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عن االتحاد العاملي للكتاب واألدباء الكلدان يف ملبورن
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»إن قوة اإلنسان 

وسعادته تكمن يف 

العطاء«.

»تذكرانها محبة كبرية 

من الرب عندما يجعلنا 

يف مواقع قادرين عىل 

العطاء وليس يف مواقع 

نطلب العطاء«.
 

املعطاء  الكريم  اإلنسان  نحب  كلنا 

وال نحب اإلنسان البخيل ولكن ليس كلنا 

نحب ان نحمل لقب إنساناً كرمياً. ثقافة 

العطاء متى ما كانت منترشة يف مجتمع 

ما دل ذلك عىل )الرقي الفكري( و )الرقي 

اإلنساين(  لذلك املجتمع:

إنسانية يشعر بحالوتها  العطاء سمة 

من يسخر نفسه للعطاء يف أي مجال كان. 

من يعطي لآلخرين يتمتع بالفكر الراقي 

وصفاء  الكبرية  واإلنسانية  الحضاري 

حوله  من  إىل  ونظر  أعطى  فكلام  الروح 

والرسور  البهجة  إدخال  يف  سبب  بأنه 

لتقديم  ذلك  كلام حفزه وشجعه  عليهم، 

حوله  من  يعيش  ليك  العطاء  من  املزيد 

ويرتقي  الذايت،  بالرضا  هو  وينعم  بهناء 

بارتقائهم. من يعطي بإخالص يتحرر من 

كلام  ويسعد  الذات  وحب  األنانية  قيود 

خلق جواً من البهجة والسعادة يف البيئة 

املحيطة به.

العطاء البد ان يكون من أجل العطاء 

فقط وهناك نوعان من العطاء األول وهو 

العطاء من أجل العطاء فقط والثاين عطاء 

من أجل األخذ )مصلحة أو فائدة ترد عىل 

املعطي مادية أو معنوية أو روحية(..

عن  نبتع  ان  جب  نعطي  عندما 

ينتظر  ال  والعطاء  والتخصيص  االنتقائية 

وال  االحرتام  أو  الشكر  أو  الجميل  رد 

أو  خجالً  أو  فضالً  تعطيه  من  تحمل 

احراجاً وال يتم ذكر اسم املتلقي أو نوع 

الذل  أن ترى  إياك  العطاء. عندما تعطي 

واالنكسار عىل وجه من تعطي. كام جاء 

يف االبيات الشعرية:

حنن أناس نوالنا خضل
يرتع فيه الرجاء واألمل

جتود قبل السؤال أنفسنا
خوفًا على ماء وجه من يسل

قاعدة   ١٨( مور  كارل  كتاب  من 

للسعادة(: أعط بال مقابل وال تركز فقط 

أو  قرابة  وبينه  بينك  أو  تعرفه  من  عىل 

صداقة..

ومام يؤسف له أن الكثريين يعيشون 

العطاء  ثقافة  من  بدالً  األخذ،  ثقافة  

فاإلنسان نتاج بيئته.

هذا  ميلك  ليك  يسعى  من  وهناك 

العامل وينىس أنه يعيش وهم كبري وحلم 

تنتهي حلقاته مبغادرته لهذا العامل..

فمن أي الناس أنت؟ ولنتذكر مقولة 

الشاعر يف شأن العطاء:

إذا جادت الدنيا عليك فجد هبا
على الناس ُطرًا قـبل أن تتفلت
فال اجلود مُفنيها إذا هـي أقبلت
وال البخل مُبقيها إذا هي ولـت

اإلنسان  بحث  تعني  العطاء،  فثقافة 

لتقبل  الدائم والجاد عن من هم بحاجة 

العطاء إذا كان عطاء مايل أو كلمة طيبة 

أو خدمة بفرح أو وقت أو علم ومعرف. 

بأنفسنا  نرتقي  العطاء  منارس  عندما 

وبشعوبنا وبعاملنا.

معنى  يجسد  ان  الحكامء  أحد  أراد 

يؤمنون  اللذين  من  فئة  فدعى  العطاء 

بثقافة األخذ فقط وحرض أوعية للحساء 

مرت  من  أكرث  بطول  طويلة  ومالعق 

ودعاهم لتناوله فحاول الجميع ان يحتيس 

الحساء ولكن دون جدوى وقاموا جائعني 

تؤمن  التي  الناس  من  فئة  دعا  بعدها 

بالعطاء وقدم لهم نفس املالعق والحساء 

ان  قرروا  املالعق  تفحصوا  ان  ومجرد 

ملعقته  ويستخدم  اآلخر  أحدهم  يقابل 

ليك يأكل زميله وشبع الجميع بفرح.

كرمياً  يكون  ان  يجب  إنسان  كل 

الذي  التغيري  من  جزء  وهذا  معطاءاً 

يحدث يف شخصياتنا.

ان أول سبب من أجله يجب ان نكون 

لله شكرنا  ان نظهر  كرماء معطائني. هو 

وعرفاننا وحبنا له. فالطريقة الوحيدة ألن 

نقدم عطاينا وتصدقاتنا املادية له هي ان 

نعطي اآلخرين فالعطاء والكرم هو نوع 

من العبادة.

بقلم: د. عامر ملوكا

كلمة رئيس التحرير

ثقافة العطاء 
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الدامية  األحداث  متابعة  خالل  من 

املؤملة لكل ما هو حي يف العراق الجديد 

ولحد   2003 منذ  وبعده  التغيري  قبل 

والدمار  الخراب  العراقيون  اللحظة، جنى 

الجارية بال  السايل والدموع  الدم  ونزيف 

حياته  لدميومة  املتطلع  لألنسان  أنقطاع 

متعطشاً  للحياة،  محباً  أجياله  ومستقبل 

واألمن  األستقرار  نحو  ومتلهفاً  ومشتاقاً 

وال  يتحقق  مل  بحلم  دائم،  لسالم  واألمان 

ميكنه أن يتحقق أن أستمرت األمور عىل 

العراقيون  السياسيون  كون  عليه،  هو  ما 

لعني  طائفي  طريق  وينهجون  نهجوا 

ليتحول  أليم،  شوفيني  عنرصي  وقومي 

ومامرسات  عارمة  فوىض  اىل  العراق 

مبتزة  جارمة  قاتلة  فاشستية  ميليشاتية 

سارقة ناهبة مغيبة مرشدة مهجرة لشعبنا 

وبقية  الكلدان  من  األصالء  العراقي 

املندائيني  والصابئة  واألزيديني  املسيحيني 

الذاتية  املصلحية  القوى  تلك  وغريهم،  

الفاسدة واملبتزة للامل العام عىل حساب 

الوطن واملواطن، دون ذرة حياء وال ضمري 

يحس  أحساس  وال  ينطق،  دين  وال  يذكر 

العراقي  املواطن  وبات  يذكر،  نظام  وال 

النظم  عىل  يرتحم  والبسيط  النظيف 

الصدامي  النظام  السابقة  الدكتاتورية 

البعثي األرعن البائد.

سياسيوا  به  يفكر  الذي  الوحيد  الهم 

العراق هو حفاظهم عىل السلطة الطائفية 

لقوى  الذاتية  واملصالح  الغنائم  وتقسيم 

والسني  الشيعي  بشقيه  السيايس  األسالم 

بأتفاق  كان  مثن  بأي  الشوفيني  والقومي 

الحرام!!  للامل  الخاص  الكسب  عىل  تام 

واألخالق  والكرامة  النزاهة  حساب  عىل 

وأنتهاك  والدستور  والقانون  والنظام 

الحية مبجملها، خصوصاً  الكائنات  حقوق 

وال  ديني  وازع  بال  العراقي  األنسان 

ضمريي يذكر.. والكل يغني عىل مبتغاهم 

املوت  اىل  العراقي  والشعب  السافل.. 

العمد  والقتل  والتهجري  والهجر  املحقق 

واألبتزاز  والخطف  والتفجري  والتفخيخ 

ناهيك  الفدية،  لطلب  املتواصل  املستمر 

وممتلكات  بيوت  عىل  األستحواذ  عن 

بقلم مدير التحرير: منصور عجاميا
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الكلدان  من  األصيل  املستضعف  الشعب 

وبقية املسيحيني.

كبرية  العراق  وأمكانيات  قدرات 

الطبيعية  موارده  يف  ليس  وواسعة..  جداً 

ومياهه  والفوسفاتية  والكربيتية  النفطية 

وقدراته  املنتجة  املنبسطة  وأرضه  الوفرية 

ورؤوس  والتجارية  والزراعية  الصناعية 

فحسب،  الجّمة  األستثامرية  أمواله 

وكوادره  الهائلة  البرشية  وقدراته  بل 

املتعددة الغائبة واملرشدة يف شتات الدنيا 

كام  لها.  الحاضنة  الخمسة  القارات  عرب 

والقدرات واألمكانيات البرشية املتواجدة 

غياب  يف  العمل  عن  العاطلة  الوطن،  يف 

يف  والكمي  النوعي  واألنتاج  األستثامر 

جميع مجاالت الحياة الصناعية والزراعية 

العام،  والتجارية املفرتض تطورها للصالح 

كام  املستفحلة  البطالة  آفة  عن  ناهيك 

والبطالة املقنعة الناخرة يف أقتصاد العراق.

والدائم  القائم  الرصاع  من  البد  وهنا 

الظالمي  الفكر  بني  والرش،  الخري  بني 

القومي  مع  املتحالف  اللعني  الطائفي 

وبني  جهة،  من  الرذيل  الشوفيني 

املدين  الوطني  الحدايث  التنويري  الفكر 

العقل  الدميقراطي املتطور وفقاً ألفرازات 

واملنطق واملصالح العامة بالنقيض الدائم 

مع املصالح الخاصة بأنانية مفرطة.

وعليه يتطلب ما ييل:
املدنية . ١ القوى  توحيد 

الدائم  والتنسيق  الدميقراطية، 

واأللتقاء  بينها،  فيام  واملستمر 

وهو  أصغر  مشرتك  قاسم  عىل 

قانون  ودولة  واملواطنة  الوطن 

ودستور فاعل يف خدمة الجميع.

الطائفي . 2 الفكر  وقلع  نبذ 

القومي  والعنرصي  اللعني 

روح  عىل  واأللتقاء  املقيت، 

أجل  من  واملواطنة  الوطن 

بعيداً  والشامل،  الكامل  التغيري 

حيثيات  يف  الدين  أدخال  عن 

املدين  ونظامها  العراقية  الدولة 

الدميقراطي ودستورها الدائم.

نبذ التدخالت الخارجية األقليمية . 3

والدولية، وأحرتام القرار العراقي 

وأزالة  املعاناة  وأنهاء  الحر، 

الساكبة  والدموع  املراقة  الدماء 

واآلالم املتواصلة للعراقيني.

احرتام املباديء الدميقراطية وفق . 4

قانوين عادل ومستقر، مع  نظام 

والتناقضات  األخفاقات  معالجة 

ومراجعتة  الدستور  مبحتويات 

الكاملة والشاملة بجميع فقراته، 

الحياة  عن  الدين  فصل  مع 

الدين  تدخل  وعدم  املدنية 

املدنية،  الدولة  أمور  يف  ورجاله 

وأعطاء  الثالثة  السلطات  وفصل 

دور أعالمي فاعل كسلطة رابعة 

تراقب أداء السلطان الثالثة.

املايل . 5 للفساد  جذرية  معالجة 

بالقانون  التام  باأللتزام  واألداري 

املدين العادل.

الصادرة . 6 القوانني  جميع  الغاء 

 ،2003 قبل  السابق  النظام  من 

واجراء التعديالت الكاملة لجميع 

ما  واملعدلة  الصادرة  القوانني 

بعد 2003 ولحد اآلن.

الحايل . 7 األنتخايب  القانون  الغاء 

وتعديالته ما بعد 2003، وجعل 

واحدة،  أنتخابية  دائرة  العراق 

هو  الفدرايل  الربملان  عضو  كون 

للعراق الواحد.

تكنوقراط . ٨ حكومة  تشكيل 

مدتها  سياسية  غري  مستقلة 

العراق  لتحرير  واحدة،  سنة 

وتسيري  وماعش،  داعش  من 

أمور البلد بشكل الئق ومنصف 

وعادل وقانوين مدين دميقراطي.

ونزيهة . 9 سليمة  أنتخابات  أجراء 

مفوضية  خالل  من  وشفافة 

وغري  وعملياً  فعلياً  مستقلة 

وغري  كانت  جهة  بأية  مرتبطة 

مبارش  أرشاف  تحت  مسيسة، 

أدارة  يف  املتحدة  األمم  قبل  من 

األنتخابات.

تنفيذية . ١0 حكومة  تشكيل  يتم 

الربملانية،  األغلبية  من  منتخبة 

مع حكومة الظل األقلية ملراقبة 

الحكومة التنفيذية، ألنجاز البناء 

الوطني الدميقراطي يف العراق.

الرعاية . ١١ لنظام  تام  أهتامم  أيالء 

كام  وضامنها،  األجتامعية 

الصحي  الضامن  قانون  وأصدار 

كافة  يف  املجاين  والتعليمي 

مراحله الدراسية.

املستفحل . ١2 السكن  أزمة  معالجة 

يف العراق، ومعالجة الفقر والعوز 

بني  الطبقية  الفوارق  أزالة  مع 

أبناء الشعب العراقي الواحد.

واألستقرار . ١3 واألمان  األمن  توفري 

تحرير  بعد  العراقيني،  لجميع 

من  العراقية  األرايض  جميع 

األسالمية  الدولة  طغاة  دنس 

دور  وأنهاء  )داعش(،  السلفية 

املتعشعش وبقوة داخل  ماعش 

وخصوصاً  العراقي،  املجتمع 

أفعال السلطة التنفيذية وعموم 

الجهاز األداري واملايل الفاسد.
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باب أسرتاليات

أضـواء عـىل

األبوريجنز  آثار  اكتشاف  يرجع 

إىل  بدائية  كمجموعات   )Aborigines(

3٨ ألف عام قبل امليالد قرب نهر »سوان« 

األوروبيون  قام  سيدين،  منطقة  حول 

يف  وإبادتهم  منهم  بالتخلص  )اإلنكليز( 

الرجل األبيض  حمالت منظمة ومل يكلف 

أو  احتياجاتهم  يتفهم  أن  كثريا  نفسه 

كانت  القارة  . وذلك الن  يتعايش معهم. 

الربيطانية  اإلمرباطورية  ملجرمي  منفى 

العظمى يف ذلك الوقت حيث وصل إليها 

الثامين  خالل  منفي  مجرم  ألف  أربعون 

سنوات األوىل الستيطان أسرتاليا. 

حياة االبورجنيز! 
يستمد سكان أسرتاليا القدامى معرفتهم 

والطبيعة  األرض  من  مبارشة  ومعتقداتهم 

مام جعل علامء التاريخ يجزمون بأن نظام 

املعتقدات الذي يربط البرش بأرسار األرض 

وحاجة املجتمع املادية واملعنوية املوجود 

عىل  األقدم  النظام  يعد  األبورجنيز  لدى 

سطح البسيطة يستخدم االبورجنيز مصطلح 

وقت األحالم الذي يعترب األهم لديهم حيث 

يتحدثون عن خرافات وأساطري فيام يتعلق 

الجبال  أن  يعتقدون  كام  اإلنسان.  بنشأة 

أرض  خلفها  تكمن  اليورو  تسمى  وهي 

الرزق  ويوزعون  يتزاوجون  حيث  األجداد 

»آخر أسرتاليا«.

طقوس
عند  مختلفة  طقوس  لألبورجنيز 

ال  فهم  وأكلها..  البحرية  الكائنات  صيد 

حربة  بل  حديدية  رشاكاً  يستخدمون 

ويقف   . »البوسيني«.  تدعى  مدببة 

سكان أسرتاليا األصليون

)حياتهم - معتقداتهم - رموزهم(
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باب أسرتاليات

يرى  وعندما  املاء  يف  يحدق  منهم  الفرد 

من  استئذان  معناه  فيام  يتمتم  الصيد 

شكل  يف  بالحربة  ويطيح  »أنجروندري« 

مائل فإن أصاب الصيد جثا عىل ركبتيه ثم 

ال  الطهي حيث  أحضانه ملكان  بني  أخذه 

تؤكل إال مع خبز النباتات »نجاثيو.. !!«.

اإلرث الفني
يف  مهرة  بأنهم  االبوريجنز  يشتهر 

عن  ومعتقداتهم  حياتهم  عن  التعبري 

توجد  ال  أنه  مبعنى  الرمزي  الرسم  طريق 

مجسدات مرسومة بالكامل تظهر أيا من 

واالقتصادية  االجتامعية  الحياة  أشكال 

القدمية.  الحضارات  الفن عند  مقارنة مع 

يف  غاية  رمزية  لوحات  الباحثون  وجد 

الكهوف  يف  منحوتة  والبدائية  القدم 

الرملية القريبة من السواحل وأماكن املياه 

هؤالء  برع  كام  األنهار  وأودية  املوسمية 

القوم يف صناعة الدروع والسالل وكالهام 

يعيشونها  التي  الحياة  بشكل  مرتبط 

وجود  بررت  ومخاطرها  الربية  فالحياة 

الدروع املنسوجة بدقة وقوة كام أن شكل 

املقايضة  عىل  القامئة  االقتصادية  الحياة 

ترمز  التميز  يف  قمة  التالل  من  جعل 

الدائرة املغلقة مثال إىل إما معسكر قبيل 

أو مياه أو نار. . ونجد أن يف واحدة من 

واملرتبط  األلوان«  »عيد  احتفاالتهم  أهم 

مبوسم التزاوج يف الربيع ترمز الدائرة لقوة 

اآللهة ومباركتها.

فنون سكان أسرتاليا االصليني 

تزدهر وتتحول إىل العاملية
ما يلفت النظر يف شامل أسرتاليا، أكرث 

القارة االوقيانية  من أي منطقة أخرى يف 

الواسعة، هو انتشار فن الرسم االبوريجيني 

وانتشار واسع يطالعك يف كل مكان تزوره. 

إذ أن شعبية هذه الفنون ليست طارئة أو 

حديثة هنا، إمنا هي جزء اسايس من تاريخ 

املنطقة وارتباطها بالشعب األصيل للبالد. 

فنون بدأ تأثريها ينطلق عاملياً، وبقوة إىل 

الواليات املتحدة وأوروبا واليابان.

الشاملية  األرايض  والية  سكان 

االصليون هم مجموعات قبلية من العرق 

االسود، تنترش يف وسط املنطقة الصحراية 

التي  سربينجز«  »اليس  وحول  الجافة 

تحولت إىل مدينة بسبب قربها من صخرة 

»آيّرز روك« العمالقة التي تـُعترب أحد أهم 

وهذه  الروحانية.  االبوريجينيز  مزارات 

االصليني  السكان  أرض   ، »اولورو«  أرض 

متتد  كثافة  االكرث  التجمعات  وموطنهم. 

كاكادو  وغابات  داروين شامالً  مدينة  إىل 

االستوائية رشقاً، وأقل كثافة عرب الواليات 

االوقيانية،  القارة  األخرى وجزر  األسرتالية 

خاصة مضيق توّريس. 

الرسم يف  فن  وصاالت  معارض  وتكرث 

اسرتاحات  وعند  داروين  العاصمة  قلب 

الغابات  يف  السري  ومحبي  السياح 

االستوائية ويف التجمعات السكنية املتنقلة 

التي تعتمد عىل مواسم األمطار. 

هناك كميات كبرية من تلك اللوحات 

والقامش  الورق  عىل  مرسومة  الفنية 

من  تتمكن  ال  وما  والحجر...  والخشب 

مواقع  يف  تشاهده  املعارض،  يف  رؤيته 

وجدران  الصخر  عىل  مرسومة  طبيعية 

الكهوف، تحفظه ذاكرة الزمن. 

عىل  االبورجيني  الشعب  فنون  متتد 

قناعتهم  حول  وتتمحور  قبائله  مختلف 

بحكم  االرض  بأهلية  االسايس  بحقهم 

وفنيا  جسميا  الرشعيني،  الورثة  كونهم 

تركز  مواضيع  عرب  وتــُرتجم  وروحانيا، 

عىل عنارص الطبيعة. ويؤخذ عليها انها مل 

تتطور عىل مدى قرون من الزمن. 

يكاد  لألبوريجنيز  االحتفايل  الشكل 

يف  تؤدى  واألتراح  فاألفراح  رسيا  يكون 

أو  داخل كهف  تكون  وقد  مغلقة  أماكن 

آلة  استعامل  عنهم  ويعرف   . شابه.  ما 

املقدسة  املوسيقية  »الديدجريدو«  الـ 

الخشب  واحدة من  املصنوعة من قطعة 

الوطني  الرمز  البعض  يعدها  والتي 

ممنوع  الطويلة  اآللة  هذه   . ألسرتاليا. 

حيث  النساء  عند  للعزف  استعاملها 

لو  طفالً  تحمل  قد  الواحدة  أن  يعتقد 

يعني  األبورجنيز  العازف  اآللة  يف  نفخت 

ساحر  تدريبه  ويتوىل  أظافره  نعومة  منذ 

اللحن يف  »األوندانجو« ويطلقون  القبيلة 

املآتم يسمى  »ييدايك« وعند  الفرح  حالة 

الحزينة  ألحانهم  عرفت  »ييداكيمي« 

بالتفرد حيث تسمى »البيلام« Bilma هي 

يف غالبها تقليد ألصوات بعض الحيوانات 

فيام  الطبيعة  مكونات  بعض  وأصوات 

يعتقدون أنه آلهة.

سكان أسرتاليا األصليني أقدم 

شعوب األنسانية
وكشفت دراسة وراثية قام بها مؤخرا 

وفرنسا،  والصني،  الدمنارك،  من:  باحثا   3١

وأمريكا،  وأملانيا،  وهولندا،  وأسرتاليا، 

»سيانس«  مجلة  يف  نتائجها  ونرشت 

األصليني  األسرتاليني  السكان  أن  الفرنسية، 

األرض  عىل  اإلنسانية  الشعوب  أقدم  هم 

بعيدا عن األفارقة.

عىل  الدراسة  يف  الباحثون  واعتمد 

 ١923 عام  عليها  عرث  الشعر  من  خصلة 

من  العرشين  يف  أسرتايل  لشاب  تعود 

أسرتاليا،  غرب  جنوب  يف  عاش  عمره 

الربتقايل،  األحمر  بلونها  تحتفظ  وكانت 

وكان الباحثون يعتقدون أن هذه املنطقة 

قارصة عىل املستعمرين البيض فقط، لكن 

أنه  إىل  أشار  الشاب  لهذا  الجينوم  تحليل 

األصليني  السكان  من  إنسان  ألول  يعود 

اإلنسان  أن  املعروف  ومن  اإلسرتاليني. 

 45 من  الفرتة  يف  عاش  األول  اإلفريقي 

السكان  أما  سنة،  ألف   50 إىل  سنة  ألف 

 62 من  الفرتة  يف  عاشوا  فقد  األسرتاليون 

ألف سنة إىل 75 ألف سنة.

تجوال أثريي تاريخي
سكان  األبوريجينيز  مارس  لقد 

منذ  األثريي  التجوال  األصليني  أسرتاليا 

كام  الِحلم  وقت  ويعترب  السنني.  آالف 

الذي  الرتاث  األبوريجينيز،  عند  يُعرف 

وشؤون  الحكايات  قّص  عرب  يتلّقونه 

الهوتية  مراجع  مع  لديهم  مشرتكة 

وعلمية أخرى، كقصة الخلق.
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جدد  ملتحقني  وتأسيس  والرؤى  الناجحة 

بطقوس سحرية فيها كائنات روحية. تلك 

الخلوة  الخوف،  عىل  تنطوي  الطقوس 

لإللتحاق بصوم  بينام يحرّضون  واإلقرتاح، 

بداخلية  امللتحق  مُينح  قد  شهَرين.  ملدة 

تدخل  حيث  الكوورتز  وبلّورات  جديدة، 

يُعطى سحر  بالقوة. كام  لتزويده  جسده 

خالل  الطريان  من  لتمكينه  أثريي(  )حبل 

الجسد  خارج  تجريبي  )إختبار  الهواء 

OBE( كام ميتلك رؤيا إكس ري شعاعية 

مستمدة من حىص امليِب.

ومتاتم،  أناشيد  عىل  ينطوي  العالج 

الكريستل، وحىص قرشية  بوجود بلورات 

بّنية  دائريية  )أهداف صغرية   )Tektites(

داكنة إىل خرضاء موهجة مؤلفة من بلّور 

السيليكايت واملعتقد أنها ُشكلت بنتيجة 

تصادم النيازك مع سطح األرض(، أصداف 

أو حىص خاصة. وتقنية تشمل مسح اليد، 

خّفة اليد، الكالم البطني، واملص، واإلدراك 

الحاد والسمع.

التقليديني  لألطباء  املفرتض  ومن 

حسب  الطاقات  تلك  لديهم  يكون  أن 

رغبتهم؛ فهم سحرة مهرة. ولديهم قدرات 

الخربة،  إىل  تعرّضهم  عن  ناتجة  إعجازية 

الهادئة  والخلوة  الزمن،  لعامل  تجاهلهم 

يف األحراش، مامرسة السحر، التخاطر عرب 

إرسال  ري،  إكس  رؤيا  شاسعة،  مسافات 

التنويم   ،)OBE( جسد  خارج  الحامل 

يُنبّئ  النار.  عىل  والسري  املغناطيس، 

الخلق،  ببداية  يتعلق  عاّم  األبوريجينيز 

ووصفهم لذلك الحدث يشبه بشكل كبري 

ما ذكر يف التورات واإلنجيل والقرآن علامً 

أّن تاريخهم يسبق بعدة آالف من السنني 

إىل  يلّمح  مام  األديان،  هذه  قبل  وألمد 

وحدة املصدر وأصله.

إهتامم  تكرار  نالحظ  أخرى  مرة 

منذ  بل  ال  اإلنسانية  فجر  منذ  البرش 

مرة.  ألول  األرض  عىل  اإلنسان  مىش 

متّصلون  واملستقبل  الحارض  املايض، 

الالهوت  علم  األسطورة،  علم  بالفعل. 

أنهم  حيث  يتقابلوا  وأن  البد  والعلم 

مشرتكة. إهتاممات  يتقاسموا 

ما  زمن  إىل  يشري  الِحلم  زمن  إّن 

فيه  الزمن، حيث  الزمن، خارج عن  قبل 

يف  واملستقبل  الحارض  املايض،  يتعايش 

مع  بالتوازي  يتشاركون  الزمان،  نفس 

بينام  الخلق،  وزمن  التكوين  سفر  قصة 

الحياة حقبة اليوجد  تتبع  الِحلم  يف زمن 

فيها بداية وال نهاية حقيقية.

زمن الِحلم، أيضاً يُدعى الِحلم، يتألف 

حياة  يشء؛  كل  بداية  أجزاء:  أربعة  من 

واملوت؛  الحياة  طريقة  األجداد؛  وقوة 

الزمن  من  أقوى  هي  كام  الحياة.  وقوة 

زمن  األبوريجينيز  يسمي  حيث  والفضاء. 

الِحلم بزمن الكل يف مرة واحدة مشريين 

نفس  يف  واملستقبل  الحارض  املايض،  إىل 

الوقت. حيث يعتقد األبوريجينيز أّن جزءاً 

قبل  موجود  خالد. وهو  اإلنسان هو  من 

حيث  موته.  بعد  ويبقى  اإلنسان  والدة 

يكون يف زمن الِحلم. إّن فكرتهم املتعلقة 

مفهومهم  عىل  تؤكد  والهوية  بالفضاء 

والزمن.  بالفضاء  يتعلق  مبا  للحركة 

تفّهم  مبادئ،  الِحلم؛  زمن  قصص  تحتوي 

روحاين، وخوارقي )إعجازي(، شتى أصناف 

املعلومات العملية.

هم يتحركون عرب الفضاء، ونحن 

نتحرك عرب الزمن. 
تجربة  هو  عندهم  الِحلم  زمن  إّن 

عىل  تحتوي  أساطريها  غامضة،  روحانية 

كام  تاريخهم.  لبداية  مجزّءة  ذكرى 

روح،  جسد،  الشخص،  بوحدة  يعتقدون 

إّن  شبح، ظل، إسم، مكان روح وطَوطَم. 

حلمهم هو ليس بحدث تاريخي بل حبل 

والحارض عند  املايض  يلتقي  فيه  عامودي 

كوحدة  الحلم  يعتربون  حيث  ما،  نقطة 

من الواقع وحياة الحلم. مثالً، لو أراد أحد 

الواقع عليه أن يجد  إنجاز يشء ما يف  ما 

إىل  يجلبه  ثم  الحلم  حياة  اليشء يف  هذا 

العديد  عىل  يحتوي  حلمهم  إّن  الواقع. 

األرواح  حركة  ضمنها  من  األنشطة  من 

وسفرهم لألماكن املقدسة. وهم يختارون 

الغيبوبة  يف  تاريخه  حسب  طبيبهم 

باب أسرتاليات
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كان هناك بعض املفاجآت، يف أول ميزانية لوزير 

الرابحون  هم  فمن  موريسون.  سكوت  الخزانة 

والخارسون يف هذه امليزانية؟

الرابحون
الرشكات الصغرية و املتوسطة

ألف   ٨70 من  أكرث  يشمل  تخفيض رضيبي 

 ١0 ايرادها  يتجاوز  ال  ممن  أسرتاليا  يف  رشكة 

إضافية  رشكة  ألف  و90  العام.  يف  دوالر  مليون 

تسهيالت  عىل  الحصول  من  ستتمكن  صغرية 

رضيبية برشوط معينة. األشخاص الذين يحصلون 

حيث  السنة،  يف  دوالر  ألف   ٨0 من  أكرث  عىل 

سيحصلون عىل تخفيض رضيبي بسبب رفع عتبة 

رشيحة الرضيبة التي كانت تشملهم من ٨0 إىل 

تخفيض  شأنه  من  ما  السنة.  يف  دوالر  ألف   ٨7

ابتداء  أسرتايل  مليون  الرضيبة عىل حوايل نصف 

من األول من يوليو. سيدفعون عىل أثر ذلك 32 

سنت لكل دوالر بدال من 37 سنتاً.

