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يقول ريك مودي: أظن إنني عندما اكتب 

وبشكل أدق – متى ما كتبت، سأكون إنسانا 

أفضل وأكثر سلاما.

 

اإلجابة  ميكن  ال  كبري  سؤال  نكتب:  ملاذا 

ولكن  أسطر،  عدة  أو  واحدة  مبقالة  عليه 

األهداف،  وتعددت  األسباب  تعددت  وبإيجاز 

وخاصة أننا يف عرص االنرتنيت والعوملة فالكتابة 

الكاتب عىل مستوى ما  هي تفريغ ملا يحمله 

يعيشه وما يعانيه أو ما يختزنه يف الذاكرة.

دون  موضوع  أي  عن  يكتب  فالبعض 

يكتب  وآخر  الفراغ،  مللء  فقط  معني  هدف 

كاتب،  أنه  عنه  وليقال  بالظهور  حباً  فقط 

وهناك من يكتب تحت عناوين براقة وخاصة 

تثري  التي  الحساسة  النقاط  بعض  يف  الغوص 

القارئ وتعمق من االختالفات ان كانت دينية 

تعرف  خالف  مبدا  وعىل  عرقية،  أو  قومية  أو 

منطلقني  السلبي  للنقد  فقط  يكتبون  واخرون 

األخطاء  سوى  ترى  ال  أحادية  نظر  وجهة  من 

والعيوب ومحاوالً إجبار األخرين لتبني أفكاره 

والتي ال تقبل الخطأ أو النقاش محاوال إعطائها 

صفة القداسة وهناك من يكتب لحث االخرين 

فلسفة  أو  منهج  لتبني  األخرين  تشجيع  عىل 

أو عقيدة  معينة. وباملقابل هناك أقالم تفرض 

والنقد  املتوازن  منهجها  خالل  من  احرتامها 

بشكل  القضايا  وتناول  وطرح  البناء  االيجايب 

التاريخية  املسؤولية  محايد وعلمي، وتحملهم 

من  الكاتب  يخلفه  ما  ألن  الكتابة  يف  واألمانة 

نتاج فكري هو مبثابة صحيفة األعامل أو السرية 

الكاتب كظله. والبد  التي تظل تالحق  الذاتية 

للكاتب ان يحمل عنرص الدهشة، واالنبهار يف 

كل ما يجده حوله يك ال يكرر نفسه ومواضيعه 

ويصبح نتاجه ممال للقارئ واملتلقي.

ومن الكتاب ومنهم من هو غزير االنتاج 

ممكن  هل  ولكن  وواردة  شاردة  كل  ويالحق 

يف  محرتمة  مكانة  له  تكون  ان  الكاتب  لهذا 

مل  إذ  القراء  جامهري  بني  أو  الثقايف  الوسط 

يستوف مواصفات الكاتب امللتزم؟

تتغلب  من  الكتاب  بعض  أيضاً  ونالحظ 

عنده الكلمة عىل املبدأ فرتأه مجاهداً يف ساحة 

الكلمة ينتقي منها البعض ويلوي ذراع البعض 

اآلخر من الفاظ وكلامت منمقة هادفا من ذلك 

اقناع من يخالفوه بالرأي وأنه جندي ومقاتل ال 

يزال محافظاً عىل العهد.

اويف  معني  طرح  يف  الكاتب  يخطأ  وقد 

توصيل فكرة معينة وهذا مقبول برشط ان ال 

يتكرر كثرياً وان يعرتف بذلك بشجاعة وال ضري 

من ان يقدم اعتذار بذلك أما االرصار والتامدي 

دون  أكرب  أخر  بخطأ  الخطأ  معالجة  ومحاولة 

تكون  فسوف  ومراجعتها  الذات  محاسبة 

نتائجها بالتاكيد ليست يف صالحه. إذا الكتابة مل 

تعد ترفأ أو سعي لنيل شهرة أو مكاسب مادية 

بل تعترب الكتابة مسؤولية وأمانة والبد من ان 

ملا نكتب وان نوصل رسالة  يكون هناك هدفاً 

نبيلة من خالل كتاباتنا.

ان يحاولوا  امللتزمني  الكتاب  وعىل معظم 

قضايا  تتناول  مختلفة  مواضيع  يف  الكتابة 

إنسانية وفكرية مختلفة وان اليضعوا أنفسهم 

القضايا  يف  ويتخصصوا  وجامد  ثابت  قالب  يف 

الدينية أو القومية فقط وإمنا التوسع أكرث إىل 

القضايا التي تخص اإلنسان كإنسان مجرد من 

الطابع  ذات  الوقتية  واأللقاب  الصفات  كل 

هذا  من  يتجزأ  ال  جزءا  كونه  تخدم  ال  التي 

العامل املختلف يف كل شئ والذي يتكامل بهذا 

االختالف. كم نحن بحاجة إىل الكاتب املمتلئ 

مبحبة الوطن ومبحبة اإلنسان الذي ينتمي له، 

دميومة  أجل  من  واملجاهد  بالقيم،  واملتمسك 

فكلام  كتاباتهم  تتالق  وان  الشعب  وبقاء هذا 

تشبه  وهي  معانيها  عمق  يف  الغوص  حاولنا 

تقطري الزهور بهدف الوصول إىل العطر الثمني.

النقد والكتابة هي حالة  ان الشخصنة يف 

يعيشها  التي  والبيئة  للحالة  وانعكاس  سلبية 

املريضة  للبيئة  انعكاس  بالتأكيد  الكاتب وهي 

وللوضع االجتامعي الغري جيد والحالة الثقافية 

الفقرية إذا كانت عىل مستوى الكاتب أو البيئة 

التي يعيش بها هذا الكاتب. الشخصنة تحول 

الكاتب أو الناقد إىل السباحة يف مستنقع عفن 

زادت  كلام  العمق  يف  الغوص  حاول  وكلام 

محنته.

الكاتب أو الناقد يجب ان يتميز بالصدق 

واألمانة هذا عىل املستوى الشخيص وان يكون 

نقده  يحاول  ما  مستوى  عىل  وموسوعياً  ملامً 

املنتقد  عن  املعلومات  كافة  لديه  تكون  وان 

إضافة إىل جانب ذكر السلبيات البد ان يقابلها 

االيجايبيات ان وجدت ويف كلتا الحالتني.

كم نحن بحاجة يف زمننا هذا إىل مبدعني 

هذا  يف  بحاجة  نحن  كم  حقيقني!  ومثقفني 

االنزواء  الكثريون  يعلن  حيث  الردئ  الزمن 

من  تجعل  التي  واملبادئ  القيم  عن  واالبتعاد 

املثقف قدوة ومنوذج لبقية املجتمع. وكم نحن 

لحاجات  واملدرك  الواعي  اإلنسان  إىل  بحاجة 

املجتمع ومتطلباته وان يكون صادقا من خالل 

عىل  كان  وان  حتى  والجملة  والكلمة  الحرف 

الورق هو مراة عاكسة ملا يف  ان  الورق حيث 

دواخلنا.

تلك  هي  الصعبة،  األزمنة  إن  أقول  أخرياً 

األزمنة التي تواجه فيها األمم تحديات الوجود 

القوة  معاين  تحمل  ثقافة  فتستلزم  واالستمرار 

والنهوض، ويف زمننا هذا، يف هذا الزمن اليسء 

هو  ما  لكل  املعادية  السياسات  تتجىل  حيث 

إنساين ووطني من خالل هدم أساسات املجتمع 

نفسه، يف حروب  مع  بالرصاع  بانشغاله  وذلك 

ومامرسات  أفكار  ونرش  ومذهبية  طائفية 

تطيح بكل القيم، فكم نحن بحاجة إىل املفكر 

واألديب الذي يبذل حياته يف سبيل نهوض أمته 

الروحي واملادي وذلك من خالل قلمه وكتاباته 

واملعنوي  الروحي  االرتقاء  عىل  الفكر  يساعد 

اإلنسان  لدى  والهزمية  اإلحباط  روح  متجاوزا 

والتجدد ويساهم  األمل  ليساهم يف زرع روح 

يف عبور الثقافة نحو الحداثة.

كلمة رئيس التحرير / د. عامر ملوكا

ملاذا نكتب

English Translation Page No.50



) 4 (مجلة بابلون - العدد العارش

الناس،  عامة  من  أحد  عىل  يخفى  ال 

املرسوم  الصهيوين  اإلنكلو-أمرييك  املخطط 

أتفاقية  وفق  املنطقة،  تقسيم  بداية  منذ 

األوىل  العاملية  الحرب  بعد  ما  دولية 

بني  بالتقاسم  املنفذة  بيكو(،  )سايكس 

إنكلرتا  منها  املتعددة،  األوروبية  الدول 

وفرنسا وإيطاليا، تنفيذاً لدورهم املشؤوم 

عىل  املبارشة  وغري  املبارشة  السيطرة  يف 

املقسمة،  ودولهم  املنطقة  شعوب 

للحكومات  أدارتهم  خارج  بخضوعهم 

الدكتاتورية املتعاقبة التي تم تنصيبها من 

قبل املحتلني، التي نفذت وتنفذ السياسة 

شعوب  حساب  عىل  باملسمومة  الغربية 

عىل  حفاظها  مقابل  برمتها،  املنطقة 

مستحوذة  الكاملة  بأمتيازاتها  السلطات 

الفاخرة، وفق مبدأ تنفيذي  الكرايس  عىل 

متدرج عددياً ضمنياً دون نقاش وال حوار، 

الحكام  ينفذه  سلفاً  مدروس  بربنامج 

األوسط،  الرشق  منطقة  يف  األستبداديني 

ومصالحه  اإلرسائييل  الوجود  لتأمني 

 ، عملياً  فعلياً  الدامئة  لخدمته  الكاملة 

وأجتامعياً  أعالمياً  محاربته  وظاهرياً 

برخص  عسكرياً،  حربياً  وحتى  وأقتصادياً 

عىل  واملغلوبة  الفقرية  الشعوب  دماء 

أمرها واملامرسة بالضد منها.

العراق منوذجاً وليس حرصاً:

يف  للعراق  واألحتالل  التغيري  قبل 
العراق  اللحظة،  ولحد  بعده  وما   2003
ودموع  وضيم  قهر  من  يعانيان  وشعبه 
وحتى  اإلنسان  حقوق  وانتهاك  ودماء 
تربة الوطن وخرياتها تحت األرض وفوقها، 
أنواعهم  بجميع  الحكام  عاملة  سببه 
وأشكالهم، وخاصة أزدادت املآيس يف ظل 
املقيتتني،  القومية  والعنرصية  الطائفية 
وهام بعيدتان كل البعد عن روح الوطن 

التي  العادلة  العراقية والقوانني  واملواطنة 
تحرتم الحقوق وتلتزم بالواجبات، كل هذا 
وذاك ملغي بالنسبة للطائفية والعنرصية 
القومية حباً وتشبثاً مبصالحهام الذاتية مع 

مزيداً من الفساد املسترشي يف داخلهام.
التدمريي  السيناريو  ليتواصل 
اللعني،  الغرب  قبل  من   2011 يف  لسوريا 
للوضع  تقليداً  أهلية  شبه  حرب  بخلق 
من  املبارش  أحتالله  من  بالرغم  العراقي، 
الزرقاوي  فأوجدوا  اإلنكلو-أمرييك،  قبل 
وهكذا  واملاعيش،  والداعيش  والخرضاوي 
عزز ويعزز دور اإلسالم السيايس السوري، 
مدعوماً ومسانداً من قبل أمريكا وحليفتيها 
امللتهبة  النار  لتصل  وفرنسا،  بريطانيا 
العريب،  الربيع  أساس  عىل  ومرص  تونس 
والحرية  املشوهة  الدميقراطية  مصديرين 
املدمر  الفكر  أباحية  مع  التزاماً  الفاشلة، 
محدثة  الخالقة،  للفوىض  وصوالً  لإلنسان 
واليمن  ليبيا  يف  يف  قائم  دموي  رصاع 

بقلم مدير التحرير: منصور عجاميا

كلمة مدير التحرير
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أساس  عىل  اللحظة  ولحد  مستمر  بشكل 
ناهيك عن متزيق سودان  طائفي مقيت، 
دون  من  وجنوبية  شاملية  دولتني  إىل 
أستقراهام، يفرتض منهام بناء حياة جديدة 
حراك  مع  املنقسمني،  البلدين  يف  آمنة 
ورصاع متواصل يف عموم املنطقة، خدمة 
األمن  تحقيق  يف  ونواياها  إرسائيل  ملآرب 
الشعب  لحق  متييعاً  واألستقرار  واألمان 
العريب الفلسطيني، يف العيش املسامل بقيام 
دولته املستقلة بعيداً عن سيطرة الجانب 

اإلرسائييل وبعدم ارتباطها الضمني بها.
املرصي  الشعب  دور  إىل  ننثني  وهنا 
أمريكا وتدخالتها  يف كبح مخطط ومسار 
الوعي  نتيجة  املرصي،  الشأن  يف  الفجة 
الواعي ملهامه  الحي  الشعب  لهذا  الثقايف 
شبيبته  وخصوصاً  واإلنسانية،  الوطنية 
بإلغاء  أفضل،  غِد  نحو  املتطلعة  اليافعة 
قبل  من  املدعوم  السيايس  اإلسالم  دور 
محاولتها  يف  املخابراتية،  وأجهزتها  أمريكا 
بفرض قيادة التيار اإلسالمي املتشدد عىل 
والحياة  للحرية  املتطلع  املرصي  الشعب 
املدين  البديل  ليختار  املتطورة،  الجديدة 
قدماً  للسري  الدميقراطي  العلامين  الليربايل 
لبلدهم  السيايس  املسار  تصحيح  بأتجاه 

مرص التقدم لحياة فضىل للشعب.

منطقة الخليج:

بسيطرة  متاماً  واضحة  األمور  باتت 
الغرب الرأساميل عىل دول الخليج، بعد أن 
كان يحلم مبوطئ قدم يف املنطقة مقابل 
ثنائية، وكل يشء بحساباته وما  أتفاقيات 
املتغريات  حقيقة  يف  لكن  منطقياً،  يقابله 
التسلطي،  التعسفي  للغرب  األبتزازية 
تكاليف  املنطقة  دول  زالت  وال  دفعت 
املمنهج،  الغرب  لقوى  العسكري  التواجد 
عىل  والسيطرة  الشعوب  أستعباد  يف 
الغنية  الخليجية  الدول  مقدرات وقدرات 
إرسائيل  دور  تأمني  مع  والغاز،  بالنفط 
وفرضها عىل دول املنطقة، بقبولها وركوع 
أستسالماً،  للغرب  العميلة  حكوماتها 
كونها متوظفة يف حكومة القطب الواحد 
باتت  منفردة  قوة  بأعتبارها،  األمريكية 
برمتها،  املنطقة  عىل  الكاملة  سيطرتها 

من خواطري املبعرثة

بقلم: د. عامر ملوكا

• متسخة 	 ثياباً  نلبس  قدمياً  كنا 

وقلوبنا نظيفة ويف عرصنا الحايل 

مالبسنا أنظف من قلوبنا.

• لن 	 سوف  ألنك  كثرياً  تعاتب  ال 

تجد من تعاتبه.

• مجال 	 يف  سعادتنا  زادت  كلام 

إنها  آخر  مجال  يف  قلت  معني 

حكمة السامء يف املساواة.

• من 	 الناس  عىل  كثرياً  التحكم 

منهم  الكثري  ألن  كالمهم  خالل 

قلوبهم يف جيوبهم.

• الحضاري 	 اإلنسان  بني  الفرق 

والغري حضاري كالفرق بني املياه 

الجارية والراكدة.

• قلوب 	 يف  ملنزلتك  ضع  دامئاً 

اآلخرين سقفاً واطئاً يك ال تنصدم 

الحقاً.
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لتلعب كام تشاء متفرجة للرصاع املمنهج 
بني  وخصوصاً  املنطقة،  دول  بني  الدائر 
)إيران  وغرباً،  رشقاً  الخليج  ضاحيتي 
الرضوس  حربها  يف  طويلة  لفرتة  والعراق 
والحجر  البرش  حرقة  رحاها  دارت  التي 

عىل حد سواء(.
إيران مع دول الخليج قاطبة، ليتأجج 
الرصاع املستفحل بني إيران والسعودية ما 
الصدامية  الفاشية  الدكتاتورية  نهاية  بعد 
يف العراق، ليتحول العراق بفعل الطائفية 
الفاشلة الفاسدة يف إدارة السلطة العراقية 
املسيسة، وقفت وتقف إىل جانب املصالح 
وشعبه،  العراق  من  وبالضد  اإليرانية 
امليليشيات  من  ومستفيدة  مستغلة 
بجانب  الفاعلة  القانون  خارج  املسلحة 
ربيبتهم إيران، ناهيك عن التعنرص القومي 
املقيت )القوى القومية الكردية العراقية(، 
ووالءاتها الفاشلة لدول املنطقة، تارة إليران 
وأخرى لرتكيا عىل حساب الوطن والشعب 

يف األقليم واملركز عىل حد سواء.
السلطوية  السياسة  تلك  جراء  من 
الفاشلة عىل مدى خمسة عرش عاماً، من 
والدمار  والدماء  والعوز  والذل  األخفاق 
الثكاىل، لعموم  الساكبة لألمهات  والدموع 
القومية  مكوناته  بكافة  العراقي  املجتمع 
الرصاع  بفعل  وتدمر  ُدِمَر  الذي  واألثنية، 
الطائفي املقيت الفاسد من جهة، والقومي 
بعيداً  أخرى،  جهة  من  الهدام  العنرصي 
التاريخية  عن مراعاة أبسط قيم الحضارة 
واإلنسانية للشعب العراقي ألكرث من مثانية 
آالف عام، بلد سومر وأكد بابل وأور الكلدان 
ونينوى اآلشور وآخرها نينوى الكلدان قبل 
وطنية  دولة  آخر  لتسقط    535 بـ  امليالد 
كلدانية عىل أيدي الفرس املجوس، لتستمر 
بأحتالل وادي الرافدين حتى الغزو اإلسالمي 
الدين  رجال  لدخوله  مهد  الذي  للعراق، 
املسيحيني تخلصاً من الفرس وتعاملهم الفج 
الديني  التقارب  أساس  عىل  الشعب،  مع 
وفكرهام الروحي الواحد يف عبادة الخالق، 
وقسوتاً  قمعاً  أشد  الثاين هو  بأن  متناسني 
لهم من األول، حتى دواليك إىل يومنا هذا 
وهم يعانون القهر والذل والتفرقة والقمع 
والقتل، دون مراعاة اإلسالم املتشدد ألبسط 

قيم وحقوق اإلنسان.
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حوار مع نائب برملاين

قرداغ  هوشيار  السيد  يحب  كيف 

يلدا ان يقدم نفسه للقارئ الكريم؟

وتقدير  شكر  كلامت  البداية  يف 

لكم شخصياً وملجلتكم بابلون لفسحها 

املقابلة  هذه  خالل  ومن  لنا  املجال 

املسيحية  للكوتا  كممثل  بنا  للتعريف 

قرداغ  هوشيار  أنا  القادمة.  الدورة  يف 

اعمل  عنكاوة،  أهايل  من  عجاميا  يلدا 

يف حقل الرتبية والتعليم ألكرث من 26 

هذا  يف  الطويلة  لخدمتي  ونظراً  سنة 

املجال فقد تخرجت أجيال عديدة من 

أهايل عنكاوة من طلبتنا وتربطنا بهم 

عالقات مبنية عىل االحرتام والتقدير.

ائتالف  قامئة  ترشحت عن  قد  كنت 

كونكم  من  الرغم  عىل  الكلدان 

مستقل ممكن ان تعطينا فكرة عن 

هذا الرتشح؟

بكل تاكيد خالل فرتة اعداد قوائم 

الرابعة  الدورة  النتخابات  املرشحني 

ملجلس النواب العراقي 2018، فاتحني 

الكلدان  ائتالف  يف  املحرتمون  السادة 

وبعد  االئتالف،  صفوف  ضمن  للرتشح 

تفكري معمق واستشارة عدد من ذوي 

والذي  الدعوة  قبول  قررت  االهتامم 

شجعني أكرث هو دعم االئتالف ترشحي 

ال  وهذا  مستقال  كوين  من  الرغم  عىل 

ان  أستطيع  إنني  من  بالضد  يعمل 

حوار: د. عامر ملوكا
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حوار مع نائب برملاين

اخالص  بكل  أمثلهم  من  وأخدم  أعمل 

وتفاين وأنا حالياً عضواً يف الهيئة العامة 

للرابطة الكلدانية. 

آلية  للقارئ  توضح  ان  ممكن   

املستحق  املقعد  عىل  حصولكم 

لقامئة االئتالف الكلداين؟

املعدل  ليغو  سانت  نظام  حسب 

العراقي  الربملان  عليه  اعتمد  الذي 

الكيل  املعدل  قامئة  كل  الكوتا،  ملقاعد 

ألصواتها يقسم عىل 1. 7  تظهر األرقام 

كرقم   3 الرقم  عىل  تقسم  ثم  األكرب 

صحيح ثم الرقم 5 ومن التقسيميني 1. 

7 و 3 انحرصت عدد املقاعد الخمسة 

واملجلس  مقعدان  بابليون  حركة  بني 

اآلشوري  الرسياين  الكلداين  الشعبي 

مقعد وائتالف الرافدين مقعد والئتالف 

الكلدان مقعد أيضاً، وكوين حصلت عىل 

مرشحا  وكنت  األصوات  من  عدد  أكرب 

لهذه  وكنتيجة  أربيل  محافظة  عن 

املعادلة نكون نحن الفائزين من ضمن 

قامئة االئتالف عىل مقعد أربيل.
 

عن  يرتشح  كلداين  أول  باعتبارك 

القواشم الكلدانية من الدورة األوىل 

كيف تقيم هذا الرتشح؟

باعتباري اول كلداين اترشح عن قامئة 

هناك  كان  وان  سبق  حقيقة  كلدانية، 

عضوية  شغل  من  الكلدان  من  الكثري 

اخرى  قوائم  عن  مرشحني  ولكن  الربملان 

غري كلدانية وهذا اليلغي دورهم واليلغي 

األوىل  املرة  انها  نؤكد  ولكن  مسؤلياتهم 

لقامئة كلدانية ومرشح كلداين عنها يدخل 

قبة الربملان. وهذا مبعث فخر واعتزاز لنا 

نتمنى  حديثة  تجربة  بداية  فهو  جميعا 

إال  يتم  لن  وهذا  واالستمرار  النجاح  لها 

الجميع. بدعم 

 كونك عراقي ومسيحي وكلداين، 

للربملان  كعضو  منطلقاتك  ماهية 

تستطيع بها من ان تخدم الجميع؟
إجراء  إىل  جدية  وبكل  أسعى 

نظام  يف  وجذرية  حضارية  تعديالت 

التعليم يف العراق والتي تدعم بالتاكيد 

يف  ليساهم  وحضاري  واعي  جيل  بناء 

بناء الدولة املدنية. أما ما يتعلق بأبناء 

شعبنا املسيحي سبق وان وضحنا ذلك 

إىل  نسعى  االنتخايب حيث  برنامجنا  يف 

مستوى  عىل  والخطاب  الكلمة  توحيد 

يف  العاملة  السياسية  األحزاب  جميع 

من  اآلن  يعاين  شعبنا  حيث  العراق، 

ظروف صعبة جداً وهو بأمس الحاجة 

وسنكون  والصف  الكلمة  وحدة  إىل 

أجل  من  الجميع  ونسمع  أذان صاغية 

خدمة الجميع وسيبقى أبوابنا مفتوحة 

ومشاكل  واملقرتحات  اآلراء  لسامع 

وسوف  الشعب  أبناء  جميع  ومعاناة 

نذكر لكم جميع قنواة التواصل ليتسنى 

أتم  عىل  ونحن  معنا.  التواصل  لكم 

كل  مع  والتفاعل  لسامعكم  االستعداد 

ما تطرحونه.
 

الكوتا تشمل خمسة مقاعد وهناك 

الوزير  كمنصب  قادمة  استحقاقات 

العاميني ملن ميثل  والسفراء ومدراء 

الكوتا يف الربملان فهل سوف تتجهون 

ريان  السيد  قامئة  مع  لالئتالف 

الكلداين لتشكيل الكتلة األكرب؟

عن  الحديث  جداً  املبكر  من 

الدخول يف تحالفات مع أية كتلة كانت 

وليس  االئتالف  قيادة  ماستقرره  وهذا 

كام  بالتأكيد  ولكن  فقط،  أنا  شخيص 

املشرتك  العمل  إىل  نسعى  سلفا  قلت 

مع جميع الكتل وليس مع كتلة واحدة 

يف  الكل  جمع  هو  هدفنا  بالتحديد. 

روح  تطوير  إىل  تسعى  واحدة  مظلة 

خدمة  يف  يصب  الذي  املشرتك  العمل 

شعبنا الكلداين واملسيحي بشكل خاص 

والعراقي بشكل عام. وأيادينا ممدودة 

لكل من يتفق معنا نحو تحقيق هذه 

األهداف.
 

يف  كبري  دور  الكلدان  للقوميني  كان 

نرش الوعي القومي ويف كل املجاالت 

وما  الدور  هذا  تقيمون  كيف 

املطلوب للمرحلة القادمة؟

القوميني  دور  أحد  عىل  اليخفى 

الكلدان واملخلصني من أبناء شعبنا كان 

وتعزيز  منو  يف  ومؤثر  فاعل  دور  لهم 

الكلدان  غالبية  لدى  القومي  الشعور 

وهذا اليشء يفرحنا متمنني دميومة هذا 

عن  تثمر  التي  الجهود  وهذه  العمل 

والعمل  الجهود  وتوحيد  الوعي  زيادة 

األمور  معرفة  إىل  بحاجة  وأننا  املشرتك 

عىل حقيقتها وليس كام يصورها البعض 

لذلك دور القوميني الكلدان والسياسني 

العمل  لدميومة  وأسايس  مهم  دور  هو 

والنهوض واالرتقاء به ونتمنى ان تستمر 

هذه النهضة وان تصب يف خدمة جميع 

أبناء شعبنا.

لكم  وتقديرنا  شكرنا  فائق  تقبلوا 

من  املزيد  بابلون  وملجلة  لكم  متمنني 

التالق والنجاح لخدمة قضايا شعبنا.

معلومات للتواصل مع السيد هوشيار 

يلدا عضو الربملان العراقي للدورة الرابعة

رقم املوبايل:

07504615183 

الفيس بوك:

hoshyaryalda@yahoo.com 

الربيد اإللكرتوين:

hoshyaryalda@yahoo.com 



) 8 (مجلة بابلون - العدد العارش

ذكريات وخواطر يف الرياضة العراقية

مثاين  مضت   ..1998 العام  أواسط 

سنوات عىل الحصار االقتصادي عىل العراق 

جميع  عىل  السيئة  تأثرياته  ظهرت  والذي 

االجتامعية  أو  املادية  الحياة سواء  مفاصل 

عندما  الرياضية..  وكذلك  النفسية  أو 

اآلسيوية  املجموعة  يف  القرعة  اوقعتنا 

العراق  إىل  باإلضافة  تضم  والتي  التاسعة 

املتفائلون  هلل  وكازاخستان  باكستان 

واعتربوها  نسبياً  الضعيفة  املجموعة  بهذه 

الطريق  العراقي يف  للفريق  الخطوة األوىل 

املؤدية إىل فرنسا. إال ان هؤالء مل يحسبوا 

حرباً  خاض  الذي  البلد  يف  الرياضة  بأن 

لثامين سنوات ثم حورص عاملياً يف اقتصاده 

املكتفية  البلدان  ضمن  يقع  ال  أصالً  وهو 

ذاتياً.. نقول بأن الرياضة يف هكذا بلد البد 

ما  وهذا  الخلف  إىل  خطوات  ترتاجع  وان 

أثبتته نتائج تلك التصفيات.

البد لنا ان نبني وجود سبب مهم آخر 

العراقية  للرياضة  العام  املستوى  لهبوط 

خاصة  بصورة  القدم  ولكرة  عامة  بصورة 

جاء كنتيجة ثانوية للحصار آال وهو السامح 

الفقر"  من  "الهرب  بـ  العراقيني  للرياضيني 

الذي  الهزيل  االحرتاف"  "قانون  عن طريق 

للالعبني  الفنية  املستويات  هبوط  إىل  أدى 

بدل ان يرفعها باإلضافة إىل انعدام االنتامء 

الالعبني  ان معظم  عندهم! حيث  الوطني 

واليمن  ولبنان  وسوريا  مرص  يف  احرتفوا 

الدرجة  من  فرق  يف  الخليج  دول  وبعض 

الثانية وبأجور زهيدة فكان هذا االحرتاف 

سبباً يف تراجع مستواهم وهذا ما الحظته 

عند  الوطني  املنتخب  العبي  عىل  شخصياً 

مرافقتي لهم يف تلك التصفيات.

