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فهيم عيسى السليم

ل اأدري م���ن اأي���ن اأب���داأ احلديث عن هذا الإن�س���ان 
الرائ���ع املتمي���ز مب���ا يف الكلم���ة م���ن مع���اين ولأن 
املتميزي���ن كم���ا ه���و مع���روف كثريون ف���ا بد هنا 
وحت���ى اأفيها بع����ض حقوقها اأن اأ�سط���ر بل اأحاول 
اأن اأ�سطر ما مييزها ع���ن باقي املتميزين ويجعلها 
العاملي���ات  الن�س���اء  م���ن  الأول  ال�س���ف  يف  تق���ف 
العربي���ات العراقي���ات املندائي���ات بن���ات اجلنوب 

العراقي احلبيب.
ال�سرية الذاتية املخت�سرة

الإ�سم الكامل:ناجية غافل مران املراين
حمل وتاأريخ الولدة:العمارة 1918
التخ�س�ض:الأدب الإنكليزي املقارن

التح�سيل العلمي اجلامعي
· دار املعلم���ات الإبتدائي���ة 1935)معلمة ومديرة 

مدر�سة ل 27 عامًا(
· الإعدادي���ة الف���رع الأدب���ي 1949 حي���ث در�س���ت 

)وهي معلمة( يف املدر�سة امل�سائية .
· بكلوريو����ض اأدب اإنكليزي)كلي���ة الآداب جامع���ة 

احلكمة( 1969
مقارن)اجلامع���ة  اإنكلي���زي  اأدب  ماج�ست���ري   ·

الأمريكية بريوت( 1974
· مرحل���ة يف درا�سة الدكت���وراه يف الأدب العربي 

من نف�ض اجلامعة اإنقطعت 1975
ع���دة جم���الت  للكتاب���ة يف  ذل���ك  بع���د  تفرغ���ت   ·

�سنتطرق لها كل يف حمله
ال�سخ�سية امل�ستقلة الواثقة املتاأنية

ثانيًا:ح���ب احلياة واجلم���ال واله���دوء والوداعة 
ويف نف�ض الوقت كره وجتنب امللكية ال�سخ�س���ية 
والإبتعاد عن اأي طمع �سخ�س���ي فلم حتاول مطلقًا 
اأن متل���ك اأي �س���يئ مم���ا يطمع به الآخ���رون كاملال 
والذه���ب والأماك ويف املقاب���ل كانت تلب�ض دائمًا 
اجلمي���ل املهن���دم الغايل م���ن املاب�ض مما ي�س���في 

على �سخ�سيتها مهابة وجاًل متميزين.
اأح���ب الغن���اء اأحب الق�س���يد اأحب احلي���اة اإحتفاًء 

وعيْد
اأح���ب الأريج بثغ���ر الزه���ور اأحب الربي���ع بهيجًا 

�سعيْد
اأح���ب اجلمال غ���ذاء النفو�ض و�س���ر احلياة ودرُب 

اخللوْد
خلق���ت األوفًا اأحب اجلميع وبوؤ����ض الربايا عدوي 

الوحيْد
وحني �ساألها اأحدهم عن بيت متلكه كتبت

لي�ض يل بيت ولكن يل هاتيك البيوت
ناطقًا بالود يف اأحنائها حتى ال�سكوْت

اإن من كان حمبًا اأو حبيبًا ل ميوْت
ثالثًا :املنهج العلمي التحليلي املعريف: الإكثار من 
التعلم والغو�ض يف التحلي���ل والبحث الأكادميي 
املتجرد والبحث عن احلقيقة والعثور عليها ي�سبه 
عث���ور الغوا����ض عل���ى درة ثمين���ة ونذرت نف�س���ها 

للعلم والبحث العلمي .
رابع���ًا: يف الوقت ال���ذي كانت فيه تكت���ب وتوؤلف 
وحتل���ل مل تنقطع اأبدًا عاقتها بالنا�ض وهم اأنواع 
وحلقات م���ن املريدي���ن الذين يجعلهم ح�س���ورها 
متهيبني ل�س���بب جمهول فمجرد ح�س���ورها يحيل 
املكان اىل قاعة للدرا�س���ة والأدب وال�سعر ويتطلع 
املوجودون دائمًا ل�س���ماع اجلديد فهي تعك�ض عند 

وجودها اجلديد الذي تو�سلت اإليه .
وكان  جمل�س���ها  يف  م���رة  اأجل����ض  مل  عم���ري  كل 
احلدي���ث عاديًا فابد من ق�س���ية اأدبية اأو �س���عرية 

اأو لغوية .

خام�س���ًا:مل تت���زوج ولك���ن الكثريي���ن واأن���ا منه���م 
يعتربونها اأمه���م بل وعّرابهم ومربيهم واأرى فيها 

دائمًا ال�سورة املثقفة امللهمة لأمي .
ونح���ن احللق���ة الأقرب له���ا مل تعاملنا اأبدًا ب�س���كل 
مت�س���اوي حت���ى واإن كن���ا جميع���ًا عل���ى م�س���توى 
واح���د من القرابة .كان لديها عاقة خا�س���ة مع كل 
واحد منا تعتمد على هوى وم�س���ارب ون�س���اطات 
وقابليات ذلك الواحد منا تاأخذ منه ما يحب هو اأن 
يعطيها من املعلوم���ات والأفكار وتعطيه ما تعتقد 
هي اأنه ي�سعه يف مرتبة اأف�سل من التي هو فيها.

تعّل���م ب���ا تعليم وتوجه ب���ا توجيه وتن�س���ح با 
ن�سيحة .غري مبا�سرة اأبدًا .

تقّدم املثل ال�سالح اجلميل با مقابل وتدعوك اىل 
وجبة ثقافية جمانية مع كل جل�سة ممتعة.

وم���ن العجي���ب اأننا جميع���ًا اأولد وبن���ات اأخويها 
واأختها وزوجاتنا واأزواجنا عاملتنا مبا ير�سينا 
وير�س���ي غرورن���ا دون اأن يغ���ار اأح���د م���ن اأح���د 
فعاقاتها دائمًا ذات وجهني املهم فيهما ذلك الوجه 
غري املرئي لاآخرين اإنه حمراب العاقة اخلا�س���ة 
ذلك احلبل ال�س���ري الذي تغذي���ه هي مبا تعتقد اأنه 
ينّمي ويطور جزء من روحها داخل ذلك الإن�س���ان 
وه���ذا م���ا ح�س���ل يل واأظ���ن اأن���ه ح�س���ل للجمي���ع 

وب�سكل متفاوت.
�ساد�س���ًا:الزهد يف املنا�س���ب واملواق���ع اأي���ًا كانت 
وح���ني طلب منها تروؤ�ض جمال�ض طائفة ال�س���ابئة 
املندائي���ني يف العراق اإعتذرت بل وكتبت ق�س���يدة 
ع���ربت فيه���ا عما يعتم���ل يف داخلها م���ن رغبات ل 
تعن���ى مبوق���ع اأو من�س���ب دني���وي وه���ذا يحيلنا 
اىل �س���لب الديان���ة املندائية الغنو�س���ية املعرفية 

الت���ي تتطل���ب اأن يرتقي الإن�س���ان يف احلياة ويف 
تقرب���ه م���ن اخلالق ع���ن طري���ق املعرفة والك�س���ف 

والإكت�ساف.
�س���ابعًا : رغم وطنيتها واإعتزازها الكبري بالعراق 
الوطني���ة  للحرك���ة  وحما�س���ها  الع���راق  واأر����ض 
العراقية وهي القائلة يف اأوائل اخلم�س���ينات حني 
ر�س���ح املرحوم عبد ال���رزاق زبري نف�س���ه للمجل�ض 

النيابي ق�سيدة مطلعها
ن�س���ري بنور جبينك الو�س���اح يااإبن الزبري فديَت 

بالأرواِح
اإل اأنها مل تتدخل بال�سيا�سة ومل متار�ض اأي ن�ساط 
�سيا�س���ي وبقيت اىل النهاية خمل�س���ة لعلم العراق 

ونهريه و�سماءه عراقية الهوية واملذهب.
�سابعًا:ال�سجاعة والثبات يف مواجهة املوت

كانت اخلالة ناجية دائمًا تتناول مو�س���وعة املوت 
ومواجهت���ه وتتح���دث عنه بواقعية وه���ي متهيئة 
نف�س���يًا ملواجهته وكدليل على ذلك كتبت و�س���يتها 

�سعرًا ون�سرتها منذ �سنني قائلة
يف غ�����ٍد يا اأه�����ُل اإن ُح�����َمّ الرحي���ْل وانثن�����ى ِخ���ٌل 

لتودي���ع اخللي����ْل
وا�س���تق��رْت خفق������ة يف جانح������ي واهتدت روحي 

اإىل النبع الأ�سيل
اذكروين واب�سم��وا لحتج��م�وا اإمّن��ا الذك�رى ع��ن 

اللقيا بدي����ل
واحفظ���وا ال�����وَدّ ال��ذي خ�ل�َفت����ه يف كت��اٍب عندكم 

حف���ظ اجلميل
يف غ�����ِد ي���ا اأه�����ُل اإن ع�����ّز اللق�����اء اذك������روين م���ْع 

تراتي���ل امل�ساء
يف ثناي���ا الرو����ض اإن ط���اب ال�س���ذى يف التجل���ي 

وا�ستجاب��ات ال�سم�اء
���ف���ا ل�م يه��ُْن يوم��ا ومل  اذكروا حب���ًا كين���ب�وع ال�سّ

ي�س���األ جزاء
اذك���روين واب�س���م���وا لجتزع����وا فاأن������ا اأرج������و 

ابت�سام��ا لرث���اء
�س���احم��وين واحجب��واعن���ي البكا اأن���ا ت���وؤذين���ي 

دم���وع الأبري���اء
وغ������دا ي���ا اأه������ُل اإن �س���ّط امل���زار اذك������روين م���ع 

تب���ا�سري النه����ار
ب�����ى حينم������ا تعل������و  عن��دم���ا ت�س���حو اأزاهي��رالُرّ

اأغ��اريد اله���زار
يف الت���رج���ي وابت�س�����امات املن���ى عندم������ا حتل��و 

اأهازيج ال�سغ���ار
اإ�س���األ��وا عن���ي ف������ي اأ�س���م���اركم ل تن���اج�ويَن يف 

ُب���كْم احلج���ار
اأن������ا اأحي���ا كل�م����ًة �س���اع����رَة واإبته������اًل طيب���ا ف����ي 

ك��ل دار
يف غ������ٍد ي���ا اأه�����ُل اإن ُح���َمّ الرحي���ل وانثن������ى خ�ٌلّ 

ل�ت���وديع اخللي����ل
ان���روا ح�ويل زه���وَراليا�س���مني واجعلوا قب����ري 

يف ظّل النخي��ل
قليل���ون م���ن يكتب���ون و�س���اياهم واأق���ل منهم من 
يكتبون و�س���اياهم قبل فرتة طويلة من دنو اجلل 

