العدد ( )714االحد( )9متوز 2006

ALMADA CULTURE
املدى الثقايف  -ثقافة كوردية

NO. (714)Sun. (9) July

11

من غياهب سجون بغداد يف اخلمسينيات
(عبداهلل كوران) ينشد:يا أخي العربي ..قد جرعنا املرارة من كأس واحدة
فأضحت أخوتنا عسالً شهياً

عبداهلل اخلطيب

أقام يـوماً (تيمـورلنك) إحتفاالً يف
وادي (كــانيجــوال) األخضـر املـزهـر،
ب ـ ـ ــأبـه ـ ـ ــة تـف ـ ـ ــوق كـل وصـف ،وك ـ ـ ــان
الشـاعـر الـسمـرقنـدي (مـاني) أحـد
احلـضور ،وكـان أدناهـم الى مـجلس
تيمـورلنك .سـأل تيمـورلنك بعـدما
لعبـت برأسه اخلـمرة ...يـا كرمـاني،
بكم تـشتـريـني لـو عــرضت يف سـوق
البيع؟
ف ــأج ــاب ال ـش ــاع ــر ق ــائالً ،بخـم ـس ــة
وعشرين ديناراً.
قـ ــال تـيـمـ ــور :بخـمـ ـسـ ــة وعـ ـشـ ــريـن

ديناراً؟
وإسـتـطــرد تـيـمــورلـنك يف كـثـيــر مـن
الدهشة:
 ولـكن حــزامي وحـده يـسـاوي هـذهالقيمة.
فأجاب كرماني
إمنـ ــا كـنـت افـك ـ ــر بحـ ــزامـك وحـ ــده،
ألنك انـت نفــسك ال ت ـس ــاوي فل ـس ـاً
واحداً.
هكـذا ،خـاطـب الشـاعـر ملك امللـوك،
رجل الهــول والـشــر تـيمــورلـنك دون
خوف ،فليرفع مجد الشاعر ،صديق
احلـق ،ف ـ ـ ــوق مـج ـ ـ ــد تـ ـيـ ـم ـ ـ ــورلـ ـنـك،
ولنـسـبح بـحمــد الــشعــراء ال ــذين ال
يعــرفــون غيــر كـلمــة احلـق اجلمـيلــة
التـي ال تهــاب اجلبــروت والتـوحـش.
(مق ـت ـبـ ــس عــن مـك ـ ـس ـيــم غـ ـ ــوركــي،
حكايات من إيطاليا).
وشـاعـرنـا العـراقي الكـوردي من هـذا
الرعيل من الشعراء اخلالدين.
عبداهلل بن سليـمان بن عبداهلل ،ولد
يف حلــبجـ ــة  ،1903يف تلـك املـ ــديـنـ ــة
العــروس الـتي أحــرقهــا رجل الـشــر
بـالغازات احملرقة والسامة .و(كوران)
إسـم قبـائـل من احلـضـر كـانــوا علـى
خصـام تـقليـدي مع عـشيـرة اجلـاف
الكوردية ،ومـا ذلك إال بارقة وعي يف
ذهن الـشــاعــر الـشــاب ومقـت للــروح
الع ـش ــائ ــري ــة والــتقلـي ــدي ــة الـب ــالـي ــة
واخلصام العشائري.
أك ـ ـمـل ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــداهلل كـ ـ ـ ـ ـ ــوران دراس ـ ـتـه
اإلبت ــدائيــة يف حلـبجــة ،يف املــدرســة
الـتـي افـتــتحـت يف الـعهـ ــد الـتـ ــركـي.
وكــان لطـبيعـة مــدينــة حلبجـة الـتي
تفـاعل مع جمالهـا عبداهلل كوران يف
طفـ ــولــته األولـ ــى األثـ ــر الـكـبـيـ ــر يف
خـلق األح ــاسـيــس ال ــروم ــانـتــيكـي ــة
املرهفـة من حـب للطبـيعة ،وإحـتواء
جـم ـ ــالهـ ــا ال ـ ــرائع واإلنـ ــدم ـ ــاج بهـ ــا،
ف ــأصــبح يحــب بهج ــة احلـي ــاة عل ــى
الـ ــرغـم مـن الـبـ ــؤس والـيـتـم املـبـكـ ــر
ال ــذي ع ــاش أيـ ــامهـمـ ــا .ففــي الع ــام

