثل هذه االسطر محـاولة متواضعة
لكتـابـة تـأريخ حـركـة الفـن التـشكـيلي
يف مديـنة كـركوك ،لـذلك ادعـو فنـاني
و مثقفي مـدينـة كركـوك ممن لـديهم
معلـومــات وافيــة عن هــذا التــأريخ ان
يـزودوني بهـا و يصححـوا اخطـائي إن
وجـدت ويضيفـوا اشياء جـديدة .ذلك
ألننـا و لـألسف لم نـستـطع ان نلـملم
هـ ــذا الـت ـ ــاريخ املـ ـشـتـت ولـم جنـ ــر أي
حتقــيق فـنــي علــيه ،بـل ظلـت ح ــرك ــة
الفن التـشكيلي يف هذه املـدينة أجزاء
مـبعـث ــرة غـي ــر م ــدونـ ــة ،وبقـيـت م ــادة
خام ًا دون دراستها.
إن اول معـرض فـني تـشكـيلي كـوردي.
حـ ـســب علـمـي .ه ـ ــو املع ـ ــرض الفـنـي
اخلــاص للـفنــان التــشكـيلـي الكــوردي
املـوهـوب (عـزيــز سلـيم) ،الـذي افـتتح
يف العـام  1934بـ( )6لـوحـات يف مقهـى
(يــد اهلل) يف حـي ال ـشــورجــة .و بـيعـت
اللـوحـات الـست ملــوظفي شـركـة نـفط
كركوك بأربعة أو ستة دنانير.
ويـروي الفـنان الـتشـكيلي الـراحل آزاد
شـوقي قـائالً :يف العـام  1949إفتـتحنـا
مع ــرضـ ـ ًا فـنـيـ ـ ًا م ـشـت ــركـ ـ ًا يف م ــديـن ــة
كـركــوك مع الفنــان محمـود العـبيـدي
(وهـو رســام و نحـات مـن أصل عــربي)
ومع الـدكتـور سنــان سعيـد .ويف العـام
 1950اف ـت ـتـح الـف ـن ـ ـ ــان ال ـتـ ـ ـشـك ـيـلــي
الك ــوردي خ ــالـ ــد سعـي ــد (وه ــو فـن ــان
م ــوه ــوب مـن م ــديـن ــة الــسلـيـم ــانـي ــة)
معـرضـ ًا فـنيـ ًا خـاصـ ًا يف قـاعـة املكـتبـة
العـامـة مبــدينـة كـركـوك ،عـارض ـ ًا فيه
خمسـني لوحـة فنيـة عن حـياة الـكورد
و كــوردسـتــان ومـنــاظــرهــا الـطـبـيعـيــة
ال عن عدد مـن اللوحات
اخلالبـة ،فض ً
الـتـي رسـمهــا حــول حـي ــاته يف اوروبــا،
وبعـض الـصــور الفــوتــوغــرافـيــة الـتـي
قدمها ألهـالي مدينـة كركوك الـتواقة
للفن و اجلمال .كما عمل هذا الفنان
خـالل العـ ــامـني  1956-1955م ـصـمـم
ديكور يف تلفزيون كركوك.
أمـ ــا أول طـ ــالـب كـ ــوردي كـ ــان مـلهـم ـ ـ ًا
ب ــالفـن الـت ــشكـيلـي ،وال ــذي تخ ــرج يف
العــام  1951مبعهــد الـفنــون اجلمـيلــة
يف م ـ ـ ــدي ـن ـ ـ ــة بـغ ـ ـ ــداد ،فـه ـ ـ ــو الـف ـن ـ ـ ــان
التـشـكيـلي املعـروف (بـديع بـابـاجـان)
ال ــذي ولـ ــد بك ــركـ ــوك يف الع ــام ،1923
لكـننــا لـم نلحـظ لألسف أي اهـتمــام
يـذكـر بهــذا الفنــان الكـركـوكـي املبـدع،

ولـم نقـرأ أي دراسـة فـنيـة جـادة حـول
دوره وتأثيره يف حركة الفن التشكيلي
يف مدينة كركوك.
