ميدالية العنقاء الذهبية تهدى للجالية العراقية
نهاد القاضي
فً حفل بهٌج التقى ٌوم السابع والعشرٌن من شهر ٌناٌر  2102حشد كبٌر من االدباء والمثقفٌن
والفنانٌن والجالٌة العراقٌة ومن كافة االطٌاف واالدٌان والقومٌات وبحضور السٌد سفٌر جمهورٌة
العراق الفٌدرالً الدكتور سعد عبد المجٌد العلً والسٌد الملحق الثقافً للسفارة الدكتور مفٌد الراشد
ومسؤولً االحزاب الكوردٌة ومسؤولً ومنتسبً منظمات المجتمع المدنً العراقٌة والكوردٌة فً
المهجر ،حٌث احتضن النادي المندابً هذا الحشد الكبٌر ولكن لتزاٌد العدد بصورة كبٌرة فاق تحمل
القاعة االولى للنادي المندابً مما أضطر االخ االستاذ ابو سٌزار الى فتح باب القاعة الثانٌة االكبر حجما
لٌفسح المجال للجالٌة فً التمتع بلٌلتها فً مناسبة تكرٌم جابزة العنقاء الذهبٌة فً هولندا.

افتتح الحفل بكلمة االستاذ الدكتور تٌسٌر االلوسً مرحبا بالسٌد السفٌر وبالحضور وموضحا ابعاد جابزة
العنقاء وأطر اٌدٌولوجٌتها باحتضان المثقف ووضح دور اللجنة المنسقة لهذه االحتفالٌة المتكونة من
جامعة ابن رشد والمعهد الكوردي للدراسات والبحوث فً هولندا ومنظمة رابطة بابل للكتاب والفنانٌن
فً هولندا .بعدها تلتها الكلمات اولها كلمة السٌد السفٌر والتً رحب بالحضور الكبٌر وأبلغ عن سعادته
به وتمنى للحابزٌن على المٌدالٌات التفوق فً المستقبل وأكد على اهمٌة الثقافة واالدب فً حٌاة
المجتمعات .ثم تلى ذلك كلمة رابطة بابل للفنانٌن والكتاب القاها الدكتور حمٌد البصري والتً ابدى فٌها
أهمٌة دور المثقف وأكد على ضرورة تحفٌز المثقفٌن واالدباء واالهتمام بهم وهذا ما تسعى الٌه رابطة
بابل ،ثم جاءت كلمة مؤسسة العنقاء بقلم مؤسسها االستاذ محمد رشٌد القاها بالنٌابة االستاذ الفنان
المسرحً فٌصل صبري بارك فٌها للمكرمٌن تمنى لهم التوفٌق والسؤدد وتمنى ان ٌكون متواجدا فً هذا
الحفل البهٌج حامال معه اشعة شمس العراق وطٌبة اهلها لهم ولكن لظروف خاصة منعته من المشاركة
وفً نفس الوقت تواجد البروفٌسور تٌسٌر االلوسً كافٌا ووافٌا لمهمة المهرجان وشكر اٌضا اللجنة
المنسقة للمهرجان .ثم أتى دور كلمة المعهد الكوردي للدراسات والبحوث فً هولندا القاها المهندس
االستشاري نهاد القاضً وقال فٌها:
معالً سفٌر جمهورٌة العراق الفٌدرالً الدكتور سعد عبد المجٌد العلً المحترم
االستاذ الملحق الثقافً فً سفارة جمهورٌة العراق الدكتور مفٌد تركً المحترم
السٌدات والسادة المبدعون من الفنانٌن والكتاب واالدباء والشعراء والموسٌقٌٌن والمسرحٌٌن ورواد العلم
والثقافة المحترمون
السٌدات والسادة الحضور المحترمون
أُسعد مساء ُكم وطاب ٌومُكم

