
وصـل العزيزة التي كلـومة ألهلنا فـي مدينة ا تواصل والقـلوب ا رغم النـزيف ا
ـبدعون )... جاء بعض من أبـناؤها ا كان يطـلق علـيها فـيما مـضى (بأم الربـيعـ
.. إلـى مـديـنـة بغـداد لـيـرسـلـوا رسـالـة مـحـبـة وسالم مـن الـفـنـانـ التـشـكـيـلـيـ
وصل وإطمـئنان للعالم أجمع من خالل معرضهم الفني حتت عنوان جميل: (ا
2019  عـلى قاعـة جمـعية  4 تـنهض من جـديد) الـذي أفتتـح صباح الـسبت 6
ـشـاركة (24) فـنـانـاً من أعـمـار مـتـفـاوتـة.. الـفـنـانـ التـشـكـيـلـيـ العـراقـيـ 
وأسـالــيب مــتــنــوعـة.. وأفــكــار مـتــعــددة.. لــكـنــهــا تــصب في اجلــانب اجلــمـالي
واإلنسـاني.. ووفاء رائع مـنـهم بانـهم أستـذكروا أسـاتـذتهم الـراحلـ من الرواد
(جنيب يـونس و راكان دبـدوب). وقـد وسمـوا مقـدمة دلـيل مـعرضـهم: "إضمـامة
(نـخبـة) من فـنانـي جمـعـية الـتـشكـيـليـ الـعـراقيـ نـينـوى.. أجـمعـوا.. عـبروا..
ـدارس الـفـنـيـة الـتي إمـتألت بـغـزارة الـعـشق الـذي يـغـمـر وحتـدوا.. فـأخـتـلـفت ا
عقـولهم وقـلـوبهم لـونـاً تشـكيالً ومـسـاحات لـتـؤشر األلق.. واإلبـداع.. واإلصرار
... وكان ـة) وأهلها الـطيب على إعادة الـروح والبسمـة للموصـل العتيـقة (القد
نـسـاح الـلون والـتـشكـيل عـلى مـساحـات األعـمـال التي حتـكي قـصة شـاهـدهم ا
ديـنة وأهـلها الـصامدين.. نـعم نحن نـرسم.. للفـرح.. للحب العـشق األزلي ب ا
ـتـلقي واحلـيـاة...". حمـلت مـضامـ األعـمال.. الـرمزيـة الـتعـبـيريـة الـتي جتعل ا
.. يتأملها يتعاطف معهـا يضمها ب دفتي ضميره ويطبعها في يقف عنـدها ملياً
حدقتي عـينيه.. ألوانها مفرداتها تكويناتـها.. واألهم رسالتها الفنية واإلنسانية
ـعمـورة. جـديرة األعـمال أن ـعـبرة.. الـتي سـتبـقى نـواقيـسـها تـدق في أرجـاء ا ا
ساحـات ساسعة نقف عـندها واحدة واحـدة وفنان فـنان.. ولكـنها فـعالً بحاجـة 
ـيـة.. ولكـني سـأذكـر أسـماء ـفـهـوم العـا كي نـوفي حـقـها.. ألنـهـا أعـمال تـرتـقي 
.. قـد نـعـود عـلـيـهـم يومـاً مـا لـنـقـدمـهـم فرادى.. ولـتـوثـيـق مـاهـيـة هذا ـشـارك ا
شاركون: خـليف محـمود عبـد الغني اجلـوالي ناطق عزيز عـرض للتاريـخ ا ا
منهل الدباغ طالل غا عبد اجلبارالشعباني سعد جنم حازم صالح فارس
الـراوي عـلي حـميـد لـبـنى الـطائي يـاسـرالـطائـي مروان طـارق حـكم الـكاتب
مـحـمد ذنـون أحمـد الربـيعـي أحمـد مزاحم هـديل الدلـيـمي محـمد بـحر عـمر

طالل عمر فواز مروان فتحي عمر الرعاش هاني محي الدين.
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ـغـرب من أوطـانـهم" الفـتـاً إلى أن "ا
الـــــــدول الــــــتـي قـــــــدمت خـالل ثالث
ــشـاركــة في الـتــحـدي ســنـوات من ا
قصصا وجتـارب استثنـائية أظهرت
عـطش شـبـابـاها وفـتـيـاتـهـا لـلـقراءة

عرفية". ا
W² ô W —UA

وكــــــــــــانـت الــــدورة الـــرابــــعــــة من
حتـــدي الــــــــــــقــــراءة الــــعـــربـي قـــد
استقطبته 1,150,00 طالب وطالبة
ـغربية مـلكة ا من مختـلف مدارس ا
ـئـة بـزيـادة بــلـغت أكـثـر من 300 بـا
ـــــاضــــــــــي والـــــذي عن الــــــعــــــام ا
ســـــــــــجل مـشاركة 300 ألف طالب