ومـن بني رواد حـركـة الفـن التـشكـيلي
الـكـ ــوردي يف مـ ــديـنـ ــة كـ ــركـ ــوك ،جنـ ــد
الفـنان (صـديق احمـد عاشـور) ،الذي
ولـد يف العـام  1915مبديـنة املـوصل .و
تخ ـ ــرج يف دار املـعل ـمــني االب ـت ـ ــدائ ـي ـ ــة
 1934وأكـمـل يف الع ــام  1939الـكلـي ــة
العـسكـريـة وعني ضـابطـ ًا يف اجلـيش.
كـ ــان ص ـ ــديق ـ ـ ًا قـ ــريـب ـ ـ ًا لـلفـنـ ــان (آزاد
شوقـي) الذي شهـد أن (صديق احـمد
ع ــاش ــور) ك ــان ك ــورديـ ـ ًا يـتـكلـم الـلغ ــة
الـك ـ ــوردي ـ ــة ،وق ـ ــد ضـ ّيـفه يف م ـ ــديـن ـ ــة
الــسلـيـمــانـيــة عــدة مــرات .حـيـث بــدأ
يــرسـم مـصـيف ســرجـنــار يف لــوحــات
فـنيـة رائعــة .ثمـة عـشـر لـوحـات لهـذا
الـفن ــان عن ك ــوردستــان محفــوظــة يف
متحف بغداد.
وقـ ــد بـ ــدأ هـ ــذا الفـنـ ــان الـكـ ــوردي مع
الـفنـان الــدكتــور سنـان سـعيـد (الـذي
كان أيضـ ًا صديقـ ًا قريبـ ًا آلزاد شوقي)
ومـع محمـود العـبيــدي بتــأسيـس أول
جـماعـة فنيـة يف مديـنة كـركوك بـاسم
(جـم ــاع ــة فـن ــانـي ك ــرك ــوك) يف الع ــام
 1953حـيـث افـتـتح لهـم معــرض فـنـي
مــشتــرك يف الــسنــة نفــسهــا يف قــاعــة
مــدرســة (غ ــازي) االبت ــدائيــة لـلبـنني،
واعلنوا فيها تأسيس اجلماعة.
منــذ بــدايــة ت ــأسيــس جمــاع ــة فن ــاني
ك ــرك ــوك و لغ ــاي ــة الع ــام  1960ش ــارك
الفـن ــان (صـ ــديق احـم ــد ع ــاش ــور) يف
جمـيع مع ــارض اجلمــاعــة .ويف العــام
 1955اصـ ـبـح ع ـ ـضـ ـ ـ ــو ًا يف (جـ ـمـعـ ـيـ ـ ـ ــة
الفـن ــانـني الع ــراقـيـني) و حــصل عل ــى
جائزة فـنية من قبل محافظ كركوك.
وكــان الفنــان العـراقـي الكـبيـر (شـاكـر
حـسـن آل سعيـد) مـعجبـ ًا بلـوحـاته .و
كرس عدة صفحات من كتابه (فصول
مـن تـ ــأريخ احلـ ــركـ ــة الـتـ ـشـكــيلـيـ ــة يف
الع ـ ــراق) لـ ـ ــوصف ل ـ ــوحـ ـ ــات الف ـن ـ ــان
صديق عاشور.
أمـا (محمد مهدي) ،فـهو فنان كوردي
آخــر من مــدينـة كـركـوك .لـم نعثـر اال
عل ــى تفــاصـيل قلـيلــة عـن حـي ــاته ،إذ
انتمى الى (جماعة فناني كركوك) يف
العــام  ،1954وشــارك يف كل معــارضهــا
لغــايــة العــام  1960حـيث شــارك بعــدة
لـ ــوحـ ــات يف معـ ــرضهـ ــا الـ ــرابع .كـمـ ــا
حـ ـصـل عل ـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة م ـنـحه ـ ــا اي ـ ــاه
محـافظ كـركوك آنـذاك ضمن جـوائز
فـنـيـ ــة ،الـ ــى جـ ــانــب كل مـن (ص ـ ــديق
احمد عاشور) و(محمود العبيدي).