او اإقرتابه.
الإن�س���ان العظيم املتجرد من اأ�سمال الدنيا وعاملها 
الأر�س���ي املظلم هو من يفعل ذل���ك وليته فعل فقط 
بل ف�سل و�سيته �س���عرًا جميًا م�سرت�سا وا�سحًا 

بحيث مل يرتك �سيئًا مهمًا اإل وتناوله
التقدمي

يف غ�����ٍد يا اأه�����ُل اإن ُح�����َمّ الرحي���ْل وانثن�����ى ِخ���ٌل 
لتودي���ع اخللي����ْل

وا�س���تق��رْت خفق������ة يف جانح������ي واهتدت روحي 
اإىل النبع الأ�سيل

يف بيت���ني جميل���ني كتبت الفقي���دة م�س���ار رحلتها 
الأبدية ونهايتها املعروفة مع معرفتها الكاملة غري 
امل�س���كوك فيها باإهتداء روحها اىل النبع الأ�س���يل 

وهو تعبري راقي عن عودة الروح اىل بارئها.
الو�سايا

· اأو�ست اأهلها ومل تو�ض الغرباء
· اإذكروين واإب�سموا

· اإحفظوا الود الذي خلفته مكتوبًا لديكم يف كتاب
· حفظ اجلميل

· طلب���ت اأن تذك���ر م���ع تراتي���ل امل�س���اء/يف ثناي���ا 
التجل���ي/يف  ال�س���ذى/يف  ط���اب  ل���و  الرو����ض 
اإ�س���تجابات ال�س���ماء.وكلها مطال���ب روحي���ة م���ن 
الأه���ل ل دنيوي���ة فه���ي تريده���م اأن ي�س���تخدموا 

ذكراها لرتتفع نفو�سهم مرتبة يف عامل الروح.
· اأو�س���ت اأن يذكروا احلب ال�س���ايف الذي مل يهن 

يومًا ومل يطلب جزاء ول �سكورا
· اأو�ست اأن نبت�سم حني نذكرها ول جنزع

· اأو�ست اأن ل نرثيها بل اأن نبت�سم بدل الرثاء
· طلب���ت اأن ن�س���احمها مل���ا اأ�س���ابنا ب�س���بب وفاتها 
ونحج���ب عنه���ا البكا وه���ي بهذا اعلن���ت وجودها 
بيننا بعد رحيلها واأردفت اأن دموع الربياء توؤذيها 
وهي يف العامل الآخر كما كانت توؤذيها وهي بيننا
· طلب���ت اأن نذكره���ا م���ع تبا�س���ري النهار/عندم���ا 
ت�سحو اأزاهري الربى/وتعلو اأغاريد الهزار ومرة 
اأخرى كل املطالب روحية فهي تدري اأن اأهلها حني 
يذكروها بهذه الطريقة فهي متدهم بالإ�سناد الذي 

يحتاجوه بعد فراقها واأميا حاجة
· واردف���ت اأن نذكرها يف الرتجي/يف اإبت�س���امات 

املنى/وعندما تعلو اأهازيج ال�سغار
· اأن ن�س���األ عنه���ا يف اأ�س���مارنا ول نناج���ي قربها 

وهو احلجارة البكماء ال�سماء.
)م�ستل من مقال طويل عن الراحلة املراين(

ناجية غافل مراني .. ذكريات
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طائف���ة ال�س���ابئة املندائيني منطق �س���فاف ي�س���تق 
م���ن مفاهيمهم الدينيه ) فاجل�س���د عندهم ي�س���مى) 
ادم بكري���ا adam pagriaا ( ام���ا ال���روح او 
(او ) ادم   Adakas الن�س���مثا فت�س���مى )اداكا�ض
كا�س���يا )adam kasia والت���ي توه���ب من قبل 
كائن���ات النور و له���ا رفيق يف العوامل ال�س���ماوية 
ي�س���مى ) دموت���ا )dmuta وعلي���ه ف���ان خا�ض 
الروح وجناتها يح�س���ل عندما ترتك الروح العامل 
الر�س���ي واجل�س���د لتلتحم مع رفيقتها ال�سماوية 

اى النموذج ال�سلي(.
هك���ذا يختزل الطق����ض املندائي ظاه���رة املوت يف 
ديناميكي���ة رائعة في�س���مح للروح �س���عود طبقات 
الف�س���اء مزهوة ب)الدرف�ض( لتقف جوار ربها يف 
م�سهد يجعلنا نقف حزانى امام كوكب غادر ار�ض 
الرافدين دون ا�ستئذان فكان ان لب�ست دجلة عليها 
البيا����ض وبكته���ا مقل الف���رات.... انه���ا نخلة من 

ب�ستان العراق وعبقه الفواح .
مربي���ة واديبة من ط���راز ممتاز,متن���ورة وزاهدة 
من���ذ �س���غرها كان���ت جتم���ع احلن���اء م���ن حدائ���ق 
مدينته���ا وتنحاز للح���ق مبطلقه وتتعفر بالو�س���م 
والق�س���ائد فا�س���حت قريبة من وجع النا�ض و من 
�س���حكاتهم.عزفت الزواج و�س���ار ديدنها ان تفرح 
مل���ن يناديها بكلمه) عمة( �س���غار كانوا ام كبارا...

كانت حتتظنهم بعيون متاألئة كاولدها فا غرابة 
ان دللوه���ا بعد امل���وت بلقب تريي���زا الطائفة فيما 

كانت روحها ت�سعد باريها يوم 6-28 -2011.
)ناجي���ه غاف���ل امل���راين( عراقي���ة بامتي���از ول���دت 
�س���نه 1918 يف مدين���ه )العمارة (جن���وب العراق 
لتتخ���رج معلم���ة ويف  درا�س���تها هن���اك  واكمل���ت 
وا�س���لت  لكنه���ا  للتقاع���د  احيل���ت   1963 �س���نه 
بكالوريو����ض  عل���ى  فح�س���لت  الدرا�س���ة  م�س���وار 

اداب يف الدب النكلي���زي بدرج���ة جي���د ج���دا من 
باجلامع���ة  لتلتح���ق  �س���نه 1969  جامعةاحلكم���ة 
المريكية �سنه 1970 لتح�سل على املاج�ستري يف 
الدب النكليزي بدرجه امتياز. �س���جلت يف نف�ض 
اجلامعه للح�س���ول على درج���ه الدكتوراه وقطت 
فيه �س���وطا كبريا لك���ن احلرب الهلية ا�س���طرتها 

لقطع الدرا�سة والعوده اىل العراق.
ن�س���رت ع���ده مق���الت والق���ت حما�س���رات والفت 
كلم���ات  العربي���ه والنكليزي���ه  )ب���ني  كت���ب منه���ا 
متناظ���رة1978(و كذال���ك ) احل���ب ب���ني تراث���ني 
وال�س���عراء  الفرن�س���يني  الرتوب���ادورز  او 
حكاي���ات  يف  عربي���ه  اث���ار  العذري���ني1980(و) 

كنرتبري1981( ومن ثم )هنا بداأ التاريخ1980( 
و)مفاهيم �س���ابئيه1982( واخريا )كلمات عربية 

انكليزية دخيلة 1990(.
كان���ت �س���غوفة بح���ب النا����ض كم���ا الزعي���م ) عبد 
الك���رمي قا�س���م ( و عا�س���قه ل�س���عبها ح���د اجلن���ون 
لدرج���ه تخ�س���ى ان يزاحمه���ا اح���د يف ه���ذا احلب 
فلي����ض عجبا ان تطلب يف و�س���يتها ان تدفن حتت 

فئ نخلة عراقية كما جاء على ل�سانها:
يف غ������ٍد ي���ا اأه�����ُل اإن ُح���َمّ الرحي���ل وانثن������ى خ�ٌلّ 

ل�ت���وديع اخللي����ل
اليا�س���مني  زه������وَر  ح����ويل  ان���روا 
النخي�����ل ظ���ّل  يف  قب�������ري   واجعل���وا 

م���رة يف اح���دى املحا�س���رات كنت اتخيله���ا تبيح 
�س���عرها امل�س���دول كظفائ���ر عل���ى جانبي ج�س���دها 
الظام���ر فكان���ت تنتق���ل بلغته���ا العربية كعرو�س���ه 
خجولة فتبني من مفرداتها اكواخا وتاخذنا اليها 
عنوة وه���ي تغني ع���ن الخاء وامل���ودة وتقراأ من 
كتابها )تعاليم مندائيه( لطفل يف املهد فان عي�س���ى 
تكلم يف املهد ثم ماتلبث ان تبعث بر�ساله حب اىل 

النبياء فانهم ح�سب نطريتها يوؤرخون التاريخ.
كانت ت�س���تمع بهدوء ف�سي و تن�ست فال�سغاء فن 
ليجي���ده ال املبدعون هكذا تعلمنا منها اول در�ض 
يف ابجدية احلوار واملعرفة.... هي اذن ) ناجيه( 
تغيب اليوم مت�سحة برائحة املكان ومعباأة بورقه 
الآ����ض وحمرو�س���ة بال)ال�س���كندوله( لتل���ج الزمن 
القادم وهي تدون مواويلها كابنو�س���ة بي�ساء عن 
اهوار) العم���ارة ( وتهديها ل� )بغداد( التي تاأن من 
اجل���وع والدم في�س���معها )ف���اروق �س���لوم ( القابع 
يف زاوي���ه املحا�س���رة ليمنحه���ا الرق���م )28( م���ن 
جمموع )89( يف مدونته التي ن�سرها عن الذاكره 

العراقية املغيبة بعنوان )منا�سات من وطني(.
)ولقد كرمتها وزارة الثقافة العراقية ابان املجل�ض 
التاأبين���ي له���ا بان تطب���ع �س���ريتها الذاتيه �س���من 
�سل�س���له �سخ�س���يات عراقي���ه تزامنا مع ال�س���اعرة 

مليعه عبا�ض عمارة والدكتوره ليلى الرومي(.
انه���ا مرثي���ة لم���راأة كان���ت م���ن ع�س���ب وحري���ر 
و)ملوا�س���ه( , ولدت حرة وماتت ب�سمت , فالكبار 

علمونا انهم يرحلون دون �سجيج.