يف هذه الظروف الصعبة انيطت مهمة 

املدير الفني للمنتخب العراقي باألخ االستاذ 

آنذاك  الطلبة  نادي  مدرب  أوديشو  أيوب 

املنتخب إىل  قيادة دفة سفينة  طالبني منه 

بر األمان وهي مهمة صعبة آنذاك عىل أي 

مدرب مهام كان متمرساً يف مهنة التدريب.. 

يف  سهلة  باكستان  أمام  املباراتان  كانت 

من  بدزينة  انتهتا  حيث  واإلياب  الذهاب 

وحسام  حسني  ليث  بني  توزعت  األهداف 

فوزي وقحطان جثري وأحمد رايض وصادق 

سعدون وصاحب عباس.

كانت تلك التصفيات هي آخر تصفيات 

الكازاخي  املنتخب  فيها  يشارك  آسيوية 

اتخذه  الذي  الجريء  القرار  بسبب  وذلك 

بالتحول  القدم  لكرة  كازاخستان  اتحاد 

بطوالت  إىل  اآلسيوي  االتحاد  بطوالت  من 

ذلك  ان  حيث  القدم  لكرة  األوريب  االتحاد 

بتقديرهم سوف يخدم عىل املستوى البعيد 

كرة القدم الكازاخية ويرفع مستوى العبيها 

األوربية  باملنتخبات  االحتكاك  طريق  عن 

وراء  "أميش  القائل  للمثل  وتطبيقا  القوية 

اليل يبكيك وال متيش وراء اليل يضحكك".

محبطة  بغداد  يف  األوىل  املباراة  كانت 

واحد  لهدف  بهدفني  انتهت  حيث  لآلمال 

يف صالح املنتخب الكازاخي وبقيت أحالمنا 

متعلقة باألمل الضعيف املعتمد عىل مباراة 

عىل  ستجري  وهي  خاصة  الصعبة  اإلياب 

أرض الخصم وأمام جمهوره.

منذ اللحظة التي حطت فيها الطائرة يف 

الذي  النفيس  بالضغط  أملاتا أحسسنا  مطار 

مارسه الكازاخيون عىل الوفد العراقي حيث 

تفتيشنا  يف  والكامرك  الحدود  رجال  تفنن 

الدرجة  املطار، ثم وضعنا يف فندق من  يف 

لكرة  الدويل  االتحاد  لقوانني  خالفاً  الثانية 

إىل  الوطنية  املنتخبات  ضيافة  يف  القدم 

بالتغذية  يتعلق  فيام  األخرى  املضايقات 

التدريبية  الوحدة  يف  واملالعب..  والتدريب 

أحد  مني  اقرتب  املباراة  يوم  سبقت  التي 

الذي كنا نتدرب عىل ملعبه  النادي  أعضاء 

وإنك  الفريق  طبيب  إنك  علمت  وسألني: 

وتعني  "دا"  فقلت  الروسية  اللغة  تتكلم 

ان  آسف  أنا  قال:  الروسية.  باللغة  "نعم" 

أقول لك أننا سنفوز عليكم غدا! فقلت: وما 

الذي يجعلك متأكداً من ذلك؟ قال: بعيداً 

عن املستوى الفني لكرة القدم فأننا سنفوز 

عليكم بالبناء البدين لالعبينا! ملاذا العبيكم 

ضعفاء بهذا الشكل؟ قلت وأنا اداري خجيل 

ذلك  يكون  قد  رأيه:  بصحة  مني  واعرتافا 

قال:  بلدنا.  االقتصادي عىل  الحصار  بسبب 

سنفوز  باننا  لك  اؤكد  ولكني  يعينكم  الله 

عليكم بقوة العبينا.

بأن الفريق  بدأت املباراة وكان واضحاً 

عىل  مصمم  وهو  امللعب  دخل  الكازاخي 

ال  كانوا  فقد  إيجابية..  بنتيجة  الخروج 

مقاتلني  كانوا  بل  عادية  قدم  كرة  يلعبون 

العبينا  وتركوا  امللعب  أرض  عىل  سيطروا 

الخوف من  الصدمة قد تصل  يف حالة من 

الالعبني  ان  صحيح  ما.  حد  إىل  الخصم 

كرة  يلعبوا  ان  يحاولون  كانوا  الكازاخيني 

االرتقاء  يستطيعوا  مل  أنهم  إال  أوربية  قدم 

إىل املستوى الدويل املحرتف حيث مل يكونوا 

فنياً أعىل من العبينا إال أنهم بالفعل كانوا 

أنشط وأقوى جسامنياً وعضلياً من العبينا. 

يف  وفدنا  برئيس  وإذا  صفر   –  1 تقدموا 

املقصورة يطلب إداري الوفد، ليعود األخري 

يكن  )مل  متحرك  تلفون  ومعه  قليل  بعد 

العراق  يف  االستعامل  قيد  النقال  الهاتف 

بغداد  يقول:  وهو  للمدرب  ويعطيه  بعد( 

معك كابنت لرشح املوقف!!

إىل  تلفزيونياً  منقولة  املباراة  تكن  مل 

يف  املسؤولون  يستطع  مل  ولهذا  العراق 

عىل  االطالع  األوملبية  واللجنة  االتحاد 

مجريات املباراة فاتصلوا برئيس الوفد الذي 

بقلم: د. فالح فرنسيس
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ذكريات وخواطر يف الرياضة العراقية

نقل املكاملة إىل مدرب الفريق فهو املسؤول 

األول واألخري.. مل يكن االستاذ أيوب يف تلك 

الدقائق متفرغا للكالم حيث كان جل تفكريه 

املباراة والالعبني وخاصة عىل  وتركيزه عىل 

الحارس  مع  استبسل  الذي  العراقي  الدفاع 

الهجامت  مع  كارثة  من  الفريق  انقاذ  يف 

يشنها  الكازاخي  الفريق  كان  التي  الخطرة 

وهو يحارص فريقنا يف نصف ساحته.. رمى 

دكتور  يقول:  حاله  ولسان  إيل  بالهاتف 

وقدرت  يشء.  أي  لهم  وقل  معهم  أتكلم 

ولكن  الهاتف،  سامعة  وأخذت  موقفه 

فقد  أننا نخرس  أرى  وأنا  أقول  ماذا عساي 

الهدف  بذلك  ووصلنا  الثاين  الهدف  جاء 

نحسد  ال  وموقف  صعبة  طريق  بداية  إىل 

الجهة  عىل  بغداد  من  املتكلم  كان  عليه. 

والذي  األوملبية  اللجنة  بدالة  الثانية مأمور 

مرتبط  التلفوين  الخط  ان  وقال  يب  رحب 

يريد  والذي  األوملبية  اللجنة  رئيس  مبكتب 

بحذافريها!  املباراة صوتياً  نقل  دكتور  منك 

البلية  رش  ان  حقا  داخيل..  يف  وضحكت 

إذاعياً  مخرجاً  يفتكرونني  هل  يضحك..  ما 

غري  من  رياضياً  معلقاً  أصبحت  إنني  أم 

انقل  ان  حاولت  حال  كل  عىل  ادري؟!  ان 

نصف الحقيقة وأهدئ األعصاب وحمداً لله 

الفارق  تقليل  استطاع  سعدون  صادق  ان 

بهدف سجله يف الشوط الثاين ومعه اشتعل 

كرات  بعدة  مرمانا  وأمطروا  الكازاخيون 

خطرة سكنت احداها يف مرمى جليل زيدان 

لتنتهي املباراة 3 – 1 ونحن نشكر الله عىل 

تلك النتيجة فلم يكن باإلمكان أحسن مام 

مجهدون  ونحن  امللعب  من  خرجنا  كان. 

خسارتنا  ان  حيث  ونفسياً  بدنياً  ومتعبون 

كانت  والتي  التصفيات  من  خروجنا  تعني 

ستكون الخطوة األوىل يف الطريق إىل فرنسا.

العشاء جاءت األخبار من  مساء وعىل 

ماذا ستكون  ترى  بغداد.. وتطلعنا جميعا، 

ترجعون  ممنوع  الرد:  وجاء  العقوبة؟! 

بالطائرة! أرجعوا بالرب!! ساطلب من القارئ 

تقدير  لغرض  الخارطة  إىل  التطلع  الكريم 

انها تعني ان نتجه  ماذا تعني عودتنا براً.. 

من املاتا يف كازاخستان جنوباً لنعرب الجبال 

هذه  ونعرب  تركامنستان  عن  تفصلها  التي 

األخرية إىل إيران من الشامل ونتجه جنوباً 

العراقية من منطقة  الحدود  لندخل  وغرباً 

السليامنية أو خانقني. أن مثل هذه املسرية 

هذا  أيام  سبعة  إىل  خمسة  بني  ستستغرق 

عدا مشكلة الحصول عىل تأشرية الدخول إىل 

كل من تركامنستان وإيران، وأنتم تقدرون 

يف  العراقي  السفر  جواز  مع  ذلك  صعوبة 

فرتة الحصار.

يف الصباح تم االتصال بالسفري العراقي 

عىل  الحصول  موضوع  لتسهيل  موسكو  يف 

بعد  الخرب  وجاءنا  أعاله  الدخول  تأشريات 

حيث  اإليرانية  السفارة  إىل  توجهوا  قليل: 

لتأمني  اإليراين يف محاولة  القنصل  ينتظركم 

التكلم  عىل  ملقدريت  وبالنظر  التأشرية. 

كلفني  فقد  والروسية  اإلنكليزية  باللغتني 

رئيس الوفد مبرافقة إداري وفدنا ملساعدته 

القدر،  لسخرية  يا  والرتجمة..  الكالم  يف 

تحولت من طبيب إىل معلق ريايض أمس 

وإىل إداري ومرتجم اليوم!

السفارة  إىل  وصلنا  حال  كل  عىل 

اإليرانية، ومل نتأخر يف االستعالمات إال ونرى 

القنصل اإليراين يخرج بنفسه إلينا ويدعونا 

ومساعده  هو  معنا  ويجلس  الداخل  إىل 

ويتبادل معنا أطراف الحديث حول مباراة 

األمس! تبني أنه ومساعده من مشجعي كرة 

القدم ومن املعجبني بالفريق العراقي. قال 

ال  القنصل وهو يف آسف من خسارتنا:  لنا 

تزعل مني عزيزي الدكتور ولكني أقول لك 

املباراة ألن  أنتم مل تخرسوا  رأيي برصاحة.. 

الفريق الكازاخي كان قوياً، بل أنتم خرستم 

بالنسبة  أما  ضعيفاً!  كان  فريقكم  ألن 

لتأشريات الدخول إىل إيران فقد بني لنا ان 

املركزية  املوافقات  أخذ  تتطلب  اإلجراءات 

قد  وهذا  طهران  يف  الخارجية  وزارة  من 

يتطلب عدة أيام. خرجت مع إداري الوفد 

مكتئبان  ونحن  القنصل  السيد  وداع  بعد 

الفني  سواء  سمعناه  الذي  الكالم  بسبب 

املتعلق  اإلداري  أو  باملنتخب  يتعلق  فيام 

بتأخر موافقات التأشرية.. عدنا إىل الفندق 

لنسمع بعض األخبار الجيدة يف ذلك اليوم 

اليسء آال وهو إمكانية السفر جواً يف طريق 

لحني  األردن  يف  والبقاء  عامن  إىل  العودة 

اللجنة  يف  تأججت  التي  العاصفة  هدوء 

األوملبية نتيجة للخسارة الصعبة التي مني 

بها املنتخب. يف املطار تفنن املسؤولون يف 

الكامرك يف مضايقتنا وتفتيشنا واالستفسار 

عند  معنا  كانت  التي  الصعبة  العملة  عن 

الدخول والخروج بدون أي تدخل من قبل 

املضيفني املرافقني من االتحاد الكازاخستاين 

تلك  نسينا  ذلك  مع  ولكننا  القدم  لكرة 

يف  أماكننا  يف  نجلس  ونحن  املضايقات 

فرحني  كنا  ألننا  إىل عامن،  املتجهة  الطائرة 

الرب  بطريق  العودة  كابوس  من  بالتخلص 

تطبيقا للمثل الشعبي القائل "اليل يشوف 

املوت يرىض بالسخونة".

أيام  خمسة  أو  أربعة  األردن  يف  بقينا 

ان  "عىس  و  املسؤولية  من  وخالية  مريحة 

كانت  فقد  لكم"  خري  وهو  شيئاً  تكرهوا 

أياما استطعنا خاللها من االسرتخاء والتجول 

وأسواقها  األردنية  العاصمة  يف  والتبضع 

الوقت  ذلك  يف  بأسواقنا  مقارنة  العامرة 

الخامس جاءتنا  اليوم  الحصار. يف  من زمن 

تولدت  التي  العارمة  الثورة  بأن  األخبار 

وان  هدأت  قد  الخسارة  بعد  الوفد  ضد 

لللجنة األوملبية يف طريقها  التابعة  الحافلة 

إلينا لتقلنا عائدين إىل أرض الوطن ودخلنا 

طريبيل  يف  الحدودية  النقطة  إىل  بهدوء 

ونحن منسك بأنفاسنا عىس ان يصلنا توجيه 

مفاجئ بعقوبة جديدة ولكن األمور عدت 

عىل خري والحمد لله...

وإىل حلقة جديدة من ذكريات
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بدأت فلسفة الحداثة يف القرن السابع 

والفالسفة  االدباء  عاملقة  يد  عىل  عرش 

والفنانني يف أوروبا من أمثال فولتري وجان 

عامنوئيل  هيوم،  وديفيد  روسو،  جاك 

كريكغارد  سورين  ماركس،  هيجل  كانط، 

األنوار  عرص  الحداثة  واكبت  وغريهم. 

موضوع  نشاطه حول  يتمحور  كان  الذي 

الفكر  واحد آال وهو اإلنسان، فكأمنا كان 

أينام  امطار  ماء  قطرات  يشبه  اإلنساين 

معا،  وتتالصق  تتجاذب  ان  البد  تسقط 

وتتوجه عرب جداول وانهار لتلتقي يف بركة 

واحدة عنوانها اإلنسان وموضوعه.

 1784 يف  املنشورة  كانط  مقالة  تعد 

األنوار  عرص  لبداية  املوجز  الوصف 

جوهر  "أن  يقول:  كتب  حيث  والحداثة 

اإلنسان  التنوير والحداثة، تحرير  مرشوع 

بينه  تقف  التي  االستالب  قوى  كل  من 

وبني حريته يف مامرسة اختياراته وأعامل 

تصوراته  وتشكيل  مصريه،  وتحديد  عقله 

عن العامل، فالحرية باعتبارها عملية إعادة 

االعتبار لإلنسان يف هذا العامل ورفع اغالل 

القوى التي تسلب وجوده وذاتيته".

من الناحية التاريخية جاء عرص األنوار 

بعد عرص النهضة الذي مل يختلف عنه من 

النظام  عىل  القضاء  مثل  حيث طموحاته 

واملامليك  الروحية  والسلطات  االقطاعي 

البارونات من خالل  بيد  كانت  كان  التي 

تأسيس وتشجيع النظام الليربايل.

اعتربت  األنوار  أو  الحداثة  عرص  يف 

لجميع  االرتكاز  نقطة  الشخصية  الحرية 

والحركات،  وااليدولوجيات  املفاهيم 

والزالت  قداسة،  األكرث  املبدأ  فأصحبت 

شعوب دول العامل الثالث تعطش وتناضل 

من أجل نيل حريتها. أما يف الغرب أصبحت 

من  مهم  جزء  الذاتية  أو  الفردية  الحرية 

عىل  االعتامد  الفرد  بدا  حضارتها.  صميم 

"أن  كانط  عامنوئيل  مقولة  الن  نفسه، 

يصنع  يستطيع  الذي  العقل  اإلنسان 

التاريخ من خالل نشاطه الذايت" أصبحت 

آية يحتفظ به كل فرد، بل يعيشها.

إىل  تحولت  انقلبت  الفردية  هذه 

الحديث  العرص  يف  وخطري  خبيث  مرض 

الفردانية"،  "الفلسفة  جديد  عنوان  تحت 

املرض  بهذا  اإلنسانية  أصيبت  حيث 

عملها  التي  والحواجز  املصدات  كل  رغم 

النهضة.  واثناء  قبل  واملفكرون  املصلحون 

مامرسة  أفاق  األنوار  عرص  فتح  حيث 

والتملك  والتنقل  والعمل  الفكر  حرية 

يف  النتيجة  فكانت  يشاء،  كام  والتنافس 

واالنفالت  التشظي  العرشين  القرن  نهاية 

وابتعاد  امللذات  يف  واالنغامس  الخلقي، 

لبداية  العامل  املوضوعية وترك هموم  عن 

عرص "فلسفة ما بعد الحداثة".

الباب الفلسفي

بقلم يوحنا بيداويد

عن  البعض  يسمع  حينما 

منها  يتهربون  الفلسفة  كلمة 

والبعض الآخر يزدريها خوفا من 

لا يدرك معظم  تعقيداتها، لكن 

بصورة  يتفلسفون  انهم  الناس 

مستويات  على  لكن  باخرى  أو 

الحكم  استخدام  وان  مختلفة 

مناسبات  في  والامثال  والاقوال 

الحياة  في  كثيرة  ومواقف 

للفلسفة،  ممارسة  هي  اليومية 

الشعراء  الأحيان  وبعض 

يتحدثون بكلام بلاغي فلسفي لا 

يفهمه الا القليل من الناس.

نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لعل 

كيف  الفلسفة؟  ماهي  دائما 

التي  المواضيع  ماهي  نشأت؟ 

منبع  هي  فعلا  هل  تتناولها؟ 

المساحة  ماهي  العلوم؟  كل 

الفكرية التي تشغلها في عصرنا 

الحديث؟

سنحاول  وغيرها  أسئلة  هذه   

اجابتها ولو بصورة مختصرة
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فلسفة ما بعد الحداثة1

ترفض  فلسفية،  مدرسة  أحدث  هي 

الفلسفات  عليها  نبت  التي  األساس 

ألن  متاما،  بعكسها  تعمل  حيث  القدمية، 

بحسب آراء الفالسفة املجددين، إنها متيل 

ادعائها  يف  الفكري  الطغيان  مامرسة  إىل 

أنها متتلك الحقيقة أو الطريق لبلغها.

يد  عىل  املدرسة  هذه  أفكار  بدأت 

 1897( باتييل  جورج  الفرنيس  الروايئ 

دفن  أو  موت  إىل  دعا  الذي   )1962  –

)املوضوعية(2 وإعالن طغيان الذاتية عىل 

تفكيك  عملية  خالل  من  اإلنسان،  فكر 

معا.  ربطها  أو  بنائها  من  عوضا  القضايا 

فدعى تغري اتجاه فكر القديم، الذي كان 

القضايا  يف  والوحدة  التمركز  نحو  دامئا 

ومشاكله(،  )اإلنسان  يعالجها  كانت  التي 

إىل تفكيك املواضيع أو القضايا عن بعضها، 

يتم  يك  بينها،  واستقالل  فواصل  إقامة  أو 

اإلنسان  أمام  أكرب  )فسحة(  مجال  خلق 

1. فلسفة ما بعد الحداثة هو مصطلح 

يعرب التشكيلة الحديثة مل يشمل الفلسفة 

فقط وإمنا عىل سياقات العمل الجديدة يف 

الهندسة املعامرية، والرسم واألدب.

يف  الله  قتل  إىل  نيتشه  دعا  كام   .2

كتابة هكذا تكلم زرادشت

ملامرسة حريته والتخلص من القيود التي 

تركتها القيم األخالقية والروحية والفكرية 

كانت  والتي  اإلنسان،  تقدم  مسرية  عىل 

بعد  ما  )فالسفة  آرائهم  حسب  تحسب 

يف  اإلنسان  أمام  عرثة  حجر  الحداثة( 

الوصول إىل سعادته. مل يكن جورج باتييل 

هو الوحيد دعا إىل إجراء تغري جذري يف 

البحث والتقيص عن الحقيقة فقط، وتغري 

الذاتية(  إىل  املوضوعية  )مثل  املسلامت 

والفالسفة  العلامء  من  نخبة  رافقه  وإمنا 

واملصلحيني االجتامعيني وعلامء النفس.

يف عرص األنوار )القرن السابع العرش( 

حاولت جميع املدارس الفكرية )الفلسفية 

القيود  كرس  إىل  الجديدة  والعلمية( 

واالعتامد  االرسطوطايل  واملنطق  القدمية 

كل  اجلها  من  ناضل  التي  املقوالت  عىل 

جميع  يف  البرشية  املعرفة  يف  العاملني 

حقولها )األديان والعلوم والفلسفة( قبلها. 

فقد سبق جورج باتييل الفيلسوف الكبري 

فريناد دي سوسري )1857 – 1913( يف وضع 

جاء  بعده  ومن  البنيوية،  الفلسفة  أساس 

هورسل ووضع أسس الفلسفة الظاهراتية، 

ليفي  االنترثوبولوجي  الفيلسوف  جاء  ثم 

الذي طور  دي سرتوس )1908 – 2009( 

مفهومها إىل حد جعل الشك يحوم حول 

املحدثني  كان  اإلنسانية.  املعرفة  أساس 

يريدون ان يقودوا املجتمع إىل التحرر من 

العبودية وظلمة الكهف الذي تحدث عنه 

افالطون قبل أكرث من 2000 سنة إىل النور 

لكن  الواقعية،  الحقيقة  ومالمسة  ورؤية 

زادت  كلام  حفروا  كلام  يدركون  يكن  مل 

وإيجاد  البرشية  انقاذ  يف  مهمتم  صعوبة 

الحل ملشاكله.

كانت فلسفة ما بعد الحداثة تعارض 

لديها  مؤسسة  كل  تهدم  ان  تحاول  بل 

االمر  املجتمع،  عىل  النفوذ  أو  السلطة، 

معظم  استسالم  إىل  النهاية  يف  أدى  الذي 

مؤيدي نظام القديم وقبول القرار الجديد، 

امليتافزيقية  عىل  ثورة  مبثابة  كان  الذي 

)أي دفن املوضوعية واالستسالم للذاتية(، 

يف  الواقع  أرض  عىل  األفكار  هذه  ظهرت 

تطلعات الثورة الطالبية يف عام 1968 التي 

واضحة  إشارة  فكانت  فرنسا،  يف  حصلت 

إىل بدء عرص ما بعد الحداثة

والفلسفة  دريدا  جاك  الفيلسوف 
التفكيكية3

فالسفة  أشهر  من  دريدا  جاك  يعد 

الذين علموا عىل تفكيك النصوص وإعادة 

الحداثة  بعد  ما  فلسفة  تشرتك   .3

التفكيكية  الفلسفة  مع  األفكار  بنفس 

اختالف  أي  إيجاد  الصعب  من  بحيث 

بينمها.

الباب الفلسفي
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الباب الفلسفي

موقف  صحة  بعدم  واثبات  تحليلها 

القدماء من خالل النظرية الجديدة التي 
وضعها )نظرية عدم وجود نص متكامل(4

جاك دريدا هو جزائري الوالدة فرنيس 

كان   .5)2004-1930( والثقافة  الجنسية 

دريدا فيلسوفاً متعطشاً كبرياً إىل املعرفة، 

برز  كتاباً.   40 من  أكرث  كتب  كثرياً،  سافر 

)علم  الثالثة  كتبه  صدرت  حينام  صيته 

والكالم  واالختالف،  والكتابة  الكتابة، 

والظواهر( عام 1967م. كان موضوع هذه 

الكتب دراسات معمقة عن علم اللغة يف 

)الحداثة(  األنوار  عرص  فالسفة  كتابات 

من أمثال جان جاك روسو، وفرديناند دي 

هيدغر  ومارتن  وادموند هورسل،  سوسري 

وهيجل وميشيل فوكو وديكارت، وفرويد 

مجموعة  مع  أسس  شرتاوس.  دي  وكلود 

الدولية  الكلية  األكادمييني  أصدقائه  من 

للفلسفة، وانتخب رئيساً لها، تويف 2004.

دريدا ادعى ان نظرية أسبقية الكالم 

الكتابة هي نظرة خاطئة، فال يوجد  عىل 

كانت  األخرى6،  عىل  منهام  ألي  أولوية 

دريدا،  ألفكار  مهمة  أخرى  نتيجة  هذه 

املفكرين  نظرة  يف  انقالب  أحدث  حيث 

يف  املهمة  القدمية  املقوالت  إحدى  حول 

الحضارة الغربية.

4. تحتوي مجموعة اعالم )فالسفة ما 

وجيل  فوكو،  ميشيل  عىل  الحداثة(  بعد 

دولوز، وبولندا بارئيس، وجوليا كريستيقا، 

جان بورديارد.

املقولة  هذه  تعود  األصل  يف   .5

أوغسطينوس  القديس  استنتاجات  إىل 

حينام قال: "أن الكلامت عاجزة عن نقل 

الحقيقة".

6. حسب أفالطون ان الروح كانت يف 

عامل املُثل ونزلت برغبتها إىل العامل األدىن، 

بعد  ذاكرتها،  فقدت  األدىن  عامل  يف  وهنا 

ان اتحدت بالجسد، لكنها تحاول اعادتها 

شيئاً فشيئاً.

وجود  عدم  فكرة  عىل  أرص  دريدا 

فقط،  واحد  معنى  يحمل  متكامل  نص 

بل ادعى ميكن ألي نص ان يكون له أكرث 

معرفة  عىل  يعتمد  ذلك  كل  معنى،  من 

وطريقة أو حالة املفرس.

نقد وتعليق

كثري من األحيان يشعر اإلنسان املتأمل 

يف مسرية تطور فكر اإلنسان والرصاع الذي 

حصل بني املدارس الفكرية فكأنها حروب 

رشسة بني جهتني متعارضتني

تطورت  التي  الفرتة  دراسة  من  يبدو 

فكرة الفلسفة التفكيكية لدى دريدا الذي 

كان ذو يساري الفكر يف بداية حياته، أنه 

تأثر بطريقة تفكري عاملقة الفالسفة اآلنفة 

والبنيوية  الظاهراتية  املدرستني  يف  الذكر 

وما قبلهام. فنضجت أفكاره يف علم اللغة 

ليصل إىل وضع أسس الفلسفة التفكيكية 

الثنايئ  النظام  لقضاء عىل  منه  يف محاولة 

الذي كان متبع يف املدارس القدمية، فظن 

اإلنسان  تقود  واملقوالت  القيود  كرس 

التشظى  يف  يفكر  مل  الحقيقة،  مسك  إىل 

والعدمية والعبثية التي ظهرت بسببها، مل 

بعد  ما  وال  الحداثة  تطلعات  عىل  توافق 

الحداثة معظم األديان ومدارسها الفكرية، 

وقد ال توافق عليها قوانني الطبيعة نفسها! 

ولكن عىل أرض الواقع تشق طريقها هذه 

األفكار.

ان ما أراد دريدا يف فلسفته التفكيكية 

أو ما بعد الحداثة هو اكتساب الرشعية 

املستحيل  "من  طرحها:  التي  للفكرة 

كل  يقرأه  ان  ميكن  متكامل  نص  وجود 

بكلمة  املعنى".  بنفس  ويفهمون  القراء 

تفسري،  من  أكرث  له  نص  أي  ان  أخرى 

حسب  تتغري  كلامت  مدلوالت  حتى  بل 

رشوع  إىل  النتيجة  هذه  أدت  الشخص، 

اإلنسانية  واملعرفة  القواميس  عىل  ثورة 

كل حقول املعرفة بسبب تأرجح معانيها 

قد  التي  األفكار  هذه  بسبب  ومدلوالتها 

تكون أكرث صحيحة!!

يف الختام ال نستطيع ان ننكر، ان هذا 

الرصاع الفكري الذي ال يشعر به اإلنسان 

العادي ويعيشه بصورة غري مرئية، أدخل 

مسريته،  نهاية  يف  كبري  مأزق  يف  اإلنسان 

فبعدما نجح رواد مرحلة األنوار يف جعل 

أو  حكومة  لكل  هدف  وحريته  اإلنسان 

برشية،  مجموعة  أو  حزب  أو  مؤسسة 

لتفكك  الحداثة  بعد  ما  مرحلة  جاءت 

اإلنسانية  املعرفة  يف  تشظي  وتعمل 

مقوالت  يف  وبرمجها  اإلنسان  خزنها  التي 

)ما  فأحدثت  وثابتة،  محكمة  أساسية 

ومعايري  مقاييس  الحداثة( فوىض يف  بعد 

االجتامعية وقادته إىل مرحلة العدمية أو 

الحفاظ  يف  لالستمرار  وجود رضورة  عدم 

وتعاليك  والقيم  والعادات  التقاليد  عىل 

الفكر.  حرية  تسلب  انها  بحجة  الدينية 

هذه قد ال نالحظه لكن مشارك يف الرصاع 

االجتامعي بني الرشق والغرب.