كـم ــا ول ــد الفـن ــان ال ــدكـت ــور (عـب ــداهلل
امـ ــني) يف الـع ـ ـ ـ ـ ــام  1923يف ق ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاء
جمجمـال التابع حملـافظة كـركوك ،إذ
كـتـب الـ ــدكـتـ ــور (م ـص ــطفـ ــى زنـكــنه)
دراس ــة م ـسـتفـيـض ــة عـنه ن ـش ــره ــا يف

العـ ـ ــدد االول مــن مـجلـ ـ ــة (صـ ـ ــرخـ ـ ــة
ك ـ ــرك ـ ــوك) الـ ـص ـ ــادرة يف ارب ــيل .وق ـ ــد
ال ـتـحق (ع ـب ـ ــداهلل ام ــني) بج ـم ـ ــاع ـ ــة
فنـاني كـركوك يف الـعام  1954و سـاهم
بع ــدة ل ــوحـ ــات يف مع ــرض م ـشـت ــرك
للـجماعـة مع صديقـيه صديـق احمد
عـاشــور و محمـد مهـدي يف معـرضهـا
الـ ـ ــرابع ،وت ـ ــواصـل مع اجل ـم ـ ــاع ـ ــة يف
افـتـتــاح معــارض خــاصــة و م ـشـتــركــة
لغاية العام 1960.
ويعــد الـفنــان العــراقـي الكـبيــر (عـطــا
صبري) ذا أصول كوردية أيضاً ،إذ ولد
يف كـركـوك  1913.ومنـذ العـام  1937و
لغايـة  1940بدأ بـدراسة الفن مبـدينة
رومـ ـ ــا ،ويف الع ـ ــام  1950حـ ـصـل عل ـ ــى
الــدبلــوم بلنــدن .يف العـام  1951كــانت
له م ـ ـس ـ ــاه ـم ـ ــة ك ـب ـي ـ ــرة يف ت ـ ــأس ـيـ ــس
(ج ـم ـ ــاع ـ ــة بغ ـ ــداد لـلفــن احل ـ ــديــث).
وبتـأريخ  1955/11/27و لغـايـة /12/3
 1955زار ك ــوردستــان بـصـحبــة الـفنــان
ال ـت ـ ـشـكــيلــي ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــانــي (آر .روس
تـومـاس) وبـدءا بـرسم لـوحـات عـديـدة
ملنـاظر كـوردستان الـطبيعيـة اخلالبة.
و عــرض اعمـال هـذه الـسفــرة الفـنيـة
يف مـعرض خاص عـلى قاعـة (املدرسة
الـتــأسـي ـسـيــة) يف مـنـطقــة الــسعــدون
ببغداد.
وال نـنـســى الفـنــان (نــوري مـصـطفــى
بـهجـت) ،ال ـ ــذي يقـ ــول عــنه صـ ــديـقه
الفـنــان آزاد شــوقـي :انه فـنــان كــوردي
االصل ،وكـذلك زوجته كـورديـة .سكنـا
يف حي (امـام قـاسم) بكـركـوك .ولـديه
لـوحـة رائعـة رسـم فيهـا محلـته .لهـذا
الف ـنـ ـ ــان دور مهــم وك ـب ـي ـ ــر يف تـفع ــيل
حـ ــرك ـ ــة الفـن الـتـ ـشـكــيلـي الـكـ ــوردي،
خاصة يف سنوات (.)1960-1930

نبذة تاريخية مختصرة
جلماعة فناني كركوك

تــأس ـسـت جـمــاعــة فـنــانـي كــركــوك يف
العـام  ،1953وكـانـت تتـألـف من ثالثـة
اعـ ـض ـ ـ ــاء( :مح ـم ـ ـ ــود الع ـب ـيـ ـ ــدي) .و
(ص ـ ــديق احـمـ ــد عـ ــاشـ ــور) .و(سـنـ ــان
سعيــد) .افتـتح اول معـرض مــشتـرك
لـهذه اجلـماعـة يف العـام نفـسه بقـاعة
مدرسة (غازي) االبتدائية.