الرشكات:

الرضيبة  الفيدرالية  الحكومة  ستخفض 

باملائة عىل مدى ١0  املتقاضاة للرشكات إىل 25 

سنوات. تخطط الحكومة لجعل رضيبة الرشكات 

العتبة  زيادة  عرب  الرشكات  لجميع  باملائة   27.5

تدريجياً حتى عام 2023 – 2024

الشباب الباحثون عن عمل:

 – لهم  الباحثون عن عمل سيتوفر  الشباب 

دوالر  مليون   752 مبلغ   – الحكومة  لوعد  وفقا 

 ١ يف  يبدأ  الربنامج  هذا   .PATH لربنامج كدعم 

 Youth Jobs PaTH :نيسان أبريل 20١7 واسمه

باب أسرتاليات

شأن  من   – Prepare, Trial, Hire program

 Internships & املتدربني  دعم  الربنامج  هذا 

عن  الباحث  خاللها  من  ويحصل   Placements

عمل عىل 200 دوالر كل أسبوعني إضافة لدفعات 

الدعم التي يتلقاها.

:ATO مكتب الرضيبة األسرتايل

الدوالرات  ماليني  الرضيبة  مكتب  سيتلقى 

متعددي  رضائب  يتابع  فريق  بانشاء  ليقوم 

الجنيسات )األجانب( واألثرياء والرشكات الكبرية. 

لهذه  استخدامهم  سيتم  مختص   ١000 من  أكرث 

عىل  للحصول  صالحيات  لهم  وسيتاح  املهمة 

.ASIC معلومات من

الدفاع:

الدخل  من   %2 إىل  الدفاع  ميزانية  زيادة 

قبل ثالث سنوات  الوطني يف عام 2020-202١، 

من موعد الزيادة الذي كان مقررا يف السابق. من 

الذي  الغواصات  بناء  الدفاعية مرشوع  املشاريع 

الدوريات.  قوارب  ومرشوع  حديثا  عنه  أعلن 

لزيادة  دوالر  مليون   353 تخصيص  أيضاً  سيتم 

إلضعاف  الدولية  الجهود  يف  أسرتاليا  مساهمة 

Operation Okra داعش يف عملية تسمى بـ

الخارسون
األشخاص  امليزانية  هذه  يف  الخارسين  من 

يف  دوالر  ألف   ٨0 من  أقل  يتقاضون  الذين 

حول  يلتفون  الذين  الجنسيات  متعددي  العام، 

السكان  دعم  برامج  بعض  املدخنون،  الرضائب، 

االلكرتونية  التسوق  مواقع  األصليني، مستخدمي 

وطالب الجامعات.

الرشكات األجنبية:

بشكل مشابه ملا تقوم به بريطانيا، سيتم فرض 

أصحاب  ينوي  التي  األرباح  عىل  جديدة  رضيبة 

الجنسيات املتعددة نقلها إىل الخارج بهدف التهرب 

الرضيبي. حيث ستتم مخالفتهم بقيمة 40% من تلك 

املبالغ. سيتم تطبيق الرضيبة عىل السنة املالية التي 

تبدأ يف 20١7 للرشكات الكبرية التي يتجاوز ايرادها 

مليار دوالر يف العام. تأمل الحكومة من تحصيل 200 

مليون دوالر من هذا االجراء.

املدخنون:

الربع  عام  كل  يف  زيادة   %١2.5 فرض  سيتم 

اعوام تبدأ من 20١7. ما يعنى أن عىل املدخنني 

دفع 50% اضافية لعلبة السجائر يف 202١ لتصل 

إىل 40 دوالر للعلبة. خفضت الحكومة أيضاً عدد 

السجائر التي ميكن ادخالها من املطارات من 50 

اىل 25 سيجارة ابتداء من األول من يوليو. ستقوم 

الحكومة بانفاق 7.7 مليون دوالر عىل مدى عامني 

مكافحة  فريق  تعزيز  عرب  التبغ  تهريب  ملكافحة 

التهريب يف وزارة الهجرة وحامية الحدود.

طالب الجامعات:

ستقوم الحكومة بالسامح للجامعات بفرض 

أجورها، ويف نفس الوقت تخفيض ميزانية متويل 

زيادة  أن  يعني  قد  ما   .%20 مبقدار  الجامعات 

أجور الجامعات.

مستخدمو مواقع التسوق االلكرتونية:

القيمة  للبضائع ذات   GST إضافة رضيبة 

خالل  من  الخارج  من  تستورد  التي  املتدنية 

أي رشكة دخلها أكرث من 75 ألف دوالر سنوياً 

من أسرتاليا. ما يؤثر عىل أسعار بضائع رشكات 

أمازون. مثل 
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حوار العدد

الدراسة  انهى  وفيها   ،1967 سنة  ألقوش  مواليد  من   
الصفا  مشعون  معهد  دخل  بعدها  العلمي،  الفرع  اإلعدادية، 

الكهنوتي ببغداد واترسم كاهناً يف 1991/1/11.
خدم املطران نونا يف خورنة ألقوش ككاهن مساعد خلوري 
 2000 سنة  يف  مسؤوليتها.  استلم  ثم   1997 سنة  إىل  البلدة 
العليا  الالهوتية  دراسته  الستكمال  إيطاليا   – روما  إىل  سافر 
الالهوتية  االنرتوبولوجية  يف  الدكتوراه  شهادة  على  وحصل 
من جامعة الالتران احلربية سنة 2005 بأطروحته املوسومة: 
افرام  مار  كتابات  يف  الزواجية  العالقة  )انرتوبولوجية 

السرياني(. رسم رئيساً ألساقفة املوصل يف 2010/1/8.
للمطران نونا بعض اإلصدارات:

افرحوا يف الرب – تأمالت يف السنة الطقسية لكنيسة . 1
املشرق الكلدانية – االشورية، املوصل 2011

العائلة واجملتمع. املوصل 2013. 2

الكتب املرتمجة:
بغداد . 1 القطري،  إلبراهيم  الكنسية  اخلدم  تفسري 

1996
كلمة اهلل يف روايات البشر، أربيل 2007. 2
100 سؤال يف احلب والزواج، أربيل 2009. 3

واإليطالية  والعربية  الكلدانية  اللغة  اميل  املطران  يتكلم 
واإلنكليزية.
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حوار العدد

اميل  املطران  هو  من   -1

نونا؟

من  نونا.  شمعون  اميل  املطران  أنا 

مواليد ألقوش سنة ١967. انهيت الدراسة 

القوش  يف  العلمي  الفرع   – اإلعدادية 

الصفا  شمعون  دير  ودخلت   ،١9٨5 سنة 

نفس  يف  بغداد  يف  الكهنويت  الكلداين 

السنة. ارتسمت كاهناً سنة ١99١، وبدأت 

بعد  من  ألقوش  يف  الكهنوتية  خدمتي 

ككاهن   ١993 سنة  العسكرية  الخدمة 

عن  املسؤول  الكاهن  ثّم  ومن  مساعد 

ارسلت  حيث   2000 سنة  إىل  الخورنة 

للدراسات العليا يف روما – إيطاليا، وبقيت 

عىل  حيث حصلت  سنوات  هناك خمس 

مادة  يف  االمتياز  بدرجة  الدكتوراه  درجة 

باطروحتي  الالهوتية  االنرتوبولوجية 

املعنونة )انرتوبولوجية العالقة الزواجية يف 

بعد  رجعت  الرسياين(.  افرام  مار  كتابات 

وكذلك  كخوري  ألقوش  خورنة  إىل  ذلك 

االنرتوبولوجية  ملادة  كاستاذ  أيضاً  تعينت 

والالهوت  للفلسفة  الحربية  بابل  كلية  يف 

يف العراق.

قبل  من  انتخبت   2009 سنة 

السينودس الكلداين رئيساً ألساقفة أبرشية 

فراغ  فرتة  بعد  من  الكلدانية  املوصل 

املثلث  استشهاد  بعد  األبرشية  كريس  يف 

الرحامت املطران الشهيد مار بولس فرج 

يف  وبقيت   ،20١0 سنة  وارتسمت  رحو. 

األبرشية إىل وقت احتالل املدينة من قبل 

يف  بلداتنا  احتالل  أيضاً  وبعدها  داعش 

سهل نينوى سنة 20١4. 

الكلداين  السينودس  اختارين  وقد 

أسرتاليا  يف  توما  مار  ألبرشية  كمطران 

الجليل  الحرب  تقاعد  بعد  من  ونيوزلندا 

مار جربائيل كساب بسبب العمر القانوين، 

والتحقت باألبرشية سنة 20١5.

تعطوا  ان  ممكن  سيدنا   -2

مخترصة  نبذة  الكريم  للقارئ 

الكنائس  عدد  أبرشيتكم:  عن 

واألمالك التابعة للكنيسة، الكهنة، 

وهل لديكم احصائيات عن عدد 

املؤمنني التابعني للكنيسة؟

للكلدان  الرسول  توما  مار  أبرشية 

واالثوريني الكاثوليك يف أسرتاليا ونيوزلندا 

مدة  حيث  من  فتية  أبرشية  نسبياً  هي 

تأسيسها، لذا هي يف مسرية تغري مستمر. 

بسبب األوضاع الحالية يف العراق وسوريا 

هناك طلب هجرة كبري من مؤمنينا للقدوم 

إىل أسرتاليا لذا نحن نتوقع زيادة كبرية يف 

عدد املؤمنني خالل الفرتة الزمنية القادمة، 

والسنوات  الحالية  السنة  خالل  واقصد 

يف  املسجلة  العوائل  عدد  أيضاً.  القادمة 

اآلف  عرشة   ١0000 حوايل  هو  كنائسنا 

معدل  االعتبار  بنظر  أخذنا  وإذا  عائلة، 

الواحدة فممكن  للعائلة  خمسة أشخاص 

بحدود  هو  املؤمنني  عدد  ان  نقول  ان 

الرقم  هذا  لكن  شخص.  ألف  خمسني 

الكثري  هناك  ألن  فقط،  للمسجلني  هو 

الكنائس مع  العوائل غري املسجلة يف  من 

أنهم ملتزمني كنسياً، وهناك الذين ليسوا 

مسجلني وال نعرف أيضاً عنهم الكثري. لذا 

الرقم  من  أكرب  عددهم  ان  نعتقد  فأننا 

أعاله بكثري.

السنة  لهذه  القيامة  عيد  فرتة  خالل 

أسسنا خورنتني جديدتني يف مدينة سدين 

الخورنات  عدد  يكون  لذا  ملبورن،  وأيضاً 

هناك  لكن  خمسة،  هو  األبرشية  كل  يف 

يف  بها  القداس  إقامة  يتم  كنائس  عدة 

فهو  الكهنة  عدد  أما  األبرشية.  عموم 

أمالك  متقاعد.  وواحد  كهنة  تسعة  حالياً 

الكنيسة ليست بالكثرية تقترص عىل عدة 

بيوت وبنايات ملحقة مثال بكنيسة مريم 

العذراء يف ملبورن.

حوار: د. عامر ملوكا
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انجازاتكم  أهم  هي  ما   -3

فرتة  قرص  من  الرغم  عىل 

هي  وما  للمطرانية  استالمكم 

تنون  التي  اإلنجازات  أهم 

الخمسة سنوات  تحقيقها خالل 

القادمة؟

أفضل ان نستخدم كلمة خدمة عوض 

يف  يندرج  الكهنويت  العمل  ألن  إنجاز، 

نريد  حينام  اإلنجاز.  وليس  الخدمة  إطار 

ان نحدد  يلزمنا  نجاوب عىل تساؤلك  ان 

واملطلوب  بها  العمل  تم  التي  املجاالت 

املجال  بخصوص  عليها.  العمل  أيضاً 

مع  التواصل  استمرارية  هناك  الراعوي 

الزيارات وإقامة  كل الخورنات من خالل 

القداديس وتفقد أوضاع الرعايا يف عموم 

خورنات األبرشية. كام يتم الرتكيز عىل ان 

من  الكنائس  وفعاليات  نشاطات  تكون 

واللقاءات  واألخويات  املجالس  مختلف 

والجوقات و... فّعالة وذات توّجه روحي 

وخدمي وليس فقط اجتامعي.

هناك  والثقايف  الروحي  املجال  يف 

سدين  مدينة  يف  يلَّ  إسبوعية  محارضات 

أخرى  ومواضيع  املقدس  الكتاب  تتناول 

وأحاول  املؤمنني،  لعامة  مفتوحة  وهي 

األخرى  الخورنات  يف  أيضاً  بها  أقوم  ان 

وحسب مجال الزيارة.

كبري  تركيز  هناك  الكهنة  حياة  يف 

عىل زيادة عدد الكهنة ألننا بحاجة كبرية 

للكهنة يف إبرشيتنا، والحمد لله نجحنا يف 

طلب كاهنني وقد وصال إىل األبرشية، وال 

آخرين.  طلب  محاولة  يف  مستمرين  زلنا 

يف نفس املجال ابتدأنا فكرة ان يكون لنا 

باألبرشية  خاص  كهنويت  دير  أي  سمينري، 

مع  الفكرة  تجربة  طور  يف  زلنا  ال  لكن 

شابني من األبرشية ونبذل جهوداً كبرية يف 

انجاحها يك يتم االعتامد عىل األبرشية يف 

هذا الخصوص.

املجال اإلداري هو األكرث تعقيد وبدأنا 

العمل وال زلنا عىل ان يكون لنا نظام إداري 

نعرتف  ان  يلزم  لكن  وفّعال وواضح،  جيد 

بأننا لن نصل له بوقت قصري ألنه وكام قلت 

معّقد ومرتبط بالعديد من األمور األخرى 

التي يلزم العمل عليها مّعاً سوية.

أما عن التعليم اإلمياين فقد ركزُت كثرياً 

عليها من البداية وال زلت وساستمر يف ذلك، 

قوي  مسيحي  تعليم  لنا  يكون  ان  واقصد 

ونشط وفّعال يصل لكل املراحل العمرية 

ان  واعتقد  والشباب.  للصغار  وباألخص 

الكنائس تعمل بشكل جيد عىل ذلك لكن 

ان  أردت  مجيئي  ومنذ  املزيد.  إىل  نحتاج 

نركز عىل الصغار والشباب، وسوف يكون 

ثقايف  لقاء  األبرشية  تاريخ  لنا ألول مرة يف 

كل  من  لشبابنا  عام  واجتامعي  وروحي 

شهر  بداية  يف  سدين  مدينة  يف  الخورنات 

متوز القادم وملدة ثالثة أيام، حيث سنفتح 

الشبابية  اللقاءات  من  جديدة  صفحة  به 

لألبرشية كلها.

الكاثوليكية  الكنيسة  مع  والتواصل 

يف أسرتاليا مهم جداً لذلك عملت وأعمل 

عليه كثرياً يك يكون لنا حضور وكلمة فّعالة 

التي  والقوية  الكبرية  الكنيسة  هذه  يف 

نحن جزء منها. كذلك العالقات والتواصل 

الرسمية  وشبه  الرسمية  الجهات  مع 

يف  والدبلوماسية  السياسية  والشخصيات 

أسرتاليا اشتغلت عليه وال زلت ألنه مهم 

هذا  يف  به  للقيام  الكثري  ونحتاج  جداً، 

املجال.

باعتقادي ما نحتاجه اآلن بدرجة أكرب  

هو ان يكون لنا رؤية وتخطيط للمستقبل، 

له.  كبرية  بحاجة  زلنا  ال  كأبرشية  وهذا 

الشخصية  الرؤية  ليس  هو  أقصده  ما 

يأيت  الذي  التخطيط  لكن  نفسه  للمطران 

الكهنة  ملجلس  الجامعي  العمل  مثرة  من 

لصياغة  األخرى  الخورنات  فعاليات  مع 

املستقبيل  للتوجه  عامة  رؤية  أو  خطة 

لفرتة محددة.

اليشء اآلخر الذي نشتغل وسنشتغل 

عليه بقوة هو ان يكون لنا اسهام يف مجال 

التعليم، وأقصد املدارس مبختلف درجاتها 

إىل  تحتاج  لكن  بذلك  بدأنا  ومراحلها. 

ليس  مرتبطة  عديدة  نقاط  بسبب  وقت 

البلد  بقوانني  أيضاً  بل  وحسب  باألبرشية 

ونظامه التعليمي.

 

يبعث  البابا  قداسة   -4

متيزت  للمؤمنني  برسائل 

املسيح  كان  كام  بالتواضع 

من  الكثري  وباملقابل  متواضعاً 

رجال  بعض  يتهم  املؤمنني 

بالدكتاتورية  الكلدانية  الكنيسة 

حرضتكم  ترون  كيف  والتعايل 

هذه املقارنة؟

أو  دكتاتورية  كل  املبدأ  حيث  من 

خاطئ  أمر  كان  شخص  أي  ومن  تعايل 

هذا  يكون  ان  ميكن  ال  لكن  ومرفوض. 

املبدأ نسبياً أو انتقائياً. وهذا ما يحصل يف 

عموم الحياة وبني الناس مبختلف مراتبهم 

السهل  فمن  ثقافاتهم.  وتنوع  ودرجاتهم 

شخص  عىل  الدكتاتورية  صفة  نطلق  ان 

من وجهة نظر معينة ميكن لشخص آخر 

أيضاً  دكتاتورية، وهو صحيح  يراها  ال  ان 

التعايل. وأتكلم هنا بشكل عام  بخصوص 

صحيح  هذا  ألن  بالكنيسة،  فقط  وليس 

أيضاً بالعائلة ويف العالقات ويف العمل و.... 

تصف  معينة  زوجة  ترى  ان  املمكن  من 

ترصفات زوجها بالدكتاتورية لكن آخرين 

ال يرونها كذلك....

هناك  شك  فال  الكنيسة  داخل  أما 

ترصفات وسلوكيات مختلفة وكام وصفتها 

يف سؤالك، وهذا كان موجوداً دامئاً وسيظل 

برش  هم  الكنيسة  أشخاص  ألن  أيضاً 

البرشي،  الضعف  بسبب  لالنكسار  قابلني 

وهناك سلوكيات وترصفات ايجابية أيضاً. 

ان  يلزم  الكنيسة  رجل  ترصف  بالتاكيد 

تتطلب  رسالته  ألن  بدقة  محسوباً  يكون 

ذلك، لكن رسالته ال تلغي قابليته للخطأ 

به  نعرتف  ان  علينا  وهذا  والضعف 

ونحرتمه، ونحاول ان نساهم كلنا يف ازالته.

الجوهرة  لنا  كمؤمنني  كلنا  نحن 

حوار العدد
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الواحدة وهي ربنا يسوع املسيح املوجود 

يف داخلنا من يوم تناولنا القربان املقدس، 

لكن كيف نحقق ونظهر املسيح املوجود 

اعتقد هذه هي  فينا يف محيطنا وعاملنا؟ 

ليس  املسيح  لذا  مّنا،  واحد  كل  رسالة 

لرجل الدين فقط وال ألشخاص معينني، بل 

الدين  رجل  رسالة  بالكل.  وموجود  للكل 

هي ان يوضح هذه الحقيقة بكل يشء يف 

حياته وليس بتعليمه فقط. فالتواضع مثالً 

ليس صفة أو مهمة رجل الدين وحده بل 

رسالة الجميع، لذا علينا كرجال الدين أوالً 

ان نوضح ذلك يف كل مراحل حياتنا.

متى يتحول رجل الدين   -5

العادي إىل مرتبة القداسة؟

القداسة ليست محصورة لرجل الدين 

إليها.  بها  يتحول  مرحلة  هناك  يكون  يك 

دون  من  املؤمنني  لجميع  هي  القداسة 

بعيداً  هدفاً  ليست  والقداسة  استثناء. 

وتعليمنا  أعاملنا  مسرية  خالل  من  نصله 

وسلوكياتنا و...

بشكل  نرأه  ان  يلزم  القداسة  مفهوم 

الحيَّ  الوجود  أنه  حقيقي:  مسيحي 

القربان  تناولنا  فمنذ  فينا،  للمسيح 

املقدس يصبح الرب يسوع فينا وهو الكيلَّ 

داخلنا،  يف  تصبح  القداسة  أي  القداسة، 

كيف  هو  فعله  علينا  ما  لذا  بنا.  تتوحد 

نحقق ونُخِرج هذه القداسة املوجودة يف 

داخلنا إىل الخارج ونظهرها يف كل لحظة 

من خالل الفعل أو الكلمة أو العمل و.... 

يف مسرية الحياة.

لنصل  محدداً  وقتاً  هناك  ليس  لذا 

إىل القداسة ألنها أصالً موجودة فينا، وما 

نقصده بالوصول يف موضوع القداسة هو 

الوقت الذي يصبح املسيح الحّي حيّاً فينا. 

أي تتم رؤيته فينا من قبل العامل. كُل مرة 

للعامل  حقيقًة  املسيح  يُظهر  بعمل  نقوم 

فنحن قديسون.

حوار العدد

إىل  تنظرون  كيف   -6

تأسيس الرابطة الكلدانية وسبل 

الكنيسة  بني  التعاون  تطوير 

والرابطة؟

من  بالتاكيد ألن  الرابطة جيدة  فكرة 

أسايس  دور  هناك  يكون  ان  الرضوري 

عديدة  محاور  يف  الكلدان  أبناء  لكل 

من  بالرضورة  ليست  التي  الحياة  من 

تغري  قد  عاملنا  اليوم  الكنيسة.  اختصاص 

حياة  طريقة  إىل  باستمرار  يتغري  وهو 

يكون  ان  يلزم  بحيث  ومتداخلة  معقدة 

جهة  كل  ومسؤولية  لدور  تحديد  هناك 

تلعب  ان  ميكن  ال  الكنيسة  جامعة.  أو 

كل األدوار بل عليها ان تعرف وتركّز عىل 

هي  والتي  الحياة  يف  األساسية  رسالتها 

معروفة، وبالنتيجة هناك جوانب ومهامت 

لنا ككلدان هي من صميم عمل منظامت 

من  إذن  كنسية.  غري  كلدانية  جهات  أو 

املهم ان يكون لنا جهة مثل الرابطة لتقوم 

بهذا الدور الحيوي.

كيف تنظرون إىل دعوات   -7

سيدنا البطريرك ساكو إىل االعتزاز 

بقوميتنا الكلدانية عىل اعتبارها 

حق مكفول لكل إنسان؟

لقد اعطيت أنت الجواب يف سؤالك، 

مكفول  حق  بالقومية  االعتزاز  ان  وهو 

إيجايب  القومي يشء  االعتزاز  إنسان.  لكل 

ضمن حدوده ومهامه إينام يكون اإلنسان 

وانفصال  عزل  عنرص  يصبح  ال  ان  عىل 

وتعامل سلبي مع اآلخرين. ككلدان نحن 

منفتحني  أشخاصاً  تاريخنا  يف  دوماً  كّنا 

لآلخرين ومل نكن ولسنا متعصبني، لذا ان 

يلزم  ال  القومي  باالنتامء  لنا شعور  يكون 

رسالتنا  اداء  يف  ومهمتنا  رسالتنا  يلغي  ان 

يف  بارعني  أجدادنا  كان  مثلام  العاملية 

من  اذن  الحياة.  يطّور  ما  وتطوير  ابتكار 

القومي  انتامءنا  ونطّور  نشعر  ان  املهم 

الكلداين بهذا املعنى الشامل.

نظرتكم  هي  ما   -8

من  املؤمنني  عن  املستقبلية 

رعيتكم للعقود القادمة وكيفية 

مع  اإلمياين  التواصل  ادامة 

األجيال القادمة؟

عددية  زيادة  عىل  مقبلة  األبرشية 

القريب  املستقبل  يف  ابنائها  يف  كبرية 

عديدة  تحديات  أمامنا  لذا  واملتوسط، 

ممكن ان اخترص أهمها يف التباين الثقايف 

بني األجيال يف األبرشية. التباين الثقايف ال 

والتحصيل  الدراسية  املستويات  به  اعني 

بشكل  واإلميان  الحياة  رؤية  بل  العلمي، 

عام بني نظرة رشقية من األجيال القادمة 

من العراق وبلدان الرشق، ونظرة األجيال 

الناشئة واملولودة هنا وطريقة عيشها لها. 

للتغريات  مستعدين  نكون  ان  علينا  لذا 

الكبرية فكرياً وإميانياً وسلوكياً يف املستقبل 

القادم. وهذا يلزمنا العمل عليه من جميع 

الجوانب. أنا متاكد ان ابناء األبرشية سوف 

يتعاملون مع كل التحديات بصورة جيدة 

ألن  وأفضل،  اآلن  بها  يتعاملون  مثلام 

املؤمن الحقيقي يبقى محافظاً عىل إميانه 

إينام كان ويف أي زمن وحضارة.

رسالتكم  هي  ما   -9

بشكل  كنيستكم  من  للمؤمنني 

وبقية  الكنائس  بقية  و  خاص 

ابناء شعبنا العراقي والعامل؟

ان  وتستحق  جميلة  اإلنسانية  حياتنا 

مهام  منها  لحظة  كل  يف  مبلئها  نعيشها 

ان  علينا  لذا  اللحظة،  تلك  ظروف  كانت 

نأخذ مسؤوليتنا يف ان منلئ كل لحظة من 

حياتنا من قوة وفرح ربنا يسوع املسيح. 
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)الطبيعية(  االيونية  الفلسفة 

يف مدينة مالطي:

الشواطئ  عىل  أيونه  مدينة  تقع 

الرشقية من يونان الحالية، نتيجة الحروب 

وعالقتها الثقافية مع مدينة ليديا الواقعة 

يف آسيا الصغرى كان لها احتكاك مبارش مع 

الرافدين،  وادي  حضارة  وعموم  البابليني 

عىل  األكرب  األثر  لفالسفتها  كان  لهذا 

الفكر الفلسفي اإلغريقي يف البداية. يرى 

أو  املبدأ  عن  البحث  فكرة  ان  الفالسفة 

أصل األشياء لها أهمية كبرية تاريخياً، بل 

تعد خطوة كبرية يف الفكر الفلسفي، كانت 

وهوزيود  )هومريوس  السابقة  األساطري 

بصورة  األفكار  إىل هذه  تطرقت  وغريها( 

االنتقال  املدرسة  هذه  حاولت  غامضة. 

من األفكار املحمولة يف االساطري إىل عامل 

بأصل  وربطه  املحسوس  املادي  الواقع 

بدأت  محاوالتهم  نجد  لهذا  املوجودات. 

من الطبيعة املحيطة بهم التي هي تحت 

أول  بالحق  فهي  والتغري.  الحركة  تأثري 

مدرسة تحتك باملشكلة الرئيسية التي عاىن 

تفسريها  كان  التاريخ!  عرب  اإلنسان  منها 

مثل  الطبيعية  العنارص  من  الكون  لنشأة 

النار النموذج  املاء والهواء والرتاب وأخرياً 

األول يف الفكر الفلسفي. من أهم أفكارها 

القابلية  لها  لهذا  حيّة  املادة  ان  أيضاً 

النفس  فكرة  طرح  من  أول  فهم  للحركة 

الكلية القريبة من الحلولية.

طاليس 627 - 456 ق.م: 

فهو  اعالمها،  أهم  من  طاليس  يعد 

التاريخ،  الفيلسوف يف  لقب  نال  أول من 

فلكياً ورياضياً.  حيث كان فيلسوفاً وعاملاً 

 ،Thales of Milte أصله من مدينة مالطا

اإلغريقية،  ليديا  السبعة يف  الحكامء  أحد 

مع  الرافني  وادي  زار  قد  بأنه  ويُعتقد 

عن  تنبأ  األخرية.  ليديا  ملوك  حمالت 

الكيل للشمس سنة 5٨5 ق. م  الخسوف 

الكل  »ان  قاله طاليس هو:  ما  أهم   .)١(

واحد،  األشياء  كل  أصل  ان  أي  واحد« 

يشء  كل  أصل  املاء  ان  نظريته  وحسب 

ألنه ينتقل بني الحاالت الثالثة يف الطبيعة، 

األمر الذي يوفر الفرصة لجميع الكائنات 

الصوفية  النظرة  هذه  الحياة،  الحية 

األملاين  الفيلسوف  رأي  حسب  العميقة 

الفلسفة  يكون مؤسس  ان  تجعله  نيتشه 

الباب الفلسفي

بقلم يوحنا بيداويد

لقد عرفنا الفلسفة في العدد الماضي 

كشف  أو  جمع  أو  بناء  عملية  بأنها 

هذا  في  الموجودات  بين  العلاقات 

المعرفة  ان  من  الرغم  على  الكون. 

الإنسانية بدأت منذ العصور الحجرية 

من  المعرفة  تلك  تناقلت  حيث 

الأقاويل  طريق  عن  جيل  إلى  جيل 

بداية  ان  إلا  القديمة،  والأساطير 

تاريخ الفكر الفلسفي مرتبط بالإغريق 

حيث  الكثيرة،  الفلسفية  وبمدارسهم 

أهم  من  عديدة.  مواضيع  شملت 

أثرا  تركت  التي  الفلسفية  المدارس 

منذ  الإنساني  الفلسفي  الفكر  على 

2700 سنة هي:

المادية  الأيونية  الفلسفة  مدرسة 

)الطبيعية(

الفلسفة الايونية

الفلسفة الفيثاغورسية

الفلسفة الأيلية

الفلسفة السفسطائية

الفلسفة الأخلاقية لسقراط

نظرية المثل لأفلاطون

الفلسفة الارسطوطالية 

الفلسفة الرواقية

الفلسفة الابيقورية

الفلسفة الذرية

الفلسفة الشكاكية.
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مستوى  من  أرتفع  ألنه  امليتافيزيقية، 

)كام  االرشاقية  النظرة  إىل  األحاسيس 

رشحها الحقا القديس اوغسطينوس( وكام 

كان  طاليس  ان  ارسطو  لسان  عىل  ذكر 

كل  وان  باإللهة  مملوء  الكون  بأن  يؤمن 

االفعال تحصل نتيجة قرارتهم، كام نسبت 

فكرة النفس الكلية إليه.