 1919إض ـطـ ــر( سلـيـمـ ــان بك) وال ــد
الـشـاعـر إلـى أن يهـاجــر من حـلبجـة
اجلـمــيلـ ــة مع اسـ ــرتـه بعـ ــد إحــتالل
الـقوات الـبريـطانـية لـها ،الـى إحدى
القـرى النـائيـة يف جبـال (هـورامـان)
وتويف يف السنة ذاتها.
قـام (محمد) اإلبن األكبـر لسليمان،
بـ ــاإلش ـ ــراف علـ ــى تـ ــربـيـ ــة عـبـ ــداهلل،
فــأدخله املـدرســة العلـميــة بكـركـوك،
وأكـمل عـب ــداهلل ثالث سـنــوات فـيهــا،
إال أن إغـتـي ـ ــال (محـم ـ ــد) يف الع ـ ــام
 1921إضـط ــر عـب ــداهلل الـصـبـي ال ــى
تـرك الدراسـة ليعمل من أجل إعـالة
والـ ــدتـه علـ ــى احلـيـ ــاة وكـ ـسـب قـ ــوت
يـومه ،فكان عبـداهلل شجاعـاً صاحب
إرادة صلـبـ ــة يف الـت ـصـ ــدي لــصعـ ــاب
األمـ ــور الـتــي واجهــته وهـ ــو يف قـمـ ــة
املعركة من أجل الوجود والعيش.
عمل كــوران معلمـاً يف عـدد من قـرى
الـسليمـانيـة ( ،)1927-1925ثم عمل
يف بعــض دوائ ــر ال ــدول ــة .وق ــد ك ــان
مـولعـاً بـاألسفــار والتجـوال ،فـسـافـر
أثنــاء احلــرب العــامليــة الثــانيــة الــى
فل ـس ـطـني لــيعــمل م ــديـ ــراً لإلذاع ــة
الـك ـ ـ ــوردي ـ ـ ــة ال ـتــي ف ـتـحــت ه ـن ـ ـ ــاك
بتـرشـيح من حــزب (هيـوا) الكـوردي
يف مــديـنــة يــافــا( .)1945-1942وقــد
ك ـ ـ ـ ـرّس عـ ـبـ ـ ـ ــداهلل كـ ـ ـ ــوران جـل وق ــت
اإلذاعة ،لـتوعيـة الناس ضـد اخلطر
(الف ـ ــاش ـ ـس ـتــي) وض ـ ــد اإلســتع ـم ـ ــار
بـصــورة عــامــة ممــا ض ــايق اإلنكـليــز
الذين أخـذوا يسيئـون التعامل معه،
فــاضـطــر الــى ت ــرك العـمل والعــودة
إلـى العـراق ،فأجـبر عـلى اإلقـامة يف
مـدينة أربيل ،وعمل يف إحد مكاتبها
محاسباً حتى نهاية العام 1950.
يعلـق األستــاذ حــسني عـلي شــانــوف
علـى ذلك قــائالً((:إن تلك الـسنـوات
نفسهـا إمنا تـشكل إنعـطافـاً أساسـياً
يف نظـرة الشـاعر عـبداهلل كـوران الى
العـالم ،ونـكاد ال جنـد فيمـا نصـادفه
من قـصائـده أي أثر لـفلسـفة اخلـير

املــطلق واإلن ـس ــانـي ــة اجمل ــردة الـتـي
كـانـت تطغـى علـى أشعـاره قبل هـذه
الفترة)).
شه ــدت تلك الـفتــرة حت ــوالً فكــري ـاً
عـنـ ــد كـ ــوران ،صـ ــاحــبه حتـ ــول مـن
الـشعــر الــرومــانتـيكـي (شعــر احلب
وال ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوصــف) ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الــشع ــرالث ــوري والنـضــال الــوطـني،
وقـد كتب يف تلك الفتـرة من الزمن
يـقـ ـ ـ ـ ــول(( :يف س ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 1950أودعـ ــت
السـجن بتهمـة باطلـة وحرمـت ملدة
سـنتـني من احلـريـة بـسـبب قـصيـدة
نـظـمـتهــا بعـن ــوان (اللحـن األحـمــر
لـكـ ــوريـ ــا الـبــطلـ ــة) ضـ ــد اإلحــتالل
األمـ ــريـكــي ،وبعـ ــد أن خـ ــرجـت مـن
السجن يف العام  1952عينت رئيساً
لـتحــريــر جــريــدة (زيـن) الكــورديــة،
لق ــد ح ــولـت اجل ــري ــدة إلـ ــى جه ــاز
منظم ضـد اإلستعـمار والكـفاح من
أجل توطيد السلم)).
تع ـ ــرض ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ك ـ ــوران ب ـ ـس ـبــب
كتــابــاتـه الثــوريــة يف جــريــدة (زين)
إل ــى ال ــسجـن والـنفـي و الـتع ــذيـب،
وقـ ـ ــد ك ـتــب ع ــن تلــك الف ـتـ ـ ــرة مــن
حـي ــاتـه يق ــول (( :يـ ـسـم ــى خـ ــريف
 1954عهـد إرهـاب (نـوري الــسعيـد)
ال ـ ــذي ك ـ ــانــت ميـ ـ ــارسه ض ـ ــد دع ـ ــاة
احل ــري ــة وال ــسلــم يف العـ ــراق ،ففـي
شـهر أيلـول من السـنة ذاتهـا أودعت
ال ـ ــسج ــن مع مــن اودع ،و أمـ ـض ـيــت
فـيه سنـتني ،وبعـد خـروجـي منه يف
العام 1956بقيت عاطالً عن العمل،
ويف هـذه الفـترة بـدأت حملـة إرهاب
ج ــدي ــدة عـنــيف ــة ض ــد ال ــوطـنـيـني
األحـرار ال لـشيء سـوى أنهم قـامـوا
بـفضح وتعـريــة املسـتعمـرين الـذين
شنــوا حــرب الـســويـس ف ــأقت ــادوني
إل ــى احمل ــاكـم (الع ــرفـي ــة) فـحكـمـت
علـيّ ب ــاحلـبــس مل ــدة ثالث سـن ــوات،
أمـضيت مـدة احملكـوميـة يف سجـون
كــركــوك وبعقــوبــة ،وعلــى أث ــر قيــام
ث ــورة ال ــرابع ع ـش ــر مـن مت ــوز 1958

