
 كان صوت بداخلً ٌبكً لم أستطع أن أكتم صراخه... فً وداع أمً 

 

طوباِك لقد خرجِت من هذِه الدار، دار .. أٌتها النفس التً خرجت من العالِم .. طوباِك أٌتها النفس 
واألشرارالخطاٌا   

.داععالم الزٌِف والخ.. فارقِت عالم األوجاع  واآلثامتركِت عالم الظالم، عالم الكرِه والحسد   

أهلِك الطٌبٌن دار.. إلى دارِك األولى ، دار األثرٌٌن  اصعدي.. أٌتها النفس  اصعدي  

 سً فوق عرشِك الوقور ، الذي ثبته الحًواجل.. واألرٌج، وأمسكً إكلٌلِك البهٌج  ءإلبسً بدلة الضٌا
. فً بلِد النور  

*" كتاب الصابئة المندائٌٌن كنزا ربا ـ "   

 

مٌري ٌحٌى غازي األ: بقلم   

 بألم وشجن عمٌق ودموع تدفقت من سوٌداء قلبً ودعت ُ النفس األخٌر ألمً، لترحل نفسها الطاهرة إلى

 .دارها األبدٌة، دارها األولى بلد النور،

ثالثة أٌام بلٌالٌها مثقلة بالحزن، كانت هً المدة األخٌرة التً أسعفنً فٌها الرب وحالفنً معها الحظ  

أمً، وأحضر تودٌعها وأكون قد أوفٌت لها بوعدي بأنً سوف أكون بالقرب  والوقت أن أشاهد فٌها

 .منها، واحضر قبل وفاتها وأشارك فً حمل جنازتها

فقد قدمت موعد حجز تذكرة السفر من السوٌد حال سماعً خبر تدهور صحتها،طوال الطرٌق كانت  

ظات لقاء أمً كانت تحاصرنً تدور برأسً عشرات المواقف والذكرٌات وكلما أقترب تفكٌري إلى لح

ًّ صور تكرب القلب للوداع والموت  ...الدموع، وتتقاطر عل



 

جمٌل الزبٌدي وهو ٌسجل مالحظاته بعد أجراء فحوصاته لوالدتً،وبجانً .ٌظهر فً الصورة د 0252/تموز/51العزٌزٌة 

 . ٌجلس صدٌقً سٌد سعد الصمٌدعً

عراق كً أكون بالقرب من والدتً وتقدٌم ما ٌمكننً كنت قد عزمت أمري وأكملت حجز تذكرة السفر لل

ٌوماً،  34تقدٌمه لها من رعاٌة وعناٌة، كما وعدتها فً الصٌف الماضً الذي كنت قد قضٌت بقربها 

جالد جائر، ثقٌل،شدٌد فً وجع آلمه ،بٌنما الجالد كان صٌف قائظ الحرارة ،كان حر الصٌف فٌها كسوط 

لم ننعم بتٌار الكهرباء الوطنٌة إال بحدود أربعة ساعات متقطعة خالل ضحٌته، واستغاثة صراخ بٌتلذذ 

م،  12ساعة، فً صٌف قائظ لم تنزل فٌه درجات الحرارة عن 03من ساعات من  3الٌوم الواحد أي 

 ! الكهرباء الوطنٌة حولت بحق إلى نقمة وطنٌة 

فً البٌت وفحصها وسجل  رغم طمأنتً من قبل الدكتور الفاضل الشهم جمٌل الزبٌدي الذي زارها

مالحظاته الطبٌة مشكوراً، وكذلك صدٌقً الحمٌم الدكتور سعد مجٌد الٌاس الذي زارها أٌضا ًوقدم 

ٌوما كما أسلفت، بقٌت قلقاً جداً  34بعد أن قضٌت  00/8/0252خدماته الطبٌة لها ومنذ عودتً للسوٌد 

 .علٌها

قررت أن اخبر أمً بموعد سفري، وانتهاء أجازتً، فً الصٌف وقبل موعد انتهاء فترة إجازتً كنت قد 

وأنً سوف أسافر بعد غد، حزنت، تساقطت الدموع من عٌنٌها، وتكدر مزاجها، وبعد سفري بقً صوت 

