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عمار حمید مھدي

تركت لنا اثار حضارات وادي الرافدین المتعددة خزینا ثقافیا یتمیز بتنوعھ بما حوى من قصص وشخصیات أسطوریة تعددت
والمخلوقات الناتجة عن الخیال الخصب لھذه الحضارات وفي ھذه المجال یتناول البروفیسور (أیرفنغ فینكل) القیِّم في المتحف
المختص في علم المسماریات والمسؤول على قسم حضارات الشرق األوسط الحدیث عن الشیاطین واالشباح واألرواح وغیر
االسطوریة وما تسببھ من مشاكل وتأثیرات على الحیاة الیومیة لألنسان في حضارة وادي الرافدین وكیف یُعتقد انھ كان یتم ال

فقد كان ھناك نظام مثیر لالھتمام فعال یتضمن طرق التعامل مع ھذه االرواح في الثقافة واألعراف الرافدینیة في حضارات س
وآشور.

فعندما یولد الطفل یوضع تحت حمایة آلھة معینة وھذه اآللھة ستكون مسؤولة عن حمایة الطفل اثناء نموه وخالل حیاتھ ، قد
جیدا لحمایة الشخص من األرواح الشریرة ولكن في اعتقاد سكان بالد الرافدین تبدو طبیعة اآللھة الحامیة مرتبطة مع طبیعة
لذلك فأن االشخاص الغیر موثوق بھم او الذین یكذبون والزناة والمخمورین والذین یعانون من الكآبة او الحالة النفسیة السیئة
التأثیر السلبي الى اآللھة المكلفین بحمایة اشخاص كھؤالء وھذا یعني انھم سوف لن یتمتعوا بحمایة دائمة ما یؤدي الى نتائج

العدید من األرواح والشیاطین والعفاریت والتي الیمكن رؤیتھا ھائمة تنتظر الفرصة لتنقض على ھؤالء االشخاص الفاقدین ل
فأذا ھجرتك اآللھة المكلفة بحمایتك او صدر منك تصرف غیر الئق مع شخص آخر فأن ھذه الشیاطین تھاجمك.

بعض ھذه الشیاطین واالرواح الشریرة معروفة جدا في اساطیر بالد الرافدین ومن بینھا (الماشتو) وھي امرأة برأس أسد وت
الحجریة المستخدمة للحمایة من االرواح الشریرة وتقوم بأرضاع ذئب وكلب او خنزیر وحشي ممسكة باألفاعي في یدھا وح
وتقف على ظھر حمار فوق زورق وفي بعض االحیان تبدو النقوش التي تُظھر (الماشتو) بتفاصیل كثیرة تدل على معرفة ال
علیھ بشكل واضح ویعلمون بشكل أدق ان یتجنبوھا بحذر ألن اھتمام ھذه الروح الشریرة ینحصر في األطفال والرّضع والنس
ھم على شاكلة ھؤالء وھذه الشخصیة تشبھ كثیرا شخصیة (التابعة) من حیث الفكرة التي ترافق الحوامل والنساء بشكل عام ف

الریفي العراقي.
وھناك نصوص شعریة مسماریة تتحدث عن (الماشتو) تصورھا وھي تتجول في الطرقات تتشمم أبواب المنازل بحثا عن األ
الوالدة وتتسلل أللتھامھم ، لذلك فأن (الماشتو) تمثل تجسیدا للخطر اثناء عملیة الوالدة في ذلك الوقت وتجسیدا لكل ما تخشاه
توصف بالرشاقة والخطورة ، والشيء الممیز االخر الذي تبرزه التمائم بخصوص (الماشتو) انھ كان لدیھا عدو لدود اسمھ (
شیطان بوجھ قبیح جدا ذو مالمح مشوھة ویبدو للوھلة االولى انھ من االرواح الشریرة التي یجب ان یتجنبھا الشخص اال انھ
العكس من ذلك ألن قباحة وجھ (بازوزو) كانت كفیلة بأبعاد وطرد (الماشتو) تماما! وتوجد تمائم تبین ذلك فمثال اذا لمحت (