أف ــرج عـنـي مع مـن اف ــرج عـنهـم مـن
السجناء السياسيني)).
وق ـ ـ ــد ع ـمـل ع ـب ـ ـ ــداهلل ك ـ ـ ــوران بـع ـ ـ ــد
خـروجه من الـسجن رئـيسـاً لتحـرير
مـجلـ ـ ــة (شـفق) ،ثــم م ـ ـس ــتخـ ـ ــدم ـ ـ ـاً
ب ــإح ــدى دوائ ــر ال ــدول ــة يف م ــديـن ــة
الـسلـيمــانيـة .وتــوجه بعــد ذلك إلـى
بغــداد وعـمل (محــاضــراً) ب ــالق ـسـم
الـك ـ ـ ــوردي بــكل ـيـ ـ ـ ــة اآلداب ومح ـ ـ ــرراً
بجــري ــدة (آزادي) ،ويعــود ق ـسـم رائع
من إبــداع (كــوران) الفـني والـنقــدي
إلـى تـلك الفتـرة الـرائعــة من حيـاته
الـشعـريـة وتـطــوره الفكــري والفـني،
التي داهمه فـيها مرض (الـسرطان)
اخل ـب ـيــث ،ف ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــر إلـ ـ ــى اإلحتـ ـ ــاد
السوفيـتي للعالج ،ولكن دون جدوى
فعــاد إلــى ال ــوطن ،وقــد ت ــوقف ذلك
القلـب الكبيـر اململـوء بحب اإلنـسان
واإلنسـانيـة وحقـوقهــا عن اخلفقـان
يف صبيحـة الثامن عشـر من تشرين
الثاني عام 1962.

كوران يف ميزان التقييم

يَع ـدّ االستــاذ رفـيق حـلمـي يف كتــابه
(ال ــشعـ ــر واألدب الك ــوردي) عـب ــداهلل
ك ـ ــوران مــن ال ـ ــشع ـ ــراء الـ ـ ــواقع ـيــني،
إلهـتـمـ ــامه املـبـكـ ــر بـ ـشـ ــؤون احلـيـ ــاة
واجملـتمـع متـبع ـاً إسلــوب (الــواقـعيــة
اجل ـ ــدي ـ ــدة) ،فــيق ـ ــول عــنه :حت ـ ــدث
ك ـ ــوران عــن (الـ ـ ــواقع) أك ـث ـ ــر مــن أي
شـيء ورسـم (لـ ــوحـ ــات) كـثـيـ ــرة مـن
حياة اجملتمع الكوردي ،وعلى الرغم
من مزجه الواقع باخليال إال أنه لم
يخرج ذلك املـزج من حقيقته ،وهذه
الـظ ــاه ــرة تــطغ ــى يف أشع ــار دي ــوانه
(الوردة الدامية).
سـ ــاعـ ــدت كـ ــوران يف ت ـط ـ ــوره الفـنـي
والفكــري معــرفـته اللغــات املعـتمــدة
يف املنـطقـة الـتي تـرعــرع فيهــا ،وهي
اللغــة التــركيــة والفــارسيــة ،إضــافــة
إلـ ــى متكـنه مــن اللغ ــة اإلنـكلـي ــزي ــة،
وتع ـمـقه بـلغ ـ ــة ال ـ ــوطــن الـك ـ ــوردي ـ ــة
بلهجاتها املتعددة ،واللغة العربية.

الفنان التشكيلي الكوردي (حسام الدين كاكه يي)

نشاطات ثقافية

عــــــــودة للطفولة والرباءة واملنابع األوىل للمعرفـــــة
احل ـصـ ــول علـ ــى خ ـطـ ــوط وأشـكـ ــال بـ ــارزة بفـعل
احلافة املـدببة جد ًا لإلبـرة .وهذا ما فعلته خالل
جتـربتي الفنـية .كمـا أستخـدم أنا مـواد أخرى يف
الرسم مثل صمغ األخشاب ،والرمل ،أو قطع من
ال عن األدوات واملــواد األخــرى
قمــاش مـعني ،فـضـ ً
املعروفة يف الرسم.