وانكسيمندريس 610 - 547 ق.م: 

عنوانه  فلسفة،  كتاب  ألف  من  أول 

الطبيعة(. كذلك يقال هو من اخرتع  )يف 

أيضاً  ويقال  كرة  من  املزولة  أي  اسربطا 

فيها  لألرض مؤرشاً  أول خريطة  أنه وضع 

أستاذه  فكرة  رفض  واليابسة.  البحار 

طاليس بأن تكون أصل األشياء يف الطبيعة 

من املاء وقال املادة األولية للطبيعة هي 

Apeiron  االمبريون أو الالمتناهِي

 Prima أيضاً  تدعى  التي  املادة  هذه 

أو األولية هي يف متناهية الصغر، وأبدية، 

أو  العوامل  جميع  تكون  أو  تتألف  منها 

تتحول  ان  إىل  قابلة  انها  املوجودات، كام 

إىل األشياء التي نحن نتعامل معها.

املاء  األشياء من  بأن أصل  جاء رفضه 

العنارص  »أن   :)2( ارسطو  راي  حسب 

لبعضها  مناقضتها  يف  تعرف  التي  األولية 

مثال املاء رطب، الهواء بارد والنار حار إذا 

كان أي منهم المتناهي وأبدي )االمبريون( 

أصل  االخران  العنرصان  يكون  ان  سيلغي 

األشياء، الن ذلك يناقض املبدأ الذي يجب 

األوقات،  كل  يف  وتاماً  صحيحاً  يكون  ان 

أو  الكون  لتكوين  األولية  فاملادة  ولهذا 

العوامل يجب ان تكون مادة كونية أبدية 

حيث  من  محددة  وغري  متناهية  وغري 

لصياغة  لقبول  اإلمكانية  ولها  الكمية 

)لتكوين( املوجودات املختلفة«.

تكوين  انكسيمندريس  تفسري  اثناء 

إىل  أيضاً  تطرق  االمبريون  من  األشياء 

الحية  الكائنات  تطور  نظرية  أول 

بدائية. بصورة 

كل يشء يخرج أو يأيت إىل الوجود من 

االمبريون غري املحدد وغري املعروف، حيث 

يكرب ثم يعمر، ثم ميوت فيندثر من الوجود 

كام  االمبريون.  األولية  صيغته  إىل  ويعود 

يذكر التاريخ بان انكسيمندريس هو أول 

عن  رشحه  يف  )املبدأ(  مفهوم  أدخل  من 

لتكوين  األولية  املادة  املاء  كون  استحالة 

األشياء.

انكسيامنس 546 - 523 ق.م:

يعد  لكنه  سبقوه  ممن  شهرة  أقل 

األهمية  حيث  من  الثالث  الفيلسوف 

نجمها،  يتالىش  ان  قبل  املدرسة،  لهذه 

حيث سقطت مدينة مالطي وانتهت هذه 

ذلك  بعد  ومن  م.  ق.   49٨ يف  املدرسة 

ينتقل علامؤها إىل جنوب إيطاليا لتأسيس 

مدرسة أخرى هي االيلية.

الفيلسوف  صديقه  يوافق  مل 

األولية  املادة  تكون  بأن  انكسيمندريس 

لتكون األشياء االمبريون الالمتناهي. ورجع 

إىل فكرة مشابهة لفكرة طاليس التي تقول 

ان املاء هو أصل املوجودات.

وحسب  املوجودات  أصل  يقول 

أو  املاء  ليس  املوجودات  اصل  ان  رأيه 

يحقق  حيث  الهواء،  هو  وإمنا  االمبريون 

ويحمل  المتناهي  فهو  صديقه،  فكرة 

للهواء  اختياره  ان  الفالسفة  يظن  األرض. 

جاء ألنه ألطف وأكرث صغراً والمتناهي يك 

يكون قريباً من فكرة انكسيمندريس، كام 

العامل  الهواء نفس  ان  النفس أي  أنه علة 

املوجودات  كل  الحية.  الكائنات  وجميع 

تولد من الهواء، نتيجة التكاثف والتخلخل، 

ان تخلخل الهواء ينتج ناراً، وتكاثفه ينتج 

تكاثفه  ان  كام  فاملطر،  والسحب  الرياح 

ينتج الرتاب والطمي واألنهر والصخر األمر 

الذي يوفر الظروف لوالدة الحياة وتكوين 

األشياء منه.

وضع  من  هو  يكون  ان  يحتمل 

عن  عبارة  األرض  ان  املعروفة  األسطورة 

من  وأنكر حركة  البحر  فوق سطح  قرص 

تحتها بل وضع كرتها جانبية وأثناء الليل 

تختفي وراء جبل شاهق.

لهذه  التابعني  اآلخرين  الفالسفة  من 

املدرسة وأقل شهرة هم هيبون وديوجني 

االبولوين.

برتاند  اإلنكليزي  الفيلسوف  يشك   

روسيل بأن طاليس أخذ الفكرة من علامء 

الفلك الكلدانيني يف مدينة بابل يف حينها. 

املصدر رقم )1( ص 45.

املصدر رقم )1( ص 47.

املصادر:

1- History of  Western Phi-
losophy، Bertrand Russell، 
George Allen & UNWIN Itd. 
London. 1961.
2- Basic Teaching of  the 
Great Philosophers، S.E. 
Frost، Jr،Doubleday & Com-
pany، In united States of  
Americans. 1962.

الله دار  الفلسفة، د. هادي فض  3- مدخل إىل 

املواسم للطاعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 

بريوت-لبنان 2002.
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ثقافة عامة

االنقسام  يف  الرسطانية  الخاليا  واستمرار 

فالعلامء  نفسها،  تلقاء  من  تحدث  ال 

معينة  وإنزميات  جينات  بأن  يعتقدون 

تؤثر يف هذه العملية وهم يأملون يف أن 

يتمكنوا عن طريق تحديد هذه الجينات 

الشيخوخة،  تقدم  إبطاء  من  واإلنزميات 

سيسمح  الجينات  هذه  تعديل  فمثال 

االنقسام  يف  باالستمرار  السليمة  للخاليا 

وبالتايل تأخري الشيخوخة ويف نفس الوقت 

يوقف انقسام الخاليا الرسطانية املؤذية.

تصنيع  للعلامء  ميكن  هل 

»أكسري الحياة«؟

بحث  يف  العلامء  فأن  أسلفنا  كام 

املؤثرة  الجينات  تحديد  أجل  من  دؤوب 

فأن  الواقع  ويف  الشيخوخة.  عملية  يف 

العلامء نجحوا حقاً يف إطالة عمر اإلنسان، 

فمتوسط عمر اإلنسان قبل قرن أو قرنني 

والتقدم  املطولة  األبحاث  رغم  والعلامء 

الكبري الحاصل يف هذا املجال إال أنهم مل 

تفرس  شاملة  نظرية  عىل  بعد  يستقروا 

بشكل  لكن  الشيخوخة.  حدوث  سبب 

مستوى  عىل  تحدث  الشيخوخة  عام، 

عندما   )Cellular senescence( الخلية 

والتجدد  االنقسام  عن  الخلية  تتوقف 

االنقسامات،  من  محدد  عدد  بعد 

عملية  عىل  يطرأ  خلل  بسبب  وذلك 

)الشفرة  النووي  الحمض  جزئيات  نسخ 

ولهذا  االنقسام،  عملية  أثناء  الوراثية( 

فكلام ازداد عدد االنقسامات أزداد أيضاً 

الخلل والنقص الحاصل يف شفرة الحمض 

األمر  وهو  الجديدة  الخاليا  لدى  النووي 

شيخوختها  إىل  النهاية  يف  يؤدي  الذي 

شيخوخة  وبالتايل  االنقسام  عن  وتوقفها 

الكائن الحي ككل.

فأن  السليمة،  الخاليا  عكس  وعىل 

جزئيات  نسخ  بإمكانها  الرسطانية  الخاليا 

النووي بصورة كاملة مام يسمح  الحمض 

وهذه  نهاية،  ال  ما  إىل  باالنقسام  لها 

السليمة  الخاليا  توقف  أي  العملية، 

والوصفات  األساطري  عن  بعيداً 

قائم  علم  اليوم  الشيخوخة  السحرية.. 

الدول  من  العديد  اليوم  وهناك  بذاته، 

املاليني  تنفق  التي  العلمية  واملؤسسات 

ألسباب  وذلك  املجال،  هذا  يف  للبحث 

إلحاق  إىل  تؤدي  فالشيخوخة  عديدة، 

بسبب  العاملي  باالقتصاد  فادحة  خسائر 

الدول  عىل  يجب  التي  التقاعد  رواتب 

دفعها لكبار السن من املوظفني السابقني 

وكذلك نفقات عالج ورعاية املسنني الذين 

تزداد أعدادهم يوما بعد أخر نتيجة لتطور 

الطب ووسائل العالج. أضف إىل ذلك، فأن 

الشيخوخة تسلب البرشية أفضل علامءها 

ومفكريها الذين وصلوا إىل قمة إبداعهم 

التجارب  تراكم  نتيجة  الفكري  ونضوجهم 

األسباب  ولهذه  السنني.  عرب  والخربات 

أو  الشيخوخة  عىل  القضاء  فأن  مجتمعة 

الحد من آثارها السلبية سيكون له عظيم 

املنفعة عىل اإلنسانية جمعاء.

اإلنسان  عمر  أطالة  محاوالت  لكن 

معرفة  أوالً  تستلزم  الشيخوخة  وإبطاء 

يشيخ،  اإلنسان  تجعل  التي  األسباب 

إعداد: هيئة التحرير

- الجزء الثاين -
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وترميم  إصالح  يف  تساهم  وكذلك  الحال 

األنسجة التالفة.

يف الحقيقة توجد يف عامل اليوم الكثري 

والفرضيات  والنظريات  االكتشافات  من 

أناس  وهناك  اإلنسان،  عمر  إطالة  حول 

يف  ستتمكن  البرشية  بأن  يؤمنون  صاروا 

املستقبل القريب من تحقيق العديد من 

اآلن،  مستحيلة  لنا  تبدو  قد  التي  األمور 

يجمدون  أشخاص  عن  نسمع  لذلك رصنا 

عىل  املوت  بعد  الجليد  يف  أجسادهم 

من  املستقبل  يف  العلامء  يتمكن  أن  أمل 

يطلق  التقنية  الحياة، وهذه  إىل  إعادتهم 

)Cryonics(، وهي تكلف يف  عليها أسم 

أمريكا مبلغا قدره ٨0000 دوالر لتجميد 

لتجميد  دوالر   ١50000 و  وحده  الرأس 

التقنية  هذه  أن  ورغم  بأكمله.  الجسد 

الذين  إال إن عدد األشخاص  قدمية نسبياً 

جمدوا أجسادهم بالفعل بني عامي ١962 

- 20١0 ال يتجاوز املائتني.

حالة   Senescence الشيخوخة 

التدهور  من  منها  مفر  ال  متدرجة 

 Decline واالنهيار   Deterioration

واألنسجة  واألعضاء  األجهزة  كافة  تصيب 

التكيف  عىل  قدرتها  فتضعف  والخاليا 

التعرض  عند  التوازن  عىل  والحفاظ 

حالة  أنها  الحديثة  فالنظرة  للضغوط، 

.Phenoptosis تدمري ذايت مربمج

يعودوا يتحدثون عن إضافة عدة عرشات 

هذا  أصبح  فقد  كال  فقط..  السنني  من 

همساً  نسمع  رصنا  لكننا  قدمياً!  املوضوع 

هنا وهناك عن تحدي املوت نفسه.

وظهرت بالفعل أفكار ونظريات حول 

الدهر،  ابد  خالداً  اإلنسان  جعل  كيفية 

بعضها قد تبدو يف نظرنا اليوم مجرد أفكار 

خيالية مستحيلة التطبيق كام كان أسالفنا 

يعتربون السيارة والطائرة والحاسوب من 

أو  املنال.  البعيدة  العلمي  الخيال  أمور 

نتخيل  ال  فقط  عاماً  ثالثني  قبل  كنا  كام 

وال حتى يف األحالم بأنه سيأيت يوم نحمل 

فيه الهاتف ونتكلم بواسطته أثناء مشينا 

سلكاً  خلفنا  نجر  أن  وبدون  الشارع  يف 

من  األدهى  بل  ال  األمتار،  مئات  طوله 

ونشاهد  للموسيقى  نستمع  أن  هو  ذلك 

الصغري!..  الهاتف  هذا  بواسطة  األفالم 

فهذه األمور كنا ال نراها إال يف أفالم الخيال 

ترقى  ال  ساذجة  وبطريقة  والجاسوسية 

لتقنيات الهاتف الخلوي املعارصة.

املتعلقة  املقرتحات  أحدث  لعل 

التي  تلك  هي  اإلنسان  وحياة  بصحة 

النانو  تكنولوجيا  استغالل  إىل  تروم 

روبوتات  لصنع   )Nanotechnology(

األوعية  عرب  املرور  بإمكانها  الصغر  فائقة 

الفريوسات  عىل  لتعرث  بسهولة  الدموية 

يف  بها  لتفتك  لإلمراض  املسببة  والجراثيم 

عاماً،  الثالثني  ليتجاوز  يكن  مل  الزمان  من 

ومل  جدا،  مرتفعة  الوفيات  نسبة  وكانت 

ريعان  يف  الناس  ميوت  أن  غريباً  يكن 

شبابهم. أما اليوم فمعدل عمر اإلنسان يف 

الغرب يناهز الثامنني عاماً، ويف الحقيقية 

الطويل  تاريخها  خالل  البرشية  تعرف  مل 

عدداً كبرياً من املسنني واملعمرين كام يف 

أيامنا هذه. بل صار الناس يف هذا الزمان 

يهزون رؤوسهم أسفاً عندما يسمعون بأن 

شخصا ما توىف يف عقده الرابع أو الخامس 

قائلني بأنه مازال صغرياً عىل املوت.

واليوم هناك أبحاث جدية حول إطالة 

عمر اإلنسان عن طريق الهندسة الجينية 

والهرمون واإلنزميات، وقد نجح العلامء يف 

تجاربهم  بعض  يف  مذهلة  نتائج  تحقيق 

من  متكنوا  حيث  املختربات  فرئان  عىل 

إطالة عمرها بنسب تصل إىل 40%، أي أنه 

عىل  التجارب  هذه  إجراء  نجاح  حالة  يف 

اإلنسان فأن معدل عمره سريتفع إىل ١20 

عاماً، بل أن هناك بعض العلامء يتحدثون 

وذلك عن طريق   !! عام  عمر ١000  عن 

هرمونات معينة تتحكم بعمل الجينات.

إطالة  يف  نجح  قد  اإلنسان  كان  وإذا 

عمره بنسبة الضعف أو الضعفني خالل قرن 

عزيزي  تتخيل  أن  فلك  الزمان،  من  واحد 

القارئ اآلفاق املستقبلية لحياة البرش خالل 

القرن أو القرنني القادمني، فالعلامء اليوم مل 
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ثقافة عامة

مظاهر التدهور واالرتداد:

وجد . ١ العصبي:  الجهاز 
يحتوي  البرشي  الجسم  أن  ا  إحصائيٌّ

عىل حوايل 60 ترليون )مليون مليون( 

يتجدد  منها   %٨0 حوايل  وأن  خلية 

أشهر،  ثالثة  حوايل  يف  ويستبدل 

وتختلف الخاليا كثرياً يف قدرة التجدد 

تقل  فمثالً   Renewal Capacity

 %25 حوايل  البرصي  العصب  ليفات 

عند  بعددها  مقارنة  التسعني  يف سن 

بعض  تتآكل  األربعني  وبعد  الوالدة، 

وتتوسع  حجمه  ويتناقص  املخ  خاليا 

الستينيات  ويف  بداخله،  التجاويف 

والسبعينيات يزداد ضموراً.

الحواس: تنقص كفاءة الحواس . 2
جميعاً.

استجابة . 3 تقل  الصامء:  الغدد 
للهورمونات،  الخلوية  املستقبالت 

 Growth النمو  هورمون  وينقص 

Hormone عادة بعد حوايل 2١ سنة، 

النوم  منظم  الهورمون  ينقص  وباملثل 

وهو  النوم  فرتات  فتقل   Melatonin

عادة يزيد إفرازه ليالً ويبدأ يف النقص 

مع بزوغ الفجر.

جهاز . 4 يتأثر  املناعة:  جهاز 
فتقل   Immune System املناعة 

القدرة عىل مقاومة األمراض، وقد ينجو 

رئوي  التهاب  من  سنة  العرشين  ابن 

ابن  ينجو  ال  قد  بينام   Pneumonia

الستني، وتزداد نسبة اإلصابة بالعدوى 

اضطراب  عوارض  ومن  والرسطان، 

جهاز املناعة مهاجمة أنسجة الجسم 

قدرته  لعدم  غريبة  يعتربها  حيث 

أمراض  مجموعة  فتنشأ  متييزها  عىل 

 Auto للذات  املناعي  التمييز  فقدان 

مثالً  فيهاجم   ،Immune Diseases

لألنسولني  املنتجة  البنكرياس  خاليا 

املختصة  العمليات  بتنظيم  املتعلق 

البول  مرض  عنه  ينتج  مام  بالسكر 

.Diabetes Mellitus السكري

كالسيوم . 5 يتناقص  العظام: 
التي  املادة  وهو  بالتدريج  العظام 

تزداد  ولذا  صالبتها  العظام  تكسب 

هشاشتها ويسهل تعرضها للكرس بأقل 

الكالسيوم  تناقص  ويبدأ  الصدمات، 

اإلناث  وتتأثر  األربعني،  قبيل  عادة 

انقطاع  بعد  خاصة  الذكور  من  أكرث 

الحيض، ويصبح التئام الكسور بطيئاً، 

أسفل  آالم  من  الشكوى  وتزداد 

الظهر، ويرى البعض أن النقص الزائد 

للكالسيوم مقدمة ملرض وهن العظام 

.Osteoporosis

كتلة . 6 نسبة  تزداد  العضالت: 
تقدم  كلام  والليفي  الدهني  النسيج 

العمر وتقل نسبة كتلة النسيج العضيل 

خاصة مع قلة الحركة والتمرين، وتبلغ 

العضالت أوج قوتها عند 20 ـ 25 سنة 

تبدأ  ثم   40 ـ   35 سن  إىل  وتستمر 

عدد  ويتناقص  ا  تدريجيٌّ الضعف  يف 

وتصل  العضلية،  العصبية  الوصالت 

العضالت عند سن 65 إىل حوايل %75 

ما  وغالباً  العرشينيات،  يف  قوتها  من 

يعتزل الرياضيون قبل بلوغ األربعني.

الكفاءة . 7 تقل  التنفس:  جهاز 
عند   %40 حوايل   Vital capacity

٨0 بالنسبة لسن 20، وتقدر الكفاءة 

بقياس أكرب زفري بعد أقىص شهيق.

ينقص . ٨ الهضمي:  الجهاز 
الهضمي  الجهاز  الهورمونات يف  إفراز 

كام  املعدة  حامض  إفراز  وينقص 

خاصة،  الدهون  امتصاص  ينقص 

اإلمساك  من  املعاناة  نسبة  وتزداد 

نتيجة قلة النشاط وقلة املواد الليفية 

يف الطعام ورمبا أيضاً لتساقط األسنان 

وما يصاحبه من صعوبة املضغ.

كفاءة . 9 تقل  البويل:  الجهاز 
وتفقد  الكلية  يف  الخلوية  اإلنزميات 

 Nephrones بعض الوحدات الكلوية

ومن ثم تقل كفاءة الكلية.

يقل . ١0 بينام  التناسيل:  الجهاز 
هورمون األنوثة كثرياً يف اإلناث عقب 

يقل   Menopause الحيض  انقطاع 

يف  ببطء  الذكور  يف  الذكورة  هورمون 

فرتة ممتدة من حوايل سن الخمسني 

إىل التسعني.

من . ١١ أكرث  أن  لوحظ  الجلد: 
الخامسة  سن  املتجاوزين  ثلث 

والستني يعانون من مشكالت جلدية، 

وااللتهابات  بالجفاف  اإلصابة  مثل 

قابلية  وتزداد  واألورام،  والفطريات 

الجلد للتأثر بأشعة الشمس املبارشة.
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 The Crying Boy لوحة الطفل البايك

وتسمى أيضاً بلوحة )فتيان الغجر(، لوحة 

من إبداع الفنان التشكييل اإليطايل )برونو 

براغولني  بـ )جيوفاين  الذي يعرف  اماديو( 

هذه  اشتهرت   ،)Giovanni Bragolin

اللوحة بشكل كبري ملا تتضمنه من تعابري 

ملالح  والشفقة  الرحمة  عن  وأحاسيس 

وقد  الدامعتان،  وعيناه  الحزينة  الطفل 

صنع من اللوحة الكثري من النسخ املشابهة 

لفتيان وفتيات صغار وهم يبكون.

يجوب  اماديو  برونو  الرسام  كان 

شوارع مدريد يف عام ١969، وأثناء سريه 

إىل  فذهب  متقطع،  بكاء  صوت  سمع 

يرتدي  ولداً  يرى  به  وإذ  الصوت  مصدر 

مالبساً قدمية جالساً خارج إحدى الخانات 

عىل  اماديو  فنادى  يبيك،  وهو  القريبة 

الولد وسأله إذا كان هناك مشكلة، فنظر 

ذارفة.  ودموعه  صامت  وهو  الولد  إليه 

معه  واصطحبه  اماديو  عليه  فأشفق 

وبعد  بورتريه،  لوحة  له  ورسم  واطعمه، 

له  فرسم  كثرياً  يزوره  الولد  أصبح  ذلك 

األمر  يف  والغريب  اللوحات،  من  العديد 

أنه يف جميع زيارات الطفل للرسام اماديو 

كان أيضاً يبيك وال يتكلم، وهذا ما يفرس 

النسخ األخرى التي رسمها جيوفاين للطفل 

وهو باكياً.

كاهناً  جيوفاين  زار  قصرية  فرتة  وبعد 

رأى  أنه  حيث  االرتباك،  عليه  يبدو  كان 

صورة الطفل، وأخربه بأن اسمه )بونيللو( 

تعرض  منزله  أن  هو  الطفل  بكاء  وسبب 

يتفحم  وهو  بعينه  والده  ورأى  للحريق 

الطفل  فأصبح  املوت،  حتى  الحريق  من 

يجوب يف الشوارع وهو يبيك طوال الوقت. 

فنصح الكاهن جيوفاين بأال يساعد الطفل 

أكرث من ذلك ألنه أينام ذهب تشب النار 

نصيحة  جيوفاين  سامع  وبعد  إثره،  يف 

دين  لرجل  كيف  بالرعب  شعر  الكاهن 

مساعدة طفل  يكف عن  بأن  ينصحه  أن 

بنصيحة  يأخذ  مل  ولذلك  وضعيف،  يتيم 

الفرتة  تلك  ويف  الطفل،  وتبنى  الكاهن، 

البورتريهات،  من  الكثري  له  يرسم  أصبح 

وعرض رسوماته يف أوروبا حتى أصبح من 

أشهر األثرياء جراء هذه اللوحات.

وقد عاش الرسام والطفل حياة كرمية 

وهنيئة إىل أن عاد جيوفاين ذات مرة إىل 

جيوفاين  فخرس  محرتقاً،  ووجده  منزله 

جميع لوحاته ماعدا لوحات الطفل البايك، 

منزله  بإحراق  الطفل  جيوفاين  فاتهم 

متعمداً، إال أن الطفل هرب من املنزل ومل 

يعد يراه جيوفاين أو يعرف عنه شيئاً.

عن  األخبار  يف  ورد   ،١976 عام  ويف 

حادث سيارة كبري وقع يف برشلونة، حيث 

أن سائق السيارة اصطدم يف جدار خرساين 

لرسعته يف القيادة فاحرتقت السيارة ومات 

السائق بداخلها وتشوهت مالمحه فلم يعد 

يعرف هويته، ولكن تم العثور عىل جزء من 

رخصة قيادة السائق التي تبني بأنه شاب 

يبلغ من العمر ١9 عاماً وكان اسمه دون 

بونيللو، وبعد فرتة ظهرت تقارير صحفية 

عديدة عن حوادث حريق غريبة يف أوروبا، 

وأنه مل يعرث يف السجالت عىل موت شاب 

باسم بونيللو يف حادث سيارة، وال حتى عن 

حريق منزل باسم برونو أماديو أو جيوفاين 

براغولني، ولذلك تعددت األقاويل واألساطري 

جيوفاين  أن  خاصة  اللوحة،  هذه  شأن  يف 

اللوحات باسم  العديد من  براغولني، رسم 

بهيئات  األطفال  وكان  البايك  الطفل  لوحة 

مختلفة وبأعامر مختلفة، وقد يكون بونيللو 

واحداً من هؤالء األطفال.

قصة لوحة

الفنان اإليطايل
برونو اماديو
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كتاب من مكتبتي

يف  ميُر  شخص  كل  أن  به  الشَك  مام 
العمر،  سنوات  ومن  املراحل  من  مرحلة 
وإنِتكاسات  قاسية  وظروف  بصعوبات 
عاطفية  أو  صحية  أضطرابات  أو  مالية 
كل  تصادف  التي  املطبات  من  وغريها 
األفعال  ردود  تكون  وبالتأكيد  منا،  فرد 
فرنى  آخر.  إىل  شخص  من  متفاوته  هنا 
من يستسلم مبارشة ويلعن حظه ويلعن 
أو  أزمة  أي  حدوث  عند  وألخ،  الظروف 
معنى  بال  حياتُه  وتصبح  لديِه،  مشكلة 
أْي  تحقيق  عىل  قدرتِه  وعدم  وهدف، 
وترى  الحياتية.  األمور  كل  يُذكر يف  نجاح 
الظروف،  ِبنفس  مير  من  اآلخر  بالجانب 
أو  عاطفية  بإنِتكاسه  أو  مالية  كخسارة 
من  ويستمر  ينهض  تراه  ولكن  عائلية، 
والتعويض  النجاح  عىل  ويرص  جديد 
لو  ذلك،  عىل  كثرية  وأمثله  واألستمرار 
قُمتم مبسٍح أو جرد رسيع أِلصدقائِكم أو 
أقاربُكم سرتون األمثلة التي ذكرناها أمثلة 

حية أمامكم.

مالحظات مهمة وقيمة
تقرأه  ما  بتطبيق  تقم  ملْ  إذا  أوالً: 
فأنني  حياتك،  يف  القيم  الكتاب  هذا  يف 
أَنصحك مقدماً أن ال ترهق نفسك بقراءتِه. 
وتريد  بجدية  املوضوع  أخذت  إذا  ولكن 
ان  فأعلم  واالستمرار.  والنجاح  التغيري 
مقدمة  نصائح  من  به  وتعمل  ماستطبقه 
يف هذا الكتاب، ستغري مجرى حياتُك نحو 
النجاح والتألق امللموس  األفضل وتحقيق 

شيئاً فشيئاً.
الكلامت  ووقُع  تأثري  يكون  ليك  ثانياً: 

عىل  املهم،  الكتاب  هذا  يف  والنصائح 
تُدَوَن  أَن  عليك  حياتِك،  مجريات 
تحتاجها  التي  املهمة  والفوائد  املعلومات 
من  والخروج  حالتك  أو  أوضاعك  لتغري 
قد  أو  بها  متر  التي  الصعبة  الظروف 
داخل  صغرية  كارتاٍت  يف  دونها  تواجهك. 
لتكن  مكتبَك  أو  سيارتك  أو  محفظتك 

أماَمك وتحفظها للعمل بها دامئاً.
األمور  ِبأن  تَعلْم  أن  عليك  ثالثاً: 
والعواقب الصعبة التي نصادفها يف حياتنا، 
مُيِكن أن يكون لها مخرج وكام يف القول )ال 
يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس( وعليك 
ان تقرأ حتى وان مل تكن من املدمنني عىل 
القراءة وأن تبحث عن الكتاب وهو سهل 
املنال وأعلم بأن املؤلف والناقل )املرتجم( 
والكثريون الذين عملوا يف الطبع والتنقيح 
وغريها، وحتى معد هذا الكتاب، جميعهم 
أن  أجل  ِطوال، من  وساعات  ليالياً  عملوا 
تغيري  تستطيع  وليك  لديك،  كلامتِه  تصل 
لدفع  واملشورات  الفرصة  اقتنص  حياتك. 

حياتك نحو األفضل واألحسن.

ماذا يحوي هذا الكتاب
الكتاب مكون من سبعَة عرَش فصالً

الفصل   - ِبنفسك  ثِق  األول:  الفصل 
قوة(  يولد  بالسالم  امللليئ  العقل  الثاين: 
قوة  عىل  نحصل  كيف  الثالث:  الفصل   -
الصالة  قوة  الرابع: جرب  الفصل   - دامئة 
لنفسك  تخلق  كيف  الخامس:  الفصل   -
احذر  السادس:  الفصل   - السعادة 
السابع:  الفصل   - واالضطراب  الغضب 
توقع االفضل واظفر به - الفصل الثامن: 

التاسع:  الفصل   - بالهزمية  أؤمن  ال  أنا 
كيف تحطم عادة القلق - الفصل العارش: 
القوة لحل املعضالت الشخصية - الفصل 
 - للشفاء  وسيلة  اإلميان  عرش:  الحادي 
الفصل الثاين عرش: وصفة صحية - الفصل 
 - للقوة  سبيل  االسرتخاء  عرش:  الرابع 
الفصل الخامس عرش: كيف تكسب محبة 
وصفه  عرش:  السادس  -الفصل  الناس 
السابع عرش:  الفصل   - الجريحة  للقلوب 

اللجوء إىل القوى العليا.

ملخص كتاب التفكري اإليجايب:

األفكار األساسية
الباطن  العقل  بقابلية  اإلنتفاع   •
لألقِتناع بشكل إيجايب. التفكري اإليجايب هو 

التخيل + العاطفة = النجاح
عقلنا  خالل  من  ذلك  يكون  أن   •
الباطن إذا أردنا أن نُغري سلوكنا أو أداءنا 
فيجب التخيل وتسجيل األفكار يف الذاكرة 

وتولد املعتقدات واملواقف العقلية.