يف العام  1954افتتح معـرضها الثالث
يف ق ــاعـ ــة املكـتـبـ ــة الع ــامـ ــة الق ــدمي ــة
بكركـوك ،شارك فيه كل مـن الفنانني:
عزالدين الصنـدوق (موظف يف شركة
الــنف ــط) و صـ ـ ــديق اح ـم ـ ــد ع ـ ــاش ـ ــور
(مـعـل ــم) .ويف الـعـ ـ ـ ــام نـف ـ ـ ـسـه افـ ـتـ ـتـح
معـ ــرضه ــا الـ ــرابع مب ـش ــارك ــة اسـم ــاء
اخ ــرى كـ(محـم ــد مه ــدي) و(عـب ــداهلل
امـني) و(هــاشـم اسـمــاعـيل امل ــوصلـي)
وال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــدة (زاروه ــي كـ ـيـ ـ ـ ــورك) .ويف
معـ ــرضهـ ــا اخلـ ــام ــس الـ ــذي اقـيـم يف
املكـان نفـسه يف العـام  1955شـارك كل

مــن (محـم ـ ــود العـبـيـ ــدي) .و(سـنـ ــان
سـعيــد) .و(صــديـق احمــد عــاشــور) .و
(عـ ــزالـ ــديـن ال ـصـن ـ ــدوق) .و(محـمـ ــد
مه ــدي) .و(عب ــداهلل امني) .والــسيــدة
(زاروهـ ـ ــي كـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورك) .و(هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــم
اس ـمـ ـ ــاع ــيل) .ويف عـ ـ ــام  1957اف ـت ــتح
املعـرض احلـادي عـشــر والثــاني عـشـر
يف ق ــاع ــة املـعه ــد الـثق ــايف االمـ ــريكـي
مبدينة كركوك بـاشتراك فنانني جدد
ي ـن ـت ـمـ ـ ــون الـ ـ ــى قـ ـ ــوم ـيـ ـ ــات و اديـ ـ ــان
مخ ـتـلف ـ ــة( :مح ـم ـ ــود الع ـب ـي ـ ــدي) .و
(ص ـ ــديق احـمـ ــد عـ ــاشـ ــور) .و(سـنـ ــان
سعـي ـ ــد) .و(محـم ـ ــد مهـ ــدي) .و(عـ ــز
الــديـن الـصـنــدوق) .و(ن ــاطق محـمــد
عـلي) .و(هــاشـم اسمــاعـيل) .و(طــارق
اح ـم ـ ــد) ،و(علــي ق ـن ـب ـ ــر اوزدم ـي ـ ــر) .و
(زاروهـي كـيــورك) ،اضــافــة الــى فـنــان
آخر من روسيا.
ويف العام  1959انضم كـل من الفناين
(مؤيد الراوي) و(انور محمود سامي)
و زوجـ ـ ــة (صـ ـ ــادق ال ــبحـ ـ ــرانــي) الـ ـ ــى
اجلماعـة ،وشاركـوا يف املعرض الـثالث
عـشـر والــرابع عـشــر بعنــوان (معـرض
الـثـ ــورة) يف قـ ــاعـ ــة املـكـتـب ـ ــة العـ ــامـ ــة
اجل ــدي ــدة بك ــرك ــوك .ويف الع ــام 1960
انـضم فنانون جدد الـى جماعة فناني
كـ ــركـ ــوك ،هــم( :صالح يـ ــري) .و(زيـن
العابـدين دامرجـى) .و(موفق انـطوان
الـ ـ ــوك ــيل) .إذ بـ ـ ــدأ اف ـت ـتـ ـ ــاح املعـ ـ ــرض
اخلامس عشر يف البناية نفسها .و يف
العـ ــام  1960عـنـ ــدمـ ــا عــني (محـمـ ــود
ال لنشـاطات كـركوك
العبيـدي) مسـؤو ً
الفنية ،انضـم الى اجلماعة عدد كبير
مـن فـن ــانـني آخ ــريـن ك ــان ــوا ي ــزاول ــون
الـت ــدريــس يف امل ــدارس االبـت ــدائـي ــة و
الثــانــويــة .نــذك ــر من بـينـهم( :خــالــد
رمـضـ ــان) .و(محـم ــد ع ــزت) .و(اي ــدن
ح ـسـني) .و(كـم ــال ط ــاه ــر) .و(عـب ــاس
ح ـ ـســني) .و(ايـ ـ ــدن شـ ـ ــاكـ ـ ــر) .و(اكـ ـ ــرم
ص ـ ــابـ ـ ــر) .و(فخـ ـ ــري جالل) .و(ع ـب ـ ــد
الــرزاق شيخـار) .و(صـالح شيخـار) .و
(نــور الــدين عــزت) .و(سعــاد عــزت) .و
(سـميــر بهـيه) .و(بــولــص عيـســى) .و
(جنـم الـ ــديــن محـمـ ــد علــي) .و(علـي
النجار).