حاوره :عدنان حسني أحمد
أمستردام

ينحـدر الفنـان التـشكيلـي الكوردي(حـسام الـدين
كاكه يي) من عائلة فنيـة مؤلفة من أربعة فنانني
تشكـيليني ومصـور فوتـوغرايف ،وهم صـدر الدين،
وفلك الدين ،ونور الـدين ،وحسام الدين ،وشمس
الـ ــديـن .وقـ ــد أقـ ــام ـ ــوا يف الع ـ ــام  2002معـ ــرض ـ ـ ًا
جمـاعيـ ًا يف مديـنة كـولوم الهـولنـدية ،ضـ ّم مناذج
مخـتلفـة مـن أعمـالـهم الفـنيـة والفـوتـوغــرافيـة.
وقــد أثــارت ه ــذه األعمــال ردود أفعــال مـتب ــاينــة،
وطريفـة تنصّب على هـذه املصادفة الغـريبة التي
جمعـت خمـســة مبــدعني يف أسـرة واحـدة .ورمبـا
يكـون صـدر الــدين هـو الـفنــان األكثـر تــأثيـر ًا يف
الع ــائل ــة ،ومـع ذلك ف ــان لـكل واح ــد مـنهـم ع ــامله
التشكيلي اخلـاص بالرغم مـن وجود أوجه كثيرة
للتـشـابه فـيمـا بـينهـم يف التقـنيـات واملـوضـوعـات
الفنية الـتي جتد طريـقها عبر الـرموز واإلشارات
املكرسة عن العوالم األسطورية وامليثولوجية.
أقـام (حـسـام الــدين كــاكه يي) املـولـود يف كـركـوك
 1968واملقـيـم يف هـ ــولـنـ ــدا ،عـ ــدد ًا مــن املعـ ــارض
الـشخـصيـة واملــشتـركــة يف شمــالي هــولنــدا علـى
وجه التحـديد ،وقـد حقق حضـور ًا متمـيز ًا خالل
السنوات اخلمس املـاضية .وللتعرف على مصادر
ومــرجـعيــات حـســام ال ــدين الـتقـين ــاه ودار بيـننــا
احلوار اآلتي:
* أنـت منحــدر من عــائلـة فـنيـة ،إذ ميــارس فيهـا
ال عـن األخ اخلـ ــام ــس
الـ ــرســم أربعـ ــة أخـ ــوة ،فــض ً
الــذي يـشـتغـل يف املنـطق ــة البـصــريــة ذاته ــا .من
ح ـرّضك علي الـرسم؟ هل كـان الـدور الـرئـيس يف
حتفـيـ ــزك علـي ال ــرسـم ه ــو ص ــدر ال ــديـن ،أم أن
هنـاك أشخـاصـ ًا آخــرين م ّهـدوا لك طـريـق الفن
واإلبداع؟
 يف بدايـة طفولـتي عشـت يف كركـوك ،وهي بيـئةمليـئة باأللوان ،ويف بيـت مليء بقصص املبدعني
والفنـانني املـشاهـير .كـانت مكتـبة العـائلة عـامرة
بـكتب األدب والفن الـتي حرضـتني علي الـدخول
يف ه ــذا احلقل الـبـصــري ،كـمــا كــانـت حــواراتـنــا،
نحـن األخــوة اخلـم ـســة ،عـن الــرسـم والـتـصــويــر
الفوتـوغرايف ،وبقيـة الفنون األخـرى يف حضارات
العـراق القدميـة واحلديثـة ،هي احملفـز األساسي
أيـض ـ ًا خلــوض هــذه الـتجــربــة الفـنـيــة .وال أجــد
ضيـر ًا يف االعتـراف بـأن تـأثيـر أخـي الفنـان صـدر
ال ــديـن ،وجه ــوده الكـبـي ــرة الـتـي ك ــان يـب ــذله ــا يف
الـرسم ،كـانـت مميـزة وكـبيـرة ،وال ميـكن تفـاديهـا.
وهــذا التــأثيــر ليـس مقـتصــر ًا عل َّي حـسب ،وإمنـا
على كل أفـراد العائلـة .كان صـدر الديـن بالنـسبة
لنـا مفتـاح باب الـفن احلديـث ،بل لقد حـوّل هذا
امله ــووس مـن ــزلـن ــا إل ــى م ــا ي ـشـبه مــتحفـ ـ ًا فـنـيـ ـ ًا

