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مجلة فصلية ثقافية متنوعة مستقلة تصدر
عن اتحاد الكتاب واألدباء الكلدان / ملبورن

مجلة بابلون هي:

مجلة فصلية ثقافية متنوعة.• 

ملبورن •  مدينة  يف  املستقلني  املثقفني  من  عدد  جهود  التحاد  مثرة 

األسرتالية.

تعني املجلة بإيصال املعلومات الثقافية واألدبية والعلمية العامة إىل • 

القارئ الكريم.

تعني باللغات، فهي تطبع بالعربية واإلنكليزية والكلدانية.• 

تعترب املرأة والشباب من ركائزها املهمة.• 
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اإللكتروني البريطانية الموسوعة موقع من الصورة
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4 د. عامر ملوكا   كلمة رئيس التحرير/ رصاع هم حوار الحضارات؟    
6 منصور عجاميا   كلمة مدير التحرير/ مقتضب ملستقبل البرشية    
8 هيثم ملوكا   كلمة نائب رئيس التحرير / العرب والغرب والفرق بينهام نقطة   

10 د. فالح فرنسيس   مذكرات طبيب ريايض سابق / التأهيل الريايض    
12 يوحنا بيداويد   - ج2        الفلسفة الحلولية 
14 مخلص يوسف   باب أسرتاليات / أخبار أسرتالية متنوعة     
16 سلوان ساكو   رأي يف سطور / هموم املراهقة والدرس القايس    
17 د. سلوان فرنسيس  تفويض املسؤوليات       
18 د. وليد خدوري   مؤمتر كوب 27 يف رشم الشيخ      
20 د. عامر فتوحي   من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان / النخلة... شجرة الحياة البابلية املقدسة 
22 د. نزار مالخا   من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي /  املبحث الثالث: التهميش - ح2  
24 أديبة عبدو عطية   حانو قريثو - أسطورة من الرتاث الرسياين قبل امليالد    
26 هيئة التحرير   مدن العراق السومرية       
28 د. حسيب حديد   الحالقة يف العراق القديم       
30 هدى محمود سيد  أوجه التشابه واالختالف بني الفن املرصي القديم والفن العراقي القديم  
32 هيئة التحرير   رشيعة حمورايب        
33 هيئة التحرير   قواعد لنجاح اللقاء ألول بني الخطيبني     
34 هيئة التحرير   حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني      
36 بهنام فضيل عفاص  من كتاب: من أعامق الذاكرة/ مادة األدب املقارن    
38 رائد عزيز العمران  القداس واملوسيقى       
40 د. عامر ملوكا   أخبار الجالية / توقيع كتاب د. عامر ملوكا     
42 هيئة التحرير   أخبار الجالية / توقيع كتابني املطران جرجس القس موىس   
46 أبو فادي    همسات أبو فادي: (ابن بطوطة وأسفاره)     
47 هيثم بهنام بردى   الباب األديب / قصتان قصريتان: املالئكة - السؤال    
48 مريم نزار الديراين   الباب األديب / قصة قصرية: وخزة إبرة     
49 صربي يوسف   الباب األديب / قصتان قصرية: براري الخيال - إنهيار أبراج الحضارة  
50 الباب األديب / أشعار:               أديبة عبدو عطية - نضال نجيب موىس - سامل يوخنا   

                    اسطيفان عوديشو - عبد الرزاق عبد الواحد - آين ساالتيان
54 نوزاد إلياس   تسلية العدد        
56 نضال هنودي   باب سيديت        
57 هيئة التحرير   لوحة العدد / (Whistler's Mother) - للرسام األمرييك جيمس ويسلر  
58 هيئة التحرير   ألبوم صور / كاريكاتري سيايس      
59 هيئة التحرير   ألبوم صور / صور لها معنى      
60 سمري زوري   الباب الكلداين / صالة الباعوثا      
61 هيئة التحرير   ألبوم صور / العراق أيام زمان      
62 هيئة التحرير   إعالنات العدد        
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أم  رصاع  عن  كثرياً  ونسمع  نقرأ 

األخرية،  العقود  يف  الحضارات  حوار 

وخاصة بعد انهيار االتحاد السوفيتي 

وسيطرة أمريكا املطلقة وتحول العامل 

إىل قيادة القطب الواحد، بعد ان كان 

الساحة  عىل  فاعالن  قطبان  هناك 

املصطلحات  نوضح  وسوف  الدولية. 

الثالثة الحوار ومن ثم الرصاع وأخرياً 

للموضوع.  كمدخل  الحضارات 

جهتني  األقل  عىل  يحتاج  الحوار 

أفكاره  ميتلك  منهم  كل  طرفني  أو 

طرحها  يحاول  الخاصة  ومعتقداته 

تأييده  لكسب  اآلخر  الطرف  عىل 

ناحية  ومن  يعتقد،  مبا  إقناعه  أو 

أخرى، هو تفاعل إيجايب ثقايف يؤمن 

ويؤمن  االختالف  بحق  يعرتف  أو 

بالتعددية ومبدأ املساواة. وان لفظة 

حيث  وحديثة  جديدة  تعترب  الحوار 

واملعاهدات  املواثيق  معظم  ان 

منظمة  نشوء  بعد  الصادرة  الدولية 

بقلم: د. عامر ملوكا

كلمة رئيس التحرير

مصطلح  تذكر  مل  املتحدة  األمم 

مصطلحات  ذكرت  البل  الحوار 

والتسامح  السلمي  كالتعايش  قريبة 

يرتكز  ان  للحوار  والبد  والتعاون. 

وكل  البناء،  النقاش  من  مفهوم  عىل 

األطراف  بني  التبادل  مع  يسري  ذلك 

املتحاورة باملعلومات والخربة، بهدف 

تحسني  أو  جديدة،  ألفكار  الوصول 

تبادل  مع  قدمية،  فكرة  وتطوير 

أنواع  عدة  وهناك  اآلراء.  ملختلف 

الحوار  اإلقناعي،  الحوار  الحوار:  من 

االستكشايف، الحوار التفاويض، الحوار 

والحوار  التأميل  الحوار  االستقصايئ، 

أو  اختالف  هو  الرصاع  أما  البحثي. 

مختلفة،  ألطراف  األنشطة  تصادم 

مبعنى آخر هو نزاع ناتج عن التباين 

األفكار  أو  العقائد  يف  واالختالف 

الرصاع  هذا  يكون  وقد  املصالح  أو 

حقيقياً أو قد يكون متخيالً وقد يصل 

ويسمى  القوة  استخدام  إىل  الرصاع 

العوامل  أهم  ومن  املسلح.  بالرصاع 

الحضارات:  رصاع  إىل  تؤدي  التي 

الحضاري  االختالف  الثقايف،  العامل 

العاملية،  السياسة  واألمم،  للشعوب 

الرغبة يف السيطرة عىل العامل، القوة 

االقتصادية والثقل الدميوغرايف.

الفعل  مصدر  فهي  الحضارة  أما 

الحرض  يف  اإلقامة  عىل  وتدل  َحَرضَ 

وتشمل  التمدن  عىل  قامئة  وهي 

من  لإلنسان  القصوى  االستفادة 

التي  واالخرتاعات  التطور  كل 

أكرث  حياته  تجعل  والتي  اكتشفها 

العقلية  عديدة  جوانب  من  رقياً 

واالجتامعية.  والنفسية  واملادية 

يبدعه  ما  كل  هي  الحضارة  وأيضاً 

اإلنسان يف مختلف املجاالت العلمية 

نظاماً  لتنتج  واالجتامعية  واإلنسانية 

والتقاليد  العادات  يتضمن  اجتامعياً 

حياة  أسلوب  يصبح  وبالتايل  والقيم 

للشعوب وتشمل أيضا كل ما يتعلق 
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كلمة رئيس التحرير

باللغة والدين والتاريخ.

صامويل فيليبس هنتنجتون وهو 

يف  وبروفسور  أمرييك،  وسيايس  عامل 

جامعة هارفارد قسم العامل إىل مثان 

وهي  السينيزية  الحضارة  حضارات: 

الحضارة  وكوريا،  وفيتنام  الصني 

أساس  متثل  وهي  الهندوسية 

اليابانية،  الحضارة  الهندية،  الحضارة 

الحضارة اإلسالمية، الحضارة الغربية 

وهي متثل أوروبا وأمريكا الشاملية، 

متمثلة  األورثوذكسية  الحضارة 

الالتينية  أمريكا  حضارة  روسيا،  يف 

متمثلة يف أمريكا الوسطى والجنوبية 

والحضارة اإلفريقية.

عام  نرش  قد  هنتنجتون  وكان 

بنرشه  كبرياً  جدالً  أثار  مقاال   ،1993

مجلة  يف  الحضارات  رصاع  بعنوان 

فورين آفريزو التي أصبحت كتابا فيام 

به هنتنجتون  ما جاء  بعد. وخالصة 

أو  الثقافية،  الهوية  أو  الثقافة  أن 

هي  الحضارية،  الهوية  أدق  بشكل 

تقود  سوف  التي  العوامل  أهم  من 

ان  بعد  الحضارات  بني  الرصاع  إىل 

الشيوعية  بني  ايدولوجيا  النزاع  كان 

انتهاء  بعد  وخاصة  والرأساملية. 

من  العامل  وقيادة  الباردة  الحرب 

خالل قطب واحد. ويرى املؤلف ان 

والحضارات  األقطاب  متعدد  العامل 

ويتوقع بأن الغرب يف طريقه للتقهقر 

والضعف وحيث ان الغرب استغرق 

400 عام منذ عرص النهضة يف القرن 

الخامس عرش ليصل إىل قمة التطور 

فان  عرش  التاسع  القرن  بداية  مع 

الغرب سوف يحتاج ألربعة مئة عام 

لالنحدار واالنهيار.

ويف الطرف اآلخر هناك الحضارات 

اقتصادياً  وتتطور  تنمو  االسيوية 

وأيضاً اإلسالم ينفجر سكانياً، ويتطرق 

للدول  الحضاري  االلتفاف  عن  أيضاً 

حول بعضها وخاصة التي تشرتك أو 

املشرتكة.  الثقافية  الروابط  تتقاسم 

وعرب الكاتب عن ان شعارات العاملية 

الغرب هي  التي يطرحها  واإلنسانية 

يف  تجعله  التي  العوامل  أهم  من 

مواجهة ورصاع مع الحضارة اآلسيوية 

الصينية واإلسالمية.

املفكر  طرح  اآلخر  الطرف  ويف 

الفرنيس روجيه جارودي كتابه حوار 

الحضارات، وهدف املؤلف من خالل 

كتابه هو ان يخرتع الجميع مستقبل 

الجميع وقد أكد جارودي بأن أوربا 

املستوى  عىل  تقاليد،  ثالثة  وليدة 

ويف  الكاثوليكية  واألخالقي  الديني 

اإلغريقية  التقاليد  الفكري  املجال 

بالتقاليد  فتأثرت  السيايس  املجال  أم 

الحضارة  بأن  ذكر  وأيضاً  الرومانية، 

للعقل  األهمية  أعطت  الغربية 

املال  لرأس  أهمية  واعطاء  والفعل 

والسيطرة  السالح  يف  والتفوق 

واستغالل  واملحيطات  البحار  عىل 

ويشري  مصالحها.  لخدمة  الشعوب 

محاولة  إىل  كتابه  يف  جارودي  أيضاً 

إبادة  االستعامر  خالل  من  الغرب 

االزتك  كحضارة  األخرى  الحضارات 

واملايا يف أمريكا وبالنك يف املكسيك 

من  بالكثري  الغرب  تأثر  أيضاً  ويبني 

الحضارات األخرى حول العامل.

الرتكيز  كتابه  يف  جارودي  حاول 

الحضارات  بني  االلتقاء  نقاط  عىل 

وإيجاد أرضية مشرتكة للحوار واللقاء 

املجموعات  بني  والتكامل  والتفاهم 

فالرصاع  ثقافيا.  املختلفة  الحضارية 

االثنان  الحضارات  وحوار  الحضاري 

يف  الدولية  الساحة  عىل  يتفاعالن 

نشهده  وما  الجديد  العاملي  النظام 

الروسية  الحرب  قيام  األيام  هذه 

هنتنجتون  بها  تنبأ  والتي  األوكرانية 

واشارته  الحضارات  رصاع  كتابه  يف 

السالف  بني  املحتمل  االنقسام  إىل 

والسالف  أوكرانيا  غرب  يف  األوربيني 

يكون  لن  أوكرانيا  رشق  يف  الروس 

ولكن  العرقي،  االستقطاب  نتيجة 

صلة  ذات  الغالب  يف  سيكون 

باالختالف الثقايف هذا يجعل أوكرانيا 

دور  لدراسة  ممتازًا  أوليًّا  منوذًجا 

فقد  الحضارية.  والهوية  الثقافة 

الّدوليّة  املنظاّمت  من  الكثري  تبّنت 

وخاصة  الحضارات  بني  الحوار  فكرة 

ندوة  أّول  عقدت  حيث  اليونسكو 

أكتوبر  يف  املوضوع  حول  عاملية 

عام  يف  وأيضاً  بلشبونة،   1930 عام 

عنوان  تحت  ندوة  عقدت   1995

التّعّصب  وضّد  التّضامن  أجل  (من 

يف  الثقافات)  بني  حوار  سبيل  ويف 

جورجيا.  جمهورية  عاصمة  تبلييس 

وقد تبنت األمم املتحدة تقريراً معد 

من قبل 250 من كبار مثقفي العامل 

تحت عنوان (عبور خطوط االنقسام 

والحوار بني الحضارات).

وأكّد كويف عنان األمني العام لألمم 

الحوار  بأن  التقرير  هذا  يف  املتحدة 

وجميعنا  الحضارات  قدم  قديم 

بان  االستنتاج  نستطيع  له.  بحاجة 

متواجدان  الحضاري  والحوار  الرصاع 

فكلام تراجع الحوار حل محله الرصاع 

وكلام تقدم الحوار تراجع الرصاع.
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اليوم البرشية تقف عىل مفرتق طرق: 

سببها العوملُة العاملية الحالية، تحت هيمنة 

الرأساملية العاملية التي كشفت عن أنيابها 

األنسانية،  من  بالضد  الهشة  ومامرساتها 

األرضية  الكرة  صعيد  عىل  نشهد  باملقابل 

دينية،  عرقية،  رصاعات  للمخاطر:  صعوًدا 

لحرية  أخفاق  البيئة،  تدهور  سياسية، 

االنسان، منوُّ الفوارق الطبقية، فأوجد البؤس 

بني الناس. فطريق الخري األنساين بات شبه 

عقيامً وشبه مسدوداً. لذلك البد من طريق 

وتقدمه،  األنسان  تطور  مع  ينسجم  آخر 

حفاظاً عىل مستقبل الحياة البرشية العاثرة 

القامئة حالياً.

من  بسلسلة  مير  بدأ   .. الطريق  هذا 

املبادرات املُفّعلة يف أنحاء العامل، ولكّنها ما 

تزال غامضة وغري مرئية. كيف ميكننا أيجاد 

والسيايس  والبيئي  الرتبوي،  اإلصالح  طرُق 

الواقعية  لتغيري  االقتصادي،  و  واألجتامعي 

هي  مام  للخروج  برمتها،  العامة  الحياتية 

عليه اآلن، ألنهاء األمراض القامئة من جميع 

املناحي الحياتية .

تشهد  التي  األرض،  سفينُة  زالت  ما 

والتشنجات  والدينية  العرقية  الرصاعات 

السياسية واألجتامعية واالقتصادية قامئة عىل 

قدم وساق، فتواِصل سباقاتها نحو املجهول 

برسعة ال مثيل لها يف التاريخ. فهذه السفينة 

املتنوعة،  العلوُم  عديدة:  محركاٌت  تدفعها 

والسياسات املختلفة واالقتصاديات املبعرثة، 

ومخلفات الدين بجموده املريئ واملكشوف، 

وعوامل  واملتجددة،  املتطورة  والتكنولوجيا 

يحمل  املتوحش،  للرأسامل  الفاحش  الربح 

مليئاً  مًعا  والرش  الخري  إمكانات  منها  كلٌّ 

بالتناقضات الصارخة برصاع متواصل.

 لكْن، ال رباّن عىل منت هذه السفينة وال 

بوصلة يك توجهها نحو غد أفضل للمجتمع 

العاملي. فهل هي تسري يف الطريق الصحيح؟ 

ألسنا ذاهبني نحو املجهول الكاريث؟ هل من 

املمكن تغيري االتجاه نحو األفضل؟ إن أسوأ 

كارثة  أنها  احتامالً..  األكرث  هي  العواقب 

أن  محالة،  ال  قادمة  ولربمبا  محتملة،  نراها 

بالبرشية  حباً  فوراً،  وتجنبها  درئها  يتم  مل 

ومستقبلها املعاىف.

واملستقبيل  الحايل  املجرى  فتشخيَص 

حدثت  كيف  متاماً،  لنا  واضح  للعوملة: 

مع  وتتداخل  تتشابك  متعددة  أزماٌت 

برشيتُنا  فيها  تتخبط  التي  الكربى،  األزمات 

الواقع  لنا  ويبُنّي  الحقة.  املناقضة لألنسانية 

والرضاء  الرساء  يف  نتخبط  رصنا  العميل، 

متاماً  غامضاً  بات  الجديد  املستقبل  مًعا. 

لكن  للمجهول.  نعتقده  بعد  نتحسسه  مل 

من  يولد  فهو  غائباً،  ليس  الجديد  الطريٌق 

ال  قد  إصالحية  طرٍق  من  مجموعٍة  التحاِم 

تُعّد وال تحىص، وقد تؤدي بنا إىل تحّوالت 

عميقة، قد تذهلنا أكرث مام أذهلت البرشيَة، 

تلك التحّوالُت التي غرّيت قدميا مجتمعاِت 

والقطاف،  الصيد  عىل  قامئة  صغرية  بدائيًة 

للطبيعة،  البدايئ  االنسان  باستغالل 

ومتخضت عنها مجتمعات تاريخية يف نهايًة 

املطاف منذ بداياتها تحت مسمى املشاعية 

البدائية (الشيوعية البدائية).

عسري  هو  الحايل  عرصنا  رشور  أن 

للغاية، مل تفده علوم السياسة وال االقتصاد 

وال الدين وال األخالق ،كون السبل السالكة 

مستقبل  للغاية،  غامضة  البرشية  ملستقبل 

القيم  غياب  هو  والسبب  بالتشاؤم،  ميلء 

املوروثة  الدينية  وحتى  األنسانية  األخالقية 

بقلم: منصور عجاميا
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عن  ناهيك  الفاعل،  الوعي  غياب  يف  وراثياً 

غياب الضمري األنساين لقسم من البرشية.

أم  سلباً  قامئة  األحتامالت  جميع 

غالبية  يف  الغالبة  هي  األوىل  لكن  أيجاباً، 

نرى  نحن  كام  عملياً،  القامئة  األحتامالت 

أم  ممكن  الواضحة،  حقيقتها  عىل  األشياء 

غري ممكن!!، فذلك من املسلامت البرشية 

يف أوجه رصاعاتها النفعية دون وعي، ففي 

املؤملة،  الواضحة  لحقيقته  األنسان  فقدان 

ال  والتي  املعدودة،  سنينه  عدد  مبوجب 

نفسه  فريى  عاماً،   70-60 معدلها  يتجاوز 

يعيش أبد الدهر بعيداً عن املوت املحقق 

قامئاً  بات  للبرشية  الخوف  ال محالة! وهنا 

ال مفر منه، بسبب جشع متوحش قائم يف 

أستغالل األنسان ألخيه األنسان، حفاظاً عىل 

وازع  بال  مثن!،  وبأي  الرأساملية  ممتلكاته 

القانونية  القيم  خارج  ضمريي،  وال  ديني 

والنظامية األنسانية.

عامل اليوم يشهد تدهوًرا حيوياً أنسانياً، 

املتطور  التقليدي  السالح  النتشار  باألضافة 

وأزمة  برشياً،  املخيف  والكتلوي  والنووي 

الحضاري  التقليدي  التطور  أزمة  مزدوجة: 

أزمة  العوملة،  ظل  يف  التنمية  خالل  من 

املطلوبة،  الرقابة  خارج  الغربية  الحضارة 

الفاحش،  الربح  عىل جنوِن وجنوح  حفاظاً 

الغالبية  حساب  عىل  الرأساملية  واملنفعة 

العظمى للبرشية.

كام  العاملي  األشرتايك  النظام  نهاية 

يتصوره الغرب وما بعده، أستأسد الرأساميل 

خطرة  كوارث  نحو  سيقود  فهذا  املجنون، 

عىل البرشية يف نهاية املطاف.

واضحة  كذبة  باتت  الدميقراطية  أما 

عليها  العميل  التجاوز  بسبب  لها،  قيمة  ال 
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الرأسامل  بفعل  رقيب،  وال  حساب  دون 

القائم،  السيايس  األستثامر  سببه  الغبي، 

فهل ميكن لألنسان املتواضع النظيف الفاقد 

يصل  أن  الرأساملية،  واألمكانيات  للقدرات 

النقدي  أستثامره  القرار، خارج  ملوقع صنع 

ال!!،  والف  ال  بالتأكيد  األعالمية؟!  لحملته 

ميلك  ملن  ستكون  الحتمية  النتيجة  كون 

هي  فأين  والقوة،  والسلطة  والجاه  املال 

الدميقراطية الحقيقية العملية؟!.

أننا نرى بأن عاملنا اليوم مير بأزمة فكرية 

وعليه  وأردأ،  أسوأ  ومستقبله  يسء  مرده 

صارخاً  درساً  نستوعب  أن  علينا  يتوجب 

يربك  كونه  للعامل،  السكانية  الزيادة  يف 

الرأساملية العاملية املتوحشة، كونها ال متلك 

ناتجها  الحياتية،  االوضاع  معالجة  عوامل 

الجهل  بزيادة  املطلوبة،  األنسانية  نقيض 

العاملية  املجتمعات  يف  والتخلف  واألمية 

التعليمي،  العلمي  بالتطور  مقارنًة  عموماً، 

يف غياب املؤسسات التعليمية عىل مختلف 

مراحلها الدراسية، والدليل هو ما يحدث يف 

البلدان النامية واملتخلفة، وحتى الرأساملية 

املتقدمة نسبياً، بحرف الشبيبة عن مسارها 

املنشود، ضمن  ومستقبلها  الخالق  العلمي 

مغريات خارج األخالق، من ضمنها ظواهر 

الطائشة  واملغامرات  والقامر  املخدرات 

واألمراض  البرشي،  لألنتاج  الفاقدة  واملثلية 

املفتعلة منها كوفد 19 ( كورونا) مثاالً.

يتوجب  جدد  ملفكرين  أحوجنا  فام 

االشرتاكيني  املفكرين  خصوصاً  أحرتامهم، 

األوضاع  معالجة  بغية  العامة،  للفائدة 

للغاية،  املعقدة  األستثنائية  األنسانية 

واليساريني  املاركسيني  الفكرين  وخاصة 

عىل  أقتصاره  دون  واملتطورين،  املتجددين 

وبقية  وجيفارا،  ولينني  وأنجلس  ماركس 

فيهم  مبا  املاديني،  واملفكرين  الفالسفة 

بعيداً  وآخرين،  كانت  وعامنوئيل  فورباغ 

االعمى،  والتعصب  النفيس،  الحمق  عن 

والتكلس الفكري العقيم.

يف  الرأساملية  بأن  نعرتف  أن  علينا 

عن  ومتقدمة  متطورة  حالة  العوملة،  ظل 

سابقاتها للنظم األقتصادية املتخلفة، مقارنة 

بالنظم األقطاعية وشبه األقطاعية والعبودية 

األنسانية والعشائرية، التي دمرت البرشية 

يف مراحلها السابقة.

البرشية  خري  بني  قامئاً  الرصاع  سيبقى 

املستفعل  والرش  ودمارها،  ومستقبلها 

واملستنفل بني البرشية، منها العمل والبطالة 

والتفائل  واليأس،  واألمل  املقنعة،  والبطالة 

والتحرض  واألنتعاش،  واألنغالق  والتشاؤم، 

واألستقامة  والتقوقع،  والنهوض  والتخلف، 

واألنفتاح  والصدق،  والكذب  واألنحراف، 

والشفافية  والالخلق،  والخلق  والتقوقع 

والفساد، والنزاهة واألبتزاز وووالخ.

عرصالنهضة  عرصُنا  يكون  أن  يجب 

الحيّة، مبراجعة  والتقدم والتطور لألنسانية 

وغري  املنتج  دراسة  ويف  البرشية،  النفس 

املنتج، والفعل وردة الفعل، بتواضع أنساين 

والالمباالت  والفوقية  الرنجسية  عن  بعيداً 

براثني  من  بأنتشالها  املطلوبة،  لألنسانية 

الوحش الرأساميل، الفاتك ملستقبل الشبيبة 

املتطلعة نحو األبداع والتطور والتقدم.

فالذين ميلكون أفكاًرا ال ميلكون سلطة، 

والذين ميلكون السلطة ال ميلكون يف الغالب 

أفكاًرا، لذا علينا أن نبحث عن َمخرج إلنقاذ 

الحروب  يف  املحتملة،  كوارثها  من  البرشية 

الطائشة الدولية القامئة حالياً، والتي تطحن 

مرسوم  مخطط  وفق  العاملية،  الشبيبة 

سلفاً ألنقاص القوى العددية البرشية، بعد 

وسياسياً  وأجتامعياً  وخلقياً  نفسياً  عوقها 

وأقتصادياً.

القامئة،  الرأساملية  السياسية  الطبقة 

بالتقارير  تامة  بقناعة  مرضية  راضية 

واالستطالعات  واإلحصائيات،  والدراسات 

املتكررة للرأي، فكل يشء يجري من حولنا 

وكأننا ما زلنا نجهل منذ نحو قرن من الزمن، 

كنا  التي  األفكار  يف  تغرّي،  قد  ًيشء  كل  أّن 

عليه  البعيد. الزمن  يف  العامل  عن  نحملها 

هناك إفالس حاصل قائم يف الفكر السيايس، 

مبا  وتطوره،  وتجديده  تجدده  يتوجب  لذا 

العمل   .. اليوم  العامل.  يف  األنسان  يخدم 

السيايس املقتدر، ال يبايل وال يهتم باألعامل 

العامل. كونه مل يجد  التي تنجز حول مصري 

مكاناً يف فْكر الطبقة الرأساملية السياسية.

للشعوب،  املبتزة  الطبقة  هذه  إن   

واإلحصائيات،  الخرباء،  بتقارير  تكتفي 

بعد  بالعقول  نكاية  الرأي  واستطالعات 

وال  وثقافًة،  فكرًا  متلك  تعد  فلم  تخديرها. 

يعنيها هو  ما  متقدماً،  متطوراً  يعنيها علامً 

الربح املايل فقط. كل هذا وذاك هو مناقض 

املنقذ  الخالق  العلمي  املاركيس  للفكر 

للبرشية ال محالة.

املاركيس  الفكر  غياب  يف  العوملة 

يتعرث  الواقع،  أرض  عىل  عملياً  وتطبيقه 

محاسنها  من  بالرغم  محالة،  ال  أدائها 

قواسم  عىل  العامل،  التقاء  يف  وايجابياتها 

بأنفتاحها  األقتصادية  للرشاكة  مشرتكة 

والتقنيات  الوعي  وخاصة  العامل،  دول  عىل 

التكنولوجية العلمية الحديثة.

ومساندة  دعم  الجميع  عىل  يتوجب   

بغية  البرشية،  وتقدم  لخري  الثقايف  الوعي 

تفعيل  ظل  يف  األفضل،  نحو  الحياة  ترقية 

البد  التي  األجتامعية،  العدالة  وتطبيق 

العلمي  املاركيس  املنهج  وفق  تحقيقها  من 

برنامج  ضمن  سلفاً،  واملدروس  املتجدد 

متقدم ومتطور.

الحقد  رواسب  قلع   يتطلب  وهنا 

والكذب  والغباء  والضغائن  والكراهية 

واألنانية  والرعونة  والقساوة  والفساد 

والنفسية،  األخالقية  واألمراض  والفردية 

منها،  البد  التي  الخالقة  املباديء  هي  تلك 

العاملي،  أموراملجتمع  مجمل  معالجة  يف 

تتبنى  أخالقي  جذري  أصالح  لخلق 

اخفاقات  معالجة  يف  الحقيقية  األنسانية 

الحياة بسالسة سلمية سليمة، كل هذا يأيت 

بتبني، مبدأ نقد الذات، وتحليله ومراجعته 

ألزالتها  السلبيات  تشخيص  فيتم  دوماً، 

وصوالً لأليجابيات، مع أحرتام الرأي والرأي 

يفسد  ال  الرأي  (اختالف  مبدأ  وفق  اآلخر، 

للود قضية)، يجب تفعيله وتنقيته بالحوار 

والحوار ومن ثم الحوار الخالق بني البرش، 

بنكران الذات من أجل العام، وصوالً لفائدة 

املجتمع العاملي.

البرشية يف خطر،  بأن  علينا أن نعرتف 

والسياسية  األجتامعية  املصاعب  سببها 

الديني  التعصب  عن  ناهيك  واألقتصادية، 

الهدامة  األسلحة  تقنيات  وزيادة  والفكري، 

يتطلب  لذا  األنسانية،  للحياة  املدمرة 

الحيطة والحذر بأستخدام الثقافة األنسانية 

األخفاقات  ملعالجة  الخالقة،  املتطورة 

بأستخدام  ممكن،  وقت  بأرسع  الحاصة 

العقل املنتج املدبر لصالح البرشية وأنقاذها 

مام هي عليه اآلن.

كلمة مدير التحرير
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كلمة نائب رئيس التحرير

باالالف  يسبقونهم  العرب  ترى 

يفيد  ماذا  ولكن   .. كتأريخ  السنيني 

املايض  العريق الذي يتغنون به وهم 

للبنيان  ا ليوم  مل يضيفوا شرب واحد 

مباذا  العريقة.  وللحضارة  وللرصح 

يقتلون  وهم  باملايض  التباهي  ينفع 

علامئهم ومفكريهم ومبدعيهم دون 

فهم ووعي مبا يحصل؟ ملاذا ينعتون 

ويصفوهم  النعوت  بأقبح  الغرب 

ويدعون  والكفرة  بالشياطيني 

ولو  ألنفسُهم؟؟   والطهارة  القدسية 

بني  واملقارنة  األحصائيات  أجرينا 

وحتى  والفقر  القتل  لرنى  األثنني 

الفساد املبطن أضعاف مضاعفة عند 

العرب..   

الفرق أِذاً بينهام..... نقطة. 

بعضهم  مع  يعيشون  هم  ملاذا 

)  والعرب  البعض يف حالة (تحالف 

يف تخالف ؟.

مجموعة  بلداننا  يف  رأيت  هل   

فالجواب  دائم  تحالف  يف  دول 

فهم  النفي،  وهو  للجميع  معروف 

بعضهم  لنهش  ومتفاهمني  أبطال 

بني  تحالف  اي  ماقام  فاذا   . البعض 

او  أسقاط  أجل  من  فهو  دولتني 

أضعاف دولة شقيقة أخرى. واألمثلة 

الكثري  والزال  لدينا  وكثرية  واضحة 

ينادي يف الفضائيات واألخبار باننا امة 

واحد  ومصري  واحد  وشعب  واحدة 

والحقبقة هي انهم ينهشون بعضهم 

البعض وكلام سنحت  الفرصة وعىل( 

أتفه األمور) ، وشهدنا امثلة عىل ذلك 

يف العقود األخرية بني الدول العربية 

واىل اليوم.. 

 الفرق بينهام  نقطة .

عندهم يهتم الحكام ( بأستقالل 

 ( بأستغالل   ) وعندنا  شعوبهم   (

شعوبهم.. 

بني  بسيطة  مقارنة  أجرينا  ولو 

فرتى  وغربيتني  عربيتني  دولتني  اي 

حكامنا عند تسلمهم مقاليد الحكم( 

اي  بدون  عادة  يحصل  والذي 

تحصل  .كالتي  دميقراطية  أنتخابات 

يف الغرب). هذا ..أن مل يأيت بأنقالب 

عسكري أو مؤامرة لقلب الُحكم. 

 فرتى هذا الحاكم ..يحاول بسط 

وأستغالل  سلطتِه  وتقوية  نفوذه 

هذا  به  يفكر  ما  وكل  شعبِه.  أموال 

القائد!! حال تسلمِه الحكم هو بقائُه 

عىل الكريس حتى املوت. فرتاه يُسْن 
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هم يتفاهمون( بالحوار)  والعرب 

يتفاهمون  (بالخوار ) .

 والفرق بينهام نقطة .. 

هم يعيشون مع بعضهم البعض 

يف   والعرب  تحالف)    ) حالة  يف 

(تخالف ) .

 والفرق بينهام  نقطة .. 

عندهم يهتم الُحكام ( باستقالل 

 ( بأستغالل   ) والعرب  شعوبهم   (

شعوبهم .. والفرق بينهام نقطة . 

وألبنائنا  غناء  ألبنائهم  املستقبل 

َعناء .

 والفرق بينهام  نقطة...   

  احببت ان أبدأ هذا املقال بهذه 

أحدى  يف  عيل  مرت  التي  املقدمة 

املقدمة  هذه  ان  وحقيقة  قراءايت، 

شعوب  وواقع  حال  لنا  تلخص 

منطقتنا.  ولو ابتدأنا منذ السطراألول 

..ترى  الغرب  وهم  العرب  حيث 

ببطوالتهم  دامئا   يتفاخرون  العرب 

وانتصاراتهم وحضارة وتراثهم ، وهذا 

قارنا  لو  بالتأكيد ولكن  حق مرشوع 

بني تاريخ العرب وتأريخ بعض الدول 

واملتطورة،  العهد  الحديثة  الغربية 
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كلمة نائب رئيس التحرير

القوانيني الدموية وأحكام املوت لكل 

سلطتِه،   بوجه  او  بوجهِه  يقف  من 

الذين  الُحكام  اىل  نظرة  القينا  ولو 

األخرية  العقود  يف  العراق  حكموا 

أستغلوا شعوبهم  نراُهم  اليوم   واىل 

ومل  وطنهم   ودمروا  قوتِهم  ورسقوا 

أستغاللهم  من  الطبيعة  حتى  تسلم 

وجَشعهم.

  وما اكرث األخبار التي تردنا من 

األعدام  أحكام  املنطقة بصدور  دول 

الُحكام  ضد  ثورات  نشوب  حالة  يف 

حتى  أو  واألستغالليني  املستبدين 

خروج مظاهرات سلمية..   

الفرق  بينهام  نقطة . 

و   ( (َغناء  ألبنائهم   املستقبل 

ألبنائنا  ( َعناء )..... 

تسعى  الغربية  البلدان  كل 

يف  أبناءها  أِسعاد  أجل  من  جاهدة 

من  الكريم  العيش  متطلبات  كل 

األجتامعي  كالضامن   . الخدمات 

الكوادر  وتشجيع  الصحية  والرعاية 

وغريها..  والفنية  والرياضية  العلمية 

ونرى برملاناتهم يناقشون أي مشكلة 

للمواطن  خدمة  فيه  موضوع  او 

أبناءهم  لذا ترى   . العامة  واملصلحة 

ويخرتعون.   ويتميزون  يتفوقون 

الوطن  شأن  أعالء  تكون  والنتيجة 

وترفيه  األُمم  بني  ومكانتِه  واملواطن 

أبناءه ، وبناء مستقبل زاهر لهم . أما 

مستقبل أبناءنا فحدث وال َحرج. 

اذا الفرق وبينهام نقطة.... 

من  نكتبها  حني  نقطة  حقا  انها 

السهولة  إِزالتها بكبسة بسيطة عىل 

إِزالتها  ...ولكن  الحاسوب  أزرار  أحد 

من الواقع األليم واملرير الذي تعيشه 

شعوبنا صعب . لألسف هذه النقطة 

وأعدمت  الفقراء  من  الكثري  خلفت 

الكثري من املعارضني وسحَقْت العديد 

ورمتُهم  واملفكرين  العقول  من 

وطِنهم  حدود  من  نقطة  أبعد  اىل 

.وتحملوا امل الفراق والغربة. . 

الخريين  من  البعض  والزال   

العراقيني  من  لوطنهم  واملخلصني 

إِزالة  يحاولون  املنطقة.  وشعوب 

ِبأوطانِهم   للنهوض  النقطة  هذه 

العامل  بقطار  تلتحق  من جديد. ليك 

الجديد الذي مل مير ِبُهم اىل األن... 