الشیطان (بازوزو) من احدى النوافذ فأنھا ستولي ھاربة.
نحن النعرف بالضبط لماذا یمتلك (بازوزو) ھذا التأثیر المخیف على (الماشتو) لكن بروفیسور (ایرفنغ) یكشف عن تفسیر ش
الیھ رغم انھ الیوجد دلیل لنظریتھ لكنھا تنص على ان (بازوزو) و(الماشتو) كانا متزوجین ثم تحوال الى عدوین بعد ان تطلق
مأساویا جدا كالذي نواجھھ في الروایات االدبیة او الحیاة الواقعیة حیث الیحتمل احدھما رؤیة االخر تحت اي ظرف من الظ

مایمكن ان یفسر قوة وتأثیر طبیعة ھذا الردع والنفور فیما بینھما 
وبالرغم من ذلك واجھ (بازوزو) انتقادا وافتراءا الذعا من قبل صنّاع السینما في ھولیوود وھجوما على شخصیتھ حین تم انت
حكایة فتاة كان یبدو انھا طبیعیة بشكل ممتاز ثم تبدأ وبشكل مفاجئ بالتصرف بشكل مرعب وكأن روحا شریة قد تملكتھا كما
قادت الى ھذه المشاكل والھجوم على ھذه الفتاة غیر المحظوظة حین یظھر تمثال (بازوزو) امام المشاھدین لتقدمھ ھولیوود 

شریرة لكنھ في الواقع عكس ذلك تماما 
لذلك تبدو بعض الشیاطین في مفھوم حضارات بالد الرافدین انھا تتصرف بشكل شریر جدا ولدیھم بعض القدرات مثل التملك
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الغَرُق وحیًدا تحت الجسر في نظام النسخة التاسعة من غربي آسیا یبشر بمنافسة ساخنة

جريدة الصباح الجديد جريدة يومیة سیاسیة مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جمیع أنحاء العراق. رئیس تحريرھا
ومؤسسھا أسماعیل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بھا كبار األدباء والكتاب العراقیین والعرب. لدى الصحیفة ملحق

زاد، وھو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خمیس.
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اللجنة القانونیة النیابیة: ال صحة لتسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن 
 newsabah.com/newspaper/1906… أي نائب حتى اآلن

  

 

طلبات الستجواب ستة وزراء بینھم وزیرا النفط والكھرباء في 
 newsabah.com/newspaper/1906… مجلس النواب

  

الصباح الجدید
@AssabahAljadeed

الصباح الجدید
@AssabahAljadeed

(الَمس) والنفوذ من خالل االجساد وجعل من یخترقوه یعاني المرض والبد من طارد االوراح ان یعالج ھؤالء االشخاص واخ
من الجسد وارجاع الشخص لحالتھ الطبیعیة ولدیھم وسائل مختلفة لفعل ذلك مثل حرق بعض االشیاء وجعل الشخص الممسو
اعطائھ قلیال من الصوف وتمائم حول العنق وامورا اخرى اعطتھم الخبرة للتصرف والمعالجة في حال وجود روح شریرة م
وفي النھایة یقول (فینكل) : توجد طریقة واحدة للتخلص من ھذه االشكال العدائیة وان نجعلھا تتراجع من خالل وضع اشكال
صغیر على شكل لعبة وفیما یتعلق بـ(الماشتو) العاشقة ألكل االطفال توضع دمیة لھا في قارب مع اشیاء مثل متاع للطعام و
ومشط وھي امور نسائیة تجعل فكرھا یبتعد عن االطفال ثم یضع طارد االرواح الشریرة ھذه االشیاء في قارب في نھر دجلة

الجریان وسرعان مایختفي عن االنظار.
عمار حمید مھدي
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