وطالبة. 
كــــــمـــــا خــــــاضت 7,600 مــــــدرســـــة
ـــدرســـة مـــنـــافـــســـات عـــلى لـــقب "ا
تمـيزة" على الـصعيـد الوطني من ا
ــــــــــــــشـــــاريع خالل الـــــبــــــرامج وا
ـتنوعـة التي تـبنّتـها على القـرائية ا
مــدار الـعــام لـتـشـــــــــــجـيـع الـقـراءة
كنـــــــــــشـاط دائم في حيـاة الـطلـبة
ــدرسـة عـالوة عـلى داخل وخــارج ا
تـــــــوفـــــــيــــــر كـل أشـــــــكــــــال الـــــــدعم
والتـــــــــــشجـيع والتحفـيز لطلـبتها
ــــــــــــــشـــــاركـــــ في الـــــتـــــحـــــدي ا
واإلشـراف عـلـيــهم ومـتـابـعــــــــــتـهم
ـســابــقــة. أمــا عـدد طــيــلــة مــراحل ا
ـشـرف الـذين تـنـافـسـوا علـى لقب ا
ــتــمــيــز" فــبــلغ 12,200 ــشـــرف ا "ا

مشرف ومشرفة.
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ويعد  حتـدي القراءة
ـــشـــروع الـــعــــربي ا

الـــطالب هـــذا الـــعـــام عـــلى امـــتــداد
الوطن الـعربـي جعـلت أكثـر اخلطط
إلــهــامــاً وواقـعــاً مــلــمـوســاً يــبــشـر
تـد على تـضاريس شـهد ثـقـافي 
الوطنِ بقياداته ومنسقيه ومعلِّميهِ".
 وتقدمت جنالء الشـامسي بالتـهنئة
للمشـارك وقالت: "أهـنئكم في يومِ
احتفالِكمْ بهـذَا اإلجنازِ وهنيئًا فيهِ
ألســركم وجـزيل الــشـكــر والـعــرفـان
للـقـائِمـ على تـعلـيـمكم كـما أغـتنم
هذه الـفرصـة ألقدم التـحيـة للـممـلكة

غربية العزيزة قيادة وشعباً".  ا
نسق كما تطرق عبدالـله النعيمي ا
الـعــام لـتـحــدي الـقــراءة الـعـربي في
مبـادرات مـحمـد بن راشـد آل مكـتوم
شاركة ية إلى تضـاعف نسبة ا العا
في منافـسات حتدي الـقراءة العربي
غربية وقال: "جنح حتدي ملكة ا با
الـــقـــراءة الـــعـــربـي هـــذا الـــعـــام في
اســتـقـطــاب أكـثــر من مـلــيـون طـالب
ـدن والبـلدات وطالـبـة من مخـتـلف ا
ـغرب وهو مـؤشر إيـجابي يـشير با
شاركة إلى زيادة كبيـرة في أعداد ا
مــا يـــعــني وصــول رســالــة الــقــراءة
ـعرفـة لـشـريحـة أكـبـر من الطالب وا
وهو الهدف األسمى للمبادرة". وأكد
النـعيـمي: "لقـد حتول حتـدي القراءة
الـعـربي إلى بـيئـة مـعـرفـية تـفـاعـلـية
قــــادرة عـــلـى اجــــتـــذاب الــــطــــلــــبـــة
ــراحل والــطــالــبـــات من مــخــتــلف ا
الــدراســيــة وسط حــرص مــخــتــلف
ؤسسات التربـوية واجملتمعية في ا
شـاركة عـلى توفـير مخـتلف الـدول ا
مــنـــاخ داعم ومــشــجـع وتــســهــيالت
انـا من صـناع الـقرار لوجـسـتيـة إ
شـروع في بـنـاء جيل واع بـأهمـيـة ا
مــدرك لـــقــيــمـــة الــثـــقــافــة فـي بــنــاء