* أنت تـسـتخــدم البـكتـوغـرايف أيـضـ ًا أو الـكتـابـة
التصويرية؟
 ان البكتـوغرايف بالنسبـة لي هو نوع من البحثعن روح األشيـاء أو جتـسيـدهـا بطـريقـة بـسيطـة،
ومـفه ـ ــوم ـ ــة حـت ـ ــى لل ــصغ ـ ــار .أو قـل أنه ـ ــا ع ـ ــودة
للـطفـولــة ،وللبـراءة ،وللـمنـابع األولـي للمعـرفـة،
وفـ ــض األشـ ـيـ ـ ـ ــاء .وأنـ ـ ـ ــا أرى اجلـ ـمـ ـ ـ ــال يف تـلــك
الـب ــداي ــات الـب ــريـئ ــة ،وأظـن أنه ــا سـتـبقـي حـ ّي ــة،
وفاعلة ،ومؤثرة.
* يف جتـربتك الفنـية هـل تعوّل علـى األشكال أم
عل ـ ــى املـ ـض ـ ــامــني ،وهـل تع ــتق ـ ــد أن ال ــتق ـن ـي ـ ــات
األوروبـيــة أكـثــر ف ــاعلـيــة وتــأثـيــر ًا مـن الـتقـنـيــات
احمللية التي كنت تستخدمها يف العراق؟
 إنني أتـوصل إلى األشـكال من خالل املـضامني،وثـمــة خـيــوط تــربـط ه ــذه األشكــال اخلــارجـيــة
بـاملضـامني الـداخليـة .ويف هـولنـدا ،حـيث يتـوفـر
صـغـ ـي ـ ـ ـ ــراً ،إذ رس ــم عـل ـ ـ ـ ــى اجل ـ ـ ـ ــدران واألب ـ ـ ـ ــواب
والـشبـابـيك ،وحتـى علــى أرضيــة املنـزل ،العـديـد
من اللـوحـات الفـنيـة بحـيث حـوّل الـبيـت من دار
للـسكـن واملعيـشـة إلـى معـرض شـخصـي دائم له،
ولهـواجسه الفـنية املقلقـة .كل هذا اجلـهد الفني
الـذي بـذله صـدر الــدين كـان الـدافع األول الـذي
ح ــرضـنـي عل ــى ع ــشق الل ــون ،والـتـعلّق بـض ــرب ــة
الفـرشـاة ،وجمـال احلـركـة الفنيـة املقـتنصـة ،كمـا
م ـدّني بـاجلـرأة ،وجعلـني أخـوض يف مـوضـوعـات
ورمـ ــوز تـنـتـمـي إل ـ ــى أفقـي الـ ــذاتـي ،وال ـ ــى األفق
املعــريف العـام أيـض ـاً .نعـم ،لقـد كـان صـدر الــدين
أول مـن أخـ ــذ بـي ـ ــدي ودفعـنـي إلـ ــى هـ ــذا احلـقل
الفني املليء باملفاجآت املتواصلة.
* أنـت متأثـر علي صعيـد التقنيـات واملوضـوعات
بـ ـ ــأخ ـيـك صـ ـ ــدر الـ ـ ــديــن أمــني ،بـل أن أربع ـتـكــم
ت ـ ـش ـتـغل ـ ــون يف م ـن ــطق ـ ــة واح ـ ــدة هــي ال ـ ــرم ـ ــوز،
واإلش ـ ـ ــارات ،والـ ـ ـش ـيـف ـ ـ ــرات ،وع ـ ـ ــوالــم ال ـ ـط ـي ـ ـ ــر،
واحليوانـات ،واألشكال األسطوريـة .هل تفكر بأن
تغـادر هــذه املنـطقـة ،وتـؤسـس لألسلـوب اخلـاص
الذي ينتمي إليك كفنان؟
 كـم ــا ذكـ ــرت آنف ـ ـاً ،لق ــد ع ـشـن ــا يف بـيـت واح ــد،وتشب ّعـت أعيننـا بصـور ومشـاهد البـيئة الـواحدة،
ونهلنـا مـن مصـادر معـرفيـة متـشـابهـة ،وبـالـرغم
مـن اختـالف استـقب ــالنــا هــذه املعــطيــات الفـنيــة
والفكــريــة والـثق ــافيــة بــشكل ع ــام إال أن اخليـط
الروحي ،واملسحة الفنية املميزة ألعمالنا ستظل
مـتقــاربــة جــداً ،وال أعـتقــد أن تــوزعـن ــا يف بلــدان
متفـرقــة سيـؤثــر علي هــذا التقـارب الـذي أشـرت
إليه .وهـذا طبعـاً ،ال ميـنع ،من أننـا سـنتطـور كال
يف اجتــاه خــاص ق ــد يخـتلف عـن اآلخــر ب ـسـبـب
تأثـرنا بـثقافـات ومعطـيات جـديدة .أنـا أزعم أنـنا
األخوة التشكيليني األربعة ،واملصور الفوتوغرايف
خـامسـنا ،نـعيش يف مجـال روحي واحـد ،وببيـئات
مخـتـلف ــة ،وم ـس ــاح ــات ل ــونـي ــة ج ــدي ــدة ،ورمب ــا