النقطة  هذه  بأن  متفائل  الزلت 

وسيكون  العراق  عن  ستزول  السوداء 

يف املستقبل القريب النموذج األول يف 

منطقتنا (رغم كل الدسائس واملؤامرات 

ضعف  ورغم   ضدُه  ُحيكت  التي 

االنسان  ألن  وفشلها)   الحكومات 

سامت  ويحمل  وعنيد  قوي  العراقي 

للتطور  وحبه  وروحِه  بعقلِه  القيادة 

بان  الله  ونحمد  والنهوض.  واألخرتاع 

تتوضح  بدت  التفاؤل  عالمات  بعض 

يف معامل  الحياة متمثلة بنظرة الجيل 

الجديد ملا يحملوَن من افكار تنويرية 

وحضارية يف عقولهم،  كحقوق املواطن 

واملواطنة والتعايش السلمي واملساوات 

كل  وبرغم   . الواحد  الوطن  أبناء  بني 

الجراح والتي هي افرازات ملا حصل يف 

العراق عرب السنوات املظلمة التي مرت 

به وخصوصا بعد سقوط نظام الخكم 

يف 2003م

هناك  ننىس  ال  أن  أيضاَ  علينا    

من  أبتدأت  الشعوب  من  الكثري 

بُنيتها  ُدمرت  أن  بعد  الصفر  نقطة 

واملانيا  اليابان  مثل  بالكامل  التحتية 

وغريها ، بعد الحرب العاملية الثانية  

املتطورة  الدول  من  تعد  األن  وهي 

يف العامل وهي المتلك نصف ماميلكه 

ألقينا  ولو  خريات.  من  العراق 

الشعوب  هذه  اىل  رسيعة  نظرة 

من  وأصبحت  بقوة  نهضت  التي 

القوي  العاملي  األقتصاد  ذات  الدول 

سحرية  عصاً  متلك  تكن  مل  فرناها 

ال   . الكبرية   الطفرة  هذه  ألحداث 

بل تكاتفت الجهود بني أبناء الوطن 

وأديانهم  قومياتهم  بأختالف  الواحد 

قدم  والجميع  والوانهم.  ومذاهبهم 

وناضل وكافح لبناء الوطن من جديد 

وكانت لهم قيادات حكيمة ووصلوا 

اليوم اىل ما سعوا اليه وهم يعيشون 

بعدهم  من  ستأيت  التي  واألجيال 

باقي  مع  وبأحرتام  وأمان  برفاهية 

الشعوب األُخرى.

أن  املنطقة  شعوب  لكل  ندعوا   

وندعوا  وشعوبهم  أوطانهم  تزدهر 

تعمل  أن  القادمة  الجديدة  األجيال 

الوطن  لبناء  وتضحية  جهد  بكل 

والتكنلوجيا  والعلوم  الوعي  ونقل 

اىل أوطانهم وأن يتعلموا من تجارب 

أجدادهم املريرة  يف األبتعاد عن كل 

مظاهر التعصب والتحزب والتطرف 

الديني وخصوصاً (األسالم السيايس). 

من  الجميل  بأرثهم  يتمسكوا  وأن 

املبني  الحقيقي  واألميان  التقاليد 

اآلخر.  وقبول  التسامح  ثقافة  عىل 

وأن يسعى الجميع اىل تأسيس دولة 

تحت  بالتساوي  تحكمهم  مدنية 

أبناء  بني  والقوانني  الدستور  طائل 

أديانهم  بأختالف  الواحد  الوطن 

وقومياتهم ومذاهبهم.

نتمنى أن تزول  النقطة السوداء 

التي أخرت أوطاننا وأرهقت شعوبنا  

ومل تبقى بعدها وبينهام نقطة.
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ورياضة طب

أنواع التأهيل

 	PHYSICAL) الفيزيايئ  التأهيل 

وهو   (REHABILITATION

االختالالت  عالج  املتضمن  النوع 

الحركة  اعادة  إىل  ويهدف  الوظيفية 

عن  االمل  وتقليل  واالستقرار  والقوة 

ويعترب  املقننة.  التامرين  طريق 

التأهيل  انواع  احد  الريايض  التاهيل 

الفيزيايئ.

املهني 	  التأهيل 

O C C U P A T I O N A L )

ويهدف   (REHABILITATION

عىل  الشخص  امكانية  اعادة  إىل 

اليومية  الحياتية  بالنشاطات  القيام 

ومهارات العمل.

 	SPEECH) الكالمي  التأهيل 

REHABILITATION or

بقلم: د. فالح فرنسيس

التأهيل في ال��اضة

الرياضية  واالصابات  عامة  بصورة  املرضية  الحاالت  معظم  بأن  املعروف  من   

عىل وجه الخصوص تحتاج يف فرتة النقاهة والفرتة التي تعقبها إىل برنامج خاص من 

التامرين الرياضية التي متكن املريض أو الريايض املصاب تدريجياً من استعادة كفاءة 

الجهاز الحريك من عضالت إىل عظام ومفاصل باإلضافة إىل استعادة اللياقة البدنية 

التي سوف تؤهله للعودة املامرسة التدريب االعتيادي ضمن لعبته الرياضية. هذه 

الربامج هي ما نسميه بالربامج التأهيلية والتي بدونها قد ال يستطيع الريايض بعد 

شفائه من العودة إىل املالعب بسهولة ومبستواه السابق، أو قد يتعرض إىل االصابة 

أو االنتكاسة التي ستبعده من جديد عن لعبته املفضلة.

أو  مرضية  بحالة  املصاب  الشخص  مساعدة  عملية  انه  عىل  التأهيل  يعرّف 

اصابة ما، عىل استعادة املهارات املفقودة والعودة إىل املستوى األقىص من الكفاءة 

البدنية. وحسب منظمة الصحة العاملية (WHO) فإن التأهيل أو "إعادة التأهيل" 

هي مجموعة من التداخالت الالزمة عندما يعاين أحد األشخاص أو يحتمل ان يعاين 

من قيود تحّد من قدرته عىل تأدية وظائفه اليومية نتيجة الشيخوخة أو وضع صحي 

ومن  الصدمات.  أو  واإلصابات  االضطرابات  أو  املزمنة  االمراض  ذلك  يف  مبا  معني، 

أمثلة القيود املعيقة لتأدية الوظائف وجود صعوبات يف التفكري أو الرؤية أو السمع 

أو التواصل أو الحركة أو تكوين عالقات أو االحتفاظ بفرصة عمل. إعادة التأهيل 

الشاملة  اإلتاحة  جانب  إىل  الشاملة  الصحية  التغطية  مكونات  من  أسايس  مكّون 

للجّيد من الخدمات التعزيزية والوقائية والعالجية وامللطفة.
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ورياضة طب

إىل  يهدف  الذي   (THERAPY

والتواصل،  التكلم  صعوبات  تعديل 

أو صعوبات البلع.

 	RESPIRATORY)  التأهيل التنفيس

REHABILITATION or

therapy) ويستخدم عند االشخاص 

يف  صعوبات  من  يعانون  الذين 

مساعدتهم  إىل  ويهدف  التنفس، 

والحفاظ  التنفيس  الضيق  تقليل  يف 

التنفسية،  املجاري  عمل  عىل سالمة 

البخاخات  استعامل  عىل  والتدريب 

أو االوكسجني عند الحاجة.

 	COGNITIVE) اإلدرايك  التأهيل 

ويهدف   (REHABILITATION

والتفكري  الذاكرة  تحسني  إىل 

والترصفات الشخصية.

النفيس 	  التأهيل 

P S Y C H O L O G I C A L )

ويهدف   (REHABILITATION

إىل السيطرة عىل الحاالت واملصاعب 

النفسية والعاطفية ومساعدة املرىض 

بالتعامل  االمراض  بهذه  املصابني 

والدخول إىل املجتمع.

TOTAL) املريض ككل

 (PATIENT

كوحدة  املريض  نعامل  ان  يجب 

للجسم  شاملة  التامرين  وتكون  واحدة. 

الداخلة يف  ككل. أما املحتويات االساسية 

الربنامج التأهييل فتشتمل عىل ما ييل:

 	PAIN) األمل  عىل  السيطرة 

.(MANAGEMENT

للمفاصل 	  الحريك  واملجال  املرونة 

FLEXIBILITY AND JOINT)

.(ROM

 	STRENGTH) واملطاولة  القوة 

AND ENDURANCE) قد تؤدي 

ضعف  إىل  الحريك  الجهاز  اصابات 

وضمور العضالت ونقص يف االمكانية 

متارين  اعطاء  يجب  لهذا  الهوائية، 

املقاومة  أو  الحديد  (متارين  القوة 

املطاولة  متارين  مع  الهيدروليكية)، 

الرشيط  أو  الثابتة  الدراجة  عىل 

الدوار.

والتوافق 	  الحيس  االستشعار 

PROPRIOCEPTION AND)

.(COORDINATION

الوظيفي 	  التأهيل 

F U N C T I O N A L )

.(REHABILITATION

التقوميية 	  املساعدات  استعامل 

 (THE USE OF ORTHOTICS)

لإلصابة 	  النفيس  التأثري 

PSYCHOLOGY OF)

.(INJURY

STAGES مراحل إعادة التأهيل

OF REHABILITATION

إىل  التأهييل  الربنامج  تقسيم  ميكن 

ثالثة مراحل رئيسة هي: 

للتأهيل . 1 االبتدائية  املرحلة 

INITIAL STAGE OF)

وتعتمد   (REHABILITATION

عىل  السيطرة  عىل  األوىل  بالدرجة 

االمل والتورم ان وجد، وتستمر لفرتة 

العملية  أو  االصابة  من  أيام   6  –  4

يف  املرحلة  هذه  وتبدأ  الجراحية. 

االويل  العالج  بدء  منذ  االصابة  حالة 

ورفع  والراحة  والتثبيت  بالتثليج 

.(.R.I.C.E) الطرف

للتأهيل . 2 املتوسطة  املرحلة 

INTERMEDIATE STAGE)

OF REHABILITATION) وتبدأ 

هذه املرحلة من اليوم الخامس بعد 

االصابة وتستمر ملدة 8 – 10 أسابيع. 

هو  خاللها  الرئييس  الهدف  ويكون 

املجال  واعادة  العضالت  تأهيل 

هذه  وتتضمن  للمفاصل.  الحريك 

العالجية  التامرين  جميع  املرحلة 

واآليزوتونية  اآليزومرتية  العضلية 

إىل  باإلضافة  واآليزوكينيتيكية، 

والتوافق  بالتوازن  الخاصة  التامرين 

العصبي العضيل.

للتأهيل . 3 املتقدمة  املرحلة 

ADVANCED STAGE OF)

وهي   (REHABILITATION

وترتكز  الربنامج  من  االخرية  املرحلة 

الوظيفية  العالجية  التامرين  عىل 

إىل  الالعب  اعادة  إىل  تهدف  والتي 

املامرسة الرياضية املتخصصة بلعبته.

RETURN العودة إىل الرياضة

TO SPORT

يعتمد قرار الفريق التأهييل بالسامح 

الرياضية  املامرسة  إىل  بالعودة  للريايض 

عىل املؤرشات التالية:

للريايض 	  البدنية  اللياقة  تكون  ان 

متامشية مع لياقة الالعبني يف الفريق 

اليها  سيعود  التي  املجموعة  أو 

الالعب املصاب.

ان مير من اختبار التكنيك التخصيص 	 

الذي يعده مدرب الفريق الريايض.

بالتدريب 	  املصاب  الريايض  يبدأ  ان 

املجموعة  أو  الفريق  مع  الجامعي 

الفريق  اعضاء  احد  مراقبة  تحت 

التاهييل.

مرحلة 	  إىل  تدريجياً  ادخاله  يتم  ان 

املسابقات جزئياً ثم كلياً.

البد لنا يف االخري ان نؤكد عىل اهمية 

والكوادر  للرياضيني  والتثقيف  التوعية 

التدريبية واالدارية حول تفاصيل مداخالت 

إىل  الوصول  لغرض  وذلك  التأهيل  اعادة 

إىل  الريايض  اعادة  يف  املنشودة  االهداف 

املالعب بأعىل مستوًى وبأقرص فرتة زمنية 

ممكنة بعد االصابة أو املرض. 

من  لنا  البد  الكريم..  القارئ  عزيزي 

الريايض  التأهيل  قوانني  ان  عىل  التأكيد 

قوانني  مع  معظمها  يف  تتامىش  اعاله 

االعتياديني  للناس  الرياضة  التأهيل خارج 

سواء يف العمل أو يف الحياة العامة.
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الفيلسوف االملاين هيجل الذي رفعها  

اىل قمة املثالية.

الفلسفة املادية

او  املعارض  الفلسفي  التيار  هو 

باالشياء  يؤمنون  للمثالية،  املعاكس 

التجربة  اجراء  ميكن  التي  املحسوسة 

عليها وفحصها. يرجع رواد هذا التيار 

كل الظواهر الكون اىل الطبيعة املادية 

للقوى  اي وجود  وينكرون  الطاقة  او 

الغيبية. من اعالمهم يف عهد االغريق 

(العنارص  االيونية  املدرسة  فالسفة 

النظرية  (صاحب  االربعة)،ولوقيبوس 

ومن  دميوقريطس،  وتلميذه  الذرية) 

االن   لحد  التنوير  عرص  من  اعالمهم 

توماس هوبز وجون لوك وديفيد هيوم 

واخريا كارل ماركس وزمالئه (فيورباخ 

وانجلز ولينني). حسب املدرسة املادية 

ال  مادي  كله  الكون  او  الوجود  ان 

تخضع  خارجية  خفية  قوة  اي  يوجد 

وجود  تنكر  اخرى  بكلمة  املادة،  لها 

بكل  فالحياة  الكون.  لهذا  خالق  اي 

فيزيائية-  حالة  وظواهرها  غرائبها 

كيميائية بني املادة والطاقة ال غري، ال 

روحي  او  ميتافيزيقي  بعد  اي  يوجد 

لهذا الوجود.

املثالية الديالكتيكية

هي الفلسفة الجدلية التي وضعها 

فلسفة

هيجل  الكبري  االملاين  الفيلسوف 

معتمدا عىل ارهاصات الفكر الفلسفي 

مثل  سبقوه،  الذين  االملان  للفالسفة 

هيجل  يرى  وشلنج.  وفيخته  كانط، 

واحدة  وحدة  الكل  (الكون)  العامل 

الحقيقة  وهو  معا)،  املوجودات  (كل 

الكل  هذا  لكن  و  املطلقة.  النهائية 

املعقد املتكون من اجزاء متناثرة هو 

روحي وليس مادي. حسب هيجل ان 

الكون يف صريورة مستمرة من التطور 

املطلقة، حيث  الحالة  اىل  يصل  لحني 

تعي الروح الكلية (الكون) ذاتها متاما. 

فيها  تتحد  التاريخ  من  نقطة  تلك  يف 

يكن  لن  و  الذاتية،  مع  املوضوعية 

هناك اي متيز بني االثنني.

خالل  من  العملية  هذه  تتحقق 

املوضوع  بني  الديالكتييك  الرصاع 

ونقيضه لينتج مركب جديد. ان حركة 

الذات  تناقض  حينام  تحصل  التغري 

شعورها  بسبب  عليها)  (تثور  ذاتها 

عاجزة عن  انها  اكتشافها  او  بالنقص، 

تحقيق كل رغباتها، فتبحث عن كيفية 

تعويض هذا النقص، فتقفز عن طريق 

من  اعىل  درجة  اىل  (الوعي)  الفكر 

الوعي،  فتجد ال حل امامها سوى ان 

تندمج مع نقيضها لتكون كيان جديد( 

عملية  هي  تلك  الجديد)  املركب 

يف  اليشء  ماهية   ": بالسلب  الشعور 

فطبيعة  وجوده،  حالة  مع  تناقض 

دیاکتیکیۀ هیجل
وجدلیۀ کارل مارکس

بقلم: يوحنا بيداويد- ج ١ -

الفلسفة  وتاثري  الهمية  بالنظر 

هيجل  ديالكتيكية  وباالخص  املثالية 

ادى  والذي  الفلسفي،  الفكر  عىل 

ذات  فلسفية  مدارس  عدة  ظهور  اىل 

والوجودية  املاركسية  مثل  مادي  بعد 

سوف  املادية  واالنسانية  والوضعية 

عىل  القادمة  اعداد  خالل  نتطرق 

املدراس بصورة مخترصة  جميع هذه 

واجراء  افكارها  تبسيط  محاولني 

املني  نقدها  ثم  ومن  بينها  املقارنة 

لقراء  مفيدة  الدراسة  هذه  تكون  ان 

الفكر الفلسفي القالئل يف العرص.

الفلسفة املثالية

الفكر  هي  املثالية  الفلسفة 

املفاهيم  يتناول  الذي  الفلسفي 

امليتافيزيقية،غري  الفلسفية  والقضايا 

او  فحصها  ميكن  ال  والتي  املادية، 

من  التاكد  او  عليها  تجربة  اي  اجراء 

التيار  هذا  رواد  لكن  ماديا،  صحتها 

صحة  عىل  االستدالل  ميكن  يؤمنون 

هذه القضايا باملنطق والفكر (العقل) 

الفلسفة  تعطي  الصويف.  والشعور 

الروح  او  للعقل  االولوية  املثالية 

املادة.  عىل  الفكر  باسبقية  ويؤمنون 

من اهم اعالم هذا التيار يف الفلسفات 

وارسطو  افالطون  القدمية هريقليطس 

ومن الفلسفات الحديثة جورج بريكيل 

ولبينتز وكانط  وشلينج وفخته واخريا 
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اىل  تدفعه  ماهيته  هي  التي  اليشء 

حالة  اىل  وجوده  حالة  يتخطى  ان 

اخرى"((1)).

ما  عدد  يف  تحصل  العملية  هذه 

اي  الكون،  يف  املحاوالت  من  نهاية 

هناك رصاع دامئي مستمر بني القضية 

الجديد  املركب  النتاج  ونقيضها 

املتكون من اتحادهام يف اصغر جزئية 

كل  ويف  لحظة  كل  ويف  الكون  من 

مكان. ومن هذا املركب الجديد تبدا 

من  العملية  تعاد  اي  مسرية جديدة، 

جديد 

حسب هيجل ان التاريخ هو تاريخ 

الفكر االنساين، النه الكائن الوحيد له 

بني  والتميز  بالوجود  الشعور  امكانية 

ذاته والعامل الخارجي. االنسان وحده 

العامل  عىل  تسيطر  التي  العقل  ميلك 

ويحكم التاريخ . اذا التاريخ هو مسار 

املراحل التي اختارها العقل بحثا عن 

النهاية  يف  لكن  الذايت،  كيانه  تحقيقه 

يحصل تحقيق الحرية املطلقة للكيان 

مهمة  اذا  الكون).  اجزاء  (كل  الكيل 

او  ذاتها  فهم  هي  التاريخ  يف  الروح 

هذه  تحقيق  خالل  ومن  تحقيقها، 

يف  املطلق  الوعي  يتحقق  العمليات 

الرصاع  يتوقف  حينام  التاريخ  نهاية 

الرثموداينامئيك  قوانني  وتتوقف 

الثالثة من العمل.

من االمثلة التي يرضبها هيجل يف 

رشح جدليته عالقة االنسان مبجتمعه. 

شيئا  يخرس  ان  يضطر  كفرد  االنسان 

اىل  ينتمي  حينام  خصوصيته  من 

دولة،  دينية،  (جامعة  برشية  جامعة 

قومية) ويخضع العرافها او قوانينها ، 

رضورة،  هي  العملية  لهذه  قبوله  ان 

مدخل إىل الفلسفة، د. هادي فض   (1)

والتوزيع،  والنرش  للطاعة  املواسم  دار  الله، 

الطبعة األوىل، بريوت-لبنان 2002، ص 172.

الجامعية  العالقة  هذه  بدون  الن 

االهداف  من  كثري  له  يتحقق   لن 

(خدمات، امن، طعام، انسانيته تكون 

الشعور  هيجل  يرى  هكذا  ناقصة). 

من  وتوسيعها  عالقته  تقوية  برضورة 

من  لكن  ذاته،  مصلحة  تحقيق  اجل 

هكذا  باقامة  االفراد  كل  قيام  خالل 

مجتمع  يتحقق  صادقة  بصورة  عالقة 

اي  النهائيةللحقيقة،  الصورة   ، مثايل 

(سلب  انانيته  الفرد  يتجاوز  حينام 

افراد  بقية  مع  عالقة  ويقيم  حريته) 

وعيه  من  نابع  قراره  يكون  مجتمعه 

بان مصلحته تفرض عليه ان يتجاوزها.

الجدلية املادية (الفكر املاركيس)

التحاق  خالل  من  ماركس  كارل 

بحلقة تالميذ هيجل ((2)) التي شكلت 

عنده  اختمرت  االخري،  وفاة  بعد 

نظرية جديدة. يف النهاية قرر االعالن 

والعامة  املفكرين  برشت  التي  عنها، 

مبقولة غريبة اال هي :"موت الفلسفة 

الحديث،  العرص  يف  معا  والالهوت" 

عىل  الرتكيز  اال  االنسان  عىل  وما 

و  االجتامعية  القوانني  تنظيم  اعادة 

النظام السيايس بسبب تاثريهام الكبري 

او  الفقراء  باالخص   البرش  حياة  عىل 

.حيث  الربوليتارية)  الطبقة  العامل( 

التاريخية  املادية  :"بان  انجلز  يقول 

قبل  انحرصت،  التي  الفلسفة  طردت 

مجال  يف  االخرية،  انفسها  تلفظ  ان 

حلقة تالميذ هيجل التي شكلت   (2)

شملت  برلني  يف   1827 عام  يف  وفاته  بعد 

باورو  ادجار  واخوه  باور  برونو  من  كل 

ماكس شوتر، وموىس هيس، وروج، ودافيد 

شرتاوس، وفيورباخ و هايزنربج. نقد فلسفة 

د.  (كريكجورد-فيورباخ-ماركس)،  هيجل 

للطباعة  التنوير  طار  خليفة،  حسن  فريال 

والنرش والتوزيع، بيوت- لبنان، 2006، ص 5.

الفكر الخالص(هيجل) الذي ال عالقة 

له بالواقع"((3)).

ركزت املاركسية عىل ان الحل ليس 

الفالسفة  قىض  التي  املعرفة  زيادة  يف 

البحث  يف  وقرون  قرون  واالديان 

والتدقيق  الظواهر  ومراقبة  والتقيص 

اىل  للوصول  بينها  املقارنة  واجراء 

 - االقتصادي  النمط  يف  امنا  تفسريها، 

كيفية  يف  الحل  يكون  امنا  السيايس، 

انتاجي  نظام  من  الواقع  تطوير 

ضعيف غري عادل، اىل نظام اقتصادي 

القضاء  يتم  فيه  وعدالة.  كفاءة  اكرث 

عىل فكرة االرباح من صاحب رأسامل 

تحويله  ويتم  املستثمر  يجنيه  الذي 

لصالح الجميع.

الخالصة

مل  واملادية  املثالية  بني  الرصاع 

يف  الرصاع  احتدم  لكن  بجديد،  يكن 

االنسان  جرب  وقد  االخريين،  القرنني 

كال املسارين، لكن مع االسف الفائدة 

عىل  محدودة.  كانت  منهام  املرجوة 

املاركسية  يف  الطباوي  الفكر  الرغم 

الذي  الفكري  الضيق  لكنها  املادية 

مارسته بحيث وصلت اىل مرحلة الغاء 

الذي كان  املبدا  حرية االنسان نفسه 

يقدسه كال التيارين تم نقضه. مثالية 

سوى  تكن  مل  قناعتي  حسب  هيجل 

والديانات  الفلسفات  يف  اىت  ما  تكرار 

الرشقية.

سنجري  سوف  القادم  العدد  يف 

ومادية  هيجل  مثالية  بني  مقارنة 

ماركس.

عيل  د.  واإلنسان،  الفلسفة   (3)

والطبع  للدراسات  اإلنسانية  دار  الشامي، 

بريوت  األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  والنرش 

لبنان، 1991 ص، 234.

فلسفة
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أسرتاليات

يتمتع املواطن األسرتايل خارج أسرتاليا بحق طلب املشورة 

حال  يف  الخارج  يف  املوجودة  األسرتالية  البعثات  من  القانونية 

التعرض للمالحقة او التوقيف، تقدم القنصلية األسرتالية بعض 

املحامني  عن  التفاصيل  تقديم  فيها  مبا  القانونية،  الخدمات 

املحليني وتفاصيل املرتجمني الشفويني ومشورة قانونية مبوجب 

قوانني البلد الذي تم القبض عىل الشخص فيه ال تقدم املساعدة 

معرًضا  متهور  أو  قانونية  غري  فعل  ارتكاب  حال  يف  القنصلية 

الشخص أو اآلخرين للخطر.

التي  الحقوق  زيد عىل  أبو  د. طلعت  الهجرة  وكيل  أضاء 

األسرتالية،  الحدود  خارج  ملواطنيها  األسرتالية  الجنسية  تكفلها 

مستهاًل مداخلته بأن لكل مواطن أسرتايل خارج أسرتاليا الحق 

البعثات األسرتالية املوجودة يف  بطلب املشورة واملساعدة من 

األسرتايل  املواطن  أن  زيد  ابو  طلعت  د.  رشح  املضيف.  البلد 

التقدم بطلب لألطفال املولودين يف الخارج ليصبحوا  يحق له 

عىل  للحصول  بطلب  التقدم  كام  بالنسب  أسرتاليني  مواطنني 

جواز سفر أسرتايل أو إصدار جوازات سفر ووثائق سفر بديلة 

البعثات  توفر  ذكر،  ما  اىل  "إضافة  قائاًل:  معنّي  رسم  مقابل 

الديبلوماسية بعض الخدمات القانونية، مبا فيها توفري الشهود 

القانونية  والتأكيدات  القسم  أداء  وعملية  الوثائق  وتصديق 

وطبًعا هناك رسوم مرتتبة".

معلومات  بتقديم  الديبلوماسية  البعثات  وتقوم  هذا 

مفصلة عن األطباء املحليني واملستشفيات يف الحاالت الطارئة 

كام املشورة والدعم يف مجموعة واسعة من القضايا األخرى مبا 

يف ذلك وفاة األقارب يف الخارج واألشخاص املفقودين والخطف. 

ويف هذا اإلطار يقول أبو زيد: "إذا كنت ضحية العتداء خطري 

الحقوق اليت تكفلها الجنسية األسترالية: هل يتمتع المواطن 

األسترالي بالحقوق ذاتها خا�ج األرايض األسترالية؟

إعداد: مخلص يوسفإعداد: مخلص يوسف

البعثات الدبلوماسية بتقديم املساعدة  أو جرمية أخرى، فستقوم 

وتفاصيل  املحليني  املحامني  تفاصيل  ذلك  يف  مبا  لك،  املناسبة 

باالتصال  القنصلية  "تبادر  منوًها:  وأردف  الشفويني".  املرتجمني 

بأصدقاء أو أفراد عائلة الشخص نيابة عنه بعد أخذ موافقته، ويف 

بعض الظروف قد تتصل بهم عندما إذا كان الحصول عىل املوافقة 

غري ممكن".

الدويل واالضطرابات  الطارئة، حاالت اإلرهاب  الحاالت  أما يف 

الديبلوماسية  البعثات  تضع  الطبيعية  الكوارث  ووقوع  املدنية 

يتمكن  ذلك،  اىل  إضافة  مرتتبة.  رسوم  فرض  مع  خاصة  ترتيبات 

يف  التصويت  من  األسرتالية  األرايض  خارج  األسرتايل  املواطن 

التعرض  حال  أما  الواليات.  وانتخابات  الفدرالية  االنتخابات 

من  املساعدة  األسرتالية  القنصلية  تقدم  التوقيف،  او  للمالحقة 

املرتجمني  وتفاصيل  املحليني  املحامني  عن  تفاصيل  إعطاء  خالل 

الشفويني إذا كانت هناك حاجة لهم لتقديم املشورة حول كيفية 

املتابعة مبوجب قوانني البلد الذي تم القبض عىل املواطن األسرتايل 

فيه، وتابع أبو زيد موضًحا: "ال تقدم القنصلية املساعدة يف حال 

أو  أو بشكل متكرر  أو متهور عن عمد  قانونية  القيام بفعل غري 

بسبب اإلهامل ويف حال تعريض اآلخرين للخط". رشح أبو زيد أن 

هناك مجموعة من املهام التي هي خارج نطاق دور القنصلية أو 

التي ال نقدمها ألسباب تتعلق بالسياسات، ومنها:

بوضع 	  القيام  أو  آخر  بلد  يف  االسرتاليني  وأمن  سالمة  ضامن 

ترتيبات السفر.

أو 	  الشفوية  الرتجمة  توفري  أو  القانونية  االستشارة  تقديم 

املحامني  عن  التفاصيل  توفري  ميكننا  أنه  مع  الوثائق  ترجمة 

واملرتجمني املحليني.
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أسرتاليات

 300 مبقدار  ستنموان  وفيكتوريا  ويلز  ساوث  نيو  واليتي  أن  اىل  تشري  التوقعات 

ألف وكوينزالند بـ 400 ألف لتصل إىل 8.5 مليون و 7 ماليني و 5.6 مليون عىل التوايل.

من املتوقع أن يبلغ عدد سكان أسرتاليا 29 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2030

ستضم نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزالند أكرب عدد من السكان بحلول يونيو 

.2026

"هناك بالفعل نقص يف املعروض من املساكن املؤجرة. وسيؤدي النمو السكاين إىل 

تفاقم املشكلة"

من املتوقع أن يبلغ عدد سكان أسرتاليا 29 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2030 ، 

وهو ما يزيد مبقدار ثالثة ماليني عن اآلن .

عن  املسؤولني  امام  رئيسية  عقبة  اإلسكان  عىل  املتزايد  الطلب  مواكبة  وستكون 

تخطيط املدن ويبقى السؤال الصعب: كيف ميكن توفري السكن املالئم للجميع يف ظل 

ازمة االسكان التي متر بها البالد االن؟

ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إنه من املتوقع أن تضم الواليات األكرث اكتظاظًا 

بالسكان يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزالند أكرب عدد من السكان بحلول يونيو 

وفيكتوريا  ويلز  نيو ساوث  أن واليتي  اىل  تشري  التوقعات  ان  عربيد  2026. ويضيف 

ستنموان مبقدار 300 ألف وكوينزالند بـ 400 ألف لتصل إىل 8.5 مليون و 7 ماليني 

قال   ، املقبلة  السنوات  السكان برسعة يف  زيادة عدد  التوايل. مع  مليون عىل  و 5.6 

مناسب.  سكن  عىل  الحصول  أجل  من  سيعانون  املستأجرين  من  العديد  إن  عربيد 

إىل  السكاين  النمو  وسيؤدي  املؤجرة.  املساكن  من  املعروض  يف  نقص  بالفعل  "هناك 

تفاقم مشاكل العرض خالل السنوات القادمة". واضاف عربيد" من املرجح أن يستأجر 

األسرتاليون الجدد بدال من الرشاء وإذا كان الطلب عىل اإليجار يفوق املعروض من 

وقال  أكرب".  بشكل  اإليجارات  زيادة  إىل  ذلك  فسيؤدي  الجديدة،  املؤجرة  العقارات 

وجه  يف  القيود  وتحرير  االسكان  قطاع  يف  االستثامر  تشجيع  الدولة  عىل  "ان  عربيد: 

املستثمرين بشكل عام".

"المستأجر هو الخاسر االكبر"
توقعات بوصول سكان استراليا الى 

قرابة 30 مليون نسمة في 2030 

أو 	  املحكمة  إجراءات  يف  التدخل 

يف  مبا  آخر  بلد  القانونية يف  املسائل 

النزاعات  أو  العمل،  نزاعات  ذلك 

أو  الجنائية،  القضايا  أو  التجارية، 

أو  األرسة  بقانون  املتعلقة  املسائل 

النزاعات املتعلقة بحضانة األطفال.

عن 	  البحث  بعمليات  القيام 

مسؤولية  من  هي  والتي  املفقودين 

السلطات املحلية.

يف 	  الوفيات  أو  الجرائم  يف  التحقيق 

مسؤولية  من  هي  والتي  الخارج 

السلطات املحلية.

أو 	  السجن  من  االخراج  عىل  العمل 

منع الرتحيل.

أفضل 	  معاملة  توفري  عىل  العمل 

للسجني عىل الرغم من إمكانية إثارة 

املخاوف املتعلقة بوضع الشخص مع 

السلطات املحلية مبوافقته.

دفع 	  أو  الكفالة  تكلفة  إرسال 

الغرامات أو النفقات القانونية.

فرض أي اتفاق حضانة أسرتايل أو غري 	 

ذلك يف الخارج أو إجبار بلد ما عىل 

اتخاذ قرار بخصوص قضية حضانة.

الطبية 	  الخدمات  مصاريف  دفع 

والنفسية أو تكاليف األدوية.

دفع راتبك التقاعدي أو استحقاقاتك 	 

من الضامن االجتامعي.

فإن 	  الجنسية،  ازدواجية  حال  يف 

نستطيع  لن  األسرتالية  الحكومة 

الجنسية  بلد  يف  املساعدة  تقديم 

استثنائية  ظروف  يف  إالّ  األخرى 

كإجالء رعاياها يف حال نشوب نزاع.

القنصلية  املساعدة  وتتوفر  هذا 

الطارئة عىل مدار 24 ساعة يف اليوم عن 

للحاالت  القنصيل  باملركز  االتصال  طريق 

 555  135 الرقم:  عىل  كانربا  يف  الطارئة 

1300 أو من أي مكان يف العامل عىل الرقم 

3305 6261 2 61+ أو عن طريق الرسائل 

القصرية SMS عىل الرقم: 080 269 421 

61+ يف حال عدم تواجد قنصلية يف البلد 

املضيف.

15مجلة بابلون - العدد الثامن والعرشين



رأي يف سطور

مأساوية  النهايات  لتكون  والغباء  والترسع 

حتامً يف لجةَّ من السوداوية والعبثية.

ال يوجد وصفات سحرية للحد من تهور 

داخل  وضعهم  وبالتايل  املراهقني  هؤالء 

دائرة من األمان دون إن يطولهم سوء. ولكن 

هناك بعض املحاذير والتوصيات ميكن من 

وبالنهاية  التطرف  شدّة  من  الحّد  خاللها 

العبور بسالم دون خسائر، منها العالقة بني 

املراهق وذويه بحيث إذا كانت هناك عالقة 

املمكن  فمن  آبائهم  وبني  بينهم  صحية 

بشكل كبري أن مييلوا اىل تقليد تلك األمناط 

التطبيق  موضع  ويضعونهم  التفاعل  من 

وأرسية  اجتامعية  أدواراً  ببناء  ويقومون 

من املمكن أن ترافقهم لبقية حياتهم. أيضا 

التي  الطريقة  تعكس  حيث  الفراغ  أوقات 

يقيض فيها املراهقني أوقات فراغهم سلوكهم 

اليومي اىل حداً كبري، والسؤال الذي ينبغي 

عىل األهل سؤاله لهم، ما هي اهتامماتهم 

ونشاطاتهم، ما هي طموحاتهم املستقبلية 

وما هي أنجع الطرق لتذليل تلك املصاعب 

واألهداف  الغايات  تحقيق  سبيل  يف 

املنشودة، وأيضاً الشعور باالنتامء يشٍء مهم 

الفرد اإلحساس باألهمية، مثل  يعطي  جداً 

االنتامء اىل نادي أو جمعية أو أخوية، هنا 

القيم  خالل  من  باالنتامء  اإلحساس  يأيت 

التفهم  الجامعة.  لتلك  املشرتكة  واألهداف 

الكامل ملا يُعانيه املراهق وامتصاص غضبه 

ومترده بحكمة وتعقل بعيداً عن التشنجات 

والرصاخ والعصبية.

كلنا يف النهاية أهل نسعى قدر اإلمكان 

يف أن مييض أوالدنا اىل غاياتهم ومستقبلهم 

الزاهر، نراهم براعم تنمو من حولنا اىل أن 

وينالون مرادهم دون  الحياة  تكتمل دورة 

ما يعكر صفوة حياتهم وينغص عيشهم.   

ويأكلهم  بالبعيد  ليس  مىض  وقٍت  يف  فُقد 

دود النسيان.