فـي الـــــــتــــــــــــــــحـــــــدي حـــــــالـــــــيـــــــاً
الــتــصـــــــــــفـــيــات الــنـــــــــــــهــائــيــة
لــــتــــحــــدي الــــــــــــقــــراءة الــــعــــربي
لإلعـــــــــالن عن بـطل الـتـحـدي األول
فـي كل مـــــنــــــهـــــا تـــــمـــــــــــــهـــــيـــــداً
ــــــــــشـاركـة أبـطـال الـتـــــــحـدي في
الـتـصـــــــــفيـة األخـيـرة الـتي سـتـقام
فــــــــــي دبــــــــــي فـــــــــي
ـقبل أكـــــــتـوبر ا
قــــــــــــــــــــــــــــــــبـــل
اإلعــــــــالن عن
بــــــطـل حتـــــدي
الــــــــــــقـــــــــــراءة
العربــــــــي في
دورته الـرابـعة
فــي حـــــــــــــــــفـل
حــــــــــــــاشـــــــــــــد
تــســـتـــــــضـــيــفه
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غـرب منافسات حتدي اختتمت في ا
الـقــراءة الـعــربي في دورته الــرابـعـة
وذلك بتتويج الطالبة فاطمة الزهراء
أخـيـار من مـدرسـة الـقـاضي عـياض
في منطقة طـنجة بطلـةً للتحدي على
ـمـلـكـة بـعد تـفـوقـهـا على مـسـتوى ا
العشر األوائل من الطلـبة والطالبات
الذين بلـغوا التـصفيـة النهـائية على
ـمــلـكـة والــذين خـاضـوا مـســتـوى ا
االختبارات النهـائية على مدى ثالثة
أيـام مـتـتـالـيـة قـبل اخـتـيـار الـفـائزة
التي انتزعت لقب البطولة. كما شهد
احلــفـل تــتـــويج مـــدرســـة "ثـــانـــويــة
مـيـسـور" من "فـاس مـكـنـاس" بـلـقب
ـتميـزة على صعـيد البالد درسة ا ا
تـميز" ـشرف ا فيـما ذهبت جـائزة "ا
لـلـمــعـلم مـحـمـد اخلــتـيـر من مـديـنـة
الــربـــاط. جــاء ذلك في حـــفل حــاشــد
أقيم على مـسرح محـمد السادس في
الدار البيضاء بحضور معالي سعيد
أمــزازي وزيــر الــتــربــيــة الــوطــنــيـة
ـهـني والـتـعـليـم العـالي والـتـكـوين ا
ـغربـية مـلكـة ا والبـحث الـعلـمي بـا
وعــلي ســالـم الــكــعـبـي ســفــيــر دولـة
ـغرب واألمـ الـعام اإلمارات لـدى ا
لــــتـــحـــدي الـــقـــراءة الـــعـــربي جنالء
ــسـؤولـ الـشــامـسي ونــخـبـة من ا
ـناطق التعـليمية ومدراء اجلهات وا
وعـــدد من الـــعـــامــلـــ في الـــقـــطــاع
التـربوي وأوائل الـطلـبة من مـختلف
ـمـلـكــة. وأكـد  أمـزازي عـلى أنـحــاء ا
األثر الـكبـير لـتحـدي القـراءة العربي
ـغـاربـة عـلـى الـطـلـبــة والـطـالـبــات ا
وقـال: "إن فكـرة الـتـحدي هـذه تـهدف
إلى غــرس حـب الــقــراءة في نــفــوس
غربيـة والعربية من خالل الناشئـة ا
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وبالـنـمـاذج الـشـعـريـة اخملـتـارة أيـضاً
وكـذلك في الـقصص واحلـكـايـات التي
أوردها مـع أبيـات من الشـعر كـانت قد
ــنـاظـرات أو مــسـاجالت بـ ألـقـيت 
قال الشعراء وهي كثيـرة  فهنا عند ا
األول من كتـابه في جزءه الـثاني الذي
بـ يــديـنـا تـنــاول  حـكـايــة قـصـيـده "
اشـبيه الـنـاس ما أدري " يـفـصح فيـها
عن الــلـذيـن كـانــا سـبــبــاً في الـتــحـري
والوقوف عـلى بيت من الشعـر يتناول
موضـوعـاً اجـتمـاعـيـاً مـعاشـاً بـحـاجة
ـــارس تـــلك ن  الى نـــقـــد وتــعـــريـــة 
الصفة الذميمة في حياتنا االجتماعية
اال وهـــو بــيت الــشـــعــر الــذي يــقــول "
شـجـاهه الـنـاس تـآكل نـاس .. تـتـنفس
هـوه الــغــيـبــه " وفي مــقــال آخـر عن "
ه " ه يـا  ست احلــبـايب " وآخــر  " 
وفي آخرعن "  مـا ال نعـرفه عنه " وهو
(  الـذيب ) احلــيـوان الـبــري الـشــهـيـر
عـرفة الـذي يطـلق عـليه أهل الـعـقل وا
صفات الشجاعـة والوفاء واالبتعادعن
السـفاسف وعزة الـنفس وبـر الوالدين
ويتساءل الكاتب  ألم نـتعلم شيئاً منه
ومن صـفـاته الـنـبـيـلـة بدل مـن أن نظل
نــبـكي عــلى األطالل ونــصـرخ " يـاذيب
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حالك مثل حالي .." وفي موقع آخر
سـجل لنـا " أمثـال شـعبـية تـنطق
باحلـكمة " وعن الـلقلق " لـكلكي
ولقلقي وحكاية لقلق الكنيسة "
حيث اللقلـقة ثرثرة وكالم فارغ
جـــاء عــلــيــهــا شـــاعــر الــشــعب
ـرحوم مال عـبـود الـكرخي في ا
قصيدته الـشعبيـة الشهيرة " ال
تــلـــقــلق .. يــحـــبــســوك .." وفي
حــكـايـة أخــرى " عن أول شـرطي
مـرور في بــغـداد مـصـري  وعن "
بـغـداد كـيف جـعـلت وداد األورفـلي
ـــعــروفه شــاعـــرة "  وهي ا
فـنـانـة تـشـكـيـلـيـة "
وعن " جــواد
سليم شاعراً
شـــعـــبـــيــاً "
وفي مــقــال
آخــر عن "
الــطــيــور
الـطـايـره
" الــــــــتي
كــــــــــــتـب

وأنـا أقــرأ في اجلـزء الـثـاني من كـتـاب
الـبــاحث والـشــاعـر والــصـحــفي عـادل
ـست بـجـد هـوسه  باألدب الـعـرداوي  
شعـر وتراث ومـأثورات شـعبـية في ما
ضمّنه  من مـقاالت وكذلك فـي اختياره
لـعنـوان الكتـاب الذي جـاء  بعـبارة من
مــوروث جــمــيل  يــحيّ بــهــا بــعـضــهم
بـعـضـاً  " الـله بـاخلـيـر " والـذي أصـدر
اجلـزء األول مـنه عام 2015 بـعـنوان "
الـله بــاخلـيــر . . وقـفــات عـلـى ضـفـاف
الــتـــراث واألدب الــشــعــبـي الــعــراقي "
والـذي ضم 220 صــفــحـة    وهــا هـو
الــيــوم ومع بــدايـة عــامــنــا هـذا 2019
أصــدر جـزءه الــثـاني ب 220 صـفــحـة
أيــضـاً وقــد تـضـمـن الـكــتـاب بـجــزئـيه
أعمدته الـصحفيـة التي كتبـها ونشرت
في عدة صحف عراقية وال زال مواظباً
على كـتابتـها  وهي التي يـتناول فـيها
الكثيـر من القضايا والـهموم والوقائع
الـقـريــبـة من الـتــراث واألدب الـشـعـبي
ومــوروثــاتـه  الــغــنــيّــة والــتي حتــظى
تابع بقبول واسع من لدن القراء وا
ُــــعـــــبّــــر عن لــــهــــذا الـــــلــــون األدبـي ا
أحــاسـيــسـهم وشــجـونــهم وشــؤونـهم
ــتـــوقع أن يـــســتـــمــر بـــعــطــاءه ومن ا

