
 

  المرانً ناجٌة

 وعزٌمة بثبات الطرٌق تنٌر تزل لم مندائٌة عراقٌة شمعة

 

 

 ٌحٌى غازي األمٌري 

 

 
  1991ـ  4ـ  4قاعة مندى الصابئة المندائٌٌن  فً /بغداد 
 (المندائٌة بٌن الحضارة والتخلف)ة المرانً ولمحاضرتها الموسومة أثناء تقدٌمً لألستاذة ناجٌ

 
 

وقسوتها، ٌضفً علٌها الشٌب وقارا على وقارها، رغم تقدمها بالعمر، وما تحمله على  لم ٌقهرها جور السنٌن
كاهلها من إجهاد السنٌن القاسٌة لم تزل عالٌة الهمة متقدة الفكر، متجددة العزٌمة، وفوق هذا تمتاز بنباهة عالٌة 

 .زٌد من الخدمات واضحة، لم ٌبهرها نجاحها وحب الناس لها بل زادها تواضعاً وطٌبة وتقدٌم الم
ناجٌة المرانً قلب ٌ لم ٌعرف الوهن والضعف والكره والحقد، امرأة لم ٌعرف قلبها الٌؤس والقنوط، متطلعة دوما ً 
إلى الغد المشرق، ملتصقة بالحٌاة االجتماعٌة تتابع التطورات واألفكار واألحداث، تنهل باستمرار من العلم واألدب 

 .صد تطلعاتها وحٌاتها هكذا عرفتها وبدأت أتابع وار
زاد إعجابً بها وأنا أتابع تطورات حٌاتها، فهً من الرعٌل األول من المندائٌات المتعلمات، فهً معلمة منذ نهاٌة 

فً رٌف العمارة ومدٌنة العمارة ، باإلضافة لخدماتها بالتعلٌم فهً ذات نشاط متمٌز فً ( العشرٌن)ثالثٌنٌات القرن 
 .ً والدفاع عن حقوق المرأةالنضال السٌاسً التقدم
) ، رغم الظروف الصعبة القاسٌة التً كان ٌمر بها البلد، فً تلك الفترة حٌث أجواء 1993تحال على التقاعد عام 

وما لحق بالبلد من قتل وتشرٌد وتروٌع و اعتقاالت وسجون وقد أخذ الصابئة المندائٌون حصتهم ( شباط  8انقالب 
وجو الرعب ( التقاعد )للٌؤس واألمر الواقع ( ناجٌة ) لك األجواء المرعبة، لم تستسلم رغم كل ت! الكبٌرة من ذلك 



والهلع ٌحٌطها، كانت طموحاتها وأحالمها تسٌر وفق رإٌتها المتفتحة لطلب العلم ومتابعة األهداف وتحقٌق األحالم 
 !! 

وات دراستها الجامعٌة على لتحصل بعد سن( فً بغداد ) فً خضم تلك الظروف تقدم ناجٌة إلى الجامعة 
( الجامعة األمرٌكٌة ) لبنان لتقدم على نفقتها إلى / ، تسافر بعدها إلى بٌروت (لغة إنكلٌزٌة ) بكالورٌوس فً األدب 

تقدم على الدراسة على نٌل شهادة الدكتوراة وتعد رسالتها وقبل ( آداب لغة إلنكلٌزٌة ) فتحصل على الماجستٌر 
مما ٌضطرها العودة إلى العراق محملة برسالتها، التً أكملت  1914ن الحرب األهلٌة عام مناقشتها، تدخل لبنا

إعدادها لتضعها على الرف وقلبها وعٌونها علٌها لعل ٌؤتً الفرج ٌوماً لكن الفرج طال ولم ٌؤِت حتى غدا نسٌاً 
 . منسٌاً لتبقى حاملة رسالتها معها فً فكرها المتقد المتجدد 

نجاحات كبٌرة جمٌلة نافعة للوطن والمندائٌة، إضافة إلى سنوات خدمتها الطوٌلة فً ( جٌة المرانًنا) لقد حققت 
التعلٌم، قدمت ناجٌة نتاجات أدبٌة جمٌلة عدٌدة تنوعت بٌن الدراسات والبحوث والمقالة والنقد والنثر والشعر 

