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مەدحەت کاکەییی و چوارگۆشەی ڕەش
دانیال بیرنبووم
له ئینگلیزیییهوه :شكۆفه ئهحمهد
سۆران
ئەمانــە ،کارە هونەریییەکانــی مەدحــەت کاکەیــی هونەرمەند عێراقیییە ،کە لەو دوایییانەدا،
ئێمە چەند وێنەیەکی هەڵبژێردراوی ئەو هونەرمەندەمان خستەڕوو لەمۆدێرن میوسێت
لــە ســتۆکهۆڵم دامەزرانــد .ئەوانــەی لــەو بیســت و پێنــج ســاڵەی دواییــدا ئافرێندرابــوون،
ئێمــە ئەوانمــان خســتە پــاڵ کارە ئهبســتراكتەکانی هەندێــک لــە هونەرمەنــدە زۆر بەنــاو
بانگــەکان ،ئەوانــەی هەڵســتابوون بــە ئافراندنــی وێنــە ئهبســتراكتەکان بــە تایبــەت لــەم
قۆناغــەدا ،لەوانــەش گێرهــارد ڕیچتــەر ،ڕۆزی مــاری ترۆکێــڵ و گۆنــزەر فــۆرج .ئــەو
وێنانــە چیــی هاوبەشــیان هەیــە؟ شــاعیری ســووریی ئەدۆنیــس لــە (خــۆر هــەر بەخــۆی)
نووســیویەتی« :ســێبەر پێچەوانــەی خــۆر نییــە ،ســێبەر ڕووناکییــی دووەمــە» ،بــاوڕی
وی بــۆ کاکەیــی؛ ئــەو کەســەی کــەوا ژیانــی خــۆی تەرخــان کــردووە بــە دەیەهــا ســاڵ بــۆ
وێنەکێشــانی چیــن لەســەر چیــن لــە ڕووناکیــی و ســێبەر بــۆ دروســتکردنی گەردوونێکــی
وێنەکێشــان؛ کــەوا تێگەیشــتنەکانی ڕۆژاوای بــۆ وێنەکێشــانی مۆنۆکرۆماتیــک (هونــەری
تاکڕەنگیــی) ،لەگــەڵ هونــەری ئهبســتراكتە ،تــەواو جیاوازیییــ ه کۆنــەکان کۆدەکاتــەوە.
هــەروەک چــۆن هەموومــان دەزانیــن بیــری وێنەکێشــانی نامەجازیــی ،داهێنانێکــی نــوێ
نییــە ،بــەاڵم بــە دڵنیایــی لەالیــان هونەرمەندانــی پێشــەنگی ســەرەتای ســەتەی بیســتەم
تێرکــراوە بــە واتــای نــوێ.
ئەنیکۆنیــزم ،قەدەغەکردنــی خــوازە (دروســتکردنی وێنــەی خەیاڵیــی) و هــزری؛ ئەمــە
ئەســتەمە گەوریییەکــەی نیشــان بدرێــت ،کــە بەدڵنیایــی نەریتێکــە گەیشــتووە بــە دوورتــر
لــەوەی بگەڕێتــەوە بــۆ مێــژوو.
مهدحــەت کاکەیــی ،بەڕاســتی چاوکــراوە بــوو بــۆ ئــەوەی ،هــەروەک زۆر لــە شــاعیران،
ئەوانــەی کــەوا وێنــەی کێشــابوون ،بــەر تێڕوانینێکــی بــە ڕەنگــە بێکۆتایییەکانــی کردبــوو.
تۆمــاس تراســتۆمەر بــاوەڕی وایــە ،کــە کاکەیــی وێنــەی شــتێک دەکێشــێت ،کــە چــاو
ناتوانێــت بیبنێــت ،هەســت ،بۆشــاییی خــۆی هەیــە ،کــە بەچاوبەســتراویی ،ئێمــە بــۆ الی
خــۆی پهلكێــش دهكات.
مهدحــەت کاکەیــی ،لــە ســاڵی  ١٩٥٤لەدایکبــووە .لە بەغــداد و مەدرید هونەری خوێندووه،
لــە نێوەڕاســتی هەشــتایهکان چــووە بــۆ ســوێد و بــووە بــە هاواڵتییــی ســوێدیی ،لــەم
ســااڵنەی دواییــدا هونەرەکــەی لــە پێشــانگ ه نێودەوڵەتیــەکان زۆر بــە دیارکەوتــووە.
کاکەیــی ،پێشــانگەکەی ســاڵی ٢٠١٣ی عەمانــی پایتەختــی ئووردهنــی بــە گەڕانــەوە بــۆ
خــۆر ناوبــردووە ،کارتێکــراوە بــە
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گەڕانــەوە بــۆ کاتێکــی تەوەرهییــی پێشــەنگی مێژوویــی لــە ڕووســیا .ئۆپێــرای فیکتــۆرت
لــە ســەرووی خــۆر ئافرێندرابــوو ،ڕێــک ســەت ســاڵ پێشــتر ،شــانۆیهکە ڕازاندرابــووەوه،
بــە تاکڕەنگییــی مالیڤیــچ ،لەوانهیــە زۆرتریــن هێمــای توونــدی مۆدێرنیزمیــی بێــت ،کــەوا
بــۆ یەکەمیــن جــار دەرکــەوت لەســەر شــانۆ .ســەتەیەک دواتــر ،ئەمــڕۆ لــە سەرتاســەری
جیهــان ،تاوەکــو ئێســتاش ســەردەدەنەوە لــەم مەیدانــە نامەجازیییــە ،وا دەردەکەوێــت
ئەمــە بــۆ دەرخســتنی چینــی نــوێ بێــت ،لــە گرینگیــی ئــەو بــە پرۆســەیەکی هەرگیــز
دواییــی نەهاتــوو لــە هێنانـ ه پێشـهو ه و بووژاندنــەوە ،بــۆ مــاوەی چەنــد ئــەم تابڵــۆ ڕوونــە
بێڕەنگانــە دەبنــە ســەرچاوەی بەخشــینی ســرووش بــۆ نەوەکانــی نــوێ لــە هونەرمەنــدان،
لەگــەڵ ڕۆمانــی ئاواتەکانیــان؟ ئــەو کارەی ،کــە خاســیەتی سرووشــپێدانی نییــە و ئــەوەی
کــەوا نەماوهتــەوە بــۆ دروســتکردنی هونــەری نــوێ ،یــان خوێندنــەوەی نــوێ لــە هونــەر
ناگەڕێتــەوە بــۆ هیــچ یاســایهک ،هــەروەک چــۆن کانــۆن یــان بەرهەمــە ئابســتراکتەکانی
مەدحــەت کاکەیــی لــە مۆزەخانــەی مۆدێرنــدا ئــەوەی ڕوونکــردەوە ڤیکتــۆرت مالیچــی لــە
ســەرووی خــۆر هێشــتاش جــۆش دەدات بــە یاســایهک ،كــە هیچــی تــر دیاریــی ناکرێــت،
بۆچــی ئێمــە دەگەڕێینــەوە ســەری وەک ڕۆژاوا.
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