مركز  من  اإلنسان  التفكيكية  أزاحت 

)املوضوعية( وسلمته إىل السوق وأصحاب 

املريبة،  وعالقاتهم  االقتصادية  القوة 

سيضيع اإلنسان مرة أخرى طريقه7 ويعود 

درايته  غري  من  العبودية  مامرسة  إىل 

يف  وحقه  حريته  امتالك  يف  الحق  ويفقد 

بعدما  والتفكري  والعمل  والتنقل  االختيار 

ظن أنه وصلها ودخل إىل فردوس الحرية.

العرش  التاسع  القرن  7. منذ منتصف 

بدأ تركيز الفالسفة عىل علم اللغة إليجاد 

املعرفة  أو  الحقيقة  إىل  للوصول  ثقب 

الفرنيس  الفيلسوف  اقرتب  التي  اليقينية 

من مسكها يف عبارته املشهورة: "أنا أفكر.. 

إذن أنا موجود".



رشيعة حمورايب

كتاب: رشيعة حمورايب

محمود  الدكتور  ترجمة: 

األمني

إصدار: مجلة كلية األداب - 

جاكعة بغداد

تاريخ اإلصدار: 1961

سجل حمورايب هذه القوانني 

عىل مسلة كبرية من الحجر 

طولها  األسود  الديوريت 

سم   60 وقطرها  سم   225

وهي أسطوانية الشكل.

أ}بعة  القوانني يف  تقع هذه 

باللغة  كتبت  حقالً  وأربعني 

وبالخط  )السامية(  البابلية 

ويظهر  األكدي.  املسامري 

بوضوح،  مادة   )282( فيها 

ومن املرجح أنها كانت تزيد 

عىل )300( مادة بقليل.

بابلون اعتمدت هذه  مجلة 

بنرشها  وستقوم  الرتجمة 

عىل أجزاء.
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الكريم:  القاِرئ  عزيزي 

كتاباً  لَك  أنتقي  أْن  دوماً  أَحرُص 

مفيداً لقراءته واألستمتاع بِه مع 

من  التعلم  يف  الكبرية  األستفادة 

الحياة.  يف  نجهلها  كثرية  أمور 

وكتابنا اليوم هو من أحد الكتب 

وهو  )الرس(  وعنوانه  املشهورة 

األسرتالية  الكاتبة  تأليف  من 

املعروفة روندا بايرن.

ما  بعلم  مرتبط  يشء  لكل  الجيدين 

أو  )الباراسايكولوجي(  الطبيعة  وراء 

امليتافيزيقيا وعالقتها يف اإلنسان. لذا 

نتيجة  جاَء  الكتاب  هذا  ان  اعتقد 

هذا  أمثَرْت  حتى  افكارِها  لُعصارة 

كانت  عندما  وخصوصاً  الكتاْب، 

يَأس وقنوط يف حياتِها.  متُر يف حالة 

حوَل  يتحدث  كتابا  أبنتها  أهدتها 

وبدأت  به،  وتَأثَرَْت  الجذب،  قانون 

القانون.  ِصحة هذا  تتأكد من مدى 

علموا  الذين  الناس  بعدد  وتفاجأت 

به عىل مر العصور، وقد كانوا أناس 

التأريخ  ومازال  ومشهورين  فاعلني 

التي  األفكار  كل  فحولت  يذكرهم. 

الذي  الرس  فيلم  إىل  الهيا  توصلت 

نجَح بأمتياز ومن ثم حولته إىل كتاب 

)الرس( الذي نال شهرة واسعة. 

عزيزي القارئ الكريم

توضح  التي  األمثلة  بعض  هذِه 

به املؤلفة عملية الرتابط بني تحقيق 

وتحقيق  إليه  لتتوصل  به  تتفاءل  ما 

الخفي  الجذب  قانون  وبني  هدفك 

اإلنسان  فكر  إذا  فمثالً:  الَكون،  يف 

التشاؤم  بصورة سلبية فيها قدر من 

من  مزيداً  له  يجتذب  الكون  فإن 

إعداد وتقديم: هيثم ملوكا

تأليف: روندا بايرن

روندا بايرن، مؤلفة هذا الِكتاب، 

1951م،  مواليد  الجنسية،  أُسرتالية 

عَملْت يف اإلنتاج التلفزيوين باإلضافة 

أكرث  عىل  كتابُها  َحصَل  الكتابة.  إىل 

البداية  قامْت يف  العامل،  املبيعاْت يف 

بِإعداد فيلم بعنوان الرس الذي القى 

إىل  تحويله  تَم  ثم  ومن  كبرياً  نجاحاً 

كتاب )ألرْس(.

ُملَخْص الِكتاْب

عام  اصدارُه  تم  الِكتاْب  هذا 

أَخَذ ُشهرًة واسعة يف  2006م، حيُث 

العامل، وتم ترُجمتِه إىل لغاٍت عديدة، 

وحسب قراءيت للِكتاب، تَوصلُت إىل 

السبب لنجاحه وانتشارِه هو، الطريقة 

يف  الكاتِبَة  استنبطتها  التي  والفكرة 

إىل  املجهولة  الَكوْن  أرسار  من  رس 

اإلنسان إىل اآلن وقد أسمتها )روندا 

براين( مؤلفة هذا الكتاب بالجاذبية 

يف الَكون التي ممكن ان تغري َحياتُك 

املستحيلة.  أحالُمَك  لك  وتحقق 

الكريم  القارئ  يستغرب  رمبا  وهنا 

والكون  الجاذبية  ماعالقة  ويتسائل 

يف تحقيق أحالمي، أنا شخصياً اعتقد 

بأن الكاتبة هي من القراء واملتابعني 
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الغضب،  ملشاعر  املثرية  األحداث 

تفكري  فإن  ذلك  من  النقيْض  وعىل 

قدر  فيها  إيجابية،  بصورة  اإلنسان 

من التفاؤل واملرح يجتذب له مزيداً 

تفاؤله،  تزيد  التي  األحداث  من 

وتخيّل  بالخوف،  اإلنسان  شعر  إذا 

سيجريها  ما  لعملية  وخيمة  عواقب 

تكون  لن  النتائج  فإن  املشفى،  يف 

مرضية بالفعل، بيد أّن إرادتُه الصلبة 

وخالصه  شفائه  يف  أراد  إذا  وتفكريه 

صحته،  عىل  إيجاباً  يؤثر  املرض  من 

سيارة  برشاء  اإلنسان  فكر  فِإذا 

جديدة، وظل يفكر كام لو أنه حصل 

ييرس  أن  شأنه  من  ذلك  فإن  عليها، 

حصوله عىل السيارة بالفعل، فقانون 

الجذب مسؤول عن ترتيب األحداث 

اإلنسان  رسَم  إذا  املرء.  تفكري  وفق 

أو  املهني  ملستقبلِه  ُمرشِقَة  صورة 

الدرايس فإنُه سيتفوق بالفعْل، ولكن 

إذا ظل يفكر يف الخسارات والهزائم 

والفِشل، فإن الطاقة السلبية والصورة 

القامتة التي ارتَسمْت يف عقلِه الباطن 

تُقلل ِمْن قدراته ومهاراتِه وتطمُسها، 

فيبقى املرء صفراً عىل هامش الحياة. 

ما  كل  الرس  كتاب  من  مقتبسات 

جذبتُه  من  فأنَت  حياتِك  يف  يحدث 

إىل حياتك، وانجذب إليك عن طريق 

الصور التي تحتفظ بها يف عقلك، أي 

ماتفكر فيه.

أُنظر  أَن  وقائع.  تصبح  األفكار 

لألشياء التي تريدها عىل أنها ملكك 

إليك  تأيت  أنها سوف  واعلم  بالفعل، 

عند الحاجة، دعها تأيت وال تقلق وال 

تفكر بشأنها.

يف الختام، هذا الكتاب فيه الكثري 

من التجارب التي مررنا بها فعال وأنا 

واحُد من األشخاْص التي كنت أؤمن 

ولكن  للكتاب  قرائتي  قبل  بها حتى 

بايرن،  روندا  املؤلف  عىل  مايؤخذ 

هو.. إنها تطرقت يف كتابها إىل القوى 

وتحقيق  الجذب  وقانون  الخفية 

أحالمنا ولكنها مل تربط هذه األرسار 

أ  قريْب  ِمن  ال  الكون  يف  العظيمة 

الكون  لهذا  العظيم  بالخالق  بَعيْد، 

)الله( )رب املجد التي اثبتت الكثري 

التأريخية  واألحداث  الكتب  من 

الله  أرانا  التي  العظيمة  والقوة 

وشفاء  املوىت  قيامة  ِخالل  من  إياها 

الرشيرة(.  األَرواح  وخروج  الُعميان 

من  األعاجيب  هذه  كل  اتْت  هل 

أن وراء هذا  أم  الخفي فقط  الكون 

رمبا  الله..  إسمه  عظيم  خالق  الرس 

ذلك(  أعلم  )ال  ملحدة  هي  الكاتبة 

أو أرادت تسويق كتابها للجميع، ليك 

دينيه،  ال  علمية  أُسس  عل  يستند 

ولكن يف النهاية الكتاب يعطينا حافزا 

بالتفاؤل ونختار منه مبا نؤمن به ليك 

نجعل حياتنا أكرث سعادة وتفاؤالً. 

العبقري  الرسام  أنجلو  ملايكل 

األعظم  الخطر  تقول:  رائعة  عبارة 

أن  يف  ليس  البرش  ملعظم  بالنسبة 

لدرجة  عالياً  كبرياً  هدفنا  يكون 

يكونا  أن  يف  وإمنا  تحقيقه،  صعوبة 

بسيطاً متواضعاً سهل تحقيقه.
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حوار: سامل يوخنا

أعداد  من  عدد  كل  ويف  تعودنا  كام 

نلتقي  أن  بابلون  مجلة  الغراء  مجلتنا 

شتى،  مجاالت  يف  بصمتهم  تركوا  أناس 

فمنهم من كان له دوٌر يف حياته العملية 

ومنهم من أثرى مكتبتنا املرشقية مبنتجهم 

أو  الشعر  أو  الكتابة  مجال  يف  األبداعي 

تسجل  أن  أقتدار  وبكل  فأستحقوا  الفن 

سجالت  يف  نور  من  بحروف  أسامؤهم 

املبدعني ليذكر لهم التاريخ دورهم البارز 

منوذجاً  وليكونوا  واألبداع  الثقافة  نرش  يف 

يحتذى به من قبل األجيال القادمة.

ترشفنا يف هذا العدد أن نلتقي أمرأًة 

مبكرة،  سن  يف  األديب  مشوارها  بدأت 

الرسمدي  العشق  ذلك  قلبها  يف  تحمل 

لكل ما له صلة بسحر الرشق، لها صوالت 

فهي  والشعر  الكتابة  ميادين  وجوالت يف 

أي  يف  املشاركات  أوىل  تكون  أن  تحرص 

دعوة  أية  ترد  ال  أقيم،  حيثام  مهرجان 

الطبع،  هادئة  الجميع،  يعرفها  لها،  توجه 

دمثة الخلق، ال تفارق االبتسامة محياها، 

متناهية،  ال  بحرفية  تكتب  شاعرة  هي 

نتاجاتها زاهية ثرية تتنوع ما بني العربية 

والرسيانية، ضيفتنا هي الشاعرة والكاتبة 

املبدعة أديبة عبدو عطية.

إحدى  يف  الواقع  دارها  يف  التقيناها 

تلك  األسرتالية،  ملبورن  مدينة  ضواحي 

وكأنك  تحس  تدخلها  أن  ما  التي  الدار 

داخل إىل متحف حضاري قديم ملا تحتويه 

أثاث فاخر وسجاد نفيس يحمل من  من 

األثاث  ذلك  الزكية،  رائحته  املايض  عبق 

املرهف وروحها  بأحساسها  أختارته  الذي 

املسكونة بسحر الرشق، التقيناها وكان لنا 

معها هذا الحوار الشيق:

سؤال: يف البدء نشكرك جزيل الشكر 

وليكن  العدد  لهذا  ضيفتنا  لتكوين 

عبدو  أديبة  هي  من  األول،  سؤالنا 

عطية؟

يل  اختياركم  لكم  وشاكرٌة  ممتنٌة  أنا 

التي  بابلون  مجلة  من  العدد  هذا  ضيفة 

من  عطية  عبدو  أديبة  أسمي  أنا  أحبها، 

مواليد زالني يف مدينة القامشيل السورية، 

االبتدائية  درست  رسيانية،  عائلة  من 

دورًة  أكملت  ثم  ومن  فيها  والثانوية 

ثانوية  يف  مدرسًة  بعدها  ألصبح  تأهيلية 

جامعة  إىل  بعدها  التحقت  القادسية، 

بريوت العربية ومنها حصلت عىل شهادة 

الدبلوم يف املحاسبة وإدارة األعامل.

يف  الذي حققته  النجاح  بعد  سؤال: 

يف  وأنت  والعميل  الدرايس  املجال 

سوريا، يا ترى ما الذي جاء بك إىل 

أسرتاليا وكيف كان ذلك؟

فكرة  أي  لدي  يكن  مل  بالحقيقة 

دعوة  مجرد  كانت  أسرتاليا،  إىل  للهجرة 

زيارة وجهت يل من قبل شقيقتي املقيمة 

يف ملبورن / أسرتاليا، حتى عند وصويل مل 

أعرف  ال  ولكن  بالبقاء  رغبة  أي  يل  تكن 

فقررت  األيام  قناعتي مبرور  تغريت  كيف 

نفيس  عىل  اعتمدت  هنا،  حيايت  أبدأ  أن 

البداية ومل أستلم أية معونة من أي  منذ 

منها  كثرية  مهن  يف  عملت  كانت،  جهة 

مصانع للخياطة، مصانع للسجاد، املطاعم، 

رشكات التأمني وغريها.

سؤال: دعينا نعرج قليالً عىل الجانب 

هو  ما  التايل،  سؤالنا  وليكن  األديب 

األدبية  كتاباتك  يف  الهامك  مصدر 

والشعرية؟

املعاناة التي عاشها أهيل أبان الحرب 

العاملية األوىل واملجازر التي حصلت عىل 

الكلدان  من  شعبنا  بحق  العثامنيني  يد 

حد  عىل  واألرمن  واآلشوريني  والرسيان 

سواء كانت هي املسيطرة إىل حد ما عىل 

من  أن  رأيت  كشاعرة  فأنا  كتابايت،  كل 

واجبي أن أوثق ما رواه يل املرحوم والدي 

سيفو  فمجازر  الفرتة  تلك  يف  عاش  الذي 

هي الجرح الذي ال يندمل ومنه يجب أن 

للعامل  الحقيقية  الصورة  ونعطي  نستلهم 

أجمع كيام يعيدوا الحق إىل أهله وصوالً 

إىل معاقبة الجناة فجرمية كهذه يجب أن 

عىل  حريص  آخر،  جانب  ومن  تنىس،  ال 
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التي  األرامية  لغتي 

جعل  اللغات  أم  هي 

كتابايت  يف  نصيباً  لها 

وقصائدي.

لديك  هل  سؤال: 

أو  أدبية  كتب 

شعرية  دواوين 

أو  مخطوطة 

مطبوعة، وما هي؟

أربعة  لدي  نعم 

باللغة  مطبوعة  كتب 

والرسيانية  العربية 

ديوانني  إىل  باإلضافة 

ويل  اإلنكليزية،  باللغة 

شعريني  ديوانني  أيضاً 

الطبع من املؤمل  قيد 

فرتة  خالل  أطالقهام 

وجيزة.

لنا  تذكري  أن  لك  هل  سؤال: 

التي  املهرجانات  عدد  وباختصار 

تلقي  أن  نرجو  كام  فيها؟  شاركت 

مهرجان  آخر  عىل  الضوء  بعض 

شاركت به؟

املهرجانات  من  العديد  حرضت 

ما  ومنها  األديب  منها  والعاملية،  املحلية 

وتأريخه  املضطهد  شعبنا  بأحوال  يعنى 

يف  فعالة  مشاركات  يل  وكانت  وحضارته 

املهرجانات الشعرية التي أقيمت يف مدينة 

التنظيامت  قبل  من  األسرتالية  ملبورن 

العاملة هنا مثل مهرجان سيفو ومهرجان 

إىل  باإلضافة  أفرام  مار  ومهرجان  صوريا 

مهرجانات نظمت من قبل نقابة الشعراء 

إذاعة  يف  برنامج  أيضاً  يل  كان  األسرتاليني، 

محلية وبثالث لغات )العربية، الرسيانية، 

اإلنكليزية( وملدة خمس سنوات والربنامج 

عن  خاص  بشكل  للشبيبة  موجهاً  كان 

األسرتايل،  املجتمع  مع  تفاعلهم  كيفية 

التي  العديد من املقاالت  وكانت يل أيضاً 

نرشت يف املواقع اإللكرتونية مثل عينكاوا 

الجزيزة كوم، قنرسين كوم ومواقع  كوم، 

فية  شاركت  مؤمتر  آخر  عن  أما  أخرى. 

كان مؤمتر الدراسات الرسيانية الذي عقد 

يف    بريوت ما بني 12 – 14 آذار 2018 

تحت أسم )مؤمتر العالمة اآلبايت جربائيل 

القرداحي للدراسات الرسيانية(، كان هذا 

املؤمتر برعاية الدكتور غطاس خوري وزير 

كانت  املؤمتر  هذا  فكرة  اللبناين،  الثقافة 

من الجامعة اللبنانية الدولية باألشرتاك مع 

أتحاد الكتاب واألدباء الرسيان يف العراق، 

باحث  خمسني  من  أكرث  املؤمتر  حرض 

أكادميي من مختلف أنحاء العامل وكان يل 

الرشف أن أكون ضمن املشاركني جنباً إىل 

جنب مع العديد من الشعراء واإلعالميني 

أنجاح  يف  البارز  دورهم  لهم  كان  الذين 

طرحت  التي  املواضيع  أما  املؤمتر،  هذا 

موضوع  رأسها  عىل  وكان  متنوعة  كانت 

عن أهمية اللغة الرسيانية وتأثريها الكبري 

عىل الحضارة العاملية. البحث الذي قدمته 

ما  منذ  الرسياين  النسايئ  األدب  عن  كان 

قبل امليالد وإىل يومنا هذا وكان ملوضوعي 

ألهميته  نظراً  كبري  صدئَ  هذا 

وألن مثل هذه املواضيع مل تطرح 

من قبل.

التي  التوصيات  ضمن  من   

أعتامد  هو  كان  املؤمتر  أقرها 

لغة رسمية جنباً  الرسيانية  اللغة 

وأن  العربية  اللغة  مع  جنب  إىل 

األوىل  املراحل  منذ  تدريسها  يتم 

املرحلة  إىل  وصوالً  للدراسة 

من  الفرصة  أغتم  الجامعية. 

العميق  شكري  ألقدم  املنرب  هذا 

لألستاذ روند بولص واألخ الشاعر 

قدموه  ملا  الديراين  نزار  واألديب 

يل من أسناد ومساعدة خالل فرتة 

يف  ومشاركتي  لبنان  يف  وجودي 

املؤمتر وأمتنى لهام كل التوفيق.

أخرية  كلمة  لك  هل  سؤال: 

تقوليها لقراء مجلة بابلون؟

أوالً أشكركم من كل قلبي عىل قبول 

أستضافتي يف مجلتنا العزيزة مجلة بابلون 

التألق  دوام  وللمجلة  لكم  وأمتنى  الغراء 

الفرصة  أغتنم  أن  هنا  وأود  واالستمرار، 

وأحثهم  للشبيبة  مخلصاً  نداءاً  أوجه  وأن 

للمشاركة يف النشاطات األدبية التي تقام 

من قبل املنظامت الجامهريية وأن يكون 

ثقافتنا  أيصال  يف  الفاعل  دورهم  لهم 

أحثهم  كام  أجمع،  العامل  إىل  املرشقية 

العلمي وعدم االكتفاء  لالهتامم بالجانب 

مستقبالً  لهم  ليكون  األولية  بالشهادات 

زاهراً ومرشقاً يف مجتمعاتهم الجديدة.

يف ختام لقاءنا بضيفتنا العزيزة 

األخت الكاتبة والشاعرة أديبة عبدو 

عطية توجهنا لها بالشكر الجزيل ملا 

أقتطفته لنا من وقتها الثمني ومتنينا 

واالزدهار  التألق  الصحة  دوام  لها 

تغني  التي  العطاءات  من  واملزيد 

املرشقية  والثقافة  األبداع  مكتبة 

ومن  الثمينة،  الكنوز  من  باملزيد 

الله التوفيق. 
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متهيد

لقد اختلفت اآلراء يف تعريف األدب 

وماهيته، وهذا التباين هو أمر طبيعي ألّن 

األدب ال ميكن أن يُحّد، وال ميكن تقييده. 

إنّه إنطالقة حرّة غري متناهية، وهو صياغة 

الحياة،  عن  وتعبري  برشيّة،  لتجارب  فنيّة 

الحياة  أساليب  عن  املعرّب  الفكر  وعطاء 

تعريفاته  وتختلف  جميل.  فنّي  بأسلوب 

والّسياسيّة  االجتامعية،  للظروف  وفقاً 

من  الحّد  عىل  تعمل  التي  والعقائديّة 

مامرسته مبا يريض ظروف هذه املنظامت.

خالل  الرسياين  األدب  مّر  لقد 

تطّوره  أثّرت عىل  بظروف صعبة  مراحله 

واستمراريته عرب أجيال مّر أُدباؤه يف مرحلة 

كبت سواء أكان من منظامت سياسيّة أو 

التي  املامرسات  لهذه  ونتيجة  عقائدية. 

من شأنها طمس معامل حضارة إنسانيّة، أو 

عقائديّة، أو ثقافيّة خوفاً من سيطرتها عىل 

الّسيطرة  وهدفها  أساسها  كان  حضارات 

ولهذا  الحياة.  معامل  كل  عىل  العقائدية 

واجه األدباء واملفكرون صعوبات جّمة يف 

نرش وتدوين نتاجاتهم الفلسفيّة والفكريّة 

لتبقى ذخراً ألجيال مل تولد بعد. 

بكتابة  النساء  اشتهرت  القدم  ومنذ 

العادات  بحكم  ولكن  الجميل،  الشعر 

والتقاليد التي تربّت عليها، والتي وقفت 

حائالً دون جهر املـــــرأة قدمياً مبا كانت 

كأنّها  به  بوحها  فعند  شعر،  من  تبدعه 

والفضيلة،  الشــــرف  قيَم  عن  خرجت 

األندليس:  صاعد  قاله  ما  نقرأ  اإلسالم، 

واحد،  ملكها  واحدة،  البالد  هذه  وكانت 

ولسانها واحد رسياين، وهو اللسان القديم. 

لكل  نصحح  ان  جميعا  ومسؤوليتنا 

والتاريخ  الحقائق  لتزوير  نفسه  آلت  من 

وبعد  قبل  النصارى  الشعراء  وتهميش 

ظهور اإلسالم بالجزيرة العربية وتكرميهم 

واالعرتاف بأصولهم وبكنوز الشعر واألدب 

من  وغريها  املعلقات  من  لنا  تركوه  وما 

القصائد وتعريف الجميع بدورنا االنساين 

تحريف  يحاول  من  وتعرية  والحضاري 

الحقائق أو تجريدنا من مساهامتنا بطالً 

وتجديفاً. 

باإلضافة إىل تلك الصعوبات، لقد القى 

بسبب  القيود  من  املزيد  النسوي  األدب 

الفتوحات  فرضته  التي  النسايئ  التخلّف 

إىل  عام،  بشكل  املرأة  عىل  اإلسالميّة 

من  املسيحية  املرأة  واجهت  ما  جانب 

اإلجتامعيّة  التقاليد  عليها  فرضتها  قيود 

والكنائسيّة يف العصور الغابرة.

استطاعت  التقييدات،  هذه  كل  ومع 

غبار  عنها  تنفض  أن  الرسيانية  املرأة 

التأخر وتنهض من جديد كنهضة الفينيق 

والفن،  والطّب،  األدب،  مجال  يف  لتزهو 

من  العديد  فتبّوأت  والنرش،  واملوسيقى 

واألدبيّة  والسياسية  اإلجتامعيّة،  املراكز 

والقياديّة يف وقت كانت به املرأة عامة ما 

زالت ترزح تحت نري اإلستعباد العقائدي 

السياسيّة  الظروف  ولكّن  واإلجتامعي. 

إعداد

أديبة عبدو عطية

جداً  بالقليل  الذاكرة  احتفظت  لذلك 

ذكر  تهميش  عن  ناهيك  املرأة،  من شعر 

بالجزيرة  "النصارى"  املسيحيني  الشعراء 

العريب  األدب  أن فطاحل  العربية وليومنا 

قبل اإلسالم كانوا وثنيني! 

املسيحي  الوجود  عىل  وتأكيداً 

وغريها،  الشام  وبادية  العربية  بالجزيرة 

تنرص  من  أنَّ  عىل  وغريه  اليعقوين  تأكيد 

ومذحج  طيء  منهم  العرب  أحياء  من 

وكندة  وتنوخ  وسليح  وإياد  وبهراء 

القيس  امرىء  وبنو  ولخم،  وغسان 

نوفل  بن  ورقة  بالتحديد  وذكر  وتغلب 

بن أسد من قوم قريش. 

نرصانية  عىل  التعتيم  يحاول  فمن 

بن  وطرفة  القيس  وامرؤ  الطايئ  حاتم 

والجهلة  املتطرفون،  هم  وغريهم،  العبد 

بداية  من  وخاصة  بعرصنا  أكرثهم  وما 

املنطقة  به  متر  ملا  املاضيني،  العقدين 

العربية من اجهاضات سياسية ورصاعات 

لرفض  رشسة  ومعاركا  ومذهبية،  طائفية 

العلامنية وفرض مجتمع شعبوي متطرف 

وتحديداً  العيش  رشاكة  يقبل  ال  دينيا 

إقصاء املكون املسيحي، ومل تسلم األديبات 

وأدراجهن  اإلجحاف  والشاعرات من هذا 

"بقامئة الوثنية".

وميكننا القول أّن انتشار املسيحية يف 

اللغة  وحداوية  نتيجة  كان  املنطقة  تلك 

الرسيانية. وكام نقرأ يف شهادات املسلمني 

عىل  الرسيانية  تأثري  موضوع  يف  األوائل 

االدب النسايئ
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عىل  أثّرت  قد  واإلجتامعيّة  والعقائديّة 

عىل  بالحفاظ  املعنيّة  األدبية  املؤسسات 

دور  تتجاهل  يك  الرّسياين  األديب  النتاج 

املرأة، وتهمل تسجيل نتاجها األديب ليبقى 

أكان  سواء  القادمة  لألجيال  وفخراً  ذخراً 

هذا اإلهامل عن قصٍد أو عن جهٍل، فقد 

أَثّر سلبيّاً عىل دميومة األدب الّنسوي، ومل 

يبَق لنا إالّ القليل من املصادر واملستندات 

من  إليها  الرجوع  باحث  ألّي  ميكن  التي 

أجل تحديد الدور األديب التي لعبته املرأة 

الرّسيانيّة عرب العصور.

ومن املؤسف أّن العديد من الباحثني 

األبحاث  من  الكثري  قّدموا  واملؤرّخني 

للرجال،  والسياسيّة  والفكريّة  األدبية، 

الرّسيانيّة  املرأة  دور  تجاهلوا  أنّهم  غري 

قد  الذي  الدور  هذا  الحياة.  مجاالت  يف 

املالفنة  دور  مجاالته  معظم  يف  يُساوي 

الرّسيان أو يُضاهيه.

لذا قّررت أن أُلقي القليل من الضوء 

الرّسيانيّة  املرأة  لعبته  التي  الدور  عىل 

أو  الفكر،  أو  األدب،  أكان يف مجال  سواء 

لدّي  توفّر  ما  بقدر  القيادّي  أو  الّسيايس، 

من مواد إثباتيّة موثّقة لعّل هذه الخطوة 

أدب  مدماك  يف  األساس  الحجر  تكون 

الّنسوي الرّسياين، ونقطة إنطالق للراغبني 

وأهميته  األدب  إظهار هذا  يف  والراغبات 

يف بناء رصح مجتمعنا العريق.