اجلــمــيل هــذا في اصـدار
أجــزاء عـــديــدة مـــنه في
تـــــراثــــنـــــا  زاهــــرة في
عناوينها وشخوصها
وأحــــداثــــهـــا  لــــقـــد
وجـدنـا  حـقـاً في ما
تــــنـــاولـه الـــزمــــيل
الصـحفي والـكاتب
العرداوي من متعة
وتــلـــمــســنـــا عــمق
الــفـائــدة بـالــقـراءة

كلـماتهـا زهيـر خزعل الدجـيلي  وكيف
مــات وهــو  في حــســرة والم مـن شـدة
ــرض وزرق األبــر وأنــواع واشــكــال ا
وكـــثــــرة الـــدواء الـــتي خـــمـــدت روحه
وقـطعـت أنفـاسه لـكنـها لـم تسـتطع أن
تـخـمـد صـوت الـطـيـور الـطـايـره  التي
ـطـرب سـعون صـدحـت بـهـا حـنـجـرة ا
جـــابــر والـــتي أداهــا بـــروعــة الـــلــحن
والـصوت الـذي لم يـنسى مـعه كـاتبـها
وهـو يــقـول " يــاطـيــور الـطــايـره مـرّي
بـهـلي .. ويــاشـمـسـنـه الـدايـره شـوفي
هـلـي " مـنــذ نـصف قــرن عــلى كـتــابـته
لـلـقـصيـدة وفي زاويـة أخـرى  يخـبـرنا
الـكـاتب الــعـرداوي عن الـفــرصـة الـتي
سنـحت له للـتعـرف على تـراث الشعب
ـصـري وأغـانـيه وأزجــاله الـشـعـبـيـة ا
وهي الفرصة التي يقول عنها بأنها ال
تــعــوض قـــد مــنــحــهـــا ايــاه الــبــاحث
ـصـري الدكـتور ي ا الـتراثي واألكـاد
أحـمـد عـلي مـرسي  الـذي تـعـرف عـليه
عـام 1977عــنــد حـضــوره الـى بــغـداد
لـلمـشاركـة في ندوة الـفلـكلـور العـربية
الـــتي عـــقـــدت فـي بـــغـــداد في الـــعـــام
ـذكور لـيـبعـث له بعـد ذلك بـثالثة من ا
يا مـؤلفاتـه وترجمـاته في مـا كتب عـا
عن تــراث مـصــر أيــضــاً  وتــنـاول في
هـذا اجلـزء  مـطـربــ كـبـار ريـفـيـ ال
زالـوا في ذاكـرة الـنـاس ومـنـهم نـاصر
حـكـيم  حـيث يـدعـو الـكـاتب في مـقـاله
الى  أن ناصـر حكيم حـكاية مـسلسل
فـني شـائق الـفـصـول واحللـقـات فـيـما
لــو تـصـدت له إحـدى شـركـات االنـتـاج
ـسـجـلة الـفـني فـهـو صاحب االغـاني ا
بـاسـمه ماركـة مـسجـلة وإن غـنـاها من
ــطـربــ " يــالــشـاتل بــعــده عـشــرات ا
الــعـــوديـن خـــضــر فـــرد عـــود  نـــخل
الـــســـمـــاوه  عـــمي يـــابالم  بـــهـــيه 
بـراضه  إمــشي بـراضه  ومـالي شـغل
بالسوك  وغيرها الكثير الكثير   كما
ـــلـــحن وقـــد جـــاء الـــعـــرداوي عــــلى ا
العراقي  الراحل صالح الكويتي الذي
رُحل قــسـرّيــاً في أربــعـيــنــيـات الــقـرن
اضي بسبب كـونه يهودياً عن وطنه ا
ومـدينتـه بغـداد التي أحـبها وقـد غنى
لـه  بــــأروع أحلـــانـه  مــــطـــرب الــــريف
الكبير حضـيري أبو عزيز " حمام يلي
ـنـازل " عـلـمـاً أنـه قـد ترك عـلى روس ا
بـرحيـله في مـكـتـبـة األغـنيـة الـعـراقـية
(700) حلن خـالـد نـرددهـا لــعـذوبـتـهـا
وحالوتــهــا وطـــراوتــهــا وأصـــالــتــهــا
الـعـراقـيـة الــتي ال جتـارى ويـذكـر بـان
ـقـيم سـلـيـمـان جنل صـالح الـكـويـتي ا
في بـريطـانـيا قـد ألف كـتابـاً عن والده
بعنوان "صالح الكويتي  .. نغم الزمن
اجلـمــيل " وفــاءً مــنه في ذكــرى والـده
ركز الثقافي العراقي في وقد احتفى ا
لندن به من خالل حفل لـتوقيع الكتاب
ـؤلف   ونـود أن نــشـيـر هـنـا الى أن ا
مــولع بــاعـتــمــار الــسـدارة عــلى رأسه
فـكتب مـقـاالً عن السـبب كـان بعـنوان "
ســألــوني عن الــسـدارة الــفــيـصــلــيـة "
ص33 جـــاء أيــضـــاً عــلـى الــقـــصــيــدة
الــشــعــبــيـة الــتـي خــلــدت  " فــشــخـة "
الـــعـالمــة حـــســـ أمـــ  وعن بـــكــاء
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بغداد