فهو من الكتب المهمة التً لها األثر ( ٌة مفاهٌم صابئٌة مندائ) والترجمة والتؤلٌف وابرز وأكثرها شهرة كتبها 
الكبٌر فً تعرٌف الراغبٌن بمعرفة المندائٌة وكذلك ٌعد مرجع مهم باللغة العربٌة للمهتمٌن والباحثٌن بالشؤن 

لقد القى كتابها رواجا ً وشعبٌة فً مختلف األوساط المهتمة . المندائً من المندائٌٌن وبقٌة األدٌان األخرى 
علما ً إن األستاذة ناجٌة تجٌد اللغة المندائٌة قراءة وكتابة مما سهل نقل الصورة بالعربٌة بشكل دقٌق . بالمندائٌة
إذ تمتلك قابلٌة كبٌرة بتطوٌع اللغة األدبٌة ورصف مفرداتها مما ٌجعلها سهلة وممتعة فً القراءة وبلٌغة . وواضح 

 . ودقٌقة بالمعنى المراد إٌصاله للقارئ 
فً إحدى نشاطات القسم الثقافً ، ( ناجٌة ) لصورة التً جمعتنً بها، وهً تقدٌمً لألستاذة سوف أتحدث عن ا

 .  1991لمجالس الطائفة المندائٌة فً مندى بغداد عام 
فعلى مدى ساعتٌن و وسط قاعة مكتظة بالحضور، و بعد أن اكتملت المقاعد المهٌؤة للجلوس بالحاضرٌن، اصطف 

مختلف األعمار على جانبً القاعة، وهم ٌنصتون بتحبب إلى صوت صدٌقتهم وهً  العشرات من المندائٌٌن من
تتلو محاضرتها التً أعدتها عن التارٌخ الحدٌث للمندائٌٌن ودورهم فً بناء الوطن والحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة، 

هن والحرف وووو تناولت خاللها أحداث وتطورات أزمنة مرت، و عن شخصٌات مندائٌة متنوعة اإلبداعات والم
 . ألخ 

وعلى مدى الساعتٌن لمحاضرتها شدت الحضور بخطابها حٌث كانت تتكلم بنبرات صوت جمٌل اإلٌقاع فصٌح 
 . اللسان واضح المقاصد

) سوف أحاول أن أسترجع وأستعٌد الحالة لتلك الصورة التً كتبت بها رسالتً أدناه ، وبعثتها كرسالة إلى األستاذة 
األردن بعدما كنت قد ذقت ذرعا ً بالوضع الذي ٌلف البلد ووصلت إلى أن اتخذ / نت فً عمان عندما ك( ناجٌة 
علٌه بالرحٌل عن وطنً بمحض إرادتً بعد أن قلّبت كل االحتماالت باحتمال تحسن الوضع فلم " مجبرا" قرارا

ً وكل مافٌة من أهتِد إلى أي بصٌص أمل، لذا بعت بٌتً وهو مالذي وسكن عائلتً وكذلك بعت محل عمل
وكذلك أثاث بٌتً وسٌارتً ولم ابِق أي شًء لً ٌمكن أن ارجع ألٌه فً حالة فشل ( ذهب وفضة ) محتوٌات 

( المهربٌن ) رحلتً وهجرتً إلى المجهول بعد أن عزمت وحزمت أمري ، وفً عمان وضعت كل ما املك بٌد 
ح القائد الفذ وأزالمه ٌزٌد من ضغطه ورعبه لغرض الوصول إلى أي بلد ٌقبلنا كالجئٌن من وطننا الذي أصب

للمواطن الكرٌم بكل ما أوتوا من قسوة ، وبعد مخاض عسٌر ومعاناة قاسٌة أفلحت بالوصول إلحدى دول اللجوء ، 
فً ( الهجرة بطرٌقة التهرٌب ) إذ كنت خائف ومرعوب من فشل مغامرتً ، إذ كنت قد جربت مثل هذه المغامرة 