أن  يل  بُّد  ال  املجال  هذا  نطاق  ويف 

أذكر النساء اللوايت كانت لهن آثارا أدبية 

يف مراحل معيّنة من التواجد املسيحي يف 

املنطقة ومن بينهن: ليىل العفيفة وجليلة 

بدر  بنت  والخرنق  الشيباين  مرة  بنت 

العدنانية أخت طرفه بن العبد، وسنتناول 

بهذه املقالة أولهن:

)توفت-  العفيفة  ليىل  الشاعرة   -1

483م(

ديوان  يف  النساء  شــــعر  أشهر  من 

ليىل  شعر  هو  القديم  العريب  الشعر 

من  أسد  بن  مرّة  بن  لَُكيْز  بنت  العفيفة 

أوالد  وأصغر  النرصانية  نزار  بن  ربيعة 

بنات  وأكرث  الجامل  يف  آية  وكانت  لِكيْز. 

عرصها أدباً وشاع ذكرها عند العرب حتى 

أقايص اليمن. رفضت الكثريين ألنها كانت 

تحب ابن عمها الشاعر الربّاق من تغلب، 

وهي تدين بدينه حيث كان يتعلم تالوة 

أحد  ابن  خطــــبها  صغره.  منذ  االنجيل 

صهبان  دي  بن  عمــرو  اليمن  ملــــوك 

نفسـها  وصــانت  أبيها  أمر  تعِص  ومل 

بالعفيــــــفة.  فلُقبت  تعففاً  البـراق  عن 

فيها  أبىل  حروب  ذلك  أثناء  يف  وكانت 

الحرب  خمدت  ثم  حسناً.  بالَء  الرباق 

ســــمع  ولكن  زواجها  موعد  وحـــان 

عنها وعن جاملها ابن كرسى ملك العجم؛ 

فأراد أن يخطبــها لنفســه فكمن لقومها 

يف الطريق ونقلها إىل فارس، فبقيت هناك 

أن  إىل  منه  بالزواج  ترىض  ال  أســــرية 

انتزعها الربّاق من يد غاصبيها واستحق أن 

البـــراق نحو عام 479م  يتزوج بها. تويّف 

عام  سنوات  بأربـــع  بعده  ليىل  وتوفّيت 

483م.

مقتطفات من أعاملهـــــا ومن أجمل قصائدها:

تستنجد بالرباق

يا كُلَيْــــباً يا ُعقـــــــيالً َويْلَُكم ليَت للِبــــرّاَِق عينـــــــا فرتى  

ما أُقاســـــي ِمن بــــــالٍء َوَعنــــا بَت أْختُـــــُكُم يا ويلكـــــــُم  ُعذِّ

ِبَعـــــذاِب الُنـــــكِر ُصبْحاً َوَمســـا يا ُجْنيـــــداً ســـــاعدوين ِبالبُـــــكا 

وقالت يف مدح الرباق:

براق ســــــيّدنا وفــارس خيلنا أّم األغّر دعي مالمك واسمعي  

قوالً يقينـــــاً لســــُت عنه مبعزِل وعامد هذا الحي يف مكروهه  

ومؤمــــــل يرجــــوه كّل مؤمــــِل وهو املطاعن يف مضيق الجحفلِ 

ولها أيضاً يف وداع الرباق

وكفكف بأطــراف الــــوداع متتعا تـــــزود بنا زاداً فلــيس براجــــع 

إلينـــــا وصال بعد هذا التقــــاطعِ أال فاجزين صاعاً بصاٍع كام ترى  

تصــــوب عيني حســرة باملدامع جفونك من فيض الدموع الهوامع 
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"طوبى للرمحاء فانهم ُيرمحون"

كتابة وحوار
رغد افرام صائغ

املسيح يعمل يف حيايت

نالحظ أن الكثري من مؤسسات الرحمة 

والكنائس  اإلنسانية  واملنظامت  واملدارس 

 Good الصالح  السامري  باسم  تسمى 

Samaritan مع العلم أن السامري )إنسان 

يعتمد عىل التوراة السامرية وهو مناقض 

يعبد  )إنسان  واليهودي  اليهود(.   لتعاليم 

الرب اإلله الساموي ويتبع رشيعة ساموية 

وكتابه التوراة العربانية( ان معظم اليهود 

ال  كفرة  ويعتربونهم  السامريني  يحبون  ال 

يطبقون الرشيعة لكن استشهد به املسيح 

املسيح  الصالح ورحمته. وأوصانا  وبعمله 

بأن نعمل مثل أعامله". فَمن كاَن يف رأِيَك، 

ِمن هؤالِء الثَّالثَة، قَريَب الَّذي َوقََع ِبأَيدي 

اللُّصوص؟ 37فقال: الَّذي َعاَملَُه ِبالرَّحَمة. 

فقاَل لَه يَسوع: اْذَهْب فاعَمْل أَنَت أَيضاً 

ِمثَْل ذلك". 

حكاية السامري

ذات يوم يقول يسوع لرجل انه يجب 

ان يحّب قريبه.  فيسأل الرجل يسوع:  "َمن 

هو قريبي"،  يعرف يسوع ماذا يعتقد هذا 

الرجل.  فالرجل يعتقد ان الناس من عرقه 

دعونا  ولذلك  أقرباؤه.   هم  فقط  ودينه 

نرى ماذا يقول له يسوع. 

فهو  قصة. .   برسد  أحياناً  يسوع  يعلِّم 

وهذه  وسامري.   يهودي  عن  قصة  يروي 

هي قصة يسوع: 

نازال يف طريق  يهودي  كان  يوم  ذات 

عليه  اللصوص  فهجم  أريحا.   إىل  جبلية 

صار  حتى  ورضبوه  ماله  فأخذوا  فجأة.  

عىل وشك املوت  )لوقا 25: 36-10(.

كاهن  الطريق  يف  مر  بعد  وفيام 

بأداء  يقوم  يهودي  دين  )رجل  يهودي 

املرضوب.   اإلنسان  رأى  الصالة(.   طقس 

عرب إىل الجانب اآلخر من الطريق وواصل 

)الالويني  الوي  آخر  شخص  مّر  ثم  سريه.  

الكهنوتية  بالطقوس  املهتمني  الرب  خدام 

ملساعدة  أيضاً  هو  يتوقف  مل  والذبائح(.  

السامري  مر  عندما  املرضوب.   اإلنسان 

عىل  دواء  وضع  اليهودي.   مبساعدة  بدء 

إىل  اليهودي  أخذ  ذلك  وبعد  جروحه.  

مكان يستطيع فيه ان يسرتيح ويشفى. 

بعد إكامل قصته يقول يسوع للرجل 

هؤالء  من  "أّي  السؤال:   عليه  طرح  الذي 

الثالثة تعتقد انه ترصف كقريب لإلنسان 

الالوي  أم  اليهودي  كان  هل  املرضوب؟  

"الرجل  الرجل:   يجيب  السامري؟ ".  أم 

الذي  اإلنسان  إىل  أحسن  فقد  السامري.  

رُضب".  فيقول يسوع:  "أنت عىل صواب.  

فأذهب وعامل اآلخرين بالطريقة نفسها".

من هو قريبي بنظر اإلنجيل

من  يقرتب  إنسان  كل  هو  القريب 

اآلخرين مبحبة حتى لو كان من الغرباء أو 

األعداء وهكذا تجاوز نظرته الضيقة التي 

تحرص القريب يف أعضاء شعبه فقط. أمام 

علامء  ورشعية  انفرادية  تتالىش  اإلنجيل 

ا َعرَفْنا املَحبَّة ِبأَنَّ ذاَك قد  الرشيعة. "وإمِنَّ

بََذَل نْفَسه يف َسبيلِنا. فعلَينا نَحُن أَيضاً أَن 

كانَت  َمن  إِخَوتِنا.  َسبيِل  نُفوَسنا يف  نَبُذَل 

نْيا ورأَى ِبأَخيِه حاَجًة فأَغلََق  لَه َخرياُت الدُّ

أَحشاَءہ دوَن أَخيه فَكيَف تقيم فيه َمحبَُّة 

في هذا الباب 

اتناول حقائق يعيشها 

مؤمنون قد غلبوا العالم 

مع المسيح حيث ان 

السلام الذي يقدمه 

السيد المسيح لهم 

يحمل الحياة المطوبة 

المشرقة، ليتمتعوا 

بروح القوة والنصرة 

مع التعزية السماوية 

والسند الإلهي.
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وال  ِبالكالم  َمحبَّتُنا  تَُكْن  ال   ، بَِنيَّ يا  الله؟ 

 :3 )1يوحنا  والَحّق.  بالَعَمِل  بل  ِباللِّسان 

"ًمن  ِمن  سؤاله  تحول  وهكذا   )18-16

هو قريبي؟ " إىل "كيف أكون قريب كل 

فاملحبة ليست شعورا فقط بل  إنسان؟". 

مجموعة من أفعال الرحمة امللموسة.

قصة عالية صالح خلف املعروفة بـ 

)أم قيص( أو )أم العراقيني(

خلفية  من  عراقية  امرأة  قيص  أم 

 57 وإنقاذ  باحتواء  قامت  سنية  مسلمة 

شخص من الطائفة الشيعية ومن األقليات 

بحياتها  تباِل  مل  املتواضع  بيتها  يف  األخرى 

بل ترصفت برحمة قلبها. خاطرت بنفسها 

صالح  مبحافظة  العلم  ناحية  يف  وأرستها 

الدين عندما قررت إنقاذ طلبة من قاعدة 

يفروا  أن  استطاعوا  ممن  الجوية  سبايكر 

يف  التفكري  دون  الجامعية  املذبحة  من 

العواقب، حيث آوتهم يف منزلها عدة أيام 

حتى متكنت من ترتيب طريقة خروج آمنة 

لهم ليصلوا إىل ذويهم ساملني أعطت الحياة 

بيتها  وأنقذت 57 رجل خالل 17 يوماً يف 

خالل مجزرة سبايكر عام 2014. وما فعلته 

من  أرواحاً  انقدت  فقد  عظيم  فعل  هو 

فهي  جميعاً،  الناس  أحيت  وكأنها  القتل، 

حمت عوائل وليس أفراداً ونظرا لشجاعتها 

أمريكا  سيدة  قبل  من  كرمت  الفائقة 

األوىل ميالنيا ترامب جائزة وزارة الخارجية 

لعام  الشجاعة"  للمرأة  الدولية  األمريكية 

النساء شجاعة يف  متنح ألكرث  التي   ،2018

العراقيون  اطلق  الحني  ذلك  ومنذ  العامل 

عىل السيدة عالية )أم العراقيني(.
الشباب  هؤالء  أبداه  الذي  الوفاء  إن 
من  وأنقذتهم  حمتهم  التي  األم  بزيارة 
األحداث،  من  واحد  عام  بعد  داعش 
تحدت  ألنها  وكرم  ونبل  فخر  عنوان  كان 
الذين  داعش  عنارص  وقباحة  رشاسة 
لكنها  أرستها،  مع  سيقتلونها  أنهم  تعرف 
قلبها  يستطع  مل  الكلمة  مبعنى  أم  كانت 
استجاروا  الذين  الشباب  بهؤالء  يفرط  ان 
بها، فكانت امرأة رحيمة وأم حنونة امرأة 

عراقية. تستحق التقدير واالحرتام. 

العالقة  هي  ما  البعض  يستغرب  قد 

الصالح  السامري  قام  عندما  القصتني  بني 

ودينه  بعرقه  يفكر  مل  اليهودي  بإنقاذ 

فكر  بل  تجمعهم  التي  القرابة  ودرجة 

حدث  األمر  ونفس  قلبه  برحمة  وترصف 

مع عالية فكرت وترصفت برحمة قلبها. 

وأمهات  كإباء  اليوم  واجبنا  أن 

أعامل  عىل  الحث  ورعويني  وكرتبويني 

عاملنا  من  ننزع  ليك  واملحبة  الرحمة 

الكثريون  يكتبها  التي  السوداء  الصفحات 

ممن تخلوا عن اإلميان وعن كل ما تدعو 

والغفران  كاملحبة  الكنيسة  تعاليم  إليه 

واحرتام اآلخر والقبول به موجوداً، وبذلك 

عالمة  لتصبح  الرحمة  القلوب  يف  تتعزز 

تنشئة  لتقديم  الناس  جميع  بني  تقارب 

والحرية  املحبة  من  جواً  وتخلق  إنسانية 

لنرش  اإلنسانية،  الثقافة  توجه  بحيث 

املعرفة  ينّور  اإلميان  ان  بنوع  الخالص 

التدريجية التي يتلقاها الشاب عن العامل 

والحياة واإلنسان.

الرحمة  فرنسيس:  البابا  يقول  وكام 

تفكري  ونظام  سلوك،  ومنهاج  فضيلة، 

مبساعدة  تقيض  الرحمة  ثقافة  وثقافة. 

إذا  سؤال  عند  التوقف  دون  اآلخرين 

بل  ال،  أم  الرحمة  هذه  يستحقون  كانوا 

الرحمة.  هذه  إىل  يحتاجوا  أن  مبجرد 

ثقافة الرحمة هي ثقافة العطاء والبذل، 

ثقافة  التواضع،  ثقافة  الحياة،  ثقافة 

الرحمة هي  ثقافة  السالم.  ثقافة  املحبة، 

من  املتأتية  الناس  آالم  تخفيف  ثقافة 

املرض والعوز والذل والظلم.
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لغويات

واسع  موضوع  السامية  اللغات  موضوع 

واملصادر  واملؤلفات  اآلراء  لكرثة  ومتشعب 

عن اللغات السامية.

أوالً: نبذة يف تأريخ اللغات السامـية:

السامية  اللغات  يف  بحثوا  كثريون  هناك 

مثل نولدكة وبروكلامن ورينان واولهم شلوتزر 

ونرش بحثه يف 1781م وبعدها شاعت هذه 

التسمية. وكان شلوتزر قد استفاد من تقسيم 

الباقني  نوح  أبناء  إىل  بنسبهم  لألمم  التوراة 

وتنسب  يافت(.  حام،  )سام،  الطوفان  بعد 

تسمية اللغات السامية إىل سام بن نوح الذي 

هو أبو الشعوب.

لفظة  من  عموماً  التسمية  وأصل 

واستعمل  القدماء.  اإلغريق  أطلقها  رسياين 

هريودوتس لفظة سوريا يف كتاباته إشارة إىل 

األجزاء الغربية من اإلمرباطورية اآلشورية، ثم 

امتدت التسمية لتشمل جميع مناطق أعايل 

بالد ما بني النهرين. 

أقدم وثائق رسيانية يذكر بها مصطلح اللغة 

الرسيانية بدالً من اللغة اآلرامية تعود لعام 132 

يف الرها )اورفه يف تركيا(. حيث تأسست مملكة 

الرها والتي ينسب التقليد الكنيس إنهم راسلوا 

يسوع املسيح. وبذلك تعترب مملكة الرها أول 

مملكة مسيحية يف العامل.

الجزيرة  شبه  يف  اإلسالم  ظهور  وعند 

اللغة  ظلت  الشام،  بالد  وفتح  العربية 

الدواوين  لغة  األموية  الدولة  يف  الرسيانية 

مروان،  بن  امللك  عبد  عهد  حتى  والوزارات 

ويف عهد هارون الرشيد وابنه املأمون ازدهرت 

الدواوين واملؤلفات من  الرتجامت وترجمت 

اليونانية والرسيانية إىل العربية وهكذا طغت 

العربية يف أرجاء الدولة العباسية واألندلس. 

بالرتجمة  يهتمون  وحدهم  الخلفاء  يكن  ومل 

خالل  ومن  واألغنياء.  األمراء  كذلك  بل 

الرسيان  العباسيون  أكرم  الذهبي  عرصهم 

ببناء  املنصور  الخليفة  قام  وقد  بحفاوة، 

بطريركية كنيسة املرشق اآلشورية عند بنائه 

مدرستني  تشييد  عىل  وأرشف  بغداد،  مدينة 

االنفتاح  لهذا  ونتـيجة  املدينة.  يف  رسيانيتني 

ونقل  العربية  اللغة  بتعلم  الرسيان  قام 

إليها،  الكنسية  الالهوتية والشعرية  املؤلفات 

فأخذت تنترش بني الرهبان وسائر األكلريوس.

أكرث من  يتحدث باللغات السامية حالياً 

الرشق  يف  ومتحدثوها  شخص،  مليون   467

اللغات  أكرث  أفريقيا.  ورشق  وشامل  األوسط 

السامية  تتميز  العربية.  اللغة  هي  انتشارا 

األبجدية  استعملت  التي  اللغات  أوىل  بانها 

ومنها انتقلت إىل اللغات األخرى.

ووضعت اللغة العربية يف مجموعة اللغات 

السامية بعد ان فرزت الدراسات املقارنة للغات 

اإلنسانية مجاميع لغوية مختلفة. 

وانضوت تحت مصطلح اللغات السامية 

مجاميع من اللغات أهمها: 

القدمية  الكنعانية  وتشمل  الكنعانية: 

والبونية  والفينيقية  والعربية  واالوكاريتية 

واملؤابية. 

والبابلية  األكدية  وتشمل  األكدية: 

واآلشورية. 

القدمية  اآلرامية  وتشمل  اآلرامية: 

والتدمرية  والنبطية  الرسيانية  واللهجات 

واملندائية. العربـية، اليمنية، الحبشية، لغات 

أخرى كاملرصية القدمية. لهجات سامية أخرى 

مثل الثمودية واللحيانية والنبطية. 

وتـصـنـف اللغات الســامـيـة إىل: لغات 

سامية رشقية – لغات سامية وسطى – لغات 

)مثل  آرامية  لغات   – غربية  شاملية  سامية 

املسيحية  واآلرامية  واملندائية  السـريانية 

الفلسطينية( - لغات كنعانية – اللغة العربية 

سامية  لغات   – جنوبية  سامية  لغات   –

جنوبية غربية – لغات سامية جنوبية رشقية. 

األول  السامية  اللغات  موطن  عن  أما 

فأيضاً اختلفت اآلراء فيه: واألماكن املرجحـة 

هي شبه جزيرة العرب والحبشة وأرمينيا يف 

آسيا الصغرى وجنوب العراق وغريها. 

أصل اللغة الرسيانية )حالياً لشانا سورايا( 

من اللغة اآلرامية يف األلف األول قبل امليالد. 

وأصبحت من القرن السادس عرش قبل امليالد 

الخصيب  الهالل  يف  الوحيدة  التخاطب  لغة 

تدريجياً  تحورت  حيث  امليالد  بعد  ما  إىل 

الرسيانية  اللغة  الجديد  اسمها  واكتسبت 

املسيحية  انتشار  مع  تزامنا  الرابع  القرن  يف 

اللغة  الرسيانية  وأصبحت  الشام.  بالد  يف 

والكلدان  والرسيان  اآلشوريني  لطوائف  األم 

املنترشة يف العراق وسـوريا. 

دينية  أهمية  الرسيانية  اللغة  تـكـتسب 

خاصة يف املسيحية: 

أوالً: ألن يسوع املسيح قد تكلم باآلرامية، 

التي تعترب مبثابة اللغة األم للرسيانية. 

إعداد: يوسف داود
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لغويات

ثانياً: ألن العديد من كتابات آباء الكنيسة 

والرتاث املسيحي قد حفظ بالرسيانية. 

من  طويلة  فرتة  الرسيانية  اللغة  اعتربت 

الزمن لغة العلوم والفنون واآلداب وخصوصاً 

يف مدينة الرها )اورفه حالياً يف تركيا(، حيث 

الرسيانية. وعموما  املدارس  أوىل  فيها  نشأت 

فأن اللغة الرسيانية تنقسم عمودياً إىل لهجتني 

وأبجديتني متقاربتني: األوىل الرسيانية الغربية 

نسبة إىل غرب نهر الفرات والثانية الرسيانية 

تكتب  الفرات.  نهر  رشق  إىل  نسبة  الرشقية 

املؤلفة  الرسيانية  باالبجدية  الرسيانية  اللغة 

خمس  يف  تجمع  حرفاً  وعرشون  اثنان  من 

سعفص،  كلمن،  حطي،  هوز،  أبجد،  كلامت: 

قرشت. وتكتب من اليمني إىل اليسار. 

فيعتقد  )السورث(  اليوم  نسميه  ما  أما 

بانها غالباً ولدت منذ القرن الثامن أو العارش 

احتكاك  نتيجة  )نهرين(  بيت  يف  امليالد  قبل 

واختالط اللغتني العريقتني يف ثقافة املنطقة: 

األكدية بلهجتيها البابلية واآلشورية، واآلرامية 

اإلمرباطورية  حكم  وأثناء  املتعددة.  بلهجاتها 

اآلشورية ظهرت الحاجة إىل لغة أو لهجة لغوية 

اللغتني  من  أي  إىل  تنتمي  ال  مشرتكة  شعبية 

بنفسها  استقلت  بل  الشقيقتني  الساميتني 

وغدت تحىك يف كل من آشور وبابل منذ القرن 

امليالد وحتى يومنا هذا. ويعتقد  الثامن قبل 

أيضاً بان السورث ترعرت يف االديرة القدمية من 

قبل الرهـبان وكانت لغة الكثري من املؤلفات.

لهجات  اختلفت  فان  النهاية  يف  ولكن 

اللغة الرسيانية أو ما نسميها اليوم السورث 

فهم  هناك  يزال  فال  كلدانية  أو  آثورية  من 

مشرتك لهذه اللغة ويفهم متكلموها بعضهم 

واملفردات  اللهجات  إختلفت  فإن  البعض. 

من منطقة أو مدينة أخرى فهي التزال تُفهم 

املسيحيني  فلهجة  املسيحيني:  بقية  قبل  من 

املسيحيني  القوش مثال تختلف عن لهجة  يف 

يفهم  ولكن  أو دهوك  تلسقف  أو  بغداد  يف 

املسيحيني  بعض  وهناك  اآلخر.  البعض 

ويعتزون  العربية  بل  السورث  اليتكلمون 

بلهجتهم املصالوية، ولكن يبقوا مسيحيني.

والننىس فأن كل لغة هي حية تـتغـري مع 

فـتـدخـل  اإلنسان  وحاجة  والظروف  الزمن 

مفردات وكلامت جديدة إىل اللغة ويف نفس 

الوقت متوت أو تنىس كلامت ومفردات اخرى 

وحاجاتهم  للبرش  الجديدة  الظروف  حسب 

والهجرات  التأريخية  الظروف  بحكم  وهذا 

القومية وتعايش الشعوب مع شعوب أخرى 

ووسائـل  وتـكـنولوجيا  مختـلفة  لغات  لهم 

ظهر  وهكذا  مـخـتـلفة.  ومـخاطـبة  اتـصال 

مصطـلح الشعوب الهجـينة ولغـاتها الهجينة.  

ثانياً: الرأي املنطقي عن اللغات متاشياً 

والتكنولوجيا  البرشي  التطور  مع 

والحضارة  الحياة  مسار  غريت  التي 

وأسلوب الحياة والسلوك البرشي:

نشوئها  اللغات  موضوع  يف  الخوض 

بدء  منذ  وذلك  وواسع  معقد  وتطورها 

تعـددت  حيث  واألقوام.  واألنبياء  الشعوب 

اللغات  عن  والروايات  والكتابات  املصادر 

بحيث أصبح من الصعوبة جداً ان نحسم رأياً 

علمياً صحيحاً ودقـيقاً عن تطورها وتأريخها. 

املنطق  من  تـخلو  الكتابات  من  وقسم 

الذي  التكنولوجي  التطور  تراعي  العلمي وال 

ويٌسريها.  حياتـنا  يسيطر عىل  ويكاد  نعيشه 

والحروب  القاهرة  الظروف  بسبب  وحالياً 

أسرتاليا  ويف  اللغوية،  املصادر  معظم  تلفت 

تكاد مكتباتها تخلو من الكتب العربية.

من املهم ان الننىس بأن اللغة هي حية 

اإلنسان  وحاجة  والظروف  الزمن  مع  تـتغري 

فتدخل مفردات وكلامت جديدة إىل اللغة ويف 

نفس الوقت متوت أو تـُنىس كلامت ومفردات 

للبرش  الجديدة  الظروف  وحسب  أخرى 

التأريخية  الظروف  بحكم  وهذا  وحاجاتهم 

مع  الشعوب  وتعايش  القومية  والهجرات 

شعوب أخرى لهم لغات مـخـتلفة وتكنولوجيا 

وهكذا  مختلفة،  ومخاطبة  اتـصال  ووسائل 

ولغاتها.  الهجينة  الشعوب  مصطلح  ظهر 

البرش.  بني  تفاهم  واسطة  اللغة  وتبقى 

مقومات  إحدى  هي  اللغة  ان  من  وبالرغم 

القومية ولكن يف الظروف الحالية اللغة تنتمي 

إىل القومية وليس العكس فاألجيال الجديدة 

عندما تتفاهم بلغات أخرى مثل اإلنكليزية أو 

األملانية أو الهولندية وغريها هذا ال يعني إنهم 

أملان أو هولنديني بل يظلون مسيحيني كلدان 

أو آشوريني وتبقى قوميتهم بالرغم من إنهم 

ال يتكلمون لغتهم القومية.

بعض  نقطة مهمة وهي تعصب  وهناك 

الناس للغة معينة وهذا يف رأيي ترصف قومي 

عنرصي المربر له عـجـباً هل يعـتـقـد هؤالء 

يتكلمون  كانوا  الكلدانيني  أو  اآلشوريني  بأن 

نفس السورث التي يتكلمها املسيحيون حالياً؟ 

أو  اآلشوريون  هل  مسيحيني؟!  كانوا  وهـل 

منترشة يف  أقلية  أم  اآلن  إمرباطورية  الكلدان 

تحت  وشعوب  عامل  يوجـد  أم  العامل؟  أنحاء 

حتى  أمريكا؟!  وخصوصاً  كربى  دول  هيمنة 

يتعصبوا لهذه أو تلك فاآلشوريني والكلدان قبل 

السنني. أمل توحدهم املسيحية  املسيح مبئات 

اعتزازنا  كل  ومع  البرش؟!  لكل  جاءت  فهي 

بقومـيتـنا، فرمبا بالتدريج سـتنصهر يف أممية 

أسرتاليا ألنها بلد مـتـعـدد الشعوب يجمعهم 

الجنسية واللغة األسرتالية والحضارة والتقاليد 

وهكذا  األسرتالية.  والقوانني  والعادات  والقيم 

للذين هم مهاجرين يف بلدان أخرى من العامل 

واستقروا فيها. هذا هو واقع الحياة الجديدة. 

علينا  أجنبي  بلد  ويف  مهاجرين  دمنا  وما 

بالرضورة تعلم وتكلم لغة البلد الذي نعيش 

فيه، وخصوصاً األجيال القادمة وبالذات الذين 

يولدون يف أسرتاليا، شئنا أم أبينا ستكون لغتهم 

ان  وممتاز  حضاري  أنه يشء  كام  اإلنكليزية. 

يتكلم اإلنسان أكرث من لغة.

ومن الرضوري ان نفهم بأن اللغة ليست 

شكل  مثل  نورثها  أو  نرثها  وراثية  جـينات 

األنف ولون البرشة ولون العني وغريها، اللغة 

اكتساب وتعلم منذ الوالدة وحسب املحيط 

الذي نعيش فيه، فالطفل يولد صفحة بيضاء 

ومبرور الزمن يبدأ بالتعلم واكتساب العادات 

مراحل  يف  معه  وتكرب  الجديدة  اللغوية 

وتالميذ  واخوته  والديه  مع  بالعيش  منوه 

مدرسته واالستامع والرتكيز إىل وسائل األعالم 

واالتصال البرشي.

وهكذا يكتسب الطفل العادات اللغوية 

أسرتاليا  يف  يعيش  الذي  فالطفل  الجديدة، 

يعيش يف  اإلنكليزية والذي  يتعلم  وبريطانيا 

أملانيا يتعلم األملانية وهكذا، ورمبا من يعيش 

يف الغابة يتعلم لغة الحيوانات )مثل طرزان(. 

ومهام بذل األهل من محاولة تعليم أبناءهم 

جهودهم  ستذهب  العربية  أو  السورث 

االختالط  بسبب  جداً  صعبة  تكون  أو  سدا 

التواصل  ووسائل  باملدرسة  البنائهم  املستمر 

فالعادات  وغريهم،  واألصدقاء  االجتامعي 

ولذلك  لهم  متعة  تشكل  الجديدة  اللغوية 

يتعلموها برسعة.



مجلة بابلون - العدد العارش

رأي يف سطور

بعض الشخصيات تهبها الحياة الفرص 

مهام  تعيسة  وتظل  األخرى،  بعد  واحدة 

مشاكل  لديها  يكن  مل  إن  بعضها  حدث. 

وأنها  اآلخرين  من  أقل  بأنها  تحس  تظل 

حزينة وأن الكثري ينقصها. وعادة ما يكون 

الشخصية  هذه  معدن  يف  ضعف  هناك 

عىل  وجرأة  الذات  مع  ملواجهة  يحتاج 

السؤال واإلجابة. ويف الحقيقة إن مساءلة 

الذات والتعرف عىل عيوبنا عمليات تفكري 

عميق قلام نقوم بها، فمعظم الناس تعترب 

نفسها كاملة ومراجعة الذات مهمة يقوم 

صفات  الشخصيات  ولهذه  قليلون.  بها 

كثرية ومشاكل نوردها هنا كنوع من قامئة 

تساعدك يف قراءة نفسك.