إن كـ ــوران الـ ـشـ ــاعـ ــر ،هـ ــو واحـ ــد مـن
أعــاظم (شعـراء األمـة الكـورديـة) يف
مـجمل تــأريخ األدب الكـوردي العـام،
وميكن إعـتبــاره أكبـر شـاعـريف تـأريخ
األدب الك ــوردي املع ــاص ــر مـن حـيـث
اإلب ــداع لـألشك ــال الفـنـي ــة واألن ــواع
األدب ـي ـ ــة اخمل ـتـلف ـ ــة ال ـت ــي أدى به ـ ــا
أفكاره املعاصرة والتراثية.
وقد سخـّـر طاقـات وإبداعـات اللغات
اخلمس التي يجيدها خلدمة اللغة
الكــورديــة وآدابهــا ،فــارتـبــط بعالقــة
خـلـق مـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاو مـع (ح ـ ـ ـ ــاف ـ ــظ) ،و
(اخلـيـ ــام) ،و(ع ــشقـي) ،و(أبـي تـ ــراب
جلـي) ،و(ن ــاص ــر خـ ـس ــرو) ،و(نـ ــامق
كـم ــال) ،و(ت ــوفـيـق فكـ ــرت) ،و(جالل
نوري) ،و(نـاظم حكمت) ،و(شيللي)،
و(كـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــس) ،و(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف) ،و
(اجل ــواه ــري) ،وك ــان ت ــأثـي ــر ه ــؤالء
مج ــرد عـن ـص ــر مـن عـن ــاص ــر نـت ــاج
ك ـ ــوران ولــم ي ـطـغ عل ـ ــى الع ـن ـ ــاص ـ ــر
األخرى.
الــتجـ ــديـ ــد عـنـ ــد كـ ــوران يف الـ ـشـكل
واألوزان اجلديـدة واللغة الرائعة كلُّ
ال يـنفــصل عـن املـضـم ــون يف شع ــره
بـ ـص ـ ــورة ع ـ ــام ـ ــة .وميـكــن أن نح ـ ــدد
مميـزات الـواقعيـة اجلـديـدة يف شعـر
كـوران بعـد وثبـة كانـون الثـاني 1948
يف العـ ـ ــراق ب ـ ـش ـي ـئــني :ال ـتـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر
العميق الـرائع جملموع حيـاة الشعب
وج ـمـ ـ ــاه ـيـ ـ ــره الـكـ ـ ــادحـ ـ ــة والفـ ــضح
الـسـاخــر العمـيق لإلسـتعمـار وقـوى
الـتــوحـش والـش ـرّ ،وتـصــويــر نـضــال
ال ــشعـب وإب ــراز الـبــطل الـنـم ــوذجـي
للـنضــال والتنـاول الـواسـع والشـامل
لألفـك ـ ــار (ال ـث ـ ــوريـ ـ ــة) عل ـ ــى ن ـط ـ ــاق
ال ـ ـ ـشـعـ ـب ــني (ال ـكـ ـ ـ ــوردي والـعـ ـ ـ ــرب ــي)
والنطاق العاملي.
كرّس الشـاعر العظيم عبداهلل كوران
ح ـي ـ ـ ــاته(م ـن ـ ـ ــذ الع ـ ـ ــام  )1951كل ـي ـ ـ ـاً
لـل ـن ـ ـض ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوط ـنــي ومـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة
االستعمار والعمل من أجل القضية
الـنبـيلــة وحلـم (البـشــريــة) يف سالم