كبري  لنفْس  حقاً  نحتاج  ومتهل  بتؤدة 

املراهقة  مرحلة  وجدية  بصدق  لنفهم 

هذه  يف  حيث  جوانب،  عدة  من  وتبعاتها 

وبالتايل  باالنا  الذايت  الوعي  ينشأ  املرحلة 

تؤثر عىل الصورة الذاتية واملزاج والعالقات 

أو غري مبارش  أما بشكل مبارش  االجتامعية 

الشهرية  الدورة  فظهور  عديدة،  أحيان  يف 

فعل  ردة  لها  يكون  إن  ميكن  اإلناث  عند 

معقدة تكون مزيجاً من الخوف واملفاجأة 

واالنزعاج ويف بعض األحيان الفرح والرسور، 

أنتصاب  عملية  أول  ويف  الذكور  عند  أماَّ 

وحدوث القذف املنوي األول تكون املشاعر 

الشاب  تتملك  وسعادة  نشوة  من  مزيجاً 

للضمري وهكذا  تأنيباً  اىل  تتحول  ما  رسعان 

عقالين  هو  ما  بني  جديل  حوار  يف  دواليك 

به  مرغوب  هو  وما  عقالين،  غري  هو  وما 

تتغري  أيضاً  وهنا  به،  مرغوب  غري  هو  وما 

الحاجات من حول الشاب أو الشابة، وينشأ 

سؤال حقيقي حول الهوية وسؤال ثاين حول 

واملتغريات  الجسم،  أصاب  الذي  التطور 

واألزمات  الجنسية  واالحتياجات  الطبيعية 

هنا  العمرية،  املرحلة  هذه  يف  النفسية 

ما  الخاصة عن كل  أفكارهم  ببناء  يبدؤون 

يدور من حولهم، الدين، السياسة، املجتمع، 

بتكوين  يبدؤون  كام  حولهم،  من  األخر 

مع  ينتهي  ما  منها  كثرياً  اجتامعية  عالقات 

انتهاء تلك الفرتة. من حسن حظَّ الكثريين 

ترُتجم  الحارة  والرغبات  النوازع  تلك  أن 

بشكٍل صحيح ويف سياقها الطبيعي لتميض 

حوادث،  دون  وأناة  بسالم  املرحلة  سفينة 

ولكن مع األسف يف أحيان كثرية تجنح هذه 

التهور  صخرة  عىل  بقوة  وترتطم  السفينة 

بقلم: سلوان ساكو

همـوم المراهقـة
والـدرس القـاسـي

مرحلة  بأنها  املراهقة  مرحلة  تُعرّف 

الكائن  عند  و  النمَّ مراحل  من  عمرية 

يف  والبلوغ  الطفولة  بني  تكون  البرشي، 

الفرتة املُمتدة بني سْن الثالثة عرشة وحتى 

اإلنسان  فيها  يكون  والعرشين،  الخامسة 

أقرب إىل النضج الجسمي والعقيل والنفيس 

ويف  بدايتها  يف  تختلف  وقد  واالجتامعي 

نهايتها من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر 

والظروف  والبيئة  الجنس  حسب  ايضاً 

املحيطة بالشخص.

 تكمنَّ مشكلة مرحلة املراهقة بشكٍل 

عام ويف الغرب بشكل خاص، يف إنَّ جميع 

كل  عىل  مفتوحة  واإلمكانيات  االحتامالت 

الصبي  يبلّغ  أّن  ما  الغرب  دول  يف  يشء. 

يكون  حتى  عمره  من  عرش  السابعة  سنَّ 

له كيان خاص وذات عليا، ومكانة تتساوى 

مع امللوك والعظامء، هكذا يتوهم الكثريون 

يف هذه الفرتة الحرجة، تضخيم الذات هنا 

مع  املرحلة  هذه  يف  محورياً  دوراً  يلعب 

متغريات هرمونية وبيولوجية وفسيولوجية 

وعقلية تطرأ عىل الجسم يف فرتة وجيزة إذا 

جاز التعبري.

الفتية يذهبون  كُرث من هؤالء   ضحايا 

يف لعبة املوت الخطرية هذه، أماَ يف تسابق 

خلف  أو  نارية  دراجات  عىل  من  محموم 

يف  نشواناً  فيها  السائق  يكون  سيارة  مقودَّ 

الهالك  اىل  به  الُعمر قد تذهب  لحظة من 

ألسفلت  سائغة  وليمة  فيصبحون  املحتوم 

الشارع األسود، كثريٌة هي الطرقات وعواميد 

لتقول  والصلبان  بالورود  املزدانة  الكهرباء 

لنا هنا مات فالن بحادث سرّي وهو يف ربيع 

العمر بعد، لنتحرس ومنيض ومن بعد ذلك 

تذبل تلك الباقات وتتكرس الصلبان الخشبية 

من  الجميع  وينىس  الطبيعة  تأثريات  من 
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اقتصاد

السيطرة عىل تحركاتهم وعدم  االخرين و 

اعطائهم الفرصة يف اتخاذ القرارات . ومثل 

هؤالء املدراء يعتقدون بانه ال يوجد احد 

اخر يستطيع ان يقوم بالعمل بنجاح مثلهم 

لذلك فانهم ال يؤمنون بتفويض املسؤوليات 

وبالتايل يقومون بعمل كل يشء بانفسهم .

كام ان البعض االخر من املدراء يؤمن 

بالتفويض لكنه يؤديه بطريقة غري منتظمة 

مبهمة  تعليامت  و  ت  معلوما  كاعطاء 

من  بالعديد  كلياً  تشويشاً  يسبب  مام 

قادرين  غري  يجعلهم  حد  اىل  املسؤوليات 

عىل االنتاج األمثل . وألنجاح عملية  تفويض 

املسؤوليات فعىل املدير ان :

1-  تكون لديه القناعة التامة بالتفويض 

وانه سيساهم يف انجاح العمل كام سيساهم 

يف تطوير العمل الجامعي وزيادة انتاجيته  

وانتاج االخرين ومساهمة من تم تفويضهم 

طاقاتهم  وتسخري  االبداع  يف  باملسؤوليات 

عىل نحو فعال .

الواجب  من  بانه  موظفيه  ينبه   -2

يصادفهم  وما  ينجزونه  مبا  اعالمه  عليهم 

ذلك،  بشأن  التعاون  يتم  ليك  مشاكل  من 

لذلك دعت الحاجة من خالل كتابة تقارير 

اوالتفتيش  عليها  يتفق  اجتامعات  اوعمل 

عليه من قبل مرشفيهم .

واضح  نحو  وعىل  موظفيه  يعلم   -3

ما يجب عمله ومدي صالحيتهم يف اتخاذ 

القرارات فيام يخص التخطيط والتنفيذ .

4- يختار املوظفني الذين سيفوضهم يف 

عمل االمور املختلفة اختيارا صحيحا.

تفويض المسؤوليات

  اما اختيارات العدد الكايف من املوظفني 

بعمل ما فيعتمد عىل نقاط مختلفة هي :

أ-  نوع العمل.

للموظف  الوظيفي  املستوى  ب-  

ومكانه يف الهيكل التنظيمي.

ت- قابلية املوظف يف انجاز العمل .

املطلوبة  االتصاالت  ونوع  كمية   ث- 

بني املوظفني .

ذكرها  السالف  االمور  اىل  وباالضافة 

والتي تساهم يف انجاز عملية التفويض فان 

"روين دروست" و "ستانيل مارشال" يشريان 

التفويض يعتمد ايضا  اىل ان نجاح عملية 

وبصورة كبرية عىل قناعة وقبول املوظفني 

الذين سيتم تفويضهم باملسؤولية الجديدة 

املهمة   النجاح  الكافية  السلطة  واعطائهم 

التي كلفوا بها . و عىل الرغم من الفوائد 

الجمة  للتفويض فان هناك مخاطر قد تنجم 

التعليامت  عنه وذلك بسبب عدم وضوح 

التي تعطى للموظف او عدم مقدرته عىل 

اتخاذ القرارات الالزمة يف الوقت املناسب 

او  املوظف  هذا  معلومات  كفاية  اوعدم 

خربته لتحمل املسؤولية .

مهامً  امراً  يعد  املسؤوليات  تفويض  ان 

لكن الكثريين من املدراء ال يعريونه اهتامماً 

اختالف  عىل  القرارات  اتخاذ  يحرصون  بل 

مستوياتها وتنفيذها ومتابعتها بهم مام يعرقل 

العمل  ويفقد الثقة بالنفس لدى املوظفني لذا 

فان استخدام التفويض يف العملية  يجب ان 

يعزز لتطوير العملية  االدارية وبالتايل انجاز 

املهامت عىل نحو امثل.

بقلم: د. سلوان فرنسيس

رجل أعامل / ديب

ليس هنالك من مدير قادر عىل صنع 

بدون  بنفسه  تنفيذها  و  القرارات  جميع 

الرجوع اىل العاملني معه ملساعدته يف ذلك 

. كام ان بعض املدراء يكونون غري قادرين 

وجود  عدم  بسبب  كثرية  امور  انجاز  عىل 

السلطة التي تخولهم عمل ذلك او ألنهم 

مرتبطون مبدراء اعىل منهم وظيفياً . وهنالك 

صنعها  يتم  ان  املمكن  من  اخرى  قرارات 

من قبل موظفني يعملون تحت ارشافهم و 

تنفذ من قبل هؤالء املوظفني ايضا وذلك 

من خالل تفويض هذه املسؤولية لهم وهذا 

.“DELEGATION”  ما يسمى يف االدارة

عىل  التفويض  عىل  ادير"  "جون  ويعمل 

انه ما يعهد به من سلطة لشخص يعمل 

معك و يعد امرا كبريا يتعلق بالثقة كام انه 

اسلوب لخلق املسؤولية.

تفويض  ان  ديري"  "جورج  يقول  و 

املسؤوليات االدارية يعد واحدا من االمور 

األدارية الحيوية وذلك ألنه :

1- يطور العالقات األدارية الرسمية بني 

العاملني يف املؤسسة .

2-  يعطي العمق األداري يف العمل .

موظف  لكل  املسؤوليات  يوضح    -3

الحرية  اعطاء  و حسب درجته من خالل 

واستخدام  القرارات  اتخاذ  يف  للموظفني 

معلوماتهم  وخرباتهم التي اكتسبوها من 

خالل الربامج التدريبية  والعمل .

امراً  يعد  ال  املسؤوليات  تفويض  ان 

قسامً  الن  املدراء  لجميع  بالنسبة  طبيعياً 

منهم لديه الرغبة الشديدة يف التأثري عىل 
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املستدامة الطاقة

الطاقات األحفورية واملستدامة.

الطاقة هو أمر متوقع  - أن فقر 

مع   ،2045 عام  حتى  استمراره 

الدول  بني  ما  الفروقات  استمرار 

النامية والصناعية.

النفط  تشكيل  استمرار  يُتوقع   -

الدور األكرب يف سلة الطاقة حتى عام 

نحو  يشّكل  أن  يُتوقع  حيث   ،2045

السلة (29٪) بحلول عام  الثلث من 

استمرار  رضورة  يعني  هذا   ،2045

قرار  رغم   2050 عام  بعد  النفط 

تصفري االنبعاثات.

استهالك  توسع  املتوقع  من   -

منها  املستدامة،  الطاقات  بعض 

إىل  والجيوثرمال،  والرياح  الشمسية، 

نحو معدل 7.1٪ بحلول عام 2045، 

هذه  استهالك  زيادة  أن  يعني  مام 

معدل  سيفوق  املستدامة  الطاقات 

يف  األخرى  الطاقات  استهالك  زيادة 

حينه.

الوقود  صناعة  أهمية  استمرار   -

األحفوري، باستثناء الفحم. والسبب 

هو شدة تلوثه عند حرقه.

مؤتمر کوب 27
فی شرم الشیخ - مصر

تقرير  توقعات  بعض  تشري 

إىل   ،2022 لعام  االسترشايف  «أوبك» 

اآليت:

العاملي  االقتصاد  منو  مضاعفة   -

1.6 نحو  العامل  سكان  عدد  وازدياد 

 .2045 وعام  اآلن  بني  نسمة  مليار 

تحسن  استمرار  أن  املعروف  ومن 

عدد  يف  واالزدياد  العاملي  االقتصاد 

الستمرار  مهاّمن  مؤرشان  السكان 

زيادة الطلب عىل الطاقة.

األسايس  الطلب  منو  يُتوقع   -

للطاقة عىل املديني املتوسط والبعيد 

ر بنحو 23٪، خالل  بزيادة عالية تقدَّ

هذا  يعني   .2045 عام  حتى  الفرتة 

الطاقة ومنها  الطلب عىل  ازدياد  أن 

القرن،  النفط مستمر حتى منتصف 

بل إىل ما بعده، عابراً عام 2050 سنة 

تصفري االنبعاثات.

زيادة  إىل  بحاجة  العامل  أن   -

سنوية بنحو 2.7 مليون برميل يومياً 

مكافئ للنفط حتى عام 2045.

إىل  بحاجة  سيكون  العامل  أن   -

مستقبالً:  الطاقة  أنواع  مختلف 

بقلم: د. وليد خدوري

كاتب عراقي متخصص

يف شؤون الطاقة

صدرت خالل األسبوعني املاضيني، 

قبيل انعقاد مؤمتر «كوب27» يف رشم 

ملستقبل  السنوية  التقارير  الشيخ، 

و«وكالة  «أوبك»  من  لكلٍّ  الطاقة 

الطاقة الدولية» للفرتة حتى منتصف 

املرحلة  فرتة  تغطية  مبعنى  القرن، 

عام  حتى  الطاقة  لتحول  االنتقالية 

تبدأ  أن  املفرتض  من  حيث   ،2050

مرحلة تصفري االنبعاثات.

النفط  «استرشاف  تقرير  يرشح 

«أوبك»  ملنظمة   «2022 العاملي 

زيادة  استمرار  توقع  وراء  األسباب 

ومن  العاملي،  النفط  عىل  الطلب 

ثم رضورة االستثامر يف تطوير هذه 

الصناعة يف مجاالت اإلنتاج والتكرير 

النفطي  الطلب  زيادة  مالفاة  ألجل 

تتوقع  حيث  واملستمرة،  املتوقعة 

الطلب  مجمل  يبلغ  أن  «أوبك» 

ماليني   110 نحو  العاملي  النفطي 

برميل يومياً بحلول عام 2045، هذا 

يستمر  أن  تتوقع  «أوبك»  أن  يعني 

استهالك النفط بعد منتصف القرن، 

ليلعب دوراً مهامً إىل جانب الطاقات 

األحفورية واملستدامة األخرى.

18مجلة بابلون - كانون األول 2022



املستدامة الطاقة

الطلب  ازدياد  املتوقع  من   -

مليون   97 من  النفط  عىل  العاملي 

إىل   2021 عام  يف  يومياً  برميل 

عام  يومياً  برميل  ماليني   110 نحو 

الطلب  ازدياد  أيضاً،  ويُتوقع   .2045

والناشئة  النامية  الدول  يف  النفطي 

حتى  يومياً  برميل  مليون   24 نحو 

2045، وزيادة نحو 10 ماليني برميل 

 .2045 حتى  الصناعية  للدول  يومياً 

يف  األكرب  االستهالك  زيادة  وستكمن 

النفطي  الطلب  الهند، حيث سيزيد 

عندها نحو 6.3 مليون برميل يومياً 

حتى 2045.

وكالة  تقرير  أعادنا  جانبه،  من 

الذروة.  خطورة  إىل  الدولية  الطاقة 

ذروة  ليست  املرة  هذه  ولكن 

الطلب  ذروة  إىل  بل  اإلمدادات، 

تتوقع  «الوكالة»  إن  إذ  الطاقة.  عىل 

العاملية  االقتصادية  األزمة  تؤدي  أن 

من  التغيري  يف  اإلرساع  إىل  الراهنة 

الطاقات  إىل  األحفوري  الوقود 

ن تقرير الوكالة  املستدامة. وقد تضمَّ

العاملي  الطاقة  «استرشاف  السنوي 

لذروة  سيناريو  مرة  ألول   «2022

بالذات  األحفوري،  الوقود  استهالك 

الطبيعي،  والغاز  البرتولية  املنتجات 

السياسات  تغري  بسبب  وذلك 

أوكرانيا.  حرب  اندالع  إثر  والتجارة 

التقرير توقُّع  من املستغرب يف هذا 

استهالك  ذروة  إىل  أيضاً  التوصل 

الغاز، عىل عكس ما هو متوقع حتى 

اآلن من أن الغاز (الوقود األحفوري 

لفرتة  استعامله  سيتم  تلوثاً)  األقل 

يف  الجرس  سيشّكل  إنه  بل  طويلة، 

توقع  فقد  الطاقة.  تحول  مرحلة 

الطلب  ذروة  أن  «الوكالة»  تقرير 

والنفط ستكون يف عقد  الفحم  عىل 

الغاز  سيشمل  هذا  وأن  الثالثينات، 

املدير  بريول،  فاتح  وأشار  الطبيعي. 

التنفيذي للوكالة، يف تقدميه للتقرير 

الروسية  الوقود  «صادرات  أن  إىل 

السيناريوهات  من  أيٍّ  يف  تعود،  لن 

معدالتها  إىل  التقرير،  يف  املعتمدة 

واضح  تنبٍّ  يف  وأضاف   .«2021 لعام 

للوكالة  األعضاء  األقطار  لسياسات 

النفطية  الصادرات  «ستنخفض  أنه 

النصف تقريباً  الروسية إىل  والغازية 

خالل عقد من الزمن».

خالفات  هناك  أن  الواضح  ومن 

املنتجة  الدول  بني  ما  مهمة 

الخالفات  هذه  وتتضح  والصناعية. 

جهة.  من  التوقعات  يف  التباين  يف 

تخفيض  مثل  التوقعات،  بعض  ويف 

من  البرتولية  الروسية  الصادرات 

العقد  خالل  النصف  إىل  وغاز  نفط 

عىل  الطلب  سيزيد  مام  املقبل، 

برتول الدول املنتجة األخرى نظراً إىل 

ضخامة الصادرات الروسية وصعوبة 

تعويضها بهذه السهولة والرسعة.
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 - املعقوف  والصليب  التقليدي  الصليب 

The - والصليب املالطي - Swastika or Fylfot

Sixfold - والنجمة السداسية - Maltese Cross

star or David Star - وتركيب النجمة والهالل 

- The Star & the crescent - والسبعة عيون 

- The Seven dots – والقباب الدينية الذهبية 

The Golden & Turquoise  - والفريوزية 

Domes - وغريها من الرموز املتداولة يف عرصنا 

وموقع  والشارع  البيت  يف  تطالعنا  التي  الحايل 

العمل ويف وسائل اإلعالم واملواصالت وحتى عىل 

مالبسنا، هل هّي منجزات مرتبطة مبا هو شائع 

عنها زماناً ومكاناً وأحداث، ومبعنى آخر هل أن 

قد  السداسية  والنجمة  كالصليب  الرموز  هذه 

السامويتني  للديانتني  تنتمي  أصول  من  اشتقت 

الرموز  أن  وهل  واملسيحية،  اليهودية  القدميتني 

األخرى كالنجمة والهالل أو القباب املذهبة وتلك 

املزوقة بالقاشاين تنتمي حقاً إىل الديانة اإلسالمية 

وثقافتها املحلية التي ابتدأت يف مكة؟

الرموز  الواقع غري ذلك متاماً، فليست هذه 

يهودية مسيحية  دينية  رموز  البعض  يعتقد  كام 

حاول  معروفة  تاريخية  رموز  هّي  وإمنا  إسالمية 

أفكارهم  مع  يكيفوها  أن  الديانات  هذه  أتباع 

وأفكارهم،  فلسفتهم  عن  للتعبري  ويستخدمونها 

هذه  حقيقة  هّي  ما  وأذن،  يقول:  سائل  ولرب 

الرموز وما هو عمقها التاريخي؟

تؤكد املكتشفات اآلثارية التي وجدت عىل 

طول التاريخ القديم لوطننا األم بأن رمز الصليب 

التقليدي - Traditional Cross - الذي أستخدم 

الرابع  القرن  مطلع  مع  املسيحيني  قبل  من 

الرب  صلب  حادثة  من  قرون  بعد  أي  امليالدي، 

يف أورشليم كداللة عىل الديانة املسيحية وتذكرياً 

بحادثة الفداء اإللهي، كان قد أستخدم يف وادي 

عىل  للداللة  ق.م  السادس  األلف  منذ  الرافدين 

اإلله  أقدم رموز  من  إذ كان واحداً  الخري والنور 

النجمة  استخدام  يشيع  أن  قبل  شمش  الشمس 

أجمل  من  ولعل  البابلية،  الكلدانية  الثامنية 

شكل  عىل  شمش  اإلله  رمز  تصور  التي  األمثلة 

من  اسطواين  ختم  عىل  جاءنا  ما  مشع  صليب 

الثالث  األلف   -  Nippur  – نيبور   / نفر  مدينة 

ق.م، كام عاد الصليب املشع إىل االستخدام ثانية 

كرمز لإلله شمش يف عهد الساللة الرسجونية التي 

تبنت الثقافة البابلية يف معظم تفاصيلها.

يقع  القديم  الصيفي  االنقالب  أن  الغريب 

ضمن شهر نيسان، أي أول شهر من شهور السنة 

الحياة  بعودة  املؤذنة  القدمية  البابلية  الرافدينية 

والتجدد والخرضة والربيع، وهذا يتوافق مع بحث 

علمي ملجموعة من الفلكيني الذين أجروا مؤخراً 

أثبتوا من خالله، أنه يف العام السادس قبل  بحثاً 

امليالد (وهو التاريخ الفعيل لوالدة السيد املسيح) 

حدثت ظاهرة فلكية نادرة أدت إىل سطوع أحدى 

نيسان  شهر  من  عرش  السابع  بتاريخ  النجامت 

بعيد  االحتفال  فيه  يتأرجح  الذي  التاريخ  وهو 

القيامة، ولهذا يصور البعض من املسيحيني النجمة 

رموز  من  أيضاً  وهو  الصليب  من  يقرب  بشكل 

إن  األسطوانية،  األختام  الشمس والسيام يف  اإلله 

أقدم ما وصلنا من رموز متثل اإلله شمش بشكل 

 - Eridu - صليب تقليدي جاءتنا من فخار أريدو

نهاية األلف الخامس ق.م وكذلك من عرص فجر 

السالالت - Jemdet Nasr - فيام جاءنا (الصليب 

املعقوف) من عرص فخار سامراء األلف السادس 

 -/  Samarra Hassuna  – حسونة  تل   / ق.م 

حيث أستخدم هذا الرمز برؤية تجريدية أو رمزية 

كداللة عىل حيوية الحياة واستمراريتها.

أما ما يعرف بالصليب املالطي والذي يسمى 

جزيرة  يف  مرة  ألول  اكتشافه  من  (بسبب  كذلك 

مالطا) فقد جاءنا من وادي الرافدين من فرتة فخار 

سامراء 6000 - 5500 ق.م وكذلك من فرتة فجر 

التاريخ الرافدي وتحديداً من فخار اريدو وكذلك 

من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

الجزء الحادي والعرشونالجزء الحادي والعرشونالجزء الحادي والعرشون

بقلم: د. عامر حنا فتوحي

األصول الرافدينية للرموز الدينية
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من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

السومريني  بشكل ختم من أوروك عرص ما قبل 

(األلف الرابع ق.م) الذي يصور مشهداً لقطيع من 

املاعز يف غابة ويطل عليهام من السامء الصليب 

السنني عىل  قبل بضعة آالف من  املالطي وذلك 

انتقال تأثرياته إىل فن جزر البحر املتوسط ومنها 

النوع من  فيها هذا  أكتشف  الذي  مالطا  جزيرة 

تصاميم الصلبان ألول مرة.

ومن الرموز املسيحية األخرى األقنوم الثاليث 

(اآلب واألبن والروح القدس) الذي يرمز له مبثلث 

التوحيد، ذلك أن كل ضلع يف املثلث يلتقي مع 

الضلعني اآلخرين ويكملهام يف وحدة فريدة، وقد 

الكلدان  أسالف  وكذلك  عامة  البابليون  أستخدم 

القدماء املثلث القائم عىل عمود إللههم القومي 

مردوخ، كام رمز لإلله أيا برأس خروف أو بحمل، 

أشكال  أوىل  بصليب وهي  تحيط  بدائرة  وكذلك 

ما يعرف بفن املاندالت - Mandala - أو الهاالت 

الدينية وقد أنتقل هذا الرمز الرافدي إىل الرشق 

املسيح  السيد  فصار  أوربا  إىل  وكذلك  األقىص 

يرسم وقد كلل رأسه بهالة يف داخلها صليب وهو 

القربان  يعد  كان  الذي   / الرافدي  الخروف  رمز 

القديم  العراق  يف  والفداء  التضحية  أي  املفضل 

لغسل الذنوب القدمية، أما عىل الصعيد الديني 

فيمثل هذا الرمز ميثل العمل الخاليص الذي قام 

به السيد املسيح لفداء العامل.

كام أستخدم اإلغريق وقت قبولهم للبشارة 

املسيحية رمز السمكة، وقد فرس علامء املسيحية 

ذلك بأن السمكة التي تلفظ يف اإلغريقية إخثيس 

- 3O1KG - إمنا تتألف من خمسة حروف ميثل 

الخمسة  الكلامت  من  الحروف  أوىل  مجموعها 

(آيوتا)  حرف  وهي  املسيح،  للسيد  ترمز  التي 

إيسوس-  وباإلغريقية  يسوع  يرمزلكلمة  الذي 

أي  خريستوس  لكلمة  وترمز   -O  - و(خي)   -3

أبن  أي  ثيون  لكلمة  وترمز   -1  - و(ثيتا)  املسيح 

و(إيبسلون) - K- وترمز لكلمة الله وأخرياً سيكام 

سوتري  كلمة  حروف  من  حرف  أول  وهي   -G  -

رمز  معنى  يكون  وبذلك  الفادي،  املخلصأو  أي 

املسيح  (يسوع  هو  املسيحي  اإلغريقي  السمكة 

أبن ألله املخلص أو الفادي)، ويلفظ الكلدان هذه 

برت  مشيحا  (إيشوع  التايل  النحو  عىل  الكلامت 

آالها باروقا).

عنرصاً  أيضاً  كانت  السمكة  أن  وبديهي 

ملحمة  البرش يف  أبو  أيا  اإلله  رموز  مكمالً ألحد 

أوتونابشتم  بطلها  بأسم  أيضاً  املعروفة  الطوفان 

Ziusudra  - زيوسدرا  أو   -  Utanapishtim  -

-، حيث يرمز أليا بجدول تسبح فيه السمكات، 

كام أن السمكة هي رمز اإللهة العراقية القدمية 

أصل  نينا  مدينة  إلهة  السمكة  اإللهة  نانشة 

تسمية مدينة نينوى يف إقليم الشامل الرافدي.

دخلت  عندما  املسيحية  فإن  والحقيقة 

وادي الرافدين يف القرن األول للميالد مل تكتسح 

الديانة الرافدينية الوثنية إال شكلياً، ذلك أن بوادر 

الرافدي  الفكر  أصالً يف  متواجدة  كانت  التوحيد 

البشارة  الرافدين  كلدان  تقبل  لذلك  القديم، 

الروحي  برتاثهم  طبعوها  أن  بعد  املسيحية 

إىل  الشهرية  رموزهم  انتقلت  وهكذا  العريق، 

التي  النعوت  تحولت  مثلام  الجديدة،  الديانة 

ومردوخ  إنليل  آلهتهم  لكبار  يستخدمونها  كانوا 

اللذين كان البابليون يتحاشون ذكر أسامئهم بل 

إىل  بعل)  (إيل  اإلله  بالسيد  بتسميتهم  يكتفون 

الرب  لوصف  فيستخدمونها  القديم  العهد  كتبة 

اإلله، كام أطلقوا عىل أمنا العذراء تسمية مريم 

العذراء حافظة الزروع أو سيدة النجاة وغري ذلك 

من ألقاب اإللهة البابلية عشتار التي كانت تلقب 

الساموية  بالعذراء  وأيضاً  الطاهرة  باآللهة  أيضاً 

والحافظة للخصوبة.

ورب قائل يقول لكن نجمة داؤد السداسية 

هذه  أصحح  وأن  يل  بد  ال  وهنا  قدمية،  نجمة 

إبراهيم  إىل  يرجع  امللك  داؤد  أن  ذلك  املعلومة 

إىل  يرجع  وإبراهيم  ق.م)  عرش  التاسع  (القرن 

استخدموا  قد  أور  وأهل  األوائل،  أور  كلدان 

النجمة السداسية يف مسالتهم منذ مطلع األلف 

امللك  استخدامها يف عرص  الرابع ق.م، وقد شاع 

السداسية  النجمة  ترسم  كانت  حيث  أورمنو 

منفصلة أو جزءاً من رمز اإلله الرسمي ملدينة أور 

ننار / سني أي اإلله القمر، فإن كان امللك داود قد 

أستخدمها شعاراً له فإنه مل يفعل إال التأكيد عىل 

أصله األوري الرافديني وهو ما يتوافق مع سفر 

النجمة  عىل  األمثلة  أجمل  من  ولعل  التكوين، 

السداسية الرافدينية تلك التي نقشت عىل لوح 

من الحجر البني كرمز لإللهة عشتار، ويعود زمن 

اللوح  القديم وهو  البابيل  العهد  إىل  اللوح  هذا 

الخزانة  تضمه  كانت  والذي  ع  -م   5527 املرقم 

من  القديم  والبابيل  األكدي  الجناح  يف   23 رقم 

املتحف العراقي.

إال  الرموز  يعرف  فلم  اإلسالمي  الدين  أما 

من  األوائل  املسلمني  سلطة  مركز  انتقال  بعد 

الحجاز إىل وادي الرافدين وذلك بعد التوسعات 

اإلسالمية، والنتامء العرب ثقافياً إىل حياة البادية 

والثقافة الصحراوية التي ال تعرف االستقرار، فقد 

كانوا يفتقدون إىل املقومات الحضارية املتقدمة 

السنني،  آالف  منذ  الرافدين  وادي  يف  املتواجدة 

مل  العرب  أن  عىل  التاريخية  اإلشارات  وتؤكد 

يكونوا ملمني بفن النحت ولهذا كانوا يستوردون 

الرافدين  وادي  يعبدونها من  التي  اآللهة  متاثيل 

مرتكزات  بعض  كانت  أيضاً  ولهذا  الشام،  وبالد 

الرافدين  وادي  لثقافة  صدى  األولية  ثقافتهم 

العريقة.

بأعداد  الحجازيون  أستقر  أن  بعد  عموماً، 

املساجد  لبناء  احتاجوا  الرافدين،  وادي  قليلة يف 

اإلسالم  دخلوا  الذين  العراقيني  بخربة  فاستعانوا 

عندما  وهكذا  والرتهيب)،  الرتغيب  (بطريقتي 

أولكاش   / الكوفة  يف  بقبة  مسجد  أول  بني 

الرافدينية، فإنه نفذ عىل غرار الكنائس املسيحية 

يف الحرية، والحقيقة فإن كنائس املسيحيني ذاتها 

القديم،  الكلداين  البابيل  للرتاث  استمراراً  كانت 

ولهذا نجد أن الكلدان الذين أسلموا وتشيعوا يف 

وسط وجنوب العراق قد امتازت أبنيتهم بالقباب 

الذهبية وبكرثة العقود وبنمط البالطات املزججة 

يف  العراق  كلدان  أما   -  Faience  - (القاشاين) 

وسط وشامل العراق الذين دخلوا املذهب السني 

ومذهب  والحنبيل  والحنفي  والشافعي  كاملاليك 

بالتقشف  مساجدهم  أتسمت  فقد  املعتزلة 

وباستخدام القباب الفريوزية أي األزرق املخرض 

.- Turquoise –

اإلله  ننار  اإلله  رمز  اإلسالم  إىل  تسلل  كام 

القمر ورب الحكمة وإله الشهور والذي كان يرمز 

له بالرمز الرافديني القديم النجمة والهالل، حيث 

Dinger - تعني النجمة كرمز داليل عىل اإللوهية

Ellu / - الذي يسبق عادة كتابة أسم اإلله، بينام 

خاص  بشكل  سني   / ننار  اإلله  عىل  الهالل  يدل 

وعىل األزلية اإلالهية بشكل عام، وقد تم اختصار 

أو  الهالل  مبجرد  يكتفى  فصار  الحقاً  الرمز  هذا 

بهالل داخل دائرة داللة عىل الكلية والشمولية.

األختام  مجموعة  أمثلة  من  جاءنا  ما  وخري 

املنشورة يف كتاب الدكتور أحمد سوسة املوسوم 

الرافدين ط 1983) حيث  وادي  (تاريخ حضارة 

الخامسية  النجمة  مع  أو  منفرداً  الهالل  يبدو 

النجمة  تأيت  ال  وأحياناً  والسباعية،  والسداسية 

تحته  وإمنا  الهالل  فوق  أي  التقليدي  بوضعها 

وهّي حاالت نادرة كام جاءنا هذا الرمز يف أروع 

إىل  العائدة  الشهرية  املسلة  عىل  منقوشاً  صوره 

مؤسس الساللة األورية الذهبية أورمنو.