رد والمؤساة والنصب و أالعٌب النصابٌن وخداع المخادعٌن من المهربٌن وسماسرتهم كنت فذقت التش 1992عام 
وقد عانٌت من جراء ذلك الفشل والخسارة المادٌة الكبٌرة والمعاناة التً أرجعتنً إلى نقطة الصفر ( أنا وعائلتً ) 

ت محمل بالدٌون والهموم ، لقد عد( بعد ستة أشهر من الوجع والترحال من دولة لدولة ) حٌث عدت إلى العراق 
 (. أن لذلك حكاٌة سوف اكتبها ذات ٌوم ) كانت من التجارب القاسٌة األلٌمة لً ولعائلتً 



وسط هذا الجو النفسً وبعدي عن بلدي وأهلً وأصدقائً وأحبتً، كنت أقلب مجموعة من الصور حملتها معً 
دام السلطة أو اجبر على مغادرتها أو بقً على سدة إلى عمان، كنت وكؤنً اعرف ما سٌلحق ببلدي سواء غادر ص

الحكم فقد خرب البلد ودمر العالقات و أشاع سٌاسات تدمٌرٌة جند لها وهٌئها من بعد سقوطه إذ جرى إعدادها على 
مدى سنوات طوٌلة لقد هٌؤ كل ما ٌضر الوطن والشعب وهاهً النتائج تظهر واضحة جلٌة لألعٌان، موت وخراب 

وتشرٌد وتجوٌع ٌلف الوطن وٌخٌم على الشعب، كنت أتابع بشكل ٌومً أخبار االستعدادات  ودمار ورعب
والمإتمرات لتغٌر النظام الغاشم أتابعها من مختلف محطات التلفزة الفضائٌة وكذلك كنت اذهب كل ٌوم إلى جبل 

هذا (حوم عبد الحمٌد شومان المر) حٌث هنالك مكتبة رائعة بكل محتوٌاتها إنها مإسسة ( الدوار األول ) عمان 
من ثروته للعلم والمعرفة والثقافة ، أذهب لقراءة الكتب المتنوعة ومتابعة األخبار " اإلنسان الرائع الذي وهب جزءا

 .والتقارٌر الصحفٌة و الدراسات حول العراق وخطط التغٌر المرتقبة
 

ٌمه ٌحٌى ٌمكن أموت وبعد )) ٌرن برأسً كانت صورة أمً ال تفارقنً وهً تذرف دموعها عند تودٌعً وصوتها 
وكؤننً أعلم ما سٌحل بها بعد سنوات فكتبت (( ما أشوفك وال أشوف أوالدك ، ٌمه أم مخلد ،أشو كلكم عفتونً 

رسالتً إلى ناجٌة وبكٌت من كل قلبً وأنا أكتبها، وأدناه اسطر كلمات الرسالة مرة أخرى ، وأنشرها على 
( مندائٌة ) وارسم بكلماتً صورة أخرى عن امرأة عراقٌة  ٌجثم على صدري من جهةاإلنترنت عسى أن أزٌح هم 

 . طٌبة صادقة نزٌهة و مربٌة فاضلة ، خدمت البلد والناس والمندائٌة وتستحق الكتابة عنها
  :أدناه نص الرسالة القدٌمة 

 
 المحترمة (( ناجٌة المرانً )) إلى األستاذة ناجٌة غافل مران 
 

 

 تحٌة وبعد
فً إحدى لٌالً تشرٌن الثانً، وأنا أشاهد قنوات تلفزٌون عمان وهً تقدم العدٌد من البرامج الرمضانٌة، وبٌنما 
كنت أشاهد أحد البرنامج بعد أن نام األوالد، جلبت مجموعة كبٌرة من الصور التً كنت قد جمعتها خالل سنٌن 

طائفة معك، كنت قد قدمتك فً ندوة ثقافٌة مندائٌة، الحٌاة التً مررت بها، وصلت إلى صورة جمعتنً فً مندي ال
تفحصتها وتؤملت فٌها كثٌرا ً واسترجعتنً إلى أن أعٌش جو الندوة وكٌف شاء القدر أن أقدمك فً الندوة، وهذا 