يقول الفنـان (شاكر حسن آل سعيد):
إن بعـض فنـاني مـدينـة كـركـوك كـانـوا
اعـضــاء يف (جمـاعـة اصـدقـاء الـفن).
مـنهـم علــى سـبيـل املثــال( :عــزال ــدين
ال ـص ـن ـ ــدوق) ال ـ ــذي شـ ـ ــارك يف الع ـ ــام
 1948يف مع ـ ـ ــارضهـ ـ ــا .ام ـ ـ ــا يف العـ ـ ــام
 ،1955فقـ ــد اصـبـح كل مــن (محـمـ ــود
العـبيــدي) و(صــديـق احمــد عــاشــور)
اللــذين كـانـا عـضــوي جمـاعــة فنــاني
كركـوك .اعضـاء يف (جمعـية الفـنانني
العراقيني).
افـتتحـت جمـاعـة فنـاني كـركـوك عـدة
معـارض فـنيـة خـارج كـركـوك ،خـاصـة

وأصـبح نــائـب رئيــسه .فكـتب يف قـصيــدته
(بغداد):
بغداد
تلك الفاتنة السمراء..
ملاذا ما عدت أراها
إاليف ثوب حداد
إال يف ظهر منحني
أو جلد مهري
أو شهقة أمرأة ثكلي
أو دود يتوالد ما بني عيون القتلي
و خرائب سود يتسكع فيها املوت
و ليس فيها صمت رماد ()...
بغداد
ماعدت أراها
س ـ ـ ـ ـ ـ ــوطٍ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زال ي ـق ـه ـقــه يف ك ـفّ
إال يف ـ
اجلالد....
وعل ــى ال ــرغـم مــن إن (بلـن ــد) قـ ــد بخ ــس
حقه كأحـد رواد احلداثـة الشعـرية ،إال إن
إسمه عـرف علـى نطـاق واسع لـدى قـرائه،
و مـحبـي شعــره .ويـظهــر أن هــذه الــشهــرة
ق ــد طغـت علـيه كـن ــاق ــد ت ــشكـيلـي ورس ــام
مهم ،إذ كـان لصـداقته لعـدد من الفنـانني
الـتشكيليني ،مثل :نـزارسليم وجواد سليم
وفـ ــائق حـ ـسـن أث ــر ب ــارز يف تـنـ ـشـئ ــة ه ــذه
املوهبة و تكوين مالمحه األولى .كما يعد
(بلند) رائداً أيضاً يف مجال النقد الفني
إلـى جــانب جبـرا إبـراهـيم جبـرا ،وقـد كـان
جبرا يـأخذ عـليه انه لم يطـوّر جتربته يف
الفـن التـشـكيـلي بــالــدرجــة نفــسهــا الـتي
ط ـوّر فيهـا جتــربته الـشعـريــة ،إال انه قـد
ت ـ ـ ــرك علـ ـ ــى أ ي حـ ـ ــالٍ دراس ـ ـ ــات يف الفــن
التـشـكيـلي طـبعـت ضمـن كتــابه الـنقــدي
املهـم (زمـن لـكل األزمـنـ ــة) بـيـ ــروت ،1979
وأيضـاً كتـابه (نقـاط ضوء) بـيروت 1979.
