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عرف الصابئة المندائيون بأنھم حرفيون يمتھنون الصناعات التي يحتاجھا مجتمعھم الزراعي الذي يعيش�ون ب�ين 
اعية البسيطة بالرغم من وجود بعض المندائيين الذين يمتلكون بعض ا4راضي الزر, ظھرانيه في جنوب العراق 

فق�د ك�ان المن�دائيون حرفي�ون , والتي يزرعونھا بشكل مباشر او غير مباشر من قبل بعض الف=حين المستاجرين 
لتص�بح ھ�ذه الص�ناعات  مھرة ثبتوا وجودھم في المجتمع الزراعي ا4قطاعي ال�ذي ك�ان بحاج�ة ماس�ة لح�رفيتھم 

فم�نھم م�ن ھ�و ح�داد يحتاج�ه , قتص�ادي ف�ي تل�ك المجتمع�ات الحلقة ا4ساسية المكملة لعجلة ا4نتاج الزراع�ي وا4
فھ�و يص�نع ل�ه عل�ى س�بيل المث�ال 4 الحص�ر المنج�ل , كل ماھو ضروري للزراعة من ادوات   الف=ح ليصنع له 
, وبواب�ات الس�قي ك�ي ي�روي ا4رض ويس�يطر عل�ى المي�اه , والمس�حاة الت�ي يش�ق بھ�ا ا4رض , الذي يحص�د ب�ه 
وغيرھ�ا م�ن ا4دوات المعدني�ة الت�ي , يصيد بھا ا4سماك التي ھي مصدر رئيسي لغ�ذاء الف�=ح ل ويصنع له الفالة 

ومنھم من ھو نجار يصنع كل ا4دوات التي يحتاجھا الف=ح المص�نوعة , ھي مھمة 4دامة عجلة الحياة والزراعة 
ساس�ية ان ل�م تك�ن الوحي�دة صناعة الزوارق عل�ى اخ�ت=ف انواعھ�ا والت�ي تعتب�ر الوس�يلة ا4  واھما, من الخشب 

فالنج�ار المن�دائي متمي�ز ف�ي ص�ناعة ال�زوارق عل�ى اخ�ت=ف , للتنقل في مجتمع ا4ھوار وا4نھار جنوب العراق 
كم�ا انھ�م , وتخصص البعض منھم ف�ي ص�ناعة ان�واع معين�ه منھ�ا 4يجي�د ص�نعھا ا4خ�رون , انواعھا واحجامھا 

فق�د ب�رزت اس�ماء مش�ھورة برع�ت ف�ي ھ�ذه , ة ا4س�لحة الناري�ة امتھنوا حرفة نادرة اخرى وھي تصليح وصناع
 . حتى اطلقت اسمائھم على انواع معينة من ا4سلحة ينفرد بصناعتھا ھؤ4ء المندائيون 4غيرھم , الحرفة 



  

ن�ا فقد اب�دعوا فيھ�ا وتمي�زوا خاص�ة اذا علم, ينافس المندائيون عليھا احد  اما حرفة الصياغة فانھا لوحدھا مھنة 4
انھم يستخدمون ادوات يدوية بسيطة جدا لتخرج من ب�ين ان�املھم الرش�يقة قط�ع فني�ة غاي�ة ف�ي ا4ب�داع تخل�ب ل�ب 

الى بطون المتحف العراقي ومايحتويه من   وفع= تسحب من يراھا, الناظر اليھا لدقتھا وھندستھا وجمالھا ا4خاذ 
ا بين من صنع تلك المجوھرات والص�اغة المن�دائيون اذ انه سيربط حتم, كنوز الصياغة والمجوھرات السومرية 

   !!.ليستنتج بعدھا عن مدى الترابط بين ا4ثنين ؟  

لكن�ه ك�ان , لقد كان المجتمع الف=حي في بداية القرن العشرين و الذي يعيش به المندائيون مجتمعا فقيرا مس�حوقا  
مث��ل الخ��واتم وا4ق��راط  ت فض��ية وذھبي��ة متمس��كا بتراث��ه وعادات��ه والنس��اء في��ه حريص��ات ان يت��زين بمص��وغا