التلخيص
وبذلك  إيجابياً  تفكر  أن  أوال  يجب 

ميُكنك أن تُحقق مــا تريدُه.
من  يتكون  الجليد،  كجبل  العقل 

جزئني:
الجزء األول: الثلج الجزء املطفو فوق 
الذي  الواعي  العقل  املاء من جبل  سطح 
إِتخاذ  يف  يساعدنا  األصغر  الجزء  يشكل 
املواقف  مواجهة  يف  ويساعدنا  القرارات 
املعلومات  ويستقبل  عنا،  الجديدة 

إعداد وتقديم: هيثم ملوكا
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ويسِتقبل ويَدرُك كل مانراه أو نسمعه، أو 
منر به من أحداْث.

الذي  الالواعي..  العقل  الثاين:  الجزء 
املغمور تحت  )الجزء  الجزء األكرب  يشكل 
سطح املاء من جبل الثلج(- هذا الجزء ال 
يفكر و ال يحكم إن كانت الفكرة صحيحة 
أم خاطئة، معقولة أم سخيفة، حقيقية أم 
األفكار  كل  يخزن  و  يتغذى  فقط  إنه  ال، 

التي تأتيه من العقل الواعي.

هناك أفكار تسيطر علينا وتَسرُي عليها 
فمعظم  متاماً.  خاطئة  أفكار  وهي  حياتنا 
الواقع،  عامل  يف  أختيارها  يتم  مل  أفكارنا 
ما  أن  أفرتاض  عىل  نعيش  ذلك  رغم  و 

نعتقده هو الحقيقة.
مجموعة  برمجة  إىل  بحاجة  فنحن 
يعمل  أن  ميكن  التي  األفكار  ِمن  جديدة 
املهم  من  أنه  وأكيد  الباطن.  عقلنا  بها 
الكايف  الوقت  تستغرق  ان  لنا  بالنسبة 
إلِعادة الربمجة الرضورية. يجب أن نستمر 
ما  يتبنَي  يك  أفكارنا  وفحص  مراجعة  يف 
إذا كانت ُمجدية أو ال، بعبارة أدق، هل 

تدعمنا يف سعينا لتحقيق هدفنا.

 من بني األفكار الغري مجدية
األحداث  عىل  الرتكيز  إىل  أميل 
السلبية- لقد حققت هذا الفوز فقط ألن 
وظيفتي  فقدت  لقد  انسحبوا.  اآلخرين 

انني إِنسان فاشل- 
الوقوع   - العقبات يف طريقك  وقوف 

يف املشاكل – املرض.
أما األفكار املجدية فمنها مثالً:

الرتكيز عىل األحداث السارة أتعلم من 
األحداث السلبية وأميل إىل:  لقد حققت 
األحتامل. فقدت  بسبب قدريت عىل  فوزاً 
وظيفتي يف ظروف خاصة، واآلن مستعد 
لوظيفة أحسن- و هذا من شأنه أن يعزز 
اجتياز   - بالنفس  ثقة  بالسعادة.  الشعور 

العقبات - الصحة.

العقل الباطن أقوى قوة يف هذا العامل
نؤمن  يشء  أي  يحقق  الباطن  العقل 
بأنه صحيح بالنسبة إلينا فإذا قمنا بتغيري 

معتقداتنا، والتي 
السبب،  متثل 
أيضاً  ستتغري 
تجربتنا الحياتية. 
لسنا  فنحن 
أبداً  مقيدين 
معتقدات  بأي 
قدمية  وأفكار 
لذا  بناءة.  وغري 
إذا أردنا ان نغري 
وأداءنا  سلوكنا 
يكون  أن  فيجب 
خالل  من  ذلك 
الباطن  عقلنا 
فينا  املرتسخ 
الالواعي  )العقل 
وهذا  الباطن( 
أنه  عىل  يدل 
نختار  أن  يجب 

مراراً  بها  ونغذيه  جديدة  إِيجابية  أفكاراً 
وتكراراً. ألنه وبدون أدىن شك، أن األفكار 
)أَشعُر  التأكيدات..  بني  من  املتكررة، 
بالتعاون  اآلخرُون  )يستمتع   - بالسعادة( 
)اشعُر   - بسهولة(  )أتعلم   - معي( 
بالَحيوية( - وذلك يتقق من خالل كتابتها 

و تعليقها وجعلها شفافة وتسجيلها.

قوة الرتكيز
ما نركز عليه بشكل أكرث و نفكر فيه 
أن  لكْن يجب  يتحقق.  ما  غالباً  هو  كثرياً 
وليس  والتخطيط  بالَسعي  مقروناً  يكون 
كل  األفكار  آالف  يف  نفكر  نحن  ِبالتمني، 
تلك  هي  فينا  تؤثر  التي  واألفكار  يوم، 
عملية  هو  والتخيل  بالعاطفة.  املرتبطة 
لوقت  بها  واألِحتفاظ  فكرة  يف  التفكري 
طويل، مبا يكفي بأن تثري صورتنا الذهنية 

إِستجابة عاطفية أوإِنفعالية.
 

قوة الخيال
التخيل يعني رؤية يشء ما بعني عقلك 
أن  أردت  فإذا  للحظة،  الواقع  ونسيان 
تتعلم الَعوم، فتخيل نفسك وكأنك تعُوم 
يف البحر ملسافات طويلة. وإذا كان هدفك 

هو إِكتساب املزيد من الثقة بالنفس عند 
التعامل مع الجنس اآلخر، فتخيل نفسَك 
وأنت تتحدث بحرية وطالقة مع شخص 
من  إِستفادة  أكرب  تحقق  حتى  تحبه، 
الخيال فيجب األِسرتخاء وإِغالق العينني، 
والبدء باألِستامع إىل أنفاِسنا لدقيقة حتى 
أنفاِسنا.  عىل  ذهننا  تركيز  عىل  تُساعدنا 
ثم نتخيل أننا يف مواقف معينة أو نتخيل 
والعاطفة  الرغبة  عن  فيلم  مشاهدة 

والتفكري اإليجايب.

إن أفكارنا ومعتقداتنا الحالية تشكلت 

من خالل التفكري والعاطفة، عليه. لذا إذا 

أضفنا قدراً كافياً ِمن املشاِعر والعواطف 

إىل أفكارنا الجديدة، فإنها َستُزيل بشكل 

تلقايئ األفكار الَقدمية من خالل )الهيمنة( 

= التفكري االيجايب + التخيل + العاطفة..

أِلفكارك  قراءة  مبجرد  قُمَت  إذا 

نجاح  معدل  تتوقع  أن  ميكنك  اإِليجابية 

الهدف  نسبته ١0%. وإذا قرأت وتخيلت 

ميكنك أن تتوقع معدل نجاح نسبة %55. 

وتخيلت  ايجابية،  أفكاراً  قرأت  وإذا 

باملشاعر  وشعرت  النهائية،  النتيجة 

كالشعور باملتعة والرضا، ميكنك أن تتوقع 

نسبته نجاح ١00%.
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لقاء العدد

1- ذكر موقع املطرانية حول 

انشاء خورنة جديدة يف ملبورن 

بعد  من  الجديد  األحد  يوم  ان 

قيامة الرب كان يوماً مميزاً مليئاً 

أبرشية  يف  والسعادة  بالفرح 

اعلن  وفيه  ملبورن.  مدينة 

عن  نونا  اميل  املطران  سيادة 

انشاء خورنة جديدة اعتباراً من 

نيسان 2016  الثالث من  تاريخ 

ما  الشهيد،  كوركيس  مار  بأسم 

تكلفون  وأنتم  انطباعاتكم  هي 

بهذه املهمة اإلميانية؟

اميل  مار  املطران  سيادة  اعالن  كان 

وقعاً  االحرتام  الجزيل  أبرشيتنا  راعي  نونا 

إيجابياً كبرياً، ففي سدين تم افتتاح خورنة 

هنا  جديدة  وخورنة  فريفيلد  يف  جديدة 

روحية  ابعاد  التكليف  ولهذا  ملبورن،  يف 

الرعوية  الحاجة  تلبية  خصوصاً  وثقافية 

أعداد  لتزايد  خصوصاً  ملبورن  يف  ألبنائنا 

الوافدين وكذلك االزدياد املضطرد للعوائل 

نحيص  الكنيسة  سجالتنا  فحسب  الفتية، 

لزاماً  الكبري  العدد  ولهذا  عائلة   3500

يتم  ويك  الرعوية  االحتياجات  يؤمن  ان 

توزيعها بني املركزين الحاليني. ناهيك عن 

هويتنا  عىل  للحفاظ  الثقافية  النشاطات 

الكلدانية املرشقية. دون ان نهمل واجبنا 

القيم  )خصوصاً  الجديدة  الثقافة  تجاه 

البناءة يف املجتمع الجديد( يف أسرتاليا. 

االعامل  أهم  هي  ما   -2

يف  تضعونها  التي  واملشاريع 

التي تسعون  أولويات األهداف 

لتحقيقها؟

دور  عىل  الرتكيز  الروحية:  املشاريع 

الكنيس  العمل  مهمة  يتبنوا  يك  الشباب 

األخويات  بسهل،  ليس  العمل  وهذا 

والرياضات  الشبابية  والنشاطات 

ان  يجب  الرتفيهية  والنشاطات  الروحية 

تكون مبقدمة مساعي الخورنة الجديدة. 

تقديم القداس الكلداين باللغة اإلنكليزية 

وهو ما رشعنا منذ البداية به ونعمل عىل 

يف  يخدم  الذي  والكادر  الجوقة  تطوير 

هذا القداس.

حوار: د. عامر ملوكا

الاب ماهر كوريال في البداية نهنئكم باستلامكم مهامكم الجديدة كراعي لكنيسة ماركوركيس في 

ملبورن ويسعدنا ان نلتقي بك بهذه المناسبة السعيدة على قلوب المؤمنين
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أبناء  من  الكثري  الحظ   -3

الرعية هناك حامس وعدد كبري 

يف  للمساعدة  املتطوعني  من 

القاعات والحدائق كيف  تأهيل 

لديكم  وهل  ذلك؟  تقيمون 

رسالة توجهونها للرعية؟

يد  مد  عىل  ملبورن  جامعة  اقبال 

العون ليس باألمر الجديد، فروحية أبنائنا 

يبنون  وغريتهم تدفعهم بشكل متميز يك 

 2005  -  2004 عام  فعلوا  كام  كنيستهم 

يف بناء رصح كنيسة حافظة الزروع، أقدم 

لهم جل عرفاين وشكري.

من  الشباب  هم  أين   -4

خططكم للمستقبل؟

النهج  يف  املركزي  الدور  للشباب 

الرعوي يف خورنة مار كوركيس، وما أتوقه 

وأمتناه هو ان يتم تحفيز شبابنا للمشاركة 

يف جميع األعامل الكنسية وان يعتربوا ان 

مار كوركيس هو بيتهم الثاين.

أبناء  من  الكثري  ملس   -5

صادقة  رغبة  لديكم  الرعية 

للتعاون مع أبناء الرعية والسامع 

تصب  التي  واآلراء  للمقرتحات 

إىل  إضافة  الكنيسة  خدمة  يف 

عىل  تعليق  من  هل  تواضعكم 

هذه النقطة؟

قيمة  لها  واآلراء  االقرتاحات  جميع 

ان  يريد  فالكل  بناءة،  جميعها  وهي 

يساهم بفكرة أو مرشوع: ما أطلبه هو ان 

نعطي األولويات فرصة ومن ثم نقدم عىل 

األمور األخرى، فالرشوع بخورنة وانشاؤها 

ينجب  مثلام  كثرياً،  ووقتاً  جهوداً  يتطلب 

األب  من  يتطلب  إذ  جديداً  مولدا  بيت 

واألم واألبناء الكبار ان ميدوا يد العون يك 

أكون رصيحاً  ويرتعرع.  الطفل  ينمو هذا 

هنا: ال أستطيع ان أجعل الجميع راضياً وال 

يستطيع أي كاهن ان يصل إىل هذه الغاية 

التي ال تدرك، ما علينا هو ان نعمل بطاقة 

مار  أبرشية  كهنة  يعمله  ما  وهو  قصوى 

توما يف أسرتاليا. لكني أرجو من الجميع ان 

يصربوا فال أحد منا لديه عىص موىس، وال 

يوجد عمل رعوي يتم بني ليلة وضحاها. 

أمتنى من الجامعة التي لديها نية طيبة ان 

املختلف  اآلخر  الحتواء  مسؤليتها  تتحمل 

داخل الكنيسة، وهنا أناشد مجلس خورنة 

ان  الكنيسة  فئات  وجميع  كوركيس  مار 

يحمل  بيتاً  ويجعلوها  خورنتهم  يقدموا 

أيضاً،  واالتحاد  والصداقة  التفاهم  صبغة 

فهذا ال يقع عىل كاهل الخوري وإمنا هو 

من صميم مهمة العاملني يف الكنيسة.

6- هناك الكثري من مؤسسات 

الكلدانية  املدين  املجتمع 

واملسيحية ماهية نظرتكم حول 

هذه  بني  التكاملية  العالقة 

يف  لتصب  والكنيسة  املؤسسات 

صالح جاليتنا الكرمية؟

أتكلم هنا عىل صعيد األبرشية فقدوم 

ألبرشية  كراعي  نونا  اميل  املطران  سيادة 

ال  الذي  أسرتاليا، 

فتح  من  يتواىن 

لجميع  يديه 

ت  سسسا ملؤ ا

وال  استثناء  دون 

تهميش، محافظني 

الوقت  بنفس 

الشمولية  عىل 

لجميع  الرعوية 

أبناء الخورنة دون 

التعاون  يتم  ان 

املؤسسات  مع 

عىل  والجمعيات 

الحساب الرعوي للخورنة، فللكاهن وقت 

فام  الحايل،  املالك  إىل  ناظرين  ضيق جداً 

أطلبه هو ان نعمل بخطوات ثابتة ولدينا 

ثقة بأن مؤسساتنا كانت وما زالت تعمل 

لخري الجالية وثبتت ذلك بأكرث من مناسبة 

اثني عىل  أنني  وعىل مدى أعوام طويلة. 

من  وأرجو  والجمعيات  املؤسسات  عمل 

أولويات  يقدروا  ان  يخدمونها  الذين 

الخورنة  يساعدوا  وان  الروحية  الخورنة 

ان  الكاهن  يستطيع  ال  التي  باألمور 

التمثيل أمام دوائر الدولة  ينجزها السيام 

العلامنية.

الرعية  أبناء  من  الكثري   -7

مدرسة  افتتاح  عن  يسألون 

كلدانية، ما هي تطلعاتكم نحو 

تحقيق ذلك؟

لقد بادر املطران صاحب السيادة بهذا 

املرشوع وعملنا معه أكرث من ثالثة اشهر 

مطرانية  مبعية  ابتدائية  مدرسة  الرساء 

ان  إال  ملبورن  يف  الالتينية  الكاثوليك 

املرشوع تعرث بكرثة العوائق التي وضعتها 

فاألرض وموقعها هو  الهيوم ستي،  بلدية 

العامل الحاسم يك يتم الحصول عىل إجازة 

املدرسة من البلدية. سوف نستمر بالعمل 

بخصوص هذا املرشوع وجاليتنا سوف متد 

يد املساعدة لهذا املرشوع.
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حنا والد اميانويل الخدام هناك فقالوا له 

أكمل  ان  وبعد  القس«  نسال  ان  »يجب 

القس خدمته قال: »اآلن سوف يأيت طفل 

عىل املذبح يك يصيل«.

أراد  أنه  حيث  واميانويل  حنا  تفاجئ 

اميانويل  ان يصيل من مكانه وساعد حنا 

للصعود عىل املذبح.

هو  الله  »ان  بالصالة  اميانويل  وبدء 

ومستقبلنا  حياتنا  خطط  عن  املسوول 

يريد  به فالرب  ان نثق  ومعيشتنا فيجب 

ان يأخذ قلقنا يك نعيش بسالم »أنظروا إىل 

طيور السامء كيف انها ال تزرع والتحصد 

هذه  وبعد  يرزقها«.  الساموي  وأبوكم 

اميانويل  من  القس وطلب  انحنى  الصالة 

الصليب  إشارة  اميانويل  فرسم  يباركه  ان 

ال  الكلامت  هذه  ان  القس.  رأس  عىل 

تصدر عن طريق الصدفة من طفل عمره 

مجرد عرش سنوات وإمنا عمل الرب يظهر 

من خالله هذا ما وعدنا به الله كام قيل 

لبولس الرسول: »تكفيك نعمتي ألن قويت 

يف الضعف تكمل« )2 كو ١2: 9(.

صارت  هكذا  بقلبه  اميانويل  آمن 

عىل  مغروسة  شجرة  املرضوضة  القصبة 

مجاري الروح مملوءة مثراً. أنه صار مبرصاً 

بروحه، يتبع النور ويحيا فيه.

من هو الطفل اميانويل اوشانا؟
بابلون  مجلة  تحرير  هيئة  قامت 

عائلته.  عىل  والتعرف  اميانويل  بزيارة 

اميانويل طالب يف الصف الخامس االبتدايئ 

 Campbellfield heights مدرسة  يف 

الحادية  اكمل  وقد   .primary school

يعترب  املايض.  آيار  العمريف  من  عرش 

املتفوقني ويشارك يف  الطلبة  اميانويل من 

كالجري  املدرسية  النشاطات  من  العديد 

وكرة القدم والعزف.

يف  عمليات  لعدة  اميانويل  تعرض 

 Law عينه بعمر صغري جداً مام سبب له

الروحية.  بصريته  يفقد  مل  لكنه   .Vision

العامل«.  نور  فأنا  العامل  يف  »مادمت 

)يوحنا5:9(.

يف عام 20١5 قام اميانويل بزيارة إىل 

فردوس  ووالدته  حنا  والده  مع  القدس 

وأثناء تواجدهم يف قداس خاص ملنظامت 

فرنسية تعمل عىل مساعدة الفلسطينيني 

خطط  بتوضيح  املصلني  بدء  املحتاجني، 

يبدو  وكان  االخر  تلو  الواحد  املستقبل 

عليهم القلق، »سوف نبني، سوف نعمل، 

اميانويل  أراد  األثناء  سوف ننجز« يف تلك 

ان يصيل حيث همس يف أذن والده ولكن 

ولسنا  هنا  ضيوف  »نحن  أجاب  والده 

فسال  أرص،  ولكنه  الربنامج«  ضمن  من 

حقائق

إعداد وحوار
رغد افرام صائغ

اتناول  الباب  هذا  في 

قد  مؤمنون  يعيشها  حقائق 

غلبوا العالم مع المسيح حيث 

السيد  يقدمه  الذي  السلام  ان 

الحياة  يحمل  لهم  المسيح 

ليتمتعوا  المشرقة،  المطوبة 

مع  والنصرة  القوة  بروح 

والسند  السماوية  التعزية 

الإلهي.

الطفل  شاهد  قد  منا  كل 

الأحد  قداس  في  ايمانويل 

الزروع  حافظة  كنيسة  في 

على  واقف  وهو  ملبورن  في 

يدعونا  اليدين  ورافع  المذبح 

بصوت  السلام  بركة  لتبادل 

المصلين.  مئات  أمام  عالي 

بفرح  اشعر  ايمانويل«  يقول 

وسلام وقوة وأنا على المذبح«.

املسيح يعمل يف حيايت

حوار مع الطفل اميانويل وعائلته
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األب املُِحب أبونا عامنوئيل 

خوشابا.. ودوره الروحي يف 

حياة اميانويل؟

أبونا  ميتلك  اميانويل:  عائلة  تقول 

حافظة  كنيسة  )مؤسس  عامنوئيل 

ومثار  بالفضائل  عامراً  كبرياً،  قلباً  الزروع( 

والدة  منذ  معنا  كان  القدس حيث  الروح 

القلب  هذا  فرغ  أن  يحدث  ومل  اميانويل. 

اإلطالق.  عىل  واللطف  الهدوء  فيض  من 

الرقيقة،  والتحية  الحانية،  بالبسمة  يقابلنا 

إىل  ضيقنا  فيها  يتحول  ما  رسعان  التي 

سالم، وحزننا إىل فرح.. يصىل أبونا، وكأنه 

ويرشد  ليتكلم  القدس  الروح  يستدعى 

ويعمل، وهو صورة عملية للخادم األصيل، 

الذي يقدم أوالده لحضن املسيح، مبفاهيم 

املجد  إىل  بأفكارنا  ويرتفع  ساموية..  كلها 

الزمان.  هذا  أتعاب  علينا  ليهون  األسمى، 

يعيش  خوشابا  عامنوئيل  أبونا  هو  هكذا 

شفيعاً من أجل أبنائه، لريفعهم إىل امللكوت.

حنا اوشانا والد اميانويل

أبتدأ حنا حديثه بآية من إنجيل يوحنا 

معلم،  يا  قائلني:  تالميذه  فسأله   )١:9-3(

أعمى  ولد  أبواه حتى  أم  أخطأ: هذا  من 

»أجاب يسوع: ال هذا أخطأ وال أبواه، لكن 

لتظهرأعامل الله فيه«. نحن نعيش بسالم 

صليبنا  وحاملني  الرب  ملشيئة  خاضعني 

عىل  الرب  نشكر  كالمه  حنا  أكمل  بفرح. 

رحمته وعنايته كوننا هنا يف أسرتاليا حيث 

منظامت،  وهناك  الخاص  عملنا  لدينا 

ويهتمون  يخدمون  متطوعني  وأناس 

عىل  تدريبه  حيث  من  اميانويل  برعاية 

كرة  الدراجة،  كركوب  بهواياته  القيام 

 iPad الـ  استخدام  القطار،  ركوب  القدم، 

بتقنية عالية، العزف عىل الدرام والبيانو.

www.youtube.com/
watch?v=aMJ2hdsK1uY
www.youtube.com/
watch?v=5mvtDEHH7bY

مغرتبني  كمسيحيني  بأننا  حنا  وأكد   

أبناء  أجل  من  نعمل  ان  يجب  بلدنا  عن 

دار  وخاصة  العراق  يف  املتأملني  شعبنا 

هذا  ان  حيث  القوش  يف  للبنات  األيتام 

مادي  ودعم  تربعات  إىل  محتاج  الدار 

تكون  ان  الله  أعامل  ومعنوي.وهذه هي 

عمل  فيها  نرى  داخلية  روحية  بصرية  لنا 

الله يف حياتنا وحياة اآلخرين.

السيدة فردوس والدة اميانويل
السيدة فردوس والدة اميانويل والتي 

فردوس  تقول  وابتسامتها  بهدوئها  متتاز 

التجئ دامئاً إىل العذراء مريم نشكر الرب 

احاملنا  يخفف  ألنه  محبته  عىل  دامئاً 

ويبعد أحزاننا وماسينا وهو الذي يشفينا 

ويعطينا  املؤملة  وذكرياتنا  جروحنا  من 

وثقييل  متعبني  يا  »تعالوا  وسالما.  فرحا 

الرب  تكمل  ثم  اريحكم«.  وأنا  األحامل 

خدمات  تعترب  والرجاء.  األمل  يبعث 

الثاين  البيت   Vision Australia منظمة 

بالعمل معنا  قام فريق مختص  لنا حيث 

خطوة  اميانويل  مع  بالتايل  نعمل  يك 

التدريب  طريق  وعن  بيد،  ويدا  بخطوة 

أصبح  اليوم  حد  وإىل  السنتني  عمر  من 

كلياً  نفسه  عىل  معتمداً  إنساناً  اميانويل 

كباقي  هواياته  وله  البيت  وخارج  داخل 

األطفال. أنا أم فخورة بابني اميانويل. عمل 

الله يف حيايت جعلني ألقي عىل الرب همي 

فهو الذي يقودين ويرشدين.

الحامس  روح  ميتلك  متالق  اميانويل 

يتمتع  البرص  حاسة  فقدان  من  بالرغم 

ولد  وهو  يفرحنا  ما  وغالبا  املرح  بروح 

شجاع ومغامر وال ييأس أبداً. هكذا وصفوا 

ترييز  فالنتينا،  فالري،  اميانويل:  أخوات 

أخاهم اميانويل.

اميانويل يفكر باآلخرين؟

مستشفى  يف  اميانويل  تواجد  أثناء 

األطفال عيادة العيون شعر اميانويل مبلل 

يفرح  يك  يفعل  ماذا  يفكر  وبدء  االنتظار 

حاسة  فقد  من  يعانون  الذين  األطفال 

فبدء  الشديد  البرص  ضعف  أو  البرص 

الحروف  باستخدام  قصة   40 بطباعة 

وهو  قليلة  أشهر  خالل   Braille البارزة 

كتاب   40 يوجد  وحالياً  سنوات   ٨ بعمر 

العيون  قسم  إىل  اميانويل  باهدائها  قام 

يف  ترييز.  أخته  مبساعدة  املستشفى  يف 

 Visionلدعم حملة  هناك  كان   20١4

وكان    Australia’s children Services

عمر اميانويل حينها 9 سنوات، كان اميانويل 

يجمع املال يف حصالته لرشاء Xbox وقام 

 Vision Australia لخدمات  بها  بالتربع 

ألنه يعرف أهمية هذه املنظامت يف تغيري 

حياة اآلخرين.

تبـرع
األيدي  بدعم  وشاباتنا  شبابنا  نناشد 

الخفية التي تعمل يف منظمة:
Vision Australia Blindness 
and Low Vision Service

من خالل التربع عىل املوقع:
www.visionaustralia.org 

والقيام بحمالت التربع لدعم االخوات 

الراهبات املرشفات عىل دار ايتام القديسة 

حنة للبنات يف القوش.
www.mcc.org/learn/what/
education/globalfamily/re-
ports/2015/fall/st-annes-or-
phanage

 

الدوام وسط  الله عاملة عىل   خطط 

الضيقات كام يف األفراح، تحت كل الظروف 

الله يريد خالصنا. فاملؤمنون مل ينالوا وعداً 

كغريهم  آالم  أو  ضيقات  بهم  تحل  بأال 

يتعرضون  بالعكس  إمنا  البرش،  سائر  من 

لضيقات أكرث. لكن ما يعزيهم هو إدراكهم 

الله يف كل يشء، ومتتعهم بالنعمة  لخطة 

اإللهية التي لهم فيها كل الكفاية.

)لقراء املوضوع باإلنكليزية ص 49(
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قضية للمناقشة

العوامل  وبعض  العنف  مبقرتيف  املرتبطة 

أيضاً  وهناك  العنف،  بضحايا  املرتبطة 

بعض العوامل املرتبطة بكال الفئتني.

فيما  الخطر  عوامل  بعض  يلي  فيما 

الممارس من قبل  العنف  كلا من  يخص 

الشريك المعاشر والعنف الجنسي:

)مقرتفو •  التعليم  مستويات  تدين 

العنف وضحاياه(.

الطفولة •  مرحلة  يف  إليذاء  التعرّض 

)مقرتفو العنف وضحاياه(.

شهادة حاالت من العنف بني األبوين • 

)مقرتفو العنف وضحاياه(.

املعادية •  الشخصية  اضطراب 

للمجتمع )مقرتفو العنف(.

ضار •  نحو  عىل  الكحول  تعاطي 

)مقرتفو العنف وضحاياه(.

يف •  اشتباههن  أو  العشريات  تعّدد 

خيانة العشري )مقرتفو العنف(.

تقبّل •  إىل  متيل  التي  والسلوكيات 

الجنيس  بني  املساواة  وعدم  العنف 

)مقرتفو العنف وضحاياه(.

الخطر  عوامل  من  بعض  يلي  وفيما 

قبل  من  الممارس  العنف  يخص  فيما 

الشريك المعاشر:

خلفية •  أو  العنف  اقرتاف  خلفية 

الوقوع ضحية له.

الزوجني •  بني  تحدث  التي  الخالفات 

اآلخر  عن  أحدهام  رضا  وعدم 

)مقرتفو العنف وضحاياه(.

بني •  التواصل  املواجهة يف  الصعوبات 

الرشكاء.

 •

الخطر •  عوامل  من  بعض  ييل  وفيام 

املؤدية إىل اقرتاف العنف الجنيس:

األرسة •  برشف  الخاصة  املعتقدات 

والعفاف.

تلبية •  إىل  الداعية  املذاهب 

استحقاقات الذكور الجنسية.

عوامل الخطر
وجود  تبنّي  التي  العوامل  توجد 

عالقة بينها وبني العنف املامرس من قبل 

عىل  الجنيس  والعنف  املعارش  الرشيك 

مستوى األفراد واألرس واملجتمعات املحلية 

العوامل  بعض  وهناك  قاطبة.  واملجتمع 
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عىل •  املفروضة  العقوبات  ضعف 

مقرتيف العنف الجنيس.

مركز  تدين  بني  قوية  عالقة  وهناك 

واللجوء  الرجل  مبركز  مقارنة  املرأة 

املنهجي للعنف من أجل تسوية النزاعات 

الرشيك  قبل  من  املامرس  العنف  وبني 

املعارش والعنف الجنيس املامرس من قبل 

أّي شخص آخر.

اآلثار الصحية
يؤدي العنف املامرس من قبل الرشيك 

من  إصابة  إىل  الجنيس  والعنف  املعارش 

جسدية  مبشاكل  وأطفالهم  له  يتعرّضون 

ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية 

وخيمة عىل املديني القريب والبعيد، وإىل 

تكبّد تكاليف اجتامعية واقتصادية عالية.

ميكن أن يسفر العنف ضد املرأة عن 

عواقب مميتة، كالقتل أو االنتحار.

إصابات،  العنف  عن  تنجم  أن  ميكن 

اللوايت  النساء  من   %42 نسبة  يوجد  إذ 

يبلّغن  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن 

عن تعرضهن إلصابة من جراء هذا العنف.