تقدير الذات

يسمونه تقدير الذات، وهو من أهم 

الكثري  عليها  يبنى  التي  الشخصية  محاور 

من العالقة الصحية أو املرضية مع املحيط 

واضحة  النفسية  والقاعدة  حولنا.  من 

وتقول إن كان تقديرك لذاتك متدنياً، فال 

وال  الجيدة،  األمور  لك  تحدث  أن  تتوقع 

حتى أن تحدث لك أمور عادية معقولة. 

جيد  أمر  لك  وحدث  صادف  إن  حتى 

تريث  وأنت  حياتك  يف  غلطة  أنه  ستعترب 

لنفسك طيلة الوقت. وتعترب نفسك ضحية 

طيلة الوقت.

هل تتعس اآلخرين وتتعس نفسك؟

تطرحه  أن  بد  ال  الذي  والسؤال 

تجلب  هل  هو:  نفسك  عىل  وتطرحينه 

شخصيتك لك التعاسة أم السعادة؟ وهل 

التعاسة؟  أم  لآلخرين  السعادة  تجلب 

األسئلة،  هذه  أنفسهم  الناس  يسأل  قلام 

إال  يفكرون  ال  عائالت  إىل  ينتمون  إنهم 

اليسء دامئاً يصبح األسوأ

الشخص الذي ينجح يف إتعاس نفسه 

هو السلبي، والذي إن حدثت مسألة مهام 

جهد  وأي  كبرية.  يجعلها  صغرية  كانت 

مبذول هو بال قيمة ألن ال يشء يتحقق له 

والحظ اليسء يالحقه. ويظل يسأل نفسه 

وأصدقائه: مالذي ينقصني؟ ملاذا تزوجت 

فالنة وأنا مل أتزوج؟ ملاذا حصل فالن عىل 

ترقية وأنا أل؟ ملاذا أنا أقل من الناس؟

نتيجة

فكر يف األمور السابقة بجرأة فال أحد 

رمبا  نفسك.  وتواجه  تفكر  وأنت  سرياك 

يجدر أن تذكر نفسك أنك تستحق األفضل 

وأن الحياة الجيدة بانتظارك كل يوم، وأن 

لنفسها  الحظ  تجلب  املتفائلة  الشخصية 

وال ينبغي للتشاؤم أن ينعكس عىل إميانك 

بنفسك وبأن الفرصة بانتظارك. راقب لغتك 

وكلام رأيت نفسك تغلق يف لغة سوداوية 

وأفكار سيئة عن نفسك تجنبها وقل شيئاً 

آخر عكس ما كنت تنوي أن تقول.

يف أمورها املادية وتأمني عيشها. وهو أمر 

واحد  كل  فكر  هل  ولكن  شك،  وال  مهم 

اآلخرين  يف سعادة  يكون سبباً  أن  منا يف 

النفسية؟

هيمنة ودراما

السطوة  عن  تبحثني  ظللت  إذا 

والهيمنة عىل الرشيك، وإذا ظل هو يسعى 

لجعلك تركضني خلف رضاه بال طائل، فال 

بد أن يف األمر خلل ما. رمبا أحدكام ليس 

جديراً بحياة عائلية، فهي نعمة ال بد من 

عالقات  وكذلك  ومداراتها،  عليها  الحفاظ 

دور  فيها  تلعب  أن  تحب  التي  الحب 

الدراما طيلة الوقت وتبحث عن املشاكل 

فإن مل تجد ستبتكر واحدة. تستكرث عىل 

فتهدمها  فيها  وتشك  السعادة  نفسك 

بيديك.

الطفولة املعذبة

إذا مل تعش طفولة عادية أو تربيت يف 

حضن عائلة تعيسة وعنيفة، فإن هذا األمر 

ال رجعة فيه للوراء.. املايض لن يعود وال 

ميكننا إصالحه، لكن ميكن إصالح الحارض. 

العائيل  التاريخ  أصحاب  يشعر  ما  عادة 

القايس بأنهم ال يستحقون السعادة. وأنهم 

غري مؤهلني وال مستحقني لنيل الرىض عن 

قبل  من  إرضائهم  ميكن  ال  لذلك  الذات، 

بتعاسة  يشعر  فتجد من حولهم  الرشكاء. 

ألن  يجمعهم،  الذي  الحب  رغم  معهم 

وحتى  مستحيل،  الشخصية  هذه  إرضاء 

متعب  شعور  وهذا  نفسها،  عن  رضاها 

ينفر من حولك حتى املحبني.
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لقاء مع فنان يف ملبورن

س1: من هو املطرب محمد النجار؟

ج: محمد النجار مطرب عراقي مواليد 

منذ  الغناء  مارست  املوصل،   1988 أيار 

طفولتي وأنا يف الثامنة من العمر، كمولع 

وهاوي جيد وصويت ذو الحنجرة املعروفة 

للجامهري.

ملحمد  فنية  إنجازات  هي  ما  س2: 

النجار؟

أغنية  كانت  يل  غنايئ  عمل  أول  ج: 

كاظم  الشاعر  كلامت  من  املسيح  جرح 

أنجزت  بولص  بسام  وألحان  الهيل،  أبو 

أسرتاليا عام 2015، وبعدها   \ يف ملبورن 

مهداة  تنوعيلك،  أمك  أسم  تحت  أغنية 

مشارك   ،2015 عام  العراقي  للمنتخب 

الوطنية  املناسبات  جميع  يف  فعال 

واملناسبات  الحفالت  وعموم  والقومية 

االجتامعية املتنوعة.

س3: ما هو مستقبلك الفني؟

ج: أتواضع بدقة مع شعبي وجمهوري 

عراقياً  تطلعاته  مع  بالتناغم  خدمته  ويف 

مع  متميزة  عالقات  ويل  كام  وعربياً، 

الرتكية  اللغة  أجيد  الرتكية، حيث  الجالية 

نطقاً وغناءاً، وهذا خدمني كثرياً يف تطور 

والعراقيني  كفان  بيني  العالقة  وتقدم 

والعرب والرتكامن إىل حد كبري.

املستقبلية  مشاريعك  هي  ما  س4: 

الفنية؟

جديد  فني  لعمل  طريقي  يف  أنا  ج: 

كلامت  أنىس(  وديت  أحبك  )أنا  بعنوان 

الفنان  وألحان  البغدادي  صباح  الشاعر 

عيني(  )سهرانة  وأغنية  السعدي،  عامر 

أحمد  وامللحن  الشاعر  وألحان  كلامت 

ومساندة  دعم  يف  وسأعمل  اليارسي، 

يف  والرتكية  والعربية  العراقية  الجالية 

جميع املناسبات.

هو  ما  بابلون  ملجلة  كمتابع  س5: 

رأيكم؟

منذ  للمجلة  متابع  باعتباري  ج: 

لصدور  متلهف  أنا  اآلن،  ولحد  صدورها 

من  تحتويه  ملا  منها  الجديد  العدد 

وللجاليتني  لنا  ومفيدة  قيّمة  معلومات 

وكيل  سواء،  حد  عىل  والعربية  العراقية 

بداية عام  بأعدادها منذ  شوق لألحتفاظ 

2016 ولحد اآلن.

حوار: منصور عجاميا
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مجلة بابلون - العدد العارش

أنت والقانون يف أسرتاليا

لرفض  الرئيسية  األسباب  بني  ومن 

الوزارة منح البعض الجنسية األسرتالية كان 

أيضاً عدم قدرة هؤالء اجتياز ما يعرف بالـ 

Character test أي امتحان الشخصية.

هو  الشخصية  امتحان  يف  الالفت 

وزارة  تقييم  عىل  السري  مخالفات  تأثري 

كان  إذا  وما  املتقدم  لشخصية  الهجرة 

الـ  تقرير  وذكر  صالحاً.  مواطناً  ليصبح 

الذي   Ritnesh Kumar قضية   SBS

منحه  الهجرة  وزارة  رفض  باستئناف  قام 

الجنسية لحصوله عىل مخالفات سري بني 

مارس  وآذار   2007 ديسمرب  الثاين  كانون 

عام 2015 والتي كان من ضمنها مخالفته 

الحمر  اإلشارات  واجتياز  الرسعة  لقواعد 

تسجيل  أوراق  دون  لسيارة  وقيادته 

محكمة  ان  هنا  بالذكر  والجدير  رسمية. 

االستئناف أيدت قرار وزارة الهجرة ومنعته 

من الحصول عىل الجنسية.

ان  إىل  االنتباه  يجب  هنا  ومن 

مخالفات السري تؤخذ بعني االعتبار خاصة 

عددها ونوعها عند تقييم شخصية املتقدم 

للحصول عىل الجنسية األسرتالية وميكن أن 

تكلّف املخالفني فرصتهم يف الحصول عىل 

جنسية وجواز سفر أسرتايل.

الهجرة  وزارة  رفض  عن  الكشف  تم 

األسرتالية  الجنسية  منح  الحدود  وحامية 

املايض واليكم  العام  لحوايل 4000 مهاجر 

بعض األسباب وراء الرفض.

بالرغم من استيفاء Sagar Shah كافة 

الجنسية  عىل  للحصول  املطلوبة  الرشوط 

عىل  الحصول  لطلب  وتقدميه  األسرتالية 

الجنسية تم رفض طلب السيد شاه لسفره 

إىل بلده األم الهند وبقائه هناك ملدة ثالثة 

أعوام األمر الذي اعتربته وزارة الهجرة دليالً 

عىل انه ال ينوي البقاء يف البالد بعد حصوله 

عىل الجنسية األسرتالية.

وبالرغم من ان وزارة الهجرة ال تفصح 

عن أسباب امتناعها منح الجنسية األسرتالية 

للمؤهلني لها إاّل أن االحصائيات كشفت أّن 

4151 طلباً للحصول عىل الجنسية رفضت 

األكرث  األسباب  ومن   2016-2017 عام 

شيوعاً عدم قدرة املتقدمني عىل الحصول 

عىل سجل عديل نظيف من الرشطة.

وزارة  قبل  من  املرفوضني  بني  ومن 

الهجرة كان اثبات الوزارة أن بعض هؤالء 

يف  متطرفة  مبجموعات  ارتباطات  لديهم 

امتحان  باحتياز  1866 شخص  رسب  حني 

الجنسية األسرتالية.  

خمالفات السري من ضمن األسباب اليت رفض على 
اثرها منح 4000 مهاجر اجلنسية األسرتالية

يب  ألس  خاص  حديث  يف 

أس، أعلن وزير الهجرة وحامية 

داتون  بيرت  األسرتالية  الحدود 

الفدرالية  الحكومة  نية  عن 

األيزيديات  املزيد من  مساعدة 

العبودية  ألغراض  املحتجزات 

الجنسية عند داعش يف العراق 

وسوريا.

تقوم  داتون  وبحسب 

كافة  ببذل  األسرتالية  السلطات 

شمل  للم  املمكنة  الجهود 

أعيد  الذي  األيزيدين  عائالت 

توطينهم يف أسرتاليا.

الرسمية  األرقام  وبحسب 

اليوم  حتى  أسرتاليا  استقبلت 

أيزيدي  تسعمئة  من  أكرث 

السلطات  وستعمل  وأيزيدية 

مقاضاة  عىل  األسرتالية 

النساء  خطف  عن  املسؤولني 

واألطفال من سنجار عام 2014 

أمام  الرجال  آالف  قتل  بعد 

بتهمة  الدولية  العدل  محكمة 

اإلبادة الجامعية.

داتون يعد باستقبال املزيد 
من األيزيديات اللواتي 

استعبدهن تنظيم داعش 
ألغراض جنسية
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أسرتاليات

أكرث  شملت  حديثة  دراسة  كشفت 

مؤسسة  أجرتها  أسرتاليا  ألف   200 من 

إن   CSIRO العلمية  االبحاث  تطوير 

األسرتاليني ال يتناولون الكميات الصحيحة 

من الربوتني ضمن وجباتهم اليومية. حيث 

فطائر  األسرتاليني عىل  العديد من  يعتمد 

 chicken nuggets أو meat pies اللحمة

كام  لهم.  الالزم  الربوتني  عىل  للحصول 

ال  الذين  االشخاص  ان  الدراسة  كشفت 

عىل  يحصلون  جيد  صحي  نظام  يتبعون 

الربوتني من مصادر أسوأ من غريها ب 8 

مرات ألنهم يعتمدون فيها عىل الوجبات 

الرسيعة.

الوجبات  عىل  املتكرر  واالعتامد 

بالطبع  يؤدي  للربوتني  كمصدر  الرسيعة 

مثل  املأكوالت  فكل  الوزن،  يف  زيادة  إىل 

والنقانق  املقددة  واللحوم  الربغر  البيتزا، 

كلها  تعد  والبسكويت،  والبوظة  والكيك 

املصدر الرئييس الثاين للربوتني لدى العديد 

من األسرتاليني.

األسرتاليني  يحرص  املقابلة  الجهة  يف 

عىل  ممتاز  صحي  نظام  يتبعون  الذين 

من  اليومي  بروتينهم  عىل  الحصول 

الحليب،  اللحم األحمر، السمك،  الدجاج، 

كام  واللنب.  املكرسات،  الحبوب،  البيض، 

غري  مأكوالت  أي  تناول  يتجنبون  إنهم 

صحية وال تتجاوز نسبتها 3% من نظامهم 

اليومي.

الوزن  خسارة  اردتم  اذا  وببساطة 

فعليكم التخلص من فكرة االعتامد عىل الـ 

Junk food كمصدر للربوتني. خاصة مع 

وجود أكرث من 60% من األسرتاليني البالغني 

السمنة.  أو  الوزن  يف  الزيادة  من  يعانون 

املصادر  من  الربوتني  تناول  فوائد  وتكمن 

حوايل  منه  قليلة  كمية  أن  يف  الصحية 

وال  بالشبع  شعوراً  الفرد  تعطي  غرام   25

أخرى  بأطعمة  معدته  ميأل  أن  إىل  يحتاج 

غري صحية.

إعداد:
عن مخلص يوسف صادر  جديد  تقرير  كشف 

أعباء  تحمل  عىل  القدرة  مؤرش 

اإليجارات يف أسرتاليا وهو ما يعرف 

  Rental Affordability Index بالـ

أن أكرث املدن األسرتالية التي يصعب 

هي  اإليجار  أعباء  تحمل  فيها 

هوبارت..

خالف  عىل  هوبارت..  نعم 

قد  وملبورن  سيدين  ان  املعروف 

تكونان يف املرتبة األوىل، إال أن تقرير 

هوبارت  إىل  يشري  األخري  املؤرش 

بني  الفجوة  اتساع  هو  والسبب 

ازدياد األجور وارتفاع أسعار اإليجار 

الكبري.

أن  إىل  كذلك  التقرير  ويشري 

من   %30 قرابة  تدفع  العائالت 

املدن  كربى  يف  اإليجار  عىل  دخلها 

األسرتالية، حيث يدفع رب األرسة يف 

هوبارت 29% من رابته عىل اإليجار، 

تيلها بعد ذلك سيدين حيث أن %27 

من دخل األرسة يذهب لإليجار أما 

بنسبة  ادياليد  تأيت  الثالثة  املرتبة 

.%26

من  كل  تأيت  التالية  املراتب  يف 

وبريث.  وكانربا  وملبورن  بريزبني 

بعدة  السكن  مشكلة  وترتبط 

ترتبط  فمثالً  أخرى  مشكالت 

والتكاليف  املواصالت  مبوضوع 

املواطن  يتكبدها  التي  اليومية 

للتنقل ويرصف مبلغاً من دخله عىل 

املواصالت. وترى مؤسسات املجتمع 

املدين ان الحل يعتمد عىل الحكومة 

من  للحد  اسرتاتيجيات  لوضع 

مشكلة ارتفاع اإليجارات والتخطيط 

ملستقبل املدن األسرتالية الكربى.

ارتفاع تكاليف 
اإلجيار يف أسرتاليا



) 28 (

وفق  اليوم   -  Bâbel  - بابل  تعترب 
عاصمة  أقدم  اآلثارية  املكتشفات  أحدث 
إمرباطورية رافدية متواجدة يف بيث نهرين 
حيث  األم،  لوطننا  املجهول  التاريخ  منذ 
تشري الدالئل املادية ومنها جدول أنساب 
)أثبات  الطوفان  بعد  ما  سالالت  امللوك 
امللوكية(، بأن امللوكية نزلت بعد الطوفان 
من السامء وحلت يف كيش شاميل رشقي 
املالمح  إكتامل  عرص  يف  كانت  التي  بابل 
نبوخذنرص  )عرص  األم  ملدينتنا  النهائية 
يف  أما  الكربى،  لبابل  مكمالً  جزءاً  الثاين( 
متيزت  بلدات  فكانت  املبكرة  العصور 
كل واحدة منها بإستقاللها اإلداري، وكان 
للمعبد عهد ذاك الدور الرئيس يف صياغة 
الحياة الروحية والزمنية )السلطة املدنية( 
ملجتمع البلدة، متاماً مثلام هو عليه الحال 
دشتا  منطقتي  يف  وقصباتنا  بلداتنا  يف 
سهل  )منطقة  نهرين  بيث  شامل  وطورا 
أو كام هو  الشاملية(،  العراق  ومرتفعات 
الحال عليه يف مجتمع الجاليات يف بلدان 

املهجر والشتات.
وطبيعي أن هذه البلدات قد تنازعت 
فيام بينها فغلبت أسامء بعضها عىل بعضها 
التاريخ،  من  املبكرة  الفرتة  تلك  يف  اآلخر 
متشية  يف  لكيش  الغلبة  كانت  وفيام 
األول  بامللك  ممثلة  سياسياً  املنطقة  أمور 
وامللك  ميسامل  الوطني  بامللك  مروراً  كورا 
األسطورة أكا - Agga - نظري كلكامش - 
لبابل يف  الغلبة  كانت  فقد   ،Gilgamesh
ممثلة  لإلقليم  مقدسة  كمدينة  مركزيتها 

اإلله  أبن  مردوخ  والحضارة  العمران  بإله 
الكيل القدرة أيا / أنيك معبود أريدو.

وبرغم الخراب الذي ألحقه سنحاريب 
إليها  الفرات  ماء  وتحويل  بابل  مبدينة 
متكن  عدم  إىل  أدى  مام  وإغراقها، 
ألبعد  تنقيباتهم  مواصلة  من  اآلثاريني 
إرتفاع  بسبب  القديم  البابيل  العرص  من 
املخربة  ونتائجها  للمدينة  الجوفية  املياه 
الذي  الخراب  وبرغم  امللوحة،  بسبب 
عاماً  أربعني  بعد  بانيبال  بها آشور  ألحقه 
األخري  وخرابها  لها  سنحاريب  خراب  من 
إال  األول،  أحشويرش  جيوش  أيدي  عىل 
تاريخ  حول  الكثري  معرفة  من  متكنا  أننا 
اكتشفت  التي  املادية  املدونات  من  بابل 
خارج بابل وكذلك أثر قرار النظام العراقي 
بتجفيف األهوار منتصف مثانينات  البائد 
املتعارف  من  بات  وقد  املنرصم،  القرن 
بابل األصليني يرجعون  بناة  عليه اآلن أن 
الوسط  األوائل  الكلدان   / الرافديني  إىل 
قبل  ما  عرص  يف  أريدو  بناة  جنوبيني 
بورخارت  العامل  ذلك  يؤكد  كام  الطوفان، 
كيناست - Burkhart Kienast - يف بحثه 
يف  املنشور  بابل(  مدينة  )أسم  املوسوم 
والثاين  األول  الجزء   35 رقم  سومر  مجلد 
لعام 1979م ضمن الندوة العلمية العاملية 

األوىل إلحياء بابل.
يف  البلدات  تلك  حال  أستمر  وقد 
االنفصالية  وتوجهاتها  املحلية  نزاعاتها 
األكدي  العهد  يف  الصورة  تبلورت  حتى 
يف  أسم  أروع  يف  البلدات  تلك  فتوحدت 

بقلم: عامر حنا فتوحيالجزء السابع
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وصفها  التي  )بابل(  كلها  البرشية  تاريخ 
النبي إرميا يف العهد القديم بقوله: بابل.. 
)سحرت  أسكرت  الرب.  بيد  ذهبية  كأس 
ببهائها( كل األرض، حتى لقد عد اإلغريق 
برجها املدرج وأسوارها عجيبة من عجائب 
الدنيا السبعة القدمية، وبديهي أن بابل قد 
سكنت من قبل الكلدان األوائل يف العصور 
تنازعت  ثم  الطوفان  قبل  ما  املجهولة 
عليها السالالت الحاكمة الحقاً، وإىل هذا 
حيث  الشهرية،  الفأل  نصوص  أحد  يشري 
يرد فيه أن رشوكني الكلدي 2334 - 2279 
التاريخ  ق.م. ملك أكد وأول إمرباطور يف 
أكد  بابل عاصمته  برتاب  بنى  قد  البرشي 
التي تبني الحقاً أن أسمها املحيل وبشكل 
 Dur أدق مركزها اإلداري هو دور رشوكني
Sharru Kin، مبعنى أن أكد أول عاصمة 
التاريخ البرشي كانت هّي  إمرباطورية يف 
بابل نفسها أو ضاحية منها، ولهذا نجد أن 
هنت  بانكروفت  نورمان  اآلثاري  الباحث 
يعتمد   -  Norman Bancroft Hunt  -
بابل  لتأسيس  كتاريخ  ق.م.   3000 العام 
تأسيس  قبل  عام   1000 مبعنى  املدينة 
وذلك  الشوباريني،  قبل  من  آشور  مدينة 
ومنها  املعطيات  من  الكثري  عىل  اعتامداً 
بابل األخرى  تشابه فخار كيش وضواحي 
جمدة  عرص  مطلع  من  أريدو  فخار  مع 
هنالك  أن  مع  ق.م،   2900  -  3100 نرص 
تاريخ  بأن  يعتقد  من  الباحثني  بني  من 
زمن  إىل  يرقى  إمنا  بابل  مدينة  تأسيس 
أقدم مبا يزيد عىل خمسة قرون يف األقل.

املايض  يف  تتألف  بابل  مدينة  كانت 
السحيق عالوة عىل ضواحيها من قسمني 
واسعني رئيسني يفصلهام نهر الفرات متاماً 
مثلام يفصل نهر دجلة جانبي بغداد / بعل 
داد )بعل أدد( البابلية إىل قسمي الرصافة 
القديم  الرشقي  القسم  وكان  والكرخ، 
القسم  هو   )Bâbel  / بابل  أو  )باربار 
الجديدة  )بابل  الغريب  القسم  ثم  األكرب 
عدد  فيها  اشتهرت  وقد   ،)Alû Eshshu
آنا  وشو  كالب  أشهرها  لعل  املحالت  من 
واملركز، وبديهي أن مدينة بابل قد حملت 
الطويل  تاريخها  خالل  عديدة  تسميات 
ولكن املعنى كان واحداً يف معظم األحيان 
ألله(، كام كنيت بابل بتكنيات  هو )باب 

من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

إىل  وانتامئها  كلدانيتها  قدم  تؤكد  عديدة 
الكلدان األوائل بناة أريدو.

أما أشهر تسمياتها القدمية التي تعني 
 kâ Dingir - بوابة ألله فهي: كار دنكر را
Râ – كام وردت عىل لسان امللك شاركايل 
رشي 2217 - 2193 ق.م. وهي أيضاً باربار 
 Bâb ilim - وباب إيلو وبابيلم - Bâr Bâr
تكنيات  أو  بأسامء  محلياً  عرفت  كام   -
أخرى منها )تر بابيال( وفق التقليد الكييش 
و تن تر يك - Tin tir ki - وبالبابلية شباط 
)كف  أنا يك  الحياة( وشو  )موطن  بالطي 
أسامء  من  وهو  يك  ونون  السامء(  يد  أو 
الحياة  )أصل  ويعني  أريدو  األم  املدينة 
أو  )البوابة  كاال  وكش  النخيل(  بيت  أو 
املدخل الرئيس(، وأسامها الفرس القدماء 
عليها يف  أطلق  كام   Bâbi rush بابريوش 
تسمية  القديم  العهد   / املقدس  الكتاب 
شيشك -إرميا: 25 -26، وأسامها الكشيون 
 - دونياش  كار  الرسمية  مراسالتهم  يف 
Karduniash مرفقة بأسمها املحيل باب 
بابلون  أسموها  فقد  اإلغريق  أما  إيلو، 
وباللفظة الكلدانية الحديثة بابل أو بأول 
كام  وبابل  مخففة  بابل  مبعنى  تركيخاً 
تكتب يف الكلدانية هي ذات املفردة التي 
بعد  الحديثة  العربية  اللغة  يف  تستخدم 
رفع التخفيف أي الرتكيخ الكلداين لحرف 

بيث / الباء.
تقع مدينة بابل عىل بعد 90 كم إىل 
بغداد  العراقية  العاصمة  من  الجنوب 
من  واحدة  يوماً  كانت  التي  داد(  )بعل 
من  تعد  بابل  أن  وبديهي  مقاطعاتها، 
ترضب  إذ  قاطبة،  القدمية  املدن  أشهر 
وثقافة  أبنيتها  وجامل  بعظمتها  األمثال 
يف  أستمرت  مدينة  تعرف  وال  أبنائها، 
فيه  بقيت  ما  بقدر  املرموق  املركز  هذا 
بابل ماسكة بزمام الحضارة ومنمية إياها 
قبل  ما  فرتة  منذ  متواصالً  قرناً  لعرشين 
العهد البابيل القديم أي منذ ما يزيد عىل 
بلداتها  لبثت  ما  ثم  امليالد،  قبل  قرناً   25
كسلوقيا  عنها  انبثقت  التي  ومقاطعاتها 
العامة  وقطيسفون وبغداد الاليت يسميها 
بابل  بالسورث  الناطقون  والسيام  جميعاً 
مقر  يزال  وما  فيها  أستقر  حيث  أيضاً، 
طوال  لقرون  الكلدان  عىل  بابل  بطريرك 

 -  780 الكبري  طيمثاوس  مار  عهد  منذ 
الكريس  عاد  ثم  823م حتى عام 1294م، 
حتى  1960م  عام  ثانية  إليها  البطريريك 
أحداثاً  بابل  شهدت  وقد  هذا،  يومنا 
فيام  بعضهم  تأله  رجاالً  وعرفت  جساماً 
نظر العامة إىل البعض اآلخر منهم نظرتهم 
األسطورية  والشخصيات  القديسني  إىل__ 
بامللك كورا وأكا وميسامل ورشوكني  ابتداء 
الثاين  بنبوخذنرص  مروراً  وحمورايب 
واإلسكندر املقدوين ويوسب بر سكد أودو 
جعفر  وأيب  اآلباء  بالجثالقة  وانتهاء  ناق 

املنصور وهرون الرشيد و وغريهم.

بناء  أعيد  الثاين  نبوخذنرص  عهد  يف 

بابل وتم توسيعها فصارت أرحب وأجمل 

أية مدينة أخرى، ينساب  وأكرث رخاء من 

فيها نهر الفرات من الشامل إىل الجنوب 

الخارجي  وسورين  بخندق  محاطة  وهي 

عامة  وعند   -  Shalku  - شلكو  منهام 

 Imgur Bel / البابليني أمكربعل أو إنليل

Enlil ومعناه شموخ الرب أو شموخ إنليل 

وطوله 16 كم أما السور الداخيل دورو / 

الحصن - Duru - ويسميه عامة البابليني 

 Nimiti Enlil  - إنليل   - أو  بعل  منتي 

كيلومرتات،  مثاين  وطوله  إنليل  عرش  أي 

وكانت بابل تحتوي تحت مبانيها الرئيسة 

من  املؤلفة  املجاري  من  شبكة  عىل 

توصيالت تحت أرضية منفذة بأسطوانات 

أرضية  تحت  تسري  السميك،  الفخار  من 

نظيفة ومعبدة  شوارع مستقيمة عريضة 

شارع  اآلن  منها  ويشاهد  والقار،  باآلجر 

املوكب بقسميه الشاميل الذي مير بالبوابة 

 - عشتار  بوابة  بأسم  املعروفة  الشاملية 

Ishtar Sharkipat Tebisha - أي عشتار 

قاهرة األرشار )األعداء( وينتهي حيث كان 

الربج املدرج أي زقورة -األيتيمنانيك، وعىل 

الجانب الغريب لهذا الشارع يشاهد القرص 

الثاين  نبوخذنرص  شيده  الذي  الجنويب 

بأبعاد 300 يف 190 مرتاً والذي يتكون من 

مجموعة  وسط  منها  كل  باحات  خمس 

من الحجرات والصاالت ومن ضمنها قاعة 

كانت  بأبعاد 50 يف 16 مرتاً، وقد  العرش 

مزينة بصور ملونة، وداخل القرص تشمخ 

الجنائن املعلقة.
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ذكريات

بهنام فضيل عفاص
من كتاب )من أعامق الذاكرة(

وقد   1978 صيف  من  ويوماً 

اللغة  دروس  من  فوراً  انتهيت 

يف  أتلقاها  كنت  التي  الفرنسية 

باريس  فرانسيس يف  االليانس  معهد 

مستكمال ما درسناه من مبادئ أثناء 

دراستنا يف الكلية لتلك اللغة الجميلة 

من  انتهيت  عندما  أقول  والصعبة... 