 .شرف كبٌر لً أعتز له وفخور به، مستمتعا ً كلما تذكرته 
مجموعة من الكتب والمجالت المندائٌة التً وضعت الصورة إلى جانبً وذهبت إلى دوالب حدٌدي وضعت فٌه 

 .جلبتها معً من العراق 
  ((وصٌة )) وأخرجت العدد السادس من مجلة أفاق مندائٌة وقرأت قصٌدتك الجمٌلة 

 وانثنى خـلُ لتودٌــــــــــع الخلٌـــل ......... فً غــد ٍ ٌا أهلّ إن حم ّ َ الرحٌـل 
 واهتدت روحً إلى النبع ِ األصٌـل ....... ..و استقرت خفقة فــــــــً جانحً 

 إنما الذكرى مـــــــــــن اللقـٌا بدٌل......... اذكرونً وابسموا ال تــــــــحجموا 
 فـــــــً كتاب ٍعندكم حفظ الجمـٌــل......... و احفظوا الـــــود َ الــذي خلفته ُ 

  

 إلى أخر القصٌدة 
 

 وجعلوا قبري فـــــــً ظل النخٌـــل...... ..انثروا حولً زهور الٌاســــمٌن

 

حتى اكتفٌت لم أجفف دموعً بل تركتها ... واعدت قراءتها عدة مرات وأصدقك ِالقول ذرفت من الدموع كثٌرا ً



تسٌل كما ترٌد، وبعدها سحبت نفس عمٌق ووقفت وأزحت ستارة الشباك، وشاهدت منظرا رائعا ً لجبل ٌطل أمامً 
 .، كانت السماء ذات زرقة صافٌة ٌنٌرها بدر بهً شامخ  وقد مألته األنوار

فؤمسكت قلمً وأنً أعترف لك ِ أنً لست ُبشاعر، لكن ٌعجبنً فً بعض األحٌان أن أكتب خواطر تكون أحٌانا ً 
 .قصٌرة وأحٌانا ً ال بؤس بها 

 :فكتبت لك ِ هذه الكلمات
 

 إلى من لها فً كل حدٌث روعة 
 ــرعةتدخلٌن القلب بٌســـر وسـ

 كلماتك كالشالالت منفعة ... وبهدوء بال تهدر 
 متقدا ً ممتعا ... جاعلة ً الحب َ دوما ً

 ٌا أرق من زهرة ٌاسمٌن ٌافعة ... ناجٌة انك ابتسامة بدٌعة 
 لقد جئت بتحلٌالت بارعة 

 ٌا رب أحفظ لنا هذه الصانعة 
وسأجعل أوالدي وكل ... أّي ولٌس لً به من راجعةوأنه ر... ولٌس لكالمً مرغبا ً لصانعة ... و أنك بمقام أمً 

 .من أعرفهم أن ٌعرف من هذه المرأة الرائعة
 

  11ــ 20عمان فً الحادٌة عشر والنصف لٌال ً فً 
 
 

  كما ٌقول المصرٌون، فكتبت لك ِهذه الكلمات(( جوه البً )) واستهوتنً أن أطول لك ِالرسالة بكلمات صادقة من 

 ناجٌة نور صافً

 ة لون األطٌاف ِ زاهٌ
 حانٌة بصدق وافً 

 ورعة ً بتقوى األسالف ِ 
 مكتنزة بالحب الشافً 

 
 ناجٌة نور السماء الصافً 
 زاهٌة لون طٌف األطٌاف ِ 

 حانٌة بصدق رائع وافً 
 ورعة ً طٌبا ً وتقوى األسالف ِ ورعة طٌبةً 

 مكتنزة المعرفة بالحب الشافً 
 ـــــ

 ناجٌة كالنور تشع
 شع ناهٌة عن كل ب

 ناهرة ً لكل مـُبتدع ْ 
 مؤٌدة لكل مخترع 
  مشجعة ً لكل مبدع

 

 ((وماعندي أكثر من هذن ... جلمات بس بٌهن شجن ... ناجٌة أسطرلج هذن ))