الـعالمـة الـراحل حـسـ عـلي مـحـفوظ
في "  قــصـيــدة األم "  لــقــد سـبق وأن
ؤلف في اجلـزء األول بـأنه ح ذكـر ا
كان ينشر مقالته في الصحف بعموده
" الـله بـاخلـيـر " كـانت تـرده تـعـقـيـبات
ومــداخالت كـثـيــرة من قـراء ومن ذوي
االهـــتــــمـــام واالخــــتـــصــــاص بـــاألدب

والــتـــراث الــشـــعــبي
وقد جـاء على ذكرهم
في كـــتـــابه حـــرصـــاً
مـــــــنـه أن تـــــــكـــــــون
الــــصـــورة كــــامـــلـــة

وواضحة.
 w³Fý À«dð

فالـتراث كـما يـقول
أمـــانــة في أعــنــاق
ــــــــــــــؤرخــــــــــــــ ا
والـــــبــــــاحــــــثـــــ
واعـتـزازاً مـنه في
تـــراث شـــعـــبـــنـــا
الـــــــــعـــــــــربـي في
بـلدانـنـا العـربـية
فقـد كان قـد كتب
وبـــعــدة أعـــمــدة
عــنـــهم ومـــنــهم
شاعر ( العامية
ـــــــــصــــــــري ) ا
شـهور أحـمد ا
فــــــــــــــؤاد جنـم
بـــــــكــــــونـه من
أشـهـر شـعراء
ـــــــــــفــــــــــردة ا
الـــشـــعـــبـــيـــة
الـــــعــــربــــيــــة
ـــــقـــــاومـــــة ا
لــــلــــخــــنــــوع
والـظلم والـظـا

والسلطات الغاشمة التي تقف بالضد
من شعوبـها وحتررها والـذي احتفلت
به كل مــصــر عـنــدمــا احـتــفل مــجـلس
أمناء ( جائزة أحمد فؤاد جنم ) لشعر
ــصــريــة في دورته األولى الــعــامـيــة ا
بــتـوزيع اجلـوائـز  عـن أفـضل خـمـسـة
ـصـرية دوواوين شـعـريـة بـالـعـامـيـة ا
وتــعـد هـذه اجلـائـزة األولى الـسـنـويـة
تـــخــصص لـألدب الــشـــعــبي الـــعــربي
وتــمـــنح في يــوم 29 أيــار من كل عــام
وهو اليـوم الذي يصـادف ذكرى ميالد
الشاعر ويتم االعالن عـن الفائزين بها
في يـوم وفــاته فـأي أهـتـمـام أرقى من
هــذا في أدب الــعـامــيـة وأيـن نـحن في
وروثات الشـعبية منه الم يكن عراق ا
شـاعرنـا مـظفـر النـواب عـلمـا يسـتحق
ات أن تـنـظم باسـمه مـثل هـذه التـكـر
واالحــتـفــاالت   كـمــا أن الـعـرداوي لم
ينـسى في أن يـكتب اسـتذكـارات أيامه
مع الفنان هاشم الرجب ( رحمه الله )
ومع " نـقــيب الـصـحــفـيـ الــعـراقـيـ
مــؤيـد الالمي الـذي كـان سـبـبـاً بـوالدة
بـيت أبوذيه " جـاء علـى خلـفيـة موقف
كــــان مـــضــــطـــراً فــــيه إلطــــفـــاء ورمي
سـيــجـارته الــتي كـانـت بـ إصـبــعـيه
ـدمن عـلى الـتـدخـ وذلـك ح وهـو ا
بـدأ تـصويـر لـقـاء تـلـفـزيـوني مـعه في

يوم السبت 2014/4/12 لكنه قبل أن
يرمـيها اسـتمـتع بنفس طـويل ارتشفه
مــنـهــا  ولــسـانـه  يـقــول " جــكـاره امن
الــتـ لـفــلي ولـفــلك " لـيــصـيــر الـبـيت
األول البوذيه يـكمـلهـا عادل الـعرداوي
.. امـبـارك غــيـري من تـعــشك ولـفـلك ..
ابــحـــقك مــغــلــطـت مــره ولــفــلك .. امن
اجلـــويــــات رصـــعـــاتـك بـــديه "  . وفي
اخلـــتـــام