ع ــادل يعـم العــالـم .وقــد عـمّـق ذلك
إدراكه اإلج ـت ـم ـ ــاعــي وق ـ ــدرتـه عل ـ ــى
تـصــويــر بــؤس الــشعـب ومـط ــامحه،
ومنحـاه طاقـة كبيـرة يف رسم مالمح
امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـقـ ـ ـبـل .فـل ـ ــم تـ ـ ـبـق ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
(ك ـ ـ ــوردس ـت ـ ـ ــان) امل ـ ـ ــزده ـ ـ ــرة اًم ـن ـي ـ ـ ــة
روم ــانـتـيكـي ــة فح ـسـب ،بل أصـبحـت
واضـح ـ ـ ـ ـ ــة املـالمـح ،وأم ـ ـ ـ ـ ــراً مي ـكـ ــن
حتقيقه ،يقول كوران:
آنذاك سترانا كيف نعمر الدار..
ونقطع كل أعـوام عشـرة من الـتأريخ
بعام واحد
نـ ــصعـ ـ ــد م ـي ـ ـ ــاه األنهـ ـ ــر إلـ ـ ــى ق ـمــم
اجلبال.
ونقلع الصخور العاتية ونزيحها
ونزين أماكنها بحدائق
............................
وستتفتح حدائقنا كلها زهوراً
وتتعلم بالبلنا احلاناً جديدة
وت ـط ــرد مـعج ــزة احلـي ــاة ال ــسعـي ــدة
البكاء
حتى من مهود الرضع من أطفالنا.
ربط كــوران نضـال الـشعـب الكـوردي
دائمـاً بنـضال الـشعب العـراقي ككل،
وآمـن باألخـوة التـأريخيـة املتالحـمة
الكـبــرى بـني القــومـيـتـني الكــورديــة
والعربية ،وآمن بوحدة بالد النهرين
اخلالدين ،إذ يقول:
أخي العربي آه كم من عباءة
كم من لِبـّادٍ ..مزقنا
إنا كنا نعمل مسخرين للظاملني
آه كم مسحنا العرق من جباهنا
ونحن مثقلون باألحمال.
أخـ ــي الـع ـ ـ ـ ـ ــربـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ــا ذا الـع ـ ـي ـ ـنـ ــني
السوداوين
مراً كان نصيبك ،مراً كان نصيبي
قد جرعنا املرارة من كأس واحدة
فأضحت أخوتنا عسالً شهياً
كـان قلب كـوران يخفق مع كل حـدث
يف حــدود عــاملـن ــا ،فكــان ي ــرى العــدو
واحـداً ،ويــرى رجعيـة كل العـالـم من
ساللة أبٍ واحد.

تدريب املكفوفني عىل إستخدام احلاسوب
بــدأ اح ــد معــاهــد املـكفــوفـني الـت ــابع ل ــوزارة العـمل وال ـشــؤون
االجتماعية يف حكومة اقليـم كوردستان العراق بتعليم طلبته
املكفــوفني علـى طــرق إستخـدام بــرامج االنتــرنت واحلـاسـوب.
وق ــال لقـم ــان ش ــوكـت الـبـصـي ــر امل ـش ــرف عل ــى م ــرك ــز (الـن ــور)
للحـاسوب واالنـترنت (وهـو كفيف يف اخلـامسـة والثالثني) ،إن
تـعلـيـم الــطلـب ــة املـكف ــوفـني عل ــى ط ــرق إسـتخ ــدام االنـت ــرنـت
واحلــاســوب جــاء بعــد دخــولـنــا دورة تــدريـبـيــة يف لـبـنــان علــى
بــرن ــامج ي ـسـمــى (نـظــام تـطـبـيق العـمل مع الـكالم) وهـي أول
جتــربــة يـتـم إدخ ــالهــا ال ــى الع ــراق .وبح ـسـب الـط ــريقــة ،فــان
بـاسـتطـاعـة الـكفيف أن يـستخـدم االنتـرنت أو احلـاسـوب علـى
جهاز خاص مع النطق بالكلمات التي تكتب أو ذكر إسم موقع
االنتـرنت الذي يـريد .وأوضح أن الطالب الـذين يتخـرجون يف
ه ــذا املعهــد سـيكــون بــاسـتـطــاعـتهـم االسـتفــادة مـن خــدمــات
االنـت ــرنـت واحل ــاس ــوب وطـب ــاع ــة املق ــاالت أو إرس ــال ال ــرس ــائل
البريديـة وتصفح االنترنت حـالهم حال الذيـن يبصرون .وأكد
أن البـرنـامج يـعمل بــاللغـتني العــربيـة واالنـكليـزيــة ويجب أن
يــتقـن ال ـطـ ــالـب الـكـ ــوردي الـ ــذي يـ ــود أن يـتـعلـم احلـ ــاسـ ــوب
واالنترنت إحدى هاتني اللغتني.
ويـضم املعهـد الـذي يقـع وسط مــدينـة أربـيل ثالثني حـاسـوبـاً
موصولة كلها باالنترنت.

جامعتا دهوك و اوبساال السويدية جيددان
إتفاقيتهام
جـددت جـامعـة دهـوك وجـامعــة اوبســاال السـويـديـة االتفـاقيـة
املـشتـركـة بيـنهمـا ،مع تـوسيعهـا لتـشمل جـوانب اخـرى تخص
قسـم الصحـة النفـسيـة يف كليـة الـطب بجـامعـة دهـوك .وأشـار
الـدكتـور عبـد البـاقي مـايي ممـثالً عن اجلـامعـة السـويـديـة أن
االتفـاقيـة التي مت تـوسيعهـا ستتـضمن زيـادة االهتمـام بقـسم
الــصح ــة الـنف ـسـي ــة للـطـفل يف كلـي ــة الـطـب وت ــوسـيع ب ــرامج
الت ــدريب والــدراســات العـليــا مع ال ــزام اخملتــصني ب ــالت ــدريب
والـدورات بـالـعمل يف اجلــامعـتني .واكـد الــدكتــور عبــد البــاقي
الــذي شــارك يف تــوقـيع االتفــاقـي ــة :إن االتفــاقـيــة سـتـتـضـمـن
تــوسيع اخـتصــاص القـسـم ليــشمل الـصحــة النفــسيــة للـكبـار
وتــوفيــر الــدعم واملـسـتلــزمــات الـضــروريــة لـه من قـبل اجلــانب
السويدي .