املحارضات عرص يوم من أواخر شهر 

دعائياً  السنة رأيت إعالناً  لتلك  متوز 

لسفرة منظمة إىل هولندا خالل عطلة 

الجمعة  عرص  تبدأ  األسبوع  نهاية 

وتنتهي صبيحة يوم االثنني باكراً.

أعجبتني الفكرة واملبلغ البسيط 

فقررت  الوقت  ذلك  يف  نسبياً 

االشرتاك فيها بدون ان أخذ رأي أيب 

الذي كان يرافقنا أنا وابني األوسط 

علام  عندما  بدورهام  اللذين  غسان 

سعادتهام  أبديا  السفرة  مبخطط 

عرص  تهيأنا  وفعال  فيها.  ورغبتهام 

يوم الجمعة وذهبنا إىل مكان رشكة 

يف  أماكننا  وأخذنا  والسياحة  النقل 

كام  ومريحة  كبرية  سياحية  حافلة 

مليئة وليس هناك  الحافلة  ان  رأينا 

مجتازة  بنا  انطلقت  فارغ!  مكان 

حتى  املزدحمة  باريس  شوارع 

أخذت تنطلق يف الشوارع الخارجية 

طوال  مضاءة  نراها  ان  راعنا  التي 

وفيها  الصفراء  باألضوية  الطريق 

ممران للذهاب واإلياب.

ساعة  بعد  الحناجر  انطلقت 

والفتيات  الشبان  من  مجموعة  من 

أكرثية  يشكلون  كانوا  الجامعيني 

وحتى  الشائعة  األغاين  يف  الركاب 

معهم  غسان  ابني  وانطلق  الرقص 

بقينا  بينام  معهم  االنسجام  محاوالً 

أنا وأيب ننظر بإعجاب إليهم وكيف 

أنهم يعرفون كيف يعيشون وكيف 

وما  يحتاجه  ما  وقت  لكل  يعطون 

متاماً  الطريق  منتصف  ويف  يقتضيه، 

توقفت الحافلة عند مطعم وكازينو 

وراحتنا  عشاءنا  وأخذنا  سياحيني 

يف  السري  أكملنا  بعدها  ساعة  ملدة 

ذلك الليل املظلم ولكنه منار بحيث 

يبدو نهاراً. وهكذا كانت من الليايل 

املمتعة مل تذق عيوننا النوم وال كنا 

نريد النوم ألن هذه الفرصة رمبا لن 

الحدود توقفنا وصعد  تتكرر، وعند 

نحو  بنظره  وحّلق  األمن  رجل 

للسائق  إذن  ما  رسعان  ثم  الركاب 

الجوازات ويف  يرى  ان  باملرور دون 

أطراف  وصلنا  جداً  الباكر  الصباح 

يف  واستغرقنا  أمسرتدام  العاصمة 

اجتيازها حدود الساعة إىل ان حّط 

بنا الرحال وسط العاصمة قريباً من 

محطات املرتو والقطار. السفرة كلها 

واحدة  ليلة  إىل  إال  تحتاج  ال  كانت 

أننا وصلنا  الفندق حيث  نقضيها يف 

مساء  وسنغادر  الباكر  الصباح  يف 

ولكن  أيام  ثالثة  فاملدة  األحد  يوم 

استطعنا  وفعاًل  واحدة....  بليلة 

وسط  يقع  مالمئا  فندق  نجد  ان 

الثاين  اليوم  صبيحة  وكّنا  العاصمة. 

الحافلة  مع  موعد  يف  األحد  وهو 

لالطالع  سياحية  سفرة  يف  والركاب 

جداً  الجميل  الهولندي  الريف  عىل 

ومعامل االجبان والطواحني الهوائية 

انطلقت  البالد.  معامل  من  وغريها 

أمسرتدام  شوارع  مخرتقة  الحافلة 

زرقة  حضن  يف  تنام  التي  الجميلة 

البحر وجامله وبدأت تلوح لنا الدور 

والشقق السكنية املمتدة عىل طول 

كلها  رشفاتها  كانت  والتي  الطريق 

أنها  حيث  والزنابق  بالزهور  مزينة 

الناس  عادات  من  عادة  يبدو  كام 

وسنادين  زهر  من  بد  فال  هناك 

بحيث  الرشفات  يف  مختلفة  ورود 

ذلك  كل  تتخيل  ان  تستطيع  انك 

الهواء  يف  والرائع  الخاّلب  الجامل 

ال  وكأنه  األرض  عن  ارتفاع  وعىل 

وامللونة  الخرضاء  زينتها  ُتكفيها 

تلك  إليها  تضيف  حتى  العام  طوال 

األلوان الرائعة يف الرشفات. 

ويف خالل الطريق توقفنا عند أحد 

معامل االجبان الشهرية ورأينا كيف 
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ذكريات

يصنع الجنب بأنواعه الكثرية والتي ال 

أبالغ إذا قلت أنها قد تبلغ الثالمثئة 

نوع. ثم توقفنا أما الطواحني الهوائية 

التي اشتهرت بها هولندا منذ القديم 

والتي أخذت منها باريس هذا الرمز 

يك تشيد ملهى "الطاحونة الحمراء" 

األشهر  يعد  يزال  وال  كان  الذي 

صغرية  مدن  يف  منّر  وكّنا  العامل.  يف 

غايتنا  وصلنا  ان  إىل  ونظيفة  أنيقة 

وكانت مدينة سياحية تقع عىل بحر 

رأيناها  وقد  زوندام  اسمها  الشامل 

ومكتّظة  واألجانب  بالسّواح  تعّج 

قضينا  السياحية  واملقاهي  باملطاعم 

ثالث  مدة  البحر  شاطئ  وعىل  فيها 

ومن  راجعني  بعدها  قفلنا  ساعات 

طريق آخر رمبا أجمل من األول حتى 

وصلنا أمسرتدام التي قبل ان نصلها 

أعلمنا السائق ان هناك سفرة بحرية 

ستستغرق الساعتني سنقوم بها فور 

االشرتاك  فقررنا  الحافلة  من  نزولنا 

فيها مهام كانت قيمة االشرتاك.

وهكذا متتعنا ملدة ساعتني ونحن 

عىل  ونتطلع  البحر  عباب  يف  نبحر 

بناياتها  أكرث  كانت  التي  أمسرتدام 

تطّل عىل البحر مام يعطيها جامال ما 

بعده جامل.

انتهاء  عند  فكانت  املفاجأة  أما 

فلم  الرصيف  يف  ونزولنا  السفرة 

يقل لنا أحد ان ندفع شيئاً وملا سألنا 

السفرة  ضمن  من  هذه  قالوا  نحن 

يبق  ومل  نزلنا  وهكذا  السياحية!! 

إىل  بعدها  نغادر  ساعتني  سوى  لنا 

العشاء  تناول  يف  قضيناها  باريس 

يف مطعم يطّل عىل البحر ثم قضينا 

نفس  مع  الحافلة  يف  الليلة  نفس 

حتى  والرقص  األغاين  ومع  الّركاب 

باريس  االثنني  يوم  صبيحة  وصلنا 

يف ساعة مبكرة جدا وهي السادسة 

وقد علمنا ان موعد وصولنا  صباحاً 

هو نفس موعد افتتاح محطات املرتو 

القطارات  استقلينا أحد  ورسعان ما 

حيث  الجامعية  املدينة  إىل  لتوصلنا 

كّنا نقيم والتي تقع يف ضاحية جميلة 

من ضواحي باريس. ويف عرص اليوم 

مع  موعد  عىل  كنا  لوصولنا  التايل 

بعض من أصدقائنا الذين وصلوا من 

بغداد يف تلك األيام وذهبنا للقائهم 

يف الحدائق املحيطة بربج ايفل وكان 

التبدالت  هو  به  اخربونا  ما  أول 

تسّلم  وعن  العراق  يف  حدثت  التي 

سمعنا  كام  للسلطة  حسني  صدام 

أوىل  به  دّشن  الذي  املؤمل  بالخرب 

أيام رئاسته وذلك بإعدام الكثري من 

املتقدمني  واألعضاء  الوزراء  رفاقه 

الخيانة...وعندما  بتهمة  الحزب  يف 

يبثه  وما  الفرنيس  التلفزيون  تتبعنا 

أحدى  رأينا يف  إخبارية  من نرشات 

السيكار  يدّخن  صدام  اللقطات 

الكويب بينام يبعث رفاقه إىل اإلعدام 

بتهمة الخيانة. 

السيئة  األخبار  تلك  بددت  لقد 

ارتياح  من  سفرتنا  يف  به  شعرنا  ما 

وسعادة ورصنا نفكّر بعراقنا وأهلنا 

مستقباًل.

المؤلف مع ابنه غسان في الطواحين الهوائية
في هولندا صيف 1978
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حكايات من الزمن الجميل

السعيد  نوري  السيد  عن  حكايات 

رئيس الوزراء العراقي املزمن يف العهد 

 14 ألف  وقد   1958  -  1921 املليك 

االستشاري  املهندس  جمعها  وزارة 

األستاذ عامد مجيد املوىل:

1. نوري السعيد والبنجرجي

حكاية الحوار الذي دار بني )بنجرجي( 

السعيد  نوري  الباشا  الوزراء  ورئيس 

اإلذاعي  واإلعالمي  الصحفي  يرويها 

املخرضم صربي عباس الربيعي يف كتابه 

املوسوم )أوراقي يف الصحافة والحياة( 

يقول: كان لرجل بغدادي محل صغري 

بالضبط مقابل  ملامرسة الضالعة، يقع 

الباب النظامي لوزارة الدفاع يف منطقة 

الباب املعظم، ولقد بالغ الرجل يف وضع 

تحمل  محله،  واجهة  أعىل  كبرية  الفتة 

ويف  سعيد..  نوري  )البنجرجي  كلامت 

السعيد  نوري  الباشا  كان  كثرية  فرتات 

وبحكم  الدفاع،  وزارة  فيها  يتوىل 

وجود محل هذا البنجرجي أمام بوابة 

الوزارة، كانت تلك الالفتة تواجه الباشا 

ما  وإيابه  ذهابه  لدى  السعيد  نوري 

)الباشا(حيث أوقف سيارته  أثار غيظ 

الثاين(  )نوري  إىل  ليتحدث  مرة،  ذات 

متسائالً عن رضورة وضع الفتة مبالغ 

بها تحمل اسم صاحب املحل املستفز 

)نوري سعيد(.

بأنه  قائالً:  الربيعي  األستاذ  ويضيف 

يف عام 1974، التقيت مع نوري سعيد 

إىل  محالً  له  اتخذ  الذي  البنجرجي، 

سنوات  بعد  الرصافية،  جرس  جانب 

طويلة عىل رحيل )الباشا نوري السعيد( 

حيث اعتدت مراجعته لصيانة بطارية 

وبني  بينه  دار  عام  وسألته  سياريت، 

السعيد،  نوري  الباشا  الوزراء  رئيس 

بخصوص موضوع الالفتة، فقال له: أنه 

حار يف جواب مناسب للباشا، إذ تفتق 

الباشا فدوة  ذهنه عن إجابته: سيدي 

نوري  واين  السعيد!  نوري  أنت  الك 

أصابعك  وموكل  فرق..  واكو  سعيد.. 

سوه وموكل نوري نوري ضحك عراب 

السياسة الربيطانية يف الرشق األوسط 

غضبه  ليخترص  العراقية،  الدولة  وركن 

برجاء نوري سعيد )البنجرجي( تصغري 

لسائقه،  أمره  وأصدر  الالفتة،  حجم 

سيارته  بطارية  مالحظة  بإجراء 

وإطاراتها لدى )نوري سعيد(.

2. حكاية القرم بارية

روى محمود الجندي الذي قال: كنت 

نهاية  يف  السجن  من  لتوي  خارجاً 

حكايات جمعها املهندس االستشاري األستاذ عامد مجيد املوىل
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حكايات من الزمن الجميل

عدد  مع  اتهامي  جراء  األربعينات 

للحزب  باالنتامء  املطابع  عامل  من 

بالسجن  علينا  حكم  حيث  الشيوعي 

ثالث سنوات وكنت قد استأنفت عميل 

يف  تقع  مطبعة  يف  للحروف  كمرتب 

جديد حسن باشا كانت تطبع جريدة 

طه  وسليم  السامرايئ  سعيد  يصدرها 

ومساء  )الشباب(  واسمها  التكريتي 

أحد األيام وحينام كنت جالساً يف أحد 

رجالً  سمعت  املهدية  منطقة  مقاهي 

بنوري  معرفته  عن  حكايات  يروي 

نوري يف  ان  قاله  ما  بني  السعيد ومن 

أي  بارية(  )للقرم  صديقاً  كان  شبابه 

)الشواذ( وقد التقطت الجملة وبنيت 

لسليم  دفعته  صغرياً  تعليقاً  عليها 

التكريتي الذي كان شديد الكره لنوري 

السعيد فدفعه للطبع ويف اليوم التايل 

الشعبة  رجال  جاء  الجريدة  لظهور 

صاحبها  وسألوا  املطبعة  إىل  الخاصة 

العمل  مبالبس  وكنت  فناداين  عني 

جيب  سيارة  يف  هؤالء  واصطحبني 

أمام  يب  وإذا  القديم  الجرس  بنا  عربت 

الجامعة  سلمني  السعيد  نوري  دار 

الحراسة  رشطي  إىل  اصطحبوين  الذين 

رائحة  وكانت  للمنزل  ادخلني  الذي 

تفوح مني وجاء  املاضية  الليلة  سكرة 

نوري السعيد فنهضت للوقوف سألني: 

أنت اسمك محمود الجندي؟ قلت له 

نعم يا سيدي!

أجابني بالسؤال كم عمرك؟ فقلت له 

عرشون عاماً!!

ماجنت  أنت  يعني  ضاحكاً:  أجابني 

مصادق  جنت  إين  من  للدنيا  جاي 

)القرم بارية( شلون كتبتها لعاد؟

يف  شخص  من  سمعتها  لقد  له  قلت 

مقهى باملهدية!!

شارب  جنت  الزم  يل:  وقال  فضحك 

عرك قجغ وكتبت مقالتك؟

حاولت ان اعتذر له فمد يده يف جيبه 

وأعطاين ربع دينار وقال يل: ابني ارشب 

عرك مستيك أحسن ترة القجغ يخليك 

وقال  الرشطي  ونادى  بعيد!!  تشحط 

بالعربانة  ركبه  درهم  هاي  هاك  له: 

يروح لشغلة!!

3. حكاية كنو بائع الفاكهة

عبد  املرحوم  الرتايث  الكاتب  ذكر 

الحميد العلوجي يف زاويته األسبوعية 

سعد  كان  أيام  الجمهورية  جريدة  يف 

التسعينات  يف  تحريرها  رئيس  البزاز 

املوقف التايل: 

رأيت  حني  الثانوية  يف  طالبا  كنت 

الباشا يتوقف بسيارته عند دكان بائع 

قرب  الواقع  )كنو(  املعروف  الفاكهة 

املوسم  كان  الحايل.  الرصايف  متثال 

للسوق.  املشمش  ونزول  الحر  بداية 

وجعل  أسمر  ورقياً  كيساً  الباشا  أخذ 

الثامر  ويلتقط  املشمش  كوم  )يقلب( 

أخذت  ما  ورسعان  القليلة  الناضجة 

من)كنو(  العلوجي(  الحميد  عبد  )أي 

كيساً ورقياً وبدأت بجمع مثار املشمش 

الثمرة  التقط  الباشا  مع  متسابقاً 

الناضجة التي تظهر بعد تقليبه للكوم 

قبل ان يلتقطها. فتبسم نوري السعيد 

وردد: واي واي يتعب ابو كالش وياكل 

ابو جزمة!!

4.  السري أنثوين نتنج

صديقه  عن  نتنج  أنثوين  السري  كتب 

الضخم  السعيد، يف كتابه  الباشا نوري 

)عهد  سامه  الذي  الفصل  يف  )العرب( 

نوري السعيد( قائالً:

ميادين  يف  األفضال  تنكر  ما  كثرياً 

وقوع  عند  الرحمة  وتنعدم  السياسة، 

أنه  فيه  شك  ال  مام  ولكن  الثورات، 

مهام تبدلت األوضاع يف املستقبل، فإن 

العراق كدولة حديثة مزدهرة، بعد أن 

كان خاضعا للحكم العثامين مدة أربعة 

مدينا  ر،  يُقدَّ ال  ومبا  سيبقى  عقود، 

وهمته  الجبارة،  السعيد  نوري  لجهود 

كرجل دولة.

5. كاريكاتري الباشا

الثامنينات  يف  الحمداين...  ليث  روى 

حني كنت مسؤوالً عن جريدة )االتحاد( 

البغدادية اقنعنا رشيد الرماحي سكرتري 

صادق  الكبري  الصحفي  وأنا  التحرير 

االزدي صاحب مجلة )قرندل( الساخرة 

بنرش مذكراته وفعالً بدأنا النرش وكانت 

صحافة(  سنة  )خمسون  عنوان  تحت 

اإلعالم  وزارة  املذكرات  تعجب  ومل 

الكثري  لحذف  االزدي  واضطر  يومها 

عن  يومها  االزدي  حدثني  وقد  منها 

فقال:  للنقد  وتحمله  السعيد  نوري 

أغلفة  يرسم  الذي  غازي  الرسام  كان 

قرندل قد متكن من تجسيد كاريكاتري 

بشكل  جداً  قصرياً  يظهره  باشا  لنوري 

البغدادية  السدارة  يرتدي  وهو  قزم 

وكرشه يتدىل أمامه من قميص تفتحت 

بهذا  غالفاً  له  نرش  ان  أزراره وصادف 

الكاريكاتري وهو يحاور فاضل الجاميل 

الذي اعتنى غازي كثرياً برسمه وإظهار 

أناقته وصادف ان كنت مدعواً يف حفل 

وجاء  السفارات  إلحدى  دبلومايس 

الباشا وشاهدين ومعي نارص جرجيس 

محاسب املجلة فناداين:

أبو جعفر اشلونك؟

ورددت له التحية الحمد لله باشا..

أبو جعفر شنو القصة يبني اخونا غازي 

يشتغل يب غريي؟ وضحك  أحد  مااليك 

ما  مثل  بيه  يتوىص  كله  واستطرد 

اين  ترة  الجاميل  فاضل  مبعايل  متويص 

هم حلو...
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صور من العراق أيام زمان

العرضحالجي يف بغداد

صورة جميلة لسيدة بغدادية 1907

فنان الشعب يوسف العاين: صورة تجمع بني فنان الشعب الراحل يوسف العاين )مدير 

العاين  الراحل  الزعيم عبدالكريم قاسم ويظهر خلف  انذاك( مصافحاً  السينام  مصلحة 

الدكتور املرحوم فيصل السامر وزير اإلرشاد.

سوق الصفارين يف بغداد

الدكتور سلامن فائق يتسلم شهادته بكالوريوس طب من الكلية الطبية امللكية بغداد 

املنضدة  من  شيئا  يلتقط  سندرسن  الطبيب  وأمامه  للكلية  الثانية  الدورة   1933 عام 

وبالقرب منهم وسط الصورة وزير الصحة حينها حنا خياط
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أحد األسواق الشعبية يف مدينة املوصل

أحد جسور بغداد بداية القرن العرشين

سوق الرساي قدميا يف بغداد

امللك فيصل الثاين ورئيس الطائفة اليهودية: صورة نادرة للملك فيصل الثاين ورئيس 

اإلله  األمري عبد  للسالم عىل جاللته ويقف خلفهام  يتقدم  العراقية  اليهودية  الطائفة 

ورئيس الربملان العراقي األستاذ عبد الوهاب مرجان والوزراء يف إحدى املناسبات 1958 

صور من العراق أيام زمان

سوق األحصنة يف بغداد 1919

زيارة امللك للواليات املتحدة: ملك العراق الراحل فيصل الثاين رحمه الله خالل زيارته 

للواليات املتحدة عام 1952.
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التفاصيل واإلصغاء إىل صوت الكون 

سوف  آلحان  من  فيالها  حولك،  من 

تسمعها بوجدانك.

 3العيش يف الهواء الطلق

من  معلبة،  حياتك  تجعل  ال 

يوجد  العبادة.  لدار  للمكتب  البيت 

الناس ان يسموه "الهواء  يشء اعتاد 

وابق  عنه  تبحث  ان  حاول  الطلق" 

ساحل  عىل  الصحراء،  يف  قليالً،  معه 

البحر أو شاطئ النهر، تنفس بعمق 

وأفتح حواسك عىل اتساعها.

4 ثق بنفسك
كل فرد منا هو إنسان فريد من 

نوعه، يحمل بصمة خاصة للغاية، كل 

نفسك  من  تخجل  فال  طريقته.  عىل 

ألي سبب، أنت ما هو عليه. يجب ان 

تثق بنفسك وتحبها وتفخر بها، يجب 

ان تقول للعامل كله، هذا أنا.

5 املخاطر املحسوبة
املخاطر  من  سلسلة  الحياة 

والجوائز، كل جائزة هى رخصة لك 

إلجتياز املستوى الحاىل من تقدمك. 

أظهر ذكائك ىف اإلقدام عىل املخاطر، 

قدميك  أحد  وأبق  عواقبها  أعرف 

دوماً عىل األرض.. غامر بحساب؟!

 6 ركز عىل الحارض

انها نعمة عظيمة للغاية ان تعيش 

أما  الناس  فأغلب  الحالية،  لحظتك 

ملتصقني مباضيهم رافضني ان ينرصف 

املستقبل،  للغاية بخصوص  قلقني  أو 

وىف كال الحالتني مخطئني ألن حارضهم 

ينسل من بني أيديهم كاملاء. بدون ان 

مأساة  وهى  به  يستمتعوا  أو  يروه 

حقيقية، أرجو اال تفعلها.

صفحة الشباب

1  أجعل لنفسك األولوية
فلن  بنفسك،  أنت  تهتم  مل  اذا 

لك  تكون  ان  يجب  أحد.  يفعل 

الحياة،  مجاالت  كل  ىف  األولوية 

ال  ألسعادك.  تسخرها  ان  ويجب 

تعش حياة صممها لك ناس آخرين، 

لست  فأنت  ولنفسك  نفسك  كن 

مطالب بارضاهم..

2 متتع باألشياء الصغرية
من  كبرية  لوحة  الحياة 

"األرابيسك" متداخلة بشكل يصعب 

عىل الكثريين رؤية "الصورة الكاملة" 

لها، فال تشغل بالك وشاهد واستمتع 

طبيعى،  منظر  الصغرية.  باألشياء 

عىل  يتهادى  قارب  البحر،  أمواج 

املاء، رسب طيور يحلق قريبا وطفل 

صغري يحبو. إذا اعتدت االنتباه لتلك 
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صفحة الشباب

7 ال تهتم بفكرة الناس عنك
الخوف من النقد والظهور مبظهر 

عاجز ضعيف، يقودك إىل هذا فعال! 

فتوقف عن القلق بشأن صورتك عند 

الناس ألنه سم يشل النفس، هل توجد 

بك عيوب؟. طبعا مثل كل انسان آخر 

كل  تعجب  فلن  الكوكب،  وجه  عىل 

الناس كام لن يعجبك كل الناس. دع 

ما ال يعنيك إىل ما يعنيك، وسرتى أنك 

خلعت قيداً غليظاً من عاتقك.

8 أعرث عىل الطيبة
وودوديني،  طيبيني  الناس  معظم 

تفوح  السيئة  فالرائحة  لألسف  لكن 

عن الرائحة العطرة. ليس كل الناس 

يريدون رسقة هاتفك أو مص دمائك، 

هناك من تشع الطيبة من وجوههم. 

فأبحث عنهم وتعلم ان تجدهم ومتد 

جسور الثقة معهم، أبحث دوماً عن 

الطيبة يف القلوب.

9 كـن إيجابيـاً
"اليل  الشهري  املرصي  املثل  يقول 

وهو  يطلعله"  العفريت،  من  يخاف 

يلخص بحكمة - ككل األمثال - كون 

األوضاع  يزيد  السلبي  التفكري  ان 

سوأً، والعكس صحيح. فكونك إيجايب 

تجاوز  عىل  دوماً  يساعدك  ومتفائل 

املعوقات واألوقات العصيبة ىف الحياة، 

مبجرد ابتسامة ترسمها عىل وجهك.

10 ودع السلبية
أفكار،  أم  أشخاص  كانت  سواء 

من  يحط  من  كل  عن  فأبتعد 

من  كل  للوراء.  ويردك  طموحاتك 

يقلل من شأنك ويراك صغرياً أو غري 

مدمر  تأثريهم  ألن  عنه  ابتعد  مهم، 

التى  السلبية  املواقف  كل  للنفس. 

والعربة  الدرس  تعلم منها  مرت بك، 

ودعها متىض ال تستبقها حارضة معك.

 11 سـافـر

فلامذا  اآلن،  مفتوح  كله  العامل 

العمر.  طوال  واحد  مبكان  االلتصاق 

سافر، شاهد ثقافات وحضارات مختلفة، 

تعرف عىل أناس جدد، تذوق أطعمة 

السفر فوائد ال  ىف  غري مألوفة لديك. 

تحىص وهو يغري من شخصيتك متاماً، 

مستقل  للمسئولية،  متحمل  يجعلك 

وكفء. أنه وقت رؤية كل األماكن التى 

طاملا حلمت بزيارتها.

12 تعلم لغة جديدة
ان  ميكنك  وبينام  األيام  هذه  ىف 

تتواصل مع برش من مختلف قارات 

فالقدرة  حاسوبك،  أمام  من  العامل 

لغتك  أخرى غري  بلغة  التحدث  عىل 

ومفيد  رائع  من  أكرث  شئ  هو  األم 

التواصل  عىل  القدرة  مينحك  للغاية. 

مع شعوب من ثقافات ومدن وبالد 

بينك  كبري  حاجز  ويزيح  مختلفة، 

ثقتك  تعزيز  إىل  باإلضافة  وبينهم. 

بنفسك، ويضاعف من منوك الفكرى.

13 أبـق قريباً
ألمرك،  يهتم  يحبك،  من  كل  من 

ىف  عنك  يسأل  لشخصك،  يقدرك 

غيابك ويشاركك الحزن والفرح. ابق 

استطعت،  ما  هؤالء  كل  من  قريبا 

كلام  لهم  واعتزازك  بحبك  أخربهم 

نور  طاقات  هؤالء  الفرصة.  سنحت 

بحبك  تخربهم  ان  عىل  فأحرص  لك 

أو  باملثل  وعاملهم  لهم،  وتقديرك 

أسدى  من  معروف  تنس  ال  أحسن. 

أخطائك،  عن  تجاوز  أو  العون  اليك 

أو تحمل سخافاتك يوماً، هى أشياء 

ال تشرتى؟!
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يف ليلة ماطرة كنُت يف شارع، يحمل 

يف زواياه العديد من الخانات، وكان هناك 

الكثري من البرش...

بعضهم الحزين وبعضهم املرح، وكان 

منهم من يرسم اإلبتسامة عىل وجهه لكن 

املطر  وبسبب  ومتعب...  ضعيف  داخله 

كان األغلب منهم يرتاكض مرسعاً لإلختباء 

املطر  قطرات  من  يحمي..  ظل  تحت 

الرقيقة!

يف  علقت  التي  املناظر  هي  كثرية 

يف  وفتاة  شاب  جميل...  ثنايئ  ذهني، 

عينيهام حب يكاد يجعلني أكتب قصيدة 

أحدهم  كان  وإن  حتى  حبهام،  عنوانها 

قد يبدو أنه ال يحب التبلل باملطر. فكان 

للداخل  حبيبته  جر  يحاول  الشاب  ذلك 

يصيبها  ال  يك  طفلته  عىل  يخاف  كأب 

كانت  فهي  جدوى  بدون  لكن  مكروه، 

كطفلة  املطر  تحت  باللعب  مستمرة 

وحينام  املفضلة!  لعبتها  عانقت  صغرية 

بلغ الحب أسامه، تخىل الحبيب عن حبه 

التوازن  فخلخل  الظل،  تحت  للطأمنينة 

املطر،  حضن  إىل  وركض  املوازين  وقلب 

معا  يلعبان  كطفلني  وحبيبته  هو  فأصبح 

فتلك  البلل،  من  خوف  وال  حواجز  بال 

تلك  الرقيقة...  املطر  قطرات  هي  فقط 

ضناً  منها  نهرب  قد  التي  الله  نعمة  هي 

التي قد ال  النعمة  بأنها مرضة، وهي  منا 

نراها بوضوح لكرثة الضباب الذي حولها، 

يف  ونسري  الضباب  نكتسح  أن  من  فبدالً 

يف  نكون  أن  نختار  االحوال،  بكل  الدرب 

الظل األمني.