واغل��ب ھ��ذه المص��وغات يحص��لن عليھ��ا عن��د زواجھ��ن كج��زء م��ن مھ��ورھن الت��ي , والحج��ول والق=ئ��د المختلف��ة 
فنراھن يتباھين فيم�ا بي�نھن ب�ان ھ�ذه القطع�ة ق�د ص�اغھا لھ�ا الص�ائغ المن�دائي , يقدمھا لھن ازواجھن عند الزواج 

وغالب�ا م�ا ك�ان الص�اغة المھ�رة يحتك�رون لعوائ�ل ا4قط�اعيين ورؤس�اء , وھك�ذا, ف=ن كونه امھ�ر م�ن ا4خ�رين 
فنس�مع ب�ان , لھم بالعمل لسواد الناس لكثرة مناسباتھم واحتياجھم للمخش=ت الذھبي�ة  و4يسمح  , العشائر ا4ثرياء

         . الصائغ المندائي ف=ن كان الصائغ الخاص للشيخ ف=ن 

اني للعراق اوائل القرن العشرين ودخوله عن طريق البصرة وتقدمه الى المدن التي تق�ع لقد كان ل=حت=ل البريط
خاص�ة بع�د ان , الدور الھام بالتأثير على حركة الھجرة المندائية ا4ولى ف�ي العص�ر الح�ديث , شمالھا حتى بغداد 



وم�ا , بغ�داد والحباني�ة وغيرھ�ا و  مث�ل الش�عيبة قام ببناء قواعد عسكرية له في مدن عديدة و التي دخلتھا جيوش�ه 
يتطلب��ه ا4ح��ت=ل والج��يش م��ن ام��دادات تص��ل ل��ه ع��ن طري��ق البح��ر وك��ان مين��اء البص��رة م��دخ= رئيس��يا لحرك��ة 

وك��ان الج��يش البريط��اني خل��يط م��ن مجن��دين م��ن مختل��ف مس��تعمراته فم��نھم ا4نكلي��ز , ودخ��ول جيش��ه وامدادات��ه 
ولھذه ا4سباب حصلت ھج�رة مندائي�ة داخلي�ة , تي تستعمرھا بريطانياوالھنود والبولونيين ومن باقي دول العالم ال

  .ليكونوا قريبين من معسكراتھم واماكن تواجدھم طلبا للرزق 

  

, لق��د اش��اعت الثقاف��ة ا4س��تعمارية البريطاني��ة انماط��ا برجوازي��ة جدي��دة عل��ى المجتم��ع ا4نكلي��زي ومس��تعمراته 
تس�توجب اس�تخدام ا4وان�ي   والت�ي , وكو4ت بريطاني�ا العظم�ى وركزت مفاھيم اعتبرت ضرورية لتحاكي بروت
أي الت�ي ) ا4س�ترلينغ ( والمص�نوعة م�ن الفض�ة العالي�ة العي�ار, المنزلية المصنوعة من الفضة كتقليد برج�وازي 

رن فلم يكن في حينھا تت�وفر الم�واد البديل�ة الت�ي اخترع�ت نھاي�ة الق�, في استخداماتھا اليومية %  5,92ھي بنسبة 
و4ن افراد الج�يش البريط�اني وم�ن معھ�م والطبق�ة الجدي�دة الت�ي   ,العشرين والتي حلت 4حقا كبديل رخيص لھا 

فق�د ظھ�رت الحاج�ة , ظھرت بعد دخول ا4حت=ل البريطاني بحاجة لھذه ا4وان�ي المنزلي�ة المص�نوعة م�ن الفض�ة
   .قرب من تواجد ھم لفتح حوانيت لصنع ھذه ا4واني تلبي اذواق ا4نكليز لتكون بال

بم�ا فيھ�ا ص�ياغة ا4وان�ي الفض�ية المختلف�ة فق�د , لقد كان اليھود يھيمنون على حرفة الصياغة في الم�دن الكبي�رة  
كانوا يص�نعونھا بلمس�ات خاص�ة 4تخل�وا م�ن جم�ال ونق�وش خاص�ة بھ�م تترك�ز بالغال�ب عل�ى الطبيع�ة وال�ورود 