األبنوسة البيضاء.. ناجية المراني وداعًا

ح���ني التقيته���ا يف ثمانين���ات الق���رن املا�س���ي يف 
دار ثقاف���ة الأطفال ببغداد كانت ت�س���به نبع �س���وء 
امتائه���ا  يف  او  ح�س���ورها  يف  ان   , لينطف���ي 
الثقايف.حيث عر�ست يف حوار جميل كل خربتها 

الرتبوية والثقافية وال�سعرية املميزة.
ناجية غافل املراين بكل روحها العرفانية املندائية 
والثقافي���ة الرافديني���ة متث���ل يف تنوعه���ا املعريف 
افق���ا وا�س���عا م���ن ميادي���ن التخ�س����ض والبح���ث 
والرتجمة والدرا�سة . لقد امتت وهي يف ال�سابعة 
ع�س���ر درا�س���تها يف معه���د املعلم���ات يف العمارة , 
وا�ستغلت يف جمال التعليم مربية وموجهة قرابة 
ثاث���ة عقود , وطالباتها يف مدينة العمارة وبغداد 
يذكرن عنها روح املربي���ة والأم املحبة لكل طابها 
وطالباته���ا . وبرغ���م كل �س���عوبة انهت الدرا�س���ة 
الأعدادي���ة يف بغ���داد ودر�س���ت اللغ���ة الأنكليزي���ة 
يف اجلامع���ة كم���ا وا�س���لت الدرا�س���ة الأكادميي���ة 
يف ب���ريوت لول احل���رب الأهلي���ة اللبناني���ة التي 

ا�س���طرتها الع���ودة اىل الوطن وتاأجيل درا�س���تها 
الأكادميية. 

يف  البح���ث  اىل  امل���راين  ناجي���ة  ان�س���رفت  لق���د 
الأ�س���ول ويف املو�س���وعات الثقافي���ة وال�س���عرية 
والرتاثي���ة ويف مكانة املراأة يف الفنون و�س���ربت 
اغ���وار امل�س���ادر يف البحث والتق�س���ي عن جوهر 
املعرف���ة كم���ا اولت الدرا�س���ة يف الديان���ة املندائية 
معرفي���ة  ملو�س���وعات  وري���ادة  وتاأ�س���يا  بحث���ا 
متنوعة كان���ت املكتبة العراقي���ة والعربية بحاجة 

اليها. 
كان ال�س���عر عند ناجية امل���راين يرتبط بكل نب�ض 
م���ن ن�س���اطها وحيويته���ا ووجوده���ا , فه���ي ابنة 
ُمران الف�س���يحة كما كانت اخلن�ساء ف�سيحة اهلها 
امل�ستب�س���رة الرائي���ة , وق���د كانت ناجي���ة املراين 

كذلك.. 
كنُت ع�س���ف الريح من ذاك العبري **** كنُت اإلفا 

عا�سقا خدنا �سمري
تنت�س���ي روحي بفي�ض من �سرور *****يف دمي 

�سوق اىل حب كبري
يجمع الدنيا نظريا لنظري

فه���ي بتل���ك ال���روح املندائية تعل���ن املحب���ة طريقا 
لبلوغ اجلوهر الأن�س���اين ملجتم���ع عريق يحتوي 
كل الوان الهويات واملعارف والثقافات والعقائد. 
وكان���ت ه���ي ذلك النم���وذج النهرين���ي املوحد لذي 

يحرتف التقارب وال�سماح والتوا�سل.
كان كتابها املبكر املهم “ مفاهيم �س���ابئية مندائية 
“ مدخا مهما للتعرف اىل باحثة عرفانية تك�س���ف 
لأول مرة عن مفاهيم ون�سو�ض وا�سارات لواحدة 
من اقدم ديانات منطقتنا وبادنا ,الديانة املندائية 
وت�س���في ا�س���ارات اىل ن�س���و�ض كت���اب الديان���ة 
املندائي���ة “ كنزا ربا” وتقدم تعريفات وا�س���ارات 
وكلم���ات م���ن اللغ���ة القدمي���ة لل�س���ابئة املندائيني 
و�س���لتها بالآرامية واللغات ال�سامية ب�سكل منحنا 
م�س���هدا معرفي���ا عجيبا لتلك الديانة التي ات�س���مت 
بالأخف���اء وال�س���رانية والأبع���اد لأ�س���باب ديني���ة 
وتاريخية معروفة وغري معروفة حتى ك�س���فت لنا 
ناجي���ة املرانية ع���ن جوهر ديان���ة طهرانية متتلي 

بدعوات الأميان واحلب والتطلع اىل النور.
لقد بلغت ا�سدارات ناجية املراين اكر من ع�سرة 
كت���ب يف الأدب والرتجم���ة والديان���ات واملعرف���ة 

والتاري���خ والبح���ث الرتاث���ي والفولكلوري ويف 
ال�س���عر كانت دائم���ا متنحنا نفحات ق�س���ائدها من 
خ���ال الن�س���ر او الق���راءة , وياأت���ي ديوانها الذي 
و�سلتني ن�سخة منه اىل بيتي يف ال�سويد من الأخ 
ابراهيم اخلمي�س���ي , معربا عن عرفاين و�س���كري 
لأهلنا املندائيني جميعا وال املراين الأعزاء حيث 
�س���يظل �س���جل الرائدات الرافدينيات يكتُب �سرية 
الن�س���اء الطليعي���ات واكره���ن باغ���ة ال�س���اعرة 

والباحثة الدكتورة ناجية غافل املراين
انه���ا يف ديوانه���ا “ اغ���اين اخلري���ف “ توا�س���ل 
دعوتنا اىل التطهر واىل املحبة بني الب�س���ر بوجه 
الأح�س���ا�ض  ليتحج���ر  لك���ي  والفرق���ة  الكراهي���ة 
والعاطفة ويربد التاآلف بني النا�ض يف بادنا ويف 

كل مكان .. تقول يف الديوان ؛
انه احلب الذي يحيا

يلمُّ الكون َ يف و�سل �سماوي اذا الطني اندثر
لتظنوا قلب ني�سان عن الع�ساق وىّل او غدر

فاأغر�س���وا احل���ب م���ع احلب ال���ذي ينمو بن���ا عند 
ال�سغر

قبل ان ي�سري اىل ب�ستانكم برد احلجر

ناجية مّراني موسوعة معرفية مندائية

نشأت المندوي

فاروق سلوم
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يحيى غازي األميري

مل يقهرها جور ال�س����نني وق�س����وتها , ي�سفي عليها 
ال�س����يب وقارًا على وقاره����ا , رغم تقدمها بالعمر , 
وما حتمله على كاهلها من اإجهاد ال�سنني القا�سية 
مل تزل عالية الهمة متقدة الفكر , متجددة العزمية 
, وف����وق ه����ذا متت����از بنباه����ة عالي����ة وا�س����حة , 
مل يبهره����ا جناحه����ا وح����ب النا�����ض لها ب����ل زادها 

توا�سعا” وطيبة وتقدمي املزيد من اخلدمات .
ناجي����ة امل����راين قلب مل يع����رف الوهن وال�س����عف 
والك����ره واحلق����د , ام����راأة مل يعرف قلبه����ا الياأ�ض 
والقن����وط , متطلع����ة دوم����ا اإىل الغ����د امل�س����رق , 
ملت�س����قة باحلي����اة الجتماعية تتاب����ع التطورات 
والأف����كار والأح����داث , تنهل با�س����تمرار من العلم 
وار�س����د  اأتاب����ع  وب����داأت  عرفته����ا  هك����ذا  والأدب 

تطلعاتها وحياتها .
زاد اإعجابي بها واأنا اأتابع تطورات حياتها , فهي 
من الرعي����ل الأول من املندائي����ات املتعلمات ,فهي 
معلم����ة منذ نهاي����ة ثاثيني����ات القرن )الع�س����رين( 
يف ري����ف العم����ارة ومدين����ة العم����ارة , بالإ�س����افة 
خلدماته����ا بالتعلي����م فه����ي ذات ن�س����اط متمي����ز يف 
الن�س����ال ال�سيا�س����ي التقدمي والدف����اع عن حقوق 

املراأة.
حت����ال على التقاع����د ع����ام 1963 , رغ����م الظروف 
ال�س����عبة القا�س����ية الت����ي كان مي����ر به����ا البلد , يف 
تل����ك الفرتة حيث اأجواء ) انقاب 8 �س����باط ( وما 
حلق بالبلد من قتل وت�س����ريد وترويع و اعتقالت 
و�س����جون وقد اأخذ ال�س����ابئة املندائيون ح�ستهم 
الكبرية من ذلك ! رغم كل تلك الأجواء املرعبة , مل 
ت�ست�سلم ) ناجية ( للياأ�ض والأمر الواقع )التقاعد 
( وجو الرعب والهل����ع يحيطها , كانت طموحاتها 
واأحامها ت�سري وفق روؤيتها املتفتحة لطلب العلم 

ومتابعة الأهداف وحتقيق الأحام !!
يف خ�س����م تلك الظروف تقدم ناجية اإىل اجلامعة 
) يف بغ����داد ( لتح�س����ل بع����د �س����نوات درا�س����تها 
لغ����ة   ( الأدب  يف  بكالوريو�����ض  عل����ى  اجلامعي����ة 
اإنكليزي����ة (, ت�س����افر بعده����ا اإىل ب����ريوت / لبن����ان 
لتق����دم عل����ى نفقته����ا اإىل ) اجلامع����ة الأمريكي����ة ( 
فتح�س����ل عل����ى املاج�س����تري ) اآداب لغ����ة لإنكليزية 
( تقدم على الدرا�س����ة على نيل �س����هادة الدكتوراة 
وتع����د ر�س����التها وقب����ل مناق�س����تها , تدخ����ل لبنان 
احل����رب الأهلية عام 1974 مما ي�س����طرها العودة 
اإىل العراق حمملة بر�سالتها, التي اأكملت اإعدادها 
لت�س����عها عل����ى الرف وقلبه����ا وعيونه����ا عليها لعل 
ياأتي الف����رج يوما” لكن الفرج طال ومل ياأِت حتى 
غدا ن�س����يا” من�س����يا”, لتبقى حاملة ر�سالتها معها 

يف فكرها املتقد املتجدد .
لق����د حقق����ت ) ناجي����ة امل����راين( جناح����ات كب����رية 
جميل����ة نافع����ة للوط����ن واملندائي����ة , اإ�س����افة اإىل 
�س����نوات خدمته����ا الطويل����ة يف التعلي����م , قدم����ت 
ناجي����ة نتاج����ات اأدبية جميلة عدي����دة تنوعت بني 
الدرا�س����ات والبح����وث واملقال����ة والنق����د والن����ر 
وال�س����عر والرتجم����ة والتاألي����ف واب����رز و اأكرها 
�س����هرة كتبها ) مفاهيم �س����ابئية مندائية ( فهو من 
الكت����ب املهم����ة الت����ي لها الأث����ر الكب����ري يف تعريف 
الراغب����ني مبعرف����ة املندائي����ة وكذل����ك يع����د مرجع 
مه����م باللغة العربية للمهتمني والباحثني بال�س����اأن 
املندائ����ي م����ن املندائيني وبقي����ة الأدي����ان الأخرى 
. لق����د لق����ى كتابه����ا رواج����ا و�س����عبية يف خمتلف 
الأو�س����اط املهتم����ة باملندائي����ة. علما اإن الأ�س����تاذة 

ناجي����ة جتيد اللغ����ة املندائي����ة ق����راءة وكتابة مما 
�سهل نقل ال�سورة بالعربية ب�سكل دقيق ووا�سح 
. اإذ متتل����ك قابلي����ة كب����رية بتطويع اللغ����ة الأدبية 
ور�س����ف مفرداتها مما يجعلها �س����هلة وممتعة يف 
الق����راءة وبليغ����ة ودقيقة باملعن����ى املراد اإي�س����اله 