التفاعالت  هذه  لكل  أنظر  كنت 

متلهفة لكل ردود األفعال املختلفة لحظة 

رؤيتهم يلَّ مقبلة إليهم... منهم من تقبلني 

عادت  التي  الشابة  كتلك  شغف  بكل 

ومنهم  املطر.  تحت  ولعبت  لطفولتها 

طفلٌة كانت عىل حافة الطريق بال أُم وال 

أب وال مأوى لكنها مع ذلك فرحت بلقايئ، 

ظل  هناك  ليس  أن  تعلمت  ألنها  رمبا 

وعانقتها  الطفلة  تلك  أحببت  يحميها... 

لو  وددت  بقدومي.  فرحة  عانقتني  كام 

إستطعت يف تلك اللحظة أن ال أكون قطرة 

املطر بل أكون حضن األم لها، فبعد اللعب 

تحت املطر اخذها اىل منزلنا وابدل ثيابها 

إلحتساء  املدفأة  قرب  تجلس  واجعلها 

مرشوب  لها  واحرض  الساخن  الحساء 

الشكوالته الذي تحبه واداعب شعرها إىل 

أن تغفو بأحضاين مبنتهى األمان.

وددت أيضاً أن أخرج من كوين قطرة 

املطر عندما رأيت أباً يوبخ إبنه الذي كان 

سكرانا،  أبوه  فلقاه  أصدقاءه  مع  خارجاً 

له  أقول  أن  أود  كنت  بشدة  يوبخه  كان 

أن إبنه كان عىل الجانب اآلخر يبيك دون 

املتوفية...  لوالدته  إشتياقه  لكرث  توقف 

كان بالجدير به أن يكتفي فقط بإحتضانه 

بدون أي كالم!

شاباً  إنتباهي  لفت  الزوايا،  أحد  ويف 

فاجابني  االيام. تساءلت عن حاله  اثقلته 

بصمته! مل أستطع أن أقل شيئا!! ألين رأيت 

يف يديه سلسلة مميزة كُتب عليها تذكاراً 

ينظر اليه بحزٍن عميق ويذرف معه الدمع 

بهدوء ظاناً أن قطرات املطر سوف تخفي 

يف  أخفاه  حزنه،  أحداً  يرى  فلن  دموعه 

قلبه ثم بكاه يلَّ، فحملت همه معي مع 

باقي الهموم وحتى الضحكات وذهبت إىل 

حني عودة.

قطرة  مجرد  فكنت  قدري  كان  هذا 

ترى  القطرات،  آالف  من  واحدة  مطر، 

كل يشء ولكن ليس لها الحق بأن تتكلم. 

تداوي جروحاً وتفتح أُخرى تجمع البعض 

وتفرق البعض اآلخر بدون أي قصد ال لهذا 

وال لذاك.

بقلم: ريتا يوسف
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هناك  يكون  قد  والصواب  الخطأ  بني 
بخطئِه  متمسك  فاملخطئ  فهم،  سوء 
الطرف  األخر، وكذلك  الطرف  يقنع  حتى 
أو  يقتنع  حتى  رائيه  بصواب  املقتنع 
والَجذب  د  الشَّ بني  األخر.  الطرف  يقنع 
خيط رسعان ما ينقطع إن مل يرخي أحد 
وجهات  يف  االختالف  نجد  ولهذا  الطريف 
النظر سائد وبكرثة قد يكون بني الزوجني 
وبني األشقاء وبني األصدقاء والزمالء وبني 
الرئيس واملرؤوس وحتى بني رجال الدين 
ولو متسك كل طرف بوجهة نظره لحدث 
الَشقاق والِخالف وأمتد ذلك ملا هو أسوء. 
الزوجني والعقوق  الطالق بني  قد يحدث 
بني األبناء واالنتقام بني األصدقاء والزمالء 
العمل  يف  والعصيان  والجريان  واملعارف 
وغريه الكثري من ترصفات قد يكون سببها 

)االختالف يف وجهات النظر(

الفرنيس  للرسام  الطوفان  لوحة 
واقع  تُجسد  كور(  ديزيريه  )جوزيف 

أوروبا قبل عرص النهضة
اللوحة  هذه  قصة  عن  قراءيت  بعد 
أو  األرض  متثل  )األم(  املرأة  إن  اكتشفت 
والتطور  املستقبل  ميثل  والطفل  الحياة، 
عليهم  يظهر  واالبن  األم  وكال  واالنفتاح 
الصحة الجيدة والبرشة النظرة بينام العجوز 
عليه عالمات الهرم والشيخوخة حيث ميثل 
التاريخ والرتاث واملايض، وان الثالثة غارقون 

الرجل  لكن  واملوت  الوقت  طوفان  يف 
ينشغل بإنقاذ ذلك الشيخ العجوز الغريب 
وابنه  زوجته  تاركاً  عنه  بعيداً  يقع  والذي 

الذي من صلبه والقريبي منه.
أنها لوحة مثرية للدهشة واإلعجاب ملا 
تحمله بني ألوانها من معاين، تتحدث عن 
الرصاع بني املايض واملستقبل، بني املحافظ 
بني  والرجعية،  التجديد  بني  واملتحرر، 
املمكن  من  أنه  حيث  والتطور.  التخلف 
اإلنسان  يتجه  عندما  املستقبل  يغرق  ان 
إىل إنقاذ املايض بسبب تقديسه ملعتقداته 
حتى وان كانت خاطئة ال غري. هذه اللوحة 
كانت أخر حديث يجري يب مجموعة من 
األصدقاء. فكل منهم كان يبدي رائيه بها 
أن  قال  من  فمنهم  الشخيص  مبفهومِه 
حكمة  أرسار  عن  يعرف  العجوز  الرجل 
والحياة  املستقبل  وترك  املاضية  الحياة 
باملايض  يتمسك  بطبيعتِه  اإلنسان  ألن 
وغريه  املستقبلية  خساراته  معرفة  رغم 
الحكيم سينتهي  الرجل  إذا مات  من قال 
الرجل  بأن  ذكر  وأيضاً  والحكمة،  التاريخ 
الطفل  يعرفه  ال  كاٍف  علم  لديه  املسن 

فمن سيعلم املستقبل لوال املايض والكثري 
من اآلراء املختلفة التي تداولت وتناقشت 
منها سبب  البعض  األصدقاء،  وأُجريت يب 
ان  يفهمون  ال  ألنهم  بينهم  ما  مشكلة 

االختالف ذكاء وليس جرمية.
سياسة )إن مل تكن معنا فأنت ضدنا( 
خاطئة ألنهم ال يستوعبون فكرة ان رائينا 
رائينا!  أنه  ملجرد  بالرضورة  صحيحاً  ليس 
فال  لألمور  وحدك  نظرتك  عىل  تعتمد  ال 
بد من ان تستفيد من أراء الناس الن كل 
منهم يرى ما ال تراه. رائيهم الذي قد يكون 
صحيحاً أو عىل األقل مفيد لك. رأيك ليس 
تتناقش،  عندما  يكون صائباً  ان  بالرضورة 
النفس  املناقشة وإظهار  لهدف  تناقش  ال 
ال  النتائج  إىل  والوصول  الفهم  لهدف  بل 
لسنا  واالنتصار  التحدي  لهدف  ال  غري.. 
للود  يفسد  ال  الرأي  اختالف  معركة.  يف 

قضية.. فكال له زاوية يرى منها.
ناقش بهدوء.. ناقش برغبة بالفهم.. ال 
تكن فضاً، غاضباً، متمسكاً، متعصباً، عنيداً.

كن  أقول  ولكن  رايئ  بال  كن  أقول  ال 
مع الحق وتنازل عن رائيك ان كان خاطئ.

بقلم: رؤى مجيد
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الثقب األول / ملاذائيات
)1(

ملاذا ليس لدينا نشيد وطني يا أبتي؟
- ألن الوطن يف إجازة عن العمل.

)2(
ملاذا ال ننترص مثل فيتنام يا أبتي؟

- ألننا قتلنا جميع الرجال الذين بامكانهم 
ان ينجبوا مثل هويش منه.

)3(
ماهي وظيفة األمم املتحدة يا أبتي؟

- تستبدل األوطان باملخيامت.
)4(

يا  األخبارية  النرشة  مذيع  يكذب  ملاذا 
أبتي؟

- ويف أي موضع كذب؟
مدرستنا  يف  الشهداء  أرقام  زور  لقد   -
فقد ذكر مرصع ثالثة طلبة يف انفجار يف 
ثالثون  استشهد  والحقيقة  األمل  مدرسة 

تلميذاً يف االنفجار.
- أنه ال يكذب بل ينقل الكذب

- فمن هو الذي يكذب؟
- املصدر

- وملاذا يكذب املصدر؟
- يخاف علينا من الصدمة

- أي صدمة ونحن نعرف الحقيقة؟
- إذن يخاف عىل نفسه من الصدمة

- وهو يعرف الرقم الحقيقي أيضاً
- البد أنه يخاف عىل أحد من الصدمة

- ومن هذا األحد بتوقعك؟
- أحد ما يف املنطقة الخرضاء.

)5(
ما الفرق بني الدكتاتورية والدميقراطية يا 

أبتي؟
بنا،  األمر  تعلق  قدر  بينهام  فرق  -ال 
دكتنا  وقد  والكاف  بالدال  تبدأ  فاألوىل 
فأدمتنا  وامليم  بالدال  تبدأ  والثانية  دكا 

ومل تزل.

الثقب الثاين / العلم نور

طلب  )برضورة(  آمن  الضباط...  أحد 
الكليات...  إحدى  فدخل  والتطور،  العلم 
الحضور  عليه  تعني  فقد  ضابط،  وألنه 
السنة  نهاية  يف  )البكالوريوس(  المتحان 
فقط، ويف قاعة االمتحان، انتبهت املراقبة 
الطالب،  الضابط  هذا  خط  رداءة  إىل 
جداً..وغري  ردئ  خطك  )أشو  له:  فقالت 
غبية،  لسان  بانزالقِة  فأجابها  مفهوم!!( 
اعذريني..  )ست  قائالً:  سذاجة...  وبكل 
تره صاريل سنة من تعلمت أقره وأكتب(.

الثقب الثالث / طموح 

رجل وطني

أعرفه،  سابق  وضابط  مهندس  رجل 
يحمل  األمنية،  الدوائر  إحدى  يف  يعمل 
عسكرية(  علوم  )بكالوريوس  شهادة 
يدرس  حقيقيتان،  هندسة  وبكالوريوس 
اآلن يف إحدى الجامعات لنيل شهادة يف 
)القانون(، وحني سألته عن رس رغبته يف 
الحصول عىل شهادة القانون بعد أن بلغ 

من الكرب عتياً، قال يل: )أوالً طلب العلم 
أخدم  أريد  وثانياً  عيب،  ومو  فريضة 
ودقيق...  علمي  بشكل  ونايس  وطني 

وثالثاً، بليك أكدر أطور نفيس ودائريت(.

الثقب الرابع / تعليامت 

أمنيـّة

جمع  الجامويس(،  هليل  )أبو  النقيب 
التعبان، يف اجتامع أمني، وخطب  كادره 
)إسمعوا  وقائالً:  ومشجعاً،  موجهاً،  فيهم 
واحد  تشوفون  من  الوالدين!!!  مناعيل 
أريدكم  )الغانون(،  يحرتم  ما  بالشارع 
العافية،  وتنّسوه  أبوه..  أبو  تصمطون 
مغتده!!(  ما  )مغتدة  جامعة  وهذولة 
وتسوونهم  حمس،  تحمسوهم  أريدكم 
كون  إخويت،  إخويت  العافية،  طّشار  مثل 
تخلوهم كل واحد َحِدر نجمة، والتكظـّوه 
أبو مغتدة!!  لو  شايل صورة مال مغتدة 
العباس،  خبز  تخبزونه  كون  أريدكم 
الدميغراطية(  معني  شنهي  وتعلموه 
فنادى أصحابه بصوت واحد: )عد عيناك 

سيدي(.

الثقب الخامس / الرزق 

الحالل
دوامه  من  )املدكدك(  األمن  رجل  عاد 
وأخذ  نومه،  غرفة  يف  وجلس  الرسمي، 
يعد ما درت عليه وقفته الشامخة يف الـ 
)سيطرة( من رشاوى وهدايا و )أتاوات( 
النقدية،  األوراق  رص  أن  وبعد  قانونية، 
و )رضبها الستيك(، قبـّلها، ووضعها عىل 
الله  لله...  الحمد   !! )إي  وقال:  جبينه، 
والسوالف  والتسليب  للبوك  يعوزنه  ال 
املكرسة مال قبل.. هذا رزق حالل وطيب 

وسهل... وبالقانون هامتني(.



أشعار وقصائد

لست بشاعرة إمنا أنا دهشٌة 
يف عيون قارئ

فعلى قارعة الفصول
ذاب ثلجي وصقيعي من مجر الظمأ

فانتظرت قطار الرحيل
وارتديت ثوب اللقاء 
وعند ناصية الزهور 
عانقُت مرافئ الصمت

من هبات الوجد ونعيم الوعد
أحتسس نبضي بدقات أقدامي 

فتموسق أرضي 

ألقطف من أغصان روحي 
زيزفون عمري 

واقتحم زوايا فكري
فأستقي من كفوف السماء 

نبوءات الغيم 
فتمطر رؤياي آماالً ....

فيتلون الغروب أجنحًة كآتون
ووهجاً كأوراق اخلريف

ترشقنا بزهور حمبة 
وفراشات ناسكه يسيل 
من فمها لغة األرواح 

يف  حمراب العهود

وألجزم العلة من أجبدييت 
إىل فحيح األحزان 

تتهاوى وتثمل
من فمها سم اخلوابي

سبايدر مان

إحدى  يف  سفره  جواز  منه  سقط 

حني  ولكنه  له،  ينتبه  ومل  السيطرات، 

سفره،  جواز  يجد  ومل  البيت،  وصل 

السيطرة،  يف  أسقطه  رمبا  أنه  تذكر 

وعاد إليها يف اليوم التايل، وفعالً، وجد 

الجواز بحوزة أحد املنتسبني، ولكن هذا 

املنتسب، ماطل يك يبادل الجواز مببلغ 

)هدية(، وحني يأس املواطن من إقناع 

املنتسب، ذهب ليشتكيه عند الضابط، 

بكل  وجاء  القصة،  الضابط  سمع  هنا، 

هدوء إىل هذا املنتسب، ووقف أمامه 

قليالً وأخذ يدقق النظر فيه، ثم فجأًة.. 

)صمطه بعجل معدل( كاد أهل املرشق 

واملغرب أن يسمعوه، وصاح باملنتسب 

رواتبكم  الكلب!!  ابن  )كلب  غاضباً، 

حرامية؟؟  وبعدكم  باملاليني  صارت 

هنا(  أبوك  أبو  أحرك  ال  الجواز  جيب 

فأخذ الجواز، وأعطاه للمواطن، واعتذر 

أخوية، هذا  )أعذرنا  قائالً  املواطن  من 

وأمثاله اليل طيّحوا حظ البلد، وشوهوا 

وغري  )املرواين  وخلوا  سمعتنا(... 

املرواين( يحجون علينه.

اآلن  لحد  املواطن  هذا  باملناسبة، 

املنتسب  هذا  )خاف  يقول:  )خايف(، 

السيطرات،  من  بوحدة  يشوفني 

منو  وتايل  )إرهاب(،  تهمة  ويرتبيل 

يفيدين؟(

فريال يوسف

تأجَجْت حناجُر شقائِق النعمان 
مغاِزَلًة أناماًل كاحلريِر، بل أنَعم، 

ُسَلُمهااخلماسي يساراً، أحلاناً 
بيمينها تداعُب نياط القلِب طنابرياً، 
يستلقيمنها الُعنُق على أكتاِف املرمِر. 
ال الليل يرتوي ُقبلًة من شفاٍه نالت 
اخلموَر رشفًة.. وال أمحُر الورِد من 

شدِة اخلجِل إسرتشدا،

 دعيين أدغدُغ ضياَء الشموِع وحشًة 
للرباعِم نغمًا، ُمراقصاً حناَء اخُلَصِل 
ُمسرتساًل قطراَت املطِر أرجوحًة. الٍه 
أستفيُق مسائي وروعةاألحداِق تؤوُب 

جلنَي الصدِر كونا. 
 هيهات، أن يكوَن لتلجلجي ِغنوًة 

وألنطواءاتي إنكسارا. ويطول احلنني 
تائقاً ألواَن ِعطُرِك. وأتشتُت نبيذاً على 
مساماِت اللهِو أنشودًة تأبى الرحيال.

أ  جنوٌن يف جنوٍن هذا؟ أم مناجاة 
مغروٍم يتلوى حتت سياط النوى أبلَه..

 ويصمُت الزمُن، صمَت األوتاِر يف 
الكهِف األجَوِف، وتتعاىل كُرتبِة هديِر 

الغديِر أسراباً من الغمغماِت.
 وشهرزاد ما زالت حتتسي الورَع، 

قهوًة، مداعبًة سيَف شهريار. 
 وهل حقاً الَذ بالفراِر األطيِب؟

د. خليل مرويك
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لوحات فنية

باسم  واملعروفة  اللوحة  هذه  قصة  تُعترب 

القدمية  القصص  إحدى  من  الروماين(  )العطاء 

هذه  تسجيل  تم  الرومانية.  الشعوب  عن 

 Factorum ac dictorum( كتاب  يف  القصة 

memorabilium( أي )الكتب التسعة لألعامل 

للمؤرخ  القدماء(  للرومان  املأثورة  واألقوال 

الروماين فالرييوس ماكسيموس.  وقد قام العديد 

من الفناين برسم هذه القصة يف لوحاتهم، اخرتنا 

منها لوحة الفنان اإليطايل بيرت بول ربنس وهو 

أحد فناين عرص النهضة والفن البارويك.

والقصة هي عن رجل مسن اسمه سيمون حيث 

وضع يف السجن وحكم عليه باملوت جوعاً وكان 

)بريو(  ابنته  عدا  بزيارته  ألحد  مسموح  غري 

يتم  بزيارته كل يوم وكان  لها  التي كان يسمح 

إدخال  تستطيع  ال  حتى  دقيق  بشكل  تفتيشها 

الطعام ألبيها. كانت بريو تشاهد والدها وحياته 

تتالىش بسبب الجوع ويذوب أمام عينها رويداً 

رويداً حتى أقدمت عىل فعل ال ميكن ألحد أن 

حليب  من  والدها  بإرضاع  قامت  حيث  يفعله. 

أثدائها وهكذا كانت متيض األيام إىل أن رآها أحد 

سبب  مام  والدها  بإرضاع  تقوم  وهي  الحراس 

لحبها  وتكرمياً  الحكم  وملنفذي  للحراس  صدمة 

الحدود  كل  تخطى  الذي  لوالدها  وإخالصها 

واألعراف أطلقوا رساح والدها.

زخرفة الصليب املقدس

صليب مزخرف بألوان زاهية 

وجذابة ومكتوب حواليه 

"الصليب ظفر.. الصليب 

ينترص..صليبك يكون.. سور 

النفسنا".

ويف قاعدة الصليب مكتوب 

"بك ندغر أعدائك".

وهذه الزخرفة كلدانية قدمية 

جداً ووجدت يف املخطوطات 

الكلدانية منذ 15 قرن وقد 

يستعملها ويخططها أكرث 

الخطاطني الكلدان املشارق يف 

مخطوتاتهم.

بيرت بول ربنس
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أخبار الجالية / إعداد سمري صفار

حفلة عيد األم يف إرسالية مار افرام 

الكلدانية يف جنوب ملبورن بتاريخ 

2018/5/13

نادي بابل الثقايف يحيتفل بشريا ربان 

هرمزد )نور املرشق الساطع(

يف 21 نيسان 2018

شريا مار أدي يف ملبورن

2018

انتخابات الربملان العراقي

يف ملبورن 2018

بحضور راعي األبرشية مار أميل 
نونا، إرسالية مار أفرام تحتفل يوم 

2018/6/17

الذكرى التأسيسية السابعة إلرسالية 

الروح القدس للرسيان الكاثوليك - 

ملبورن 18 - 20 آيار 2018
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إعداد نضال هنودي

طريقة العمل:

البصل، . 1 البقدونس،  يقطع 

النعناع، البندورة

الربغل، . 2 الخضار  إىل  يضاف 

الحامض، زيت الزيتون

بيض . 3 مع  السلمون  يلف 

السلمون والخبز املطحون

املقادير

• فيليه السلمون املدخن 70 غم	
• بيض السلمون 10غم	
• بقدونس ½ باقة	
• بندورة 40 غم	
• بصل أخرض 20 غم	
• برغل 7 غم	
• نعناع 3 غم	
• حامض 30 غم	
• زيت زيتون 20 ملغم	
• خبز مطحون قطعة واحدة	

سيديت
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عالج شحوب البرشة

تربش حبّتان من الخيار الطازج . 1

بعد غسلهام جيداً.

برش . 2 إىل  بيضة  بياض  يضاف 

الخيار وميزج معه.

من . 3 ملعقتني  مقدار  ميزج 

الخليط  مع  الجاّف  الحليب 

السابق.

يفرد الخليط الناتج عىل الوجه، . 4

ثّم  ساعة،  لثلث  كذلك  ويرتك 

وبعدها  الفاتر  باملاء  ينظف 

باملاء املثلج.

من . 5 والتخلّص  الدهون  إذابة 

الشوائب

تستخدم الوصفة التالية إلذابة . 6

الشوائب  وإزالة  والدهون 

الوجه،  مسامات  يف  العالقة 

والقضاء عىل الرؤوس السوداء:

من . 7 كوب  نصف  مقدار  يغىل 

مقدار  مع  البابونج  أزهار 

املاء يف قدر معدين  كوبني من 

مغطى، وذلك لحبس بخار املاء 

بداخله.

مع . 8 املعدين  القدر  يكشف 

لبخار  الوجه  بتعريض  البدء 

املاء املتصاعد منه، مع مراعاة 

ترك مسافة كافية ما بني القدر 

والوجه ملنع حدوث حروق أو 

تسلخ عىل البرشة بفعل حرارة 

بخار املاء.

والقدر . 9 الرأس  تغطية  يفضل 

مبنشفة أو قطعة قامش لحبس 

بخار املاء ألطول وقت ممكن.

البخار . 10 من  الوجه  ينشف 

يفرك  ثّم  عليه،  املتكاثف 

املسامات  إلغالق  الثلج  بقطع 

املفتوحة بفعل حرارة البخار.

يوضع زيت الزيتون عىل الوجه . 1

حتّى  دقائق  لبضع  عليه  ويرتك 

ميتّص أكرب قدر منه.

متزج ملعقة من النشا مع بضع . 2

قطرات من املاء البارد، ثّم يفرد 

املزيج الناتج عىل الوجه.

الوجه . 3 عىل  النشا  مزيج  يرتك 

ثّم  أدىن،  كحّد  ساعة  لثلث 

ينظف باملاء.

الدقيقة  الخطوط  ظهور  ملحاربة  التالية  الوصفة  تستخدم  التجاعيد:  مقاومة 
ً والتجاعيد عىل الوجه، وتساعد يف إبقائه مشدوداً ونرضا

تستخدم  الواسعة:  املسام  عالج 
الوجه  بثور  لعالج  الخلطة  هذه 

باإلضافة  املفتوحة،  املسامات  وتضيق 

تخلفها  التي  الحروق  من  التخلص  إىل 

الشمس عىل الوجه

تقرّش موزة خالية من السواد، ثّم . 1

تهرس باستخدام الشوكة.

الحليب . 2 من  ملعقتان  تضاف 

املوز، ومتزجان  الطازج إىل هرس 

مزيج  عىل  للحصول  معه 

متجانس.

سيديت

جميع . 3 عىل  الناتج  املزيج  يطبق 

مناطق الوجه وخاّصًة املناطق التي 

مثل  الدقيقة  الخطوط  فيها  تكرث 

محيط العينني والفم.

يرتك املزيج عىل الوجه لربع ساعة . 4

ثّم يغسل باملاء.



منوعات

بجانب  للجسم  العامة  الصحة  يعزز  وهو  امليش: 

أنه يساعد عىل التخلص من امللل، وهو يساعد يف 

شحن الطاقة الداخلية لنا وربطنا بالطبيعة الجميلة 

من حولنا.

ما  كل  عن  للتعبري  طريقة  أفضل  وهي  الكتابة: 

بإضافات  بسيطة  أشياء  توصف  وتجعلك  تريد، 

من  ستقوي  أيضاً  وهي  كثرية،  جميلة  وعبارات 

لغتك ومفرداتك.

والقراءة  صديق،  خري  هو  الكتاب  فحقا  القراءة: 

تعطيك معرفة كبرية وتساعدك عىل االتصال بذاتك 

وتحدث  جيدة  قيم  بناء  يف  وتساعدك  ومبشاعرك 

تغيري يف شخصيتك وحياتك.

األلعاب: وهي أحد أسهل الطرق التي تقتل امللل، 

وهي متوافرة دامئاً سواء يف املنزل أو خارجه، وهي 

أكرث األشياء التي يقبل عليها الشباب دامئاً للتسلية 

والتخلص من امللل.

عمل قامئة باألشياء املطلوبة: قد يكون أحد أسباب 

الشعور بامللل، هو األشياء الكثرية املرتاكمة والتي 

سيجعلك  القامئة  هذه  وعمل  بها،  القيام  عليك 

تحدد األشياء املطلوبة منك بالضبط وحتى التفكري 

يف زيارة أماكن جديدة أو أخذ دورة معينة.

التي  األشياء  أفضل  أحد  وهو  جديدة:  لغة  تعلم 

معرفتك  وستوسع  اإلطالق،  عىل  بها  القيام  ميكن 

باللغة وبالبلد صاحبة اللغة، وقد أصبح هذا األمر 

سهل للغاية من خالل التطبيقات أو عىل اإلنرتنت.

بتجربة  القيام  بامللل ميكنك  الطبخ: فعندما تشعر 

ترغب  التي  املكونات  كل  وإضافة  وصفة جديدة، 

بها، وستكون فرصة رائعة إلظهار مواهبك يف الطبخ، 

وأيضاً تناول طعام شهي يغري حالتك املزاجية.

تصفح اإلنرتنت: وبالرغم من أننا نقوم به كثرياً، إال 

أنه غالباً ما يكون للعمل أو الدراسة، ولكن تصفح 

التعرف  عىل  سيساعدك  الفراغ  وقت  يف  اإلنرتنت 

عىل كم معلومات كبري، ال تتاح فرصة له يف روتني 

الحياة العادية.

شجع  فراغ  وقت  تجد  فعندما  مبدعاً:  تكون  أن 

الكامنة،  مواهبك  واكتشف  التخيل  عىل  نفسك 

فيمكنك مثالً تخيل شكل جديد لديكور بيتك، أو 

أسلوب جديد يف عملك.