ميكن أن يخلّف عنف الرشيك الحميم 

والعنف الجنيس حاالت حمل غري مرغوب 

عليها  محرّض  إجهاض  وحاالت  فيها 

بعدوى  واإلصابة  نسائية  صحية  ومشاكل 

عدوى  ومنها  جنسياً،  منقولة  أمراض 

من  وتبنّي  البرشي.  املناعي  العوز  فريوس 

احتامل  أن   20١3 عام  يف  أُجِري  تحليل 

العتداءات  يتعرضن  الاليت  النساء  إصابة 

منقول  مرض  بعدوى  جنسية  أو  جسدية 

البرشي  املناعي  العوز  وبفريوس  جنسياً، 

أعىل مبرة ونصف  املناطق، هي  بعض  يف 

املعرضات  غري  من  سواهن  من  املرة 

تعرضهن  احتامل  أن  كام  الرشيك،  لعنف 

لإلجهاض يتضاعف أيضاً.

قبل  من  املامرس  العنف  يؤدي  كام 

الرشيك املعارش أثناء فرتة الحمل إىل زيادة 

احتامل وقوع اإلجهاض التلقايئ واإلمالص 

وانخفاض  الحمل  فرتة  متام  قبل  والوضع 

وزن الطفل عند امليالد.

من  األشكال  هذه  تؤدي  أن  ميكن 

العنف إىل اإلصابة باالكتئاب واضطرابات 

اإلجهاد الالحقة للرضوخ ومشاكل يف النوم 

عاطفية  ومحن  األكل  يف  واضطرابات 

نفسها  الدراسة  ورأت  انتحار.  ومحاوالت 

أن احتامل إصابة النساء املعرضات لعنف 

ومشاكل  باالكتئاب  الحميم  الرشيك 

وإىل  تقريباً،  ضعفني  إىل  يزداد  الرشب 

للعنف  يتعرضن  الاليئ  بني  ذلك  من  أكرث 

الجنيس عىل يد غري الرشكاء.

أيضاً  الصحية  اآلثار  تشمل  أن  ميكن 

والبطن  الظهر  يف  وآالم  بالصداع  اإلصابة 

والجهاز  العضلية  األلياف  يف  واضطرابات 

واعتالل  الحركة  ومحدودية  الهضمي 

الصحة بشكل عام.

ميكن أن يؤدي العنف الجنيس، السيام 

التدخني  الطفولة، إىل زيادة احتامل  أثناء 

وانتهاج  والكحول  املخدرات  وإدمان 

سلوكيات جنسية خطرة يف مرحلة الحقة 

التعرّض  بني  عالقة  توجد  كام  العمر.  من 

)فيام  ومامرسته  الصغر  يف  العنف  لذلك 

يخص الذكور( أو الوقوع ضحية له )فيام 

يخص اإلناث( عند الكرب.

اآلثار التي يتحّملها األطفال
الذين  األطفال  يواجه  أن  املرّجح  من 

نشؤوا يف أرس ينترش فيها العنف املامرس من 

قبل الرشيك املعارش طائفة من االضطرابات 

السلوكية والعاطفية ميكن أن تؤدي بهم إىل 

اقرتاف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له يف 

مرحلة الحقة من حياتهم.

تم الكشف أيضاً عن وجود عالقة بني 

املعارش  الرشيك  العنف املامرس من قبل 

واألطفال  الرّضع  وفيات  معدالت  وارتفاع 

ومعدالت إصابتهم باألمراض )مثل أمراض 

اإلسهال وحاالت سوء التغذية(.

اآلثار االجتامعية واالقتصادية
إىل  املرأة  ضد  املامرس  العنف  يؤدي 

تكبّد تكاليف اجتامعية واقتصادية ضخمة 

تخلّف آثاراً عديدة عىل املجتمع قاطبة. فقد 

تعاين النساء من العزلة وعدم القدرة عىل 

يف  املشاركة  ونقص  األجر  وفقدان  العمل 
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قضية للمناقشة

األنشطة املنتظمة وعدم التمّكن من االعتناء 

بأنفسهن وأطفالهن إالّ بشكل محدود.

الوقاية واالستجابة
من  القليل  إالّ  حالياً،  يوجد،  ال 

من  فعاليتها  ثبتت  التي  التدخالت 

املزيد  بّد من توفري  العلمية. وال  الناحية 

من املوارد من أجل تعزيز الوقاية األولية 

الرشيك  قبل  من  املامرس  العنف  من 

الحيلولة  أي  الجنيس،  والعنف  املعارش 

دون حدوثهام يف املنشأ.

فيام يتعلق بالوقاية األولية، مثة بيّنات 

الدخل  مرتفعة  بلدان  من  وافدة  معيّنة 

تفيد بأن الربامج املدرسية لوقاية املراهقني 

عالقات  إطار  يف  املامرس  العنف  من 

املواعدة الغرامية قد أثبتت فعاليتها، غري 

الربامج  تلك  تقييم  ذلك  مع  ينبغي  أنّه 

الشحيحة  األماكن  يف  استخدامها  ألغراض 

املوارد. وفيام ييل عدة اسرتاتيجيات أخرى 

التي  األولية  الوقاية  اسرتاتيجيات  من 

مواصلة  يلزم  ولكن  واعدة  أنها  أثبتت 

بني  تجمع  التي  االسرتاتيجيات  تقييمها: 

عىل  التدريب  ودورات  الصغري  التمويل 

تسعى  التي  وتلك  الجنسني؛  بني  املساواة 

التواصل  مجايل  يف  املهارات  تعزيز  إىل 

العالقات فيام بني األزواج وداخل  وصون 

من  تحّد  التي  وتلك  املحلية؛  املجتمعات 

فرص الحصول عىل الكحول ومن تعاطيه 

عىل نحو ضار؛ وتلك التي ترمي إىل تغيري 

القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس.

من  فأنه  مستديم،  تغيير  لتحقيق 

الضروري سن تشريعات ووضع سياسات 

التي تمكن من:

التصدي للتمييز املامرس ضد املرأة• 

تعزيز املساواة بني الجنسني• 

دعم املرأة• 

املساعدة يف امليض قدماً صوب وضع • 

قواعد ثقافية أكرث سلمية.

القطاع  استجابة  تسهم  أن  وميكن 

توقي  يف  كبرياً  إسهاماً  املناسبة  الصحي 

مقدمي  توعية  فإّن  وعليه  العنف. 

مقدمي  من  وغريهم  الصحية  الخدمات 

االسرتاتيجيات  من  وتثقيفهم  الخدمات 

األخرى التي تكتيس أهمية يف هذا الصدد. 

وال بّد، للتصدي بشكل كامل آلثار العنف 

من  الناجني،   / الضحايا  احتياجات  وتلبية 

استجابة متعّددة القطاعات.

استجابة منظمة الصحة العاملية

من  عدد  مع  المنظمة  تتعاون 

الشركاء على القيام بما يلي:

بحجم . ١ خاصة  بيّنات  قاعدة  إنشاء 

وطبيعته  املرأة  املامرس ضد  العنف 

الجهود  ودعم  مختلفة،  أماكن  يف 

توثيق  أجل  البلدان من  تبذلها  التي 

وهي  وعواقبه،  العنف  هذا  وقياس 

فهم  يف  رئيسية  خطوة  متثّل  عملية 

حجم املشكلة وطبيعتها عىل الصعيد 

يف  بشأنها  العمل  واستهالل  العاملي 

البلدان.

البحثية . 2 والقدرات  البحوث  تعزيز 

ملعالجة  الالزمة  التدخالت  لتقييم 

مشكلة عنف الرشيك.

يخص . 3 فيام  تقنية  إرشادات  وضع 

الوقاية من العنف املامرس من قبل 

الرشيك املعارش والوقاية من العنف 

البيّنات، وفيام  الجنيس باالستناد إىل 

القطاع  استجابة  بتعزيز  يتعلّق 

الصحي لهذين الشكلني من العنف.

ودعم . 4 البلدان  عىل  املعلومات  نرش 

الجهود الوطنية من أجل امليض قدماً 

بحقوق املرأة وتوقي العنف املامرس 

املعارش  رشيكها  قبل  من  املرأة  ضد 

ضدها،  املامرس  الجنيس  والعنف 

واالستجابة ملقتضياتهام.

واملنظامت . 5 الوكاالت  مع  التعاون 

الدولية من أجل الحد / التخلص من 

قبل  من  املرأة  ضد  املامرس  العنف 

الجنيس  والعنف  املعارش  رشيكها 

املامرس ضدها يف جميع أنحاء العامل.

عزيزيت املرأة / االنسة،

هل تواجهني مشكلة 

العنف املنزيل؟

هل تحدثتي مع الطرف 

اآلخر ولكن العنف مازال 

مستمراً؟

أذن ال ترتيك األمور كام 

هي النها قد تسوء 

وتتعقد املشكلة وتكرب!

أتصيل بأقرب مركز رشطة 

أو رقم الطوارئ

000

وأيضاً أدناه بعض املواقع 

التي تستطيع مساعدتك:

www.police.vic.gov.au

www.whiteribbon.org.au

www.ourwatch.org.au

www.respect.gov.au

www.amnesty.org.a

www.anrows.org.au
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األخوة الذين تقلدوا مناصب وزارية 

ومناصب استشارية يف السلطة أو مناصب 

عليا يف الحكومة العراقية طاب لهم املقام 

فيها وال ينون رحيالً، حتى ظن بعضهم أن 

تبوئه هذا املنصب عىل أساس املحاصصة 

الطائفية خاص به ينقصه التسجيل باسمه 

ليحقق به توريثه جيالً بعد جيل. تجدهم 

ميدحون  عندما  مزاجهم  بحسب  سعداء 

أو  يسخرون  عندما  أو  البعض  بعضهم 

يذمون. هم أيضا سعداء عندما يختلفون 

خوف  »ال  بأن  لقناعتهم  يتفقون  وحني 

قلة  أو  املادي  والعوز  الفقر  من  عليهم« 

الوظيفية  مناصبهم  يستغلون  املناصب. 

وعالقتهم الحزبية السلطوية لغرض الربح 

املادي، ويف حالة إقالتهم أو إنهاء خدماتهم 

وتؤمن  لهم  توفر  طائلة  ثروة  تنتظرهم 

العيش الرغيد وشيخوخة هانئة، أما عندما 

يختلفون يف الرأي أو يتعارضون يف مواقف 

يرتتب عليها مصالح مادية نفعية فردية أو 

النظر  وجهات  و  اآلراء  يف  بسبب خالف 

حول عالقات أو اتفاقيات مع هذا الطرف 

حني«  »إىل  السيايس  املنصب  ذاك  أو 

يجدون بيوت ليس بيوتاً باملعنى املتعارف 

»خمسة  راقية  بيوت  أو  قصور  بل  عليها 

مع  فيها  ليسكنوا  بانتظارهم  نجوم« 

أرسهم بهدوء وطأمنينة دون أن يزعجهم 

غشيم.  متطفل  يضايقهم  حتى  أو  أحد 

كذلك الحال عندما يرتكبوا بعضهم أخطاء 

جسيمة ويجدوا من يربرها مهنيا، يذهبون 

يف اسرتاحة إىل إشعار أخر، هم منشغلون 

بتحقيق أهدافهم واالهتامم يف مصالحهم 

الخاصة بغض النظر عن رضا أو سخط من 

رفيع  منصب  أي  يشغلون  لحني  حولهم، 

يشيدون فيه قصور أو بنايات شاهقة عجز 

عنها األولون. 

يف  إقالتهم  بعد  مناصبهم  يرتكوا 

قرار  محاسبتهم،  يتم  أن  دون  صمت 

وهم  بينهم  فيام  لخالفات  التنفيذ  رسيع 

كل يشء سيكون  دون غريهم،  يفهمونها 

لسان  أن  لدرجة  يرام  ما  أفضل  عىل 

حالك يقول لك »إقالة الحبيب« يف هذه 

املواقف عندهم تطيب خواطرهم وتنشد 

لهم قصائد الثناء وتنهال عليهم كل أنواع 

هدايا  هي  الهدايا(  )املكافآت،  التكريم 

برشيط  مربوطة  علبة  يف  توضع  ال  مثينة 

رزمة ورق  ملفوفة يف  مكافئة  أو  الهدايا 

همر  »سيارة  شاكلة  وعيل  ثقيل  فوزنها 

عرشات  تكلف  التي  الصنع«  أمريكية 

األلوف من الدوالرات...

سكنية  عامرة  لتشييد  تكفي  ألوف 

تحتوي عىل عدد من الشقق تكفي لسكن 

عدد معترب من العامل أو املوظفني، الذين 

يعتكفون فيها مبا تيرس من خدمات. أين 

العام  للصالح  اإلحالة  من  ذلك  كل  هو 

املتقاعدين  ورواتب  النزاهة  لجنة  ومن 

ومن خدم بالخدمة املدنية أو العسكرية 

زهرة  افنوا  الذين  هؤالء  لسنوات؟ 

من  ملل  أو  كلل  دون  العطاء  يف  شبابهم 

العراق..  خدمة  يف  املختلفة  مواقعهم 

يعيشون ظروف صعبة ويقطعون الطرق 

التقاعدي  راتبهم  عن  بحثاً  وإياباً  ذهاباً 

معيشية  أوضاع  ظل  يف  جداً  املتواضع 

لتغطية  يكفي  ال  والذي  الصعوبة  بالغة 

التكريم؟  والئم  من  وليمة  مصاريف 

التضحية  قدموا  الذين  من  ذلك  كل  أين 

األيام  وتعب  الطويلة  السنني  عطاء  بعد 

وإهدار سنوات عزيزة من العمر؟ وما هو 

اثر كل ذلك عيل العدالة واملساواة وتكافؤ 

املجتمع؟  معيشة  مستوى  ورفع  الفرص 

وما هو أثره عيل مواصلة العطاء واألداء 

يا  الواجب؟  خدمة  يف  والتفاين  األمثل 

مثل  ترسيخ  الصحيح  من  ليس  جامعة 

كبري  عدد  بني  املستفزة  املفاهيم  هذه 

واألنسب  األفضل  من  أليس  الناس.  من 

اختصارها؟ إن مل يكن من املمكن إلغائها.

بقلم: وديع زورا

صورة وديع زورا
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ذكريات وخواطر يف الرياضة العراقية

العام ١965 تم قبويل يف كلية الطب 

حلقة  يف  اسلفت  وكام  بغداد.  جامعة   –

سابقة اعتقد الجميع بأن تلك هي نهاية 

الرياضية  باملامرسة  يتعلق  فيام  املطاف 

والسهر  التعب  تعني  الطب  فدراسة 

والدراسة الصعبة.

كنت يف وقتها قد بدأت اتسلق السلم 

اختياري  تم  حيث  القمة  إىل  الريايض 

بالكرة  بغداد  منتخب  إىل  لالنضامم 

الطائرة وبدأت االنظار تتجه يل كمرشح 

املنتخب  تشكيلة  ضمن  الكون  قوي 

أي  يف  املنتخب  شارك  لو  فيام  الوطني 

ومعاريف  ألصدقايئ  وقلت  قريبة..  بطولة 

بأنني مصمم عىل االستمرار مع حبيبتي 

الذي  الطب  دراسة  مع  الطائرة  الكرة 

دخويل  كان  ان  بعد  أيضاً  أحبه  بدأت 

معدل  عىل  حصلت  كّوين  مجرد  للكلية 

جيد.. وكان يف جوابهم بعضاً من التهكم 

القائل  الشعبي  املثل  يرددون  وهم 

»رمانتني بفد إيد ما تنلزم«.

انضممت  للدوام  األول  األسبوع  يف 

وكان  الطائرة  بالكرة  الكلية  فريق  إىل 

لذلك  الجيدين  الالعبني  من  عدداً  يضم 

ينافس  ان  الطبية  الكلية  فريق  استطاع 

بطولة  لقب  عىل  الرياضية  الرتبية  كلية 

الجامعة خالل الستة سنوات التي قضيتها 

يف الكلية.

كان النشاط الريايض يف الكلية الطبية 

عدد  يف  عال  مستوى  الفرتة عىل  تلك  يف 

من االلعاب وخاصًة الكرة الطائرة وكرة 

الطاولة واملالكمة والساحة وامليدان. يقع 

الكلية  أبنية  بني  الطائرة  الكرة  ملعب 

حيث قاعات املحارضات من جهة ومخترب 

من  الكلية  وعامدة  جهة  من  الترشيح 

الجهة األخرى، ولهذا فأن مباريات الكرة 

تحىض  كانت  األخرى  الفرق  مع  الطائرة 

من  املتكون  الكبري  والجمهور  باالهتامم 

وبهذا  سواء  حد  عىل  واألساتذة  الطلبة 

الودية تلك تتحول عادًة  املباريات  كانت 

إىل مهراجانات رياضية واجتامعية.

خالل تلك الفرتة كنت أمثل مع أخوي 

الكرة  فريق  وضياء  سلوان  األصغرين 

باإلضافة  الريايض  الكرخ  لنادي  الطائرة 

بغداد  جامعة  ومنتخب  الكلية  فريق  إىل 

كان يضم يف ذلك  والذي  الطائرة  بالكرة 

الرتبية  كلية  من  العبني  تسعة  الوقت 

الطب  كلية  من  أثنني  والعبني  الرياضية 

عام  الهندسة.  كلية  من  واحد  والعب 

جامعة  منتخبي  إىل  دعوة  وصلت   ١96٨

بغداد بالكرة الطائرة وكرة السلة ملالقاة 

منتخبات جامعة الرشق األوسط الرتكية. 

حصلت املوافقة عىل تلبية الدعوة وتقرر 

واملقطورة  )القاطرة  بالسيارات  السفر 

التابعة لرشكة العزاوي للنقل والسياحة( 

الوقت شتاًء  كان  الربيعية.  العطلة  خالل 

وانطلقت السيارة يف صباح يوم بارد إىل 

هناك  مساًء..  حلب  مدينة  لنصل  سوريا 

الصغرية  السيارات  وسائقو  الناس  تجمع 

والكبرية وهم يرشحون لنا ولسائقنا بأنه 

تفصل  التي  الجبال  عبور  املستحيل  من 

)تركيا(  االسكندرونة  عن  )سوريا(  حلب 

بهذه السيارة الطويلة )الرتيلة(! يف اليوم 

التايل توكلنا عىل الله وانطلقنا وبأعجوبة 

وبني القلق والخوف واالعصاب املشدودة 

استطاع السائق املاهر ان يفند تلك اآلراء 

إىل  ليصل  العنيد  الجبل  لفات  بنا  ويعرب 

من  الثانية  الجهة  إىل  بنا  وينزل  القمة 

الجبل بأمان بني صيحات وتهليل الجميع.

بحضور  املباراة  وجرت  أنقرة  وصلنا 

السفري العراقي يف تركيا وعدد من اعضاء 

الجالية العراقية والذين اقلوا يف الحضور 

الحال  هي  كام  خسارتنا  توقعهم  بسبب 

القدم والذي  العراقي بكرة  املنتخب  مع 

كان يخرس دامئاً مع الفريق الرتيك القوي 

آنذاك. بدأت مباراة الكرة الطائرة وتقدم 

وفزنا  لصفر.  بشوطني  الرتيك  الفريق 

بالشوط الثالث أما الشوط الرابع فكانت 

لوحة التسجيل تشري إىل ١3 – ٨ واألتراك 

برضبة  الرتيك  الالعب  ويهجم  متقدمون 

بصعوبة  العبينا  أحد  يصدها  ساحقة 

الجميع  ليعتقد  بعيداً  الكرة  وتذهب 

بقلم: د. فالح فرنسيس



) 31 (

الرتيك..  الفريق  سيكسبها  النقطة  بأن 

كنت معروفاً مبرونتي وقابليتي الدفاعية 

العالية، وفكرت للحظات بأن فقدان هذه 

النقطة سيضع فريقنا يف موقف ال يحسد 

عليه )حيث كان الشوط آنذاك ١5 نقطة(. 

الكرة واستطعت ان ألحق  انطلقت نحو 

بها قبل مالمستها األرض الرفعها إىل أعىل 

وباتجاه الشبكة نحو ساحة الخصم لتنزل 

قرب الشبكة يف ساحة الفريق الرتيك الذي 

اعتقد العبوه بأن الكرة ساقطة ال محالة 

كالفتيلة  النقطة  هذه  عملت  ساحتنا.  يف 

التي اشعلت النار يف املدرجات ويف داخل 

ساحتنا، ويف الوقت نفسه كانت كالصدمة 

لننهي  الرتيك  الفريق  العبي  عىل  الواقعة 

النتيجة 2 – 2.  الشوط لصالحنا ولتصبح 

السفري  إلينا  أرسل  األخرية  االسرتاحة  يف 

ويتوسل  ليطلب  مساعديه  أحد  العراقي 

لرنبح  نقاتل  ان  السفري  السيد  لسان  عن 

العراق  يخرس  ان  تعودوا  ألنهم  املباراة 

أمام تركيا. وبالفعل شحذت هذه الرسالة 

اعقبه  ثم  باملباراة  فريقنا  ويفوز  الهمم 

فريق كرة السلة بالفوز أيضاً لنكون أول 

يف  األتراك  عىل  يفوزان  رياضيني  فريقني 

عقر دارهم.

يف العام ١969 وصل إىل العراق عدد 

من الخرباء السوفييت لتدريب املنتخبات 

العراقية وكلنا يذكر الدكتور يوري الذي 

والذي  للشباب  العراقي  املنتخب  صنع 

بكرة  العراق  العبي  أشهر  يضم  كان 

كاظم  وعيل  حسن  فالح  أمثال  القدم 

وحازم جسام وستار خلف وغريهم. هذا 

املنتخب الذي فاز عىل املنتخب األوملبي 

يف  نظيفة  اهداف  بثالثة  الشهري  األملاين 

ملعب الشعب.. ويف الكرة الطائرة جاءنا 

اذربيجان  من  أوكتاي  أوكايف  املدرب 

الفخر  إليه  يعود  والذي  السوفياتية 

بالنقلة النوعية يف الكرة الطائرة العراقية 

العداء  بطريقة  اللعب  تكتيك  بإدخاله 

مهاجمني  بخمسة  الفريق  يلعب  حيث 

القدمية  بالطريقة  مقارنًة  واحد  ورافع 

التي كنا نلعب بها وهي أربعة مهاجمني 

ورافعني.. ووقع اختيار أوكتاي عيل ألكون 

كابنت املنتخب باالضافة إىل اختياري كأول 

العب كرة طائرة يشغل موقع العداء يف 

املنتخب العراقي. كان هذا وأنا يف السنة 

الطب. يف  كلية  دراستي يف  الخامسة من 

العميل  التدريب  بدأ  بالذات  السنة  هذه 

لنا يف املستشفى مع املرىض وتم توزيعنا 

إىل مجاميع عىل أساتذتنا األخصائيني وكان 

الجراحة  موضوع  يف  مجموعتنا  نصيب 

العامة الجراح القدير الدكتور خالد ناجي 

رحمه الله وطيب ثراه والذي كان ينظر 

الكلية من أعىل مدينة الطب  بنايات  إىل 

هذه  أوالدي..  يا  هذا  »اسمعوا  ويقول 

البنايات وقاعات املحارضات كلها ال فائدة 

منها! لو كان األمر يل ألمرت بإزالتها كلها 

رياضية.. هل  منها ساحات  بدالً  وعملت 

هو  الصحيح  الطب  ألن  ملاذا؟  تعرفون 

املستشفى  يف  املرىض  وفحص  مشاهدة 

ثم الذهاب إىل امللعب ملامرسة الرياضة.. 

هكذا يكون الطبيب الجيد«.

وإىل ذكريات أخرى يف األعداد املقبلة..
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شخصية ناجحة

إعداد وحوار

سيزار ميخا

مسريتك  لنا  تعرضني  كيف 

كلية  تخرجك من  العلمية حتى 

الطب ومن ثم معادلة شهادتيك 

هنا يف أسرتاليا؟
باغلب  الدراسية  مسرييت  كانت 

مراحلها صعبة وذات ذكريات مرة بعض 

اليشء وقاسية يف اليشء اآلخر، وخصوصا 

يف الفرتة األوىل من حيايت يف العراق.  فانا 

من مواليد مدينة البرصة حيث ترعرعت 

فيها واكملت كافة مراحيل الدراسية وحتى 

تخرجي من كلية الطب ومن ثم حصويل 

فقد  األطفال.  طب  يف  االختصاص  عىل 

تسببت الحروب التي مرت بها املدينة إىل 

إىل  باالضافة  مرات  عدة  الدراسة  توقف 

نقص يف املصادر العلمية ولكن استطعت 

الجامعية  الشهادة  متطلبات  كافة  اكامل 

وشهادة االختصاص يف املدد املحددة لها.

بعد وصويل إىل أسرتاليا يف عام 20١0 

وخالل شهر واحد استطعت الحصول عىل 

للدراسة  وذلك  سدين  جامعة  يف  مقعد 

متطلبات  توهلني الكامل  التي  األكادميية 

اجتزت  وفعال  الطب  يف  شهاديت  معادلة 

الحصول  الطبي واستطعت  اللغة  امتحان 

العمل كطبيبة متدربة يف مستشفى  عىل 

سانت جورج يف سدين وبعد عام اضطررت 

يف  اشرتكت  حيث  ملبورن  إىل  لالنتقال 

االمتحانات  الجتياز  تاهيلية  دورات 

واستطعت  العملية  ثم  ومن  النظرية 

حصويل  ثم  ومن  االختبارات  كافة  اجتياز 

عىل الشهادة الطبية من جامعة ملبورن يف 

العام 20١2 ومن ثم حصويل عىل عمل يف 

مستشفى ترالكون يف بداية العام  20١3. 

واود ان اشكر هنا وبعد الرب عائلتي أوالً 

لهم  الذين  واالصدقاء  الزمالء  من  وعدد 

الفضل الكبري مبسانديت وعونهم يل ال متكن 

من التوفيق يف كافة املراحل.

عمليك  بني  توفقني  كيف 

والبيت وتربية األطفال؟
بالسهل  ليس  الطبي  االعمل  الحقيقة 

فهو يحتاج أوالً العمل لساعات مع الرتكيز 

ال  وحده  وهذا  ومتابعته  املريض  ورعاية 

هو  نجاحه  اساس  الطبي  فالعمل  يكفي 

تصدر  التي  والدراسات  البحوث  املتابعة 

العمل  إىل  يضاف  جهد  فهذا  باول  أوالً 

فأن  للرب  شكري  وبعد  ولكن  الطبي 

ولرغبتي  لظرويف  متفهة  كانت  عائلتي 

الشديدة للعمل الطبي فكانت خري عون 

عىل  وشجعتني  معنويا  ساندتني  وقد  يلَّ 

رغبتي  وتحقيق  لالستمرار  االمكان  قدر 

يف  عميل  عقد  انتهاء  وبعد  اين  علام 

لقاء مع د. شذى فتوحي سيكون باب )شخصية 

في  ثابتا  بابا  ناجحة( 

تجري  )بابلون(  مجلة 

مع  حوارات  خلاله  من 

شخصيات أستطاعت من 

وتصل  طريقها  تشق  أن 

في  مرموقة  مراكز  إلى 

البلدان التي هاجروا إليها 

والغرض من أجراء هذه 

تكون  لكي  الحوارات 

نماذج مشرقة للقادمين 

منها  ويستفاد  الجدد 

القارئ الكريم.

العدد  هذا  شخصية 

فسيكون حوارا شيقا مع 

فتوحي  شذى  الدكتورة 

تكشف فيها عن مسيرتها 

الاندماج  في  الناجحة 

والعمل والتفوق كطبيبة 

ناجحة في أستراليا.
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الحصول  استطعت  ترالكون  مستشفى 

كرينفيل  العيادات  مجمع  يف  عمل  عىل 

باالضافة  سكني  من  قريب  هو  والذي 

إىل تحديد عدد ساعات العمل ومبا يالئم 

ظروف عائلتي

ابنائنا  ترك  مع  أنت  هل 

التي  التخصصات  يختارون 

هم  أم  لوحدهم  يرغبونها 

واالرشاد من  النصح  إىل  بحاجة 

قبل األهل؟
ومناقشة  الحوار  يشجع  من  مع  أنا 

ضد  أين  كام  العائلة  بيت  داخل  األمور 

القبول  عىل  األوالد  واجبار  الرأي  فرض 

وبالرغم  ولكن  بها  مقتنعني  غري  بقرارات 

من خربة األهل يف الظروف الحياتية فأن 

األوالد  واجب عىل  النصيحه  إىل  االستامع 

يكون  ان  يجب  األخري  القرار  ان  علام 

والتي  فهذه هي حياتهم  أنفسهم  لألوالد 

اود  ولكن  بانفسهم  يرسمونها  ان  يجب 

يبنون  ان  يجب  األوالد  هنا عىل  اشري  ان 

صحيحة   أسس  عىل  التخصص  اختيار 

فبالرغم من ان اختيار التخصص هو جزء 

رغباته  عن  وتعبرياً  الفرد  شخصية  من 

ولكن يجب ان يضع يف حساباته ان العمل 

يف مجال تخصصه يجب ان يوفر له بيئة 

لطموحه  مالمئة  معاشية  وظروف  حياتية 

وتطلعاته 

يف  لطلبتنا  نصيحتيك  هي  ما 

أسرتاليا؟
نصيحتي األوىل واالخرية هي الدراسة 

الخربة  و  الشهادة  عىل  للحصول  واملثابرة 

للتغلب عىل مصاعب  الكفاح  فهي سالح 

الحياة ويجب ان يتذكروا ان )الوقت من 

الذهب(، كام اود ان اضيف ومن خالل ما 

تعلمته يف فرتة دراستي وعميل يف أسرتاليا 

ليس  الدراسية  الشهادة  عىل  الحصول  ان 

مقترصاً عىل الشباب كامان الباب مفتوح 

اكامل  الظروف عىل  تساعده  مل  من  لكل 

موقته  ألسباب  تطلعاته  ضمن  دراسته 

الشهادة  عىل  للحصول  املحاولة  يعيد  ان 

إحدى  يف  يّل  زميلة  هنا  أذكر  الدراسية. 