 .ناجٌة بجسمً تسري ، فرحان بٌها تسري 
 

لشعور، ولما فلو كنت شاعرا ً لجعلت أسمك ٌدور، فً كل البحور، وعلى مدار العصور، لعراقة الجذور، ورهافة ا
 !وال أبقى هكذا ألف وأدور ... بذلت من جهد ٍ صبور، وحب وقور، وعلم ٍ وفٌر، ورأي جسور 

 
  ختاما ً تقبلً فائق احترامً وتحٌاتً وأشواقً

 
 ٌحٌى غازي األمٌري 

 2002ــ  11ـ  22عمان فً الثانٌة عشر لٌال ً فً 
 
 

خالل الٌوم الثانً من أعمال المإتمر الرابع التحاد الجمعٌات أن الذي حفزنً لكتابة هذه المقالة اآلن، : مالحظة 
لم تسعفنً الذاكرة أن أتذكر أسمها )المندائٌة فً المهجر ، وقبل انتهاء أعمال المإتمر بقلٌل رفعت إحدى المندوبات 

ً الحركة ٌدها طالبة الكلمة، فطرحت اقتراحاً بتثمٌن جهود امرأة مندائٌة ذات خدمات جلٌلة ودور متمٌز ف( 
واعتبار ذلك تكرٌم لدور المرأة المندائٌة، ُسجل اقتراحها الذي أفرحنً كثٌراً، ( ناجٌة المرانً )النسوٌة المندائٌة 

وحال وصولً البٌت أمسكت قلمً وبدأت بتجمٌع أفكاري وكتبت مقالتً هذه، مع تحٌاتً مرة أخرى إلى العزٌزة 
 .قترا  الجمٌل المرأة المندائٌة الناجٌة أنجاها الحً األزلً والى صاحبة اال

 
 2002السوٌد أٌلول / كتبت فً مالمو 

  
 

 مالحظات مكملة لمقالتنا  
 

بعمٌق  الحزن قرأت  فً الكروبات اإللكترونٌة المندائٌة خبر وفاة عمتنا الغالٌة ناجٌة المرانً فً سورٌا ٌوم 
 ، حبست دموعً وبقٌت ساعات أفكر مع نفسً أٌن سٌوارى جثمانها ؟30/2/2011

 وأي ثرى سٌضمه؟  
 وكٌف سوف تنفذ وصٌتها؟

 أخبرت عائلتً بالخبر المحزن

وفً صبا  الٌوم التالً زاد حزنً وشعرت بؤلم شدٌد فً قسوته ٌالمس شغاف قلبً عندما قرأت أن عزٌزتً 
عصر الحزن قلبً فؤطلقت .د أودع جثمانها الطاهر فً مقبرة فً سورٌاالغالٌة وأستاذتً الوقورة العمة ناجٌة ق

 .لعٌناي العنان بؤن تذرف الدموع الغزٌرة ، فبكٌت عمتً  بحرقة
كنت قد نشرت قبل عدة سنوات مقالتً أعاله و أشرت فٌها إلى شًء من إبداعات وانجازات األستاذة ناجٌة  

مواقع الصحفٌة، وقد وجدت المقالة قد نشرت فً مواقع صحفٌة لم ابعثها المرانً؛ والمقالة نشرتها فً العدٌد من ال
 .للنشر فٌها فٌزداد فرحً وسروري فاألستاذة ناجٌة شمعة مضٌئة، تنٌر الصفحات التً تنشر لها

وبعد نشري للمقالة وردتنً عدة رسائل تتحدث بتقدٌر وحب كبٌر عن العمة ناجٌة احتفظ بقسم منها، ومن حسن 
وكانت إحدى تلك الرسائل كنت من إٌجاد قسم منها، وذلك بعد الرجوع إلى أرشٌف الرسائل االلكترونٌة، الصدف تم

 !وصلتنً من العمة ناجٌة
 



كانت أحدى الرسائل قد وصلتنً بتارٌخ . سوف أدرج أدناه بعض من الرسائل التً وردتنً بعد نشري للمقالة
العراقً المقٌم فً المغرب، وٌطلب منً أن ابعث لشٌخلً فراس عبد المجٌد امن األستاذ  2009/سبتمبر /10