 .استغاثتها وهً تنادٌنً أن أبقى بقربها ، حتى تتعافى أو ٌأخذ الرب أمانته



 

 ودتً إلى السوٌد أجلس قرب والدتً قبل ٌوم من موعد ع 05/8/0252العزٌزٌة 

 

 .ٌمه ٌحٌى ال تسافر أبقى جم ٌوم بعد -

 :ثم تكمل وهً ترمقنً بنظرة حزٌنة متوسلة وتصمت قلٌالً 

 

 . لو أصٌر زٌنة لو أهلل ٌأخذ أمانته... جم ٌوم إبقالك ٌمه  -   

وأبقى مجدداً  ، رتبت وضعً أن أسافر لهاأتابع أخبارها هاتفٌاً ٌومٌا ً صوتها لم ٌبرح ذاكرتً، بقٌت قلقاً 

ٌوماً إذ كانت صحتها تستدعً المزٌد من الرعاٌة والعناٌة والوقوف بقربها إذ كانت قد   32بقربها لمدة 

التً مرت على عموم من بقى فً ارض  المرٌرة والمرعبةتجاوزت الثمانٌن ونٌف من السنٌن القاسٌة 

وأحزان وفً صراع أزلً مع  العراق ، وكأنه خلق كً ٌبقى ٌعٌش طوال حٌاته فً رعب ووجع وآسى

 ...الفواجع واألهوال 

لم .وعلى الخطوط الجوٌة  التركٌة 0252/ 8/50على أمل السفر ٌوم  0252/ 55/ 08فحجزت بتارٌخ  

ٌبقى لسفري إال عدة أٌام ،وعند اتصالً الٌومً كً أطمأن على صحتها، هاتفت أبن أخً فً العزٌزٌة 

حة والدتً منذ مساء أمس بدأت تتدهور، وٌفضل أن أعجل ، أخبرنً أن ص0252/ 50/ 0صباح ٌوم 

 .بالمجًء، جاءنً الخبر كالصاعقة 



فً مالمو منذ ٌوم أمس بدأ الثلج ٌهطل كالمطر بدون انقطاع، أسرعت إلى مكتب الحجز وبشق األنفس 

 0252/ 1/50حصلت على مقعد لٌوم على بطاقة السفر، قربت موعد السفر بعد إن دفعت مبلغ أضافً 

فموعد  1/50من ٌوم ظهراً  50حزمت حقائبً الساعة علٌه، تمكنت من الحصول أقرب موعد ذلك كان 

المتجه إلى مطار حملت حقائبً إلى محطة مالمو وأخذت القطار أقالع الطائرة الساعة الثالثة بعد الظهر، 

الترانزٌت ساعات فً  6، السفر من مطار كوبنهاكن إلى تركٌا  ثم االنتظار بحدود كوبنهاكن

 . فً اسطنبول" أتاتورك"بمطار

أكملت إجراءات الدخول بمطار بغداد بٌسر، وحملت حقائبً إلى ساحة عباس بن فرناس، فوجدت على 

الموعد من ٌنتظرنً بسٌارته، إذ كنت قد اتصلُت هاتفٌاً بصدٌقً النبٌل محمود داود برغل فً العزٌزٌة  

فً موعد وصولً الذي حددته له،  "  تكسً"بسٌارة أجرة  قبل ٌوم من وصولً وطلبت منه أن ٌبعث لً

وصلت العزٌزٌة، دخلت غرفتها، أمً طرٌحة الفراش، هدوء  6/50/0252قبل انتصاف النهار لٌوم 

وسكون رهٌب ٌخٌم على أجواء غرفتها، جثمت على ركبتً قبلت ٌدٌها جبٌنها وجنتٌها فٌما راحت 

 .ٌرافقها صوت نشٌج ٌشق صدريالدموع كزخات من المطر تذرفها عٌناي، 

 

 

 

 أمً صورة وأنا اقبل جبٌن  6/50/0252العزٌزٌة فً 

، بصعوبة جلست بجانبها وهً مسجٌة على فراش الموت وادعة  كطٌبة روحها تراقب كل شًء بعٌنها