للقارئ .
�س����وف اأحتدث ع����ن ال�س����ورة الت����ي جمعتني بها 
, وه����ي تقدمي����ي لاأ�س����تاذة ) ناجي����ة ( يف اإحدى 
الطائف����ة  ملجال�����ض   , الثق����ايف  الق�س����م  ن�س����اطات 

املندائية يف مندى بغداد عام 1997 .
مكتظ����ة  قاع����ة  و�س����ط  و  �س����اعتني  م����دى  فعل����ى 
باحل�س����ور ,و بع����د اأن اكتمل����ت املقاع����د املهي����اأة 
للجلو�����ض باحلا�س����رين , ا�س����طف الع�س����رات من 
املندائيني من خمتلف الأعمار على جانبي القاعة , 
وهم ين�ستون بتحبب اإىل �سوت �سديقتهم وهي 
تتلو حما�سرتها التي اأعدتها عن التاريخ احلديث 
للمندائي����ني ودوره����م يف بن����اء الوط����ن واحلي����اة 
الجتماعي����ة والثقافي����ة , تناولت خاله����ا اأحداث 
وتطورات اأزمنة مرت , و عن �سخ�سيات مندائية 

متنوعة الإبداعات واملهن واحلرف وووو األخ .
وعلى مدى ال�س����اعتني ملحا�سرتها �سدت احل�سور 
بخطابها حيث كانت تتكلم بنربات �س����وت جميل 

الإيقاع ف�سيح الل�سان وا�سح املقا�سد .
�سوف اأحاول اأن اأ�س����رتجع واأ�ستعيد احلالة لتلك 
ال�س����ورة التي كتبت بها ر�س����التي اأدناه , وبعثتها 
كر�س����الة اإىل الأ�س����تاذة ) ناجي����ة ( عندما كنت يف 
عمان / الأردن بعدما كنت قد ذقت ذرعا بالو�س����ع 
ال����ذي يلف البل����د وو�س����لت اإىل اأن اتخ����ذ قرارا” 
جم����ربا” علي����ه بالرحي����ل ع����ن وطن����ي مبح�����ض 
اإرادت����ي بع����د اأن قلّب����ت كل الحتم����الت باحتم����ال 
حت�س����ن الو�س����ع فلم اأهتِد اإىل اأي ب�س����ي�ض اأمل , 
لذا بعت بيتي وهو ماذي و�س����كن عائلتي وكذلك 
بع����ت حمل عملي وكل مافية من حمتويات ) ذهب 
وف�س����ة ( وكذل����ك اأثاث بيت����ي و�س����يارتي ومل ابِق 
اأي �س����يء يل ميك����ن اأن ارجع األيه يف حالة ف�س����ل 
رحلت����ي وهجرت����ي اإىل املجه����ول بع����د اأن عزم����ت 
وحزم����ت اأم����ري , ويف عمان و�س����عت كل ما املك 
بي����د ) املهرب����ني ( لغر�����ض الو�س����ول اإىل اأي بل����د 
يقبلن����ا كاجئ����ني م����ن وطننا ال����ذي ا�س����بح القائد 
الف����ذ واأزلم����ه يزيد من �س����غطه ورعب����ه للمواطن 
الك����رمي بكل م����ا اأوتوا من ق�س����وة , وبعد خما�ض 
ع�س����ري ومعاناة قا�س����ية اأفلحت بالو�سول لإحدى 
دول اللج����وء , اإذ كن����ت خائف ومرعوب من ف�س����ل 
مغامرت����ي , اإذ كنت قد جرب����ت مثل هذه املغامرة ) 
الهج����رة بطريقة التهريب ( يف ع����ام 1992 فذقت 
الت�س����رد واملاأ�س����اة والن�س����ب و األعيب الن�سابني 
وخ����داع املخادع����ني م����ن املهرب����ني و�سما�س����رتهم 
كن����ت ) اأن����ا وعائلت����ي ( وقد عانيت م����ن جراء ذلك 
الف�س����ل واخل�س����ارة املادية الكبرية واملعاناة التي 
اأرجعتني اإىل نقطة ال�سفر حيث عدت اإىل العراق 
) بعد �س����تة اأ�س����هر من الوجع والرتح����ال من دولة 
لدول����ة ( عدت حممل بالديون والهموم , لقد كانت 
م����ن التجارب القا�س����ية الأليم����ة يل ولعائلتي ) اأن 

لذلك حكاية �سوف اكتبها ذات يوم. )
و�سط هذا اجلو النف�سي وبعدي عن بلدي واأهلي 
واأ�س����دقائي واأحبت����ي , كن����ت اأقل����ب جمموعة من 
ال�سور حملتها معي اإىل عمان , كنت وكاأين اعرف 
م����ا �س����يلحق ببلدي �س����واء غادر �س����دام ال�س����لطة 
اأو اجرب عل����ى مغادرتها اأو بقي على �س����دة احلكم 
فقد خرب البلد ودمر العاقات و اأ�س����اع �سيا�س����ات 
تدمريية جند لها وهيئها من بعد �سقوطه اإذ جرى 
اإعداده����ا عل����ى م����دى �س����نوات طويلة لق����د هياأ كل 

ما ي�س����ر الوطن وال�س����عب وهاه����ي النتائج تظهر 
وا�س����حة جلي����ة لاأعي����ان , م����وت وخ����راب ودمار 
ورع����ب وت�س����ريد وجتويع يل����ف الوط����ن ويخيم 
عل����ى ال�س����عب , كن����ت اأتابع ب�س����كل يوم����ي اأخبار 
ال�س����تعدادات واملوؤمترات لتغري النظام الغا�س����م 
اأتابعه����ا م����ن خمتلف حمط����ات التلفزة الف�س����ائية 
وكذلك كنت اذهب كل يوم اإىل جبل عمان ) الدوار 
الأول ( حي����ث هنالك مكتبة رائعة بكل حمتوياتها 
اإنها موؤ�س�س����ة ) املرحوم عبد احلميد �سومان (هذا 
الإن�س����ان الرائ����ع الذي وه����ب جزءا” م����ن ثروته 
للعل����م واملعرف����ة والثقاف����ة , اأذهب لق����راءة الكتب 
املتنوعة ومتابعة الأخبار والتقارير ال�س����حفية و 

الدرا�سات حول العراق وخطط التغري املرتقبة.
كانت �سورة اأمي ل تفارقني وهي تذرف دموعها 
عند توديعي و�س����وتها يرن براأ�سي )) ميه يحيى 
ميكن اأموت وبعد ما اأ�س����وفك ول اأ�سوف اأولدك , 
ميه اأم خملد ,اأ�س����و كلكم عفتوين (( وكاأنني اأعلم 
ما �س����يحل به����ا بعد �س����نوات فكتبت ر�س����التي اإىل 
ناجي����ة وبكيت من كل قلب����ي واأنا اأكتبه����ا, واأدناه 
ا�س����طر كلمات الر�سالة مرة اأخرى , واأن�سرها على 
الإنرتن����ت ع�س����ى اأن اأزيح هم يجثم على �س����دري 
م����ن جه����ة وار�س����م بكلمات����ي �س����ورة اأخ����رى عن 
ام����راأة عراقي����ة ) مندائية ( طيبة �س����ادقة نزيهة و 
مربي����ة فا�س����لة , خدمت البلد والنا�����ض واملندائية 

وت�ستحق الكتابة عنها.
اأدناه ن�ض الر�سالة القدمية

اإىل الأ�س����تاذة ناجية غاف����ل مران )) ناجية املراين 
(( املحرتمة
حتية وبعد

يف اإح����دى لي����ايل ت�س����رين الث����اين , واأنا اأ�س����اهد 
قن����وات تلفزي����ون عم����ان وه����ي تق����دم العديد من 
الربام����ج الرم�س����انية , وبينم����ا كنت اأ�س����اهد اأحد 
الربنام����ج بع����د اأن ن����ام الأولد , جلب����ت جمموعة 
كب����رية م����ن ال�س����ور التي كن����ت ق����د جمعتها خال 
�سنني احلياة التي مررت بها , و�سلت اإىل �سورة 
جمعتن����ي يف مندي الطائف����ة معك , كنت قد قدمتك 
يف ندوة ثقافية مندائية , تفح�س����تها وتاأملت فيها 
كث����ريا ً و ا�س����رتجعتني اإىل اأن اأعي�ض جو الندوة 
وكيف �س����اء الق����در اأن اأقدم����ك يف الن����دوة , وهذا 
�س����رف كبري يل اأعتز له وفخور به , م�ستمتعا كلما 

تذكرته .
و�س����عت ال�س����ورة اإىل جانبي وذهبت اإىل دولب 
حديدي و�سعت فيه جمموعة من الكتب واملجات 

املندائية التي جلبتها معي من العراق .
واأخرجت العدد ال�س����اد�ض من جملة اأفاق مندائية 

وقراأت ق�سيدتك اجلميلة ( و�سية)
يف غ������د يا اأه����ّل اإن حم الرحي����ل ......... وانثنى 

خ�ُل لتودي����������ع اخللي��ل
و ا�ستقرت خفقة ف��������ي جانحي ......... واهتدت 

روحي اإىل النبع الأ�سيل
اذك����روين واب�س����موا ل حتجم����وا ......... اإمن����ا 

الذكرى م�����������ن اللق�يا بديل
و احفظ����وا ال���������ود ال������ذي خلفت����ه ......... ف������ي 

كتاب عندكم حفظ اجلم�يل
اإىل اأخر الق�سيدة

انروا حويل زهور اليا�س��مني .......... وجعلوا 
قربي ف�������ي ظلِ  النخيل

واعدت قراءتها عدة مرات واأ�سدقكِ  القول ذرفت 
م����ن الدم����وع كث����ريا ..... حتى اكتفي����ت مل اأجفف 
دموع����ي ب����ل تركته����ا ت�س����يل كم����ا تري����د , وبعدها 
�س����حبت نف�����ض عمي����ق ووقف����ت واأزح����ت �س����تارة 
ال�س����باك , و�س����اهدت منظ����را رائع����ا ً جلب����ل يط����ل 

اأمامي وقد ماأته الأنوار , كانت ال�سماء ذات زرقة 
�سافية ينريها بدر بهي �سامخ .