ال بد من الـقول أنـني بهـذه القراءة  لم
أنـــقل اال اجلـــزء الــقـــلــيل مـن مــقــاالت
ـؤلـف في كـتـابه هـذا بـجـزءه الـثـاني ا
والـتـي بـلـغت (99) مـقـاالً  في ح أن
اجلـــزء األول قـــد ضم (100)  مـــقـــال 
وعـليَّ أن أســجل لــلـمــؤلف الــعـرداوي
بـأن كـتـابـه  " اللـه بـاخلـير"  وبـجـزئـيه
فيـهمـا متـعة ومؤانـسة  وتـصميم  من
لـــدنه عــلـى إزاحــة شـيء  من الــغـــبــار
الــعــالق عــلـى كــنــوز أدبــنــا وتــراثــنــا
وموروثنـا الشعـبي الذي تعـادل قيمته
أكبر ثروة مادية  كونه يتعلق بتاريخ
وســـيـــرة شــــعب عـــريـق شـــيـــد أسس
احلـــــضـــــارات األولـى في مـــــســـــيـــــرة
اإلنسـانية و ( الـله باخليـر) على عادل
الـعـرداوي الـذي نـأمل مــنه أن يـأتـيـنـا
بأجـزاء أخرى ألن مـقاالته الـتي كتـبها
فـي عـمـود (الـله بـاخلـيـر) قـد جتـاوزت
األربعمـئة  ولكي نـرتقي بتراثـنا لنطل
عـــلــــيه من ضــــفـــاف الــــتـــراث واألدب
الـشــعــبي لــعــراقــنــا الــعــزيـز فـي هـذا
ــا ســيـــفــيض الــكـــتــاب بـــجــزئــيـه و
الـكــاتب عـادل الــعـرداوي عـلـى الـقـراء
هـتم بـتراثنـا وموروثنا الـشعبي وا
بـأجزاء أخـرى من " الـلــــــه باخلـيـــر "

ومن الله التوفيق .             

يـنـدر أن جتــد عـربـيـا لم يـشـاهــد مـسـرحـيـة " شــاهـد مـشـافش حــاجـة" لـلـمـثل
ـصري الشهير عادل إمام.. والتي عرضت في زمن كـان للمسرح فيه رسالة ا
جوجة وكانت الـكوميديـا حينهـا حقيقة وليـست تهريـجا رخيصـا أو سخافـة 
سـرحـية كمـا نـراها في غـالب مـا يعـرض هـذه األيام. مـن طريف مـواقف تـلك ا
" الذي يـجـعل مـنه " البـطل- عـادل إمـام" شاهـدا صـامـتا دور الـشـرطي" حـسـ
مـتفرجا فقط على مـا يدور من حوله.. ويكـتفي بالكـتابة وتسـجيل ما يقال له أن
ـا يـدفـعه نـحـو اإلنـفـجار ـارسه  عـلـيه  الـبـطل   يـكـتـبه رغم "الـشـحن" الـذي 
بوجه الضابط الكبير لكـنه بحكم اإلنضباط الذي " أجبر" نفسه عليه " والتعود"
ا يـكون كل ذلك بـأمر اخملرج.. عـلى السكوت يصـل احلافة وال يـجتـازها.. ور
" ـسـكـ من يـدري! رغم ضـحـكــنـا وسـرورنـا وتـفــاعـلـنـا مع مـوقف الــشـرطي" ا
واقف الصامت.. لـكنـنا كـلنا في حـقيـقتنـا يكـون "صامتـا متـفرجـا" في بعض ا
التي تتطلب أن نتكلم خصوصا إن كانت تمس حياتنا شخصية كانت أو عامة
واقف تمس حقوقـنا ومستقبـلنا. أحيانا يـتطور موقفنا فال بل وحتى لـو كانت ا
نـكتـفي بأن نـكون شـهود زور صـامت بل ونـشـارك في التـزوير دون أن تـكون
لـنا مـنفـعة مـنه.. بل نفـعلـها ونحـن مستـيقـن أن مـشاركـتنـا تلك سـتعـود علـينا
ـاذج عـديـدة أكثـر من أن تـعـد لـسـلبـيـتـنـا الصـامـتـة.. فالزلـنا بـأسـوء الضـرر! 
نسـتـقبل بـاألحـضان مـسـؤول "فـاح" فـسادهم حـتى جـاوز كل قدرات الـعـطور
ستوردة حلسابـهم خصيصا.. ونعيد إنـتخابهم مرة بعد أخرى.. أو الفرنـسية ا
قـاطـعة أو عـدم تأثـيـر الصـوت الـواحد ـشـاركة أصال بـحـجـة ا نتـقـاعس عن ا
ونـحن نـعلم يـقـيـنـا أنـهم يـفـرحون بل ويـشـجـعـون تـقـاعسـنـا هـذا.. ونـكـتـفي بان
نـشتـمهم في صـفحـاتنـا الشـخصـية.. فيـالنـا من شجـعان! نـشاهـد من يسـرقنا

ومن يتجاوز على القانون ..
بل نـخالف القـانون بأنـفسنا وبـإصرار دائم ومسـتمر بـحجة أن النـظام فاسد
ونـحاول سـلب حق بـعـضنـا الـبعض في أبـسط الـقضـايا حـتى في الـدور أمام
ن ال يـخالف فـرن الصـمـون.. بـحـجة أن الـدولـة فـاشـلة وأمـا إن وفـقنـا وكـنـا 
ن يـكـتفي بـالـصـمت أو يكـتب.. أو ال أفـعـلهـا أنـا مـعكم األن الـقـانون فـنـحن 
وأكـتب فـقط! يـبـدوا أن ســلـبـيـتـنـا ووقـوفـنـا عـلى الــتل لـلـتـفـرج هـو أهم سالح
يسـتخـدمه ناهـبوا بـلدنـا ومسـتقـبلـنا ضـدنا ومن الـواضح أنـنا نـحن من صنع
الـسالح وسـنه وحده وسـلمه بـيـديه عـلى طبق من ذهـب إلعدائه.. وال تـظـهر في
األفق أي مـؤشـرات أن هـذا احلــال سـيـتــبـدل قـريــبـا.. وسـنــظل جـيال يــكـتـفي

بالكتابة!