 عٌناها كانت الوسٌلة الوحٌدة التً تعٌنها على الكالم، حٌث سكت الكالم، تحدثت معها عٌناها ترقبنً،

عدة مرات، حدثتها بكلمات تخالجها العبرات، أنزلت دمعتان من طرف عٌنٌها وراحت تنحدر ببطء على 



، كنت أحبس دموعً التً ال ترٌد أن من علبة بجانبً وجففت لها دموعهاخدٌها، سحبت مندٌل ورقً 

لعلً تتوقف، فٌما كان صوت بداخلً ٌبكً لم أستطع أن أكتم صراخه، فخرجت إلى فضاء الحدٌقة 

 .أخرج شٌئاً منه

فً المساء جاء الدكتور الصدٌق الطٌب إبراهٌم الوائلً، فحوصات الدكتور أكدت أن وضعها  صعب 

 ... ودخلت مرحلة متقدمة بالخطر وعلٌنا التجلد بالصبر

 

 .الدكتور إبراهٌم الوائلً ٌجري فحوصات على والدتً 6/50/0252العزٌزٌة مساء 

للٌل بالنهار فً كل لحظة منها كان لً موعد مع تودٌع نفسها األخٌر، كنت أحبس ثالثة أٌام أمتزج فٌها ا 

أنفاسً مرعوباً وأنا احسب أنفاسها وأراقب شهٌقها وزفٌرها، عٌونها تدور ترقبنا ال تفارقنا، عند نفسها 

 ...األخٌر بكٌت كطفل صغٌر

أغصان شجرة اآلس وغصن  قبل أن ٌنبلج الفجر، جففت دموعً، أحضرت من حدٌقة الدار باقات من

من شجرة الزٌتون وقنادٌل من الشموع، أوقدت الشموع، وذهبت لغرفتها وجلبت أحد الصور المعلقة 

على أحد جدرانها، منذ سنٌن طوٌلة وهً تضعها مع صور عدٌدة أخرى، فً الجهة المقابلة  لسرٌرها 

الزٌتون أمام جسدها  ،انتزعت الصورة من الحائط ووضعتها قرب الشموع وأغصان اآلس وغص

ٌظهر فً الصورة  5511المسجى فً صالة البٌت، الصورة التً جلبتها التقطت فً بغداد تعود إلى عام 

تقف بجانها أختً حٌاة، أنا أجلس على  5513تحمل أخً فرٌد موالٌد " هٌلة شنان الزهٌري" والدتً " 

جندي مطوع صنف الطبابة "بدله عسكرٌة رحمه هللا ، وهو ٌرتدي " جلوب شنان، أبو ولٌد " ساق خالً 

 " العسكرٌة 

 

 

 



 

وتقف بجانبها 5513والدتً تحمل بٌدها أخً فرٌد غازي األمٌري موالٌد / فً بغداد5511الصورة ٌعود تارٌخها إلى عام  

 شقٌقتً حٌاة واجلس أنا على ساق خالً جلوب شنان الزهٌري

  

ً التودٌع لجثمانها الطاهر، وجع ٌحز بكبدي، وقفت وقفت كالمصعوق وأنا أشاهد المواقف األخٌرة ف

كالمذهول، شرٌط سرٌع من الذكرٌات ٌدور برأسً ال ٌهدأ ٌرجع بً سرٌعا إلى عشرات المحطات إلى 

الماضً لصور نقشت عمٌقا بحافظة رأسً صور كثٌرة ألمً، ٌسترجعها، ها أنا اآلن استرجعها بسرعة 

تفها تجلبها من النهر، أمً ترتب وتنضد أفرشتها بعناٌة، صورة وهً تحمل جرة ماء تحملها على ك

مساءات عدٌدة أمً تغزل فً خٌوط الصوف، شتاءات قارصة عدٌدة مرت وهً تعد لنا الدفء من 

مواقد النار وتدثرنا بحنانها، هاهً أمً تزرع الحدٌقة بالرٌحان والورد تسقً نخالتها أشجار رماناتها 