فكان يمكنك ان ترى قطع متشابھة من ا4وان�ي الفض�ية , عالية للفضة لكنھم كانوا 4يلتزمون بالنوعية ال, والطيور
 20(فل�وس وحت�ى ق�ران  10يب�دا م�ن   )غ�رام 5(   لكن بعيارات مختلفة يبيعوھا بالوزن وباسعار للمثقال الواح�د

,  ، لكن الصابئة استطاعوا ان يلجوا ھذا السوق وبقوة للطل�ب المتص�اعد ال�ذي نج�م ع�ن الظ�روف الجدي�دة) فلس 
آل   وك�ان الفض�ل ب�ذلك لعائل�ة, خدمھم بذلك انھم اكتشفوا سر جديد يمكن ان يضيف لمسة فنية عل�ى مص�وغاتھم 

كي تطع�م النق�وش الت�ي ت�زدان بھ�ا و ,التركية ا4رمنية ) وان ( زھرون الذين نقلوا مادة المينة السوداء من مدينة 
ا4وان��ي الفض��ية برس��م ا4ث��ار والرم��وز العراقي��ة  نق��ش  لق��د ابت��دع المن��دائيون, تميزھ��ا ع��ن ب��اقي المص��وغات 

والش�يء المھ�م ان وج�ود , وتطعيمھا بالمينة الس�وداء الت�ي اص�بحت 4حق�ا ع=م�ة يتمي�ز بھ�ا الص�اغة المن�دائيون 
عي�ار الفض�ة  المينة السوداء على المصوغات الفض�ية المنقوش�ة دلي�ل ق�اطع ب�ان تل�ك القطع�ة 4يق�ل عيارھ�ا ع�ن 

  ن المينة السوداء 4يمكن تثبيتھا على الفضة التي عيارھا يقل عن ھذه النسبة ، لقد ابدع المندائيون4, ا4سترلينغ 
ووجود المينة السوداء التي تكحل ھذه النقوش ومن ثم بدأوا باس�تخدام المين�ة   بالنقوش والرموز التراثية  وتميزوا

الحلي الفضية والذھبية ايضا اذ اضافت سحرا اخاذا على تلك القطع خاصة عندما تخرج تل�ك القط�ع الملونة على 
من حوانيت صاغة فنانين ومشھورين بدق�ة الص�نعة وح�رفيتھم ب�النقش اض�افة ل�ذلك ك�ان لحس�ن اخ=قھ�م ودماث�ة 

واجھ�ات ح�وانيتھم ف�ي البص�رة فكان المندائيون يتباھون بوضع يافط�ات عل�ى , تعاملھم مع الزبائن له ا4ثرالكبير
والعمارة وبغداد وغيرھا من ا4ماكن مكتوبا عليھا بالغتين العربي�ة وا4نكليزي�ة اس�م الص�ائغ وتحتھ�ا عب�ارة كت�ب 

، وكان��ت ھ��ذه ) ش��غل ص��به او ش��غل العم��ارة ( ث��م يض��يف لھ��ا ) ص��ائغ فن��ي بالمين��ة الملون��ة والس��وداء ( عليھ��ا 
كيف يمكن لھكذا حانوت ان يصاغ في�ه ھك�ذا   ى تستغرب في الوھلة ا4ولىالحوانيت بسيطة في كل ماتحتويه حت

فت�رى الص�ائغ يع�رض مص�وغاته داخ�ل , تحف جميلة غاية في الروعة والدقة ف�ي الص�نع تأخ�ذ لناظرھ�ا ا4لب�اب
م�ايجلس  وغالب�ا    , معرض خشبي مزجج بسيط كل ماصاغت يداه ليتمكن الزبون من ان يش�اھدھا وھ�ي داخل�ه 

يس�تخدمه 4س�ناد القط�ع الت�ي ) غ�زال (لصائغ عل�ى تخ�ت خش�بي بس�يط عل�ى ا4رض وامام�ه ھيك�ل خش�بي ھذا ا
ب�رادة مص�وغاته الفض�ية وعدت�ه وغالب�ا  يصوغھا بعد ان يضع ص�ينية نحاس�ية تم�= حج�ره ك�ي يجم�ع بھ�ا بقاي�ا 