الدينية  الرموز  معظم  أن  لنا  يتبني  وهكذا 

املعروفة قد متت استعارتها من األصول الرافدينية 

القدمية ناهيكم عن العديد من مقومات العبادة 

الرموز  هذه  أن  وبديهي  العامة،  عند  املتداولة 

تشابه  علة  أما  محضة،  (شكلية)  دالالت  هّي 

كل  يف  أن  عن  فناتج  ومعناها  غايتها  يف  الرموز 

الديانات قدميها وحديثها رغبة إنسانية يف التعبري 

الوالء واملحبة والتقديس لإلله الكوين خالق  عن 

األرض والسامء.
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بقلم: د. نزار مالخا

ولكن  ومختلفة،  ومتعددة  كثرية  أسباب 
نجملها مبا ييل: ـــ
(أ)- أسباب ذاتية

(ب)- اسباب موضوعية
1- النظرة الفوقية

2- اإلستهانة بالقدرات وإستصغار املقابل
واملعتقد  الدين  بسبب  لإلبادة  التعرض   -3

والقومية (تكفري اآلخرين).
4- التعرض للتهجري لألسباب الواردة يف أعاله

املعتقدات  تسببها  التي  الخاطئة  النظرة   -5
غري الصحيحة 

6- بسبب ترصفات الحكومات والقادة
7- رجال الدين أنفسهم 

8- الهيمنة الفكرية والدينية اإلحادية.
9- طمس تاريخ املسيحية والتقليل من شأنه

10 ـ ثقافة املجتمع،
العوامل  تلك  هي  الذاتية  العوامل 
كضعف  نفسه،  الكلداين  باملجتمع  املتعلقة 
من  بالرغم  الكلدان(1)  عند  القومية  الروح 
أن هذا العنرص ركن اسايس ومهم ليك يشعر 
الكلداين باإلنتامء إىل أمة تاريخية عريقة، لذا 
يتم  ليك  نفيس  تحفيز  إىل  بحاجة  فالكلداين 

تقوية وإمناء الشعور القومي.
متعددة  إجتامعية  حاالت  عشنا  اللغة: 
األم،  لغتها  أستخدام  أهملت  كلدانية  ألرس 
الكردية  أو  العربية  باللغة  افرادها  وتكلم 
املجتمع  طبيعة  حسب  وذلك  الرتكامنية،  أو 
يعد  اللغة  عامل  أن  متناسني  بهم،  املحيط 
اساسياً ومن أهم مقومات القومية، ال بل هو 
هويتها، ولكن مع كل ذلك، فقد جنت هذه 
بحيث  أوالدها،  وعىل  نفسها  عىل  العوائل 

عبدالله مرقس رايب (الدكتور)، محارضة ألقيت يف ندوة مشيگن بتاريخ 2012/3/9م  (1)

من يقف وراء تهميش الكلدان وما هي الخيارات السياسية لشعبنا، محارضة يف مشيگن 2012/3/9 م برعاية املنرب الدميقراطي   (2)

الكلداين

املصدر السابق نفسه.  (3)

يعرفون  ال  كلدانية  عوائل  مع  نعيش  اليوم 
أو  كتابة  أو  قراءة  لغتهم،  من  واحداً  حرفاً 

تكلامً.
رايب(2) عبدالله  الربوفسور  صنف  لقد 

عوامل تهميش الكلدان بثالثة وكام ييل: 
بالبيت  املتعلقة  الذاتية  العوامل  أوالً: 
القومية  الروح  ضعف  مثل  نفسه،  الكلداين 
الحفاظ  إتخاذ  أنفسهم، وعدم  الكلدان  لدى 
لدعم  أساس  كعنرص  الكلدانية  اللغة  عىل 
املشاعر القومية وهذا نتيجة هجرة الكلدان 
باللغة  أغلبهم  املدينة وتكلم  إىل  الريف  من 
العربية مع إهامل تام للّغة الكلدانية، أو أن 
العربية  اللغة  األبناء  يتعلم  ليك  هي  الحجة 
والتفاهم  والعلوم  الدراسة  لغة  هي  التي 
بشكل عام، كام كان لفقدان التواصل الرتايث 

أثره الكبري يف ذلك.
املحيطة  املوضوعية  العوامل  ثانيا: 
لتأسيس  إندفاعهم  بعدم  وتتمثل  بالكلدان 
األحزاب السياسية، كام كان للحاكم العسكري 
عىل العراق بول برمير أثره الكبري يف تهميش 
الكلدان منذ سنة 2003م حيث أبعد الكلدان 
عن املرسح السيايس والقيادي يف العراق وتم 

إقصاء الكلدان.
النظام  مثل  التاريخية،  العوامل  ثالثاً: 
يف  العثامنية  الدولة  أعتمدته  الذي  الطائفي 
وإعتبار  املختلفة،  الجامعات  مع  التعامل 
الجميع طوائف (ملّة) وما زال هذا قامئاً لحد 
له  تعرض  الذي  لإلضطهاد  كان  كام  اليوم، 
كبريا  املحليني سببا  الحكام  قبل  الكلدان من 
ذلك  إىل  فباإلضافة  وتقوقعهم  تهميشهم  يف 
العامل  مثل  ومتعددة  كثرية  عوامل  هناك 

وهناك  الدينية،  األحزاب  وتأسيس  الديني 
املسيحيني  الدين  لرجال  كان  كام  العنرصية، 
واملسلمني تأثريا كبريا يف هذا املجال.، وغريها 

من األسباب التي سنأيت عىل ذكرها تباعاً. 
يف  الكلدان  تأخر  مثل  األخرى  العوامل 
تأسيس أحزاب سياسية(3)  خاصة بهم، وهذه 
الوعي  ضعف  يف  بالغ  أثر  لها  كان  املسألة 
من  كان  التي  الجهة  غياب  بسبب  القومي 
بإسم  الرسمي  الناطق  تكون  أن  لها  املقرر 
الكلدان، او الجهة التي متثلهم سياسياً، تأسس 
أول حزب كلداين يف تسعينيات القرن املايض، 
محذوراً  كان  بل  ال  محدوداً،  نشاطه  وكان 
كردستان  منطقة  حدود  يف  إال  العمل  عليه 
أنذاك، وعدا  الدولة  تقع خارج سيطرة  التي 
التي تأسست يف  الكلدانية  التنظيامت  بعض 

املهجر وكان نشاطها محدوداً. 
عددية  كنسبة  الكلدان  الفوقية،  النظرة 
هم قلة، ويدينون باملسيحية، وال ينتظمون يف 
نظام عشائري، ويعتربون القانون فوق الكل، 
للقانون  يخضع  الجميع  أن  يتصورون  وبهذا 
قانون  بأن  بالهم  عن  فات  ولكن  الرسمي، 
العشائر أعىل واسمى من قانون الدولة، وأن 
هناك اشخاصاً يتبجحون بإنتامئهم العشائري، 
وينظرون إىل اآلخرين نظرة إستصغار وتحقري، 
وكانت املقولة السائدة (أنَت َخلَگ مسيحي) 
أن  أو  الفئات،  التعامل بني بعض  هكذا كان 
أثناء  ايادينا  نحرك  أن  لدينا  الجارية  العادة 
الكالم، فيتّخذها البعض إهانة لريد بها بإهانة 
ليك  تكون  َمن  (ابن  يقول  كأن  واشد  أقوى 
من  أحسن  عشريتك  هل   ( عيلَّ يدك  ترفع 
 .... أهيل  من  أرشف  أهلك  أن  أم  عشرييت 
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والخ، وهذا سبب بسيط ليك يجعل الكلداين 
تجمع  أي  من  وينسحب  نفسه  ينطوي عىل 

متخوفاً أن تكون فيه مناذج كتلك النامذج. 
تهميش  العراقي يف  املجتمع  لقد ساهم 
الكلدان من خالل تهميشه للطفولة الكلدانية، 
وتقوقعهم،  إنطوائهم  إىل  بدوره  أدى  والذي 
وإتخاذ  أنفسهم،  عىل  اإلنغالق  ثم  ومن 
منعاً  أطفالهم  إجراءات مجحفة بحق  جملة 
اللعب  خالل  من  تحدث  قد  التي  للمشاكل 
مع أطفال من قومية أخرى، أو لكون هناك 
أطفال  بها  يتحىل  وأخالقية  تربوية  فروقات 
يدفع  مام  العدد،  القليلة  املجتمعات  هذه 
صبيانية  بترصفات  القيام  اآلخرين  األطفال 
الحقد  بدافع  صادرة  تكون  ما  غالباً  التي 
الترصفات  هذه  ومن  األهل،  من  بتوجيه  أو 
أو  املُسامل،  أو  النظيف  الطفل  عىل  اإلعتداء 
به  واإلستهزاء  مدرسته،  يف  واملتفوق  الذيك 
أو  دينه  أو  بعشريته  تعيريه  أو  بإسمه،  أو 
ويأيت  ذلك،  وغري  قبيلته،  أو  سكناه  منطقة 
يف مقدمة ذلك، اإلستهزاء باألسامء الكلدانية 
للكلدان  بالنسبة  خاصة  الكلدانية،  اللغة  أو 
العرب  يشكل  التي  املناطق  يف  الساكنني 
األخرى،  والقوميات  فيها،  الكبرية  النسبة 
الجزيرة أو يف مناطق  نائية يف  فمثال منطقة 
وسط وجنوب العراق، حيث ميكن أن تكون 
هناك عائلة كلدانية أو أثنتني ال أكرث ألسباب 
تتعلق بالوظيفة او مصادر العيش أو ألسباب 
عائلية وعشائرية وهي كثرية ومتعددة، كام 
عن  بعيدة  مناطق  يف  كنا  عندما  لنا،  حدث 
وظروف  طبيعة  وبسبب  ومراكزها،  املدن 
وعندما  هناك،  للسكن  أنتقلنا  الوالد  عمل 
كنا نتكلم اللغة الكلدانية، كنا نعاين كثرياً من 
والطالب  التالميذ  بقية  وسخرية  إستهزاءات 
لنا، يصل حد التضارب باأليادي، ويتطور األمر 
يتطور  حيث  متكافئ،  غري  عائيل  نزاع  إىل 
النزاع إىل الطعن بالدين والترصفات، وكانت 
أن  فيه  تستطيع  الذي  بالقدر  العوائل  تلك 
خاصًة  املجتمع،  وأفراد  الجريان  بقية  تثري 
ظرف  ظل  ويف  عشائرية،  قبلية  منطقة  يف 
كانت فيه الثقافة يف أوطأ درجاتها، وتتحكم 
عىل  التأثري  حتى  القبلية،  العقلية  باملجتمع 

عيل الوردي(الدكتور)، شخصية الفرد العراقي، ط2، بغداد 1951م، ص7  (4)

http://www. وأعرافها)،  تشكيالتها  (العشائرالعراقية  الفتالوي  زهري  أنظر  شخصاً،   150 أفرادها  عدد  يتجاوز  ال  أرس  مجموعة   (5)

?kitabat.info/subject.php

مجموعة من الفند يبلغ عدد أعضاؤه 500 رجل، املصدر السابق نفسه.  (6)

املعلمني وبقية الزمالء يف املدرسة ليك يعتدوا 
أمامه  العراقيل  يضعوا  أو  التلميذ،  هذا  عىل 
إلثبات  التالميذ  بقية  مع  مشكلة  لخلق 
عليه،  اإلعتداء  يستحق  التلميذ  هذا  أن 
بالدين  اإلستشهاد  فهناك  األمر  تطلب  وإن 
وهذا  الكفار،  ضمن  املقابلة  الفئة  وتصنيف 
السبب كاٍف ليك يثري بقية الطلبة او التالميذ 
لإلعتداء، أو إعالن الحرب، مام يسبب إرباك 
للوضع التعاييش العائيل، وهذا ينسحب عىل 
ترصف عائيل آخر بحيث يقوم الوالد مبعاقبة 
أبنائه حتى لو كانوا عىل حق، تالفياً للمشاكل، 
أو  اللعب  من  األوالد  حرمان  يسبب  مام 
اإلختالط مع األصدقاء، وحجزهم داخل الدار 
ليك ال تسبب ترصفاتهم الطفولية ما ال يحمد 
عقباه، خاصة وأن األوالد من ذوي العوائل أو 
العشائر الكبرية يجوز لهم أن يترصفوا كيفام 
وشجاعة  بأمجاد  يتغنون  ألنهم  لهم،  يحلو 
تنحرص  والشجاعة  األمجاد  وهنا  عوائلهم، 
دامئاً يف اإلعتداء والقتل والغزو وغريها، إضافة 
عن  البعد  كل  بعيد  املجتمع  فإن  ذلك  إىل 
ننىس  ال  ونحن  الكلدان،  رجال  وتراث  تاريخ 
الطفولة  منذ  سبكها  ميكن  الشخصية  بأن 
وهي من صنع املجتمع، ألنها هي مجموعة 
ذلك  يف  وامليول  والتقاليد  والعادات  األفكار 
ومذهبياً)  دينياً  أم  كان  (قروياً  املجتمع(4)، 
يرفض مثل  املسيحي  الكلداين  املجتمع  بينام 
عن  أوالده  ويبعد  يبتعد  أو  الترصفات  تلك 
عىل  األوالد  تربية  وتتم  الثقافة،  تلك  مثل 
ثقافة التسامح واملحبة والتي ال تجدي نفعاً 
يف أغلب األحيان يف هكذا مجتمع وتحت تلك 
الظروف املعقدة واملشحونة باملخاصامت، بل 
األكرب  يعتربونها ضعف وجنب وتخاذل، وكان 
منا يدفعوننا إىل الخصام واإلقتتال فيام بيننا، 
عنها،  غصباً  تجامل  أن  العائلة  عىل  كان  لذا 
بالرغم من أحقية أوالدها، لكن ما للضعيف 
حيلة، ألنهم غرباء يف تلك املنطقة، ووحيدين، 
ينصفهم،  قانون  وال  تسندهم،  عشرية  ال 
ومجتمعنا العراقي قبل أكرث من خمسني عاماً 
كان مجتمعاً تغلب عليه الصفات والترصفات 
مثل  بأن  ترى  لهذا  والدينية،  العشائرية 
التعبري  صح  إن  التخوفات  أو  العادات  هذه 

الكلداين  الطفل  نفسية  يف  متأصلة  أصبحت 
عن  رويداً  رويداً  يبتعد  فأخذ  املسيحي، 
وينزوي  فيه  يعيش  الذي  القروي  مجتمعه 
عىل  حفاظاً  الضيق،  مجتمعه  ضمن  بيته  يف 
كرامته، هذه العلة رافقته منذ الصغر وحني 
من  الهرب  من  نوع  نفسه  يف  تخلق  يكرب 
املجتمع  يكون  بهذا  اإلنطواء،  أو  املجابهة 
الذي عاش فيه الطفل، قد ساهم بشكل كبري 
يف تهميشه وساعده عىل اإلنطواء، ال بل وفّر 
القائل"  املثل  غرار  لإلنطواء، عىل  األجواء  له 
تريد ارنب أخذ ارنب، تريد غزال أخذ ارنب"، 
(القوي  العراقي  املجتمع  طبيعة  هي  هذه 
الطبيعة  هذه  زالت  وما  الضعيف)،  يأكل 
نرى  اليوم، حيث  حتى  مجتمعنا  يف  متأصلة 
كعكة  أصبح  العراق  بأن  ونلمس  ونشاهد 
الشعب  وبقية  تتقاسمه  الكبرية  والحيتان 
وأبسط  فقط،  نََفُسُه  حافظاً  زاوية  يف  منزٍو 
إقليم  مثال عىل ذلك بأن األكراد أستقلوا يف 
إىل  باإلضافة  وميزانيته  له حكومته وحدوده 
حصته من املوارد، ونستمع إىل طلبات إلعالن 
إقليم البرصة يتبعها إقليم األنبار وغريها، أما 
أنفسهم باإلضافة  الكلدان فام زالوا ينهشون 
إىل بقية الِقوى التي تنهش لحمهم بني الفينة 
واألخرى، فلو سألت أي كلداين مسيحي عن 
معنى الفندة(5) فإن األغلبية الساحقة ال يعرف 
معناها، أم مصطلح الفخذ أو الحمولة(6)  أو 
العشائرية  املصطلحات  من  وغريها  العطوة 
التي تتعامل بها عشائر العرب، أو تصنيفات 
واألمارة  والعشرية  القبيلة  مثل  اإلنتساب 
وغريها، وما حدث ويحدث قبل عام 2003م 
وبعده ولحد اليوم من غياب سلطة القانون 
فال مفر للمواطن إال أن يلتف حول عشريته 
طلباً للحامية، ومن ثم إنقاذاً له من مفاهيم 
هي غريبة وبعيدة كل البعد عن فكر وعقل 
الكلداين، مثل الفصل العشائري، والديّة ، أو 
مصطلح الفجرية  فمن اين للكلداين أن يقف 
ضد هذه املفاهيم التي ال يعرف عن معانيها 
يشء؟  أي  معها  التعامل  وطرق  وأصولها 
ومن  املواطنة،  دولة  بنظام  مؤمن  والكلداين 

ثم يصطدم بقانون مثل هذا؟
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طبعت  مدينة  شعبنا،  وجوه  ومبالمح  مدينتنا، 
يرتل  ال  كتاب مقدس  بالنبض  ونقشت  بالخلد 
لديارهجرتنا  العتيقة  الشوق  أهازيج  مع  إال 
معنا  متيض  أذهاننا  يف  وبقيت  وهاجرناها، 
تكرب  التي ال  املدللة  الفتاة  زالني"  َهرِمنا:  حتى 
وال تشيخ وال متوت، تبقى حيٌة باألرواِح تزدان 
وقصة  أعامرنا  وتغدو  نكرب  نحن  أنفاسنا،  يف 
يف  تعزف  تراتيلها  زالت  ال  قريتنا"  عروس   "
رسيانية،  عروس  إنها  غربتنا،  وأصقاع  أسامعنا 
أنها  لنا  قالوا  قرية  يف  عام  كل  تصاحبنا  التي 
يف"جنوب رشق تركيا حاليًا"، وأشهر من كل درر 
فنتوارث  "طورعابدين"،   أسمها  ننقش  الرشق 
بريقها،  بأنفاسها، ويرسقنا عشق  نبضها، ونحيا 
التي  أعامرنا  سنّيْ  مع  تعزف  أحرفها  وترانيم 
متيض من طفولة تتوشح بعفوية الروح ملراهقة 
يكسوا  يافعٍ  وشباب  العشق،  براءة  ترتدي 
بعُد  تلوثنا  مل  والسالم،  واملحبة  بالحب  القلب 
نعيش  زلنا  ال  الحياة.  وأطامع  الزمان،  أضغاث 
براءة أحالمنا القدمية وعشقنا العتيق املنقوش 
فوق تراب بساتني مدينتنا، نتنفس براءتها حبًا 

يرتاقص  وهو  للزمان  هللوليا  ونغني  وشوقًا، 
معنا بني أذرع العشاق للحب للحياة .... ننقش 
بفلكلوريتنا تراث األجداد، كام تنقش يف خيالنا 
الشعر  ابيات  يرددون  وهم  املراهقني  أغنيات 
املستقبل  لرنى  بحياٍء  فنبتسم  للعاشقات، 
ومييض  أحالمنا  ويدغدغ  نبضاتنا،  يف  يجوب 
السامء  نعانق  ونحن  مدينتنا،  بشوارع  معنا 
وعبري البساتني وتغمرنا برودة الريف رغم كل 
السنني، ألننا ندرك أن النهاية دوًما كام تعلمنا 
يف أسطورتنا (املوت) لحن حزين كام كنا نرى يف 
طفولتنا نهاية الطقوس ليدفنوا متثال العروس( 

حانو قريثو الخشبي) عىل أطراف املدينة.
ال زلت أتذكر أن نهاية االحتفال دفن متثال 
نتذوق  كأننا  ووفاء،  وابتسامة  العروسة، طعام 
طعم املوت بلذة الحياة، وشهوة الوفاء، وكأننا 
اللحم  نتناول  أو  قبل،  من  الطعام  نتذوق  مل 
مع  وهو  ال  فكيف  بالَسمنة،  والربغل  والبيض 
(حانو) عروسة الوفاء، نعم أنه يختلف عن كل 

نعلمه  مل  ما  ضجيج  عىل 
كلام  بأننا  بعد...  نعرفه  أو 
كربنا يجب علينا أن نحتفل 
عابدين،  طور  بأسطورة 
تسابرها  التي  الوثنية 
أجيال  ويتوارثها  ذكريات 
املمتدة  فصولها  نقرأ  مل   ...
نعلم  لكننا  التاريخ،  بسفر 
أن من كُِتَب عليهم الصيام 
عيد  الستقبال  الخسميني 
يرفعوا  املجيدة،  القيامة 
أيديهم للسامء قبل أسبوع 
النذر  بقديسة  ليحتفلوا 
وشهيدة الوفاء. ثم ينطلقوا 
يف رحلة الصيام الخمسينية 
فوق  الزهاء  وإبتسامة 
تتكحل  وأعينهم  محياهم 

بالوفاء.
بيوتنا  خلف  املياه  جداول  من  تعلمنا 
الرتابية، ومن نهر سننّيْ عمرنا التي متيض عاًما 

تلوعاٍم ونحن ترتل مًعا بلغتنا األم :
 " ميثو  قاشو  برثت  قريثو  حانو  حانو   "
يف  مليكنا  ونذر  قريتنا،  وعروسة  كاهننا،  ابنة 
من  نعرف  ال  األسفار،  وتكوين  األسفار،  سرب 
اسطورتنا إال ما ترسمه ذكرياتنا وأمهاتنا تعانق 
أكفنا الصغرية تقبض عليها لتصطحبنا معها وكل 
ما نسمعه ونعرفه أننا ذاهبون لنامرس طقوس 
كام  نغنيها  ولكن  بعد  نعرفها  مل  نتعلمها،  مل 
... حانو... قريثو برثت  " حانو  الجميع  يغنيها 
وأصدقاؤنا  جرياننا  يغنوا  هكذا  ميثو..."  قاشو 
بالرسيانية "عربًا وأكراًدا"، فنغني معهم ، يرتلوا 
يعزف  بعفوية طفولتنا، كعازف  فرتتل شفاهنا 
فيستعر  األسطورة،  قيثارة  عىل  التاريخ  مجد 
الفضول بأعامق براءتِنا كلام تزهر أعامرنا نريد 
أن نعرف من هي" حانو ... حانو العروسة بنت 

القس..."!
مبللة  بني شوارع  أنوثتنا  بحياِء  نخطو  كنا 
نسيم  بلون  أشجار  جانبيها  عىل  بالرتاب، 

أسطورة من التراث السرياني قبل الميالد

حـانـو قـريثـو
بقلم: أديبة عبدو عطية

تحتضن  التي  الصغرية  جزيرتنا  زالني 
األبيض  صور  بزمن  أشبه  ونحن  طفولتنا، 
نبتسُم  مدينتنا،  بلون  نصطبغ  واألسود 
وحياء  القمر،  كلون  وهندام  ناعم،  بفستاٍن 
إال  األنوثة،  مالمح  جسدها  عىل  تبدو  مل  أنثى 
الجوري  أزهار  ونعومة  األخرض،  ريفنا  خشونة 
زالني، وهي  أزقة  يف  داللنا  عزف  املرتاقصةعىل 
الهجر  معتقدات  وفق  معي  املصلوبة  مدينتي 
تعلمنا،  كام  األم  تراتيل  ثنايا  وبني  والفراق، 
وهي  السنني  آذان  يف  يطن  الذكريات  وصدى 
متيض بنا وال زالت أغنية :"حانو قريثو" كطنني 
ملكة النحل يف األصقاع ، يتجاوز أعامرنا ... مع 
أغنيات اسطورتنا، كأنها زهرة الغاردينيا القدمية 
تحتضن  التي  بطفولتنا  فكنا  تذبل،  مل  التي 
جزيرتنا، تسابق سيقان طفولتنا الزمن لتحتفي 
الرملية،  بشوارعه  الريف  حبيبة  ومع  معهم، 
يف  نفكر  أو  نتوقف  أن  دون  الرتابية،  وعفراته 
العقاب بعد أن تتسخ مالبسنا، ومل نعبأ لعقاب 
يهندمن  وهن  التعب،  أعياهن  اللوايت  أمهاتنا 
نعومتنا لنزدان كزهور يانعة يف جٍو ريف جميل 
نتمرد  الفالح،  وعرق  الطبيعة،  خرضة  يكسوه 
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األيام، وعن كل األطعمة، ألنه طبخ يف حضور 
اسطورتنا وتراثنا الرسياين الفريد، ورمزية الوفاء 
فباركته  والنقاء،  البقاء  وقصيدة  ملعتقداتنا، 
واشعلته  حضارتنا،  وطقوس  كنيستنا،  أجراس 
شموع طهارتنا، وعذرية براءتنا، لنعود وننتظر 
عام جديد نصيل به صلوات خاصة مع (حانو) 
الشاهدة علينا. ونعود نحلم بأن نأكل ونرشب 

ونلهو يف حرضتها.

ما أبهاها طفولة تزدان عىل أصقاع التاريخ 

مقدسة  تراتيل  إىل  بنا  ومتيض  الوثني  القديم 

فرائسنا  وتثور  السنني،  ظلمة  يف  النور  ككتاب 

عىل  الصغرية  عقولنا  وتتمرد  طفولتنا،  وفضول 

التسليم مبا يتواتر عىل مسامعنا. نريد أن ننهل 

املثري،  االحتفال  هذا  الكثريعن  ونعرف  املزيد 

التي يتجمع به كل من يتعمد برسيانية الزمان، 

وتاريخ  شعٍب ينقش عىل جدران العمر اإلنتامء، 

ونشرتي  أنوثتنا،  وتزهر  أجسادنا  تكرب  والبقاء، 

للحياة،  عشقنا  مفاتن  تربز  جديدة  مالبس 

فتاة  مع  لنبحر  ونقاء،  بحب  بقائنا  وشهوة 

الوفاء (حانو) ونحن نتسمر حول أمنا لتحتفل 

ترتاقص  وأحالم  التاريخ،  حول  بطواٍف  معنا 

بيتنا الصامت إال من  حول قنديل ينري جدران 

أنفاسنا، نريد االستامع.... لسرية نحبها ونحتفل 

بها، نريد أن نكون هي وتكون نحن، إبنة امللك 

املكلوم بهزائم املعارك والحروب، املعمد بخيال 

كل  أعامرنا  أجراس  لها  تقرع  كأنجيل،  تراثنا 

عام، يف قداس االحتفال، نسرتق السمع لعروس 

قريتنا ، تلك العذراء (حانو) ابنة(طورعبدين)، 

كلام  ولكننا  أحالمنا،  أنهاعروسة  بوعينا  لندرك 

ابحرنا يف شواطئ األسطورة ال نريد ألبنائنا أن 

يكونوا ملوكًا، وال للنرص أن تكون أرواحنا نذًرا 

نريد  ولكننا  البقاء،  نريد  كام  الحياة  نريد  له، 

نواجه  أن  دون  ووفا(حانا)  امللك  كوفاء  الوفاء 

بأن  جنوده  وعد  الذي  والدها  ونذر  مصريها، 

يقدم قربانا إن انترص أول من يراه يف قرصه بعد 

عن رسدية  أمي  توقفت  كلام  نتوقف  العودة، 

االسطورة ولهفة تقتلع آهاتنا نريد أن نستزيد، 

نريد أكرث فأكرث، يرعبنا غضب أمي أن قطعت 

أنوثتنا  الرواية، نريد أن نرى  الحكاية وأوقفت 

الهزمية  نريد  ال  ولكننا  (حانا)  عروستنا  بثوب 

أمي  وترنم  والعشق،  الحياة  نريد  واملوت، 

بصوتها األجش الناعم، بقايا الرواية، وأن املليك 

الكربى،  مبعركته  انترص  قد  بالهزائم  املفجوع 

أول  بتقديم  بنذره،  سيويف  بأنه  جنده  واخرب 

من يراه من قرصه قربانًا... وأنترش خرب النرص 

يف اصقاع الزمان، وتناثر عرب الريح بكل مكان، 

ترامى  من  أول  ابنته  (حانو)  عروسته  فكانت 

لسمعها نرص والدها، فامتطت حصانها بثوبها 

األبيض، وعشقها الفاتن، تجوب بيارق الطريق 

املؤزر،  بالنرص  املظفر  امللك  والدها،  لتستقبل 

الحزن  وعم  وجهة،  توجم  حتى  رآها  أن  وما 

قلبه، ووسوس له خلده الصامت اي نرص هذا 

الذي ستكوين أنت يا فلذة العمر قربانًا؟ ولكن 

بيدها  النذر  عروسة  وهلت  اكتمل،  الزفاف 

وابتسامة  فخر،  من  قبلة  شفتيها  وعىل  زهرة 

أخريًا  مظفر  ملك  وحب  ووالد،  لحضن  شوق 

الزمن  بيارق  لتحتضن  ذراعيها  اطلقت  انترص. 

بتهنئة  الفائزين  أول  لتكون  عاشقة  وآهات 

مفجوع  رأها،  عندما  املنبهر  وامللك  امللك، 

بوعده ونذره ... فام تحمل لنا رسدية أمي تلك 

العازفة من قدر؟ وما هي نهاية اسطورتنا التي 

تنتهي بحب وتراجع أو حزن ووفاء بالعهد؟
مل تدرك حانو أن والدها انترص يف معركة، 
ولكنه هزم هزمية قاسية (بالوفاء بالنذر) وأي 
وقربان  املوت  نذر  إنه  العمر،  زهرة  يا  وفاء 
يراه  من  أول  عىل  امللك  قطعه  وعهد  العمر، 
من سكان قرصه املعتمر، فكانت ابنته (حانو) 
كاقحوانه  كتفيها  عىل  الشعر  مسدلة  صغريته 
أيتها  اكميل  أمنا  بصمتنا  فننهر  الفجر،  تعانق 
ارواحنا  وتتهدهد   .... أكميل  أكميل  القديسة، 
كلام اقرتب أجل األسطورة عىل النهاية ... وأمي 
ترسد لنا أحالمنا، فقام امللك باخبار أبنته بأنه 
وعد بتقديم قربان أول من يراه من سكان قرصه 
األمر  حانو  العروس  فطاعت  وجد،  إن  للرب 
أحتفل  يوًما  أربعني  أعطيني  والدي  يا  وقالت 
بها مع صديقايت بأرجاء املدن والقرى وأخطب 
ود الجبل، فمنحها ما تريد كآخرحلٍم من أحالم 
العمر، فجمعت صديقاتها وحملت زادها من 
برغل وبيض وسمن ولحم، وسارت تجوب املدن 
والقرى ووضعت آخر أوزارهامع صديقاتها، يف 
جبل يقف شامًخا يطرز عىل صخوره أسطورة 
ايها  بالنذر، فأوصت صديقاتها...  حانو والوفاء 
الجمع العاشق للعمر ، اجعلوا من هذا الوعد 
بنفس  عام  احتفال كل  والنذر قصيدة  والعهد 
املوعد، وبذات الزمن، فاوىف لها والدها وجميع 
من يف مملكة النرص، فكان األسبوع األخري قبل 
هو  املجيدة،   القيامة  عيد  الخمسيني  الصيام 
 .... حانو  ملك  ووفاء  لحانو  الطقوس  موعد 
وفاء نذر املوت والعهد الذي قطعه امللك عىل 
ويلتاه  يا  ويلتاه...  يا  من قرصه،  يراه  من  أول 
الرواية وأهداب  النابض بشغف  هتف صدري 
يف  املروية  حانو  قصيدة  حول  تطوف  الروح 
عبق السكون الصامت، وامي ترسد سيمفونية 
الرتاث بصوت ناعم يسدل ستائر الليل وضجيج 
بني  من  الصمت  اسرتق  وأنا  بأوصايل،  الرعشة 

الروح متيض مع عروس امللك  أنفايس وأهداب 
... بني أربعني يوًما ورحلة الالعودة عن الوفاء 
والنقاء،  البقاء  الزمان-  حكايات  وآخر  بالوعد، 
الجبل،  وصالبة  الفجر،  وأنفاس  تسامرالصبح 
الزمن  بحور  يف  النذرالسرييانية  أوشاج  وترتل 
الهادرة بال أمواج، ونحتفل كام احتفل والدها 

بيوم النذر.
الرواية  عبق  عن  نسأل  الصغار  نحن 
األمهات ومن  ونستتنشق حكاياتها من رسدية 
من  روايتها  لنعيد  بأعامرنا  ونحملها  كبرينا، 
جديد، ملن يزهر من أرحامنا، ومن أنفاسنا ومن 
أرواحنا، لنرصخ بداخلنا مع فصول العمر وهي 
بلغنا  حتى  األول  العقد  منذ  صفحاتها  تطوي 
السابع ونحن نحدث (حانو) عن حنني  العقد 
بزالني-القامشيل،  ونعزف   السنوية،  الطقوس 
اصولنا  تغرس  زالت  ال  التي  وجذرونا  طفولتنا 
يغادرنا  مل  ولكن  غادرناه  بعيد  أفق  يف  هناك 
من  بلغنا  حتى  ثالث  أو  عقدين  او  عقد  منذ 
وشابت  مشاعرنا،  بها  شاخت  سبعة،  العقود 
ال  ولكن  والروح،  الغربة  رحلة  بني  أفئدتنا  بها 
زالت اسطورتنا تسكننا ونقيم لها قداس الوفاء 
ورسيدة  التاريخ  سرية  يف   ... عام  كل  بالعهد 
الزمن، وروح املكان املعبق بالياسمني السوري، 
وروح املسيح الجديد الذي أزال وثنية الحكاية 
عام  كل  يف   .... والقدس  األب  روح  لها  وأعاد 

وقبل صيام عيد القيامة املجيدة...

يكرب الصغار، ويغادر الكبار، ولكن مل تغادر 
قربان  العهد  بقاء  الروح يف  نصبت  التي  حانو 
 ، املهنئني  جموع  وسط  عام  كل  تحيا  للحياة. 
مالمحها  تتغري  مل  الرتاث،  بقصيدة  واملحتفلني 
وتعابري أدبياتها العتيقة، فرائحة التاريخ ال زالت 
وشجون  الزمن  ربوع  بني  الحضور  عبري  تنرث 
املكان يف مدينة هجرها النورس، وقرية غرست 

بالياسمني

هرمت،  التي  طفولتنا  ...يا  قيثو  حانو 
وقديستنا التي كربت معنا، لقد عمدك التاريخ، 
العبري عىل روحك ميالد وتاريخ يدون يف  ونرث 
األعظم  االسبوع  ألنه  والوعد،  بالوفاء  ذاكرتنا 
كمقدمة للصوم األقدس، يطبخ به الجموع من 
به  ليطعموا  والبيض  واللحم  الربغل  املتطوعني 
وأحباب  السورية،  بالجزيرة  ومدننا  قرانا  أهل 
مدينتا  وطقوس  عروستنا  قوت  من  العمر 
حكاية  يف  مات  ملن  والعهد  الوفاء  ونعيد   ...
 ... النرص  وألجل  النرص،  أجل  من  اسطورتنا 
الوفاء  يكون  أن  وسرييانيتنا  بسوريتنا  وعهدنا 
شيمتنا ومكارم عبادتنا ... فالرب وحدة القيامة 
فينا  يبعث  الروح  بهجة  القيامة  وعيد   ...

ذكريات طفولتنا الجميلة.
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يف 2500 ق.م. وكانت محصنة. ويف أيام أور 

وهو   (2095  –  2112 للفرتة  (حكم  منّو   –

حرم  د  ُشيِّ أور،  يف  الثالثة  الساللة  ملوك  أول 

أنليل املقدس، أي – كور، بشكله الحايل. وقد 

بنيت زقورة، رمبا تكون بارتفاع ثالث طوابق، 

بعد  وفيام  باألسوار.  محاط  فناء  يف  ومعبد 

طمرت اإلنشاءات البارثية حرم أنليل واألسوار 

املحيطة به، ويف القرن الثالث للميالد أخذت 

املدينة باالنحالل. وُهجرت أخرياً يف القرن 12

أو 13.

شوروباك

قدمية  سومرية  مدينة  فارة،  تل  حالياً 

جنوب  اآلن  هو  فيام  نيبور  جنوب  واقعة 

وسط العراق، وكانت يف األصل عىل ضفة نهر 

النصف  يف  هناك  التنقيبات  الفرات. كشفت 

مستويات  ثالث  العرشين  القرن  من  األخري 

من االستيطان ميتد زمنها من أواخر عصور ما 

قبل التاريخ إىل الساللة الثالثة يف أور (حوايل 

األثرية  اللقى  وأكرث  ق.م.).   2004  –  2112

جيداً،  بناًء  املبنية  املنازل  خرائب  هي  متيّزاً 

عىل  الحاوية  املسامرية  األلواح  إىل  باإلضافة 

السجالت اإلدارية وقوائم الكلامت، مام يشري 

إىل مجتمع متطور جداً كان موجوداً يف أواخر 

يف  مذكورة  وشوروباك  ق.م.  الرابعة  األلفية 

الطوفان،  مرسح  باعتبارها  سومرية  أسطورة 

واحداً،  ناجياً  ما عدا  البرشية  الذي دمر كل 

ٍ بأن يبني  هو زيوسودرا. فقد أمره إله حام 

أعيد خلق  الكارثة، ثم  اجتاز بواسطته  فلكاً، 

وحصل  األرض،  عىل  الحية  واألشياء  اإلنسان 

ويرتبط  الخالدة.  الحياة  عىل  نفسه  هو 

جلجامش  ملحمة  يف  باوتنابشتم  زيوسودرا 

وبنوح املذكور يف الكتاب املقدس.

آيسن

مدينة قدمية يف بالد النهرين، رمبا تكون 

هي ذلك التل الكبري قرب الديوانية، محافظة 

املثنى، العراق. تأسست هناك ساللة مستقلة 

إيرّا،   – أشبي  أسسها  ق.م.،   2017 حوايل  يف 

الحكام  من  ساللة  أسس  وقد  ماري".  "رجل 

منهم  األوائل  الخمسة  ادعى  العموريني 

السلطة عىل مدينة أور يف الجنوب. والخامس 

(حكم  عشتار   – لِبـِت  آيسن،  حكام  من 

بسبب  اشتهر  ق.م.)،   1924  –  1934 للفرتة 

السومرية  باللغة  القوانني  من  سلسلة  نرشه 

ويف  قرن.  من  بأكرث  حمورايب  سبقت رشيعة 

يف  استقاللها،  آيسن  فقدت   1794 حوايل 

وفيام  الرسا،  املجاورة  املدينة  لصالح  البداية 

بعد لصالح بابل. وانتعشت املدينة من جديد 

بني حوايل 1156 و1025 تحت حكم ساللتها 

السلطة  ملوكها  التي بسط عدد من  الثانية، 

عىل بالد بابل (جنوب العراق).

نيّبور

يف  قدمية  مدينة  ر،  نـُفـَّ أو  ر  نِفـَّ حالياً 

املثنى،  محافظة  يف  اآلن  هي  النهرين،  بالد 

العراق. بالرغم من أنها مل تصبح أبداً عاصمة 

يف  أساسياً  دوراً  لعبت  نيبور  أن  إالَّ  سياسية، 

األساطري  يف  النهرين.  بالد  يف  الدينية  الحياة 

إله  أنليل،  وطن  نيبور  كانت  السومرية 

ينفذ  الذي  واإلله  للقوة  واملمثل  العاصفة 

نيبور.  يف  يجتمع  الذي  اآللهة  مجمع  أوامر 

اإلنسان  أنليل  الروايات، خلق  وطبقاً إلحدى 

ملك  أي  جيوش  أن  من  وبالرغم  نيبور.  يف 

ميكنها أن تـُخِضع البلد غري أنه يتوجب عىل 

الحكم  سلطة  انتقال  يطلب  أن  امللك  ذلك 

هذه  إىل  الحاجة  إن  إليه.  أنليل  من  اإللهية 

مقدسة،  املدينة  جعلت  اإللهية  املصادقة 

وخصوصاً حرم أنليل هناك، بغض النظر عن 

الساللة التي تحكم بالد النهرين.