تـــنــمــيــة مــهــارات الـــتــعــلم الــذاتي
والتـحلـيل والتـفكيـر النـاقد وتـعزيز
ـعارف الـوعي الثـقـافي واكـتسـاب ا
وتقـوية الـشعـور الوطـني باالنـتماء

دني لديهم".   والسلوك ا
غربية ملكة ا وحتدث عن مشاركة ا
فـي الــتـــحـــدي فـي دورته الـــرابـــعــة
ــغـربــيـة ــمــلـكــة ا وقــال: "تــشـارك ا
ـشـروع لــلـسـنــة الـرابــعـة في هــذا ا
بـقـنـاعـة راسـخـة أنه سـيـسـاهم في
تـــغـــيـــيـــر واقـع الـــقـــراءة بـــبالدنـــا
نطقة العـربية عموماً. وفي هذا وبا
الصدد ال بد من اإلشارة إلى أن هذا
شروع يتقاطع مع مشاريع وطنية ا
رائـــدة أخــرى  اســتــنـــبــاتــهــا في
منـظومة الـتربـية والـتكـوين ببالدنا

صالح ذاتها".  لتخدم ا
وفي خـــتــــام حـــديـــثـه شـــكـــر دولـــة
تحدة والقائم االمارات العربية ا
عــلى الــتــحــدي عــلى مــجــهـوداتــهم
ــتـواصـلــة لـلــرفع من شـأن الــلـغـة ا
العربية وتطوير الفعل القرائي لدى
الـــنـــاشـــئـــة عـــلى حـــد وصـــفه. من
جــانـــبــهــا أعــربت الـــشــامــسي عن
ـشـاركـة في االحـتـفـاء سـعـادتـهـا بـا
ــــــغـــــرب بـــــأوائـل الـــــقــــــراءة في ا
ـشـاركة الـكـبيـرة الـتي جتاوزت وبا
ـلـيون مـشـارك هـذا الـعـام وقالت: ا
ـشهـد الـثَّقـافي الـيوم يـجـعلـنا "إن ا
لك منَ احلـجة مـا يكـفي لنـعلم أن
الغـد أفـضل وأننـا بـكمْ وبأشـقـائكم
على امتـداد الوطن الكـبير سـننسى
كل تـــراجع عـــانــــيـــنـــاه مـــنـــذُ زمن
وسـتغـدو كل انـتـكاسـاتـنـا ماض لنْ
يعود بـإذن الله". وأضـافت: "أبنائي
وبـنـاتـي لـقـدْ حـقـقـتـم مـشـهـدًا غـيـرَ
مـسبـوقٍ فـمـشاركـتـكم مع إخـوانكم

عادل العرداوي

غالف الكتاب
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ـتـكـررة حلـقوق االنـسـان في كل بـقـاع االرض هي التي االنـتـهـاكات اخملـتـلـفة وا
ـطالـبة بحـقوق االنـسان وتـأطيرهـا بعـدة مواثـيق دولية دفعت اصـحاب الشـأن با
وتشـريعات وطنـية  وكل ذلك من اجل حتقيق الـهدف األسمى الذي يـتجسد في
احتـرام حقوق االنسان وعدم الـتجاوز عليـها  لذا ظهرت اجلـهود األولى لتثبيت
سـتوى الـدولي وبـدأ القـانـون الوضـعي يهـتم بـها في كل حقـوق اإلنسـان عـلى ا
سـتـوى الـداخلي وهـذا مـايطـلق عـلـيه (الضـمـانات)  وهـذه األخـيرة دولـة عـلى ا
ـواثـيق واإلعالنـات الـدولـية تـكفـلـهـا الـتـشـريعـات الـوطـنـيـة وكـذلك االتـفاقـيـات وا
واحـيـاناً تـتـداخل هـذه الـضـمـانـات مع بـعـضهـا الـبـعض الى حـد كـبـيـر وتـتـعـدد
اآلليات الـتي توفـرها كلُ من الـتشريـعات السـابقـة لتوفـير نـوع من حمايـة حقوق
اإلنــسـان  لـذلك عُـرفت هـذه الـضـمـانـات بـأنــهـا مـجـمـوعـة الـقـواعـد الـدسـتـوريـة
ـسـتـمدة من تـراث الـشـعب وأعـرافـة وتـقـالـيده والـتي تـشـكل سـداً مـنـيـعـاً أمام ا