كال وا4حج��ام م��ن ماتج�د عل��ى يمين��ه س��ندان حدي��دي و يعتب��ر م��ن اساس�يات عدت��ه وبجنب��ه مجموع��ة مختلف��ة ا4ش��
ث�م تج�د عل�ى يس�اره نص�ب طين�ي بس�يط يس�تخدمه ك�ورة لص�ھر الفض�ة , المطارق لكل واحد منھ�ا واج�ب مح�دد 

مليئ��ة بالس��واد المت��راكم نتيج��ة   والملف��ت للنظ��ر ان ت��رى ح��وانيتھم, وال��ذھب يتص��ل بھ��ا منف��اخ جل��دي ي��دوي 
ائغ ينفض يده من عمله والعدة عندما ي�اتي زب�ون وترى الص  ,استخدامھم الفحم والنفط في عملية الصھر واللحام 

ويقف على حانوته كي يشترى سلعة تعجبه وھنا يبدا الصائغ بالتعامل مع الزبون وبيع ما يرغ�ب بش�راءه بع�د ان 
        . يلفت انتباھه حول دقة الصنع وميزات تلك القطعة وسعرھا المناسب وباسلوب ودي 



 

سلع جميلة منھا ما يستخدم كاواني منزلية ومنھا ما يس�تخدم ك�ي يق�دم ھ�دايا  كانت ھذه المعارض البسيطة تعرض
فتج�د الص�واني عل�ى اش�كالھا ود4ل القھ�وة , تقدم بمناسبات مختلفة ومنھا حلي تستخدمھا السيدات كي يتزين بھ�ا 

) البشاكير ( اديل واباريق الشاي والحليب واوعية السكر والم=عق والشوك والسكاكين المختلفة وتجد حلقات المن
وعلب البودرة النسائية وسيت الش�راب وس�يت المل�ح والبھ�ارات وعل�ب الس�يكائر المنض�دية باش�كالھا و حجومھ�ا 

وص�ور ل=ث�ار العراقي�ة   وعلب الجيب والخناجر العربية وفتاحات المظاريف واغلفة القداحات ومنافض السكائر
خشبية ثم تشاھد انواع ا4ساور والق=ئد والخواتم وا4ق�راط  على صحون تعلق على الجدران او مثبته على قواعد

والس=س�ل وجمي��ع ھ��ذه المص��وغات رس��م عليھ��ا الص��ور وا4ث�ار العراقي��ة المختلف��ة مزين��ه بالمين��ة الس��وداء فتج��د 
والجوام�ع والس�فن الش�راعية والقف�اف وص�ور ط�اق كس�رى واس�د باب�ل ) دجل�ة والف�رات ( صور النخيل ونھري 

نح وملوية سامراء وغيرھا من ا4ثار وتشاھد ايضا صور الجمل ومجاميعھا على شكل قافلة يس�حبھا والثور المج
  .وكانوا ايضا يتفننون بنقش ا4ھداءات وا4سماء على ھذه القطع كي تبقى للذكرى وبكل اللغات , شخص 



  

ترك�ز وج�ودھم بع�د رحي�ل بعد ان عمل الصابئة ق�رب القواع�د العس�كرية للج�يش البريط�اني وم�وانيء البص�رة   
) المستنص��ر ( الق��وات البريطاني��ة اواس��ط الق��رن العش��رين ف��ي بغ��داد فك��انوا يتواج��دون بكثاف��ة ف��ي ش��ارع النھ��ر 

كان يتواجد العشرات من المندائيين في حواني�ت متج�اورة وعل�ى جھت�ي , وبالقرب من مدخله عند جسر ا4حرار 
وقد تمي�زت ھ�ذه الحواني�ت , نكليز والشخصيات العراقية المتميزة يرتادھا ا4  الشارع يتجاورون مع فنادق عديدة

وم�ايميزھم م�ن لح�ى طويل�ة وع�ادات واخ�=ق مندائي�ة   ببساطتھا المعروفة وا4شخاص الذين يديروھا بمندائيتھم
فكنت تسمع وعن بعد اصوات المطارق الت�ي تص�نع ھ�ذه التح�ف , متميزة ومصوغات غاية في الروعة والجمال 