، قطتها حبها للطٌور والحٌوانات الداجنه ط لها صورة فوتوغرافٌة،وشجٌرات صغٌرة من اآلس فألتق

، صور وهً تطعم " رٌمه  واحٌاناً روٌمه " الملونة الجمٌلة وهً تدللها  بتحبب وتطلق علٌها أسم 

، صورة لنار التنور تلفح وجهها فً صٌف تموز العراق لتقدم لنا "  البط" أفراخ دجاجها ، إوزاتها 

 .رغٌف خبز معجون بمحبتها



 

 الجدد تحدثنً عن قطتها وأفراخها فً حدٌقة منزلنا والدتً  5/8/0252العزٌزٌة 

وصور أخرى كثٌرة  للفزع والخوف الذي ٌتملكها من عسس الدولة وعٌون رجالها كلما جمعنا اجتماع  

فً البٌت، أو اعتقل صدٌق أو قرٌب، صور وهً ٌتملكها الهلع عندما نخبئ الكتب والمجالت الثقافٌة اثر 

عتها وعمٌق حزنها وهً تودعنا كل مرة لجبهات القتال فً تدهور األوضاع األمنٌة والسٌاسٌة للبلد، لو

، تزاحمت الصور فً رأسً صور كثٌر مرعبة مرت بها فكم فرضت علٌنا حروب ظالمة مرعبة عبثٌة

صور . أنتابها فٌها الهلع وٌتوقف قلبها كلما جاء طلب استدعاء من دائرة األمن ألحد أبنائها أو قرٌب لها

لجنوبً المتهدج على أحبة غٌبتهم السلطات الغاشمة فً دهالٌزها وأقبٌتها صراخها وعوٌلها بصوتها ا

السرٌة أو حروبها المدمرة الخائبة ،أو عبث العابثٌن عند سقوط عرش طاغٌة الطغاة وانفالت األمن 

 !  السلطة الجدٌدة وطغٌان السلب والنهب واإلرهابواألمان وغٌاب سلطة 

 

 فالحر ال ٌطاق داخل المنزل  دتً  فً حدٌقة بٌتهااجلس قرب وال 5/8/0252العزٌزٌة 



صور لفرحتها وسعادتها عند قدوم قرٌب ومحب لزٌارتها، عطور مالبسها بخورها المتنوع، أعدادها 

أعدادها " القرع " نوع من " الشجر"للبن ٌومٌاً بواسطة قربة مصنوعة من أحد ثمار نبات الخضروات

ها، ورعها، حبها للجمٌع وتفقدها ألحوالهم، حبها الغانً رٌاض لبهارات الصبة ورائحته العبقة، زهد

، وهً تحتفظ بكل تسجٌالت أغانٌه،فً الجنوبٌة الحزٌنة أحمد ودموعها تنهال عند سماعها مواوٌله 

 .خزانتها الخشبٌة، صورة لحزنها سبعة أٌام على وفاته

، وصورتها أخٌرا عندما ودعتها العمٌق علٌهوصورة أمً وهً تودع والدي وحزنها وحدادها الطوٌل  

فً الصٌف الماضً وهً تمسك بٌدي وتتوسلنً أن ال اتركها وأسافر، صور كثٌرة التقطتها لها وأنا 

مع انعدام الكهرباء  0252أستمع لقصصها وشكواها، وأخرى وأنا أقاسمها حر قٌظ العراق صٌف 

 .الوطنٌة وكأننا نعٌش فً بداٌة القرن العشرٌن

 

والذي ٌبدأ  دورته  نتقاسم حر الصٌف أنا ووالدتً وأبن حفٌد والدتً البكر أمٌر بسام، 0252 /5/8صباح  العزٌزٌة

   الٌومٌة من الصباح حتى صباح الٌوم التالً

الصور تدور وتدور فً رأسً طٌبة قلبها، صوٌر كثٌرة مرت بسرعة البرق، مالبسها ، صبرها، بكائها، 

ب مشهد رؤٌا التودٌع األخٌر لجسدها المسجى فً النعش بجانب القبر، وغشاوة من الدموع ترٌد أن تحج