االنحراف احملتمل للسلطة من غايتها االساسية .
وتـشـكل الـضـمـانـات الـدسـتـوريــة أسس شـرعـيـة الـنـظـام ودولـة الـقـانـون في اي
قـراطية والتمتع بصفـة احلكم الرشيد  فبدون وجود ارسة الد مجتـمع يريد 
ـكن ان نتكلم هذه الـضمانات وبـدون احترامهـا وااللتزام بـها داخليـاً ودولياً ال 
ـقـراطـيــة وال حـتى الـعـدالـة عن حـقـوق االنــسـان وال دولـة احلق والـقـانــون والـد
األجتـماعيـة  والثـابت في اي دولة تدعي انـها حـامية حلـقوق االنـسان علـيها أن
قراطيـة والعدالـة األجتمـاعية ) وبدون الـد توفـر ثـالث عناصر مـهمة ( الـقانون 

تلك العناصر فان حقوق االنسان منتهكة المحـال. 
ـقـراطـيـة في الـسـؤال الـذي يـجب طـرحـه ونـقـاشه بـعـمق : هل ان الـتــجـربـة الـد

العراق تمكنت من صون حقوق االنسان ومنع انتهاك الكرامة األنسانية?
ـقراطية بعد نيسان 2003 ركـزت على موضوع حقوق بالـتأكيد ان التجربة الد
ــبـاد االنــســان حـيـث نص الــدسـتــور الــعــراقي اجلــديـد عــلى احلــفــاظ عــلى ا
ـشـكـلــة في تـطـبـيق احـتـرام هـذه االســاسـيـة لـلـحـريـات وحـقــوق األنـسـان لـكن ا
احلــقـوق  حـيث تـتـطـلب هـذه الـعـمـلـيـة الــعـديـد من الـضـمـانـات الـتي تـكـفل هـذا
االحـتـرام والـواقع إن اعتـراف الـدول بـحقـوق اإلنـسان لم يـأت بـسـهولـة ويـسر 
ـا جـاء نتـيـجة حـجم التـضـحيـات والـكفـاح الـطويل لـلـوصول الى هـذا االجناز إ
ـواطن وهـنـاك ربط بـ تـغـيـيـب حـقـوق االنـسـان من قـبل الـسـلـطـة وعـدم اعالم ا
ومة االنظمة الديكتاتورية من جهة أخرى  اما من بحـقوقه من جهة  وصراع د
واطن بـها فان الكثـير من الدول ترى يقـوم بنشر ثـقافة حقوق االنـسان واعالم ا
انها مـن اختصاص جهـاز التعلـيم الرسمي وحـده  ويتم هـذا التثقـيف بتضم
قررات الـدراسيـة وادراج مواضـيعـها في برامج مواضـيع حقـوق االنسـان في ا
فـترض ان يكـون ضمن مـناهجـنا الـدراسية كي ـؤتمرات وهـذا من ا الدورات وا
واطـن بـحــــــقوقـه وحــدود حـريتـه بـقــدر ما يـعـلـمـونه مـنـهج يـتـعـلم مـنـذ الـبـدء ا
الوطـنيـة وهذه تقـع عـلى عاتق أجـهزة احلـكومـة  مؤكـدين ضرورة تـنمـية الوعي
بحـقوق اإلنسان العـراقي الذي واجه من استبـداد وقهر احلكـومات ما سلبه كل

حقوقه .
وجـانب مــهم اخـر يـجب بـحـثـه في مـلف حـقـوق االنـســان في ظل حتـكم وتـسـلط
ربع االول في انـتهاك االحزاب في احلـكم ان ال تعـود الدولة ومـؤسساتـها الى ا
ريرة التي مرَّ بها العراق على ايدي حقوق االنـسان استناداً للتحارب السابقة ا

االنــظــمــة الــبــائــدة  وعـــلى الـــــــــدولــة واجب ان تُــعــرف
ـواطن بـحـقــوقه وتـعـتـبـر تـلك احلــمـلـة جـزء من ثـقـافـة ا
اجملتـمع الن الشـعوب الـنابـضة هي الـشعــــــوب التي
التتـنـازل عن ابـسط حقـوقـها  ولـن يســتــــــقر الـنـظام
ــقـراطي فـي الـعــراق وال يـتــحـقق مــبـدأ الــعـدالـة الـد
االجــتــمـاعــيـة مــا لم نــحـافـظ عـلى حــقـوق مــواطــنـيــنـا

وحرياتهم .

الـثـقـافي األكـبـر من نـوعه في الـوطن
الـعـربي الـذي يـسـتـهـدف االسـتـثـمار
مــعـــــــــــــرفــيــاً فـي الــنشء من خالل
ــطـــــــــالــعــة بــالــلــغـة تــرســيــــــــخ ا
الـعربــــــــــيـة كـممـــــارســـــــة دائـمة
لــــبـــــــــنــــاء أجـــــــــــيــــال واعــــــــــيــــة

ومثقـــــــفة. 
وكــان صــاحب الــســمــو الــشــيخ
محمـد بن راشد آل مكـتوم قد
أطـــــلـق حتـــــدي الــــــقـــــراءة
الــعــربي في دورته األولى
فـي الــــــــــــــعــــــــــــــام 2015
مسـتـقـطبـاً أكـثر من 3.5
ماليـــ طــــالب قـــبل أن
يـــتـــضــاعـف هــذا الـــرقم
ليـتخطى  7.4مالي في
الـــــدورة الــــثــــانـــــيــــة من

التحدي. 
أمـــــــا الـــــــدورة
الثالثة فسدل
مشاركـة أكثر
10 مـــــــــن 
مــاليـــــــــــــــ

طــــــــــــــالـب.
وتستضي
ف الـدول
شاركة ا