ٌقو ُل الجمٌعُ عن بعض االمور الصعبة انها مستحٌلة وحٌنما تكون صعبة جدا ٌذهبُ االخرون فً القول
انها من رابع المستحٌالت
ُ
الثالث مستحٌالت االخر  ---هل تعرفونها  ..دعونً أقصُ علٌكم شٌبا منها
ُترى ما هً
أولُها الغو ُل وهو كابن خرافً ٌُقا ُل إذا ضرب ُه االنسانُ مرة واحدة قتل ُه
وٌُقال أنه ٌطلب من االنسان أن ٌضرب ُه مرة ثانٌة وهو ٌحتض ُر
فإذا أستجاب االنسانُ لطلبه وضرب ُه أن ُه ٌحٌا من جدٌد وٌنتقم من االنسان
ألٌس هذا بمستحٌل
ُ
الصدٌق الوفًُ الذي ٌقفُ معك فً السراء والضراء
ثانٌها
وهذا اختفى فً هذه االٌام واصبح مستحٌال ثانٌا
ترى هل هذا مستحٌل اٌضا
ثالثها قالوا العنقاء ..
ُ
قلت :وما تعنً ؟
قالوا :اس ُم طابر بري اسطوري عنقُ ُه طوٌل ل ُه طوق ابٌضُ ذهبً نحاسً
ٌُحكى أن ُه ال ٌظهرُ للكون إال كل خمسة مابة عام
وحٌن ٌحسُ بالموت ٌبنً لنفسه محرقة من االعشاب بٌن الناس
وٌغنً فٌها اغنٌة رابعة الكلمات
وٌرد ُد معه العال ُم جمٌعا بصوت عالً و دافا
الى ان ٌتبدد جسده فً محرقته وٌبدا بالتالشً
وٌُصب ُح رمادا صافً
ثم ٌعو ُد حٌا من تحت الرماد
ألٌس هذا بمستحٌل !!
ُ
قلت :وما شأنً
قالوا :هو طول الٌوم لحد الموت ٌغر ُد للمثقف و ٌُغنً
قلت :أصوت له تعنً؟
أٌفه ُم فً الموسٌقى والعزف واللحن

قالوا :ما بالك ٌا أبن القاضً
ُ
وعجز وقوافً
بل هو للقلم فكر وللشعر صدر
وبرٌشه ٌرس ُم الفنان لوحتـه بخٌال وسحر وافً
ُ
قلت :وما هذا الطوق فً العُنق االبٌض اللون الذهبً النحاسً
قالوا :هذه قالدةُ العنقاء ٌمنحها فقط للفنان والمثقف وذوي الفكر
ُ
فهمت اآلن لـم سُمٌت مؤسستكم  ....بالعنقاء
قلتٌ :ا وٌحكم
ولماذا ُتمن ُح قالدةُ العنقاء الذهبٌة فقط لرواد الفن واالدب وحاملً الثقافات
تمنح فً بلدي العراق وفً المنافً
ُ
علمت االن ان مؤسسة العنقاء هً من تجاوزت المستحٌالت الثالث
فهً فً المستحٌل االول
نهضت كالغول من الموت
ضربت من اعداء الفكر الثقافً
بعد ان ُ
مرارا دون تجافً
وهً فً المستحٌل الثانً
للمثقف فً هذا الزمن المرٌر
صدٌق حمٌم وفً وللوعد وافً
وفً المستحٌل الثالث
منحت قالدة ذهبٌة من مؤسستها لتروي شغف المثقف  ...وعطش الشعراء  ...وملل الكتاب...
وتوزع رغٌف الخبز على خشبة المسرح ...
لتجهض شعب مثقف من بٌن أضالع االمٌة والجهل
وترسم برٌشة العنقاء خطوط أشعة شمس الثقافة فً العراق
إنها مؤسس ُة العنقاء الرامٌ ُة الى دعم المثقف وإنتاجه .سعت اللجنة التنسٌقٌة للعنقاء بجهد كبٌر باختٌار
المبدعٌن وها نحن نحتضن مجموعة منهم الٌوم و وال ٌعنً من ٌستلمها الٌوم هو االفضل دابما بل
هناك فً كل عام من هو االفضل لٌستلمها وهً محفز للجمٌع ان ٌبذل االكثر لٌكون االفضل فً االعوام
القادمة فلنعسى ان نكون االفضل مستقبال
الف شكر لكم وألصغابكم لكلماتً