أماكن عميل أنها التحقت للعمل يف نفس 

املستشفى وهي يف سن األربعينات حيث 

دراستها  اكامل  يف  ظروفها  لها  تسنح  مل 

عىل  الحصول  يف  ورغبتها  ارصارها  ولكن 

الشهادة الطبية مكنها من اكامل دراستها 

منتصف  يف  وهي  للعمل  والتحاقها 

األربعينيات.

بها  تختمون  أخرية  كلمة 

اللقاء؟
امتنى للجميع الخري والصحة والعافية 

وعىل الجميع التآزر ودعم أحدنا اآلخر مبا 

أسرتاليا  وبلدنا  العراقية  الجالية  خري  فيه 

وامتناين  بشكري  أتوجه  ان  أود  كام 

التوفيق  لكم  وامتنى  الغراء  ملجلتكم 

والنجاح يف عملكم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-    Can you review your 
scientific medical career in 
your homeland and here in 
Australia?

I was born in the city of Basrah and 
finished medical school there. Later on 
I specialized in paediatrics. Although 
the wars and unstable period from 
which Iraq suffered led to interruptions 
and difficulties in my studies, yet 
I was able to complete my medical 
qualification and specialization on 
time or in the # When I arrived in 
Australia in 2010, I was able to meet 
the academic requirements for medicine 
at the University of Sydney and I passed 
the O.E.T. exam. This enabled me, 
with the help of dear friends, to work 
in St. George’s Hospital in Sydney and 
later on in Melbourne, where I moved 
after passing the medical exams for 
Melbourne University in 2012.

2-    How do you manage 
to balance your time between 
your work and your children 
and home responsibilities?

I thank God and my family, whose 
understanding of the difficult situation 
that I’m passing through assisted me to 
overcome those difficulties and achieve 
my desire and target.

3-    Do you think that our 
children should choose their 
future specialization alone or 
with the assistance of their 
parents?

I believe that the final decision 
should come from the child himself. He 
or she should choose his or her future 
life. Nevertheless, I encourage dialogue 
and discussion of this important matter 
within the family. I would like to point 
out here that the children must build 
their choice on correct basis, taking into 
consideration their parents’ experience 
of life, in addition to the child’s 
personality and desire. In this context, 
I remind our children and students of 
the value of time (“Time is Gold”) and 
advise them to study well and get their 
certificate. This and the accompanying 
experience will assist them to overcome 
all future difficulties.

4-    The medical profession 
is dealing with humans. How 
do you cope with this fact?

In order to cope with medical 
work, we have to know the value of 
each human. From the first day of our 
training in the teaching hospital, we 
learned to feel the joy of converting an 
ill person to a healthy one and getting 
him back to his family, work and 
normal daily activities.

5- Final word!

One final word .. I wish everyone 
good health and wellness. I ask all 
of you to be one hand for the sack  of 
the Iraqi community and our country 
Australia. I would also thank Babylon 
magazine, wishing you success in your 
work.
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منهال للعـــلم  كنت  شعبــــــــا  أيــــا 
معلمـــا باألفق  كنت  شعبــا  أيـــــــا 
رذيـــــلة كــــــل  بك  البغــــــاة  أراد 
نذالة كاللصوص  متخفني  يأتونــــك 
األمور بخبــائث  أرواحهم  يخدعون 
سلفا املوت  مالئكة  أنفسهم  يضنون 
بخسة األخالق  عىل  حربــا  أداروها 
عقالئـهم من  خري  األرض  فوحوش 
رجسا بدنائتـــهم  التــاريخ  مسخوا 
صلفــا يلهثـــون  فج  كل  من  يأتونك 
علنا برجسهم  الحرمــــات  يدنسون 
متسعــــا حقا  لألخالق  تركـــوا  فام 
حقـدهم بكبائـــــر  يرذلون  هم  فهــا 
ديــدنهم وذاك  وفجور  وسلب  قتــل 
األرض زنـاة  منك  يبغيه  الذي  فمــا 
اثقف انهم  قولــهم  من  عجبي  ويـا 
لغيــهم وانتفض  الفرات  ابـن  يـا  ثر 
عزكــم رشف  دنسـوا  الكـون  أراذل 
ثـــورة سوى  مفــر  من  لـكم  فليس 
اذن لـــهم  فلتــكن  حربـــا  أرادوهــا 

ورصت اليـــوم بيــــد السفيه مبــــــاعا
ولــــم يلوى لك يـوم أبـــدا ذراعـــــــــا
تـبــــــاعا وهـــا هم يرسلون لك املوت 
ولهم من الخلــــق الدميم رزءا طباعـــا
قنـــــاعـــــا زورا  للبــــــراءة  ويلبسون 
متاعا للشيطان  صاروا  أنهم  يعلموا  ومل 
سباعــا أنفسهم  ويضنون  قرود  جنسهم 
اال ضباعــــا الربية  بهم  ليسوا من  وهـم 
وحللوا ذبح بنيـــــك بنـــــو قضــاعـــــا
وساعــــــا ثانية  كل  يف  نجسني  وتراهم 
ومن حليب زنـــاهم بنيهم رضـــاعــــــا
مشاعــــا رمزا  السوء  لفعل  أصبحوا  بل 
وها هم يسلبون الكريم حتى النخاعـــــا
مراعى شيئــــا  األخالق  من  لهم  وليس 
من ال ذمة لديهــــم وال حرمـــة تراعــا
الناس وهم ليسوا اال كالبـــا جيـــــاعــا
والرياعـــا سيفك  رشع  دجلة  ابن  ويـــا 
واشتبــاعــــا جورا  الحرائر  واغتصبوا 
واقتالعــــا شطبـــا  األرض  من  تنهيهم 
وجاعــــا صدورهم  يف  املوت  سهـــام 

قصيدة/ شعب العراق.. شعب الذرى
شعر / عصام شابا فلفل

بـْي مـن حـصـاِد غــدي رؤًى ال تُـؤنِـُس
وأغــرُس؟ الـصخـوَر  أْسـتـسـقـي  فـعـالُم 
فــإنــني الـعـتــاِب  بـاَب  تــفــتـحـي  ال 
أخـرُس ورعــدَي  رعــٌد  كـمـا  َصـمـتـي 

......................................
الـنجـوُم وشـمـُسـهـا بـأيـامـي  َشـَمـتَـْت 
ُمـشــِمـُس ولــيـلـَي  ديـجـوٌر  فـُضـحـاَي 
لـَمـوِقدي الـرّمـاَد  أْسـتـجـدي  أمـسـيـُت 
وأْحـرُِس الــمـوِحـشاِت  أرعى  وغـدوُت 

......................................
َسـنـي فـإْن تَـلــبَـّ بـْي ؟ أشــيـطـاٌن  مـا  
يُـَوْســِوُس؟ الـكـهـِف راح  بـاَب  جـاوزُت 
غـدي عـن  وأخـرى  عـنـي  عـزلـتـي  لـْي 
حــتـى يــعــوَد الـى شــذاُه الـنـرجــُس

......................................
ُمــقلــتـي مـوائِــُد  ْت  َضـمَّ وإْن  وحـدي 
الـمجـلِـُس الجـموِع  صحـبي وَضـجَّ مـن 
تُــراِبـِه الــتـِـحـاِف  اىل  الــتــراُب  تـاَق  
ـــُس! تــتـنــفَّ لــكــنـهـا   ... ـٌة  ُجــثَـّ أنــا 

......................................
ـْمـُت لـلصـمـِت الــربـابـَة ُمـذ أتـى يَــمَّ
وتـوّجـُس الـهـوى  عـلـى عـشـِب  جـمـٌر 
طـائــٌش؟ أنُـسـكـَي  أدري  ال  أصـبـحـُت 
ُس؟ أْم أنَّ طـيــشـي فـي هــواَي ُمــقــدَّ

......................................
قــُت فـي الـمـرآِة مــبـهــوَر الـرؤى َحـدَّ
أتــفـرَُّس بــغـــيـــِر مــالمــحـي  فــأنــا 
حــريــرُهـا الـهــمـوِم   بـقـافـلـِة  أحـدو 
َر فــْهــو َصـخــٌر أمــلــُس دمـٌع  تـخــثَـّ

......................................
تــشــكـو وتــعـلـُم أنَّ نـاَب نَــداَمــتـي
أشــرَُس ُمــْســتَــَفــزٍّ  ذئـٍب  نــاِب  مــن 
أنـا َمْن  أعـرُف  فـلسـُت  الـجـواِب  حايف 
ـُس! ُمــَدنَـّ أْم فـي هــواَي  ؟  أُمــطـهَّـــٌر 

......................................
بـْي يـا ســمـاوُة مـن صـبـاِحــِك حـزنُـُه 
* الـمـسـاِء هـمـوُمـُه والـِحـنـِدُس  ومـن 
وأبْـَدلْت الـنـفـوِس  الـنـفيـُس عـىل  هاَن 
األكــؤُس الـســروِر  بــصـهــبــاِء  دمـعـاً 

قصيدة / عزلة
للشاعر الكبري يحيى الساموي

قصيدة/ تحرير تدمر من الدواعش
للشاعرة أديبة عبدو عطية

سألنا حفاة الصحراء عن احلرية 
قالوا لنا: هذا رجس وكوابيس 

شيطانية
اجلهاد هو احلق واحلرية
سالنا الشرق والغرب

قالوا 
التسألوا األعراب عنها

حريتهم شقراء مومس وكأس وغنية
....

زنوبيا ...
النصر قصة عشق سورية

حروفها رُسِمت بدماء زكية 

وضجيج كلماهتا يدوي 
بفضاءات النسور السورية

يزخرفها األقحوان بألوانه البهية
وشقائق النعمان تنسج قصيدة 

احلرية
وها  بفجر قيامة املسيح 

نعزف نشيد احلرية
وأريج اليامسني من دمشق معربشا 

يعانق  معابدك االهلية
ويهزم الكّفار وظلمات االنسانية

وتعود تدمر حرّة أبية 
حبضن سوريا األم احلبيبة

الباب األديب / قصائد
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وصل  ومهام  شخص  ألي  ممكناً  ليس 

يلم  أنه  يدعي  ان  وابحاثه  وفكره  علمه 

التي  والفنون  واملعارف  العلوم  بكافة 

هذا  مقايل  ويف  الكلدانيون،  ومارسها  عرفها 

التي  العلمية  التفاصيل  يف  ادخل  لن  أيضاً 

الطبية  كالعلوم  الكلدانيني  بحوزة  كانت 

حوايل  استعامل  ثبت  حيث  والصيدالنية 

العالجات  يف  الحشائش  من  نوع    250

اكتشافهم  مثل  والهندسية  لديهم،  الطبية 

للعالقة التي تسمى اليوم بنظرية فيثاغورس 

بالعد  خاص  نظام  كإيجاد  والرياضيات 

وتنظيم الوقت من خالل تحديد رأس السنة 

الجديدة وتقسيمها إىل شهور فأيام فساعات 

ودقائق وثواين ومعرفتهم عن حركة النجوم 

وعن  ومواقعها  بينها  تفصل  التي  واملسافة 

عدد دورات القمر حول الشمس وبراعتهم 

ومهارتهم يف الهندسة املعامرية التي توجت 

ببناء جنائن املعلقة والتي حسبت كواحدة 

الكثري  وغريها  السبعة.  الدنيا  عجائب  من 

التي شهد لهم  العلوم واملعارف  الكثري من 

بالتاريخ  واملختصني  والباحثني  العلامء  بها 

القديم وخاصة تاريخ وادي الرافدين، فكيف 

ال يفتخر الكلداين بأجداده الكلدانيني الذين 

كانوا أول من أسس دعائم العلوم اإلنسانية 

األساسية.

أ - قالوا وكتبوا عن الكلدانيني  الوحي 

كُتب  الذي  التكوين  سفر  يف  املقدس 

تاريخ

السيد  مجيء  قبل 

ظهور  وقبل  املسيح 

املسيحية  املذاهب 

يخربنا  السنني  بآالف 

الكرمية  بالنصوص 

التسمية  تذكر  التي 

برصيح  الكلدانية 

»بابل  وهي:  العبارة 

بهاء املاملك وزينة فخر الكلدانيني« )إشعيا 

١3: ١9(... »فخرجوا معاً من أور الكلدانيني 

ليذهبوا إىل أرض كنعان..« )تكوين ١١: 3١( 

الكلدانيني  أرض  من  حينئذ  »فخرج  وأيضاً 

 .)4  :7 الرسل  )أعامل  حاران«  يف  وسكن 

الكلدانية مذهب  البعض أن  فكيف يدعي 

التسمية  ذكرت  الذي  الوقت  يف  مسيحي، 

قبل آالف السنني من ظهور املسيحية؟ أنها 

محنة العقل لدى كل من يصدق مثل هذه 

السذاجات.

روثن  مارغريت  الدكتورة  تقول  ب- 

األب  ترجمة  الكلدانيني(،  )علوم  كتابها  يف 

أوائل  هم  الكلدان  »بأن  حبي:  يوسف 

يف  جاء  البابليني«.   بني  األقدم  أو  البابليني 

العراق  يف  واألعالم  املصطلحات  معجم 

النجفي ص١27: »أن  القديم ملؤلفه حسن 

إمرباطوريته  تأسيسه  لدى  األكدي  رسكون 

األب  وصف  الكلدان«  إمرباطورية  ساّمها 

»بأن  ص5٨:  كتابه  يف  الكرميل   انستاس 

لغة العرب  العظيمة، الكلدان أمة عظيمة 

منها  كان  امللوك  نبيهة  الرئاسة  قدمية 

النامردة الجبابرة الذين اولهم منرود الجبار، 

منرود بن كوش بن حام. ورد يف كتاب

للمؤرخ  اإلسالم(  قبل  العراق  )مدارس 

هم  »الكلدان  ص٨:  اسحق  بابو  روفائيل 

الكتابة عىل طريقة  األقوام يف وضع  أسبق 

اآلشوريني  بني  أسلوبهم  انترش  ثم  التهجئة 

واألرمن والشعوب األخرى املجاورة كالفرس 

تاريخ  يف  )مقدمة  يف  ورد  وامليديني«. 

يف  باقر  طه  للمؤرخ  القدمية(  الحضارات 

القرن  الصفحات 74 -494-54٨ أّسس منذ 

شعب  الكلدان  امليالد   قبل  عرش  الثامن 

سكن شواطئ الخليج، أو قبله ُساللة القطر 

البحري التي عرفت بُساللة األمراء، والسؤال 

للذين ينعتون الكلدانية باملذهب املسيحي، 

القرن  كان هناك مذاهب مسيحية يف  هل 

العالّمة  وينعت  امليالد  قبل  عرش  الثامن 

املطران يعقوب اوجني منا يف معجمه الشهري 

» دليل الراغبني« الكلدان بأمة حيث يقول 

أبرز  روو  جورج  يقول  الكلدانية(.  )األمة 

القديم(  )العراق  كتابه  يف  الثقاة  املؤرخني 

اليونانيني  معرفة  من  »بالرغم   :479 ص 

ألحقوا  الفليك  بعلمهم  واعجابهم  بالكلدان 

بالكلدان الكثري من األذى من حيث تشويه 

وفق  لِعلمهم  ترجمتهم  بسبب  سمعتهم 

معرفتهم املحدودة املستوى قياساً مبستوى 

الكلدانيني  عن  ويكتب  بابل«.  علامء 

عبدالرزاق الحسني فيقول: » إنهم هادئون 

املسلمة  األكرثية  مع  متفاهمون  وادعون 

مخلصون للحكم الوطني ميالون إىل الثقافة 

مناصب  منهم  لفيف  يشغل  والتطور، 

كبرية يف بعض دواوين الحكومة، ويتعاطى 

والزراعة  والتجارة  الصناعة  الباقون 

ولبعضهم رغبة يف العلم والفن. الكلدان أمة 

كتاب  يف  نقرأ  الشعوب  من  الكثري  احتوت 

ساوا:  افرام  ابلحد  ملؤلفه  الكلدان(  )تاريخ 

يذكر ارسطو وكذلك بطليموس، بأن الكلدان 

بني  ما  بالد  من  كلوذاي  مملكتهم  ودار 

)النينويون،  ومنهم  اضيفوا  وإليها  النهرين 

الجرامقة،  االراميني،  األرمن،   االشوريون، 

والتنبيه( ص  األرشاف  السواد  النبط، وأهل 

6٨، املسعودي.

بقلم: مخلص يوسف
الجزء الثاين



مجلة بابلون - العدد الثاين

الباب األديب / قصص قصرية

التفعل يشء يف الظالم تستحي 

أنك تفعله يف العلن

ال متأل األكواب باملاء يُحىك أنّه حدثت 

أهل  من  الوايل  فطلب  قرية،  يف  مجاعة 

القرية طلباً غريباً يف محاولة منه ملواجهة 

بأنّه  وأخربهم  والجوع،  القحط  خطر 

وأنّه  القرية،  وسط  يف  كبرياً  ِقدراً  سيضع 

الِقدر  يف  يضع  أنك  وامرأة  رجل  كّل  عىل 

كوباً من اللب، برشط أنك يضع كّل واحد 

الكوب لوحده من غري أنك يشاهده أحد. 

وتخّفى  الوايل،  طلب  لتلبية  الّناس  هرع 

الكوب  يف  ما  وسكب  بالليل،  منهم  كّل 

الذي يخّصه. ويف الّصباح فتح الوايل القدر، 

امتأل  وقد  القدر  شاهد  شاهد؟  وماذا 

باملاء! فسأل الّناس أين اللب؟ وملاذا وضع 

الّرعية املاء بدالً من اللب؟  كّل واحد من 

كّل واحد من الّرعية قال يف نفسه: »أنك 

وضعي لكوب واحد من املاء لن يؤثر عىل 

أهل  سيضعها  التي  الكبرية  اللب  كّمية 

القرية«. وكّل منهم اعتمد عىل غريه، وكّل 

التي فّكر بها  منهم فّكر بالطّريقة نفسها 

أخوه، وظّن أنّه هوالوحيد الذي سكب ماًء 

بدالً من اللب، والّنتيجة التي حدثت أنك 

الكثريون  ومات  القرية،  هذه  عّم  الجوع 

منهم، ومل يجدوا ما يُعينهم وقت األزمات.

قصة/ امللك الحائر

يُحىك أنه كان هناك قدمياً ملك شديد 

الرثاء ولكنة كان يعاىن من مرض السمنة 

املفرطة حتى أنه قد أصبح عاجزاً متاماً عن 

بطريقة  وزنه  زيادة  يعاىن  وكان  الحركة 

بشعة حتى قرر أن يتخلص من هذا الوزن 

أحسن  أنه طلب  إال  منه  كان  فام  الزائد 

األطباء إىل مجلسة وعرض عليهم املشكلة 

التي يعاىن منها فام استطاعوا أن يجدوا له 

عالج أبداً فدخل علية رجل اشتهر بالذكاء 

والحكمة فقال له امللك: دلني عىل طريقة 

وسوف  عالج  أفضل  اعطني  او  العالج 

أجعلك أثرى االثرياء واغدق عليك الكثري 

الرجل:  فاجابه  واملجوهرات  األموال  من 

أطال الله عمرك ايها امللك الطيب ولكننى 

حتى  فاتركنى  بالتنجيم  جيد  علم  عىل 

أن  باستطاعتي  ماذا  وأنظر  أفكر  الصباح 

أقدم لك.

الرجل  جاءه  التايل  اليوم  صباح  ويف 

إيها  األمان  األمان  قائالً  مفزوعاً  خائفاً 

امللك  تعجب  األمان..  اعطينى  أي  امللك 

وقال له لك األمان أخربين ما الذى أخافك 

عىل  تأتيني  وجعلتك  الدرجة  هذة  إىل 

يف  نظرت  لقد  الرجل  فقال  الحالة  هذة 

طالعك ليلة البارحة ويا لهول ما رأيت يا 

سيدي فقد رأيت انه مل يبقى لك عىل هذه 

الدنيا سوى شهر واحد وسوف ترحل أنك 

وان  عاجلتك  أردت  فأن  محالة  ال  ميت 

أردت أن تتأكد من صحة كالمي احبسني 

فأمر  مني  أقتص  أصدق  مل  وان  عندك 

امللك السجان فحبس الرجل وانفرد امللك 

وظل  الناس  رؤية  عن  واحتجب  بنفسه 

وضيقاً  كآبة  وأزداد  يوم  بعد  يوماً  يفكر 

وخف  جسمه  فهزل  الوقت  مرور  مع 

وزنه حتى أصبح هزيالً ضعيفاً ويف اليوم 

الرجل  باحضار  أمر  والعرشون  الثامن 

أجابه  طالعي  قراءة  يف  ترى  ما  له  وقال 

ترأين  هل  امللك  صاحب  الله  أعز  الرجل 

أعلم الغيب أو اكذب عىل الله حاشا لله 

ال يعلم الغيب إال هو ولكن مل يكن عندي 

أجلبه  والحزن  الغم  من  أفضل  دواء  أي 

ويذيب  اللحم  يزيل  ما  أفضل  فهو  لك 

الشحم فجازاه امللك وأغدق عليه العطايا 

واألموال جزاء له عىل شدة ذكائه وفطنته 

وألنه خلصه من مرضه وعاش الجميع يف 

والغم  الهم  ذاق  أن  بعد  وسعادة  فرح 

ملدة شهر.

) 36 (



الباب األديب / قصص قصرية

قصة / املرأة والشيوخ الثالثة

من  امرأة  خرجت  األيام  من  يوم  يف 
منزلها صباحاً فرأت ثالثة شيوخ ذوى لحية 
بيضاء طويلة جالسني يف فناء منزلها وهى 
هؤالء  من  نفسها:  يف  وقالت  تعرفهم  ال 
الشيوخ ال أظنني أعرفهم ولكن البد أنهم 
لهم  وقالت  اليهم  املرأة  توجهت  جوعى. 
بالدخول حتى  تفضلوا  ترحيب:  بابتسامة 
أقدم لكم الطعام. ردوا عليها إذ ال ميكننا 
الدخول حتى يأيت الزوج وىف املساء عندما 
حدث  ما  اخربته  العمل  من  زوجها  عاد 
فقال لها أذهبي وادعوهم للدخول لتناول 
للدخول  ودعتهم  املرأة  فخرجت  الطعام 
فردو رد غريب جداً! قالو لها ال نستطيع 
أن ندخل املنزل مجتمعني! سالتهم املرأة: 
أن  قائالً  أحدهم  لها  فرشح  ملاذا؟  ولكن 
أحد  إىل  وأشار  الرثوة  اسمه  الشيخ  هذا 
أصدقائه وهذا النجاح وأشار إىل آخر وأنا 
أدخيل  واآلن  قائالً  كالمه  وأكمل  املحبة 
وتناقيش مع زوجك وأسأليه من منا تريد 

ان يدخل منزلكم؟!
زوجها  إىل  متعجبة  املرأة  دخلت 
السعادة  فغمرته  الرجل  قاله  ما  واخربته 
فلندعو  الحظ  سعداء  من  يالنا  لها  وقال 
ودعيه  أرجعي  بيتنا  تدخل  حتى  الرثوة 
وأموال.  ثراء  منزلنا  ميلئ  حتى  للدخول 
ندعو  ال  ومل  قائلة  الرأي  الزوجة  خالفته 
النجاح. دار هذا الحديث عىل مسمع من 
الذي  املنزل  زوايا  إحدى  يف  وهو  ابنهم 
ندعو  أن  األفضل  من  أليس  مرسعاً  قال 
املحبة فمنزلنا حينها سوف ميتلئ بالحب 
والود. قال األب دعونا نأخد بنصيحة أبننا. 
ليكون هو ضيفنا.  املحبة  أخرجي وأدعي 
للمنزل  املحبة  ودعت  املرأة  خرجت 
نحو  بالسري  وبدأ  املحبة  نهض  وبالفعل 
نظرت  والنجاح  الرثوة  فوراً  فتبعه  املنزل 
ولكنني  وقالت  بإندهاش  املرأة  إليهم 

دعوت املحبة فقط فلامذا تدخالن معه؟
رد الشيخان بابتسامة: لو كنت دعوت 
الباقيان  اإلثنان  لظل  النجاح  أو  الرثوة 
فأينام  املحبة  كونك دعوت  ولكن  خارجاً، 
املحبة،  توجد  أينام  يذهب نذهب معه.. 

يوجد الرثاء والنجاح.

رائعة  فتاة  هناك  كانت  أنه  يحىك 

من  وكانت  فيكتورين  تسمى  الجامل 

أرسة ثرية تقيم يف قرص كبري وفخم جداً 

تقام به أكرب الحفالت ويأيت إليه أكرب نجوم 

ويف  الوقت  ذلك  يف  الفرنىس  املجتمع 

فيكتورين  تعرفت  الحفالت  تلك  إحدى 

كان  جوليان  يدعى  كاتب  يعمل  بشاب 

شاب وسيم ذيك موهوب ومحبوب جداً 

هذا  أحب  فقري  كونه  من  الرغم  عىل 

الشاب الفقري فيكتورين الرثية ومل يستطع 

منع قلبه من ذلك أبداً مهام حاول حتى 

قرر التقدم لطلبها للزواج ولكنها رفضت 

ثرية  أرسة  من  شاباً  عليه  وفضلت  طلبه 

يدعى رينل.

ومرت األيام وتزوجت فيكتورين من 

تكتشف  بدأت  تزوجته  أن  وبعد  رينل 

فيه الكثري من الصفات الخبيثة فكان فظاً 

تتحمل  ومل  ومغرور  وأناين  القلب  قايس 

مرضاً  فمرضت  معه  العيش  فيكتورين 

خطرياً حتى ظهرت عليها عالمات املوت 

من  بالقرب  عادية  مقربة  يف  ودفنت 

القرية التي ولدت فيها حسب وصيتها.

وحني علم جوليان مبوتها ذهب فوراً 

إىل قربها حيث أراد أن يحتفظ من أثارها 

بعد  وفعالً  الحياة  مدى  معه  يظل  بيشء 

متاماً  خالياً  املكان  وأصبح  الليل  منتصف 

أخرج  حتى  قربها  يحفر  جوليان  أخذ 

يبيك وهو  بداخله وهو  نظر  ثم  التابوت 

يتحسس جبني حبيبته وفجأة إذ باهدابها 

صعق  الجميلة  عيونها  وتفتح  ترتعش 

نفسه  متالك  برسعة  ولكنه  فزعاً  جوليان 

التابوت  من  واخرجها  يديه  بني  وحملها 

وذهب بها إىل منزله ليسعفها عىل الفور.

إىل  جوليان  ذهب  التايل  اليوم  ويف 

املقربة قبل رشوق الشمس وأعاد التابوت 

بأمرهام  أحد  يعلم  ال  حتى  مكانه  إىل 

عدة  منزل جوليان  فيكتورين يف  وبقيت 

أيام حتى اسرتجعت صحتها.. واتفقنا معاً 

عىل السفر إىل أمريكا لبداية حياة جديدة 

جميلة معاً وبعد عرشين سنة كاملة عادا 

إىل باريس لقضاء إجازة صغرية ويف إحدى 

الحفالت وقعت فيكتورين بني املدعوين 

زوجها  رينل  بينهم  من  رأت  وفجأة 

السابق يحدق بها قائالً انك تشبهني كثرياً 

سيدة أعرفها.. أفزعها املوقف وأنه يشك 

يف أنها هي زوجتة وأمام صمتها ظل رينل 

عند  عالمة  عند  توقف  حتى  بها  يحدق 

ذراعها األيرس فتجمد الدم يف عروقها النها 

فيكتورين  رينل  فصاح  عرفها  أنه  عرفت 

أنت فيكتورين..

تعرتف  أن  من  بدا  الفتاة  تجد  مل 

بالحقيقة وحكت له قصتها فطلقها رينل 

حب  بعد  جوليان  إىل  فيكتورين  وزفت 

دام عرشون عام.
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أخبار الجالية

قصيدة / دموع تتجىل

عقدتها  التي  الندوة  عن  تقرير 
فرع   / الكلدانية  الرابطة 
غبطة  مع  ملبورن   - فيكتوريا 

أبينا البطريرك مار لويس ساكو

فرع   / الكلدانية  الرابطة  اقامت 
وعرب  مفتوحة  ندوة  ملبورن   - فيكتوريا 
االثري مع غبطة أبينا البطريرك مار لويس 
عرب  الكلدان  عىل  بابل  بطريرك  ساكو 

السكايب يوم االثنني 2 أيار 20١6.
يف البداية رحب السيد يوحنا بيداويد 
رئيس فرع الرابطة يف ملبورن بغبطة أبينا 
الوقوف  الجميع  من  طلب  ثم  البطريرك 
يف  شهدائنا  أرواح  عىل  صمت  دقيقة 
مذابح سيبا )سفر برلك( ومن سقط قبلها 
اميانهم  بسبب  يومنا هذا  ولحد  اوبعدها 
يوجه  ان  غبطته  ثم طلب من  املسيحي. 
كلمة قصرية يف بداية الندوة عىل الحضور.  
التي  املواضيع  اهم  عىل  غبطته  فتطرق 
يف  للمشاهدين  ايصالها  أو  رشحها  يود 
يف  واملسيحيني  الكلدان  كل  واىل  القاعة 

جميع انحاء العامل.
بعدها تم توجيه بعض األسئلة لغبطته 
والدكتور  بيداويد  يوحنا  السيد  قبل  من 
عليها  أجاب  والتي  وبالتناوب  ملوكا  عامر 
غبطته بكل رحابة صدر، وبعدها تم فتح 
أسئلتهم  لتوجيه  الحارضين  لألخوة  املجال 
بصورة مبارشة لغبطته. أجاب غبطته عىل 
التمس  التي  باسهاب وشفافية  كل األسئلة 
الحارضون فيها روح األبوة والحكمة والحرص 

عىل الكلدان واملسيحية والوطن العراق.
تشكر الهيئة اإلدارية للرابطة الكلدانية 
فرع فكتوريا - ملبورن جميع أعضاء الرابطة 
وأعضاء االتحاد الكلداين األسرتايل يف فكتوريا 
والنوادي  والجمعيات  املؤسسات  وكل 
ودعموا  وشجعوا  حرضوا  الذين  الكلدانية 

اقامة هذه الندوة.
وأيضاً نشكر كل من ساهم وشارك يف 

اإلعداد لهذه الندوة.