قبل أن ٌنهال التراب على جسدها النحٌل الرقٌق الذي لفه رداء النور األبٌض والذي أعدته وهٌأته 

بمعرفتها منذ زمن طوٌل، وٌلف االثنٌن معاً لفائف من القصب والبردي والذي تم أعداده منذ الصباح 

 .لطقوس الدٌنٌة المندائٌةالباكر حسب ا



  

فً صالة بٌت والدتً، ٌظهر فً الصورة ٌقف أمام جثمان والدتً المكفن بالبٌاض أربعة رجال  5/50/0252العزٌزٌة 

 .هم المكلفٌن بحمل الجنازة وأجراء مراسٌم الدفن" حاللٌة "دٌن مندائٌٌن

 

" لخاصة بالصابئة كان قد سبقنا أوالد أعمامنا االستعدادات األخٌرة، للدفن والوداع، وصلنا إلى المقبرة ا

،  لتهٌئة المكان وتكلٌف من ٌحفر القبر، كانوا بانتظارنا هناك" نصرت جاسم الشاوي وجواد ساهً جبر 

قد   5/50/0252بغداد، كان النهار لٌوم / عند وصولنا إلى مقبرة الصابئة المندائٌٌن فً أبو غرٌب

زلت الجنازة من فوق السٌارة، ووضعت قرب القبر، بعدها أخرجت أن كل شًء جاهز،  أنتصف، وجدنا

 . واسط/ من التابوت الخشبً الذي نقلت بداخله، من  دار المرحوم والدي فً قضاء العزٌزٌة 



 

المكلفٌن بحمل الجنازة وإتمام مراسٌم دفنها،  **" حاللٌة" هاهم الرجال األربعة من الصابئة المندائٌٌن 

والذٌن حملواها ورافقوا الجنازة من العزٌزٌة حتى مقرها " الرستة"بسهم الدٌنٌة البٌضاءوهم فً كامل مال

خالد " وهم  كالً من " جلوب شنان الزهٌري" ثالثة منهم أوالد خالنا المرحوم " الرجال األربعة . األخٌر

 "سمٌر كعٌد شذر"والحاللً الرابع أبن أبنت عمتنا " ، نبٌل، صابر 

،ها هم ٌرفعون الجسد  ***" الرسته" بعة وهم ملثمٌن ٌرتدون بدالت النور البٌضاءوقف الرجال األر

المسجى فً النعش ،المصنوع من البردي والقصب وجرٌد سعف النخٌل، النعش ٌلف والدتً التً 

البهٌج ، لٌودعوه فً مستقره "  اإلكلٌلة" اكتست بردائها النورانً األبٌض ومتزٌن جبٌنها بإكلٌل اآلس

 ...ٌراألخ

 

 



 

 

لحظاخ وسىف َىارٌ جسذ أمٍ الثري أمسكد تكفٍ حفىح مه الرراب الطرٌ مه أحذي جىاوة القثر  

لحظاخ ووقف الجمُغ وهم . القثرتخشىع فٍ ووثرذها  رفؼرها إلً فمٍ و لثمرها تحرارج مه صمُم قلثٍ

 .جػلً روحها الطاهر " رواها إد هًٌ"  صالج المغفرج والرحمحَرددون تصىخ واحذ 

 

 



 

 

 

 

 



 بشمٌهون ادهًٌ ربً 

 

اد ( شارت بث شارت سٌمت( )الملواشة )دٌال لا الهازا نشمثإهًٌ وشابق هطاًٌ نهوٌال  دإلوفا ورواها 

 هازا مسقثا وشابق هطاًٌ نهوٌال 

 :للعربٌة وترجمتها 

 بسم الحً العظٌم 

( شارت بث شارت سٌمت( )ٌنًاالسم الد) المغفرة والرضا وغفران الخطاٌا تهدى لهذه النفس المقصودة 

 . صاحبة هذا الثواب الذي أرجو له غفران الخطاٌا

 

 

 

الحاللٌة "وٌظهر فً الصورة الرجال  5/50/0252بتارٌخ " الخاصة بالصابئة المندائٌٌن"الصورة فً مقبرة أبو غرٌب