فاأم�س����كت قلمي واأين اأعرتف لك اأين ل�ست ب�ساعر 
, لكن يعجبني يف بع�ض الأحيان اأن اأكتب خواطر 

تكون اأحيانا ق�سرية واأحيانا ل باأ�ض بها .
فكتبت لك هذه الكلمات :

اإىل من لها يف كل حديث روعة
تدخلني القلب بي�س���ر و�س���رعة

وبهدوء بال تهدر .... كلماتك كال�سالت منفعة
جاعلة احلب دوما ..... متقدا ممتعا

ناجي����ة انك ابت�س����امة بديعة ... ي����ا اأرق من زهرة 
يا�سمني يافعة

لقد جئت بتحليات بارعة
يا رب اأحفظ لنا هذه ال�سانعة

و اأنك مبقام اأمي ... ولي�ض لكامي مرغبا ل�سانعة 
..... واأن����ه راأّي ولي�����ض يل ب����ه م����ن راجع����ة ..... 
و�س����اأجعل اأولدي وكل من اأعرفه����م اأن يعرف من 

هذه املراأة الرائعة .
عمان يف احلادية ع�سر والن�سف ليا يف 20�� 11

وا�ستهوتني اأن اأطول لك الر�سالة بكلمات �سادقة 
من )) جوه البي (( كما يقول امل�س����ريون , فكتبت 

لك هذه الكلمات
ناجية نور �سايف

زاهية لون الأطياف
حانية ب�سدق وايف

ورعة بتقوى الأ�ساف
مكتنزة باحلب ال�سايف

ناجية نور ال�سماء ال�سايف
زاهية لون طيف الأطياف
حانية ب�سدق رائع وايف

ورعة طيبا وتقوى الأ�ساف ورعة طيبًة
مكتنزة املعرفة باحلب ال�سايف

�����
ناجية كالنور ت�سع
ناهية عن كل ب�سع
ناهرة لكل م�ُبتدع

موؤيدة لكل خمرتع
م�سجعة لكل مبدع

((ناجي����ة اأ�س����طرلج ه����ذن ... جلم����ات ب�����ض بيهن 
�سجن ... وماعندي اأكر من هذن ))

ناجية بج�سمي ت�سري , فرحان بيها ت�سري .
فل����و كن����ت �س����اعرا جلعلت اأ�س����مك ي����دور , يف كل 
البح����ور , وعلى مدار الع�س����ور , لعراقة اجلذور 
, ورهاف����ة ال�س����عور , وملا بذلت من جهد �س����بور , 
وحب وقور , وعلم ٍ وفري , وراأي ج�س����ور .... ول 

اأبقى هكذا األف واأدور !!!!!
ختاما ً تقبلي فائق احرتامي وحتياتي واأ�سواقي

يحيى غازي الأمريي
عمان يف الثانية ع�سر ليا يف 28 � 11 �� 2002

اأن ال����ذي حفزين لكتاب����ة هذه املقال����ة الآن , خال 
الي����وم الثاين م����ن اأعم����ال املوؤمت����ر الرابع لحتاد 
اجلمعي����ات املندائي����ة يف املهج����ر , وقب����ل انته����اء 
اأعم����ال املوؤمت����ر بقلي����ل رفعت اإح����دى املندوبات ) 
........ ( يده����ا طالبة الكلمة , فطرحت اقرتاحا” 
بتثمني جه����ود امراأة مندائي����ة ذات خدمات جليلة 
ودور متميز يف احلركة الن�سوية املندائية )ناجية 
املراين ( واعتبار ذلك تكرمي لدور املراأة املندائية 
, �ُس����جل اقرتاحه����ا ال����ذي اأفرحني كث����ريا ً, وحال 
و�س����ويل البي����ت اأم�س����كت قلمي وب����داأت بتجميع 
اأف����كاري وكتب����ت مقالتي ه����ذه , م����ع حتياتي مرة 
اأخرى اإىل العزي����زة الناجية اأجناها احلي الأزيل 

واىل �ساحبة القرتاح اجلميل املراأة املندائية .

ناجية مراني شمعة عراقية مندائية لم تزل 
تنير الطريق بثبات وعزيمة
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فوزي صبار طالب

للعرب يف اجلاهلية خن�ساٌء واحدة ولدْت يف �سبه 
اجلزي���رة العربية , مل يجراأ التاريخ ويف�س���ح عن 

ديانة
اخلن�س���اء, ومل َيجراأ التاريخ ويقول اأن اخلن�ساء 
كانت ُم�س���ركة ,, لك���ن التاريخ راأف به���ا وقال اأنها 
كانت على ديانة توحيدية ,لكن التارخ مل ُيف�سح و 

مل يعرف من هي تلك الديانة التوحيدية, .
.

امل�س���يحيُة مل ت���زل بعُد تطاأ قدمه���ا ار�ض اجلزيرة 
العربية يوم ولدت اخلن�ساء , والدعوة ال�سامية 
مل ت���زل بعُد تطلق دعوتهاالديني���ة , واأّن اليهودية 
بعي���دة ع���ن مواط���ن �س���كناها , اذًا على اي���ة ديانة 

توحيدية تلك كانت اخلن�ساُء عليها .
اخلن�س���اء تربت يف بيت عز و�س���رف ومهابة فهي 
اخت �ساعر العربية املطلق , �ساعر ال�سلم والتاآخي 
زهري بن ابي �س���لمى , ولها اأخٌت اكرب منها ا�سمها 
�ُس���لمى , واخلن�ساء ام ال�س���هداء ) الولد الربعة 
(ا�س���افة اىل ا�ست�س���هاد زوجه���ايف مع���ارك قبلي���ة 

طاحنة .
وم���ا اأ�س���به الي���وم بالم����ض فبع���د اقل م���ن 1500 
�س���نة ول���دْت خن�س���اٌء ثانية ا�س���مها )ناجي���ة غافل 
امل���راين( ول���دت يف بي���ت ع���ز و�س���رف ويف ذات 
البقعةاجلغرافي���ة الت���ي ول���دْت عليها اخلن�س���اء , 
وعلى تخوم �س���به اجلزي���رة العربية وحتديدا يف 
مي�س���ان )العم���ارة احلديث���ة( �س���نة 1918للمياد 
, لق���د وج���دت ناجي���ة اأن هناكق�س�س���ا وح���وادث 
وقعت لفراد جمتمعها وطائفتها جعلت منها اإمراة 
�س���كيمة تتمتع بنظرة ثاقب���ة وح�ض مرهف , حيث 
اأ�س���غت لكل ما كانتت�س���مع من تلك الق�س�ض فامتد 
نظُره���ا بعيدا بعي���دا تخطى عمرها ال���ذي ل يزال 

يافعا .
فمن ق�س�ض عمتها فجر املولودة �سنة 1870 والتي 
ترملت يف زواجه���ا مبكرا بعد ان ترك زوجها ابنا 
واح���دا ا�س���مه حنظل واخت ل���ه فقط,وكيف كانت 
ناجية ت�سغي اىل ق�س�ض عمتها فجر بعد اأن بدات 
م�س���وار بحثها عن ابنها ال�ساب الذي مل يرجع مع 
اجلن���ود العائدي���ن م���ن احلربالعاملي���ة الوىل مع 
�س���ريته وف�س���يله الع�س���كري وكيف كانت فجر قد 
قابلت امللوك وُقواد اجلي�ض بحثا عن ابنها املفقود 

ومل ت�ستطع العثور عليه فعادت
المُّ مك�س���ورَة اخلاط���ِر مه�س���مَة الق���وى �س���عيفة 
م�ست�س���لمة , وهنا جاء دور ناجية لت�س���ور حادثة 
عمته���ا فجر يف ابيات �س���عرية وهي ملا تزل �س���ابة 

يافعة:
هرعْت ما بني خوٍف وحني����ن
عّله بني الرجال العائدي�����������ن

هرعت ت�ساأُل كَل الواقفي�������������ن

اأ�سمٌر ,�سهٌم , ومقداٌم اأ�سي����������ل
هو ذا رقم ال�سرايا والف�سي��������������ل

حنظل يعرفه كل ّالرف������������������������اق
كان يهوى املوَت من اجل الع��������������راق

وانق�سْت كل الليايل وال�سني��������������������������ن
مل تزل تهتف قد عاد اجلنود الغائبي�����������������ني

ابني املفقود حنظل �سيع�����������������������������������ود
ترب���ت ناجي���ة يف اح�س���ان ال م���ران , ا�س���حاب 
)ال�س���ياغة(  وال�س���نعة  املهاب���ة  يف  التاري���خ 
والدرج���ات الكهنوتي���ة , لكن ناجية قررت اي�س���ا 
التعل���م فاكملت البتدائية يف مي�س���ان واكملت دار 

املعلمات يف بغداد �س���نة 1935 اي بعد ان ا�س���بح 
عمرها �س���بع ع�سرة �س���نة ,وقبلها قد تويف والدها 

يف العمارة وهي مل تبلغ �سن الر�سد .
انخرط���ت يف �س���لك التعلي���م ب���ني مدن وق�س���بات 
اجلنوب وبغداد بني معلمة ومديرة مدر�س���ة وملدة 
�س���بٍع وع�س���رين �س���نة وخالها كانت اي�سا طالبة 
يف العدادي���ة اجلعفرية امل�س���ائية / الفرع الدبي 
وحازت على معدل 85 يف املائة وهو معدل متميز 

يف تلك ال�سنوات حققته يف �سنة 1949.
 1963 �س���نة  واحلط���ام  القح���ط  �س���نُة  وج���اءت 
فكوفئت ناجية بان احيلت على التقاعد حالها حال 
الكثريين من ابناء ال�س���عب لكنها وجدت الفر�س���ة 
يف موا�سلة التعلم كون ان هاج�ض العلم واملعرفة 
ظل يازمها فح�س���لت على �س���هادة الباكالوريو�ض 
ادب انكيلي���زي بدرج���ة جيد جدا م���ن كلية الداب 
بغ���داد �س���نة 1969وبع���د ان اخ���ذ ال�س���يب يج���د 
طريقه يف مفرقيها فكان زماوؤها ي�سمونها بالعمة 
ناجية قبل �س���فرها كان يل �سرف اللقيا والجتماع 
وزيارتها للبيت يف مكتبتها اخلا�سة وعلى فرتات 

متباعدة.
ث���م التحق���ت باجلامعة المريكي���ة يف بريوت عام 
ادب  املاج�س���تري  درج���ة  عل���ى  وح�س���لت   1970
انكيلي���زي مق���ارن بدرج���ة جيد ج���دا متمي���ز , ثم 
ا�س���تكملت م�س���وارها التعليم���ي يف ذات اجلامعة 
المريكي���ة للح�س���ول عل���ى درجة الدكت���وراه يف 
ق�س���م اللغة العربية / ق�س���م الدرا�س���ات ال�س���رقية 
ويف مو�س���وع الدب العرب���ي املق���ارن واجن���زت 
�س���وطا مهما م���ن درا�س���تها , لكن احل���رب الهلية 
اللبناني���ة الطاحن���ة دمرت كل �س���يئ وحتى احام 
ه���ذه امل���راة املندائي���ة القادمة من الع���راق فرتكت 