ثم تقدم االستاذ ابا سٌزار مسؤول النادي المندابً مرحبا بالضٌوف الكرام ومتمنٌا للحابزٌن على
الجابزة كل التوفٌق واالستمرارٌة فً االبداع واعلن ان منتدى المندابٌٌن هو بٌت لكل العراقٌٌن.
ثم جاءت كلمة البرلمان الثقافً فً المهجر التً تبارك المبدعٌن من كافة الفسٌفساء العراقً الذٌن عملوا
فً صمت وتألقت اعمالهم وجاءت احتفالٌة الٌوم لتثمن جهودهم ومتمنٌن لهم كل التألق واالبداع.
كانت خاتمة الكلمات هً كلمة إدارة الشؤون الثقافٌة فً جامعة ابن رشد المشرف االول على المهرجان
اثنى فٌها على جهود المبدعٌن وطموحهم المتألق رغم معاناتهم االم الغربة والحنٌن الى الوطن متمنٌن
لهم المزٌد من العطاء النابع من أصالة الجذور العراقٌة السومرٌة
ثم بدأ الحفل بعزف موسٌقً لألستاذ حمة بكر على ألة كالرٌنت وغنى باللغة الكوردٌة أغنٌة رابعة
صفق له الجمهور بحماس متواصل
تولى كل من الشاعر االستاذ سعد عزٌز دحام والفنان المسرحً فٌصل صبري واالخت سوزان كرم
فً دعوة االخوات واالخوة المكرمٌن والحابزٌن لتسلم قالدة العنقاء الذهبٌة وشهادة تقدٌرٌة من مؤسسة
العنقاء مع باقة ورد من قبل الدكتور تٌسٌر االلوسً ربٌس لجنة االحتفالٌة ومن الجدٌر بالذكر قام
مكتب االتحاد الوطنً الكوردستانً فً هولندا بتقدٌم ورود الى الفابزٌن متمنٌا للثقافة والمثقفٌن العطاء
والسمو دابما
السٌدات والسادة المكرمون هم:
جابزة الشبٌبة المبدعة :الفنان المصمم أور البصري
جابزة األنشطة فً مجال منظمات المجتمع المدنً واإلعالم :اإلعالمً والكاتب سردار فتاح أمٌن شكر
فٌها مؤسسة العنقاء واللجنة المشرفة وقال انه لم ٌفكر ٌوما فً تكرٌم حٌنما ٌقدم نشاطاته وان نجاحه
فً اعماله كان بالتعاون مع االخوات واالخوة االخرٌن وقالها باللغتٌن الكوردٌة والعربٌة
جابزة النشاط الشعري :الشاعرة والكاتبة بلقٌس حمٌد حسن شكرت مؤسسة العنقاء ومنظمٌها وقالت
حٌنما تفشل السٌاسة فً ادارة الوطن تكون الثقافة هً البدٌل االول والوحٌد ألسناد الشعب
جابزة اإلبداع فً المجال الغناسٌقً:
الفنان الموسٌقً محمد حسٌن كمر
الفنان الموسٌقً وسام أٌوب العزاوي
الفنان الموسٌقار الماٌسترو نامدار قره داغً
جابزة اإلبداع التشكٌلً:
الفنانة التشكٌلٌة رملة الجاسم
الفنان التشكٌلً ستار كاووش الذي اهدى قالدته الى رفٌقة دربه الهولندٌة اعتزازا بها
الفنانة التشكٌلٌة إٌمان علً خالد