كمـا تـرأس حتـريــر مجلــة (فنـون عــربيـة)
يف لن ــدن ،وعمـل معه فـيه ــا جب ــرا وضيــاء
الع ــزاوي ،والتـي تعــد حــدث ـاً فــريــداً علــى
صعـيـ ــد دراسـ ــة وتـ ــوثـيـق الفـن الـ ـشـ ــرقـي،
والع ـن ـ ــايـ ـ ــة به .وظـل يح ـ ــرر صـفح ــته يف
مـجل ـ ــة (اجملل ـ ــة) اللـنـ ــدنـيـ ــة ،ف ــضالً عـن
مكـاتبته كبـريات اجملالت العـربية ،ومـنها:
(املـ ــدى) و(الـنـ ــاق ـ ــد العـ ــربـي) ،ال ـ ــى تلـك
الـلح ـظـ ــة الـتـي ضـ ــاق فــيه ـ ــا قلــبه ذرع ـ ـاً
باملتاعب التي حتاصره من حدب و صوب،

فـوافـاه األجل يف لنـدن بتـاريخ  9آب 1996
.
وسـرعـان مــا انتـشــر خبـر رحـيل احليـدري
كـم ــا الـب ــرق يف كـل مك ــان وس ــرى األلـم يف
نف ــوس قـ ـرّائـه ومحـبــيه أيـنـم ــا ك ــان ــوا ،إذ
أُقيـمت أمــاس أدبيــة ونـشــاطــات مخـتلفــة
مبـن ــاسـب ــة ت ــأبـيـنه ،مـنه ــا تـلك األم ـسـي ــة
الـت ــأبـيـنـي ــة الـتـي أق ــامه ــا احتـ ــاد الكـت ــاب
العـرب يف االمـارات العـربيـة ،وشـارك فيهـا
عــدد كـبيــر مـن املبــدعـني العــرب كجـمعــة
الـالمي وفـضل الـنقـيب ومـحمــود مــرزوق.
كمــا ان الــسيــد مـحمــد بـن عيـســى رئيـس
جــمع ـي ـ ــة احمل ـيــط الــثق ـ ــاف ـي ـ ــة أعلــن عــن
تخصيص جـائزة سنـوية حتمل اسـم بلند
احليـدري تـخليـداً لـذكـراه ودوره الـريـادي
الكبير يف مجال حركة احلداثةالشعرية.
لم تكن حياة (بلند) أكثر من (خطوات يف
الغ ــرب ــة) رســمه ــا ب ــوج ــوديــته ال ــراف ـض ــة
للعدمية:
هـ ــذا أنـا
 ملقى -هنـاك حقيبتانوخطـى جتـوس علـى رصـيف ال يعـود الـى
مكان
من ألف مينـ ـ ــاء أتيت
وأللف مين ـ ــاء أصار
وبن ــاظري ألف أنتظار
ال..
ما انتهيت
ال..مانتهيت فلم تزل
حبلى كرومك يا طريق ولم تزل
عطشى الدنان
وأنــا اخاف
اخـ ــاف ان ت ــصحـ ــو لـيـ ــالـيّ ال ـصـمـ ــوتـ ــات
احلزان
فاذا احلياة ،كما تقول لنــا احلياة :
يد تلوح يف رصيف ال يعود الى مكــان
ال..ما انتهيت
ف ـ ــوراء كل لـيـ ــالـي هـ ــذي االرض لـي ح ــب
وبيــت
ويظل لي حب وبي ــت
وبرغم كل سكونها القلق املمض
وبرغم ما يف اجلرح من حقد وبغض
سيظل لي ح ــب وبي ــت
وقد يعود بي الزم ــان.

قــــــــــــــــــــراءة يف كــــــــتــــــــــــــــــــاب

الكورد يف العراق
املاضــــي ،احلاضــــــر ،املستقبــــــل

عرض /املدى الثقايف
صدر كتـاب (الكورد يف العـراق :املاضي ،احلـاضر ،املـستقبل) عن
دار (بلـوتـو بـريــس) يف لنـدن  2004.مــؤلفه هــو البــاحث (كـرمي
يلـديـز) ،املـديـر التـنفيـذي للـمشـروع الكـوردي حلقــوق االنسـان،
وهي منظـمة مستقلة وغيـر سياسية مهمتهـا الدفاع عن حقوق
االنـســان ،تــأسـسـت يف لنــدن  1992.و(يلــدي ــز) الجئ كــوردي يف
بـريطـانيـا وجمـيع كتـابـاتـه السـابقـة تتـركـز علـى قضـايـا حقـوق
االنسان ،وحقوق االقليات ،والـقانون الدولي .يتألف الكتاب من
مقدمة وثالثة أجزاء كبرى ،وكل جزء يتفرع الى عدة فصول.