جتمعنـا الـرمـوز بـوصفهـا لغـة مـشتـركـة .هـذا هـو
عـ ـ ــامل ـنـ ـ ــا اجل ـم ــيل ،واألص ــيل ،والـ ـصـ ـ ــادق الـ ـ ــذي
احـتـ ــوانـ ــا ،والـ ــذي أسـمـيــته بـ ــاملـتـحف الــصغـيـ ــر
لصــاحبه صـدر الــدين والـذي فـتح لي وألخــوتي
ال ـب ـ ــاب ،وســمح ل ـن ـ ــا أن نـ ـ ــدخلـه مبح ـب ـ ــة وف ـ ــرح
كبيرين.
* مــا هـي الـتقـنـيــات الـتـي ت ـسـتخ ــدمهــا يف رسـم
أعمالك الفنية؟
 أنا أركز علـى التقنيات واألدوات اخملـتلفة التيال عن
تلـبي حاجـتي الجناز عـمل ما مخـتلف قلي ً
اآلخ ــريـن .وكـم ــا تع ــرف أنـت جـي ــداً ،ب ــأن هـن ــاك
الكـثـيــر مـن األدوات الـتـي ميكـن أن ت ـسـتخــدم يف
ال عـن الفـرشـاة ،وقـد جنــد اإلمكــانيـة
الــرسم بـد ً
للرسم بأشياء قد ال تخطر ببال أحد مثل اإلبرة
ال ـتــي تـ ـســتخ ـ ــدم يف احلقــن ال ـط ـب ـي ـ ــة مــن أجل

كل شــيء ،ب ـ ــإمـكـ ـ ــان الف ـن ـ ــان أن ي ـ ـس ــتخـ ـ ــدم كل
التقـنيـات واألســاليـب املتـاحـة يف مجـال الــرسم.
وأن حـ ــدود الــتجـ ــريــب واسعـ ــة لـ ــدرجـ ــة ال ميـكـن
تخـيلهــا أب ــداً .ومع ذلك فــأنــا أعـتقــد أن الـفنــان
ال رائع ـ ـ ًا مبـ ــواد
اجلـيـ ــد يـ ـسـت ـطـيـع أن يخـلق عـمـ ً
بـ ـسـي ـطـ ــة ،وألـ ــوان محـ ــدودة إذا مـ ــا أشـعل فـتــيل
مخيلته .الفـن التشكيلي عالـم جميل ،ومغ ٍر إلى
ح ـ ــد بعـيـ ــد ،لـكـن طـ ــريـقه شـ ــاق وال يـخلـ ــو مـن
محـاذيـر ومجـازفـات ،وعلـى الفنـان أال يتـورع عن
القيـام بهـا ،وخـوضهـا ،وعـدم اخلـشيـة منهـا .كمـا
أن املـثابـرة مطـلوبـة ،والتجـريب أمـر ال مفـر منه،
واإلتيـان بـاجلـديـد هـو شـيء ملّح ال بـد مـنه .إن
اإلح ـس ــاس ب ــاملـتع ــة الفـنـي ــة الـتـي تـت ــول ــد عـن ــد
االنتهــاء من العـمل الفـني هـي متعـة ال تــدانيهـا
إال اللذة االيروسية عندما تصل إلى ذروتها.

مهرجان السياحة والرتاث يف مركز دينارته الثقايف
إلبــراز الــوجه الــسيــاحـي يف إقلـيم كــوردستــان وإظهــار مكــامن
اخللل يف كيفيـة وضع اليات خاصـة لتطوير الـواقع السياحي،
واالهـتـم ــام ب ــاملـصـ ــايف ووضع االط ــر الع ــام ــة لـن ـش ــر ثق ــاف ــة
الـ ـسـيـ ــاحـ ــة واحلفـ ــاظ علـ ــى ن ـظـ ــافـ ــة املـنـتـجعـ ــات واألمـ ــاكـن
السيـاحية يف مختلف مـدن ومناطق االقلـيم ،وبدعم من وزارة
الـثقــافــة يف إقلـيم كــوردستــان ومــديــريــة الـثقــافــة والـفنــون يف
محافظة دهـوك ،أقام مركز (دينـارته) الثقايف مهرجـاناً خاصاً
حتـت شع ــار (املـص ــايف والـت ــراث ونـت ــاج ــات اخ ــرى) مبـنــتجع
كربـيش السـياحي يف نـاحية ديـنارته التـابعة لـقضاء ئـاكرى يف
محافظة دهوك