اوراقه���ا واحباره���ا واملها يف ا�س���تكمال درجتها 
وعادت هي الخرى

اىل الع���راق �س���نة 1975 , ويف هذه ال�س���نة بداأت 
ناجية مراين مب�سوار التاليف والرتجمة فن�سرت 
اول كت���اب لها )مقارن���ة بني العربي���ة والنكليزية 
كلم���ات متناظ���رة ( 1978 , ث���م كت���اب )احلب بني 
تراث���ني( ثم كت���اب ) ال�س���عراء العذري���ون( 1980 
وكتاب هن���ا بداأ التاريخ ثم كت���اب )اآثار عربية يف 
حكاي���ات كانرتب���ريي (1981, وموؤل���ف مهم وهو 
م�سدر عند ال�س���ابئة املندائيني هو كتاب )مفاهيم 
�س���ابئية مندائية ( 1982ل تخل���و مكتبة مندائية 
ال واحت���وت على هذا امل�س���در , ث���م كتاب )كلمات 
عربي���ة انكيليزي���ة دخيل���ة( 1990 وكث���رية ه���ي 
البحوث واملقالت واملحا�س���رات التي ن�س���رت يف 

املطبوعات العراقية والعربية وحتى الجنبية.
الوىل  اخلن�س���اء  ب���ني  الت�س���ابه  وج���ه  وهن���ا 
واخلن�س���اء الثاني���ة , امرات���ان الوىل يف نب���وغ 
ال�سعر والدب واملهابة والثانية يف العلم واملعرفة 
والبحث واملهابة وقليل من ال�سعر , الوىل زهدت 
يف حياته���ا وترك���ت مل���ذات الدني���ا , والثانية هي 
الخ���رى كانت �س���رية حياتها كذل���ك الثانية ُعرفت 
بديانته���ا التوحيدية املعروف���ة لكن الوىل ل يزال 
احلكم يف ديانتها خمفٌي يف بطون التاريخ ورمبا 
يات���ي الي���وم ليف�س���َح عنه���ا وكث���رية غريه���ا هي 

املت�سابهات.
وبعد ان �سافر ال�س���حب والهُل واخلان �سمدْت 
ناجية بني جدران مكتبتها ويف م�سكنها املتوا�سع 
يف بغ���داد وظلت وحي���دة ال القليل م���ن البع�ض , 
لكن ال�س���نني اناخت عليها فوجدت نف�س���ها وحيدة 
يف و�س���ط ال�سارع حتمل حقيبتها الوحيدة ورمبا 
تك���ون تلك الكت���ب القليلة الح���بُّ لقلبها يف داخل 
تلك احلقيبة , فارحتلت مولية وجهها نحو �سوريا 
اجل���ارة الكرمية ومل ت���دم اقامتها طويا , حيث مل 
تتعد اربع �سنني من وجودها يف �سوريا فاغم�ست 
عينيه���ا يف غربتها ووحدته���ا ل الهل , ل اخلان 

, ل العراق الكبري , ذهبْت بعيدا ل رجعة اخرى
لكن املا�س���اة كل املا�ساة انه مل يجِر خلف نع�سها ال 
القليل بعد ان �س���يَع و�ستَت الزمُن اجلميَع يف كل 

مناطق ار�ض الله الوا�سعة.
ومن خال بحثنا عن �س���رية حياتها يف ال�ستعداد 
لحتفاليتها التابينية �س���اعدين الخ ال�ستاذ اأمري 
ح�س���ن م�س���كورا بتزويدي لآخر مقطوعة �سعرية 
قد كتبتها الراحلة وقبل ا�س���هر معدودة من رحيلها 
اعطتها اىل ال�ستاذ امري حيث كان يف زيارة اليها 
يف �س���وريا يف هذه املقطوعة ت�س���ور حال غربتها 
وماأ�س���اتها , حتاكي �س���ائلها وجتيب���ه , اأنا هنا كل 
�س���يئ مطب���ق , راقدة �س���اكنة , كتاب���ي مركون يف 
زواي���ا الغرفة , والقلم قد ج���ف وتاه معها يف باد 
الغربة , وتقول : اأما �سحبي ورفاق طفولتي ومن 
وجدُت فيهم النخوَة والع���ز والدفئ فهم قد ذهبوا 
بعي���دا ِع���رَب احل���دود البعي���دة , باقي���ٌة اأنا اأنا�س���ُد 
طيَفهم بلهفة و�س���وق وحت�س���ْر , اأعدُد تلَك ال�سنني 
اخلوايل وتلك العهوِد المينة وما اأجملها لدى من 

يحفظ العهد.
)املاأ�ساة(

اأيها ال�سائُل عن����������ي اأنا اأحيا يف رك������������������وِد
فكتابي يف �س�����������كونٍ  ويراعي يف جم�������������ود

و�سحابي , اأه���������ل ودي �سكنوا عرب ال����������������حدود
واأنا اأحيا ب�س���������������وقٍ  ذاكرا طيب العه����������������������ود

يرحم���ك اخلال���ق الزيل ايته���ا الكرمية ال�س���كيمة 
اخلن�س���اء الثاني���ة ول ندري ان كان���ت يف طائفتنا 

�سوف تاأتي خن�ساء ثالثة , رمبا
األقي���ُت ه���ذه املقال���ة ع���ن �س���رة حي���اة الفقي���دة ناجية 
م���راين يف احلفل التابيني االربعين���ي الذي اقيم يف 

مدينة �ستوكهومل .

الدكتورة ناجية مراني .. حياة علمية حافلة
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سنان سامي الشيخ صحن

في كتابها الُمعنون مفاهيم 
صابئّية مندائّية تقوم األستاذة ناجّية 

غتين  الُمّراني -وهي الُمختّصة بالُلُّ
العربّية والمندائّية, )مصدر1( 

بالتطّرق إلى إستنتاج ُمهم: وهو أّن 
غة  الغالبّية الُعظمى من ُمفردات اللُّ

المندائّية إن لم تُكن جميعها هي 
غة العربّية  ُمحتواة بالكامل داخل اللُّ

الكبيرة, ومع الِعلم بكون ُمعظم 
تلك الُمصطلحات هي أصاًل لها جذور 

غة األكدّية. في اللُّ

وكذل���ك فاأّن الأبجدّية املندائّية التي تتكّون من 22 
حرفًا وُتكتب من اليمني اإىل الي�سار, هي بالرتتيب 
الأ�س���لي لاأبجدّية العربّية “اأبج���د, هوز, حطي, 
كلمن, �س���عف�ض, قر�ست” وهذا قبل اأن يتم اإ�سافة 
احل���روف “ثخ���ذ, �س���غط” والت���ي اأ�س���ماها اأبن 

الندمي بالروادف.
اللُّغ���ة املندائّي���ة  ب���ني  اأن الأختاف���ات املوج���ودة 
والعربي���ة, ل تع���دو كونه���ا ب�س���بب جم���ود اللُّغ���ة 
املندائّي���ة زمنيًا واأقت�س���ارها على الُكت���ب الدينّية 
���ل على  املندائّي���ة, ُمقابل التطور الكبري الذي َح�سَ
اللُّغ���ة العربّي���ة ولأنها لُغ���ة حّية اآخذة بالإنت�س���ار 
ُمن���ذ الفتوحات الإ�س���امّية, فيتم اإ�س���افة مفردات 
كثرية لها, وكذلك يتغري اأ�ستخدام ُمفردات اأخرى, 
فمث���ًا كلم���ة “ب���ر” والتي َتعن���ي اأب���ن باملندائّية, 
هي نف�س���ها كان���ت ُم�س���تخدمة يف العربّية, وحُيث 
ُكت���ب على �س���اهد قرب اأمرئ القي����ض “تي نف�ض مر 
القي�ض بر عم���رو ملك العرب” ومبعنى هذه نف�ض 
اأمرئ القي����ض بن عمرو ملك الع���رب, وهذا الّن�ض 
الذي ُي�س���مى بنق����ض النمارة )م�س���در2( ُكتب عام 
328 ميادّي���ة وُكتب باخلط النبط���ي املتاأخر, ول 
نن�سى اأن نذُكر باأّن اأبن الندمي يف كتابه الفهر�ست 
����ض339 قد ذكر باأن ال�س���ابئة عل���ى مذهب النبط 
الق���دمي, والنب���ط ت�س���مية اأطلق���ت عل���ى ال�ُس���كان 
امل�س���املون م���ن غ���ري امل�س���لمني يف جن���وب وادي 

الرافدين بعد الفتح الإ�سامي لها.
وبعد ذلك ت�س���تعر�ض الأ�س���تاذة ناجّي���ة جمموعة 
م���ن  امل�س���تقاة  املندائّي���ة  املُف���ردات  م���ن  كب���رية 
الن�س���و�ض الدينّية, وجميعها تتطابق مع املعاين 
الّلغوّي���ة العربّي���ة لها, ومنه���ا هذا الَن����ضْ الديني 
املُرف���ق م���ع ترجمت���ه العربّي���ة, ومل���ن كان �س���ليعًا 
بالعربّي���ة الُف�س���حى فل���ن يج���د �س���عوبة يف تتُبّع 
جميع املُفردات املندائّية واأ�ستخدامها يف العربّية.

اأّن الرتجم���ة واملقارن���ة للمف���ردات املندائّي���ة م���ع 
معانيه���ا يف العربّي���ة, ُيعط���ي دلي���ًا دامغ���ًا بكون 
اللُّغ���ة املندائّي���ة هي لُغ���ة عربّية قدمي���ة, وُهما من 
نف����ض اجل���ذر الأك���دي. ولنن�س���ى اأن نق���ول ب���اأن 
ُمعظ���م الباحث���ني يف الدي���ن والتاري���خ املندائ���ي 
كانوا من امل�ست�س���رقني الذي���ن ل ُيجيدون العربّية 
ول الّلهج���ة العراقّي���ة ولكي يعرفوا ه���ذا التطابق 
الكام���ل م���ع املندائّي���ة, وله���ذا فيحتاج املو�س���وع 
اإىل جهود املُخت�س���ني يف اللُّغة العربّية ليتعاونوا 
���ني باللُّغة املندائّي���ة ملزيد من  م���ع اأقرانهم املُخت�سّ

املُقارنة والبحث.
يف نهايات القرن الثامن ع�س���ر ق���ام العامل الأملاين 
�سلوتز اأعتمادًا على ثقافته التوراتّية ووجود �سام 
بن نوح فيها, باأطاق ت�سمية اللُّغات ال�سامّية على 
العربية والبابلّية والآ�سورّية والأكدّية والآرامّية 
العربّية والآرامّية املندائّية والآرامّية ال�س���ريانّية 
وغريها, وكذلك على اللهج���ات العربّية اجلنوبّية 
مثل املعينّية ال�س���بئّية. ونحن ل�س���نا ب�سدد القول 
ح���ول اأي لُغ���ة كانت الأقدم ولأنه يب���دو باأن جميع 
هذه اللُّغ���ات والّلهجات املُتاأثرة ببع�س���ها البع�ض 
ُمن���ذ الِق���دم ق���د اأندجم���ت وكّون���ت اللُّغ���ة العربّية 
الُف�س���حى ذات الثمانية مايني ُمفردة ُم�س���تخدمة 
حالي���ًا, وهي لُغة الِعل���م والثقافة ُمنذ اأكر من الف 
ع���ام, واإن كانت قد تراجعت باملفردات العلمية يف 
ع�س���رنا هذا, ولأن الإكت�سافات والعلوم قد ذهبت 
اإىل الدول الغربّي���ة املُتقّدمة علميًا واأعتمدت اللُّغة 