أول بعثة أثرية من الواليات املتحدة إىل 

بالد النهرين نقبت يف نيبور من 1889 حتى 

1900؛ واستؤنف العمل يف 1948. وقد ُسمي 

ـاب  الكـُتــّ بحي  املدينة  من  الرشقي  الجزء 

السومرية  األلواح  من  الكبري  العدد  بسبب 

التي ُعرث عليها هناك؛ والحقيقة أن التنقيب 

لألدبيات  الرئييس  املصدر  هو  كان  نيبور  يف 

املدينة  عن  القليل  إال  يُعرف  ال  السومرية. 

املدينة رمبا  التاريخ، ولكن  قبل  ما  يف عصور 

تكون قد وصلت إىل حدود الخرائب الحالية 

مدن العراق السومرية - ج ٢

مدينة نيبور
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 الرسا
تدعى حالياً تل سنقرة، وهي واحدة من 

ميالً   20 حوايل  تقع  البابلية،  الدولة  عواصم 

تل  (بالعربية  أوروك  رشق  جنوب  كم)   32)

تكون الرسا  رمبا  العراق.  الوركاء)، يف جنوب 

ولكن  التاريخ،  قبل  ما  أسست يف عصور  قد 

أكرث عهود املدينة ازدهاراً ترافقت مع ساللة 

نـَبْـالنوم  يدعى  ملك  أسسها  مستقلة،  حكم 

(حوايل 2025 – 2005 ق.م.)؛ وكان معارصاً 

مدينة  يف  ساللة  أسس  الذي  إّرا،   – ألشبي 

13 من  نبالنوم  بعد  وحكم  املنافسة.  آيسن 

ملكاً، كان للعديد منهم سلطة كبرية يف الدولة 

للعنارص  الجديدة  السيطرة  ومثلوا  البابلية، 

األكدية السامية التي حلت محل السومريني.

ويبدو أن آيسن والرسا عاشتا حالة حرب 

باردة ألكرث من قرن حيث كانت كل واحدة 

كان  البداية  يف  حكمها.  تعزز  املدينتني  من 

معرتفاً بسيطرة آيسن عىل أور، ولكن سجالت 

األعامل املكتوبة عىل الرقم الطينية التي ُعـرث 

الرسا  مليك  أيام  يف  أنه  ــُظهر  أور  يف  عليها 

الخامس والسادس، غونغونوم (حوايل 1932

 –  1905) وأبيصري  ق.م.)   1906 حوايل   –

1895)، أخذت الرسا تسري عىل درب الهيمنة. 

ومل يحكم امللك الثاين عرش يف الساللة سييل 

– أدد (حوايل 1835) إال سنة واحدة فقط ثم 

عزله ملك عيالم القوي كوتور – مابوك، الذي 

نصب ابنه َورَد – سني (1834 – 1824) ملكاً. 

الحياة  ميزق  مل  األمر  هذا  أن  الواضح  ومن 

الحقيقة  يف  هذا  وكان  الرسا،  يف  االقتصادية 

ذلك  عىل  تشهد  كام  ازدهاراً،  عهودها  أكرث 

عدة آالف من الوثائق االقتصادية. فانتعشت 

الزراعة وتربية املوايش؛ وأعطي الري اهتامماً 

الفرات  بني  الطويلة  الطرق  وربطت  أكرب؛ 

بالجلود،  التجارة  خالل  من  الهند  ووادي 

أيام  ويف  والعاج.  النبايت،  والزيت  والصوف، 

ريم – سني (1822 – 1763)، وهو ابن َورَد – 

كبرياً، وخصوصاً  الفنون تشجيعاً  تلقت  سني، 

مدارس تعليم الكتابة السومرية القدمية. ومع 

ذلك كانت أيام الرسا معدودة، ألن حمورايب 

تدمري  عىل  بشدة  مصمامً  كان  الذي  البابيل 

ريم  هزمية  من  أخرياً  متكن  أعدائه،  أخطر 

فبسط سيطرته عىل  – سني يف 1763 ق.م.، 

جنوب بالد النهرين منهياً بذلك سيطرة الرسا.

كشفت التنقيبات القليلة التي أجراها يف 

الرسا أندريه باّرو يف 1933، عن زقورة، ومعبد 

إلله الشمس، وقرص لنور – أدد (حوايل 1865

– حوايل 1850 ق.م.) باإلضافة إىل العديد من 

العهد  إىل  العائدة  األخرى  والخرائب  القبور 

البابيل الجديد والعهد السلوقي.

بورسيبا

حالياً بريْس أو بريْس منرود، مدينة بابلية 

بابل،  محافظة  يف  بابل  غرب  جنوب  قدمية، 

العراق. وربها الحامي هو نابو، وقد ساعدها 

قربها من العاصمة، بابل، يف أن تصبح مركزاً 

دينياً هاماً. وقد بنى حمورايب (حكم ي الفرتة 

معبد  بناء  أعاد  أو  ق.م.)،   1750  –  1792

(الرب  ملردوك  وكرّسه  بورسيبا،  يف  إيزيدا، 

الالحقون  امللوك  واعترب  بابل)؛  لبالد  الوطني 

نابو إلهاً إليزيدا وجعلوه ابن مردوك، وأصبح 

يف  مردوك  معبد  بعد  مبارشة  الثاين  معبده 

 –  604) نبوخذنّرص  حكم  فرتة  خالل  بابل. 

وهناك  ازدهارها.  أوج  بورسيبا  بلغت   (564

وهي  نبوخذنّرص  بناها  مكتملة  غري  زقورة 

عامل   1902 عام  يف  فيها  ونقب  خربة،  اآلن 

أن  ويظهر  كولدواي.  روبرت  األملاين  اآلثار 

رت جراء حريق بالغ القوة، ورمبا  الزقورة ُدمِّ

القصب  حرصان  يف  مقصود  غري  حريقاً  كان 

ويف الزفت املوضوع أصالً يف لب البناء لدعمه 

أحشورش  األخميني  امللك  دمر  الداخل.  من 

ومل  الخامس  القرن  أوائل  يف  بورسيبا  األول 

يكن اكتشافها كامالً أبداً.

سيبار

الدولة  يف  قدمية  مدينة  حبة  أبو  حالياً 

البابلية، واقعة جنوب غرب بغداد الحالية، يف 

العراق. خضعت سيبار للساللة األوىل  وسط 

يف بابل، ولكن ال يُعرف إال القليل عن املدينة 

قبل 1174 ق.م.، عندما نهبها امللك العيالمي 

كوتري – ناهونتي. ثم استعادت عافيتها حتى 

احتلها أخرياً امللك اآلشوري تجالت – بيالرص 

أعاد  بابل  الثامنة يف  الساللة  أيام  األول. ويف 

بناء   (880 (حوايل  إّدينا   – أبال   – نابو  امللك 

أنه  ـل  وسجَّ سيبار،  يف  الكبري  شمش  معبد 

صورة  وجد  الخرائب  يف  يحفر  كان  عندما 

عىل  شمش  مع  نفسه  فرسم  لإلله،  قدمية 

نفسه  هو  وهذا  تذكاري.  حجري  نصب 

النصب الذي عرث عليه امللك نابوبالرص عندما 

أعاد بناء املعبد يف أواخر القرن السابع ق.م. 

والنصب اآلن يف املتحف الربيطاين.

 ُخرساباد
موقع  يف  واقعة  معارصة،  عراقية  قرية 

رشق  شامل  رسجون)  (حصن  شاّروكني  دور 

بناها  العراق.  نينوى،  محافظة  يف  نينوى، 

بني 717 و707 ق.م. امللك اآلشوري رسجون 

الثاين (حكم للفرتة 721 – 705)، وتظهر دور 

شاّروكني وكأنها مدينة مخططة بعناية. تحيط 

مربع  ميل  قدرها  مبساحة  الخارجية  األسوار 

واحد، ويكون الدخول إليها عرب سبع بوابات 

حصينة. ويحيط سور داخيل مبعبٍد لنابو، رب 

الخصب وحامي فن الكتابة، وبالقرص املليك، 

ومبنازل واسعة للموظفني الهامني. ومع ذلك، 

ومبجرد أن انتهى بناء املدينة، قـُتل رسجون يف 

معركة، وُهجرت دور شاّروكني برسعة.

بدأ التنقيبات يف املوقع (وهي يف الواقع 

أول تنقيبات أثرية يف بالد النهرين) القنصل 

الفرنيس بول – إميل بوتـّا يف 1843، وواصلها 

فيكتور  خليفته   (1865  –  1858) بعد  فيام 

بالسيه، وكذلك بعثة الواليات املتحدة (1928

وباإلضافة  شيكاغو.  جامعة  من   (1935  –

والعاجيات  النافرة،  الجدارية  الرسوم  إىل 

والتامثيل الكبرية للثريان املجنحة، فقد ُعرث يف 

املوقع عىل واحدة من أمثن اللقى األثرية هي 

أسامء  سجلت  التي  اآلشوريني،  امللوك  قامئة 

منذ  اآلشوريني  امللوك  كل  حكم  وسنوات 

الحادي  القرن  أواسط  إىل  ق.م   1700 حوايل 

عرش ق.م.

دور – كوريغالزو
ومقر  مدينة محصنة  الحالية،  عقرقوف 

قرب  تقع   ، كايشٍّ ملك  آلخر  مليك  إقامٍة 

وهذه  النهرين.  بالد  جنوب  يف  بابل([1]) 

املدينة إما أن مؤسسها هو كوريغالزو األول 

(الذي اشتهر يف أواخر القرن الخامس عرش 

هو  أو  ق.م.)  عرش  الرابع  القرن  أوائل   –

1324  –  1345 (حوايل  الثاين  كوريغالزو 

كشفت  م  و1945   1943 بني  وفيام  ق.م.). 

وثالثة  كبرية،  زقورة  عن  العراقية  التنقيبات 

ملونة،  جدارية  زخارف  ذي  وقرص  معابد، 

املعابد  كانت  مربعة.  بأعمدة  ورواق 

عىل  وتحتوي  السومرية،  لآللهة  مكرسة 

متثال  بينها  من  القيمة،  األشياء  من  العديد 

الثاين. لكوريغالزو 
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العراق  يف  الحالقة  مهنة  عرفت 

القديم من خالل نصوص عديدة تطرقت 

يف  مكانته  واىل  وظائفه  واىل  الحالق  اىل 

الطبقات  مختلف  مع  وعالقاته  املجتمع 

االجتامعية.

ومن خالل النصوص اصبح من الواضح 

ال  عديدة  ميارس وظائف  كان  الحالق  ان 

تتحدد مبهنة الحالقة فقط.

فقد اكدت بعض النصوص ان الحالق 

كان يضع الوشم للعبيد او يزيله.

املادة  الن  فيه  لبس  ال  امر  وهذا 

(226) من قانون حمورايب نّصت عىل ما 

يأيت:“ اذا أزال الحالق عالمة عبد بحيث ال 

يعرف صاحب العبد يقطعون يد الحالق“ 

( أي من دون معرفة مالك العبد).

قانون  من   (227) املادة  ونصت 

خدع  اذا  يأيت:“  ما  عىل  ايضاً  حمورايب 

بحيث  العبد  عالمة  وازال  حالقا  رجل 

اليعرف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه عىل 

عن  احلق  ويقول(مل  الحالق  ويقسم  بابه 

معرفة) ويتم اخالء سبيله“.

( ال بد من االشارة اىل ان ترجمة هذه 

الحالقة يف العراق القديم

وحسب  بحتة  حرفية  ترجمة  هي  املواد 

ما وردت يف قوانني حمورايب التي تتضمن 

او   1750 عام  تدوينها  وتم  مادة   282

الحالق يف  ورود  ان  امليالد)  قبل  ؟   1751

اكرث من مادة قانونية من قانون حمورايب 

للحالق  ان  للشك  مجاالً  يدع  ال  مبا  تدل 

مكانة معينة يف املجتمع يف العراق القديم.

وكام هو معروف يزاول الحالق مهنته 

يف  والشخصيات  امللوك  بحالقة  ويقوم 

القرص املليك ويحلق العبيد.

عليها  عرث  التي  النصوص  وكشفت 

العبيد  يحلق  كان  الحالق  ان  النقاب عن 

عن  متييزهم  يتم  ليك  معينة  بطريقة 

غريهم.

ترسيحة  عمل  الحالق  اعتاد  فقد 

من  تشخيصهم  ليتم  بالعبيد  جداً  خاصة 

خالل تلك الترسيحة.

اي ان الترسيحة الخاصة للعبيد كانت 

معروفة لدى الجميع يف ذلك الوقت.

ان  اىل  نشري  ان  مبكان  االهمية  ومن 

واالجبار  باالكراه  تتم  ال  العملية  هذه 

عرف  مبوجب  تتم  كانت  وامنا  واالهانة 

ذلك  يتم  وبالتأكيد  عليه  متفق  اجتامعي 

مبوجب اوامر ملكية.

والهدف الذي يكمن وراء ذلك تسهيل 

مهمة معرفة العبيد.

ويذكر ان هذه العملية كان يصاحبها 

العديد من الطقوس.

مع  الحالق  يحرض  اخرى  جهة  ومن 

الشهود عند ابرام بعض العقود.

اذ يتطلب ابرام العقود حضور شهود 

شاهد   (17) اىل  وحتى  شهود  ثالثة  بني 

ذلك  تذكر  التجارية كام  العقود  بعض  يف 

النصوص التي عرث عليها.

ورمبا يدل ذلك عىل الثقة التي كانت 

متنح للحالق بأعتباره لديه خربة يف الحياة 

الطبقات  مختلف  مع  عالقات  ولديه 

االجتامعية بحكم مهنته.

ويف نص آخر تم ذكر حالق العائلة اذ 

يبدو ان لكل عائلة هناك حالق خاص بها.

ان   53:165 CT املرقم  النص  ويذكر 

(Imbo) حالق العائلة جاء من عيالم ومل 

الحاكم  اىل  رسالة  ارسال  وتم  الحاكم  يره 

ليتم اعالمه بذلك.

بقلم: د. حسيب حديد
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وعرث عىل نص آخر يحمل الرقم (668-

28) حول رشاء عبدين اثنني بحضور(10) 

عسكرية  وحدة  قائد  منهم  الشهود  من 

وكاتب  وصائغ  عربة  وسائق  وم2قاتل 

مكانة  له  كان  الذي  الحالق  اىل  باالضافة 

مميزة.

العاملني  يذكر  نص  عىل  ايضاً  وعرث 

وتم  نفر  يف  نينورتا  معبد  يف  والحرفيني 

النّساج  تضمنت  مستقلة  بقامئة  ذكرهم 

وحرس  املاء  وساكب  والساقي  والخادم 

والكاتب  واملراقب  واملحاسب  القرص 

يعني  وهذا  الحالق  اىل  باالضافة  والكهنة 

يف  العاملني  ضمن  من  كان  الحالق  ان 

فيه  البارزين  االعضاء  من  وهو  املعبد 

ويظهر يف كثري من االحيان ضمن املرافقني 

واملقربني للملك كام هي الحال مع كوديا.

خاصة  بأهمية  الحالقة  مهنة  وتتمتع 

مهمة  خطوة  يعد  الحالق  اختيار  ان  اذ 

يصاحبها مراسيم معينة وذكرت النصوص 

يف  االغنام  من  القرابني  تقديم  يتم  انه 

الشهر التاسع والعارش.

ويذكر ايضا ان للحالق صفات جسمية 

انه يف العصور االوىل متيز  خاصة به علامً 

طاقم املعبد ليس فقط مبالبسه وامنا ايضا 

بصفات جسمية معينة.

ومن امللفت للنظر حقاً وجود حالقات 

للنساء وظهر ذلك من خالل الرسوم التي 

سكان  ان  يعني  وهذا  عليها  العثور  تم 

اىل درجة  كانوا قد وصلوا  القديم  العراق 

التي  السعيدة  والحياة  الرتف  من  معينة 

نجد فيها حالقات للنساء.

للمرأة  ان  ايضاً  ذلك  لنا  ويعكس 

كام  النه  الفرتة  تلك  يف  ومهم  بارز  دور 

االناقة  عن  ينم  مبظهر  تظهر  كانت  يبدو 

بصورة  للمجتمع  الرفيع  الذوق  ويعكس 

عامة والذوق الرفيع للمرأة بصورة خاصة.

وهذا يعني ايضا ان املرأة كانت تهتم 

املكانة  لنا  يعكس  بدوره  وهذا  مبظهرها 

التي كانت تحتلها املرأة يف املجتمع يف بالد 

وادي الرافدين.

وفضالً عن مهنة الحالقة املعروفة كان 

الحاّلق يزاول مهن اخرى واهمها مساعدة 

الطبيب اذ ان هناك تقارب كبري بني بعض 

اعامل الطبيب وما يقوم به الحالق.

الجروح  مبعالجة  يقوم  حيث 

االمور  من  وكثري  االولية  واالسعافات 

التفصيلية االخرى.

وذكرت النصوص ان الحالق كان يقوم 

بكثري من االعامل التي يقوم بها الطبيب 

وهذا يجعلنا نفكر مبا يقوم به الحالق رمبا 

اىل الوقت الحارض.

يف  الحالق  ان  بالذكر  الجدير  ومن 

االظافر  بتقليم  يقوم  كان  القديم  العراق 

حسب ما ورد يف عدد من النصوص.

وكام هو معروف ان الحالق اىل وقت 

االطفال  ختان  مبهمة  يقوم  كان  قريب 

التي  االخرى  واالعامل  الجروح  ومعالجة 

هي من مهمة الطبيب.

ان  اىل  االشارة  مبكان  االهمية  ومن 

فقد  ملهنته  جداً  مناسبة  عّدة  للحالق 

عكست الرسوم عدة خاصة للحالقة منها 

التي  الشفرة  او  واملوس  واملقص  املشط 

كان يستعملها الحالق.

التفاصيل  هذه  ان  القول  وينبغي 

وغريها وردت يف النصوص التي عرث عليها 

يف عدة مواقع اثرية يف بالد وادي الرافدين.

والبد من ان نذكر ايضاً ظاهرة جديرة 

صبغ  او  االلوان  استعامل  هي  باالهتامم 

عىل  النصوص  بعض  اكدت  وقد  الشعر 

بالنسبة  سواًء  للشعر  صبغ  استعامل 

للرجال ام للنساء عىل حد سواء.

الفرتات  يف  انه  النصوص  وتذكر 

الالحقة انيطت بالحالق مهمة بعيدة عن 

مهنته وال عالقة لها بها وتتمثل هذه املهنة 

وذلك  نافذة  تعد  مل  التي  االلواح  بتدمري 

بأمر مليك.

وهذا دليل آخر يؤكد اضطالع الحالق 

ما  وهذا  القديم  العراق  يف  عديدة  مبهام 

اكد عليه اللوح املرقم 15:7 .

ان  متضحاً  بات  تقدم  ما  عىل  بناء 

متكاملة  كانت  الرافدين  وادي  حضارة 

ذكراها  تخلّدت  لذلك  الوجوه  جميع  من 

وستبقى كذلك.

وصحتك، •  املال  عىل  تراهن  ال 

من  واملحبني  الله  عىل  راهن  بل 

حولك.

إنهم •  يعرفون  الناس  من  الكثري 

يترصفون بشكل خاطئ اجتامعياً 

يوهمون  ولكن  وهم مفضوحون 

أنفسهم بإنهم عىل صواب.

الوعي مهم اإلنسان واإلنسان هو • 

اإلنسان وليس الخالق وهو كائن 

أريض ويجب ان يعرب عن رؤيته 

اإلنسانية بأدوات معرفية إنسانية 

وليست إلهية.

حول •  الرصاع  من  نتحول  ان  البد 

إىل  املطلقة  الحقيقة  ميتلك  من 

كيفية التعاون للوصول إليها.

معظمها •  يف  الدينية  الخطابات   

وتعترب  والطاعة  الوصايا  تفرض 

قارصاً وعاجزاً عن بلوغ الحقيقة.

تعليامت •  ليست  هي  املسيحية 

بل  وفروض،  وأوامر  جافة 

املسيحية هي اتباع شخص املسيح 

مع  واملتواصل  الحي  والتفاعل 

واملسيحية  وإرشاداته.  تعاليمه 

اإلنسان  بني  مبارشة  عالقة  هي 

والله متخذين من املسيح وحياته 

منوذج نقتدي به. 

يف املسيحية عرفنا الله من خالل • 

وحنونا  للبرش  محباً  أبا  املسيح، 

البرشي فخاطب  لنا ضعفنا  وبني 

لينعكس  والقلب  والنفس  الروح 

وعالقته  اإلنسان  حياة  عىل  ذلك 

بأخيه اإلنسان.

بقلم: د. عامر ملوكا
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الخرية  الخفية  القوة  عن  القديم 

تتحكم  أنها  اعتقدوا  والتي  والضارة 

رضائها  اكتساب  وحاولوا  مصائرهم  يف 

ومن هنا ظهر تأليههم للعنارص الكونية 

إقليم  لكل  أصبح  كام  تناولناها.  التي 

إله خاص به، وكان من بني تلك اآللهة 

معبودات قد أرتفع شأنها عن اآلخرون 

اآللهة  مصاف  عالية يف  مكانة  وتبوأت 

الرسمية. كام اشرتكت الحضارة املرصية 

مع الحضارة العراقية القدمية فيام عرف 

والتي ال ميكن  املعبد  تأسيس  بطقوس 

اشرتكا  كام  بها  القيام  امللك  غري  ألحد 

معا أيضا يف طقوس سكب املاء املقدس 

الوسيطة  لآللهة  وكان  البخور.  وحرق 

يف كال الحضارتني دور كبري يف الشفاعة 

لدي اآللهة الرئيسية كل ذلك أتضح من 

خالل األعامل الفنية املختلفة.

اثر  السيايس  للفكر  كان  أيضا 

يف  الفنية  األعامل  تطور  عيل  واضح 

اهتاممهم  سجل  حيث  الحضارتني  كال 

والعدالة  والخري  الحق  بفكرة  الشديد 

من خالل اآللهة التي صورها تردع الظلم 

وتقيم العدالة بني افراد الشعب لضامن 

"ماعت" هي  كانت  ولقد  حياة هادئة 

ربة الحق والعدالة عند املرصي القديم. 

البابيل  و"شامش"  السومري  "أوتو"  أما 

العراقي  لدي  والعدالة  الحق  رب  هو 

العراقية  القوانني  كانت  وأن  القديم 

املرصية  القوانني  من  أسبق  القدمية 

القديم  العراقي  لحاجة  وذلك  املدونة 

الجرمية  عن  تردعهم  لقوانني  امللحة 

وتؤمن استقرار العالقات بني األفراد.

فلقد  الرسالة  من  الثاين  الباب  أما 

البيئية  الظروف  تلك  نتاج  احتوي عيل 

الدينية  األحوال  وكذلك  والجغرافية 

حياة  ساعدت  فلقد  والسياسية. 

االستقرار التي عاشها املرصي والعراقي 

القديم عيل شواطئ أنهار النيل ودجلة 

مستدمية  مساكن  إقامة  عىل  والفرات 

أكواخ  األمر عيل هيئة  بداية  كانت يف 

البداية  وكانت  النخيل  سعف  من 

البسيطة للمباين املعامرية الكبرية فيام 

بعد كام سبق تقدميه. أما املقابر فلقد 

حد  إيل  األمر  بداية  يف  تتشابه  كانت 

حيث  الدفن  وأسلوب  طريقة  يف  كبري 

كان املويت يدفنون تحت أرضية املنازل 

بعض  وبجوارهم  الرحمي  الوضع  يف 

املؤن واألمتعة الجنائزية البسيطة وكان 

ذلك يف العراق القديم يف "مرمدة بني 

سالمة" و "العمرة" أما يف مرص فكانت 

وبانفصال  السفيل".  "مرص  عيل  قارصة 

بداية  ذلك  كان  املسكن  عن  املقربة 

للعامرة الجنائزية يف مرص.

األزمنة  يف  فكان  اإللهي  املعبد  أما 

املبكرة عيل هيئة كوخ من القصب يعلو 

مدخله صاريان ثم ما لبثت أن تطورت 

معابد  من  يبقي  مل  وإن  البناء  مواد 

أطالل  غري  القدمية  الدولة  يف  اآللهة 

أما  الخامسة.  األرسة  يف  الشمس  معبد 

املعابد الجنائزية فكان لها الصفة الغالبة 

أوجه التشابه واالختالف
بین الفن المصري القدیم والفن العراقی القدیم

من  األول  الباب  يف  تناولت  لقد 

التي  املختلفة  املؤثرات  الرسالة  تلك 

اإلنسانية  الحضارة  تشكيل  يف  أثرت 

العراق  وبالد  مرص  حضارة  من  كل  يف 

الحضارة  فيهام  ظهرت  وكيف  القديم. 

أي  يف  أو  أوربا  يف  ظهورها  عن  مبكرا 

السنني.  من  آالف  بضعة  آخر  مكان 

التي  املناخية  الظروف  عن  وتحدثت 

يف  والعيش  االستقرار  عيل  ساعدت 

املنطقة التي نبتت فيهام مرص والعراق 

عكس الظروف املناخية التي أثرت عيل 

أوربا والبلدان األخرى من جليد وأنهار 

يف  اإلنسان  سكن  إيل  أدي  مام  ثلجية 

الكهوف والجبال، يف حني كانت األمطار 

أرايض  يف  املنبسطة  السهول  تروي 

يجاورها  وما  القديم  والعراق  مرص 

وعاشت  النباتات  فيهام  منت  حيث 

الحيوانات وبذلك وجد اإلنسان كفايته 

من الطعام ووجد الجنس البرشي تربة 

خصبة ساعدت عيل رقيه ومن ثم ظهر 

أهم  عن  وكذلك  املتحرض.  اإلنسان 

نهر  وهام  الحضارتني  تشكيل  عنارص 

والفرات  دجلة  ونهري  مرص  يف  النيل 

من  جعلت  العنارص  تلك  العراق،  يف 

األرايض املرصية والعراقية تربة خصبة 

صالحة للزراعة ساعدت عيل استخدام 

نافعا، كام  استخداما  البرشية  الطاقات 

كثريا  الزراعة  الجامعي يف  العمل  سهل 

العمل الفني املشرتك فيام بعد.

واملرصي  العراقي  بحث  ولقد 

هدى محمود سيد أحمد حسن
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تاريخية بحوث

فيه  الجنائزية وكانت تؤدي  العامرة  يف 

الشعائر الجنائزية وتقدم القرابني لروح 

امللك املتويف. أما املعابد العراقية فكانت 

لها غرض واحد وهو  إلهية  كلها معابد 

عبادة اإلله ولقد تشابهت املعابد الرأسية 

العراقية (الزقورات) يف روقيها وسموها 

مع هرم "زورس" املرصي يف تدرجه من 

معا يف  يختلفا  كانا  وإن  عدة مصاطب 

مواد البناء والغرض الوظيفي. أما املعابد 

األفقية العراقية فكان لها تخطيط يشبه 

املرصية  الجنائزية  املعابد  تخطيط 

القدمية.

ما  أول  ظهرت  فلقد  التامثيل  أما 

خامات  من  الحضارتني  كال  يف  ظهرت 

منه  صنعت  حيث  كالصلصال  بدائية 

غري  مالمح  ذات  لنساء  صغرية  متاثيل 

تكون  أن  منها  قصد  ورمبا  واضحة 

آلهات لألمومة. ثم استخدمت الخامات 

بخامات  للألعني  والرتصيع  العديدة 

أخري آال أن التامثيل ظلت غري واضحة 

تصور بشكل أجاميل، وكانت توضع يف 

املعابد ملقابلة اآللهة وضامن استمرارية 

الصالة والتعبد. أما متاثيل املقابر والتي 

متيزت  والتي  للمتويف  بديال  كانت 

بتعددها وهي أشكال افرتاضية لألوضاع 

لحظة  ترقب  التي  والحركات  املختلفة 

بها  متيزت  والتي  واإلحياء  االنتعاش 

التامثيل املرصية. ثم انتعشت التامثيل 

وأصبحت  التاريخية  العصور  بداية  يف 

تحمل أسس وسامت فن نحت التامثيل 

االهتامم  وهو  املتقدمة  العصور  يف 

الخاصة  الزينة  أدوات  وتلوين  برسم 

الشعر  وأيضا  النساء  وخاصة  بالتامثيل 

الرجال  الذي نجده يف متاثيل  املستعار 

والنساء وكالهام متيز به النحت املجسم 

املرصي والعراقي القديم.

أما بالنسبة لتقاليد الشكل البرشي 

البارز  النحت  أعامل  يف  أتبعت  التي 

والتصوير فكانت واحدة لذلك ال يلزم 

األخرى  عن  منفصلة  منهام  كال  دراسة 

البارز  النحت  أعامل  يف  سواء  لذلك 

القديم.  العراقي  أو  املرصي  والتصوير 

اختالفات  أو  فروق  هناك  كانت  أن 

طفيفة حيث كان يرتجم الشكل البرشي 

بقدر  ومميزاته  خصائصه  أوضح  اىل 

املستطاع يف وضع أطلق عليه "الوضع 

الرتكيبي" والذي نجح يف إخراجه الفنان 

املرصي والعراقي القديم أن كان املرصي 

شديدة  مناذج  لنا  قدم  قد  القديم 

باإلضافة  لها.  مثيل  ال  والروعة  الجامل 

من  اليومية  الحياة  متثل  مشاهد  إيل 

صيد وقنص وصناعات وألعاب رياضية، 

وإن كانت الحضارة املرصية قد قدمت 

أي  يف  يرتاءى  ال  بشكل  املشاهد  تلك 

الكم  بهذا  مثلام ظهرت  أخري  حضارة 

والكيف يف الفن املرصي.

التصوير  فن  بداية  كانت  ولقد 

األواين  عيل  القديم  والعراقي  املرصي 

واللوحات الفخارية وكانت تلون بألوان 

تضم  وكانت  الطبيعة.  من  مستمدة 

ومحاوالت  مبسطة  هندسية  خطوط 

أما  والنبات.  والحيوان  اإلنسان  لرسم 

ما  أول  ظهرت  فلقد  الجدارية  الرسوم 

ظهرت يف أواخر عرص ما قبل األرسات 

تزين  التي  الرسوم  اختفاء  بدأ  حيث 

األواين الفخارية وكان أول تلك الرسوم 

مقربة  "حائط  هو  مرص  يف  الجدارية 

الداخلية  الوجهة  كذلك  هريكنبوليس" 

"للمعبد امللون" بتل العقري والتي تعد 

أقدم صور جدارية يف العراق القديم.

استخدام  العسري  من  كان  وملا 

جدران املباين اللبنية يف العراق القديم 

ألعامل النحت البارز والتصوير فكانت 

بعض األساطني والجدران تزين مبخاريط 

فخارية صغرية تلون رؤوسها املستديرة 

مخاريط  ومعها  وسوداء  حمراء  بألوان 

ثم تعشق  أو مر مرية صغرية  حجرية 

الجدران  البعض يف  مجاورة إيل بعضها 

واألساطني.

احتوي  فلقد  الثالث  الباب  أما 

األسطوانية  األختام  عن  دراسة  عيل 

الجعارين  وأيضاً  والعراق  مرص  يف 

ظهور  عن  فيه  وتحدثت  املرصية. 

كان  وأنه  مرص  يف  األسطوانية  األختام 

منذ عرص ما قبل األرسات واستمر حتى 

الثانية عرش ولكنها ظلت  نهاية األرسة 

األرسة  نهاية  حتى  ذلك  بعد  معروفة 

الجعران  إن  أال  والعرشين،  السادسة 

قد أحتل مساحة أكرب وأولوية عنه منذ 

األرسة الثانية عرش."
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رشيعة حمورايب

املادة ٢٣٨

اطلعها  ثم  سيد  سفينة  أغرق  مالح  إذا 

فعليه أن يدفع نصف مثنها بالفضة.

املادة ٢٣٩

إذا سيد (استأجر) مالحاً عليه أن يعطيه 6

كور من الحبوب يف السنة.

املادة ٢٤٠

أخرى  سفينة  وحطمت  متخر  سفينة  إذا 

املغرقة  السفينة  صاحب  فعىل  تسحب 

يشتيك  أن  السفينة  يف  ما  كل  فقد  الذي 

التي  السفينة  صاحب  وعىل  اإلله  أمام 

كانت  التي  السفينة  أغرقت  والتي  متخر 

تسحب أن يعوض سفينته وكل ما ذهب 

منها ضياعاً.

املادة ٢٤١

أن  فعليه  مرهوناً  عجالً  صادر  سيد  إذا 

يدفع 3/1 ماناً من الفضة.

املادة ٢٤٢

إذا سيد يستأجر ملدة سنة فعليه أن يدفع 

أجرة ثور شغل 4 كور من الحبوب.

املادة ٢٤٣

إن أجرة.... عجل 3 كور من الحبوب تدفع 

لصاحبه.

املادة ٢٤٤

إذا سيد استأجر عجالً أو حامراً وقتله يف 

الحقل أن تقع مسؤولية قتله عىل صاحبه.

املادة ٢٤٥

إذا سيد استأجر عجالً فأماته باإلهامل او 

الرضب فعليه أن يدفع عجالً مثل العجل 

لصاحب الحقل.

كتاب: رشيعة حمورايب

ترجمة: الدكتور محمود األمني

إصدار: مجلة كلية األداب - جامعة 

بغداد،  ١٩٦١

عىل  القوانني  هذه  حمورايب  سجل 

الديوريت  الحجر  من  كبرية  مسلة 

األسود طولها ٢٢٥ سم وقطرها ٦٠

سم وهي أسطوانية الشكل.

تقع هذه القوانني يف أربعة وأربعني 

حقالً كتبت باللغة البابلية (السامية) 

ويظهر  األكدي.  املسامري  وبالخط 

ومن  بوضوح،  مادة   (٢٨٢) فيها 

تزيد عىل (٣٠٠)  كانت  أنها  املرجح 

مادة بقليل.

مجلة بابلون اعتمدت هذه الرتجمة 

وستقوم بنرشها عىل أجزاء.

املادة ٢٤٦

إذا سيد استأجر عجالً وكرس قدمه أو قطع 

عصب رقبته فعليه أن يعوض عجالً مثل 

العجل لصاحب العجل.

املادة ٢٤٧

فعليه  عينه  ففقأ  عجالً  استأجر  سيد  إذا 

أن يدفع نصف مثنه فضة لصاحب العجل.

املادة ٢٤٨

إذا سيد استأجر عجالً فكرس قرنه وقطع 

مذنب  املستأجر  فإن  زبه  قص  أو  ذيله 

وعليه أن يدفع خمس مثن الحيوان فضة.

املادة ٢٤٩

إذا سيد استأجر عجالً فرضبه اإلله فامت 

فعىل السيد الذي استأجر العجل أن يؤكد 

باإلله ثم يخىل سبيله.

املادة ٢٥٠

إذا عجل هاج إثناء سريه فنطح سيداً فأماته 

فإن هذه الدعوى ليست دعوى حق.

املادة ٢٥١

إذا كان عجل سيد نطاحاً وأظهر له خطأه 

أنه نطاح ومل يقص قرنيه أم مل يربط عجله. 

فأماته  سيداً  نطح  العجل  هذا  كان  فإذا 

فعليه أن يعطي نصف ماناً من الفضة.

املادة ٢٥٢

فإذا كان رقيقاً لسيد فعليه أن يعطي ثلث 

ماناً من الفضة.

املادة ٢٥٣

حقله  عىل  وعينه  سيد  استأجر  سيد  إذا 

وسلمه الطعام وأوكل إليه كل البقر وتعهد 

الزرع  هذا السيد رسق  فإذا  الحقل  بزرع 

واألكل فمسكت يف يده فتقطع اليد.
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اجتامعية شؤون

الثمن كفساتني السهرات و الحفالت  باهظة 

مع  األول  للقاء  أبًدا  مناسبة  تكون  ال  والتي 

عن  نهائيا  االبتعاد  من  والبد  الخطيب، 

بنطلونات الجينز، فإنها ال تربز أناقتك و رقي 

شخصيتك، ولكنها تعطي إنطباًعا سيئًا يف أول 

لقاء لكام.