هٌلة شنان الزهٌري، شارت "والدتً المكلفٌن بمراسم  حمل الجنازة وإجراءات الدفن ل األربعة بكامل بمالبسهم الدٌنٌة،"

نصرت  ،ريولٌد جلوب الزهٌف بجانبهم ،قبعد أتمام مراسٌم الدفن وٌوهم ٌقرؤون صورة الفاتحة " سٌمث بث سٌمت 

 .جاسم شاوي،كرٌم جالب جوري

 



 

من الٌسار  5/50/0252 الخاصة بالصابئة المندائٌٌن،بعد أتمام مراسم دفن والدتً  بتارٌخ الصورة فً مقبرة أبو غرٌب

صابر جلوب الزهٌري شقٌقه  خالد جلوب الزهٌري ،سمٌر كعٌد الكلمشً، ٌحٌى األمٌري، نبٌل و,حسن حسٌن الزماخ 

 .صمٌدعً،سعد إسماعٌل ال

  

 ٌحٌى غازي األمٌري

0255/شباط / 06بتارٌخ  كتبت السوٌد/ مالمو   

 

  

  هوامش وتعارٌف ضرورٌة مكملة لمقالنا

أو السٌدرا، هً جمٌعها أسماء لكتاب واحد أال  ، أو الكنز العظٌم،(الكنزا ) اب هو كت : الكنزا ربا *

وهو الكتاب المقدس للصابئة المندائٌٌن، وكنزا ٌكتب بالمندائٌة بالجٌم ولٌس بالكاف وأثرنا على كتابته 

 2ص( زا ربا كن أسماء األعالم المندائٌة فً ) المصدر . بهذا الشكل الن المندائٌٌن ٌنطقون الجٌم كاف 

لألستاذ عبد المجٌد  7991ـــ جامعة بغداد ( اللغة المندائٌة ) وهو دراسة ماجستٌر فً اللغات السامٌة 

 سعدون الصباحً

وهو شخص من عامة الصابئٌن طاهر طقسٌا ًومؤهل لحمل " الحاللً " مفردها ):   الحاللٌة **

رجل " وٌمكن أن ٌحل محل ( شكنده ) اعد جثمان المٌت وإجراء مراسٌم الذبح والقٌام بوظٌفة المس



المصدر .( الترمٌذه فً عقد الزواج إذا لم ٌتٌسر وجود العدد الكافً من رجال الدٌن   األصغر" الدٌن 

رجال "علما ً لقد كتبت فً التعرٌف أعاله كلمة . 17هامش الصفحة  2كتاب الصابئة المندائٌون ط

 .أصال ً لكونها أكثر دقة حسب اعتقادنابدل من كاهن كما وردت فً الكتاب " الدٌن

ٌرتدٌها الصابئً المندائً قبل قٌامه بأجراء أي عمل أو  أنمالبس دٌنٌة بٌضاء ٌجب : الرستة  ***

) الموسوم  وورد تعرٌفها فً كتاب من تألٌف الترمٌذا الدكتور عصام خلف الزهٌري،. طقس دٌنً

ما   22فً الجزء األول الصفحة  2001لصادر فً سنة أو مدخل إلى الدٌن المندائً، وا (الدٌن األول 

 :نصه 

هو الرداء الدٌنً الذي ٌستعمله المندائٌٌن فً جمٌع ".رداء الحق "والكلمة تعنً  :الرستة ))  

إن كلمة الرستة تعنً الرداء النورانً الذي بدونه ال ٌجوز للمندائً الدخول لعالم . الفعالٌات الدٌنٌة 

 90األبٌض وهناك نصوص ( الخالص )النقً  79ٌكون قماش الرستة من القطن . النور بعد الوفاة

 .عدٌدة حول هذا الموضوع 

إن الرستة . بمعنى إن المندائً كان ٌلبسه فً جمٌع األوقات كان هذا الرداء هو الرسمً فً الماضً،

 ((مهمة للغاٌة طبقا ً للمفاهٌم المندائٌة (وطرٌقة خٌاطتها وطرٌقة لبسها )

 

 