الإنكليزّية للتعبري عنها.
اأّن الت�س���مية ال�س���حيحة جلميع هذه اللُّغات يجب 
اأن تكون اللُّغات العربّية القدمية ولي�ض ال�س���امّية 
بكونه���ا ترم���ز لتعبري دين���ي, ولأن ُهنال���ك الكثري 
م���ن البح���وث الت���ي ُتب���ني اأّن جمي���ع تل���ك الأقوام 
الت���ي حتّدثت به���ذه اللُّغ���ات قد تنّقل���ت يف اأحدى 
مراحلها يف اجلزيرة العربّية وتركت اآثارها ُهناك 
)م�س���در3(, وكذلك ف���اأّن اللُّغة العربّي���ة حاليًا هي 
لُغة حّية وقوّية وجذورها موجودة بقّوة يف هذه 
اللُّغات, وما كان هذا الف�سل عن العربّية وحُماولة 
طم�ض اجلذور املُ�س���رتكة لهذه اللُّغات التي ن�ساأت 
وادي  وب���اد  العربّي���ة  اجلزي���رة  يف  ووج���دت 
الرافدي���ن اإل لغر�ض اإحلاقها بالفل�س���فة التوراتّية 
وبالت���ايل ُي�س���بح مركز احل�س���ارة الق���دمي وكاأنه 
كان خ���ارج اجلزي���رة العربّي���ة وب���اد الرافدي���ن, 
وكذلك فاأن الوجود املندائي ذو الأ�س���ل الرافديني 
والذي ن�س���اأت من���ه الفل�س���فة الدينّي���ة التوحيدّية 
الأوىل, كاأمن���ا ه���و ُمهاج���ر من خارجه���ا, وهذا ما 
ُيحاول اأن يقول به بع�ض املُ�ست�سرقني التوراتيني 
الذي���ن يطرحون نظرية الأ�س���ل الغربي للمندائّية 
وباأنها كانت ُمهاجرة من فل�س���طني, علمًا باأن اللُّغة 
املندائي���ة وب�س���هادة ُمعظ���م الباحث���ني الغربي���ني 
ها اآرامية �سرقية ونقية من اأي �سوائب  اأنف�سهم, فاأَنّ
غربي���ة )م�س���در4( وه���ي م���ن اأق���رب اللُّغ���ات اإىل 
الأكدية )م�س���در5(. وهذا من ال�سواهد التي ُتبنّي 
اأ�س���ول املندائيني الرافدينية باأدّلة لتقبل ال�س���ك, 
وعلى عك�ض الآرامّية العربّي���ة التي تعلمها هوؤلء 
عندما اأتوا اإىل بابل واآ�س���ور واجلزي���رة العربّية 
ّح���ل وكذل���ك كُتجار  ب�س���بب كونهم م���ن الب���دو الُرّ
وُمهاجرين وم�س���بيني, ولكنها بقيت حتتوي على 

مفردات غربّية من خارج املنطقة.
اأّن الباحثني يف التاريخ واللُّغة العربّية عليهم عدم 
َح�س���رها باليمن وكاأن جذوره���ا كانت فقط ُهناك, 
فه���ذا �س���وف يك���ون وقوعًا يف ف���خ امل�ست�س���رقني 

التوراتيني وت�سويهًا للحقيقة.
وُمقارن���ة  املندائّي���ة  الن�س���و�ض  لأح���د  ترجم���ة 

مفرداته���ا م���ع اللُّغة العربّي���ة– ناجّي���ة املُّراين – 
مفاهيم �سابئّية مندائّية �ض203-184

الأ�سل املندائ���ي / الرتجمة العربّي����ة
1. ب�سميهون اد هيي ربي / ب�سم احلي ربي

2. انا �سليها اد نهورا / انا ر�سالة النور
3. ملكا من نهورا / ملك من النور

4. ازجيت لكا اتيت / ازجيت اىل هنا اتيت
5. لوف���ا وزي���وا بئي���دي وت�س���بيهتا الي / الف���ة 

و�سوء بيدي وت�سبيحة علي
6. ا�س���وثا الي واروتا وقال وكالوزا / اأ�سو علي 

ورواء وقول ونداء
7. ر�س���ما الي وم�سبوتا ومنهرانا للبا ها�سخيا / 

ر�سم علي و�سبغة وانارة لالباب املظلمة
8. بق���ايل وكال���وزي قرابا باملا م���ن ري�ض لري�ض / 

بقويل وندائي قربت العامل من اق�ساه لدناه
9. كل ان�ض بنف�سا نزدهار / كل ان�سان يرقب نف�سه
10. كل من نزدهار بنف�س���ا نتفارق من نورا اكا / 

كل من يرقب نف�سه يتفارق من النار الآكلة
11. طوبيهون لبديا ك�س���طا �س���لمنيا ومهيمنيا / 

طوبى لعباد احلق امل�سلمني املوؤمنني
12. طوبيهون ل�سلمنيا اد مرتهقيا من كل اد بي�ض 

/ طوبى للم�سلمني املبتعدين عن كل �سوء
13. �س���ليها انا اد نهورا اد ربا �سدران لهازن املا / 

ر�سالُة نور انا , بعثني الرب لهذا العامل
14. �س���ليها انا ك�س���طا اد كدبا لتبا / ر�س���الة ق�سط 

انا ليداخلها كذب
15. ك�س���طا ان���ا اد لتبا كدب���ا وليات بجوا ه�س���ر 
وب�س���ر / ق�س���ط انا ل يداخله كذب ول ياأتي باطنه 

خ�سر وب�سر
16. �سليها انا اد نهورا / ر�سالة نور انا

17. كل م���ن ارها بريهي هيا / كل من اراح ريحي 

حيا
18. كل من قبل �سوتا اينا نهورا متا / كل من قبل 

�سوتي امتاأت عيناه نورا
19. وفما ت�س���بيهتا ما ولب���ا هكمتا متا / وامتاأ 

فمه ت�سبيحا ولبه امتاأ حكمة
20. اره���و با جارياريا �س���مر جاوري���ون / اأراحه 

الزناة فهجروا الزنى
21. وات���ن بريه���ي متكركي���ا وامري���ا : / وات���وا 

متجمعني حول رائحتي وقالوا :
22. ك���ث ل ادانني جورن���ني / كنا ل نعلم فارتكبنا 

الزنى
23. جاورا ها�س���تا ادانني ل جنر / وهذه ال�ساعة 

عرفنا ولن نزين
24. �س���ليها انا ك�س���طا ان���ا اد كدبا ليتبا / ر�س���الة 

ق�سط انا ل يداخلها كذب
25. ك�س���طا انا اد ليتبا كدبا / ق�س���ط انا ل يداخله 

كذب
26. ول يات بجوا ه�س���ر وب�سر / ول ياأتي باطنه 

خ�سر وب�سر
27. كل من ارها بريهي هيا / كل من اراح رائحتي 

حيا
28. كل من ارهابا اينا بنهورا متا / كل من اراح 

رائحتي امتاأت عيناه نورا
29. اره���و ب���ا كادبي���ا �س���مر كدبي���ون / اراحن���ي 

الكاذبون فهجروا كذبهم
30. وات���ن بريه���ي متكركي���ا وامري���ا : / وات���وا 

برائحتي وقالوا :
31. ك���ث , ل اأدان���ني امرن���ني كدب���ا / كن���ا ل نعل���م 

فكذبنا
32. ها�س���تا ادان���ني ل منر / وهذه ال�س���اعة علمنا 

ولن نكذب

مع المراني وكتابها ) مفاهيم صابئية مندائية (

غة المندائّيـــة ..العربّيـــة القديمة اللُّ
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د . إبراهيم خليل العالف

كاتبة ومربية , ومرتجمة ,واديبة مندائية لها موؤلفات 
مهمة ..ا�س���تغربت كثريا لن ال�ستاذ املو�سوعي حميد 
املطبع���ي مل يكت���ب عنها يف »مو�س���وعة اع���ام العراق 
يف القرن الع�س���رين »ول يف »مو�س���وعة اعام وعلماء 
العراق » وحزنت كثريا مع انها كانت باحثة جادة ولها 
نت���اج نفخر به جميعا ومم���ا زاد يف حزين انها توفيت 
يف الول من متوز �سنة 2011 ووجدنا باأنها قد اعدت 
ق�س���يدة ترث���ي فيه نف�س���ها قبل وفاته���ا وكانت -حقا - 
ق�سيدة رائعة وقد او�ست باأن تدفن حتت نخلة عراقية 

من نخيل اجلنوب .ومما جاء يف و�سيتها :
يف غ��ٍد يا اأه�����ُل اإن ُح��َمّ الرحيْل وانثن��ى ِخ���ٌل لتودي���ع 

اخللي����ْل
وا�س���تق��رْت خفق������ة يف جانح���ي واهت���دت روحي اإىل 

النبع الأ�سيل
اذك���روين واب�س���م��وا لحتج��م����وا اإمّن�����ا الذك�رى ع��ن 

اللقيا بدي����ل
واحفظ���وا ال��وَدّ ال��ذي خ�ل�َفت�ه يف كت��اٍب عندكم حف���ظ 

اجلميل
يف غ�����ِد يا اأه��ُل اإن ع��ّز اللق�����اء اذك���روين م���ْع تراتي���ل 

امل�ساء
التجل������ي  يف  ال�س���ذى  ط���اب  اإن  الرو����ض  ثناي���ا  يف 

وا�ستجاب��ات ال�سم�اء
���ف���ا ل�م يه��ُْن يوم��ًا ومل  اذك���روا حب���ًا كين���ب�وع ال�سّ

ي�س���األ جزاء
اذك���روين واب�س���م���وا لجتزع�وا فاأن������ا اأرج���و 

ابت�سام��ًا لرث���اء
اأن���ا  الب���كا  واحجب��واعن���ي  �س���احم��وين 

ت���وؤذين���ي دم���وُع الأبري���اء
وغ������دا يا اأه���ُل اإن �س���ّط املزار اذك���روين 

مع تب���ا�سري النه����ار
ب��ى حينم���ا  عن��دما ت�سحو اأزاهي��رالُرّ

تعل���و اأغ��اريداله���زار
يف الت���رج���ي وابت�س�����امات املن���ى 

عندم���ا حتل��و اأهازيج ال�سغ���ار
اإ�ساأل��وا عن���ي ف���ي اأ�سم���اركم ل 

تن���اج�وين يف ُب���كْم احلج���ار
اأن�������ا اأحي���ا كل�م����ًة �س���اع����رَة 

ف����ي ك��ل  واإبته���اًل طيب������ًا 
دار

يف غ���ٍد ي���ا اأه��ُل اإن ُحَمّ 
الرحيل وانثن���ى خ�ٌلّ 

ل�ت���وديع اخللي����ل
ح����ويل  ان���روا 

زه���وَراليا�سمني 
ا  جعل���و ا و

يف  قب�������ري 
ظّل النخي��ل
ق���د  و
ت  �ُس���عد

كتب���ه  مب���ا  حق���ا 
عنها ال�س���تاذ ماجد الزهريي 

والراب���ط  النا�س���رية  اخب���ار  �س���بكة  يف 
http://nasiriyah.org/ara//: ه���و 

post/2774/ يف ه���ذه املقال���ة املو�س���ومة :”مرثية 
ال�ساعرة العراقية الكبرية ناجية مراين يقول :”عملت 