	 الصدق يف الحديث

والتظاهر  والكذب  التمثيل  تحاويل  ال 

الهتزاز  بالفعل  سيؤدي  فهذا  فيِك  ليس  مبا 

يف  تبقي  قد  والتي  خطيبك  أمام  صورتك 

بينكام  الثقة  فتنعدم  فعلت،  مهام  الذاكرة 

اكتشاف  بعد  العالقة  انهيار  ايل  تؤدي  وقد 

ولكن  التصنع،  عن  متاًما  واالبتعاد  الكذب، 

وبأسلوب  بصدق  وتحديث  طبيعية  كوىن 

لطيف ولبق حتى عند الرد عيل أي يشء حتي 

إن ضايقك وتذكري دامئا املثل القائل للكذب 

أرجل مقطوعة ال تستطيع السري طويال.

	 االحرتام لشخصيته

فتأكدي  له شخصيته  انسان  كل  بالفعل 

شخصيته،  مع  تام  تطابق  تجدي  لن  أنك 

فمن املؤكد أن يكون هناك اختالفًا يف البيئة 

والتفكري والرغبات بينكام، فحاويل أن تحرتمي 

بسيطة  أمور  يف  االختالف  مادام  شخصيته 

أن  تحبني  ما  فيها عن  وأبحثي  أساسية  وغري 

يك  فرصة  واعطه  حياتك،  رشيك  يف  تجديه 

يظهر ما بداخله لِك وابتعدي عن إلقاء أسئلة 

العالقة  ينهي  فهذا  استجواب  أنها  تُفهم  قد 

قبل أن تبدأ.

	 االلتزام والرتيث

عليك االلتزام بالرتيث والتمهل فاملشاعر 

ال تأيت دامئا من أول لقاء، والبد أال تنىس بأن 

اللقاء األول مع الخطيب يكون مشحونًا بنوع 

من التوتر واالرتباك، بالطبع ألنكام ستتحدثان 

لن  أو  تعجبك  قد  كثرية،  ومواضيع  أشياء  يف 

تعجبك، وغالبا لن تتضح من خاللها الحقائق 

والطبائع،  الشخصيات  يف  املحببة  واملزايا 

والرتيث ملعرفة شخصية  بالصرب  عليك  لذلك 

الشاب الجالس أمامك وال تنيس أن الخطوبة 

مرحلة تعارف واكتشاف نوع الشخصية التي 

سرتتبطني بها طوال حياتك.

	 اإلنصات الجيد بدون مقاطعة

مع  للحديث  باهتامم  تصغى  أن  البد 

معناه  هذا  وليس  مقاطعة  دون  خطيبك 

بالطبع ال، ولكن  إبداء رأيك والتجاوب  عدم 

املهم  ومن  أكرث  عنه  لتعريف  جيدا  استمعي 

جدا التفاعل مع الكالم بشكل جاد ومنطقي، 

فمقاطعة خطيبك أثناء الحديث مؤرش خطري 

الكالم  يف  فرصته  تعطيه  أن  فحاويل  عنده، 

كاملة ثم علقى كام تريدين بعد ذلك.

	 إبراز شخصيتك وتجنب الحياد

البد ان يكون لك شخصية ورأي واهتامم 

يف  رأيك  سواء  يش،  ألى  وحامس  وشغف 

الهوايات  أو  خطيبك  مع  املطروقة  املواضيع 

يعطى  التفاعل  هذا  فكل  متارسونها  التي 

انطباع إيجايب للغاية، وحاويل عىل األقل عمل 

تجاه  منطقي  بشكل  والتجاوب  فعل  رد  أي 

ارضائه  ملجرد  فاملوافقة  املشرتكة،  املواضيع 

يعطي انطباع سلبي عنك، وألن االنطباع األول 

رمبا يضع األساس ألية عالقات أو احتكاكات 

قرار  اتخاذ  يف  األساس  يكون  وقد  مستقبلية 

عن شخصيتك.

	 ترك مشاكلك الخاصة بعيدا

كثريون يحملون معهم مشاكلهم الخاصة 

من  احرتيس  لكن  أحد،  مع  تحدثوا  أينام 

األول  اللقاء  يف  مشكله  أي  لعرض  التطرق 

مع الخطيب ألنه ال يعلم شيئا عن مشاكلك 

أكانت  سواء  معرفتها  يهمه  وال  الخاصة 

وظيفية  أو حتى  عائلية  مشاكل  أو  شخصية 

ومن األفضل ترك مشاكلك الخاصة بعيدا عن 

خطيبك خاصة باللقاء األول.

يف  االول  االنطباع  ان  يقولون  ما  دامئا 

اللقاء هو االنطباع األخري ولكن هناك بعض 

سيئة،  ذكرى  لقاء  أول  تجعل  قد  الترصفات 

لذلك  بالكامل،  العالقة  تدمري  إىل  تؤدى  وقد 

استشاري  استضافة  عىل  سيديت  حرصت 

العالقات اإلنسانية د. أمني إسكندر يف حديث 

الخطيبني  بني  اللقاء ألول  نجاح  قواعد  حول 

واإلنسانية  األرسية  العالقات  استشاري  يقول 

ان  من  بالرغم  لسيديت:  إسكندر  أمني  د. 

غاية  يف  يكون  لقاء  أول  يف  األول  االنطباع 

األهمية بني الخطيبني فال نستطيع من خالله 

ولكن  انطباع  أول  من  الشخص  عىل  الحكم 

البد من االهتامم به ألنكام ستظالن تتذكراه 

فيام بعد.. وهذه بعض القواعد التي تساعد 

عند  مستقباًل  ودعمها  العالقة  تثبيت  عىل 

اللقاء األول.

	 الثقة وتجنب بعض الترصفات

بعض  وتجنبي  نفسك  من  واثقة  كوين 

عليِك  تؤخذ  أن  املمكن  من  التي  الترصفات 

فيها،  املُبالغ  االبتسامة  أو  الضحك  مثل 

شعرت  إذا  آخر  للقاء  اللقاء  تأجيل  وميكنك 

التوتر  إظهار  وانتبهي البد من عدم  بالتوتر، 

قبل  كلمة  كل  يف  التفكري  عىل  الحرص  مع 

النطق بها أو املزاح مع اآلخرين أو االلتفاف 

أو  االفتعال  عدم  مع  ملفته  بطريقة  حوله 

طبيعتك  عىل  تكون  أن  عليك  وإمنا  التصنع 

وال تكوين اجتامعية أكرث من الالزم، وال بد أن 

يكون الحديث بلباقة ولطف وتفتح الن هذا 

االنطباع سيُؤخذ عليِك وعيل أرستِك.

	 االهتامم بإطالله مناسبة ملظهرك

كلنا نعلم إن االنطباع األول يُبنى بالدرجة 

الترصفات،  جانب  إىل  املظهر  عىل  األوىل 

فاختيار مالبس أنيقة و مريحة ومناسبة لك 

أخرى  أو  متكلفة  تظهرِك  مالبس  من  أفضل 

قواعد لنجاح 
اللقاء األول

بني الخطيبني
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من  النساء  من  كثري  يحرم  املثال،  سبيل  فعىل 
الحق يف التعليم ويف الحصول عىل أجر متساو 
األمم  وضعت  لذلك  املتساوي.  العمل  عن 
ووقف  املرأة  حقوق  لحامية  اتفاقية  املتحدة 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة. ويُطلق عليها 
اسم اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
األمم  بلدان  جميع  وقعت  وقد  املرأة.  ضد 
املتحدة تقريبًا عىل اتفاقية حقوق املرأة. وهذا 
يعني أن جميع البلدان ملزمة بفعل كل ما هو 
والنساء.  الفتيات  ضد  التمييز  إلنهاء  رضوري 
عىل  القضاء  اتفاقية  عىل  السويد  وقعت  وقد 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1980.

والغرض من االتفاقية هو أن تعمل البلدان 
وتجدر  الجنسني.  بني  املساواة  تحقيق  عىل 
الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  أن  إىل  اإلشارة 
الفتيات  مبنح  أخرى،  أمور  بني  من  يتعلق، 
العايل. كام  والتعليم  التعليم  الحق يف  والنساء 
يتعلق األمر أيًضا بإتاحة الفرصة للمرأة للعمل، 
ومن  الخاصة،  حياتها  بشأن  قرارات  واتخاذ 
لتحمل  تضطر  أال  ينبغي  كام  به.  الزواج  تريد 
العنف من زوجها أو أقاربها اآلخرين. وينبغي 
أن تتمتع جميع النساء والفتيات بهذه الحقوق 
بشأن  قرارات  اتخاذ  عىل  قادرات  يكّن  وأن 

حياتهن.

سياسة السويد للمساواة بني الجنسني

عدم  عىل  األمثلة  من  العديد  هناك 
ييل  وفيام  املجتمع.  يف  الجنسني  بني  املساواة 

بعض األمثلة:

من 	  أقل  أموااًل  النساء  تكسب  ما  عادة 
بنفس  قيامهن  من  الرغم  عىل  الرجال، 

الوظيفة.
غري 	  األعامل  من  مبزيد  النساء  تقوم 

املنزلية  األعامل  مثل  األجر  مدفوعة 
ورعاية األطفال.

أكرث 	  الجنيس  لالعتداء  النساء  تتعرض 
بكثري من الرجال.

وليك يكون الوضع أكرث مساواة، قرر الربملان 
للمساواة  سياسة  للسويد  يكون  أن  السويدي 
بني الجنسني. والهدف من سياسة املساواة بني 
بنفس  والرجال  النساء  يتمتع  أن  الجنسني هو 
القدرة عىل تشكيل املجتمع وحياتهم الخاصة. 
يف السويد هناك جنسان قانونيان، وهام املرأة 
والرجل. وهذه هي النقاط األساسية التي تقوم 
عليها سياسة املساواة بني الجنسني. وهناك أيًضا 
أشخاص يعرّفون أنفسهم بأنهم ليسوا نساء وال 
رجااًل أو من جنس مختلف عن الجنس الذي 

تم تعيينه لهم عند الوالدة.
وسلطات  الحكومة  تعمل  أن  ويجب 
الدولة واألقاليم والبلديات عىل تحقيق أهداف 
السويد.  يف  الجنسني  بني  املساواة  سياسة 
أهداف  ستة  الجنسني  بني  املساواة  ولسياسة 
املجاالت  عىل  الفرعية  األهداف  وتركز  فرعية. 
والرجال  النساء  بني  الفروق  فيها  تكون  التي 

كبرية يف السويد.

١. توزيع متساو للسلطة والنفوذ

موزعة  واملرأة  الرجل  بني  السلطة  إن 
قطاعات  عدة  يف  متساٍو  غري  توزيًعا  اليوم 
يف  عليا  مناصب  الرجال  ويتقلد  املجتمع.  يف 
ويزيد  النساء،  من  أكرث  والجامعات  الكليات 
عدد الرجال الذين يشغلون مناصب قيادية يف 
يشغلون  الذين  الرجال  أن عدد  الرشكات. كام 
عدد  من  أكرث  هم  كبرية  سلطة  ذات  مناصب 
النساء. فعىل سبيل املثال، حصلت السويد عىل 
تاريخها. قبل أن  رئيسة وزراء واحدة فقط يف 
تصبح ماجدالينا أندرشون رئيسة للوزراء يف عام 
وكان  رجااًل.  الوزراء  رؤساء  جميع  كان   ،2021

أول رئيس وزراء للسويد يف عام 1876.

٢. املساواة االقتصادية بني الجنسني

للنساء  بالنسبة  مختلف  العمل  سوق  إن 
والرجال. فعىل سبيل املثال، يعمل عدد أكرب من 
النساء يف مجاالت الصحة والرعاية االجتامعية 

واملساواة  املرأة  النص حقوق  هذا  يتناول 
أن  الجنسني  بني  املساواة  تعني  الجنسني.  بني 
الفرص  نفس  عىل  والرجال  النساء  تحصل 
النساء  أن  يعني  وهذا  وااللتزامات.  والحقوق 
متساوي،  بتأثري  يتمتعوا  أن  يجب  والرجال 
عليهم  وأن  املدرسة،  الرتياد  متساوية  وفرص 
تقاسم املسؤولية عن املنزل واألطفال، من بني 
أشياء أخرى. وقد قطعنا شوطًا طويالً يف مجال 
املساواة بني الجنسني يف السويد، ولكن ال يزال 
هناك الكثري الذي يتعني علينا القيام به. فعىل 
النساء  من  العديد  أجور  تزال  ال  املثال،  سبيل 
أقل من أجور الرجال عىل الرغم من حصولهن 

عىل نفس التعليم والواجبات.

الجنسني  بني  واملساواة  النسوية  الحركة 
واملساواة بني الجميع

تسعى  حركة  هي  النسوية  الحركة  إن 
بني  املساواة  تسوده  املجتمع  لجعل  جاهدة 
النسوية  الحركة  أن  يعني  وهذا  الجنسني. 
تريد أن يتم معاملة الرجال والنساء عىل قدم 
املساواة وأن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص. 
وتؤثر املزيد من العوامل غري نوع الجنس عىل 
ظروف الشخص. وال تتمتع جميع النساء بنفس 
الظروف املعيشية ملجرد كونهن نساء. وينطبق 
ميكن  حيث  أيًضا.  الرجال  عىل  نفسه  األمر 
لعوامل مثل العرق أو العمر أو التوجه الجنيس 
أو الدين أو اإلعاقة أن تؤثر أيًضا عىل ظروف 
جميع  أن  املساواة  وتعني  املجتمع.  يف  الناس 
تُحرتم  أن  ويجب  متساوية  قيمة  ذوي  الناس 
حقوقهم. واملساواة مفهوم أوسع من املساواة 

بني الجنسني.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة

أن  يجب  أنه  عىل  اإلنسان  حقوق  تنص 
يكون للمرأة والرجل نفس الحقوق. ومع ذلك، 
أسوأ.  بشكل  النساء  مع  التعامل  يتم  ما  غالبًا 
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واملدارس، يف حني يعمل عدد أكرب من الرجال 
تكون  ما  وغالبا  التقنية.  واملهن  الصناعة  يف 
عدد  فيها  يعمل  التي  املهن  يف  أعىل  املرتبات 
أكرب من الرجال مقارنة باملهن التي يعمل فيها 
عدد أكرب من النساء. وحتى عندما يكون للنساء 
أن  للرجال  ميكن  العمل،  مهام  نفس  والرجال 
يكسبوا أكرث من ذلك. كام أن عدد النساء الاليت 
يعملن بدوام جزيئ أكرب من عدد الرجال الذين 
الوالدين  إجازة  بدوام جزيئ، ويأخذن  يعملون 
املرىض.  باألطفال  أكرث  ويعتنني  أطول،  لفرتة 
ولذلك فإن الفروق بني مرتبات الرجال والنساء 

واملعاشات التقاعدية غالبًا ما تكون كبرية.

٣. املساواة بني الجنسني يف التعليم

بالنسبة  للقاعدة  وفًقا  مناسب  هو  وما 
اختيارهم  عىل  يؤثر  أن  ميكن  والنساء  للرجال 
يكون  أن  يف  يساهم  وهذا  واملهنة.  للتعليم 
والرجال.  للنساء  بالنسبة  مختلًفا  العمل  سوق 
وتظهر نتائج الدراسة أيضا أن أداء األوالد أسوأ 
البنات.  من  أقل  درجات  ولديهم  املدرسة  يف 
الفتيات أكرث توترًا يف املدرسة  وغالبًا ما تكون 

ويشعرن بحالة أسوأ مقارنة باألوالد.

٤. التوزيع املتساوي لألعامل املنزلية والرعاية 
غري مدفوعة األجر

من  أكرث  املنزل  يف  بأعامل  يقمن  فالنساء 
الرجال، مثل التنظيف والطبخ ورعاية األطفال. 
مبا  أكرب،  بدرجة  بأقاربهن  النساء  تعتني  كام 
وهذه هي  أقارب رشكائهن/أزواجهن.  ذلك  يف 
أسباب تجعل العديد من النساء يعملن بدوام 
جزيئ. ولذلك، فإن املرأة غالبًا ما تكسب أموااًل 

أقل من الرجل.

٥. املساواة بني الجنسني يف الرعاية الصحية
الصحية  الرعاية  والرجال  النساء  يتلقى  ال 
املرض  تشخيصات  وتعترب  املساواة.  قدم  عىل 
الرجال.  من  النساء  بني  شيوًعا  أكرث  النفيس 
وتبلغ اإلجازات املرضية للمرأة ضعف اإلجازات 
املرضية للرجال. ويُعاين الرجال أكرث من النساء 
من مشاكل الكحول أو املخدرات. وعدد الرجال 

الذين ينتحرون أكرب من عدد النساء.

٦. يجب إنهاء عنف الرجال ضد النساء
الفتيات  ضد  العنف  من  كبري  جزء  يقع 
الرجال  يكون  ما  وعادًة  األرسة.  داخل  والنساء 
النساء  تتعرض  العنف.  مُيارسون  من  هم 
كل  ويف  الرجال.  من  أكرث  الجنيس  لالعتداء 
عام، تُقتل العديد من النساء عىل أيدي رجال 
بهم  تربطهن  كانت  أو  عالقة  بهم  تربطهن 

عالقة.
بني  املساواة  سياسة  أهداف  تصبح  وليك 
الجنسني حقيقة واقعة، البد من اتخاذ قرارات 
أمور  جانب  إىل  ترشيعية،  وتغيريات  سياسية 
التغيريات  عىل  األمثلة  بعض  ييل  فيام  أخرى. 
مساواة  أكرث  السويد  جعلت  التي  الترشيعية 

بني الجنسني:
إجازة  من  أشهر  ثالثة  تخصيص  يتم 
الوالدين لكل من األب واألم بحيث مُيكن لعدد 
كبري من الناس أن يكونوا عىل قدم املساواة يف 

إجازة الوالدين.
واجب 	  العمل  أرباب  عاتق  عىل  ويقع 

مكان  يف  والرجال  النساء  أجور  مقارنة 
عىل  القضاء  أجل  من  عام  كل  العمل 
الفوارق غري العادلة يف األجور بني النساء 

والرجال.
وأدخلت السويد قانون املوافقة. ويعني 	 

الجنس  مامرسة  يريد  من  أن  القانون 
أن يكون عىل يقني  مع شخص ما يجب 
دامئًا من أن اآلخر يريد مامرسة الجنس. 

سيقوم القانون مبنع االعتداء الجنيس.

عنف الرجال ضد النساء
الوثيقة  العالقات  يف  العنف  يحدث 
املرتبطني  والقمع  والعنف  األرسي)  (العنف 
ومكافحة  العامل.  أنحاء  جميع  يف  بالرشف 
اتفاقيات  عدة  عىل  يقوم  دويل  عمل  العنف 
مثل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
وقد سّنت  الطفل.  واتفاقية حقوق  املرأة  ضد 
جميع  لتجريم  القوانني  من  العديد  السويد 
والنساء،  الفتيات  من  كل  ضد  العنف،  أنواع 
العنف شائع  إن  الفتيان والرجال.  وكذلك ضد 
أن  ميكن  مختلفة.  أشكال  يف  يكون  أن  وميكن 
توجيه  أو  الرضب،  املثال،  سبيل  عىل  يكون، 
كلامت قبيحة (السب)، أو إجبار عىل مامرسة 

الجنس ضد إرادته.

العنف األرسي

إن التعرض لسوء املعاملة من قبل شخص 
قريب/مقرب منك يسمى العنف األرسي. فعىل 
سبيل املثال، ميكن أن يتعرض الشخص للعنف 
من قبل الزوج أو الزوجة أو الشخص املتعايش 

معه أو الرشيك أو الوالد أو أحد األقارب.
وغالبًا ما يكون العنف يف العالقات الوثيقة 
مزيًجا من العنف النفيس والجنيس والجسدي. 
كلامت  توجيه  طريق  عن  يكون  أن  ميكن 
مسيئة، مثل عدمية الفائدة أو عاهرة أو حمقاء. 
أغراضهم،  تخريب  طريق  عن  يكون  أن  ميكن 
الخاصة  بأموالهم  االحتفاظ  وعدم متكنهم من 

وعدم السامح لهم بالحصول عىل كلامت مرور 
خاصة بهم للحسابات الرقمية. مُيكن أن يكون 
أيًضا عن طريق التعرض لالغتصاب والتهديدات 

الخطرية واالعتداء.

العنف أو القمع املرتبطان بالرشف

يف بعض العائالت واألقارب، هناك تصورات 
تترصف  أن  يجب  التي  الطريقة  حول  قوية 
قواعد  عليهم  تفرض  قد  والفتيات.  النساء  بها 
العائلة مبن ميكنهم االختالط، وما هي املالبس 
املسموح لهم بأرتداءها، وأنهم يجب أن يكونوا 
أيًضا  هناك  تكون  قد  يتزوجوا.  حتى  عذارى 
قواعد حول التوجه الجنيس الذي تقبله األرسة 
تكون  أن  يكفي  األحيان  بعض  يف  واألقارب. 
عوقب  وإذا  ما.  يشء  بحدوث  شكوك  هناك 
شخص النتهاكه قواعد األرسة أو األقارب، يسمى 

ذلك العنف أو القمع املرتبطان بالرشف.

بالرشف هو  املرتبطان  والقمع  العنف  إن 
النساء.  ضد  الرجال  عنف  أشكال  من  شكل 
األشخاص  من  العديد  هناك  يكون  ما  وغالبًا 
القمع.  أو  العنف  يرتكبون  الذين  املشرتكني 
العنف  مرتكبي  يكون  أن  بالرضورة  وليس 
رشكاء/أزواج. حيث ميكن أن يكونوا الوالدين أو 
األشقاء أو األقارب أو معارف األرسة. وتستخدم 
األرسة أو األقارب العنف الستعادة الرشف الذي 
يشعرون بأنهم فقدوه. وقد يكون أولئك الذين 
يساهمون يف القمع معرضني للخطر أيًضا، مثل 
األمهات والشباب. وال تتعرض النساء والفتيات 
للعنف والقمع املرتبطان بالرشف فحسب، بل 
يتعرض أيًضا األوالد والرجال واملثليني ومزدوجي 
واملتحريين  جنسيًا  واملتحولني  الجنيس  امليل 

بشأن التوجه الجنيس والهوية الجنسية.

للعنف.  مختلفة  أشكااًل  هناك  يكون  قد 
حيث ميكن أن يكون عنف جسدي وتهديدات 
خطرية بالعنف الجسدي ويف الحاالت القصوى 
العنف  يكون  أن  وميكن  مميت.  عنف  أيًضا 
واملراقبة.  الشديدة  السيطرة  طريق  عن  أيًضا 
الشخص عىل  إجبار  يتم  قد  املثال،  عىل سبيل 
الزواج حتى لو مل يكن يرغب بذلك. يف السويد، 
الزواج  عىل  ما  شخص  إجبار  القانوين  غري  من 
ضد إرادته والزواج من شخص يقل عمره عن 
الزواج  الجرائم جرائم  وتسمى هذه  عاًما.   18
القرسي وجرائم زواج األطفال. كام يعترب ختان 
اإلناث أو إجبار شخص ما عىل السفر إىل الخارج 
للزواج أو للختان جرمية جنائية. وميكن لدائرة 
الخدمات االجتامعية أن تتخذ قراًرا بشأن حظر 
عىل  ينطوي  األمر  كان  إذا  البالد  خارج  السفر 

خطر الزواج و/أو ختان اإلناث.
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ذكريات / من كتاب (من أعامق الذاكرة)

زار  الشأن وقد  نتاجه وأدبه يف هذا 

وزار  نتاجه  ليالحق  خصيصا  بغداد 

الدكتور  العالمة  حدده  الذي  قربه 

يف  الكرخ  جانب  يف  جواد  مصطفى 

بغداد وحصل عىل بعض املخطوطات 

الخاصة به وقام أخرياً بتقديم دراسة 

مفصلة عنه وعن أفكاره ونتاجه ومن 

الجدير بالذكر ان أكرث من وأحد من 

الرهبان واملرسلني األجانب يف العراق 

واملتصوفة  بالصوفية  اهتموا  قد 

إىل  مهمة  دراسات  عنها  وقّدموا 

جامعة  وخصوصا  فرنسا  جامعات 

التقاء  نقاط  لوجود  نظرا  السوربون 

كبرية مع نظام الرهبنة يف املسيحية. 

بول  الدكتور  األب  املرحوم  وأبرزهم 

نويّا اليسوعي والعراقي أصالً ومولداً 

السوربون،  يف  أستاذا  عنّي  والذي 

الكرميل  روبري  األب  املرحوم  وكذلك 

العراق  يف  طويلة  فرتة  عاش  الذي 

وكانت له بحوث كثرية حول الصوفية 

والرهبنة. 

بقلم:

بهنام فضيل عفاّص

مادة األدب املقارن و بحث
(مقارنة بني نظام الرهبانية يف املسيحية)

علينا ونحن يف السنة  كان مقرراً 

مادة  الجامعية  دراستنا  من  الثالثة 

تدريسها  يسبق  مل  وجديدة  مهمة 

وكانت  املقارن"  "األدب  هي  تلك 

هذه املادة خاصة لقسم الرشف من 

مثانية  عددهم  يبلغ  والذين  دفعتنا 

معدل  عىل  حصلوا  الذين  من  فقط 

خالل  يكملوا  ومل  فوق  فام   ٪80

الدكتور  بتدريسها  وقام  دراستهم، 

األساتذة  من  وهو  خلويص  صفاء 

اإلنكليزي  األدب  يف  املتخصصني 

إضافة إىل اآلداب العربية. 

الدراسية  السنة  تلك  خالل  ويف 

قمنا بكتابة البحوث املختلفة دارسني 

واآلداب  العريب  أدبنا  بني  ومقارنني 

والتقارب  االلتقاء  نقاط  يف  األجنبية 

وحتى التباعد. 

وكان البحث الذي كلّفت به هو 

يف  الرهبانية  نظام  بني  مقارنة  عقد 

املسيحية وما أنتجت قرايح الرهبان 

من نصوص ادبية وبني املتصوفني يف 

اإلسالم والصوفية وما أنتجه مريدوها 

من شعر ونرث. 

يف  ذهني  ويف  أمامي  وكان 

(من  اغسطينوس  القديس  املسيحية 

والقديسة  للميالد)  الرابع  القرن 

السادس  القرن  من  الكرملية  ترازيا 

عرش والقديسة مرغريتا مريم، بينام 

كان أمامي يف اإلسالم رابعة العدوية 

من القرن الثاين للهجرة (حوايل القرن 

رائدة  تّعد  والتي  للميالد)  التاسع 

من  وهو  الفارض  وابن  الصوفية 

شعراء العرص العبايس اشتهر بتصوفه 

وبشعره يف الذات اإللهية. 

الحالّج  آخرا  وليس  أخرياً  ويأيت 

العهد  يف  املتصوفني  أشهر  من  وهو 

العبايس وقد درسه الكثريون ودرسوا 

مؤمنا  فوجدوه  وحللّوه  نتاجه 

وقد  هذا  الحدود،  ابعد  إىل  متصوفا 

الفرنيس  واملسترشق  العالمة  اولع 

ونتاجه  بالحالج  "ماسينيون"  الكبري 

ليالحق  واقعية  بصورة  فدرسه 
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ذكريات / من كتاب (من أعامق الذاكرة)

ومثرية  كثرية  التالقي  نقاط  ان 

العقائدية  األمور  عن  النظر  بغض 

الزاهدون  والرهبان  املتصوفة  فأكرث 

بل  ال  بداية عهدهم خطأة  كانوا يف 

خارجون عن كل نظام ودين وال رادع 

عليهم  النعمة  هبطت  وعندما  لهم 

تابوا وغريوا سلوكهم ال بل بالغوا فيه 

الزاهدين  من  رهبانا  أما  فأصبحوا 

الدنيا  عن  مقطوعني  متصوفة  أو 

ومالذها وال هّم لهم سوى ريض الله 

سبحانه وتعاىل. 

من  وهو  اغسطينوس  فالقديس 

يف  لنا  يروي  امليالدي  الرابع  القرن 

به  مّر  ما  "اعرتافات"  املشهور  كتابه 

صدر  يف  ساد  وما  مراهقته  طور  يف 

شبابه من أفعال نابية حتى عرث عىل 

كتاب هورتنوس الذي وصفه الحكيم 

تتجه  نفسه  فإذا  "شيرشون"  األشهر 

حب  من  بدال  الحكمة  حب  إىل 

أّدى  الذات. إال ان تعمقه فيام بعد 

إىل الشك وارتاب يف وجود كل القيم 

ويف مقدمتها وجود الله!

فكان نكسة اعرتت حياته، ولكنه 

امربواز  القديس  التقى  ان  لبث  ما 

حياته  يف  أثّر  الذي  ميالنو  أسقف 

املقدس  الكتاب  دراسة  عىل  وحثّه 

بولص  القديس  برسائل  فشغف 

قول  قرأ  عندما  وخصوصا  الرسول 

لنستيقظ  ساعة  اآلن  "أنها  الرسول 

وتقارب  الليل  تناهى  قد  النوم  من 

النهار فلنخلع أعامل الظلمة ولنلبس 

يعود  هذا  بعد  "ونراه  النور  أسلحة 

رجعة  ال  عودة  ويعود  اإلميان  إىل 

فيها حتى انه طّوب بعد وفاته وقد 

الله  معرفة  يف  غزيرا  نتاجا  لنا  قّدم 

وحكمته. 

التي  العدوية  رابعة  إىل  نأيت 

نشأت يف البرصة والتي كانت مرسفة 

رقيب  وبدون  وملذاتها  حياتها  يف 

األعامل  تلك  من  يئست  وعندما 

توبة  توبتها  وكانت  تتوب  ان  قررت 

حياتها  أواخر  يف  أنها  حتى  نصوح 

حبست نفسها عن كل العامل وكانت 

تصيل ليل نهار وتناجي ربها واعتربته 

الحبيب األوحد والغايل وسبغت عىل 

الله صفاتاً ال حرص لها ومنها قولها:

يا حبيب القلب مايل سواك

يا رجايئ وراحتي ورسوري 

فارحم اليوم مذنبا قد أتاك

قذ أىب القلب ان يحب سواكا

رابعة  ان  القول  نستطيع  وهنا 

العدوية أول متصوفة تستعمل لفظة 

اإللهية  الذات  مناجاة  يف  "الحب" 

مناجاة  الله  تناجي  كانت  حيث 

عاشق متيّم ومستهام.

الحب  كلمة  لبثت  وما  هذا 

ومشتقاتها ان شاعت بني املتصوفني 

العشق  رائدة  بعد  تعاقبوا  الذين 

العرص  يف  أبرزهم  ومن  الرباين 

الذي  الفارض  ابن  الشاعر  العبايس 

يقول يف قصيدة طويلة:

مايل سوى روحي وباذل روحه

يف حب من يهواہ ليس مبرسف 

فلنئ رضيت بها فقد أسعفتني

يا خيبة املسعى إذا مل تسعف

يا مانعي طيب املنام وما نحي

ثوب السقام به ووجدي املتلف

قالته  ملا  مقارنتنا  وعند  هذا 

الكرملية  ترازيا  القديسة  وأبدعته 

مع  أصبحت  عذبة  كلامت  من 

"الحب"  كلمة  ان  نرى  أنغاماً  األيام 

واملجتمع  الزمن  لفارق  طبيعية  تأيت 

دامئا  املسيح  يسوع  تّعد  فرتازيا 

حبيبها األوحد وقدوتها ومالك قلبها 

وتهيم به وتحمل صليبه دامئا تتطلع 

املنية  وافتها  ان  إىل  نهار  ليل  إليه 

بقداسة وعّدت يف سجل القديسات.

ومن أقوالها "من أراد ان يحب الله 

من دون ان يحب التأمل أيضاً خلل يف 

إرادته هذه فال عليك الحب الصادق 

ان  نقول  ان  التأمل "هذا والبد  إال يف 

القديسة ترازيا نزعت يف حداثتها إىل 

النعمة  ولكن  والفساد  الرش  طريق 

فرتكت  باملرصاد  لها  كانت  اإللهية 

طريق  إىل  واتجهت  الطريق  ذلك 

ان  فاستحقت  والرب  والزهد  الصالح 

تكون من القديسات.

الساموية  الديانات  تلتقي  هكذا 

اإلله  عبادة  ويف  الروحيات  يف  كلها 

الواحد.
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الكنسية املوسيقى

املوسيقي-  املدرج  هي:  النوتة  منها 

العالمات املوسيقية- املفاتيح … الخ.

املقام:

يعتليه  ما  أو  القدمني  موضع  وهو   

املغني عند غنائه، وهو عبارة عن مؤلفة 

غنائية له قواعد محدودة النتقال املغني 

من نغم إىل آخر ويكون لالرتجال الغنايئ 

نصيب فيه.

آثر املوسيقى والغناء عىل الدين:

املعابد  كهنة  أدرك  القديم  منذ 

تأثريها  ومدى  والغناء  املوسيقى  أهمية 

أهم  تعترب  حيث  البرشية،  النفس  عىل 

اإلنسان  خاللها  من  يعرب  التي  األدوات 

ومخاوفه   – وأحاسيسه   - مشاعره  عن 

يف  أدخلوها  لذلك  وأفراحه……الخ   -

املقدمة  وتسابيهم  وصلواتهم  طقوسهم 

آللهتهم، كام اهتمت الديانات الساموية 

مهامً  باملوسيقى والغناء وأصبحت جزءاً 

من رسالة الدين، وقد أقيمت وما زالت 

طوال  والتسابيح  الرتاتيل  هذه  تقام 

ساموي  دين  أول  ومنذ  املاضية  القرون 

وعند  األخرى.  األديان  تعاقب  وحتى 

االهتامم  ازداد  املسيحي  الدين  مجيء 

منها  يرتكب  بحيث  املتناسقة  املؤتلفة 

وهذه  البرشية  األذن  تستغيسها  ألحان 

األلحان مبنية عىل موازين موسيقية.

املوسيقى كفن:

قسمني  يف  كفن  املوسيقى  تنحرص 

املوسيقية  اآلالت  عىل  العزف   – األول 

والثاين – عىل الغناء.

هام  عنرصين  من  املوسيقى  تتكون 

الصوت والزمن:

كل  عن  يصدر  ما  وهو  الصوت:  ا- 

يف  يحدث  رنان  لجسم  اهتزازية  حركة 

فيه إىل بعد معني،  يسري  ارتجاجاً  الهواء 

الطبقات  تركيب  علم  فهو  موسيقياً  أما 

الصوتية املتالفة التي تكون لحنا يتغنى 

به اما بواسطة الصوت البرشي أو بواسطة 

اآلالت املوسيقية، والصوت املوسيقي هو 

وتستسيغه  األذن  له  ترتاح  صوت  كل 

األذن البرشية واألذن البرشية ال تستسيغ 

الصوت إال إذا كان اهتزازه محصورا بني 

40 - 400 ذبذبة يف الثانية.

ب- الزمن: للزمن اصطالحات كتابية 

طبقاته  وتحدد  النوتة  أحرف  تدونه 

تتألف  التي  والعنارص  مقاديره،  وتحدد 

بقلم: رائد عزيز العمران

ماجستري موسيقى

مدخل عام إىل املوسيقى الرشقية

القداس والموسيقى

املوسيقى ومدلول الكلمة: 

والحساب  والجرب  املوسيقى  تدخل 

ضمن  والعروض،  واملنطق  والهندسة 

متشابكة  علوم  وهي  املوزونة  العلوم 

رباطها النظام ووحدة الحركة والسكون.

املوسيقى كلغة:

املوسيقى كلغة هي لفظ يوناين أخذ 

عن األغريق الذين كانوا يقدسون الفنون 

معبوداتهم،  إىل  وينسبونها  الجميلة 

الروم  عند  تدل  كانت  املوسيقى  وكلمة 

اصطلح  مام  اوسع  معنى  عىل  القدماء 

املعبودات  ان  بدليل  املحدثون  عليه 

عندهم تسعة يف صورة اآللهة اطلقوا عىل 

 (MOSS -موس) كل واحدة منهم كلمة

(ألف)  حرف  عليها  وزادوا  فأخذوها 

فصارت موساً ومعناها امللهمة ثم أضافوا 

إليها (يقى) للداللة عىل النسبة إىل االسم 

امللحق بها مثل ميتافيزيقي. واملوسيقى 

يف  وتعتمد  اللغات  باقي  مثل  لغة  هي 

كتابتها عىل التدوين املوسيقي.