جابزة الفنون الدرامٌة \ المسرح:
الفنان صالح حسن فارس
الفنان أحمد شرجً الذي أهدى جابزته إلى الشاعر الراحل كمال سبتً
جابزة األنشطة المدنٌة والثقافٌة :المهندس االستشاري الكاتب نهاد القاضً والذي تبرع بجابزته
للحضور من الجالٌة ورواد الثقافة واالدب وقال لوالكم لما كرمنا وارى انتم االجدر بها منً جمٌعا وقال
فً كلمة الشكر لمؤسسة العنقاء واللجنة النسقة للمهرجان وشكر خاص لألخ البروفٌسور تٌسٌر االلوسً
هذا النهر السومري الهادئ نهر العطاء الثقافً ومن خالله لجامعة بن رشد على دورهما الكبٌر فً
انجاح مهرجان العنقاء من خالل التنسٌق مع مؤسسة العنقاء فٌا لعراق ومع شخص االستاذ محمد رشٌد
االمٌن العام للمؤسسة ووجه شكره الخاص لمتابعته المستمرة لخطوات المهرجان لكً ٌقوده الى النجاح
وشكرا لهذه الجابزة الباحثة عن المستحقٌن فً العراق والعالم.
وقال القاضً اٌضا :جمٌل ان ٌكرم المرء ولكن االجمل ان ٌكون مؤمنا بنفسه لهذا التكرٌم ومقتنعا به
وبأهلٌته .لٌس مهما قٌمة التكرٌم وشكله ونوعه ولكن المهم ان ٌكون هناك من ثـمن جهودك دون علمك
فوق مستوى النظر.
ال تكفً كلمات الشكر لمؤسسة العنقاء واالخوات واالخوة المنظمٌن لهذا التكرٌم النهم فتشوا عن
المبدعٌن ،وبحثوا عن المنسٌٌن الذٌن لهم باع كبٌر فً الثقافة .شكرا للمؤسسة ألنها ثمنت جهود المبدعٌن
الخادمٌن ألوطانهم وتحفز االخرٌن لكً ٌكونوا فً السنوات القادمة من المبدعٌن ولكن ٌبقى التكرٌم
دابما شًء مفرح فً القلب.
ومن هذا القلب ومن هذه الفرحة شكرا لكم ولحضوركم متمنٌا ان ٌكون هذا التكرٌم بالنسبة لً حافزا الن
ٌكون عطابً فً السنوات القادمة افضل.
جابزة النشاط األكادٌمً:
الدكتور سالم األعرجً
الدكتور المهندس جمٌل عبدالرحمن شرف تسلمتها ابنته نٌابة عنه بسبب مرضه وقام االستاذ
سردار فتاح امٌن بقراءة
البرقٌة التً بعثها الدكتور جمٌل شرف شاكرا فٌها على منحه الجابزة وٌهنا
زمالبه المكرمٌن وٌعتذر عن
الحضور بسبب مرضه الشدٌد ،متمنٌا للجمٌع النجاح التوفٌق.
األستاذ الكاتب والباحث نجم الدٌن فقً تسلمها ابنه الذي شكر الحضور اللجنة والحضور
باللغة الهو لندٌة
جابزة الرٌادة اإلبداعٌة وتاج العنقاء لهذه السنة حصل علٌها المبدع الرابد المسرحً هادي الخزاعً
شكر المبدعون مؤسسة العنقاء وراعٌها على هذه االلتفاتة الرابعة وتقدٌرهم الكبٌر لهذا التكرٌم

ثم تلت ذلك تناول بعض المعجنات والحلوٌات واالكالت العراقٌة وانتهت االحتفالٌة بمعزوفات وأغانً
جمٌلة للفنان المبدع محمد بٌك.
وأخٌرا نقول الف مبروك للمكرمٌن ونؤكد ان المكرم ال ٌعنً االفضل دابما بل المكرم هو من علٌه ان
ٌتواصل دابما لٌكون االفضل متمنٌا تكرٌم مجموعة جدٌدة فً نهاٌة هذا العام مع جابزة العنقاء الذهبٌة .

نهاد القاضً
المعهد الثقافً للدراسات والبحوث فً هولندا