أسهل  وهو  فيلم:  مشاهدة 

سواء  امللل،  لكرس  طريقة 

عائلتك،  مع  أو  مبفردك 

بعد  كبري  بتغيري  وستشعر 

مشاهدته.
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• الرابطة الكلدانية	

املركز بغداد

• السيد اراس صادق	

Harcourt Estate Agent

• املحاسب القانوين عدنان هرمز	

A.Hermiz Accounting Services

• السيد وليد بيداويد	

Brookwood Receptions

Aghadear Catering

• مطعم بغداد	

• االنسة نضال هنودي 	

• السيدة رغد ثامر	

Sendibad Travel

• السيد متي متي	

M & S Tiles

شكر وتقدير:
تتقدم مجلة بابلون بالشكر والتقدير لكل الداعمني للمجلة 

انطالقا من حرصهم عىل دميومة اصدار املجلة ودعامً للحركة 

الثقافية يف ملبورن أسرتاليا والتي هي يف خدمة ابناء الجالية

• الدكتور بسام عطار	

• والدكتورة أميان بهنام	

Dental Clinic

• السيد عصام كوركيس مسو	

Modern Body Repairs

• السيد وسام مويش وسامل متى	

Bambo Restaurant

• السيد رسدار بولص	

Alfa Smash Repairs

• السيد سعيد يونان	

KLMES Business Brokers

• السيد نسيم يلدو	

لبيع ورشاء العقارات يف العراق

• مطعم وكافرتيا نادي ابفيلد 	

الريايض العائيل

منوعات
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شعر كلداين

مغِبألتن ّمن ًمامذوىي دطوآلثِنِا مِري اٍفَرم
ٍ
د

رست
ٍ
دطوآلثِنِا مِري ن

ٍ
و

ا
ُ
ملٍحمتن دَنةآلقروألن بىًِلين ةلِةآلِا يِومِظآلا دثِعوآلةآلِا دنتنوِي

ٍ
كستن و

ٍ
مط

ٍ
و

دآلاٍربعِبشٍبِا
ٍ
ةآللِةآلِبشٍبِا و

ٍ
ةًرينبشٍبِا و

كةصا دمامذا دبعوت

ةرينبشبا دبعوت

اَِل  قٍدآلمِيِا:  دمِوةثِا  ًمامرِا 
بقٍْدمِيوآلةآلِا قرت شقوآلل شوآلثقِنِا

بضضتٍب: ةنت.
ٍ
وبِةٍرًديخ عوآلنِيِا: ح

َبفرتشوآلةآلِا:  وًدركوآل  بىِونِا:  َشعوآل 
كةآلِثِا  بىِدآلت  لٍن  َدمشوآلًرا  ىِا 

ٍ
د ودّمن 

ي دتلٍي 
ٍ
دآل اٍِلِا: كٍمَدخَرح ةِا اِن

ٍ
بي

داٍِلِا:  َبزدوألعةآلِا  َعلٍن  مٍبؤوألًةا 
تلِى  كلتةآلِا  دبِعوآلةآلِا:  ًمامًذا  داِنت 
داٍِلِا:  هًلنبِا  وشٍفلٍفةِا  َدؤلوألةآلِا 
ا دتِن بتُشا: وٍملٍفةِا 

ُ
سةِا َدعثِد

ٍ
وشٍك

تًلى  وٍملفِنِا  شٍفتًذا:  دوآلبًِذا  دَعل 
هوآلشِا  دكًلى  تًلى  دَلشِنِا  بدوآلكةآلِا 

ًعدةِنِيِا:

دفِيش  دبًِعا  مضن  ىظآلا 
ٍ
ىه

ٍ
ه كوآلد 

نتنِا هًلنبِا داٍِلِا بفٍرؤوألفِا دكلٍن: 
ٍ
ح

ىهِىظآلا 
ٍ
وه لِن: 

ٍ
مبٍد ذمًٍحا  وكطًِلب 

كوآلد  بتشِضضةٍن  ل 
ٍ
مبٍد لٍن  شَِكس  َكم 

كفٍيَشح  ًكانوآلةآلِا  َدبهِو  كامَتر: 
خنتًفا  فٍيَشح  دِل  مِرٍن:  ّمن  ماٍدًبا 
كنَِؤح  ْاًحذًنا  ىِظآلا 

ٍ
وه دعِلمِا:  َعم 

دتِن:  حطُِىا  ّمن  دعرًتا  دفٍيَشح  لٍن 

ِل  كوآلد  ذمًٍحا:  لًبح 
ٍ
وط ومشٍَفلَفح 

َدهيِنِظآلن:  دفوآلرقِنِا  سٍثرِا  كقٍطَعح 
َلبِا  ملٍر  مِريِا  قٍرتثِا  دتًلى  ًبيد 
ةثرتِا: وملٍر روآلحِا ٍمكتخةِا كفًِرق: 
م داِنت وداٍيخ اِنت عوآلدآلذًِنا اتة 

ٍ
وبٍد

َدبهِو  لٍن  شحِا 
ٍ
كح ًمامًذا:  اِنت  بهِو 

َدكفٍيشت  ن 
ٍ
امت  ِ آل ٍشًعح  شرتوآلةآلِا 

ٍ
ك

َقرًيا: كوآلد ِل ٍمكليِا لٍن: ىِدِخ تلِى 
لَقذيًِنا  دٍمًؤاةآلح  دىِو  هلتةآلِا: 
ن َدكفٍيشت َقرًيا: كفِيش 

ٍ
دًمامرِا امت

واِف  ا  وكِبً وفٍشٍمنةِا  شِا 
ٍ
ح َمليِا 

معت ٍمدموألًعا مٍبرتروآلةآلِا: وَلبِا 
ٍ
مد

شحتقِا اٍِلِا ل

ن دقًِام بَةَششةِا 
ٍ
 كٍمسًل ًل: وامت

ريوآلةآلِا: كوآلد ِل َكمٍبَبز 
ٍ
َكمزَِمر بك

يِومِا  وكًلى  وةِمِا:  اِخِا  َرعيًِنى 
ةِا  سقِا 

ٍ
شِا بىًِوا: ؤلوألًةى كي

ٍ
ح بهِو 

طُِبا:  دَبسُما  َعطرِا  ًميخ  ٍشيِا: 
َدمرِزًل  وىِو  قبألتِل:  َدثحِا  وًميخ 
َبد  دًمامًذا:  دَقريِا  َدشِعِا  َعل 
بِعوآلةآلِا:  كلِى  دتلِى  َبهيًِنى  حِشث 
َبلحوآلدآلِى  دٍمزموآلًذا  بَةَششةِا 
زوألدِنِا:  دتًلى  وَقريِنِا  كفٍرشِا: 
وكنًِفق لٍبًِيا دّمن دِل َعلةآلِا لزَمةِا 
ا: 

ُ
عِلمِنِي ا 

ُ
ةوآلنِي وَكمةًِنا  : وكيِةث 

وكاتزَل كفًِلح مّبندت قوآلردِحِا َىل 

تًلى  تدآلتعِا  وىِِدآلت  َقريِنِا:  َدكحًِةم 
داِف مِا داًِةا وقًِام  بَةَششةِا: َكم 
بٍرَبز ةِمِا َرعيًِنى بىِو ّمندت َدشًبق 
ا بٍطتُل َدًشع ًل اِو 

ُ
ًل: اِو بةوآلنِي

شَب: 
ٍ
َدكح ًديخ  ْاًحذًنا:  ةِا  لٍي  كةًِنا 

ّمن  ًل  دىًِوا  حوآلسرِنِا  َقؤِا  ًل  لٍية 
ةآليِظآلا 

ٍ
ىِدآلت ىمٍيِنوآلةآلِا ٍمن داتة ًل ن

ّمندت  دآل 
ٍ
ح وكل  ع:  ِشً شوآلد  ع  دِشً

ِل  وَعلٍن  ًل:  كعًِبدآل  ىِو  َدكشًِفًرا 
م اِوِا َدمرِزَل لِنت دّمن 

ٍ
رَدم: بٍد

ٍ
مد

لَعل: ِل قٍط هَليًِنى كهًِلز ّمن طِثِظآلا: 
ا: 

ُ
زِي

ٍ
ح ةِا  ةعٍسةِا  كىًِوا  واِف  اَِل 

وىِو  موآلسًليةآلِا:  كفٍيشِا  وؤوآلرةٍن 
ع َقريِنِا:  َدكةًِبر هيًِنى وكقًِوا وِشً
برتِا َبلحوألًدى كقًِطف 

ٍ
ِل يوآلةآلرِنِا ك

طِثةِا  َعلةآلِا  واِف  اَِل  هيًِنى:  ةِا 
زوألدِنِا  وَفرعوألنِا  كفِيش:  ْاَحذًنا  ةِا 
يبوآلًةى 

ٍ
بط دىِو   : مِرٍن  ّمن  كقًِبل 

وَكمهًِوب  وبِعوآلةٍن:  ؤلوألةٍن  كقًِبل 
َميخ  لٍن  ىَبل 

ٍ
وكي دتِن:  بوآلقًِذا 

كلٍي  دبألتًرا  وفٍيشت  دحًِىح  َؤثيًِنى 
ا دتِن: اًِمني.

ُ
ي
ٍ
يِومِظآلا دح

وعًِنني اًِمني. واٍَقف ىِركِا عوآلنِيِا: 

قبل  مرن  علني:  اةرخم  مرن 
بعوةن مرن اةرعا لعبدّيك

ܠܩܿܘܵܫܵܝܐ )ܐܨܦܝܚ( ܪ ܙܿܘܪܝ� ܐ�ܿ ܡܝ� ܵܡܵܫܐ ܣ�ܿ ܫ�ܿ
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Why we 
write?

“I think when I write more accurately – 
when I write, I’ll be a better human and more 
peaceful person,” says Rick Moody Why 
do we write? Such a big question cannot 
be answered by a single article or a few 
lines; but, in short, there are many reasons 
and multiple goals, especially in the era of  
the Internet and globalization. Writing 
is a dump )discharge( of  what the writer 
carries in terms of  what he experiences 
and what he suffers or what he has stored 
in his memory. One person may write about 
any subject without a specific goal but only 
to fill the space. Another writes only out 
of  love of  appearing, and saying that he 
is, a writer. His works are written under 
glittering titles )pay attention!( especially to 
explore some sensitive issue that will incite 
the reader and exacerbate divisions between 
different opinions, religions, nationalities 
or ethnicities. Because he has created these 
divisions, he will become famous. Others 
again write only to invite negative criticism, 
starting from a single point of  view. Yet 
another tries to force people to adopt his 
idea, without admitting to the possibility of  
error or entertaining debate, trying to give 
it the status of  holiness. There are those who 
write to urge others to adopt a particular 
approach or philosophy or doctrine. On the 
other hand, there are pens to be respected 
due to their balanced approach and positive, 
constructive criticism, as they raise and 
deal with issues in a neutral and scientific 
manner. These writers hold themselves to 
traditional honesty and responsibility in 
their writing. Such an author’s intellectual 
product reflects his personality and it can 
be regarded as his resumé; its shadow will 
continue to follow the writer. A writer 
must maintain an element of  surprise. 
The astonishment in everything that he 
finds around him helps him not to repeat 
himself  and his topics, which would make 
his product boring to the reader and 
recipient. Writers, including some of  the 
most prolific, pursue all of  the remains and 
returns, but is it possible for such a writer 
to have a respectable place in the culture or 
among the readers, since he did not meet the 
specifications of  the professional writer???? 
We also note the type of  writer who destroys 
the moral principle of  his writing and 

English Articles

•	 We used to wear dirty 
clothes and clean 
hearts. Nowadays, our 
clothes are cleaner 
than our hearts.

•	 Do not admonish too 
much because you will 
end up having nobody 
left to admonish.

•	 Do not judge people so 
much by their words 
because many of them 
have their hearts in 
their pockets.

•	 The more happiness 
we have in a certain 
area, the more it will 
decrease in another 
area, for this is 
heavenly wisdom of 
equality.

•	 The difference between 
civilized man and 
uncivilized man is like 
the difference between 
running water and 
stagnant water.

•	 Always gauge your 
status in the hearts 
of others with a low 
ceiling so that you will 
not shocked later.

From My
Scattered
Thoughts
By: Dr. Amer Maloka
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becomes a Warrior of  the Word, choosing 
each word selectively, twisting the arm 
of  other words, and electing good words 
designed to convince those who disagree 
with his opinion, yet he looks like a soldier 
or knight who is still keeping to the code of  
chivalry. The writer may fail to emphasise a 
certain idea or over-stress another. This is 
acceptable when it happens occasionally and 
when the writer recognises it, courageously 
admits it and apologises. But insistence 
and persistence, trying to address the 
mistake with another mistake, without self-
examination or accountability will certainly 
not produce an end-result in his favour. 
Writing is no longer a luxury or a quest 
for fame or material gain; writing carries a 
responsibility for honesty. There must be 
a goal to what we write; we must deliver 
a noble message through our writings. 
Most writers are committed to trying to 
write on different subjects dealing with 
Iraqi issues and various other human and 
intellectual issues. They do this so as not to 
lock themselves into a fixed, rigid structure, 
specialising only in religious or national 
issues, but to expand to include more issues 
that concern a person as a human being and 
fewer of  those qualities and temporary titles 
of  a nature that do not assist participation 
in this complex world, a world that is 
different in everything yet is integrated 
in this difference. Displaying personality 
in criticism and writing is detrimental. 
It is a reflection of  the situation and the 
environment experienced by the writer. To 
reflect the writer’s sick environment and 
social situation or his poor cultural situation 
or his living conditions is emphatically 
not good. Personality turns the writer or 
critic into a swimmer in a mouldy swamp, 
and the deeper he dives into it, the greater 
is his ordeal. The writer or critic must be 
characterized by a deep personal honesty. He 
should be aware of  the type of  criticism he is 
writing and should attempt to gather all the 
information about his subject. Mentioning 
the negatives must also be matched by the 
positive points if  they exist. How badly 
we need truly creative writers and men of  
culture in our time! How greatly we need 
them in these dark times, when so many 
people have declared a quit from the values 
and principles that form the intellectual role 
model for the rest of  society. And how we 
need a consciousness and awareness of  the 
needs of  the community. We need to be 
honest to the letter or the word, even if  it is 
on paper, where paper is a reflection of  what 
is inside us. I would like to say that difficult 
times are those times when nations face the 
challenges of  existence and continuity. They 
require a culture that carries the meanings 
of  strength and advancement. In this era, 
in this dark era, policies are hostile to every 
human being and nation through their 
destruction of  the foundations of  society, 
through sects and sectarian wars, through 
the dissemination of  ideas and practices that 
destroy all values. How greatly we need the 
philosopher. Real creator and intellectual 
who dedicate his life to the spiritual and 
material advancement of  his nation through 
his pen and writings, elevating the intellect 
spiritually and morally, assisting it to 
conquer the spirit of  frustration and defeat 
in man and contributing to the transition of  
culture toward modernity.

By: Dr. Amer Maloka
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We note that many institutions of  
mercy, schools, humanitarian organizations 
and churches are called “Good Samaritan” 
after the Samaritan )a man whose faith was 
based on the Samaritan Torah, contrary 
to the teachings of  the Jews(. The Jews, 
who worshipped the Lord God Almighty 
and followed the divine Law and the Old 
Testament, disliked the Samaritans and 
considered them unbelievers who did not 
apply the law, but are martyred by Christ, his 
good deeds and his mercy. Jesus commanded 
us to do his works: "Who of  these three, 
do you think, was a neighbour to the man 
attacked by the thieves?" He said, "The one 
who treated him with mercy.” He said to him, 
“Go and do likewise." 

The story of  the Samaritan 
One day, Jesus tells a man that he must 

love his neighbour, and the man asks Jesus, 
"Who is my neighbour?" Jesus knows what 
this man thinks: the man believes that 
people are his own race and religion. Jesus 
sometimes teaches a story... He tells a story 
about a Jew and a Samaritan, 

and this is the story of  Jesus: One day 
a Jew was travelling down a mountain road 
to Jericho, and robbers suddenly attacked 
him, took his money and beat him until he 
was about to die )Luke 10: 25-36( Afterward, 
a Jewish priest )a religious man who was 
interested in the rites of  prayer( passed by, 
saw the man who was beaten, crossed over 
to the other side of  the road, and went 
on. Another person, a Levite )the Temple 
employees, who were interested in priestly 
rites and sacrifices( also failed to help the 
beaten man. Only a Samaritan came to 
the help of  the Jew. He placed balm on his 
wounds, then he took him to a place where he 
could rest and recover. After completing his 
story, Jesus says to the man who asked him: 
"Which of  these three do you think acted 
like a neighbour to the injured man? Was it 
the priest, the Levite or the Samaritan?" The 
man answers: "The Samaritan man behaved 
best to the injured man." Jesus says, "You are 
right; go and treat others in the same way."

Who is my neighbour, according to 

the Gospel? 
The best neighbour is every person who 

approaches others with love, even if  he is a 
stranger or an enemy, and thus transcends 
his narrow view that restricts the definition 
of  “neighbour” to the members of  his own 
people only. In the light of  God’s Word, the 
unilateralism and legitimacy of  the Sharia 
scholars fade away. “This is how we know 
what love is: Jesus Christ laid down his life 
for us. And we ought to lay down our lives 
for our brothers and sisters. If  anyone has 
material possessions and sees a brother 
or sister in need but has no pity on them, 
how can the love of  God be in that person? 
Dear children, let us not love with words or 
speech but with actions and in truth”. )1 John 
3: 16-18.( Thus his question turned from 
"Who is my neighbour?" to "How can I be 
a neighbour to every human?" Love is not 
just a feeling but a set of  concrete acts of  
compassion. 

The story of  Alia Saleh Khalaf  (also 
known as “Umm Qusay”):

 Umm Qusay is an Iraqi woman from 
a Sunni Muslim background who has 
sheltered and rescued 57 people from Shia 
and other minority communities in her 
humble home. She did not consider the 
risk to her life but acted from the mercy 
of  her heart. She and her family lived in 
the province of  Salah al-Din. They risked 
a great threat when they decided to rescue 
students from Spyker Air Base who had 
managed to escape the genocide. They did 
not think about the consequences when 
they hid them in their home. The fugitives 
remained there for several days until she was 
able to arrange a safe exit for them and they 
re-joined their families unharmed. During 
the Spyker massacre of  2014 she saved the 
lives of  57 men over a period of  17 days by 
hiding them in her home. What she did was 
a great deed. To save one life from murder 
is like saving the lives of  the whole human 
race. She has saved whole families, not just 
individuals. Because of  her extraordinary 
courage, the First Lady of  America, Melania 
Trump, honoured her with the 2018 US 

By Raghad Sayegh

State Department Award for Women's 
Courage, awarded to the most courageous 
women in the world. The loyalty shown 
by these young people to the visit of  the 
mother who had protected them and saved 
them from an oppressor one year after the 
events was the crown of  pride, nobility and 
generosity. It was a challenge the ferocity 
and cruelty of  those who had the power to 
kill her family. But it did not occur to her to 
disappoint those young people whom she 
had taken away. This Iraqi woman was a 
compassionate, devoted mother who earned 
appreciation and respect. 

Some may wonder what the 
relationship between the two stories is:

 When the good Samaritan saved the 
Jew, he did not think of  his race and religion 
and the degree of  kinship that brought them 
together but thought of  the mercy of  his 
heart. The same thing happened with high-
mindedness of  Umm Qusay, who acted with 
the mercy of  her heart.

 It is our duty today as a nation of  
mothers, community leaders, teachers and 
priests to urge acts of  mercy and love. This 
will remove from our world the black pages 
written by many who have abandoned faith 
and all that the teachings of  the Church 
call for, such as love, forgiveness, respect 
and acceptance of  the other. People need 
to provide humane structures and create 
an atmosphere of  love and freedom so that 
"the direction of  human culture is to spread 
salvation, the kind that faith enlightens, 
the gradual knowledge that the young man 
receives from the world, life and man.” 
As Pope Francis says, mercy is a virtue, a 
platform of  conduct, a system of  thought 
and culture. Mercy is a way of  helping 
others without stopping to ask whether they 
deserve this compassion or not but bestowing 
it as soon as they need this compassion. A 
culture of  mercy is a culture of  giving and 
giving, a culture of  life, a culture of  humility, 
a culture of  love, a culture of  peace. A culture 
of  compassion is a culture of  alleviating 
the pain of  people suffering from sickness, 
destitution, humiliation and injustice. 
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The story of  the Samaritan and Alya 
(Iraqis' Mother) 
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World Cup 
Qualifications
- France 1998 -

In the mid of  1998.. Eight 
years of  the economic 
embargo on Iraq have 

elapsed. As a result, Iraqi life was 
deteriorating whether from the financial, 
social and psychological points of  view 
and the situation was the same in sport. 
In the preliminary group Iraq was in a 
comparatively weak group with Pakistan 
and Kazakhstan. Nevertheless, we were 
worried before the beginning of  the 
qualification tournament, keeping in 
mind the big drop of  Iraqi sport level 
after eight years of  Iraqi-Iranian war and 
another eight years of  embargo.
 The first round of  the 
qualification tournament was easy as we 
managed to beat Pakistan with a dozen of  
goals in the two home and away matches.
The second round started with losing 
the home match in Baghdad against the 
Kazakh team 2 – 1. Accordingly, the hope 
of  qualification decreased as the second 
match will be more difficult on the 
Kazakh field and in front of  their fans.
 During the training prior to 
the next day match, one of  the fans came 
to me asking: I knew that you are the 
Iraqi team doctor and you speak Russian. 
Da.. I answered, which means yes in 
English. You know doctor, he proceeded, 
tomorrow we will beat you.. Do you know 
why? Because your players are so weak 
physically.. Not speaking about football 
techniques, but we will beat you by our 
fitness and our good body built!

 On the next day the Kazakh 
players were not playing football, but 
they were fighting to get the win. As a 
result, our players were shocked with the 
stormy attacks of  the opponents, which 
was fruitful after few minutes to score 
and lead the first halftime 1-0.
 In the second halftime the 
dangerous attacks continued to reach the 
end of  the match with the score board 
indicating the result of  3-1 in favor of  
the hosts.
After this disappointing result we 
received bad news from Baghdad; As a 
punishment to the bad achievement in 
the match, the orders were to cancel our 
air tickets! This means that we should go 
back home by buses via Turkmenistan 
and Iran. This will take between 5-7 days 
apart from the difficulty of  getting entry 
visa of  these two countries. When I met 
the Iranian consulate next day, and before 
I start speaking with him about getting 
the entry visa he said: Look doctor.. I 
always admired the Iraqi soccer team, 
but I haven’t seen them in such weak 
situation like I saw them yesterday.. You 
lost the match not because the Kazakh 
team was strong, but because your team 
was very weak.
 After few days we received 
good news.. The anger of  the bosses 
in the Iraqi Olympic Committee and 
Football Federation was calmed down 
and permission of  returning back home 
by air was announced.

By: Falah Francis
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I chant with the birds
The song of  life and hope
And I travel with the wind
To unravel childhood memories
And wines of  lifelong happy nights

All became fantasy, mirage
So, I can sanctify 
My wounds of  longing
For relatives and loved ones
And recall the tears 
Of  dislodgement and alienation

I grieve over the longing and heartbreak
Whenever the bells of  memory rang
And the lies of  praise and kisses
Became scattered papers and
Clouds raining sorrow and eulogy 
Germinating lies and ignorance

Behind the wall of  pain
I scream for a throb and a lap
To console me
and for an echo of  a whisper crooning

They want you to be 
Nothing but ashes of  a candle 
That one day illuminated their way
They are nothing but slaves
For money and tattles
As the time of  friendship and affection
Died, deserted
Save for a handful
Disclosing love 
And wiping tears and grief
From a bleeding heart

-2-
So I sip my pain
And escape 
To the tombs of  memory
Seeking forgiveness
Of  the pledge and past events
And return to the epoch of  life,
Reinstate my soul
To a blazed heart and
With a personality,
Flowered with hope,
I banish grief  and moaning

I shepherd the stars and
The first filaments of  dawn
And gather the hours of  joy
To knit a song for the seagulls 
And Call to quietly sing
For seasons 
Amid the dew drops and
The purity 
Of  Jasmine

I CHANT
By: Adibeh Abdo-Attia



“Take your most conservative 
estimate for the amount of  time 
you need. Then double it. That’s 
your most realistic deadline.”
Software Development Maxim

“People tend to overestimate what 
they will accomplish in one year, 
but underestimate what they will 
accomplish in five.”
Steve Pavlina

The more time you give yourself  to 
complete a goal, the more likely you’ll achieve 
it. With any goal under 1-2 years, you’re 
probably overestimating the amount you can 
accomplish. By undertaking new goals with 
deliberate slowness, you increase the chance 
you can achieve lasting success.

Deliberate Slowness
Deliberate slowness has lost its appeal 

as a virtue. Although most people remember 
the old fable about the slow and successful 
tortoise against the faster hare, slowness 
is viewed as a sin in today’s culture. Walk 
through any bookstore and you’ll see 
promises to lose weight, make money and 
be successful in less time than you ever 
imagined.

Lose twenty pounds in one week. 
Double your income in a year. Change any 
bad habit instantly. Although these promises 
may sell more books, they undermine the 
power of  deliberate slowness.

What would happen if  you made your 
goal to lose twenty pounds, not in one 
month, but in one year? First, your likelihood 
of  success would increase dramatically. The 
steps necessary to lose twenty pounds in a 
month are more drastic than losing twenty 
pounds in a year. Second, you’re more likely 

to develop the habits of  eating and exercise 
that will keep the weight off  once you reach 
your goal. Permanent success, even if  it 
takes longer to reach, is worth far more 
than any fleeting achievement.

Almost any goal is achievable, but it 
might not be achievable within the deadline 
you set. If  I set the goal of  reading 1000 
books, that goal is relatively easy within 30 
years, strenuous within 7 years and almost 
impossible within 3 years. Setting the goal 
to become a millionaire is almost impossible 
in 1 year, difficult in 10 and practically a 
sure thing with 40 years, provided you 
follow a plan.

Patience is Underrated
Patience must underlie deliberate 

slowness. Almost any goal is achievable 
within a long enough time frame. However, 
the longer the time frame, the more patience 
you have to exert to keep your behavior 
consistent throughout this time. If  you 
set the goal of  investing $100 per month, 
but give up in less than a year, you won’t 
achieve any meaningful increase on your 
investment.

Patience forces you to focus on the 
process towards a goal, instead of  just 
the result. The person who sprints at the 
beginning of  a marathon is focused only on 
the end, not the steps beneath her feet. Once 
you admit that following a pace is necessary, 
you become focused on the steps. Once you 
accept slowness, you may even enjoy the 
path to the finish line.

Slowness is Quicker
In a paradox worthy of  Lao Tzu, 

slowness actually achieves results faster 
than the alternative. When you make the 
effort to take more time than you believe 
is necessary, you ensure you don’t slide 

Walk Slowly So You Don’t Trip
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backwards. Like running on ice, you place 
each foot carefully in front of  the next, so 
you won’t trip.

When I first started this website, I 
made my goal of  reaching a minimum 
income at over three years. It’s amazing that 
someone could give up on a project like this 
after only six months. In the future, even 
though my skills have improved, I would 
expect any online business venture to take a 
few years before it is financially stable.

If  I make a fitness goal, I deliberately 
make the progress slower than it needs to 
be. Instead of  gaining 10 pounds of  muscle 
in one month )as many people ambitiously 
strive for(, I’d place that goal at 3-6 months. 
By taking longer, I can focus on doing it 
properly, making the necessary changes 
to diet and health last. Also, by making 
changes slowly, I can eat healthfully, 

without eating unhealthy diets just to force 
my body to adapt.

Personal Development Starts with 
a Firm Footing

Self-improvement is difficult. I think it 
is more difficult than most people realize. 
Making a permanent change, even a small 
one, takes effort, time and more than a few 
mistakes. On a short-term time horizon, 
even the smallest changes are almost 
miraculous.

The power of  focusing on personal 
development is that returns compound. The 
investments you make in one area, allow you 
to improve in another. Being healthier gives 
you more energy to work harder, giving 
you more money to educate yourself. This 
upward spiral means that in the long-term, 
small changes can have a huge impact.

A common mistake is to confuse these 
short and long-term time horizons. By 
assuming self-improvement functions 
the same way in six months as it does in 
six years, you make two errors. First, you 
greatly overestimate the amount you can 
realistically accomplish in six months. 
Second, you underestimate the power that 
deliberate slowness has in six years.

Because of  this distinction, I would 
be incredibly optimistic if  I felt I could 
permanently increase my income by 30% 
in the next month. However, I’d consider it 
completely reasonable that I could triple my 
income in the next six years.

If  you don’t engage in deliberate 
slowness, you risk sliding back to the 
beginning. A temporary 50% increase of  
my income is worth far less to me than a 
permanent 5% increase. One was stepped 
firmly, and can be used as the basis for future 
growth. The other will break if  pressure is 
applied.
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جميع أنواع الكاشي وبأسعار خاصة ألبناء اجلالية العزيزة

Aras Sadik.

Roxburgh ParkRoxburgh Park

M 0433 268 929 P 03 9333 7999 
aras.sadik@harcourts.com.au
www.roxburghpark.harcourts.com.au

Looking to achieve a result that matters?
Call me today, to discuss how i can 
maximize the sale price of your home!
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للتربع للمجلة عىل الحساب البنيك:

Acc Name: The International Chaldean Writers Incorporated
BSB: 033338 | Account No.: 515790



B R O O K W O O D
R E C E P T I O N S

10-12 Lawson Cres. Thomastown
Tel: 03 9460 2946  |  Fax: 03 9469 2314
info@brookwoodreceptions.com.au
www.brookwoodreceptions.com.au

At Brookwood Receptions we cater for all types of occasions 
including: Weddings, School Ball, Baptisms, Birthdays, 
Engagements, Debutantes, etc… Our two function rooms, the 
Nova Room from 40 to 120 happy guests and the Grand 
Ballroom, accommodates up to 550 happy guests.