يبـدأ املـؤلف كتـابه مبـوجـز عن تـأريخ الكـورد منـذ أقـدم العصـور
وحــت ـ ــى الــي ـ ــوم .ثــم ي ـتــن ـ ــاول يف اجل ـ ــزء االول م ـ ــاضــي الـك ـ ــورد
وت ــأريخهـم الــسحـيق يف القــدم ،كـمــا يـتحــدث عـن ن ـش ــأة اللغــة
الك ــوردي ــة وعـن الـت ــراث ال ــديـنـي املـنـت ـش ــر يف أوس ــاط ال ــشعـب
الكــوردي وعن عــدد سكــانهم ،وكـيفيـة تـوزعـهم علـى عـدة بلـدان
هي :العراق ،وإيران ،وتركيا ،وسـوريا ،كما يصف املؤلف جغرافية
كوردستان مبختلف مناطقه.
ثـم يتـط ــرق الك ــاتب الــى معــاهــدة (سـيفــر) ال ــدوليــة اخلــاصــة
ب ــالكــورد ،وظــروف ت ــأسيـس الــدولــة الع ــراقي ــة ،وينـتقل املــؤلف
للحـديـث عن حـركـة الـزعـيم (مـصـطفــى البـرزانـي) ،وعن ثـورة
 1958التـي اوصلت عبـدالكـرمي قاسـم الى سـدة احلكم ،وبعـدئذ
يـسـتعــرض املــؤلف اوضــاع الكــورد يف ظل الـبعـث واملعــارك الـتي
خاضوها ضد احلمالت العسكرية على مناطقهم.
ويف الكتـاب فقـرة مخـصصـة عن التـدخل االيـراني يف العـالقات
الكوردية ـ العراقية ،بني العامني ( ،)1975 -1970ثم يتحدث عن
إتفـاقيـة اجلـزائـر الـتي عقـدت بـني الشـاه وصـدام يف العـام 1975
وكيف ان صدام نـقضها فيما بعـد عندما سنحـت الفرصة ،كما
يتحدث عن مأساة حلبجه . 1988
ويف جزء آخر من الكتاب يتـناول املؤلف إنتفاضة الكورد يف
مـطـلع العــام  ،1991ومحــاوالت الـنـظــام العــراقـي سـحقهــا،
وكذلك نزوح الـكورد عن مناطـقهم هرب ًا من االضـطهاد ،كما
ويـتح ــدث عـن م ــوقف ت ــركـي ــا واي ــران مـن محـن ــة الك ــورد يف
العراق.
ال للــتح ــدث عـن ال ـ ــدميق ــراطـيـ ــة يف
وخ ـصــص امل ـ ــؤلف ف ـصـ ً
كـوردستـان العــراق وعن مفهــوم االستقالل الـذاتي لـدى الكـورد،
كمـا خـصص فقــرة للتحــدث عن حقـوق االنـسـان يف كـوردستـان
العراق مع وقفة مطولة عند اجلرائم البعثية ضد هذا الشعب.
ويف فـصل آخــر يعــالج مـوضــوع النفـط يف العــراق ،ويف منـطقـة
كـوردستـان علـى وجه اخلصـوص .وهنـاك فصل بعـنوان (الـكورد
ال ص ــديـق لهـم اال اجلـب ــال) يـتح ــدث فـيه عـن اجل ــار الــصعـب
تــركيــا ،وعن أحــوال الكــورد يف البلـدان اجملـاورة كـإيـران وسـوريـا
وتركيا.
اجلــزء الثــانـي من الـكتــاب مخـصـص لــدراســة حــاضــر الـشـعب
الكـوردي ،خـاصـة بعـد حـرب اخلـليج الثـانيـة .يف حني ان اجلـزء
الـثالث مخـصص لدراسـة آفاق املـستقبل ،أي حق تقـرير املـصير
واالستقالل الذاتي للشعب الكوردي.