املوسيقى كعلم:

الطبيعية  العلوم  من  املوسيقى هي 

املبنية عىل القواعد الرياضية فيها ترتيب 

الدرجة  يف  مختلفة  أصوات  وتعاقب 
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الكنسية املوسيقى

وسبب  فأكرث  أكرث  والغناء  باملوسيقى 

الدين هذا يعود لألسباب  اهتامم رجال 

الثالثة التالية:

1- مناهضة األلحان الوثنية وأصحاب 

البدع.

يف  النشاط  عىل  بها  االستعانة   -2

العبادة ودفع امللل من املصلني أثناء 

إداء الفروض الطويلة.

معاين  إدراك  إىل  الحواس  تنبيه   -3

أو  ترمنوا  ما  إذا  املصلني  الن  الصالة 

ما  معاين  استوعبوا  الرتتيل  سمعوا 

يرتلون.

القداس:

يوجد يف الطقس الكلداين العديد من 

األشكال والقوالب املوسيقية املهمة مثل:

عونياثا - غري موزونة االيقاع وتتكون 

أكرث من بيت

مزموا - رستاتيف (بدون لحن) 

مدراشا - شعر موزون وإيقاع غري موزون

شوحالبا - مبعنى التغري 

رازا - ألحان شعر وكالم غري موزون

القوالب  من  قالب  هو  والقداس 

يحتويه  ملا  املهمة  الكنسية  املوسيقية 

من أجناس موسيقية عديدة مرتبطة مع 

متناسقة  درامية  بصورة  البعض  بعضها 

ياخذ  ثم  بسيطة  بانفعالت  يبدأ  حيث 

الذروة  يصل  حتى  تدريجياً  بالتصاعد 

وهذه الصور أو االشكال املوسيقية هي 

عرب  املسيحية  تتطور  ملراحل  انعكاس 

األجيال والقون املاضية. واملعروف علمياً 

وموسيقياً ان أي فن يتعايش عرب األزمان، 

رغم املتغريات الكثرية الحاصلة عليه هو 

تراثاً  يكون  ان  اصالة ويستحق  أكرث  فن 

طقسنا  يف  نتلمسه  ما  وهذا  للشعب. 

الكلداين ألنه نتيجة حضارة قدمية وأصبح 

جزءاً مهم من تراثنا الشعبي.

القداس  خدمة  تكون  ان  أجل  من 

من  يفضل  وخشوعية  جاملية  أكرث 

القامئني عىل االحتفال معرفة ما ييل:

١- اختيار الجنس املناسب:

ثابتة  أماكن  عىل  القداس  يحتوي 

وأخرى  قديش،  مثل  تتغري)  (ال  األلحان 

السنة  حسب  (متغرية)  ثابتة  غري 

يُعترب  ايشوع لذلك  الطقسية مثل مارن 

الجميلة  األجناس  من  سلسلة  القداس 

ال تأيت للحل أو للفك بل ممكن الزيادة 

عليها وإضافة جاملية أكرث وأبداع أجمل. 

بني  مشرتكة  صالة  هو  القداس  ان  ومبا 

الجامعة (الكاهن – الشامس - املؤمنني) 

إذا من الواجب علينا ارشاك الكل فعلياً 

اختيار  من خالل  وذلك  الصالة  هذه  يف 

قبل  من  ومستساغة  جميلة  ألحان 

باستخدام  األذن  جرح  وعدم  الجامعة 

بحجة  الكنيسة  تالئم  ال  دنيوية  ألحان 

التجديد. وأخرياً يعتمد االختيار الصحيح 

الكاهن  خربة  عىل  املناسب  للمقام 

اإلمكانية  وعىل  املرتاكمة  والشامس 

الصوتية.

٢- الطبقة الصوتية:

يف كثري من املناسبات التي تقام فيها 

الطبقة  يف  واضح  اختالف  نرى  القداس 

الصوتية بني الكاهن والشامس والشعب، 

وعدم  النشاز  حصول  إىل  يؤدي  مام 

والسبب  ببعض  بعضها  األلحان  ترابط 

بصوة  األلحان  هذه  انتقال  طريقة  هو 

ورشحها  مقاماتها  تحليل  وعدم  شفهية 

والنهم  واضحة،  وعملية  علمية  بصوة 

صوتية  طبقة  عىل  البداية  منذ  تعملوا 

بعد.  فيام  تغيريها  الصعب  من  واحدة 

االشخاص  أحد  نرى  األحيان  بعض  يف 

من  متمكن  غري  الشامس)   - (الكاهن 

يكون  بالتايل  جيدة  بصوة  األلحان  إداء 

االعتامد عىل اآلخر املتمكن (يف كثري من 

األحيان يكون االثنني غري ملمني علمياً)، 

ويف أحيان أخرى نرى الكاهن والشامس 

متمكنني جداً من األلحان فيعطون صورة 

موسيقية رائعة عن القداس بالتايل يؤدي 

انعكاسه عىل املؤمنني بشكل ايجايب.

اللذان  هام  والشامس  الكاهن  ان   

لذلك  (املؤمنني)  الشعب  يقودان 

للطبقة  واملتقن  الجيد  فاختيارهم 

عملية  يسهل  للكل  املناسبة  الصوتية 

وخاصة  األلحان  أداء  يف  الجميع  اشرتاك 

ان القداس هو صالة مشرتكة بني الكاهن 

والشامس والشعب. وإذا كنا نريد الغناء 

 – علمية   – صحيحة  بصورة  الرتتيل  أو 

أكادميية – يجب معرفة ومتييز وتصنيف 

وكيفية  البرشية  األصوات  مجموعة 

تسلسلها وهي كالتايل:

أو . 1 النساء  لدى  الحاد  الصوت 

انو-  (السوبر  الندي   = األطفال 

(SOPRANO

أو . 2 النساء  لدى  الثقيل  الصوت 

 (ALTO -التو) األطفال = الرنان

3 . = الرجال  لدى  الحاد  الصوت 

 (TENOR – تينور) الصادح

4 . = الرجال  لدى  الثقيل  الصوت 

 (BASS – الباص) الجهري

٣- مخارج الحروف:

مبخارج  االهتامم  جداً  الرضوري  من 

كل  واعطاء  صحيحة  بصوة  الحروف 

حرف قيمته الشكلية (mask) والصوتية 

(sound) بالتايل نستطيع ايصال الكلمة 

الجيد  الصوت  إىل  اضافة  متقنة  بصورة 

وهو املطلوب.

كلمة أخرية:

االحتفال  عىل  القامئني  كانوا  كلام 

منفتحني  الشامس)   - (الكاهن  الديني 

كلام  فقط)  كالم  (ليس  عملية  بصورة 

أرسع  لالحتفال  والتحضري  التعليم  كان 

وأجمل وأكرث إبداعاً.
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برعاية مجلة بابلون الصادرة يف ملبورن أُقيم يف الساعة السادسة من مساء يوم 

األربعاء املوافق 2022/9/29، عىل قاعة البيال / ملبورن، حفل توقيع كتاب (مقاالت 

مبعرثة) ملؤلفه الدكتور عامر ملوكا. وبحضور نوعي وكمي من مثقفي مدينة ملبورن 

يتقدمهم سيادة املطران جرجس القس موىس وسيادة املطران اميل نونا..

افتتح الحفل بكلمة ترحيب من قبل السيد مخلص يوسف عضو هيئة تحرير 

مجلة بابلون، ثم أعطيت الكلمة للشامس أديب كوكا الذي أثنى عىل جهود الكاتب 

قّدم  ثم  ومن  عام  بشكل  واإلنسان  شعبه  أبناء  تجاه  يحمله  الذي  اإلنساين  والهم 

السيد الياس متي حيث ألقى كلمة حول الكتاب وأهميته والجهود املبذولة من قبل 

الكاتب وخاصة يف قراءة واقع شعبنا وبلدنا العراق واإلنسان بشكل عام. ثم أعطيت 

الكلمة للسيد يوحنا بيداويد ممثال عن هيئة تحرير املجلة الذي أثنى عىل جهود 

لديهم  املثقفني  الكثري من  ان  اىل  تطرقه  اىل  إضافة  الوسطية  ملبدأ  واتباعه  الكاتب 

أفكارها من  التي تعرب عن  القليلة جداً هي  القلة  بالكتابة ولكن  األفكار ويرغبون 

خالل الكتاب املطبوع. ثم ارتقى املنصة الروايئ والقاص هيثم بردى وقدم ورقته التي 

تحدثت عن ماهية املقالة وأنواعها وروادها عراقياً وعربياً وعاملياً ثم تناول مفاصل 

كتاب ملوكا وأثنى عىل جهده الكبري يف اخراج هذا املطبوع النوعي املهم، ثم ارتقى 

وجهود  املطروقة  املواضيع  أهمية  ليتناول  إسحاق  القس  جرجس  املطران  املنصة 

الكاتب يف تسليط الضوء عىل مواضيع متنوعة ومختلفة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 

الكاتب  شاكرا  نونا  اميل  املطران  دور  جاء  وبعدها  اإلنسان  بأخيه  اإلنسان  بعالقة 

للتنوع يف مواضيع الكتاب وعادة الكاتب يتناول موضوع او حقل من حقول الثقافة 

ولكن املؤلف أبحر بسفينته يف مواضيع وحقول معرفية كثرية وهذه ميزة تحسب 

للكاتب واملؤلف وخاصة انه تناولها بعمق وتحليل البد من ان يلقى صدى طيب من 

املتلقني. ثم كانت كلمة الختام للمؤلف.

مجلة بابلون

تحتفي باالكادميي والكاتب د. عامر ملوكا مبناسبة توقيع كتابه

مقاالت مبعثرة
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مساء الخري

السادة املطارنة االجالء واالباء الكهنة 
الجمعيات  ممثيل  املحرتمني  االفاضل 
ومؤسسات املجتمع املدين الكرام الحضور 

األعزاء اسعدتم مساءا
وعرفان  وامتنان  وشكر  حب  تحية 
واملشاركة  الحضور  من  متكن  من  لكل 
مبعرثة؟  مقاالت  "كتاب  توقيع  حفل  يف 
من  يتمكنوا  مل  الذين  ظروف  مقدرا 

املشاركة.
نجتمع اليوم أيها األعزاء مبناسبة حفل 
كتاب  بوالدة  احتفاًء  يقام  ثقايفّ،  فكرّي 
ويرشُفِني  مبعرثة  مقاالت  "كتاب  جديد 
وهي  الرحلة،  هذه  يف  معكُْم  أكوَن  أْن 
املجتمع  الّصحّية يف  العالمات  عالمة من 
أن نجتمع من أجل كتاب.. واملظهر األكرث 
صّحًة هو أن نجتمع من أجل كتاٍب يتناول 
إنسانية واجتامعية … وما دامت  قضايا 
هذه الحال قامئًة، فال بّد من أن يبقى يف 

هذا املجتمع أمٌل لألجيال الطّالعة…
تكتب  ”ان  يوناين  فيلسوف  يقول 
تكتب  ان  هاو،  فأنت  متفاوتة  فرتات  يف 
اما  محرتف،  فأنت  ودائم  مستمر  بشكل 
او اكرث فهذه خربة ونعمة  ان تنجز كتابا 
من الله فنشكر الله عىل نعمه. واألديب 
"لقد  يقول  جربان  خليل  جربان  واملفكر 
فرح.  الحياة  ان  وحلمت  للنوم  خلدت 
خدمة.  الحياة  ان  ووجدت  استيقظت 

خدمت وبالخدمة وصلت اىل الفرح".
وما أجمل لقاءنا اليوم ان يكون حول 
والتي  والثقافة  الكلمة  وخدمة  الكلمة 
الحياة  نعيش  العطاء.  من  للمزيد  تحثنا 
وكل  الساعة  عقارب  وتدور  السنني  ومتر 
هذا خارج عن مشيئتنا ولكن كيف نقض 
هذه الساعات واأليام وكيف نوجه حياتنا 
نرتكها  سوف  التي  بصمتنا  نختار  وكيف 
يف  واآلخر  الفن  مجال  يف  يبدع  فالبعض 
الطب  مجال  يف  وآخرين  الرياضة  مجال 
وكثرية هي مجاالت اإلبداع االنساين ولكن 
لعل أبسط األثار ويف الوقت نفسه اعمقها 
االنسان بصمته هنا وهناك عرب  ان يرتك 

الكلامت.
له  تصدى  كبري  سؤال  نكتب؟  ملاذا 

اجتامع  علامء  فالسفة،  ادباء،  الكثري، 
ودراسات  بحوث  وقدموا  نفس،  وعلامء 
اننا  أقول،  واختصار  بإيجاز  انا  واراء، 
عرص  قلق،  متغري  رسيع  عرص  نعيش 
العوملة واألنرتنيت ونشهد يوميا تطورات 
فالكتابة  وكثرية،  كبرية  وإنسانية  تقنية 
هي تفريغ ملا يحمله االنسان من هموم 
لتجارب  الذاكرة  تفريغ  العرص، هي  هذا 
وخرب حياتية، هي محاولة للتصدي للقيم 
غري اإلنسانية التي صاحبت وهيمنت عىل 
اإلنسانية يف هذا الزمن، والبد من ترسيخ 
عامل  يف  والتسامح،  واإلخاء  املحبة  معاين 
والعمل،  القول  بني  املسافة  فيه  ع  تـََتسِّ
الحضارة  هي  تصمد  التي  الحضارة  وان 

اإلنسانية واألخالقية.
الكتاب هو عبارة عن مجموعة  هذا 
أحيانا  فيه  كتب يف كتاب واحد، حاولت 
ان اكتب يف قضايا تخص مجموعة قومية، 
واحيانا تهتم بشعب كامل واحيانا بإنسان 
االغرتاب املمزق بني قيم متباينة، وأحيانا 
وعالقته  كإنسان  باإلنسان  تهتم  اخر 
ما  وكل  بالكون  وعالقته  االنسان  بأخيه 
يحيط به، حاولت ان اتجاوز انني اكتب 
مللئ الفراغ، او ان اكتب فقط ألين اكتب، 
يستحق  ان كل يشء مكتوب  امياين  رغم 
هي  الكتابة  بأن  ذكرت  وكام  القراءة، 
وما  به  ويفكر  الكاتب  يحمله  ملا  تفريغ 
فحسب  هذا  ليس  ذاكرته،  يف  يختزنه 
للمجتمع  الجمعية  الذاكرة  هو  فالكاتب 
اإلنساين  الهم  يتحمل  حينام  والتاريخ، 
حينها ميتلك فرصة كبرية وسهلة للوصول 
ما  هذا  املعريف،  والتواصل  املعرفة  اىل 
اىل  حولتها  التي  أفكاري  مع  عايشته 
كلامت وجمل واستقامت كتاب، حاولت 
أن أكون محايدا قدر املستطاع، وعلميا يف 
أن ألكرر نفيس  الطرح، وحاولت جاهدا 
وان ال اكون ممال، مع االهتامم بعنرصي 
املواضيع  تصبح  ال  يك  واالنبهار  الدهشة 

مكررة ومملة للقارئ واملتلقي.
باملبادئ  ملتزم  أكون  أن  حاولت 
التي أؤمن بها وان ال تكون كتابايت ترفا، 
مادية،  مكاسب  أو  شهرة  لنيل  سعى  أو 
وإمنا اعتربتها مسؤولية وأمانة يف توصيل 
ودامئا  الكريم  للقارئ  توصيله  أردت  ما 

نبيلة  رسالة  توصيل  األسايس  هديف  كان 
للمتلقي.

حاولت يف بعض املقاالت والتي كانت 
تتضمن النقد أن أكون صادقا وأمينا قدر 
نقد  اىل  الشخصنة  تتعدى  وأن  اإلمكان، 
االيجابيات  اذكر  أن  يفتني  ومل  الظاهرة 
يك  وجدت  ان  السلبيات  قبل  واملناقب 

يتحقق الهدف الحقيقي من النقد. 
لعمود  مهم  جزء  الكتاب  شمل 
اإلنكليزية  باللغة  املبعرثة  أفكاري  من 
مجلة  أعداد  يف  واملنشورة  والعربية 
الحياة  من  التقطتها  أفكار  وهي  بابلون، 
أن  وحاولت  الورق،  عىل  وجسدتها 
أطرحها بشكل مخترص، وأطمح مستقبال 
أن اكتب عن كل فكرة صفحة أو صفحتني 
وتكون مرشوع كتاب قادم. الجزء املرتجم 
اآلن  وخاصة  اإلنكليزية  اللغة  لقراء  هو 
الكثري من األجيال التي ولدت وعاشت يف 
ونفس  بالعربية،  القراءة  تجهل  االغرتاب 
اليشء هناك العديد من املقاالت يف هذا 
السبب.  لنفس  اإلنكليزية  باللغة  الكتاب 
أقدم كلامت  اال أن  الختام  ال يسعني يف 
شكر وتقدير لنيافة املطران جرجس القس 
التي  والراقية  الجميلة  للمقدمة  موىس 
بهنام  هيثم  والروايئ  الكتاب  لهذا  كتبها 
كلامت  من  الكتاب  بحق  كتبه  ملا  بردى 
وتقييم أعتز به كثرياً وأيضاً قيامه مبراجعة 
وتنقيح الكتاب لغويا. أيضاً أود ان أشكر 
األخ مخلص خمو لصربه وعمله االحرتايف 
برخو  صباح  واألديب  الكتاب  طباعة  يف 

ومالحظاته ونظرته يف اخراج الكتاب.
كّل الّشكر للسادة املطارنة واألساتذة 
كثريا  بها  اعتز  التي  لكلامتكم  املتحدثني 
الحب.  محربة  يف  مغموسة  ورود  وكأنها 
كام أشكر األستاذ مخلص يوسف ومخلص 

خمو عىل كل الجهود الطيبة.
املتمثلة  القاعة  إدارة  إىل  والّشكر 
باألديب اديب كوكا لتعاونه ودعمه لكل 
كوكا  نوهرا  واآلنسة  الثقافية  النشاطات 
إلخراج  املبذولة  للجهود  العمل  وكادر 
عليه. …  هو  الذي  بالشكل  الحفل  هذا 
والشكر للمصور الفوتوغرايف املحرتف األخ 

فارس باك لتعاونه الطيب.
وشكرا الصغائكم.
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مجلة بابلون

تحتفي باملطران مار باسليوس جرجس القس موىس مبناسبة توقيع 

كتابيه الجزئني الثاين والثالث من رباعية الثامنني

"من رحاب األسفار" و "من جنى األيام"

أُقيم  ملبورن  يف  الصادرة  بابلون  مجلة  برعاية 

املوافق  الثالثاء  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  يف 

٢٠٢٢/١٠/٢٥، عىل قاعة البيال / ملبورن، حفل توقيع 

الجزء  الثامنني:  رباعية  من  والثالث  الثاين  الجزئني 

الثاين "من رحاب األسفار"، و الجزء الثالث "من جنى 

األيام" تأليف املطران باسليوس جرجس القس موىس. 

 .. ملبورن  مدينة  مثقفي  من  وكمي  نوعي  وبحضور 

الحفل  عريف  قبل  من  ترحيب  بكلمة  الحفل  افتتح 

السيد مخلص يوسف عضو هيئة تحرير مجلة بابلون، 

برتتيلة  ليشاركوا  القدس  الروح  لجوقة  املجال  ليفسح 

ثم أعطيت الكلمة لألديب نزار الديراين، وبعدها جاء 

دور الشامس قيرص يوخنا، ثم كلمة الشامس حكمت 

برتتيلة طقسية رسيانية.  الشاممسة  ثم  جي،  الشوره 

بعدها جاء دور الجالغي البغدادي وفاصل من األغاين 

الكلامت  من  الثاين  الجزء  يف  أما  العراقية.  الرتاثية 

ملوكا،  عامر  والدكتور  بردى  الروايئ هيثم  فقد شارك 

ثم عرض فيلم وثائقي عن حياة املؤلف أعّده عضو 

اللجنة التحضريية السيد مخلص خمو، واختتم الحفل 

موىس.  القس  جرجس  املطران  سيادة  املؤلف  بكلمة 

الكتابني  عىل  املؤلف  توقيع  فقرة  جاءت  ذلك  بعد 

للحضور الكرام.

الشكر والتقدير للجهود الطيبة التي بذلها أعضاء 

اللجنة التحضريية السادة الدكتور عامر ملوكا والسيد 

بان  والسيدة  خمو  مخلص  والسيد  يوسف  مخلص 

االديب  البيال  قاعة  وإدارة  رفو  ماجد  والسيد  سعيد 

وتعاونهم  لدعمهم  كوندا  كامل  والسيد  كوكا  اديب 

الطيب وكل كادر العمل مع املصور املبدع فراس باك 

واألخ رافد مسؤول الدي جاي.
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كلمة توقيع الجزئني الثاين والثالث من "رباعية الثامنني"

كتاب "من رحاب األسفار" و "من جنى األيام"

املطران جرجس القس موىس

 إخويت الكهنة األعزاء، أصدقايئ وأحبايئ

 جزءان من "رباعية الثامنني" يجمعانا اليوم يف هذه األمسية: "من رحاب األسفار" و "من جنى 

األيام". األول يدعونا المتطاء "بساط الريح" والتجوال يف بعض أقطار الدنيا للرؤية والسامع وتسجيل 

الخربات يف دفرت مذكراتنا، والثاين لقراءة بعِض مام القلُم قادُر أن ينقله عن الفكر والرؤية. ويقول 

الحكامء: "كل كتاب جديد تقرأه يطيل عمرَك وبصريَتك".

شباب  فأنعشتم  اليوم،  دعوتنا  لتلبيتكم  أشكركم  الكرام  والحضور  األحباء،  األصدقاء  أيها   .١

الثامنني بدفء محبتكم وبسمة وجوهكم. فبينكم الكاتب والباحث واملؤرخ، وبينكم الرسام والنحات 

والشاعر، فيكم املريب الهادئ والطَموح الكادح واملتتّبع، وفيكم الشامس واملنشد الذي يرتل، أو ترتل 

كلامت اإلميان والرجاء واملحبة أمام الرب. لننضّم جميعا يف هذه األمسية باملحبة والفرح فنشكل 

جوقا واحدا ينشد: "ما أجمل أن يجتمع اإلخوة معا"! 

٢. أشكركم واحدا واحدا، واحدة فواحدة، عىل حضوركم. واسمحوا يل أن أتوجه بشكري األخوي 

الحفل ومحرك  ملوكا، عراب  عامر  د.  اإلخوة  اللقاء ومنهاجه:  لهذا  املنظمة  اللجنة  الخاص ألعضاء 

الدينامية والتنظيم؛ الصديق مخلص يوسف عريف الحفل املبدع؛ األخ مخلص خمو الطيب واملثابر، 

ال إلنجاز تنسيق وإخراج الكتابني معا يف املدة املطلوبة بهدوئه الفعال؛ واألخ ماجد عيسو املتابع 

الفعال يف دقائق الحسابات.

وراء  من  الذي،  القاعة  مدير  كوكا  أديب  والصديق  األخ  إىل  الخاص  األخوي  شكري  وأوجه   .٣

الجالغي  فريق  أشكر  كام  بتفاصيلها.  األمسية  وأطايب هذه  مستلزمات  كل  ونظّم  أعد  الكواليس، 

البغدادي املكّون من األب واالبن، سيف وأبو سيف، اللذين شنفا حنني قلوبنا إىل نغامت بالدنا وتراثنا 

فعل جوق  العىل، مع كام  إىل  قلوبنا  رفعوا  الذين  الجوقة  إىل شباب  أيضا  وأوجه شكري  العراقي. 

الشاممسة برتتيــلة من تراثنا الكنيس.

٤. ويف باب الشكر أتوجه إىل املتحدثني بدءا من الدكتور عامر ملوكا أبو الهاميم الذي يبذل من 

وقته وطاقته واهتاممه يف صغائر التفاصيل ليأيت كل يشء عىل أكمل وجه؛ والباحث نزار الديراين الذي 

يبحث ويبحث يف بطون الكتب وعىل ألواح الحجر الستجالء الحقيقة حيث تختفي؛ والعزيز األديب 

هيثم بُردى القاص املُبتسم الذي تنساب كلامته عىل صفحات دفاتره جذىل متنوعة وملّونة بأطياف 

البيبون والرياحني الربيعية يف حقول بخديدا؛ والشامس حكمت

الشوره جي أبو السينات النبيه بابتسامته الدامئة إىل كل شاردة وواردة من النتاج الفكري واألديب؛ 

واألخ قيرص يوخنا الذي عاد يب إىل الدورة الكتابية يف املوصل واىل لجنة يوبيل األلفني والحج إىل روما، 

ومذذاك ونحن نسري متحّدثني معا عىل طريق عاموس.

٥. واختم بتجديد االمتنان والتحية، باسم لجنة التنظيم وباسمي، لحضوركم ولتشجيعكم، أيها 

األصدقاء. وسوف تخصص كل املساهامت لتسديد تكاليف طباعة ونرش كتايَب "من رحاب األسفار: 

لطبع  َفَسُيحاُل  الزيت  إناء  فاض  وإذا  وأحاديث"،  ومقاالت  أبحاث  األيام:  جنى  و"من  مذكرات" 

الجزء الرابع، وعنوانه "كلمتك مصباح لخطاي"، الذي آمل أن يبرص النور يف الثلث األول من ٢٠٢٣. 

رشفتمونا بحضوركم وزرعتم الفرح. ودمتم
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وحمل عىل أكتافه عبء املسؤولية. 

وكام نعلم ان طريق الكهنوت ليس 

كام  والرياحني،  بالزهور  مفروشا 

يف  رسالته  وكانت  البعض،  يتخيل 

الخدمة وعطاؤه الذي ال ينضب رغم 

وزياراته  الصعبة  املنطقة  ظروف 

املستمرة ألبناء شعبه ورعيته.

- صار اختطافه يف ٢٠٠٥ وحدث 

له ما حدث، وبعد الحوار بينه وبني 

بالسالسل  مقّيد  وهو  الخاطفني 

عىل  قّيد  عندما  بيسوع  متمثال 

وترك  املوت  بني  وخرّيوه  الصليب، 

واحدة  بجملة  فأجابهم  املسيحية، 

أذهلت عقولهم (لقد وهبت حيايت 

للمسيح منذ صغري وال ميكن الرتاجع 

عن ذلك) مام أثار غضب الخاطفني، 

الهواء  اال  الحياة  بينه وبني  يبق  ومل 

الذي يتنفسه، ولكن بتدخل العناية 

لها  يسبق  مل  بأعجوبة  نجا  اإللهية 

من  الروحية  للحياة  وانطلق  مثيل، 

جديد.

عن  الجليل  راعينا  عرفت  لقد   -

قرب مبا لديه من باع طويل يف الصرب 

ال  وهو  واإلقناع.  والحوار  والتفهم 

كتاباته  سوى  الدنيا  هذه  من  ميلك 

بها  يعيش  التي  واللقمة  ومؤلفاته 

من أجل املسيح ورعيته.

املؤلفات  من  كبري  عدد  له   -

يف  بصياغتها  امتاز  التي  واملواعظ 

الكتابة والتعبري. زار الكثري الكثري من 

بلدان العامل كام هو مهّمش يف كتاب 

كبرية  بصمة  وله  األيام)،  (صدى 

واللقاءات  اإلجتامعات  بحضوره 

الفعلية.  واملشاركات  الكنسية 

اختري زائراً رسولياً يف أسرتاليا  وأخرياً 

ونيوزيالندا.

- ورغم عبوره الثامنني فهو يعمل 

املكوكية  وحركته  العارمة  بحيويته 

بني املناطق املختلفة. وجدير بالذكر 

أن ال ننىس الجهود املبذولة من قبل 

القدس  الروح  ارسالية  كنيسة  راعي 

يف ملبورن األب الخوراسقف فاضل 

وزيارتهم  رعيته  تجاه  اسحق  القس 

القادمني  وخاصة  مستمرة  بصورة 

مع  وجهوده  (ملبورن)  أسرتاليا  إىل 

راعينا الجليل يف رشاء موقع لكنيستنا 

املستقبلية مبشاركة املؤمنني من أبناء 

رعيتنا. نتمنى له التوفيق.

راعينا  أجل  من  نصيل  وختاما: 

يسوع  الرب  عليه  ميّن  أن  الجليل 

بالصحة الدامئة وراحة البال للخدمة 

يف حقل الرب. وشكرا

إخواين الحضور

 تدور قراءة الكلمة لشخص واحد 

تتشابه  وبهذا  الجليل.  راعينا  وهو 

الكلامت والجمل، ولكن األسلوب يف 

التعبري يختلف من واحد آلخر.

باملحبة  مساءكم  الله  أسعد   

والفرح نلتقي معا بهذا الحفل الكريم 

الثامنني)  (رباعية  كتاب  لتوقيع 

بجزئيه الثاين والثالث لراعينا الجليل 

مار باسيليوس جرجس القس موىس. 

نتمنى لسيادته التوفيق.

 طبعا سيدنا غني عن التعريف 

واملعرفة بجهوده لسنوات طويلة يف 

خدمة رعيته أينام حّل. ولكن ال بّد 

لنا من كلمة موجزة عن سيادته بهذه 

راعينا  سلك  لقد  الرائعة.  األمسية 

الجليل طريق الرب منذ صغره وهجر 

الروحية  الحياة  معتنقا  الفاين  العامل 

حياته  ووهب  الخالص  وطريق 

الكنائس  يف  وترعرع  نشأ  للخدمة. 

كاهنا  رسم  املسيح.  أحضان  ويف 

بكل  الرب  مذبح  وخدم   ١٩٦٢ عام 

املناصب  يف  وتدرج  وتفان  إخالص 

األسقفية  درجة  نال  حتى  الكنسية 

يف ١٩٩٩/١٢/٩ وعني مطرانا ألبرشية 

املوصل وتوابعها للرسيان الكاثوليك، 

كلمة الشامس

حكمت الشوره جي
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حني رشحني املثلث الرحامت مار بولس 

األلفني  لجنة  ضمن  للعمل  رحو  فرج 

والتي أنشأت من قبل أساقفة املوصل 

تضم  وكانت  واألرثوذكس  الكاثوليك 

الرسيان  (الكلدان،  الطوائف  جميع 

األرثوذكس،  الرسيان  الكاثوليك، 

الالتني  القدمية،  الرشقية  الكنيسة 

اللجنة  أعضاء  إختار  وقد  واألرمن). 

منسقا  موىس  القس  جرجس  األب 

واآلنسة بان سعيد الصباغ سكرترية.

وعىل مدى اربعة سنوات تضمنت 

بحسب  عامة  محارضات  اللجنة 

يعينه  كان  الذي  املركزي  املوضوع 

إىل  وحج  ولقاءات  روما  بابا  قداسة 

أديرة املوصل كانت حقا شهادة بليغة 

املحارضات  كانت  املسيحية.  للوحدة 

تلقى يف ثالث مراكز (املوصل، قرقوش 

كهنة  كانوا  املحارضون  وألقوش). 

يف  وحضور  كفاءة  ذوي  وعلامنيني 

لجنة  من  ومببادرة  املختلفة.  الكنائس 

من  األجالء  األساقفة  ومبباركة  اليوبيل 

وكعالمة   ٢٠٠٠ سنة  املوصل  مدينة 

واعرتافنا  اإلميان  يف  لوحدتنا  وشهادة 

املسيح  إىل  وانتامئنا  عامذنا  بوحدة 

الرسولية  الجامعة  الواحدة  وكنيسته 

املوصل  يف  كنائس  ثالث  اختريت  فقد 

رس  ملنح  الطوائف  مختلف  من 

يف  املسيحيني  األطفال  لكل  املعمودية 

الكنيسة  تلك املنطقة وبحسب طقس 

واعطيت شهادة عامذ خاصة  املختارة 

معتمد  طفل  لكل  اللجنة  هيأتها 

لتسجيل املعمودية يف سجالت كنيسته 

الخاصة. هذه االحتفاالت نرشا جوا من 

مختلف  شباب  بني  واألخوة  التالحم 

الكنائس كل هذا بفضل وجهود منسق 

اللجنة سيدنا العزيز ثم وبفضله أيضا 

توج عمل اللجنة بحج يوبييل إىل روما 

يف  البابوي  السفري  من  مكافأة  جاء 

العراق آنذاك، هذا الحج ذكر يف الجزء 

الثاين من رحاب األسفار.

عضوا  أكون  ان  الرشف  يل  كان 

أيب  مع  أعمل  وأن  اللجنة  هذه  يف 

مار  املطران  العزيز  وصديقي  وأخي 

الذي  الرب  اشكر  كام  باسيليوس. 

جمعني به ثانية يف أسرتاليا.

أعامقنا  كل  من  نشكر  الختام  يف 

العراق  كنيسة  خدمت  التي  القامات 

ومقاالتهم  مبؤلفاتهم  ومكتباتها 

لغات  من  وترجامتهم  وكرازتاهم 

منهم  الفرنسية  من  وخاصة  متعددة 

مار  البطريرك  ابينا  الكاردينال  نيافة 

مار  املطران  وسيادة  ساكو  لويس 

موىس،  القس  جرجس  باسيليوس 

مار  املطران  نونا  أميل  مار  املطران 

يوسف توما، األب ألبري أبونا األب كوب 

أستاذي  حبي،  يوسف  أالب  املخليص، 

عفاص  بيوس  العزيز  أالب  وصديقي 

واألب يوحنا عيىس وغريهم كثريين ال 

للذين  الرحمة  ذكرهم جميعا  يسعني 

معنا  تبقى  ذكراهم  بيننا  من  انتقلوا 

العمر لألحياء منهم واىل  دامئا. وطول 

املزيد من العطاءات.

باسيليوس  مار  املطران  سيادة 

جرجس القس موىس السامي االحرتام، 

اآلباء الكهنة األفاضل.

أسعدتم  الكرام  الحضور  السادة 

مساءا.

إنه لرشف عظيم يل أن أقدم كلمة 

أال  قلوبنا  عىل  العزيزة  املناسبة  بهذه 

وهي توقيع كتابني لسيادة املطران مار 

باسيليوس جرجس.

رحاب  من  الثاين  الجزء  األول: 

مذكرات  عن  عبارة  هو  الذي  األسفار 

ولقاءات  وانطباعات  ومشاهدات 

من  العديد  إىل  سيادته  أسفار  خالل 

الدول (ماجالن القرن العرشين).

رحالته  يفارقانه يف  ال  كانا  شيئني   

هام القلم والكامرية.

الثاين: الجزء الثالث من جنى األيام 

حيث  وأحاديث).  ومقاالت  (أبحاث 

عن  صوري  وبأسلوب  املؤلف  رشح 

اإلنسان  عالقة  وهي  الهوتية  حقيقة 

وعالقة  املنظم  الكون  يف  ودوره  بالله 

اإلنسان بأخيه اإلنسان وكتب فيه أيضا 

مفصل  بشكل  املقاالت  من  العديد 

بسيادة  بدأت معرفتي  ووايف وجميل. 

القرن  مثانينات  منتصف  يف  املطران 

املايض حني كان كاهنا يف املوصل حيث 

يف  القديم  العهد  ملادة  أستاذي  كان 

سنوات  اربعة  وملدة  الكتابية  الدورة 

مع  الدورة  لهذه  املؤسسني  من  وهو 

األب  واملرحوم  عفاص  بيوس  األب 

نعامن أوريده. تعمقت عالقتي بجنابه 

كلمة الشامس

قيرص يوخنا
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اإلفرنج. وبجوارها دير يف واِد لرهبان 

اإلناث  عىل  حرام  لِحاهم،  مَنََسْت 

السالطني.  بنات  ِمن  َولَْو  ولوُجه، 

الذهول  وأصابنا  لبنان،  بجبل  ونزلنا 

وكأنه صفيح  املغيب،  البحر يف  أمام 

قرص  يلتهم  جبار  حوت  أو  يلتهب 

يف  والناس  السوق  اىل  وأبكرنا  نار. 