الفقي���دة معلم���ة ومدي���رة يف مدار�ض العمارة ل�س���بعة 
وع�س���رين �س���نة ق�س���تها يف خدمة الأجيال ورغم اأنها 
كان���ت م�س���تقلة وح���رة الفكر والتوج���ه اإل اأنه���ا كانت 
ذات تاأث���ري وا�س���ع عل���ى جمم���ل النا�س���طني يف العمل 
الوطن���ي خ���ال الف���رتة 1958-1963 ح���ني اأحيل���ت 
عل���ى التقاعد وب���دل من ان جتل����ض يف البيت وهي قد 
بلغت �س���ن التقاعد ال انها ا�سرت على اكمال درا�ستها 
والتحقت بجامعة احلكمة �س���نة 1964 وح�سلت على 
بكالوريو�ض يف الأدب الإنكليزي �س���نة 1969 بدرجة 
جي���د جدًا ثم اإلتحقت باجلامع���ة المريكية يف بريوت 
�سنة 1970 وح�سلت على �سهادة املاج�ستري يف الدب 
النكليزي املقارن بدرجة جيد جدًا و�س���جلت للدرا�سة 
يف اجلامعة نف�سها يف ق�سم اللغة العربية والدرا�سات 
ال�س���رقية للح�س���ول على الدكتوراه يف الأدب العربي 
املق���ارن واأجنزت �س���وطًا جيدًا مل يكتمل ب�س���بب قيام 
احلرب الأهلية اللبنانية حيث قطعت درا�ستها وعادت 

اىل الوطن.
اإن�س���رفت للبحث والرتجم���ة والتاأليف ون�س���رت عدة 

موؤلفات منها:
*بني العربية والإنكليزية كلمات متناظرة 1978

*احلب بني تراثني 1980
*اآثار عربية يف حكايات كانرتبري 1981

*هنا بداأ التاأريخ 1980
*مفاهيم �سابئية مندائية 1982

*كلمات عربية اإنكليزية دخيلة 1990
*م�سودة ديوان �سعر بعنوان )اأغاين اخلريف(

ون�سرت الكثري من البحوث والدرا�سات والأ�سعار يف 
العديد من ال�س���حف واملجات مثل )املورد(و)الرتاث 
اللبناني���ة( الأجنبي���ة(و)الآداب  ال�س���عبي(و)الثقافة 

و)العربي الكويتية(.
يع���د كت���اب) مفاهي���م �س���ابئية مندائي���ة 
كل  عل���ى  متمي���زًا  عم���ًا   )
حيث  امل�ستويات 

اأ�س���بح ولزال املرج���ع العرب���ي الأ�س���ا�ض يف الدي���ن 
املندائ���ي وتاأريخ���ة وو�س���عت في���ه لأول م���رة اأ�س����ض 
املعج���م العربي املندائي وحللت وب�س���كل رائع العاقة 
الكب���رية بني املندائية والعربية كونهما من جذر واحد 
وترجم���ت بع����ض املقطوع���ات املندائي���ة اىل العربي���ة 
وخ�سو�س���ًا مقدمة كتاب )الكنز الكبري( وعلى اأ�س���ا�ض 
مقارن بني الكلمات املندائية و�سبيهاتها العربيات بعد 
اأن ردته���ا اىل جذورها التي تاأث���رت بالإعال والإبدال 
والنطق املختلف . تع���د الفقيدة وبحق )اأم املندائيني( 
وه���م يعدونها كذلك ل�س���عة تاأثريها وعمق���ه وتبحرها 
املتوازن���ة والعميق���ة  املندائي���ة وحتلياته���ا  بالكت���ب 
للمعرفية املندائية وب�س���كل منفتح وعلمي ر�سني ,رغم 
اأنه���ا اأحبت كل النا����ض و�س���ادقت كل العراقيني الذين 
عرفوها اإن�س���انة ذات وجوه عدي���دة متميزة لكن يبقى 
لها الوجه الإن�س���اين املندائ���ي الأبي�ض الذي يحب با 

حدود ويعطي با ردود
اإنها ناجية املراين

1
فرا�سة وقطرة ندى واأفكار طاهرة

جتمعْت على ورقة نارجن يف حديقة داْر
ميلكها اجلميْع

2
حلٌم يف ليلة �سيْف

وهاٌل يفر من اخلوْف
اإذا عابث احللْم

رفيف اخلفافي�ْض
3

نا�ٌض يف جيوبها كتْب
وعلى �سهورها زهوْر

ويف عقولها دفاتر واأقام ولعب اأطفاْل
تك�سب باحلاْل ,حتاول املحاْل

كي تنقَذ اخليال
من براثن املجهوْل

4
بلبٌل على �سفة الفرات

يغني على ما فاْت
حتى اإذا ماْت

غنى النهر
الإحتف���ال  ن�س���يد 

باخللوْد
5

ب�سفة الكحاء
اإمراأة نبيلة

تلتف باملاْء
وتتعم���د  للمعرف���ة  وت�س���لي 

بالنوْر
حملت على كتفيها بهجة العلْم

با جعجعة
وعرفت مرقى العارْف

وجال الطريق اإليه
6

طرُي َبٍر يحوم على غابة الق�سْب
قد هّده التعْب

فاأطلق ال�سياد طلقته الأخرية
ونفدت من جيبه الذخرية
والطري عاد يحمله �سمريْه

حلزمة الق�سْب
فطوب���ى له���ا كان�س���انة ... وطوب���ى له���ا كعراقية 
 .. ومعطائ���ة  ومبدع���ة  موؤمن���ة  له���ا  وطوب���ى   ..
عكازه���ا اأعماله���ا يوم احل�س���اب �س���رتافقها اىل عامل 
املطهارات وم�س���اكن النور .. ولهلها وحمبيها ال�سرب 

وال�سلوان..واحلي مزكي العمال...
�سكرا لا�ستاذ ماجد الزهريي على هذه املقالة اجلميلة 
الت���ي وثق���ت لكاتبة ومربية ونا�س���طة خدم���ت العراق 
وقدم���ت للمندائيني الكثري فاأ�س���تحقت الذكر احل�س���ن 

والذكر احل�سن حياة ثانية لان�سان

أم المندائيين: االستاذة ناجية مراني



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
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يف ح�ساباتَي اأين بعد �سبعني واأكْر

ذرٌة يف الكون ل ُتغني, ولكن تتغرّيْ

اإْذ ي�سفُّ املاء, والينبوُع تقتريًا ُيقرّتْ

والبناُء الطنُي اجزاًء فاأجزاًء ُيدّمْر
ي�سقط املنثوُر واملنظوُم, اوراقًا ُتَبعَرْ

فربيُق النوِر يخبو وتويُج الزهِر ُيح�َسْر

والذي لقيُت يف يوٍم خ�سيبًا, يت�سّحْر

ل غٌد يرجى, ول ذخٌر وخمزوٌن مدّوْر

ْر ويد الفنان عن رفٍد وتلويٍن, تق�سَّ

قدري, ما بيدي, اأحيا اىل يوٍم تاأّخْر
لزماٍن, ان ي�ساأ دربًا �سوّيًا يتعّرْ

لكروٍم ظامئاٍت, وزكيِّ املاِء ُيهَدْر

حلروٍف بّيناٍت, واملعاين تتنّكْر

�سوَف اأطوي ما �سجاين ومريُر ال�سجِو ُي�سرَتْ

واغّني, علَّ يف يوٍم غنائي �سُيَف�ّسْر

كلُّ �سيٍء - ماعدا احلب الذي عندي- �سُيقَهْر

�سوَف اأبقى اع�سُق النهرين, ع�سُق النهر اأ�سمْر

يف حنايا املوج كم �سفٍر, وكم لوٍح تَقّدْر

عٍر تفّجْر كم نداٍء طاف بال�سطني, كم �سِ

لو روت رّوت جلي�سًا كاد يب�سًا يتحّجْر

و�ساأبقى املك الزهاَر اْن ني�ساُن ازهْر

فالندى اْن يلثم الطلَع �سباحًا, يتعّطر

و�ساأبقى اع�سق البدر اإذا يف الليِل ا�سفْر

حرمٌة للبدِر عندي والليايل البي�ُض ُتذَكْر

اأُذين يبقى لها وعٌي لناٍي او ملزهْر

كم عتاباٍت , وكم ليٍل وكم دمٍع حتّدْر

دمعُة ال�سوِق بها يخ�سّر ما وىّل واأدبْر

وجماُل اخللِق اآياٌت بها اخلّاُق ب�ّسْر

كلُّ ح�سٍن عبقرٍي ي�سطبي روحي فت�سكْر

عٌة عن �سحَّ عمٌر وهدًى ان �سجَّ حم�سْر �سِ

اإْن يٌد ُمّدت اىل ح�سٍن بغدٍر, اتكّدْر

وكتابي هو ِخّلي �سامري يغفو وي�سهْر

�سائٌغ ِورد �سفيٍّ اإن معيني يتعّكْر

اأينما �ساءت �سموٌع ها هنا بيتي ُينّوْر

اإّنه الن�ساُن يلقاين كبريًا , ل مكرّبْ

فو�ساُل الفكِر بني النا�ِض من قيٍد حمّرْر

ويراعي حافٌظ مّنَي ما يخفى ويظهْر

مفرٌج عن نَف�سي, اإْن نَف�سي مينْع وُيحَجْر

بيننا �سلوى و�سكوى اإن اأمنٌي يتعّذْر

واذا ما خفَّ ظعٌن وم�سى واجتاَز معرَبْ

ورجا خلٌّ لقائي �سوف يدعوُه فيح�سْر

و�سعوُد العمر ُيلفي عدد الحباِب اأكرْب

فهنا عوٌد قدمٌي وبظلِّ العوِد ن�سمْر

وهنا غر�ٌض جديٌد وبظلِّ الغر�ِض اأثمْر

يف يدي و�سٌل وا�سقي ليكون الغر�ُض اأن�سْر

كلُّ ذا عندي ويبقى منزيل رّياَن اأخ�سْر

مل يدْر قطُّ ببايل اأنني يومًا �ساأُهَجْر

يف ن�سيِج الكوِن حتيا ذّرٌة ُتطوى وُتن�سْر

عائدًا لله ما ي�سمو, وما يدنو لقي�سْر

بغداد اآذار 2001

ناجية مراني
قصيدة لها لم تنشر بعنوان : من حسابات الشيوخ