إذا سقط الدمع مرغمًا من عيين
وأنتِ  جتسدين احلضور

فعذرًا سيدتي  تتجلى مرآتي
عشقتُ اهلوى وتلك ملحميت 

فخذلتين ملحميت ومتحورت مأساتي
وزحفت على جسدي 

ليلقى اشالءًا يف الفالةِ
صادٌق حبيب أعبد عشتاري

أنتِ أشتاق إليك وأنا أمتاهي بني ذراعكِ
وانتِ تتحللني بني مساماتي 
على جبينك يتكور حنيين

ويزيد احلنني كلما اشتدت أزماتي
ليس يل نزوات 

فكيف اراوغ نزواتي
خملصًا وفيًا نقيًا تقيًا

يف معبكِ 
أقدم قرابيين وأدعييت وصالتي

من قال حب قيس ليلى 
ومجيل بثينه
وكثري عزه 

قد طواهم الدهر 
فشعرهم وشعورهم  يتجلى يف صفحاتي

ومثلهم روميو أحب جوليت
أحببتك موالتي

أنت جوليت وأنت سعاد وأنت حذام 
وأنت عشق حياتي

فعذرًا إذا أحندرت دموعي 
يف حضورك 

وضاعت على الورق عباراتي
التزعلي فكل أشعاري وكلماتي
يف القلب منقوشة بوشم آهاتي

صور تتبعثر من خميليت
هواجس ورؤى وهذه ويالتي

آلني أحبك تزداد دمعاتي
وتنساب مع األيام 

لتشكل زمنًا أخر مه سنواتي
فليس مثيلكِ يف النساء 

ومل يقل مثلك كل الشعراء والرواةِ
استحضر الزمان وانشد املكان 

والريح والنسيم والضوء 
إذا سقط الدمع من عيين بغتًة

فعذرا سيدتي فهو  مرآتي

بقلم: مخلص يوسف

من خواطري المبعثرة
• للعلاج 	 ويحتاج  مرض  البخل  أن 

نفسي  أو  عضوي  مرض  كأي 

يعرف  لا  بعضهم  ان  والمشكلة 

على  يتحايل  ولكنه  مريض  أنه 

معاني  تحت  بتبويبه  البخل 

ومسميات كثيرة.

• نحبهم 	 أحبة،  لنا  نجعل  ان  لابد 

الأب،  )كالعائلة،  أرواحنا  مثل 

الأصدقاء  الأخوات،  الأخوة،  الأم، 

تضعف  عندما  لأنه  وغيرهم....( 

لمن  نحتاج  الجسدية  هياكلنا 

فهل  الهياكل  هذه  ويسند  يرمم 

لديك مثل هؤلاء الأحبة؟

• نفسه 	 يقييم  عندما  منا  الكثير 

إذا  ولكن  الهرم  قمة  في  يضعها 

أردت ان تقيم نفسك وتضعها في 

قد  أنك  تخيل  المناسب  المكان 

العالم فماذا سيقول  غادرت هذا 

وأقربائك  أهلك  عنك  ويكتب 

اللذين  وكل  والغرباء  وأصدقائك 

لايعرفوك  واللذين  يعرفوك 

شخصيا، عندها سوف تعرف أين 

موقعك على الهرم.

• وهي 	 حياتنا  في  مهمة  الأديان 

ولكن  الإنسان  يحتاجها  بالتأكيد 

متدينين  نكون  ان  أفضل  إيهما 

وغير  إنسانيين  أم  ولاإنسانيين 

ان  نظرنا  وجهة  من  متدينين؟ 

متدينيين  وغير  إنسانيين  نكون 

متديين  نكون  ان  من  أفضل 

في  أكثرهم  وما  ولاإنسانيين 

ولكن  بالمقارنة  هذا  مجتمعاتنا 

ومتدينا  إنسانا  أكون  ان  أفضلهم 

في نفس الوقت.
د.عامر ملوكا
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أخبار الجالية

انتخابات مجلس خورنة مار كوركيس 

الشهيد للكلدان الكاثوليك يف ملبورن

احتفالية مذابح سيفو 101شريا مار أوراها ومار يوسف للمركهيني

محارضة األستاذ خليل لوقا يف ملتقى سورايا الثقايف

شريا الربان هرمزد لنادي بابل 
الكلداين الثقايف

تكريم اإلعالمي سمري نونا من قبل ملتقى سورايا الثقايف

ندوة عن الزواج عند الشباب املسيحي 

بني التقاليد واملجتمع األسرتايل

تأبينية الراحل جورج ششا

والرجاء وبحضور  بالحب  بجو ميلء   

ملبورن.  يف  الرعية  أبناء  من  كبري  عدد 

تقدم األب ماهر كورئيل كوركيس وشكر 

أول  يف  للمشاركة  اليوم  هذا  يف  الجميع 

انتخاب العضاء مجلس الخورنة.

حاز  التصويت  عملية  إجراء  وبعد 

أدناه  أسامئهم  املدرجة  واألخوات  األخوة 

مار كوركيس  عىل عضوية مجلس خورنة 

للكلدان الكاثوليك يف ملبورن لعام 20١6:

- يوسف كوركيس املركهي

- حازم يوسف بنيامني

- نادر شابو

- جوين ياقو

- ماهر نؤيل ججو

- وليد داود بطرس

- انجيال صنا

- جوين يونان بطرس

- تومي ) جامل ( الياس

- كوركيس مرقس شمعون

- رعد حنا

- جاكلني متى وردة

أما األخوة أدناه فهم مجلس الخدمة 

خوري  طريق  عن  بهم  االتصال  وسيتم 

الرعية مبارشة:

 - شابو  الربيت   - عوديش  عوديش 

ساميون يوحنا - ديفيد زيا - نجيب روئيل 

بنيامني - كريم ميزو - باسم هاويل اوشانا

 - هرمز  ساميون   - بولص  ننيوس   -

عامد ليون نيسان - عامر يوحنا.

املوفقية يف خدمة  تتمنى لهم  املجلة 

الكنيسة والجالية.
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سيديت

إعداد نضال هنودي

طريقة العمل:

تقطع البطاطا والبصل والطامطم والفلفل إىل مكعبات صغرية. 1

ويرتك . 2 املاء  من  كمية  املفروم ويضلف  اللحم  قدر  يوضع يف 

حتى ينضج ويجف ماؤه

يسخ كمية كبرية من الزيت يف مقالة وتقىل مكعبات البطاطا . 3

لتحمر ومكعبات الفلفل ثم البصل

تضاف الخرضاوات املقلية إىل اللحم ويوضع عىل نار هادئة. 4

الخليط . 5 القدر ويقلب  الطامطم والبهارات وامللح إىل  تضاف 

جيداً ثم يرتك عىل النار ملدة خمس دقائق

يرفع القدر عن النار ويسكب الجلفراي يف طبق ويقدم ساخن. 6

وألف عافية

ألغاز؟!
لدى . 1 الشم  حاسة  توجد  أين 

الثعبان؟

وإحدى . 2 ينام  الذي  الحيوان  ما 

عينيه مفتوحة؟

كم عدد عضالت جسم اإلنسان؟. 3

يف أي عام تم تحديد خط الطول . 4

لخطوط  كمقياس  كرينتش 

الطول األخرى؟

تجف . 5 التي  البحرية  اسم  ما 

سنتني ومتتيل سنتني؟

معلومات 
عامة

هل تعلم أّن حجم عني النعامة . 1

أكرب من حجم دماغها.

أكرث . 2 ترمش  املرأة  أّن  تعلم  هل 

من الرجل مبرتني.

الذي . 3 الحيوان  أّن  تعلم  هل 

ينتحر عندما ميرض هو النرس.

إذا . 4 الذي  الحيوان  أّن  تعلم  هل 

انقطع ذيله ميوت هو الحصان.

الوحيد . 5 الحيوان  أّن  تعلم  هل 

هو  يقفز  أن  يستطيع  ال  الذي 

الفيل.

الحلول

1  . اللسان

2  . الدرفيل

3  . 620 عضلة

4  . 1884

5  . بريام غات يف الهند

عمل الجلفراي
ربع كيلو غرام لحم مفروم. 1

حبتني طامطم. 2

ثالث حبات بطاطا. 3

حبة بصل. 4

فلفل أخرض. 5

كوب زيت نبايت. 6

ملح. 7

بهارات مشكلة. 8
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هام  أمر  عىل  التأكيد  نود  بداية 

املرأة  جامل  معايري  خضوع  عدم  وهو 

من  الجامل  معايري  تختلف  إذ  للثبات، 

األمر  يختلف  وكذلك  أخرى  إىل  إمرأة 

يفضله  الذي  فالجامل  للرجل،  بالنسبة 

رجل ما قد يعزف عنه آخر. واآلن فام 

هي أهم معايري الجامل التي قد تشرتك 

عىل  الحكم  عند  الرجال  أذواق  فيها 

إمرأة ما ؟

عن  البعيد  الطبيعي  الجامل   •  

التصنع

أن  يستطيع  الرجل  أن  مبعنى 

طبيعياً  املرأة  جامل  كان  ما  إذا  يلمس 

أم خضع لبعض اإلضافات املزيفة، ألن 

الصناعي  أما  دائم  الطبيعي  الجامل 

نجد  لذا  طويالً،  يبقى  ولن  زائف  فهو 

الرجال يبحثون عن املرأة جميلة املالمح 

ينجذب  لذا  األخاذة،  الطلة  صاحبة 

الرجل  للمرأة التي تتزين مباكياج هادئ 

ال يتناىف ومالمحها الهادئة.

 

• الشعر الطويل

الرجال،  من  كبرية  نسبة  يعشقه 

فهو عالمة صبا وشباب دائم ومتجدد، 

صاحبات  أن  الدراسات  أثبت  وقد 

خاصة  بجاذبية  يحظني  الطويل  الشعر 

األنوثة  عنوان  هي  الرجال  قلوب  تأرس 

والشباب والخصوبة.

 

• اإلبتسامة

التي  املرأة  جميعا  الرجال  يفضل 

فهي  وصحية،  ساحرة  إبتسامة  متلك 

داللة مرح  وخفة ظل.

 • الصوت الناعم

الصوت  أن  عىل  الرجال  كل  يتفق 

من  وهو  والرقة،  األنوثة  عنوان  الناعم 

األمور الهامة التي ال ميكن أن يغفل عنها 

الرجل عند الحكم عىل جامل املرأة، ملا 

يف  كبري  أثر  من  الرفيع  الناعم  للصوت 

أرس نفس الرجل وتحريك مشاعره.

 

• العيون الواسعة

معيار هام وقوي يحدد جامل املرأة، 

فصاحبة العيون الواسعة تحظى بإعجاب 

عام  عامل  العيون  جامل  ألن  الرجال 

وقد  للمرأة،  الرجل  إنجذاب  يف  ومؤثر 

يكون أول ما يلتفت إليه الرجل يف املرأة.

 

• العنق الطويل

إىل  تضيف  أساسية  جامل  عالمة 

عنها  يبحث  الجاذبية،  من  الكثري  املرأة 

الرجال ملا تضفيها عىل املرأة من ملسات 

ساحرة تضيف الكثري إىل أنوثتها.

 

• الرشاقة

فأغلب  النحافة  تعني  ال  وهي 

الوزن  معتدلة  املرأة  يفضلون  الرجال 

التي تتمتع بخفة ورشاقة ملحوظة، فال 

مييل إىل النحيفة أو السمينة.

ليس  أنه  إىل  اإلشارة  تجب  وهنا 

املعايري  جميع  تتوافر  أن  بالرضورة 

متلك  فقد  واحدة،  إمرأة  لدى  السابقة 

بها  تأرس  منهام  أثنني  أو  واحدة  املرأة 

عىل  يتوقف  هنا  واألمر  الرجل،  قلب 

التي  الصفات  وعىل  رجل  كل  ذوق 

إستطاعت تحريك مشاعره.

وشكل  لون  عىل  الحامية  كيفية 
األظافر:

الفاكهة •  تناول  من  أكرثي 
الربي  )التوت  والخرضاوات 
والهليون  والربوكويل  والعنب 
غناها  إىل  نظراً  والجزر(، 
»أ«  وخصوصاً  بالفيتامينات، 
املضادة  باملواد  الزاخرين  و«يس« 

للتأكسد.
بالفيتامني •  الغنية  األطعمة  تناويل 

وصفار  الكبد  وخصوصاً  »ب«، 
البيض.

من •  كافية  كمية  عىل  احصيل 
األظافر  بأن  علامً  »الربوتني«. 
»الكرياتني«،  مادة  من  مصنوعة 
وهي نوع من »الربوتني« املسؤول 
لذا،  األظافر.  خاليا  تجديد  عن 
والدجاج  األحمر  اللحم  استهليك 
عن  فضالً  الحليب،  ومشتقات 
»أ«  بالفيتامينات  الغني  البيض 
لناحية  و«البيوتني«.  و«إي« 
من  التأكد  بهم  يجدر  النباتيني، 
من  وافرة  كمية  عىل  حصولهم 
»الربوتني«، من خالل تناول بدائل 
اللحوم، كالفول والحمص والعدس 

والفاصولياء.
دورياً، •  الدم  فحص  بإجراء  قومي 

بالـ«أنيميا«،  اإلصابة  الستبعاد 
كمية  عىل  الحصول  من  والتأكد 

وافرة من الفيتامني »ب 12«.
من •  تعانني  ال  أنك  من  تأكدي 

بأن  علامً  الحديد.  أو  الزنك  نقص 
النقص املذكور مسؤول عن تكرّس 

األظافر.
وال •  قاس،  »رجيم«  اتباع  تجّنبي 

يؤثّر عىل  بالسن  التقدم  أن  تنيس 
منّو األظافر.

معاير الجامل السبعة 

للمرأة عند الرجال
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أوالً/ خط الحياة
يعتقد البعض بأن خط الحياة يرمز اىل طول 
العمر، وهذه الفكرة خاطئة يحملها الكثري 
من الناس ولكن حقيقة خط الحياة هي أنه 
يكشف نوعية حياتك، وليس طولها أو قرصها 
لصحتك  ميثل سجالً  فهو  الناس،  يظن  كام 
الجسدية والنفسية، ويعترب مقياس لحيويتك 
بحسب  وذلك  البدنية،  طاقتك  ومستوى 
شكل املسار الذي يتخذه حول األبهام. وهو 
الخط الذي يظهر قدرك وأحداث ومجريات 
يف حياتك وبعكس االعتقاد الشائع الخاطئ 
الذي يقول أن طول أو قرص هذا الخط يؤثر 
عىل طول أو قرص عمر اإلنسان لكن ألشكاله 

املختلفة معاين مختلفة:
إذا كان خط حياتك قريب جداً من . ١

طاقة  لديك  أن  يعني  فهذا  اإلبهام، 
منخفضة وغالباً ما تكون متعباً.

لديك . 2 أن  عىل  يدل  املتعرج  الخط 
الكثري من الطاقة.

إذا كان خط الحياة يف يدك مييل  يف . 3
نصف دائرة، فأنت صاحب شخصية 

قوية وحامسية.
الحياة مستمر بسهول . 4 إذا كان خط 

أن  بد  فال  اليد،  حافة  من  وقريب 
تكون حذراً يف عالقاتك.

والطويل  . 5 العميق  الحياة  خط 
يظهرحيوية داخلية خاصة بك.

يف حني أن خط الحياة قصري وسطحي . 6
من  بسهولة  لك  التالعب  يتم  يعني 

قبل اآلخرين.
إذا كان هناك دائرة يف خط حياتك، . 7

فغالباً ما  يدل عىل أنه من املحتمل 
أن تتعرض لحادث أو تصاب بكسور 

أو جروح.
إذا الحظت كرس يف خط الحياة فذلك . ٨

يظهر تغيريات كبرية يف منط الحياة.

كسجالت  اليد  خطوط  تعترب 

وتوحي  حياتنا  أحداث  تدون 

ألعاملنا  املمكنة  بالحصيلة 

مجريات  خالل  من  وقراراتنا 

ومن  نعيشها.  التي  الحياة 

خطوط  تتغري  أن  املحتمل 

الواعية  القرارت  وفق  ايدينا 

الرشح  يطول  نتخذها.  التي 

عن كل خط من خطوط الكف، 

عىل  الرشح  سيكون  ولذلك 

ليتسنى  متتابعة  حلقات  شكل 

لنا ايصال الفكرة بشكل مبسط 

وشامل يف نفس الوقت.

الخطوط  يف  نجد  ما  عادًة 

والتقاطعات  الشوائب  بعض 

من  شكل  فلكل  الصغرية، 

ألمر  يرمز  التقاطعات  هذه 

وال  قوي  الخط  كان  فلو  ما، 

عىل  يدل  فهذا  يشء،  يقطعه 

أما  وسالك،  واضح  طريقك  أن 

إذا كانت هنالك عالمات ترافق 

الخط أشبه بالحواجز، فهي قد 

صعوبات  أو  عقبات  عىل  تدل 

متر يف حياتك.

عىل  سنتعرف  العدد  هذا  يف 

خطني، وهام: خط الحياة وخط 

القلب.

ثانياً/ خط القلب
وميثل  األوسط،  الخط  هو  القلب  خط 

والحب  العاطفية  باملسائل  يتعلق  ما  كل 

التي  الكثري من األشكال  يف حياتك ولديه 

تأخذ مدلوالت مختلفة:

إذا بدأ خط قلبك من تحت السبابة، . ١

لديك حياة عاطفية مرضية.

إذا بدأ  من تحت إصبعك األوسط، . 2

فأنت أناين يف الحب.

اإلصبع . 3 ما بني  بدأ يف مكان  إذا  أما  

تقع  فأنت  األوسط،  وإصبعك  األول 

يف الحب بسهولة!

أنك . 4 عىل  يدل  القصري  القلب  خط 

قليل االهتامم و الرومانسية. وتفضل 

أن تفعل أشياء أخرى.

حياتك . 5 خط  قلبك  خط  المس  إذا 

يعني  فهذا  اليد(  يف  الطويل  )الخط 

أن قلبك يكرس بسهولة.

الخطوط . 6 أصحاب  من  كنت  إن 

عن  تعرب  فأنت  املتعرجة  الطويلة 

مشاعرك بكل سهولة وبراعة.

يسري . 7 الذي  املستقيم  القلب  وخط 

مبحاذاة خط حياتك يعني أنك تتمتع 

بحياة عاطفية  استثنائية ومميزة.

يعني . ٨ مائل  القلب  خط  كان  إذا 

العديد  لديك  سيكون  بأنه  ذلك 

من  قليل  وعدد  األحباء،  من 

هذهالعالقات سيكون جدي.

إذا كان هناك دائرة عىل خط قلبك، . 9

فإنه يدل الحزن أو االكتئاب.

أما إذا تكرس خط القلب، أو  برزت . ١0

منه خطوط صغرية، فذلك يدل عىل 

من  عاطفية  لصدمة  ستتعرض  أنك 

نوع ما.
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سأكون  بل  الحمل،  عزيزي  يا  أجاملك  لن 
من  االول  الجزء  ان  ألخربك  رصيحة  معك 
والتي  العابرة  الضغوط  بعض  يحمل  الشهر 
قد تتعلق بشأن عائيل او منزيل او شخيص. 
املختبئة  والذيول  العالقة  االمور  بعض  تثار 
لذلك  سلبي.  يوم  املستجدات خالل  وتظهر 
كن ذكياً وال تسمح ألي أمر أن يطالك عىل 
دفاعاتك  وحصن  لألمور  تحسب  غرة.  حني 

املعنوية يف الدرجة األوىل.

أبراج 2016

أجواء  أيار  شهر  من  األول  القسم  يحمل 
جهة،  من  والغضب  التشنج  من  متناقضة 
تواجه  أخرى.  جهة  من  السعيدة  واألحداث 
الغضب  فيسود  الصعبة،  املستجدات  بعض 
ويعلو الصوت يف بعض األحيان، وقد تسوء 
أو مع  العمل  أو يف  املسؤولني  العالقات مع 
بعض  يرتاجع  املنزل.  يف  العائلة  أفراد  بعض 
الشؤون، وتجد نفسك أمام خيارات جديدة 
معها  التكيف  إىل  وتضطر  تُتخذ،  قرارات  أو 

غصباً عنك.

بكثري  أفضل  فالجو  تشتهي،  كام  األمور  سري 
من الشهر الفائت، تحالفات واضحة وأبواب 
شهر  أيار  شهر  إن  مجدداً.  تفتح  الحظ 
وقادراً،  قوياً  تبدو  بوعوده.  ويفي  مثمر 
رجليك،  وتثبت  املصاعب  كل  وتتحدى 
والخصوم  املنافسني  بوجه  التحديات  وترفع 
وتبدو واثقاً بنفسك، ومسيطراً عىل األوضاع. 
تساعدك قدراتك الخالقة عىل بناء املشاريع 

واالستثامرات واملراهنات واملساهامت.

فتجد  سامئك  عىل  الهدوء  يخيم  مهنياً 

نفسك أمام سلسلة متاعب وعراقيل تسبب 

مواصلة  من  ومتنعك  والضغط،  التوتر  لك 

سريك بسالم. قد يسود جو من عدم الرىض، 

عىل  السيطرة  عن  عاجزاً  نفسك  وتجدك 

األمور. تتعامل مع بعض املستجدات بحذر 

وعدم ثقة، إال أنني أنصح لك الرتوي وعدم 

اتخاذ القرارات املترسعة واالنفعالية.

وكفاءتك  قدراتك  تظهر  ليك  الوقت  حتان 
ترّدد،  دون  كم  أهدافك  باتجاه  وتعمل 
يسطع  املايض  الشهر  معاكسات  فبعد 
تدعمك  حللت،  اينام  األسد  عزيزي  نجمك 
الظروف يف كل مساعيك وتتوصل إىل نتائج 
عملية وواضحة خالل هذا الفرتة إذا اتخذت 
قدراتك  عىل  واتكلت  بحكمة،  املبادرة 

وجهودك فقط.

تبتسم لك السامء فتقطف النجاح بحيوية 
وواثقاً  متفائالً  العامل  عىل  تطل  فائضة. 
بنفسك. تبدو معنوياتك مرتفعة وخطواتك 
يف  مساعيك  بكل  القيام  لك  أنصح  واثقة. 
كل املجاالت خالل هذه الفرتة. تربع يف أداء 
يلفت االنتباه واالهتامم، ويقّدر من حولك 

الكفاءة العالية التي تتمتع بها.

احتامالت  عىل  الباب  الشهر  ايفتح  مهنيًّ
األمور  بعض  تتعقد  قد  إذ  متعددة، 
تتعلّق  التي  تلك  سيام  وال  الشخصيّة 
احد  مع  نزاع  ينشب  قد  او  بالعائلة 
املسؤولني او تخالف القانون لتجد نفسك 
تتطلب  متعددة  معيّنة. ضغوط  ورطة  يف 
للتغلب  كثرية حنكة  وأحياناً  مرونة وخربة 
عليها. هذا علامً أنك قد تضطر إىل مواجهة 
تفاديها  عىل  قدرتك  لعدم  الضغوط  هذه 

كليّاً.

مركزك،  باسرتداد  الظروف  لك  اتسمح  مهنيًّ
عىل  وتسيطر  جيد  بشكل  أمورك  وتدير 
مرتفعة.  ومعنويات  اندفاع  مع  األوضاع 
وتبدو  وشخصية،  مالية  مشاريع  يف  تبحث 
املساعدة  تأتيك  الفرتة.  هذه  يف  آرساً  جذاباً 
رمبا  أو  األصدقاء،  أو  املسؤولني  طريق  عن 
من أحد األقرباء الذي يؤازرك للقيام بعملية 
جيدة يف هذه األثناء. ال تتأخر يف تنفيذ بعض 
املشاريع، ألنك قد تصطدم مبصاعب وحواجز 

تعيق املسرية.

كل  يف  مأخوذاً  الشهر  هذا  نفسك  تجد 
العائلية  بشؤونك  تهتم  االتجاهات، 
الفرتة  هذه  أن  إال  السواء،  عىل  والشخصية 
وبعض  حيناً،  رومنسية  أجواء  إليك  تحمل 
الفرتة  هذه  أن  إال  أحياناً.  االحتكاكات 
وبعض  حيناً،  رومنسية  أجواء  إليك  تحمل 
يف  فهي  الحكمة  أما  أحياناً.  االحتكاكات 
واإلصغاء  والتفاهم  الحوار  من  جرس  إقامة 
أم  أم رشيكاً  كان  زوجاً  املقابل،  الطرف  إىل 

حليفاً أم خصامً.

أو  الزمالء  مع  املصالحة  امكانات  تتعزز 
األقل  األيام  يف  متطرفاً  تكن  ال  املسؤولني. 
يف  تحرّك  رابحة.  ورقة  تخرس  ال  يك  حظاً 
األيام اآلخرى وكن لجوجاً حتى تنال النتائج 
 ١9 تاريخ  حتى  الحظ  يدعمك  املرجوة. 
 30 اىل   2١ من  املمتدة  الفرتة  اعترب  فقط. 
ألنها  وللتسويات  للمفاوضات  جداً  صعبة 

فرتة غليان.

وقوية،  متتالية  لهزّات  الشهر  هذا  تخضع 
طريق  مفرتق  الشهر  هذا  من  تجعل 
للكثريين من مواليد الدلو، وتحدد خياراتهم 
املستقبلية، وتدفعهم نحو قرارات مهمة عىل 
والظروف  والتبّدالت  التغيريات  بعض  أثر 
أمام  الدلو،  عزيزي  نفسك،  تجد  املفاجئة. 
مشاكل ال بد من حلها إن عىل الصعيد املهني 
نقاشات  تدور  قد  العائيل.  الصعيد  عىل  أو 
يُحسم  ورمبا  عديدة  لقاءات  وتعقد  طويلة 

االمر لدى اشخاص آخرين.

ال تسري األمور حسب مبتغاك يف بداية هذا 
الشهر، وتحديداً يف نصفه األول، بل تعيش 
بعض الخيبات والعراقيل التي تقلق راحتك، 
بعض  تواكب  األحيان.  بعض  يف  وتستفزك 
املستجدات املهنية واملالية التي تضطرك إىل 
دفع بعض املستحقات أو تقديم التضحيات 
الشخصية.  املشاريع  بعض  عن  التخيل  أو 
إال أنك ابتداًء من النصف الثاين من الشهر 
تستعيد النشاط والحيوية والثقة باملستقبل.

الحوت

القوس

العذراء

الجوزاء

الدلو

العقرب

األسد

الثور

الجدي

الميزان

السرطان

الحمل
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My mother and stages of  my life
When we are young, our world will 

be her lap.
When we grow up a little bit, the 

end of  her dress is our guide.
When we reach the age of  seven, 

safety is upon our return from school.
At age ten, she is a mirror, and we 

absorb her words and actions to build 
our personality.

At age twelve, she becomes friendly 
at one moment and the enemy when she 
is angry, but we cannot sleep without 
her smile.

At fourteen, we try to flee to 
emphasize our independence in funny 
attempts.

At sixteen we tell her she is one 
generation and we are a different 
generation!

At the age of  eighteen we do 
not feel happy with our success, just 
through the joy of  her eyes and the 
brightness of  her tears.

At age twenty we may say 
goodbye to join a mission or thought 
we’d forgotten about the love of  the 
twentieth stormy. [This doesn’t make 
much sense in English.]

At age twenty-four we shy away 
from accepting her love and care; we 
feel bothered and we say, “We are no 
longer children, my mother!”

At age thirty, we are busy with our 
family and our children and may call 
her or visit her.

Age thirty-five binds us and our 
nuclear families. We try to balance 
between our concern for them and for 
our mother.

At forty there are moments when, 
waking from time to time, we cry: “I 
want my Mum! I want to go back to 
her lap and I remember her tasty food 
and her care.”

After forty, all of  a sudden, we 
discover that we are a copy of  it. The 
guidance that we rejected is what we 
repeat to our children. The wisdom 
that we didn’t accept and the advice 
that we ignored are coursing strongly 
through our blood and in the rhythm 
of  our pulse.

O Mum, I love you in my youth and 
in old age.

Your embrace and compass and 
cloud attach safety above my head 
from the cradle to the grave. May God 
preserve the health of  the mothers of  
our loved ones and may God forgive 
those who have passed away.

There are several stories behind the 
legend of  the painting itself. One states that 
the models for the various crying boys were 
orphans who, soon after the paintings were 
completed, died in a orphanage fire. Nice 
and simple.

My preferred version, if  not for story 
alone, reads as follows...

Bruno Amadio, also known as Bragolin, 
had fled to Spain soon after the end of  
World War Two. Here Amadio met a young 
boy named Don Bonillo, a mute orphan who 
had seen his parents perish in a house fire 
during the war.

Amadio soon adopted the boy, although 
he was warned off  of  doing so by a local 
priest, the boy being the centre of  many 
mysterious fires that broke out wherever 
he went. The boy was known locally as the 
devil child.

Amadio refused to believe such stories, 
and the new family did well, Amadios 
paintings were selling well, and the two 
were living easy.

Unfortunately, one day Amadio found 
that his house and studio had burned to 
the ground. Remembering the priest’s 
warnings, he immediately blamed Don and 
kicked him out of  the family. Don Bonillo 
was not heard from again until 1976, and 
surrounding another bizarre event.

Just outside of  Barcelona a car smashed 
into a wall and burst into flames. The driver 
was killed and was so horrifically burned; he 
was not able to be identified. However, upon 
investigation back at the police yard, the 
glove compartment was pried open. There, 
among burned items, was an untouched 
driver’s license. The name on the license was 
Don Bonillo.

It is said all of  Amadio’s paintings of  
crying boys were cursed by the memory of  
Don Bonillo.

Unfortunately, all of  the facts of  this 
story can not be 100% confirmed. Bruno 
Amadio, the painter, died in 1981, the truth 
of  this story has also gone with him.