هرج ومرج وذهاب وإياب، فالتجارة 

الحوذي  ميارسها  األحكام،  سيدة 

وكاتب  السياسة  ورجل  والقهوجي 

شداد.  بن  عنرت  مواطن  وكل  املقال، 

وركبنا البحر اىل ارض الروم وراينا يف 

مدينة تدعى ميالنو، يف ساحة كنيسة، 

خلناها جبال منحوتا الرتفاعها ودقة 

صناعتها، صبيانا يشرتون َحبّا تلقطه 

وال  تؤذيهم  ال  أكّفهم،  عىل  الطيور 

َشويناها  كنا  الخجل  ولوال  يؤذونها، 

قطارا  امتطينا  ومنها  للعشاء.  نحن 

الجبال  ميخر  ونيف  فرسخ  طوله 

والبحريات حتى وصلنا سالسل وعرة 

سويرسة.  لها  يقال  الثلوج  تكسوها 

منتجعات،  وقممها  عليل،  مناخها 

الصياح.  يعرفون  ال  مساملون  وأهلها 

ثم انتقلنا اىل نجد يقال له تريول تابع 

للنمساء، بتنا ليلة يف قرية يف الجبال، 

ابن بطوطۀ وأسفاره 

فتياتها أكرث من شبابها، دعوننا للرقص 

معهّن فاعتذرنا باإلعياء – والصحيح 

استحياء لجهلنا عاداتهم – فضحكن 

منا ! ويف الرشوق أخذنا عصا الرتحال 

رجالهم  والجرمان  الجرمان.  بالد  اىل 

ِحسان  ونساؤهم  ُمجّدون،  أشداء 

وواسعة،  نظيفة  ومدنهم  فارعات، 

قطعنا  هناك  ومن  النظام.  ويحبون 

فيها  يكرث  فسيحة  خرضاء  سهوال 

البقر حتى بلغنا مدينة تشقها البحار 

من  طوابري  فيها  أمسرتدام،  لها  يقال 

بثياب  والفتيات  امللتحني  الشباب 

أجواقا،  أجواقا  األرض  يقعدون  رثة، 

فارتبنا  كالحشيش،  شيئا  ويدخنون 

من  بخراطيم  كَّشوهم  حتى  منهم 

من  جافل  كرسب  فانتفضوا  املاء، 

الطري. وبعد يومني هبطنا اىل مملكة 

ما  أنفاق  أحد  يف  فطالََعنا  البلجيك، 

وعىل  فتى  املرتو،  بلسانهم  يسمونه 

ذراعه حزمة من الكتب واملنشورات 

أمة  يف  األديان  توحيد  اىل  تدعو 

واحدة. فقلت ريب زدنا علام وإميانا. 

أمة  لجعلكم  ربكم  لو شاء  فأجابني 

درهام  الصبي  وأعطيت  واحدة! 

وانرصفنا. 

بقلم: أبو فادي
(من الفكر املسيحي إىل بابلون)

العريب  الرحالة  حسدُت  طاملا  يا 

ما  عىل  بطوطة  ابن  الصيت  الذائع 

املعروفة  الله  بلدان  رأى وطاف من 

وغري املعروفة يف زمانه، وكم وددُت 

مع  ألين  كروانه.  يف  مرة  كنت  لو 

حكمة الشاعر القائل:

إين رايـــُت وقوَف املاِء يُفِســـــُدهُ 

إن ساَح طاَب وإْن ملْ يَجِر ملْ يَِطــِب

واألُُسُد لوال ِفراُق الغاِب ما قََنَصْت 

والسهُم لوال فراُق القوِس لَْم يُِصِب

أبواب  عيّل  أغلقت  وإذ   

السفر، رحُت أستذكر بالخيال وقائع 

: أسفار أَفَلَْت، فيها الحلو وفيها املُرُّ

تطأها  أرض  أول  وكانت   

قدماي بعد العراق هي بيت املقدس 

سالكة.  إليها  الدرب  كانت  زمن  يف 

بلغناها بعد عرشين ساعة من الرمال 

والصحارى والحجارة السود. وأكملنا 

العم  اىل  خرجنا  ثم  للقيامة  َحّجتنا 

الزيارة.  بوشم  أذرعنا  ليِّشَم  يعقوب 

من  حجاج  وفيها  لحم  بيت  وبلغنا 
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قصص األديب / ثالث الباب

فتح ابني الرضيع مقلتيه، أزاح البطانية عن جسده اللدن الشفاف، توهج وجهه الربيء، 

قدحت عيناه مخرتقة الستائر املسدلة نحو ليل الشتاء الكانوين، ثم صار يرنّم كلامت غري 

مفهومة ولكن مموسقة، وتضوع الهواء املقرور للغرفة بأصوات متاثل صوته وهي ترنم 

يف كورال قديس، صار الليل ترتيلة حب وسالم، وبغتة،... ويف ملح البرص، رأيت ابني يخرج من ابني ويحلّق يف فضاء 

الغرفة التي انفتح سقفها عىل قوس قزح بهي كينونته مالئكة صغار مجنحون شفافون، وهم يتحلقون حول ابني، 

يتأبطون (عضده / جناحه) الناعم ويبحرون معاً نحو السامء حيث الضياء.

أثناء أوبتي اىل داريت املتواضعة الجالسة باستحياء يف فم الشارع العريض الذي تحزّمه 

مبالبسه  ولدي  وجدت  الباذخ،  جاملها  إظهار  يف  أصحابها  تفّنن  قصور  الجانبني  من 

العتيقة النظيفة يقتعد صحيفة دهن فارغة منجذب بسحٍر أخاذ نحو ِصبيان مياثلون 

عمره مبالبسهم امللونة اللامعة الزاهية وهم متقاطرون بنسق مدروس بدراجاتهم وسياراتهم الصغرية ذات العجالت 

وأفواههم مآلى بقطع السكاكر ذات األغلفة البارقة الزاخرة بصور" توم وجريي، تيمون وبومبا، تاليتابيس،... الخ " 

وقفت إزاء جسده املسحور الذي مل يستجب إىل ذبذبات روحي املذبوحة باألمل والحرسة واآلمال املدفونة يف رمس 

الواقع األليم التي قذفتها أمواج البحر الهائج يف عمق عينيه.......

***

دلف ولدي الباحة منّكس الرأس، الحظت "من مجليس عىل التخت الخشبي املثلوم"، مشيته البطيئة وظهره املقوس 

الذي يحمل تجربة مثانية عقود مختزلة بعقد واحد حسب، احتوته غرفة النوم، تسللت بخفة وتلصصت خلف الباب، 

وجدت ولدي يربك أمام صورة قدمية حائلة معلقة عىل الحائط الكليس الرطب املتقرش، ويف وسطها يشع وجه الطفل 

الساموي منرياً أرجاء املغارة، وفجأة رأيت الطفل ينهض من مذوده ويخرج بجسده اللدن املقدس.. ميد يده وميسح 

الهاطلة كطلل ربيعي من موقيه الخفيضني، رفع ولدي عينيه وهمس للطفل املحلق إزاء وجهه  الناصعة  الدموع 

بصوت كخرير الجداول.

-   أعرف أنك مثيل، ولدت فقرياً، ولكنك وأنت اآلن يف الفردوس، ابتهل أن تجيبني عىل هذا السؤال: "هل هناك أناس 

أغنياء وفقراء، وأكواخ وقصور، يف فراديس الرب؟!!"...

وشمل الزمان واملكان صمت وترقب بانتظار الجواب. 

ثم  ومن  الرشاع  وكبل  العصف  تدفق 

تتجاذبها  كقشة  املركب  تأرجح  مزقه، 

قوتان: ظلمة الهاوية السحيقة من جهة، 

والسواعد النافرة املتكاتفة املتعاضدة يف طقس ملحمي للتجذر بالقاع الخشبي 

املتآكل من جهة أخرى، كاد يتقوض ويستجيب لالحتامل األول لوال تلك القامة/ 

السنديانة، التي نبتت من ألياطر وبددت بحركة من سيامئها كل مراوح الرياح 

وجبال األمواج، فارتدى السواعد واملوج والنوارس تساؤل رسمدي... 

-    من يكون ....؟؟؟

من يكون؟

المالئكة

هيثم بهنام بردى

السؤال
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حارصتُْه تنافراُت الحياِة وتشابكاتُها، ال يجُد فسحَة أمٍل، وال مساحَة فرٍح تلوُح يف األفِق. تخلخلَْت أجنحُة 

البالِد حتى خرَّشْت رحاَب الحلِم، نهَض من نوِمِه صبيحَة يوٍم ممطٍر، شمَع صوَت الرّاجامِت، والّصواريِخ. 

فضاِء  يسبُح يف  وراَح  الخياِل،  براري  إالّ  روِعِه  من  ئُ  يهدِّ يجْد مخرجاً  فلم  واآلهاُت،  األحزاُن  حارصتُْه 

الخياِل، تراءْت  يَاً كل ما يعّكُر صباَحَه ومساَءُه. شعَر بالرَّاحِة وهو يحلُِّق يف فضاءاِت  جموحاتِِه، منحِّ

لُه أجمُل البحرياِت، وأرقى املدائن، وبدأ يجنُح عالياً يف خيالِِه مبتعٍة غامرٍة، كأنَُّه يعايُش وافعاً ملا كاَن 

متفاعالً مَع حبوِر وبهاِء اللّحظاِت الّتي توّغَل يف بهائِها الرَّهيِف. فجأًة قطَعُه من متعِة انبعاِث الخياِل، 

صوُت زعيِق وبكاِء أحِد األطفاِل من البهِو املتاخِم لبيتِه. تتاىل القصُف عىل البيوِت املجاورِة لُه، أخرَجُه 

ولجاِن يف أزمنٍة  َف من تفاقِم جنوِن الصَّ من شغِف الجموِح، ومل يجْد أجدى من انسياِب خيالِِه يك يخفِّ

َشٍة باالسوداِدِ معشَّ

تقلََّب يف رسيرِه طويالً، تحارصُُه األحزاُن والهموم من كلَّ الجهاِت، ثم غفا بعَد أرٍق طويٍل، فوَق تراكامت 

موِع، تربّصتُُه وهَو يف أوِج  أوجاِعِه وآهاتِِه. الحقتُْه انكساراتُُه، واشتعاالْت النهاراِت املرضّجة بانهامِر الدُّ

اندالِقِه يف لهيِب الحلِم. مل يستطيْع أن مييَّز أنَّ الحلَم حلُم. تسارَع خفقاُن قلبِه، وكاّن وحشاً برياً كاَن 

يتعّقبُُه، وراودتُْه عرّب دهاليِز الحلم عرشاُت األسئلة. مل يتمّكن من اإلجابِة عنها، تركها معلّقة بنَي متاوجاِت 

انكساراتِِه. عجباً حتى وهو نائّم يف متاهاِت الحلِم، كان غارقاً يف هموِمِه وأوجاِعِه. أين املفُر من تفاقامِت 

أننِي الجراِح، فها هي تنهُشُه وال ترتكُُه هانئاً يف نوِمِه، فتتغرُس تالطامُت اآلهاِت يف أعامِقِه مثل سيوٍف 

مسمومٍة وهو مكّوُر تحت عباءة دكنِة اللّيِل مثل كرٍة مرميٍّة يف العراِء أو فوق كثباِن الًصحارى؟!

برا�ي الخيال

انهياُر أبراِج الحضاراِت

األديب والفنان التشكييل 

صربي يوسف
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وحفيد من وضع القوانني

بدستور مستوحى

من قيم ربانية  

و حفيد من علموا الكون

الحرف و االبجدية

و من افنى حياته من اجل نبتة

ليخلّد أخيه يف اإلنسانية

وبعجائبهم بنوا ابراجاً

كادت أن تتخطى الجاذبية

وسربوا غور الفضاء

بعلومهم الفلكية

بحروفهم املسامرية..

وثقوا علومهم 

ونرشوا ثقافاتهم باللغة الكلدانية

واجمل ما فيها أنها

إىل اليوم يف لغتنا محكية

قالوا .... هل انت بابيل ؟

قلت ... نعم

قالوا...  وكيف  هي  ....؟؟

اجبت ُمطَأِطًئ...!!

ُحكامنا ...عمالء ..حراميه 

قادتنا ... خونة .. هتلية

..وميليشيات  ..ذيول  جيوشنا 

ارهابية

علامؤنا خريجو حسينيات

بشهادات املرجعية

كأننا محافظة ايرانية

حقوقنا مسلوبة

ابتداًء بالحرية

وانتهاء بالكهرباء الوطنية.

بكدادا

مل تعد دائرية

والبرصة.... ماعادت 

فيحاء نشمية

اما نينوى الحدباء ....

فاستبدلوها بالداعشية

زاخوا... اصبحت ميدان رمي

للطائرات الرتكية

ورغم استقاللية كردستان لكنها

مازالت بعيدة عن الدميقراطية

الباب األديب / أشعار وقصائد

زقورة  عىل  انني  حلمت  باألمس 

معلقة

بني األرض والسامء

سكانها عظامء بال رياء

تسطع وجوههم نوراً بشعاء

ُجلَّ شيوخهم حكامء

ورجالهم ذو بأس اشداء

اما أطفالهم فنوابغ وعلامء.

جميالت نسائهم ... كرماء

المكان بني شعبهم ... للبؤساء

ُهم من لحم ودم.

لكنهم ليسوا كسكان األرض.

يتقاتلون فيام بينهم  بأشتهاء

سألوين من أنت؟

قلت..

اجدادي  جيوش  قاد  من  حفيد  انا 

ما  امرباطورية  أكرب  وبنا  املجد  نحو 

برحت

تنداح.

الرشقية  حدودها  بها  فضاقت 

والغربية

بقلم: اسطيفان عوديشو
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قالوا..... وما هي الدميقراطية ؟

قلت ....  

لنا   جلبوها  مشبوهة  مامرسة 

االمريكان

كهدية

بعد ان وهبنا وطننا باملجان.

ملن عاهدونا

بخالصنا من الدكتاتورية

جعلوها كمخدر الفكارنا

نستكني بها عىل وعودهم الوهمية

ثم سألوين...  

وماذا عن برج بابل

والجنائن املعلقة؟

فقلت ....  اصبحت يف خرب كان

ال تذكر إال يف

حكايات كان ياما كان.... 

كان يف قديم الزمان

والنهران العظيامن

كّفا عن الجريان 

وسألوين عن بوابة عشتار؟

اجبت .....

رسقوها األملان

وحفظوها يف متاحفهم.

قالوا ..وهل اعّتموها؟

قلت... ال 

لقد تخلينا عنها بحجة األمان

آلخر الزمان.

ثم ......

  عىل منبه الجالكيس

عدت حيث حضارة الغاب

يف الزمان... واملكان

الباب األديب / أشعار وقصائد

یا مکوبیــــثا

الشاعر سامل يوخنا

يا مكوبيــــــــثا                     م ك�� بريــــثايا مكوبيــــــــثا                     م ك�� بريــــثا
بكاواخ بشــــلي                    بنيا بيــــــــــثابكاواخ بشــــلي                    بنيا بيــــــــــثا
بيـــــــثا د مريا                     بيثا خاثــــــــابيـــــــثا د مريا                     بيثا خاثــــــــا

مشبحوخ شماخ                     بدايموثـــــــــامشبحوخ شماخ                     بدايموثـــــــــا
**********                    **********                    

قب��خ شــــــ��ما                    بمكيخـــــــوثاقب��خ شــــــ��ما                    بمكيخـــــــوثا
طئناخ  مــــاران                    بهيمانوثـــــــاطئناخ  مــــاران                    بهيمانوثـــــــا
و��خ طـــــــا��ن                   بكو كبيـــــــثاو��خ طـــــــا��ن                   بكو كبيـــــــثا
ملكا د ملــــــــكي                   و ماراواثــــاملكا د ملــــــــكي                   و ماراواثــــا

**********                    **********                    
بش��خ طاليـــــــه                   ممصانيــــــثابش��خ طاليـــــــه                   ممصانيــــــثا
بكول يومـــــــاني                   و لي��واثـــــابكول يومـــــــاني                   و لي��واثـــــا
طئناخ  همــــــــي                  و بسيموثـــــاطئناخ  همــــــــي                  و بسيموثـــــا
هوي��خ طاليــــــه                   مدبرانيـــــــثاهوي��خ طاليــــــه                   مدبرانيـــــــثا

**********                    **********                    

لحنت الترتيله من قبل الفنان عادل يوخنا و رتلت من قبل جوقة لحنت الترتيله من قبل الفنان عادل يوخنا و رتلت من قبل جوقة 
حافظة الزروع في ملبورن\استرالياحافظة الزروع في ملبورن\استراليا
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الباب األديب / أشعار وقصائد

الشاعرة آين ساالتيان
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الباب األديب / أشعار وقصائد

عمٌر طويناه

كالنَّهِر جاء ولكْن... دون شطآِن

ينساُب... يعُ� أذياًال بأرداِن

يب.. ُمحتِضناً ُمجلًَّال بَنديِف الشَّ

يف قلِبِه الشمَس فجراً َوْسَط ُدّخاِن

روحاً مهّومًة يف شكِل إنساِن

يكاد يذرُف دمعاً َخطْوُه الوا£

يطوي إليِك مدى سّت¦ موحشًة

ترى عَرفِتِه يا شطآن ميساِن؟!

كان الهوى يومها أوجاَع أغنيٍة

أنغاُمها أدمٌع تجري بألحاِن

.. توقظُُه ·رُّ بالهور.. بالربديِّ

وتنتقي قَصباً من كلِّ رشياِن

تُحيُلُه ناَي عشٍق فوق شاطئها

ومطبجاً باكياً يف الشاطئ الثا£

عر، فاحَمُه وكنُت طفًال غزيَر الشَّ

يب أرعاُه ويرعا£ فعدُت والشَّ

رتِني شطآَن ميساِن؟! ترى تذكَّ

تركُت فوق عيل الغرÇ أعزَّ هوًى

كنُت ابَن عٍرش، فهل .. يا كلَّ إنسان

سمعتمو بابِن عٍرش من هواُه بÊ؟

اآلن أُقسُم أّن الحبَّ أبكا£!

َمن ذا ُيصّدُق أّن القاطن¦ هنا

يف عمر عٍرش لهم أوجاُع فرساِن!

وأنّهم يفهمون الحبَّ ُمْذ ُولدوا 

فهم سكارى بِه من دون ُبهتاِن

وهم ُيحيلونَُه دمعاً وأغنيًة

ترسي مع الريح من َسهرى لَسهراِن!.

�����
 	���
عبد الرزاق عبد الواحد

افتتاح ملتقى اإلبداع مبحافظة ميسان (يف التسعينيات)

َمسعود.. ما قلَت يل وين الَوَعد

أبداً لو قلَتها مرًة قطَّعُت أرسا£

وجئُت أركُض للكحالء داليًة 

فهم سكارى بِه من دون ُبهتاِن

وهم ُيحيلونَُه دمعاً وأغنيًة

ترسي مع الريح من َسهرى لَسهراِن!.

َمسعود.. ما قلَت يل وين الَوَعد

أبداً لو قلَتها مرًة قطَّعُت أرسا£

وجئُت أركُض للكحالء داليًة

بال فروٍع، وقلبي ب¦ أحضا£!

وأنِت يا َمَجَر األحباب.. فيِك لنا

َجدٌّ رضعنا الهوى يف بيِتِه الها£

رّدي لنا أيَّ يشٍء من مالمِحِه

من ذلك البيت.. من سيباِطِه الحا£

يا ما رَجفنا عىل أغصاِن سدرتِِه

ُمذ قيَل إنَّ عليها َوكَر ثعباِن

Øلآلن والنَّبُق فيها ملَء ذاكر

يشّد£ نحَوُه، والخوُف َينها£!

يا ذكرياُت اصفحي عّنا فإنَّ بنا

طفولًة Þ تَزل يف سجِن َسّجاِن

عمٌر طويناُه، Þ نعرُف طفولَتنا

من َفرِط َقهٍر بنا، أو فرِط حرماِن

أو فرِط زهٍو ُيخلِّينا نقول له

بال فروٍع، وقلبي ب¦ أحضا£!

وأنِت يا َمَجَر األحباب.. فيِك لنا

َجدٌّ رضعنا الهوى يف بيِتِه الها£

رّدي لنا أيَّ يشٍء من مالمِحِه

من ذلك البيت.. من سيباِطِه الحا£

يا ما رَجفنا عىل أغصاِن سدرتِِه

ُمذ قيَل إنَّ عليها َوكَر ثعباِن

Øلآلن والنَّبُق فيها ملَء ذاكر

يشّد£ نحَوُه، والخوُف َينها£!

يا ذكرياُت اصفحي عّنا فإنَّ بنا

طفولًة Þ تَزل يف سجِن َسّجاِن

عمٌر طويناُه، Þ نعرُف طفولَتنا

من َفرِط َقهٍر بنا، أو فرِط حرماِن

أو فرِط زهٍو ُيخلِّينا نقول له

أبا فالٍن.. وهْو يف عاِمِه الثا£!

ويصبُح الطفُل، ما زال الحليُب عىل

شفاِهِه، رجًال ãيش áيزاِن!

َشطَّ العäرِة.. هل مازال موقُعنا

عليك نعرُفُه من دون برهاِن؟

ويف الرسيَِّة هل ظلَّت منازُلنا

أم ماَلها الدهُر أركاناً ألركاِن؟

ُة.. هل مدَّ الزماُن يداً والفيصليَّ

إىل أساتذØ فيها وأقرا£؟

َمن ظلَّ منهم؟.. ومن أودى؟..

وأيُّ يٍد

إذا مَددُت يديَّ اآلن تلقا£؟!

يا أنوَر بَن خليٍل طاَل موقُفنا

وكاظٌم ما رأيناُه إىل اآلِن

تُرى تناىس أبو أحالم موعَدنا

من فرِط َرفٍض بِه، أم فرِط إذعاِن؟

أم أنَّنا يا صديَق العمر.. خلََّفنا

ى ب¦ مدفوٍن وَدّفاِن؟! طوُل الرسُّ
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تسلية العدد

نوزاد إلياس إعداد:

مالحظة: الحلول معكوسة 
يف الصفحة ٥٧

األبيض يلعب ويكسب
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تسلية العدد

��������� �������
افقي

١) سباح ماهر
٢) نحتفظ فيه الصور

٣) أول اسم ملمثل مرصي كوميدي
٥) ليلة أمس
٦) لب اليشء

٧) توبيخ
٨) جبل يف تركيا

١٠) أصغر الدول العربية مساحًة

عمودي
٤) أسم مثلث مشهور تختفي فيه 

الطائرات

٦) نوع من السيارات

٨) ساحة

٩) صفة الذي ينكر املعروف

١٠) كليم الله - أوالد
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فطائر البطاطا والفليفلة 

سيديت

املقادير
وغري •  كبرية  حبات   ٣

مقرشة من البطاطا

ملعقة أكل زيت زيتون• 

مقرشتان •  بصل  حبة   ٢

ومفرومتان

حمراء •  فليفلة  حبة   ١

البذور  منزوعة 

ومفرومة

٦ بيضة• 

أسود •  وفلفل  ملح 

حسب الرغبة، وصينية 

قوالب   ٦ تحمل 

مدهونة بالزبد

التحضري
البطاطا بواسطة شوكة عدة مرات ثم تدخل إىل املايكروويف . ١

عىل حرارة مرتفعة ملدة ١٠دقائق.

تقرش . ٢ مئوية،  درجة   ١٨٠ حرارة  درجة  عىل  الفرن  يحمى 

يف  الزيت  يحمى  ٢سم.  بسمك  مكعبات  وتقطع  البطاطا 

مقالة ويقلب البصل عدة دقائق حتى يصبح طرياً، ثم تضاف 

حتى  تقليبها  دون  دقائق   ٥ مدة  وتقىل  البطاطا  مكعبات 

وتطهى عىل حرارة  للمزيج  الفليفلة  تضاف  ثم  بنّية،  تصبح 

متوسطة ملدة ٥ دقائق.

تفقس البيضة داخل وعاء وتحرَّك البيضة بخفقها بشوكة بعد . ٣

فقسها يف الوعاء وينرث عليها امللح والفلفل األسود، ثم يقسم 

الست ويضاف  الصينية  دوائر  والفليفلة عىل  البطاطا  مزيج 

البيض لكل منها.

لبضع . ٤ جانباً  وترتك  ترفع  حتى  دقيقة   ٢٠ ملدة  الصينية  تُجر 

دقائق حتى تربد، ثم ترفع هذه الدوائر بواسطة سكني وتقدم 

ساخنة أو باردة مع الَسلَطة 

إعداد: نضال هنودي
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اللغزحكم

هل تعلمأضحك

اإلرادة الجيدة تعطي للقدمني جناحني!	 

إن مل تتأمل لن تتعلم!	 

له 	  وليس  ويقف  مييش  الذي  اليشء  هو  ما 

أرجل؟

(الجواب الحيّة)	 

املطاعم 	  أحد  إىل  والديه  مع  ذهب طفل 

بيض  والثاين  دجاج  األول  طبقني،  وطلب 

ليك يعرف الطفل أيهام يأيت أوالً الدجاجة 

أم البيضة!!

لحفظ 	  الثالجات  يستخدمون  األسكيمو  ان 

األطعمة من التجمد!

ان حاسة التذوق عند الفراشة يف أقدامها!	 

ان قلب حيوان الروبيان يقع يف رأسه!	 

يبدو أن روائع الفنان اإليطايل 

ليوناردو دا فينيش ال تنتهي، ولوحة 

مخلص العامل هي خري مثال عىل ذلك! 

تعد هذه اللوحة مبثابة أشهر اللوحات 

العاملية وقصتها تجسد يسوع املسيح 

يف وضعية مخلص العامل، مشرياً بيده 

اليمنى إىل الصليب وحامالً يف يده 

اليرسى كرة زجاجية. يجدر بالذكر أن 

لوحة دافنيش مخلص العامل كانت قد 

بيعت مببلغ ٤٥٠ مليون دوالر، وهي 

أغىل لوحة فنية عاملية بيعت حتى 

اآلن. يعود تاريخ لوحة مخلص العامل 

إىل حوايل عام ١٥٠٠.

Salvator 
Mundi
اإليطايل للرسام

ليوناردو دا فينيش
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كاريكاتري سيايس
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صور ذو معنى
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صلوات من كتاب الباعوثا

ܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ
ܠܩܿܘܵܫܵܝܐ (ܐܨܦܝܚ) ܡܼܝܪ ܙܿܘܪܼܝ ܼܐܿ ܵܡܵܫܐ ܼܣܿ ܼܫܿ

 وباِسوألطوآلةًى معوآلدَب لًى. فشتطوآلةًى كَم لوألمِا لًى:
 قٍيدُا وشَشلِظآلا طِلًى, وسٍخلوآلةًى كَم هٍدآللِا لًى:

 كمٍلفت بنوألنٍضضي طِثِظآلا  اَن بٍدٍم بِبِوِظآلا:
 كموأللَف لٍن حبٍنتنوآلةآلِا, اِف ىِو بِبِا دحٍقوآلةآلِا:

 كحِمًؤ بروألنوآلخ دَحمًا لوآلخ. اَن حٍمؤًة دكَم مِحًا لوآلخ:
 ةِا دمٍلفًة وقِنًة بروألنوآلخ, وقٍةِا ىِو ديٍىبَل لوآلخ:

 دَكموأللَف لوآلخ وكقِنًا لوآلخ: قَة مّن قٍةِا دبِبوآلخ:كعًي
 دلِا مٍلفَة بهِوِى بروألنوآلخ, يِن حموأللَق قٍةًى مّاتدآلوآلخ:

 وقٍةوآلخ كمٍلفِا لَربوألنوآلخ.  ةِا شٍثطًى شٍكرِا قٍةوآلخ:
 خ,ةِا دمٍلفَة وقِنًة بروألنوآل عِقَلوآلةآلِا كيٍىبًل لوآلخ:

 ومٍردوآلةًى دَكسِنَةِا. حَخمةًى كَم يٍقرَةِا:
 واِف مٍلٍفةوآلخ بتشةِا تلِآ, واَن مٍردوآلةًى سنتةآلِا تلِآ:

 
 قٍةًى تلِآ بَش طِثةِا: واَن تلِآ قٍةوآلخ طِثةِا:

 وطِلًى لِا كبًع دمٍٍلفَةِا, مّنوآلخ مشِرت مٍلٍفةِا:
 مّن عٍثدُى كَم عِبَدآل لوآلخ. لوآلخ: عٍثدوآلةآلِا كَم يٍىبًل

 عٍثدوآلخ كمٍلفَة بَهيِنوآلخ, امتٍن دمٍلفَة دخوألر مِروآلخ:
 مّبِروأليوآلخ مَحيِا بفٍيشَة. اْخوِةًى اِف اٍية بىِوًة:

 حلٍطِيِا لِا كَم رٍمحَة, واَن ذِمحوآلخ لِا مٍشَفحَة:
 دلِا مروآلحَم لوآلخ لبٍر دبٍيةآلوآلخ. ذٍمحًا لِا كاتةآليِا عَلوآلخ:
 ىوت مّن عٍثدُا ومّن بضضنوألنوآلخ, اَن مٍلفَة عٍثدوآلخ وبروألنوآلخ:
 ملِورًةآلكل اِف يٍرةوآلةآلِا: ملِرًكل فوألش بعٍثدوآلةآلِا:

 لِا كمٍلفَة يٍلُدْا دبٍيةآلِا, واَن سِنًةِا مٍردوآلةآلِا:
 مرٍمحِنِا دكل دًيخ بكِلًا.  دكِلًا: واَن لٍية بًى حوآلبوآلخ

 وليوآلةآلرِنِا اٍية كعِؤًة, ويٍرةوآلةآلِا كبِعًة دمٍلفًة:
 واٍية مسٍيبِا ةِا فٍيشَةأل. داِرًة لًى حٍيوِن كَبًعةأل:
 كَموآلخ سِروألحِا كعٍثدَةأل, لَغًمِا هلوآلملِا كدِرًةأل:

 وسرحتِا كَبًعةأل ةِا فٍيشَةأل. حٍيوِن ةِا نرتِا كمٍيةًةأل:
 واْيخ نِبِل اٍية كَمؤٍعرَةأل, وبكٍلبِا دَكنِبًح كشًكَةأل:

 بعت حوآلبِا دَكعِيًنوآلخ. سنت ؤعوألرِا دكَم رِزَل لوآلخ:
 ولوألطِظآلا مٍكلت مّنوآلخ, بوآلذكِةآلِا يِلَف كَموآلخ:

 ولٍيِطِا دتلًى مطٍميِا. سَنيِا تلٍي كٍلبِا ومطٍميِا:
 ورَعيِنوآلخ بَش عوآلهلِنِا, وكهٍحكَةأل عَل دعوآلهلِنِا:

 وعوآلهلِنوآلخ مّن ؤَثيِنِا. كيِنِيِا تلًى عوآلهلِنِا:
 بٍرنِشِا مشِكَس هيِنِا, آلهلِنِا:بَةرتؤِا اِو بعو

 
 وطَمعِا لَكفتنُا كسٍثعَةأل. ةِا دًاثِا كفتنِا كحوأللَةأل:
 وحٍدآل نوآلرِا اْحَرنِا كمٍلىَةأل, نوآلرِا فرتسِا كمٍدَعكَةأل:

 ونوآلرِا بهِوًةآلوآلخ طَفيِا. كمٍدًعكَة نوآلرِا لَىيِا:
 وبَبوآلخ ةٍنتنِا شَريِا, تل سَنيِا:وحوآلوًا زعوألرِا د

 وبلَشِنوآلخ الْنِشُا كنٍعسَةأل. ولعِقَرثِا اٍية كقٍطلَةأل:
 اٍلِىِا ةِا كل يِلُدْا, ىِدآل مٍحزًةآلِا دَريِا لًى :
 وبتشِضضةٍن مّن هٍوِيًا. ديٍلفَح داِنت دبِرِيًا:

 اٍحنت مّاْخوِةٍي مدٍميُا,و بًيد اتةآل ذَحشًا وحٍيوِنُا:
 اَلِا كدِمَح لسِمِنُا. ولِا كدِمَح لىٍن طوآلثِنُا:

 لبتشةٍن ىِوًح مشٍخسِنُا, برًا لًى مِريِا عِوقِنُا:
 مّنوآلخ كَبًعة دمٍرحقَة. بهِو ىٍن بتشِظآلا دتوًة:
 ربَة,لبتشةِا ولعِولِا لِا قٍ مِقِا كلِزمِا دمٍرحقَة:
 بنٍعًس لوآلخ واٍيْة بَرحِشِا.  ةِا مٍىِا كقٍطلًة رَحشِا:

 وةِا حٍيُا بفِيش مشوألشِا, ولَشِنِا كقِطَل الْنِشِا:
 كفٍالَةٍي مّحٍذفوآلشيِةآلا. شٍقيِضضةآلوخ وكل لثتشيِظآلا:

 ا,كحٍدآلرت بهِوًى سٍنيِظآل ورَعيِنوآلخ مَيخ دٍحلِظآلا:
 مبتنت كوألسِا هرَشت لوآلخ. ذَحشًا دتلٍي بهِو رًشوآلخ:

 كنٍفقت هٍنِبُا مّنوآلخ, شٍثعِا ةٍذعًا داتةآل برًشوآلخ:
 دىِو سِطِنِا مدٍهلِنِا. كمٍبًرت ةٍذعًا داَدآلنِا:
 حيِرِا سَنيِا وسِمِنِا, كمٍبًرت ةٍذعًا دعٍينِا:

 رحتِا دبَسمِا وةَنِنِا. ا دفوآلقِنِا:كهٍرشت ةٍذعُ
 نٍبوآلعِا دعِولِا رِبِا, اِف كَمِا ةٍرعِا رِبِا:

 
 حٍدآل هوآلفِا مَليِا بتشِا. قٍرقوآلمةِا ىوِا لِآ فيِشِا:

 ميٍقرِا مّن كل بٍرنِشِا, بىِدآلت ؤٍملِا دبٍرنِشِا:
 كمٍزعَر هيِنًى بٍرنِشِا. بىِدآل ؤٍملِا رِبِا ومقٍدشِا:
 داِدِم بَش مكل بنٍضضينِشِا, وبىِدآل ؤٍملِا ميٍقرِا وفرتشِا:

 ودرًا لًى بهِوًى اٍثدِنِا. لؤٍملِا حسَم لًى سِطِنِا:
 دشٍمعَح رٍندِا فوآلقدِنِا, دآلنِا:اٍلِىِا فةٍحلٍن اَ

 وفوآلقدِنِا لوألبٍر فتش لًى. وبتشِا ملٍشمٍعةٍن سَد لًى:
 قِلِا دقٍرنِا كدِيَق لًى, :قٍدْم نٍةآليِضضةٍن كمِحًا لًى
 لقِلِا نقتدآلِا لَعبِرِا. لٍيةآل ةِمِا نٍقبِا زعوألرِا:

 لَق وكفِةَح لًى ةٍرعِا,كغِ لنِةآلِا قتمِا اَسطيِرِا:
 كَمِا دنِةٍن كطِمًع لًى. كل قِلِا لنِةٍن دكتةًا:

 واَن اتةآل مِوةآلِا كبِلَع لًى, اَن اتةآل حٍيُا كموألفَق لٍي:
 عَل دىٍدِمُا كحِكَم. ؤَثيِنِا بتشِا كقِيَم:

 وةِا لَشِنِا ؤذِحيِةآلِا, لكَمِا كموأللَف لِوطِظآلا:
 ةِا دفٍشطِا وهٍرشِا وشٍقلِا. آلِا كموأللَف لِآ شوآلغلِا:التد

 حرٍيةِا هنِثِا دهٍنثِا لِآ, لعٍينِا كموأللًف قٍردًيلِا:
 ةرًين ةرًين شوآلغلُا بَدرِشِا. لبٍرِيًا كوآلد حٍدآل رَغشِا:
 مٍلفِنُا ةِا بنٍضضينِشِا, كةآلِثِا وكيِنِا بَفيِشِا:

 وكموأللَف لىِو داتة لًى حطتةآلِا. ةًى بكًانوآلةآلِا:دموألرَم قٍ
 دتل قتمِا قٍدْم كًانوآلةآلِا, لِا كرِغَش مبٍكتخوآلةآلِا:

 وباِسوألطوآلةًى معوآلدَب لًى. فشتطوآلةًى كَم لوألمِا لًى:
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زمان أيام العراق

طالبات مدرسة بغداد ١٩٤٠

مدرسة الراهبات يف الباب الرشقي - األربعينات

حفلة رأس السنة يف بغداد - الخمسينات

معسكر كشفي للتالميذ يف املوصل - الستينات

سينام روكيس الصيفيةيف بغداد - الخمسينات

طالب جامعة بغداد يف الستينات

شارع الرشيد يف بغداد ١٩٢٤ طالب جامعة الحكمة اليسوعية (جامعة بغداد) يف الستينات
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إدارة املجلة تشكر كل 

أصحاب األعامل واملصالح 

التجارية الداعمني للمجلة
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