ال عنـد تاريخ الـشعب الـكوردي
ويالحظ ان املـؤلف يتـوقف مطـو ً
وهــويته اللغـويـة والثقـافيـة واحلضـاريـة ،ويـؤكـد علـى أن الكـورد

شـعب له تـأريخ طـويل يغــوص يف أعمـاق الــزمن ،وبــأنه من أقـدم
شعــوب املنـطقــة ،إذا ميـثل مـفتــرق طــرق استــراتيـجي يـتمــوضع
اس ــاسـ ـ ًا بـني ثالث دول هـي ت ــركـي ــا ،واي ــران ،والع ــراق ،وه ــذه هـي
منـطقــة كــوردستــان بــاملـعنــى الــواسـع للكـلمــة .ثم يــردف املــؤلف
قـائالً :علـى عكـس الفكــرة الشـائعـة فـإن معـظم الكـورد مـزارعـون
وليـسوا بـدو ًا رحالً ،ومفهـوم االمة الكـوردية حـديث العهـد نسبـي ًا
وإن كـان الـشعـور بـالهـويـة الكـورديـة قـدميـاً .والـواقع ان الكـورد لم
يـشعـروا بـأنفـسهم كـأمـة او كـشعـب متـميـز اال بعـد ان تخلـوا عن
املفهـوم الديني لألمـة االسالمية .ففـي السابق كـانوا يـذوبون مع
االتــراك يف ظـل االمبــراطــوريــة العـثم ــاني ــة .ولكـن بعــد أن دخل
مفهــوم الق ــوميــة بــاملـعنــى احلــديـث للكـلمــة الــى تلـك املنـطقــة
أصـبحــوا يــشعــرون بخـص ــوصيـتهـم اللغــوي ــة التـي متيــزهـم عن
االتراك املـسلمني مثلهم ولكن الذين يتحدثون لغة اخرى ،ولهم
تراث ثقايف مختلف.
والواقع ان العـرب أيضـ ًا كانـوا مرتبـطني عاطـفي ًا بـاالمبراطـورية
العـثمــانيـة ألنهـا حــاميـة االسالم واملـسلـمني .وقـد اسـتمـر االمـر
علـى هــذا النحـو لقـرون طـويلــة حتــى وصلت الــى املنـطقـة ريـاح
الثـورة الفـرنـسيـة التـي حتمل معهـا مفهـومـ ًا آخـر للقـوميـة غيـر
املفهــوم الــديـنـي .وعـنــدئــذ راح االتــراك يــشعــرون ب ــأنهـم أتــراك
ولـي ـس ــوا فقـط م ــسلـمـني .وراح ــوا يـتـبع ــون سـي ــاس ــة الـتـتـ ــريك
للـشعـوب االخـرى .وعنـدئـذ اسـتيقـظت العـاطفـة القـوميـة لـدى
الع ــرب والك ــورد وس ــواهـم مـن ال ــشع ــوب االسالمـي ــة اخل ــاضع ــة
للعـثـم ــانـيــني .وهك ــذا حـ ّل مفه ــوم الق ــومـي ــة ب ــاملعـن ــى االوروبـي
احل ـ ــديــث للـكلـم ــة ،اي ب ـ ــاملعـن ــى الـلغ ــوي والــثق ـ ــايف والع ــرقـي
والتاريخي ،محل مـفهوم االمة بـاملعنى الـديني .وعندئـذ تشكلت
القــوميــة الكــورديــة وبلغـت ذروتهــا يف القــرن العـشــريـن علــى يــد
شيوخ العائالت الكبرى.
واليــوم بعــد سقــوط نـظــام صــدام ،بـل وحتــى قـبل سقــوطه ،نــال
الك ــورد حكـمهـم ال ــذاتـي ألول م ــرة يف ت ــاريخ الع ــراق احل ــديـث.
وميـكن القـول بـأن عهـد ًا جـديـد ًا ذهـبيـ ًا قــد ابتـدأ بــالنـسبــة لهم
اآلن.