بتحٌاته إلى العمة ناجٌة، وقد بعثت له جواباً على رسالته بانً  لم أعرف عنوانها حالٌاً وسوف أحاول جاهداً 
الحصول على عنوانها وإٌصال تحٌاته ورسالته، وبقٌت حائر من أٌن  أبدأ بالسإال عنها وعن عنوانها والوضع فً 

 !عراق فً تلك الفترة ٌرثى لهال
، وكؤن القدر بعثها على طبق من وأنا أتصفح برٌدي اإللكترونً وجدت رسالة من العمة ناجٌةوبعد خمسة أٌام  

 !، فكانت فرحتً برسالة العمة ناجٌة ال توصف2009من سبتمبر /  19الذهب وكما واضح من تارٌخ الرسالة 
 من تلك الرسائل سوف اترك القارئ الكرٌم ٌقرأ البعض  
 

lördag 16 september 2006 18:55 
Från: 

"Ayman murrani "<a_murrani@hotmail.com> 
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 األخ العزٌز ٌحٌى

 ,شكرا جزٌال على الرسالة بل المقالة التً نشرتها عنً 

 .ه الطرٌقة الراقٌة لقد سرنً كثٌرا ان صدٌقا و اخا مثقفا امثالك ٌذكرنً بالخٌر و بهذ

 ...فألف شكر و تحٌه لك و للعائلة 

 ..و اذا احتجت اي شًء منً فهذا هو عنوانً 

 ...العمة ناجٌه 

 
Från: 

"yahya yahya "<yahya_ghazi2003@yahoo.se> 
Till: 
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 أستاذتً الكرٌمة ناجٌة المرانً

 تحٌة عطرة صادقة

، لقد كتبت شًء صغٌر  اتجاهنا مشاعركم الكرٌمة الجمٌلة وهً تحمل كلماتك اللطٌفة المعبرة عن أسعدنً جدا ً وصول رسالتك

عما قدمتً من خدمات وكفاح سنٌن بهمة وإخالص وجدٌة ونزاهة انك بحق إنسانة رائعة أتمنى أن ٌكتب مثقفو الطائفة عن   جدا

 التضحٌة والعطاء والتواضع والطٌبة دروسا ً فً شخصٌاتنا المندائٌة الطٌبة لٌتعلم منهم اآلخرون

بكتابتً عن العمة ناجٌة وقد أفرحنً ذلك جدا ً وقد وصلتنً رسالة وطلب منً صاحبها  أستاذتً الفاضلة وصلتنً عدة رسائل تشٌد

معت عٌناي الحاره والمؤثرة والتً بحق من أجمل ما قرأت عن الذٌن ٌزرعون الطٌبة فً القلوب أنها شهادة أد أن ابعث لك بتحٌاته

 لها فرحا ً وسعادة

 مع عنوان واسم مرسلها وابعث لجنابك الكرٌم نص الرسالة

 فً الختام أتمنى أن تبقى مراسالتنا وسوف ابعث لك بعض المواضٌع التً كتبت عنها وبعض الشخصٌات التً تناولتها

 تحٌاتً وتحٌات العائلة ودعائنا لك بالصحة والسالمة

  

 صغٌركم

 األمٌري ٌحٌى غازي رمضان

   

 

  



 

 لناجٌة المرانً وفاءً  األستاذ فراس عبد المجٌد الشٌخلًوأدناه نص الرسائل التً وصلتنً من 
söndag 10 september 2006 22:15 

Från: 

"rashid firas "<rashid_firas@yahoo.fr> 
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 األستاذ ٌحٌى  

 لك تحٌاتً

هذه اإلنسانة الرائعة التً كنا نقسم بحٌاتها أمام والدٌنا ، حٌن نضطر ". عمة ناجٌة " السطور الصادقة تجاه لك كل الشكر على هذه   

 . الى تؤكٌد ما نقول ، وازالة الشكوك عنه

مثابة عٌد حقٌقً ، ب" عمة ناجٌة "   المرة التً كانت فٌها زٌارة/ كم أرجعتنً ، دامع العٌنٌن ، الى تلك السنوات الجمٌلة ... ٌا هللا ..   