Then of  course it could just be 
coincidence, many houses had ‘Crying Boys’ 
adorning their walls, people begin to see the 
easily recognisable image in the remains and 
a new urban legend comes to light.

This part of  my memories is 
concerned with the period 
when I entered medical 

school at the University of  Baghdad. 
At that time that I was selected as a 
member of  the Baghdad volleyball 
team and as a candidate for the Iraqi 
National team. That was in 1965, when 
all my friends thought that this would 
be the end of  my sports career. Still, I 
could prove otherwise by dividing my 
study schedule between training and 
reading. I was training three hours 
daily in the afternoon and studying for 
4 – 5 hours at home  in the evening. 
By this method I managed to get my 
Bachelor of  Medicine in six years 
without any year of  failure or delay.

In 1969, when I was in the fifth 
year of  medical school, the Russian 
coach chose me to be the captain of  
the national team of  Iraq. We were 
training hard in preparation for the 
Arab Championship in Kuwait. The 
coach was extremely surprised when 
the Dean of  the Medical School refused 
to postpone my final exam to continue 
my training with the national team 
and I was obliged to discontinue my 
training until I had passed the exam. 
He explained that in his country the 
members of  the national team were 
regarded as special V.I.P.s and all the 
related organizations were obliged to 
reschedule their activities according to 
the plans of  the national team.

In that year we started clinical 
practice with patients in the hospital. 
Professor Khalid Naji, one of  our 
famous surgeons, said: “If  I were 
the Dean, I would demolish all those 
lecture halls and construct sports fields 
instead, because to be a good doctor 
you have to see patients in the hospital 
and then go to play a sport.”

English Articles
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was reading. Emmanuel responded that 
it wasn’t fair that blind children had 
nothing to read. Instead of complaining, 
he did something about it. He took his 
brailler, and his sister )Therese( would 
read to him while he converted what she 
read to braille print. Therese stuck his 
print-outs into the books. Over several 
months, they brailled forty children’s 
books as a present for the eye clinic.

Emmanuel has been saving money 
for an X-box. But he still hasn’t bought it. 
When he heard that Vision Australia was 
fund-raising, he donated all his savings to 
them instead.

Father Immanuel Khoshaba in 
Our Lives

“Father Immanuel has played a big 
role in our lives,” Emmanuel’s family 
says and continues, “He has inspired us 
to grow rich in spiritual faith. Father 
Immanuel helps and guides us to follow 
words of God in our daily lives and how 
to practise the fruits of the Holy Spirit: 
love, joy, peace, patience, kindness, 
goodness, faith, gentleness and self-
control” )Galatians 5:22-23(.

Hanna Aushana: Emmanuel’s 
Father

Hanna started his speech with a verse 
from the Bible. “As He went along, He 
saw a man blind from birth. His disciples 
asked him, ‘Rabbi, who sinned, this man 
or his parents, that he was born blind?’ 
‘Neither this man nor his parents sinned,’ 
said Jesus, ‘but this happened so that the 
works of God might be displayed in him’” 
)John 9:1-3(.

“We live in peace under God’s 
will and carry our cross with joy and 
gladness,” he continued. “We thank God 
for His mercy and goodness because 
we live in Australia. We have our jobs. 

There are organizations and volunteers 
who support and train Emmanuel to 
practise his favourite hobbies, such as 
cycling, soccer, using his Ipad to a high 
standard, playing the piano and drums 
and also catching trains and trams under 
supervision.”

Hanna has emphasised that we are 
immigrant Christians so we have to think 
about and work for our suffering friends 
in Iraq, especially the girls’ orphanage in 
Alqosh. This house needs donations and 
support.

This is how God is working in 
Hanna’s life. We must have spiritual 
vision so that we can see God’s work 
in our own and others’ lives. We can be 
“confident of this, that He who began 
a good work in you will carry it on to 
completion until the day of Christ Jesus” 
)Philippians 1:6(.

Fardos, Emmanuel’s Mother
Fardos, Emmanuel’s mother, has a 

calm smile. She says, “Thank God for His 
love because He carried our load and keeps 
our sadness and misery away. He heals 
our wounds and our painful memories; He 
has given us joy and peace…” “Come to 
Me, all you who are weary and burdened, 
and I will give you rest” )Matthew 11:28(.

“I always pray through our lady 
Virgin Mary because she is a mother. The 
worst thing that destroys a mother’s heart 
is when her child is different from others 
and he recognizes that,” she continues, 
“but God sends us hope and confidence.”

Vision Australia Services
Emanuel and his family think of Vision 

Australia as a second home. “The expert 
therapists worked with us to encourage 
Emmanuel and to work with him hand 
in hand and step by step, training him 
from when he was two years old until the 

present day. He has become independent 
inside the house and has his favourite 
hobbies outside like other children. I 
am proud of my son Emmanuel. God is 
working in my life; through my worries, 
He leads and directs me.”

“Emmanuel is our bright and 
enthusiastic brother. There are hard 
things about his having low vision. But 
he is a really brave boy and he never gives 
up.” That is how Emmanuel’s sisters 
Valerie, Valentina and Therese described 
their brother.

Donations
Let’s encourage our young people to 

be good stewards and to donate money 
to organisations that help the children in 
need.
Vision Australia:
www.visionaustralia.org/donate

Alqosh St. Anne’s Orphanage & 
Kindergarten:
www.mcc.org/learn/what/education/
globalfamily/reports/2015/fall/st-
annes-orphanage

Last Fundraising event  (for 
Bone Marrow Research)

What a great start to the year, with 
Town Park staff and students supporting 
our first SRC fundraiser. To acknowledge 
the unconditional love and support of 
family and friends who are caring for or 
have lost loved ones to cancer, we held 
lunchtime Sausage Sizzle on Friday 29th 
April.

Even though the weather was wet 
and overcast, this did not discourage the 
overwhelmingly strong Town Park spirit 
of generosity for Bone Marrow research. 
This was indeed an awesome result for 
such a worthy cause.

English Articles



) 49 (

Jesus spoke of 
the Parable 
of the 

Sower and the seed in Matthew )13:2(. 
It takes good soil )parents( with good 
seed )Children( that is well tended by 
an attentive gardener )God(. Without 
these we can’t expect a crop to grow and 
produce abundant fruit.

I am presenting little Emmanuel as 
a good example of a fruitful Christian. 
“By their fruit you will recognize them” 
)Matthew 7:16–20(.

Emmanuel is very committed to 
attending Sunday mass. He stands at the 
altar and raises his hands then invites 
hundreds of worshippers to exchange the 
greeting of peace. Emmanuel says, “I feel 
joyful, peaceful and powerful when I am 
at the altar.”

 
Who is little Emmanuel 
Aushana?

Emmanuel is a grade five student at 
Campbellfield Heights Primary School. 
He turned 11 last May. Emmanuel is 
considered an intelligent student as he 
has contributed to many of his school’s 
activities such as running, soccer and 
playing music.
www.youtube.com/watch?v=aMJ2hdsK1uY
www.youtube.com/watch?v=5mvtDEHH7bY

Emmanuel had to undergo multiple 
surgeries to his eyes when he was an 
infant, which caused him to have low 
vision. However, it didn’t result in his 
losing his inner vision. “The Son of Man 
came to give the inner vision.”

In 2015 Emmanuel and his parents 
)Hanna and Fardos( went to the Holy 
Land. While they were at a church 
meeting for the French organization 

The Greeks, more than 
anything else, are 
known for the origins of  

philosophy. Although philosophical 
ideas had existed long before their 
time, they were the first nation to 
dig deep in thinking, asking and 
posing assumptions to investigate 
the mysteries of  the cosmos. 
Over a few centuries, the Greek 
philosophers built many schools, 
academies and ministries. We list 
here the famous ones who have left 
an influence on thinkers of  later 
times: the Ionians )materialism(, 
Pythagoras, the Eleatics, sophism, 
the Cynics, the moralism of  
Socrates, the Idealism of  Plato, 
Aristotle, the Stoics, the automatics 
and the sceptics.

In the second edition of  the 
Babylon magazine, we are going 
to investigate what the most 
important problems and solutions 
produced by the first group of  
philosophers were. Naturalism?

that supports Palestinians in need, the 
members started to explain their future 
plans and they started to pray for their 
plans: “God, help us; we will build…; we 
will work for…; we will do…”

At that moment, Emmanuel asked his 
father if he could pray.

His father said, “We are visitors here 
and we are not a part of the program.”

But Emmanuel was determined to 
pray. Hanna asked the deacons and they 
replied that they would have to ask the 
priest. When the priest had finished his 
service, he said, “Now we welcome a child 
who wants to pray.”

Hanna and Emmanuel were surprised 
because he had intended to pray from his 
seat. Hanna helped Emmanuel to walk to 
the altar.

“God guides our lives,” Emmanuel 
said, “and it isn’t our business to lay plans 
because God deals with us. ‘Consider the 
birds of the air; they neither sow nor reap, 
but God feeds them.’” Matthew )6:26(

The priest then bent down and said, 
“Bless me.”

Emmanuel traced the sign of the 
cross on the priest’s forehead.

The tender plant becomes a strong 
tree. Emmanuel believed in his heart and 
confessed with his mouth, and perhaps the 
Holy Spirit spoke through him that day. 
“God chose the weak things of the world 
to shame the strong” )1 Corinthians 27b(. 
“My grace is sufficient for you, for my 
power is made perfect in weakness” )2 
Corinthians 12:9(.

Thinking About Others:
While waiting for an eye appointment 

at the Children’s Hospital, Emmanuel 
felt bored. He asked his mother what 
she was doing, and she replied that she 

by Raghad Sayegh

)To read this article in Arabic go to page 24(
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Book Review

The
Power of
Positive
Thinking

This book is written to suggest 
techniques and to give examples which 
demonstrate that you do not need to be 
defeated by anything, that you can have 
peace of  mind, 

improved health, and a never-ceasing 
flow of  energy. In short, that your life can 
be full of  joy and satisfaction.

The above quote that begins the 
Introduction to The Power of  Positive 
Thinking very succinctly and accurately 
sums up Peale’s intentions. He even goes 
so far as to title the Introduction “What 
This Book Can Do for You,” let there be 
any question as to what kind of  literary 
journey upon which the reader is about to 
embark. The following 17 chapters each 
dutifully address an aspect related to the 
core concepts summed up at the book’s 
beginning statement. Chapter titles such 
as “Believe in Yourself,” “How to Have 
Constant Energy,” “Try Prayer Power,” 
“I Don’t Believe in Defeat,” “How to Use 
Faith in Healing,” and “How to Get Peo-
ple to Like You” lead readers through an 
easily comprehensible and profound phil-
osophical treatise. Peale makes it explic-
itly clear from the get-go that this book is 
meant to help people deal with adversity, 
attain social and professional success, and 
forge a very strong connection with the 
higher power.

Peale’s interest in connecting modern 
psychology techniques and theories with 
Christian spiritual beliefs offers an inter-
esting twist on psychological self-help, 
which most often follows a more secular 
than religious path. He intended it to be 
a tangible “how-to” guide for coping as 
well as achieving success in the work-
place and with personal relationships. 
The nexus, the glue that binds Peale’s 
thought techniques and action prescrip-
tions, is acknowledging and involving 
God in whatever happens to be going on 
at the moment in one’s life, be it positive 
or negative. In the very short epilogue, 
Peale directly addresses the reader with 
a targeted explanation of  what he hopes 
to accomplish though The Power of  Posi-

tive Thinking:
“I wrote this book out of  a sincere de-

sire to help you. It will give me great hap-
piness to know that the book has helped 
you. I have absolute confidence and belief  
in the principles and methods outlined 
in this volume. They have been tested 
in the laboratory of  spiritual experience 
and practical demonstration. They work 
when worked.”

Peale provides examples of  actual 
people who have gained desired results 
by practicing the positive-thinking 
techniques outlined in his book. “...[F]
or many years in the Marble Colle-
giate Church in New York City we have 
taught a system of  creative living based 
on spiritual techniques, carefully noting 
its operation in the lives of  hundreds of  
people,” Peale wrote in the book’s brief  
Introduction. “It is no speculative series 
of  extravagant assertions that I make, for 
these principles have worked so efficiently 
over so long a period of  time that they 
are now firmly established as documented 
and demonstrable truth.”

Although spiritual consciousness of  
God is a key element of  Peale’s philoso-
phy, his coping mechanisms are simulta-
neously very scientific and logical. This 
is by no means a book about blind faith, 
but rather a manual on how to channel 
the positive energy of  spirituality toward 
defeating angst, sadness, and disappoint-
ment.

“You can permit obstacles to control 
you mind to the point where they are up-
permost and thus become the dominat-
ing factors in your thought pattern. By 
learning how to cast them from the mind, 
by refusing to become mentally subser-
vient to them, and by channelling spiri-
tual power through your thoughts you 
can rise above obstacles which ordinarily 
might defeat you...You need be defeated 
only if  you are willing to be. This book 
teaches you how to ‘will’ not to be.”

Follow read the second part in the 
next issue of  the magazine

Connecting the resources people give 
the tangible impact it had in the life 
of  someone else is an invaluable differ-
ence-maker in your church’s giving cul-
ture. If  you want to begin cultivating 
a culture of  giving by communicating 
impact, here are three steps you need 
to take.

3. Seek 100 percent participation. 
Everyone can give something. By en-
couraging everyone to get involved at 
some level, you create a special oppor-
tunity for everyone in your church to 
help make a difference. Not only is that 
making it special for your church mem-
bers, it also gives you the opportunity 
to thank first-time givers in a special 
way.

 4. Be transparent. This is an es-
sential element for cultivating a culture 
of  generosity in today’s society. More 
and more, churches have to be very 
open about how they’re allocating their 
budget, especially with those of  the 
younger generations.

 5. Give members many “on ramps” 
for giving. One method of  giving 
doesn’t work for your entire church.  
While most churches have relied on 

passing the plate for the past 50 years, 
today, it’s just one of  five giving meth-
ods you should offer to help people give.

 6. Provide ongoing stewardship 
education. While most pastors cringe at 
the thought of  teaching about Biblical 
stewardship, offering online steward-
ship education is a great opportunity 
to help your church members consider 
giving when they’re ready. The pulpit 
offers a platform to inspire giving, and 
small groups offer the forum to rein-
force and teach the Biblical view of  fi-
nances – a topic addressed in the Bible 
more than heaven and hell combined.

If  you want more details on how 
these six difference-makers can im-
pact your church’s annual giving, you 
can read their entire recap here. You 
can also download these two proven 
resources for changing your church’s 
stewardship culture.

Of  these six ideas, which has been 
the most beneficial in helping your 
church cultivate a culture of  giving?
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Violence against women is a 
significant human rights issue 
in Victoria. All women have 

a right to safety in homes, schools, at 
work and on the streets.

Whether in the home or elsewhere, 
physical or psychological violence 
against women is something that can 
happen to any woman, regardless 
of  her age, ethnicity or wealth. 
Violence against women is a serious, 
widespread problem in our society and 
we frequently assist women who have 
experienced violence.

Women who contact us commonly 
talk about domestic/family violence, 
sexual assault and/or abuse. Our 
information sheets below provide 
contact details of  available outreach 
services, women’s refuges and other 
safe accommodation, and other 
resources dealing with violence against 
women.

Family Violence
What you can do for yourself  and 

your family
Family violence and abuse is a 

growing and recognised problem for 
women. Nobody has the right to abuse 
or control you. If  you are experiencing 
or know someone experiencing 
domestic violence, this new booklet 
provides information on getting legal 
advice, protecting yourself  and your 
children, and the help and support 
services available in Victoria. )Kindly 
funded by the City of  Melbourne(

Money problems with your 
partner? Dealing with financial abuse 

Many people think of  family 
violence as physical injury or emotional 
abuse. However, withholding money, 
controlling all the household spending 
or refusing to include you in financial 
decisions is often part of  family 
violence and is called economic or 
financial abuse.

Women from all socio-economic 
and ethnic backgrounds with or without 
children can experience financial abuse. 
Controlling the money is a common 

aspect of  family violence, and can 
happen to any woman regardless of  
her financial ability or knowledge. 
)Kindly funded by the Victoria Law 
Foundation(

Money problems with your 
partner?

Sexual assault
One in three women will be sexually 

assaulted at some time in their life, and 
it can happen to women and children 
from all walks of  life. Some forms of  
sexual assault are criminal offenses 
and the impacts of  experiencing 
or witnessing an assault are varied. 
Besides dispelling destructive myths 
surrounding sexual assault, this sheet 
gives information on assistance for 
victims and their steps to recovery, and 
advises family and friends how they can 
support victims.

Stalking
Stalking is when a person, usually 

someone you know, tries to keep in 
contact or spies on you. It is a criminal 
offence and there is a high probability 
of  violence when stalking persists for 
more than two weeks. After this point, 
it is recommended that you take a 
proactive approach such as contacting 
the police, documenting the stalking, 
informing your friends or considering 
an intervention order. )Kindly funded 
by the Lord Mayor’s Charitable 
Foundation(

Young people who use 
violence in the home

A child who is violent or engages 
in abusive behaviour is not simply 
suffering from teenage angst. Handling 
the situation can be difficult, especially 
when many risk factors can aggravate 
their behaviour. This information 
booklet gives some tips on identifying 
abusive behaviour, how to deal with 
them and where to get further support 
for both you and your children. )Kindly 
funded by the City of  Melbourne(.

A few weeks ago, RSI President Joel 
Mikell had the opportunity to speak 
to hundreds of  pastors at the Texas 
Ministry Conference about the “top 10 
stewardship difference makers” when it 
comes to cultivating a culture of  giving 
in your church. As a follow up from the 

conference, the Texas Annual Confer-
ence of  the United Methodist Church 
shared a recap of  the steps you can take 
when it comes to making a difference in 
your church’s annual giving.

Today, we wanted to highlight the 
six ways to cultivate a culture of  giving 
from their recap of  Joel’s presentation 
with a few additional thoughts:

1. To change a culture, you must 
change the language. The easiest thing 
for a church to do to help change their 
stewardship culture is to change the 
way they talk about it. Words like 
“budget” don’t inspire your members to 
give. By changing the way you phrase 
things from something as simple as 
“giving to the church” to “giving 
through the church to accomplish more 
ministry,” you’ll instantly start to see a 
difference in the response rate of  your 
givers. Once you’ve gotten the basics 
down, here are five more words you 
will want to start using.

2. Resources follow relationships. 
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As a matter of  fact 
I believe in the 
proverb “Actions 

speak louder than words” in specifying 
the goal and choosing the means that 
lead to any destination. I think the ba-
sic foundation and the most important 
characteristics of  any nation is its lan-
guage. It is like the soul to the body, and 
prayers inside the church. I assure that 
if  our Chaldean mother tongue is not 
used at least at home, neglected out-
side, it will be gradually forgotten, and 
finally disappears, then the existence 
of  our nation will certainly pass away, 
though the old generation still say that 
we are Chaldeans while the coming 
generation will forget this word.

 A language survives when a gen-
eration delivers it to the next genera-
tion as our grandfathers and ancestors 
did during hundreds and thousands of  
years ago. When we were babies and 
kids we spoke Chaldean at home, that’s 
why we have preserved it till nowa-
days. At the same time no one taught 
us to speak Arabic, but we learned it 
at schools and from friends out. So our 
kids will certainly learn English from 
schools and they have the ability to 
speak both languages, moreover they 
can speak Spanish at the same time. 

In our congregations, ceremonies, 
festivals, others, and even in our private 
meetings which we are supposed to be 
living models for others, and practi-
cal patterns for ourselves, we, on the 
contrary and without logical reasons, 
speak English most of  the time when 
we should use our own language which 
we say is our pride, honesty, and secure 
future. Why? with a big cry. Is it a rat-
ing of  ranks and self-confidence? Is it a 
competition or a kind of  ostentation to 
prove that we are educated and literate? 
How do we expect our kids who know 
nothing about our past glorious history 
and culture, in addition, some of  them 

are born here or have arrived the US 
when they were one or two years old, 
to speak it at least at home?

 I assume that most if  not all of  us 
speak English with our kids at home, 
but let’s be optimistic and say they 
know that they are Chaldeans. The 
coming generation won’t know that. 
In many occasions, I can hardly hear 
someone speak our language except 
old people and some new comers in 
the social clubs or shopping centers. 
Sometimes they speak one or two Chal-
dean words followed by a dozen Eng-
lish ones, what does that mean? At the 
same time we feel pleased, proud, and 
satisfied saying that we are serving and 
helping our nation and Chaldean com-
munity. It is a real catastrophe.

If  we don’t speak English at home, 
among our speeches, through our 
meetings, parties, and everywhere, 
what is the goal of  all these festivals 
and celebrations? What do we try to 
defend and keep safe? What do we aim 
to maintain? Is there a Japanese citizen 
who doesn’t speak his language? Imag-
ine an English man who can’t speak 
English and doesn’t know that he is 
British. Thank you.

I wrote these open words and 
frank criticism for fear of  the disap-
pearance of  our beloved Chaldean lan-
guage which we kept during thousands 
of  years, and passed safely from gen-
eration to generation as our historical 
identity, symbolic pride, and real ex-
istence in any society. Our grandfa-
thers and ancestors safeguarded this 
language which was the origin and 
source of  all the present languages in 
spite of  all the massacres, persecutions, 
and bloody campaigns which were car-
ried out against our peaceful and kind 
hearted people in the past centuries, 
but sorrowfully it is fading away, and 
carelessly we are saying farewell to our 
favourite and lonely son.

one day a woman came out of  her 
home in the morning and saw 3 old 
men with a long white beard sitting in 
her front yard. she said to herself  I do 
not think I know those men, but they 
must be hungry then she went to them 
and told them with a smile Welcome: 
Please log in to give you food.

they asked her if  her Husband is 
home? she replied: no he is out. “Then 
we cannot come in”, they replied

In the evening when her husband 
came home, she told him what had

happened and asked him to invite 
them. The woman went out and invited 
the men in. they give her a very strang-
er answer, they said: ”We will not go 
into a House together!” Why is that?” 
she asked One of  the old men ex-
plained: “His name is Wealth,” he said 
as pointing to one of  his friends, and 
said, pointing to another one, “He is 
Success, and I am Love.” Then he add-
ed, “Now go in and discuss with your 
husband which one of  us you want in 
your home” The woman went in and 
told her husband what was said. Her 
husband was overjoyed. “How nice!” he 
said. “Since that is the case, let us in-
vite Wealth. Let him come and fill our 
home with wealth His wife disagreed. 
“My dear, why don’t we invite Success. 
Their daughter-in-law was listening 
from the other corner of  the house. 
She jumped in with her own sugges-
tion: “Would it not be better to invite 
Love? Our home will then be filled with 
love. “Let us heed/follow our daughter-
in-law’ s advice,” said the husband to 
his wife. Go out and invite Love to be 
our guest The woman went out and 
asked the three old men, “Which one of  
you is Love? Please come in and be our 
guest. Love got up and started walking 
toward the house. The other two also 
got up and followed him. Surprised, the 
lady asked Wealth and Success “I only 
invited Love; Why are you coming in 
The old men replied together: “If  you 
had invited Wealth or

Success, the other two of  us 
would’ve stayed out, but since you in-
vited Love, wherever He goes, we go 
with him. Wherever there is Love, 
there is also Wealth and Success.

A true 
call to 
rescue our 
language By: Sabah Damman

English Articles



) 53 (

This Budget sets out the Govern-
ment’s economic plan to ensure 
Australia continues to successful-

ly transition from the mining investment 
boom to a stronger, more diversified, new 
economy in three key ways.

First, by sticking to the Government’s 
plan for jobs and growth through:
•	 A Ten Year Enterprise Tax Plan 

that will boost new investment, cre-
ate and support jobs and increase 
real wages, starting with tax cuts for 
small and medium-sized enterprises, 
that will permanently increase the 
size of  the economy by just over one 
per cent in the long term;

•	 Continued investment in the Na-
tional Innovation and Science Agen-
da, including support for new start-
up businesses;

•	 Securing an advanced local defence 
manufacturing industry through the 
twenty year defence industry plan, 
driving new high-tech jobs in Aus-
tralia, including 3,600 direct jobs 
as part of  the Government’s naval 
shipbuilding programme;

•	 Opening up more export opportuni-
ties through trade agreements that 
are already delivering new jobs and 
markets for Australian producers, 
manufacturers and service provid-
ers; and

•	 Working to get more than 100,000 
vulnerable young people into jobs in 
the growing Australian economy by 
giving them real work experience 
with real employers that leads to 
real jobs.

Second, by fixing problems in the tax 
system to enable us to sustainably cover 
the Government’s responsibilities for the 
next generation by:
•	 Combating tax avoidance, especially 

by multinational corporations, to 
ensure everyone pays the tax they 
should on what they earn in Aus-
tralia;

•	 Closing off  generous superannua-
tion tax concessions for Australia’s 
most wealthy and better targeting 
superannuation tax concessions to 
support working Australians build 
independent wealth for their retire-
ment; and

•	 Giving hard working Australians 
and the Australian businesses that 
employ them greater tax relief  to 
earn more without being taxed more.

Third, ensuring that the Government 
lives within its means, to balance the bud-
get and reduce the burden of  long-term 
debt by:
•	 Continuing to keep government 

spending growth under control and 

to ensure spending is as efficient, ef-
fective and well-targeted as possible;

•	 Targeting welfare abuse to ensure 
the social safety net is there for Aus-
tralia’s most vulnerable, in particu-
lar those with disabilities; and

•	 Responsibly investing in infrastruc-
ture like roads, rail, dams and pub-
lic transport and guaranteeing real, 
affordable funding for health and 
education services that Australians 
rely on.

 
Economic outlook

The Australian economy is entering 
its 26th year of  uninterrupted growth 
despite an uncertain international envi-
ronment. Australia is growing faster than 
all major advanced economies and well 
above the OECD average. The economy 
is forecast to grow by 2½ per cent in both 
2015-16 and 2016-17 and to pick up to 3 
per cent in 2017-18.

Near-term economic growth is being 
supported by household spending, invest-
ment in housing and exports.

This strong economic growth is also 
underpinning strong jobs growth. Almost 
300,000 jobs were created in 2015, the 
most created in a single year since 2007.

Historically low interest rates and a 
lower exchange rate compared with the 
peak of  the mining boom are supporting 
households and businesses.

Global growth has weakened with 
growth in the United States having mod-
erated, continued sluggish European 
growth and economic difficulties in a num-
ber of  commodity exporting countries.

However, growth in Australia’s major 
trading partners is expected to remain 
higher than global growth, reflecting 
Australia’s trade links to East Asia where 
growth remains relatively strong.

There are also opportunities for Austra-
lia as our transition towards the service sec-
tors is synchronised with growing wealth in 
China and demand for our services.

The Government will establish a $1.7 
billion Child and Adult Public Dental 
Scheme to ensure that dental spending is 
prioritised to those most in need. To fund 
this new Scheme, savings have been redi-
rected from existing dental programmes 
that are either underutilised or inefficient.

Hospitals
At the April 2016 COAG meeting, 

the Commonwealth and the States signed 
a three year Heads of  Agreement for pub-
lic hospitals.

The Government will provide an 
estimated additional $2.9 billion be-
tween 2017-18 and 2019-20 to support 
public hospitals, with links to reforms 
to reduce avoidable hospital admissions, 
improve patient safety and boost the 
quality of  services.

Schools
The Government will also provide an 

additional $1.2 billion between 2018 and 
2020 for schools, contingent upon reform 
efforts by the States and the non-govern-
ment schools sector to improve education 
outcomes.

These funding arrangements for hos-
pitals and schools provide an opportunity 
to develop longer-term funding arrange-
ments and further reforms that focus on 
quality and sustainability into the future.

Budget Overview
The Government’s economic plan to 

ensure Australia continues to successfully 
transition from the mining investment 
boom to a stronger, more diversified, new 
economy.

Jobs and growth - Sticking to our na-
tional economic plan for jobs and growth 
in a stronger, new and more diversified 
economy

Tax and super - Making our tax sys-
tem more sustainable so we can cover 
the Government’s responsibilities for the 
next generation

Balancing the budget - Ensuring that 
the Government lives within its means 
balancing the budget and reducing the 
burden of  long term debt

Revenue and spending
Total revenue for 2016-17 is expected 

to be $416.9 billion, an increase of  5.2 per 
cent on estimated revenue in 2015-16. 
Total expenses for 2016-17 are expected 
to be $450.6 billion, an increase of  4.4 per 
cent on estimated expenses in 2015-16.

Small Business
Access to immediate deductibility 

increases cash flow for small businesses 
across Australia. From 1 July 2016, small 
businesses with turnover less than $10 
million can purchase assets costing less 
than $20,000 for their business and imme-
diately deduct the full amount from their 
income, reducing their tax burden for that 
year. These deductions for small business-
es are available until 30 June 2016 and 
there is no limit on the number of  items 
that can be immediately deducted as long 
as each is under less than $20,000. From 1 
July 2016 until 30 June 2017, small busi-
nesses with turnover less than $10 mil-
lion can benefit from this measure at the 
$20,000 level. After this, the threshold 
returns to $1,000. Small businesses with 
turnover less than $2 million don’t need 
to wait until 1 July 2016 and can continue 
to immediately deduct assets purchased 
costing less than $20,000. Small business 
will now have greater cash flow to replace 
or upgrade out-dated or inefficient ma-
chinery or equipment.
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إعالنات

mukhlis: 0421 745 032

� Business Cards
� Brochures
� Pizza Menus

� Flyers
� Banners
� Invitations

للطباعة والتصميم

73 sandover dr, roxburgh park  3064
mukhl i s@takeof fdes ign.com.au

take off design

تعلن مجلة بابلون عن حاجتها إىل وظيفة مندوب اعالنات للمعلومات االتصال بهيئة التحرير
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إعالنات

Aras Sadik
Managing Director

A     Shop 52 Roxburgh Park Shopping Centre
        Roxburgh Park  VIC  3064
P     9333 7999
F     9333 7729
M    0433 268 929 
E     aras@meagroup.com.au
W    www.melbourneestateagents.com.au

جميع أنواع الكاشي وبأسعار خاصة ألبناء اجلالية العزيزة