ضامن ح�ويزاوي وش�دود نع�اس  شخصيات مندائية تحمل كل ا4رث المندائي الجميل فترى   ة وكنت ترىالجميل
وجاني سھر وغري�ب جب�ر ورح�يم ص�ادق وص�الح ح�اجم وس�الم ش�ھيب وغ�دير ب�احور واس�عد ونص�رت ب�احور 
ورح��يم برغ��وث وياس��ر ص��كر ون��اجي ياس��ر وناص��ر ص��كر والش��يخ عنيس��ي الفي��اض وخض��ر كيط��ان واو4ده 

 ي وعزيز عودة وسبتي زھرون وغيرھم وصبر



  

لق��د اس��تمرت ھ��ذه الحرف��ة ف��ي الت��الق وا4زدھ��ار خاص��ة بع��د ان ت��م اعتمادھ��ا لص��نع الك��ؤوس الفض��ية للس��باقات 
للوف�ود والشخص�يات   ثم تم اعتمادالمص�وغات الفض�ية ت�دريجيا لتق�دم ھ�دايا , الرياضية التي كانت تقام في حينه 

كانت الوفود الرسمية تاخ�ذ معھ�ا مج�اميع م�ن ھ�ذه التح�ف العراقي�ة الممي�زة لتق�دمھا الرسمية التي تزور العراق و
حت�ى وص�ل الطل�ب ان تص�نع قط�ع مماثل�ة للمص�وغات الفض�ية م�ن , ھدايا الى ال�دول الت�ي تزورھ�ا تل�ك الوف�ود 

ين والس�يوف فكانت تصنع الصواني وال�د4ل والفن�اج, الذھب الخالص تقدم للوفود المتميزة داخل وخارج العراق 
والخناجر والنخيل المجسم من الفضة والذھب كي تقدم ھدايا رسمية لوفود العراق ، لكن بع�د تط�ورات ا4وض�اع 
السياسية العامة التي رافقت احداث الحرب العراقية ا4يرانية في ثمانينات الق�رن الماض�ي وماص�احبھا م�ن دم�ار 

تل�ك الح��رب باص��دار ق��رارات تقش�فية ص��ارمة تمن��ع فيھ��ا قام��ت الحكوم��ة عق��ب , وخل�ل باقتص��اد الع��راق اجم�ا4 
خروج معدني الذھب والفضة الى خارج العراق و4يسمح بتقديم الھدايا المصنوعة من ھذين المعدنين وخروجھ�ا 
من العراق و بسبب الظروف العامة التي دخل فيھا العراق بعد حرب الكويت وا4زمات ا4قتصادية المت=حقة في 

أفل نجم ھذه الحرفة وبقيت تراوح مكانھا وبدات بالضمور بعد ان انتقل الى الحي , القرن الماضي  التسعينات من
بس�بب   4رتفاع اس�عارھا, وضعف الطلب على تلك المصوغات الفنية الجميلة   اعمدة ھذا الفن والحرفة   ا4زلي

بس��بب من��ع , اءھم خ��ارج الع��راق وانقط��اع الع��راقيين م��ن التواص��ل م��ع اھ��اليھم واض��دق, ارتف��اع اس��عار الفض��ة 
ث��م تبعتھ��ا الھج��رة العش��وائية للص��ابئة , واس��تحالة التمت��ع بالس��ياحة والتنق��ل 4س��باب مختلف��ة , وص��عوبة الس��فر 

     . المندائيين والتي ل=سف اطلقت طلقة الرحمة على ھذه الحرفة الجميلة 



وك�ان ھ�ذا   منه ا4 ال�ذكريات والص�ور الن�ادرةلقد ضاعت حرفة وفن جميل تميز به الصابئة المندائيون ولم يبقى 
الضياع نذير شؤم على المندائيين وبداية 4ن يبحثون عن موطن جديد لھم لعلھم يجمع�وا ش�تاتھم ويس�تذكروا ھ�ذه 

ول�و م�ن خ�=ل متح�ف يخل�د ھ�ذه ) المطعمة بالمينة السوداء شغل صبة او شغل العمارة   صياغة الفضة( الحرفة 
  .  الحرفة المندائية 

   2010   آذار   دمشق

            

  