علمانا أن ثمة عالقات انسانٌة تبلغ من السمو والعمق ما ٌجعلها تتجاوز األدٌان واالختالفات ( رحمهما هللا ) فوالداي . وبهجة دائمة 

 العرقٌة والقومٌة الى فضاء ما هو انسانً كونً

) ابن عبد المجٌد الشٌخلً وخدٌجة حمودي   (عبد المجٌد فراس ) أنا   هذه المربٌة الكبٌرة تحٌاتً" عمة ناجٌة " أرجوك أن تبلغ   

 إذا كان لدٌك أي اتصال بها أو بمن هو قرٌب منها  (رحمهما هللا 

 المندائٌة العراقٌة األصٌلة" عمة ناجٌة " وتحٌة وفاء وحب ل .. تحٌة لك   

  المغرب -الرباط / فراس عبد المجٌد    
 

måndag 11 september 2006 20:53 
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 األخ العزٌز ٌحٌى

 سالمً الحار

وكم أكون ممتنا لو أرسلت رسالتً ، أو مضمونها ، الى عمتً .. شكرا لك، أخً الكرٌم، الستجابتك السرٌعة فً الرد على رسالتً 

ألشم، ولو .. وربما أقل بسنتٌن أو ثالث.. سعدنً أن أتواصل معها ، بعد ما ٌقارب األربعٌن سنة ، وربما أكثر وكم ٌ. الحبٌبة ناجٌة 

وعن " عمو حمٌد خشن "   وألسؤلها عن.. المفعمة بالطٌبة واألصالة والثقافة اإلنسانٌة والخلق الرفٌع  عن بعد، رائحة الوطن العزٌز

نان الكبٌر جواد درباش وتلك الصفوة المندائٌة الكرٌمة التً كنا نرى فٌها فخرا لنا وللعراق وعن عمنا الف" عمة كمالة " زوجته 

 العزٌز

 

     .وأرجو أن تكونوا جمٌعا بخٌر.. تحٌاتً   
 فراس عبد المجٌد

 

 

ٌارة إلى أسترالٌا، فؤقامت جمعٌة الصابئة المندائٌٌن حدثت وفاة العمة ناجٌة أثناء تواجدي فً ز :مالحظة أخٌرة 
لٌفربول، / فً استرالٌا مجلسا كبٌراً لطلب الرحمة المغفرة فً أحدى قاعات مدٌنة سدنً 2011/تموز/4بتارٌخ 

للراحلة العمة ناجٌة برعاٌة رئٌس طائفة  الصابئة المندائٌٌن فً العراق والعالم فضٌلة الكنزبرا ستار جبار حلو 
بحضور جمهور غفٌر من المندائٌٌن غصت بهم القاعة؛ وتخلل مجلس التؤبٌن قراءات لبعض البوث من الكتاب و

قام بقراءتها على مسامع الحاضرٌن فضٌلة الترمٌذا ولٌد عبد الرزاق ثم " كنزا ربا" المقدس للصابئة المندائٌٌن 
عدد من السٌدات والسادة األفاضل بكلمات تحدثوا تلتها كلمة رئٌس الطائفة الكنزبرا ستار جبار حلو وكذلك شارك 



فٌها عن مآثر الفقٌدة الغالٌة، وهم على التوالً فضٌلة الكنزبرا الدكتور هٌثم سعٌد، واألستاذة راجحة عٌسى السلٌم، 
واألستاذ أمٌن فعٌل، وقد كان لً الشرف أن أشارك فً هذا المجلس بقراءة بعض المقاطع من مقالتً المنشورة 

قدم لفقرات مجلس طلب . ه وكذلك قراءة نصوص الرسائل التً وصلتنً والتً نشرتها فً نهاٌة هذه المقالةأعال
 .  الرحمة والمغفرة الصدٌق األدٌب األستاذ خلٌل إبراهٌم الحلً، رئٌس تحرٌر جرٌدة العهد التً تصدر فً استرالٌا

 

 


