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جمعية التشكيلي العراقي

صـورين الـعـرب فرع أوربـا وأمـريكـا مـعرضـا لـلصـور الـفـوتوغـرافـية حتت عـنـوان (موت صـورين الـعراقـيـ في الـسويـد واحتـاد ا تـقـيم جـمعـيـة ا
ائي من قبل دول نهر)تـكشف عن األثار اخلـطيرة الـتي ستـواجه االنسان الـعراقي والبـيئة واحلـيوانات  من جـراء قطع ميـاه نهر دجـلة واحلصـار ا
ائي على اجلوار على العراق .وقال بيان للجمعية تلقته (الزمـان ) أمس انه (من اجل ان تكون الصورة الصحفية  وثيقة مهمة في ادانة احلصار ا
ـعرض  في البـلدان األوربـية وسـوف ترسل مذكـرة احتـجاج مع جـمع تواقيع  الى ة يقـام هذا ا ي عـلى هذة اجلـر العـراق  ولكي يـطلع الـرأي العام الـعا
ي  على ـعرض من  اجل ان يطلع الرأي الـعام العا ية),واضاف ان ( الهدف من ا نـظمات االنسانـية العا ـتحدة واالحتاد األوربي وا األم العام لأل ا
عـاناة التي ستـواجه االنسان العراقـي من جراء قطع مياة نـهر دجلة من قـبل دول اجلوار  واثاره اخلطيـرة  على البيـئة واحليوانات) ,واوضح البيان ان ا
(الصورة الفوتوغرافية تعد وثيقة مهمة تدين هذا احلصـار وسيتم على هامش العرض رفع مذكرة احتجاج  معززة بحملة تواقيع ترسل  الى األم العام

نظمات التي تهتم بالبيئة واحليوانات).  ية وا نظمات االنسانية العا تحدة  واالحتاد األوربي وكافة ا لأل ا
 سمير مزبان 

رسالة ستوكهولم
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الـــله ويــحـــيى رشــيــد  وكـــانت مــبــادرة
ـتــازة عـنــدمـا اسـتــعـرضت اجلــمـعـيــة 
بـطـريـقـة الـداتـو شـوب صـورا والـسـيـرة
الـذاتيـة للـراحل عادل كـامل كذلك اسـطرا
كرم من الـرواد التشكيلي من حياة ا
الـعــراقـيـ فـســجـلت اجلـمـعــيـة مـنـجـزا
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أقـامت جمـعـيـة الـفنـانـ الـتـشكـيـلـي
الــعـراقــيـ في مــقـرهــا الـعــام جـلــسـة
استذكارية بشأن جتربة الفنان والناقد
الـراحـل عـادل كـامل  حـاضـر فـيـهـا كل
وسوي والـفنان من الفـنان د. شوقـي ا
د.مـحـمـد الـكـنانـي وتـضـمنـت اجلـلـسة
شــــهـــادات وكــــلــــمـــات بــــحق الــــراحل
وعـــرض ســيـــرته الـــذاتـــيـــة مع نـــبــذة
واعـلـنت تـعـريـفــيـة عن اهم مـنــجـزاته 
اجلمـعيـة خالل اجللسـة التي حـضرها
ـــثــــقـــفـــ حـــشــــد من الــــفـــنـــانــــ وا
ـي وعـشاق الـفن الـتشـكـيلي واالكـاد
تـكـر عدد مـن الفـنـانـ الـتـشـكـيـلـي
الـعــراقــيــ الــرواد تــثــمــيــنـا لــدورهم
الــريـــادي في احلــركـــة الــتـــشــكــيـــلــيــة
الـعـراقـية خالل جـهـدهم الـفـني احلافل
باإلبـداع والقى رئيس اجلـمعيـة الفنان
قـاسم سـبـتي خاللـها كـلـمـة اشاد فـيـها
ـهم لرواد احلـركة الـتشـكيـلية بـالدور ا
الـــــذين اســـــهـــــمـــــوا في دعـم احلــــراك
التشكيلي منـذ تأسيسه الى يومنا هذا
واكد ان اجلمعية كانت ومازالت تتابع
حـركـة الـرواد الـتـشكـيـلـيـ وان تـكر

الـيوم يـاتي من اهتـمام اجلـمعـية بـهذه
ا ـا يـسـتـحـقـون  ـهـا  الـفـئـة وتـكـر
قـــدمـــوه خالل مـــســيـــرتـــهم احلـــافـــلــة
ـنـجـزات واالبـداعـات  ويـقـيـنـا انـنا با
نــــامل مـن اجلـــهــــات ذات الــــعالقـــة ان
تـلــتـفت لـهــذه اجملـمـوعـة الــتي تـضـفي
روح االبداع واحلراك الـفني واالبداعي
ـا جلــيل الـشــبــاب وان تـكــرمــهم تـكــر
ـشـهـد ـرمـوقـة في ا ـكـانــتـهم ا يـلـيق 
الـتـشكـيـلي الـعراقي  واشـاد احلـضور
ـة التي تـقوم ـبادرة الـطيـبـة والكـر بـا
بها اجلمعية بتكر رواد التشكيل قبل
رحـيــلـهم مــايـعـطـي دافـعـا قــويـا جلـيل
الشباب من الفنان التواصل واالبداع
 و خـالل احلـــفـل عـــرض الــــســــيـــرة
الذاتـيـة مـدعمـه بالـصـور الـفوتـغـرافـية
والـوثــائق لــلــراحل عــادل كـامـل والـقى

جنل الراحل سيف كلمة العائلة 
وشـمل الـتـكـر رواد الــفن الـتـشـكـيـلي
اكـــرم نـــاجـي  امـــ عـــبــــاس  بـــاسم
الـتكـريتي  بـدر قاسم  حـميـد ياس 
حيدر سالم  خالد عزت  محمد عريبي
ــشــايــخي   رافع جــاسم  ســـاجــدة ا
سـامي الـربـيـعي  سـتار لـقـمـان  سـعد
الـطــائي  صـادق ربـيع  صـالح كـر 

طــالب مـكي  عـبـد االله الـسـيـاب  عـبـد
الـرزاق يـاسـر عـشـتـار جـمـيل حـمودي 
عـلي الـطـائي  غازي الـسـعـودي  كاظم
غــا  مــنـــذر عــلي  مــهــدي االســدي 
مــيــســر الــقــاضي  نــوري مــصــطــفى 
هـادي عبـاس  وليـد شيت  ولـيد نـصر
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معرض للبناني زاد ملتقى 

ـة. أما كلماتـها فمسـتمدة من نشـد القد
إله الــعـــدل الــســومـــري وتــســـتــنــد الى
مـفـردات أكـادـة مـشـوهـة ومبـتـورة وكأن
صـــاروخــا ســـقط وسط الـــلــغـــة وأشــعل

حريقا هائال في الكلمات.
ويــقـول مــلـتـقى ”أردتــهـا أن تــكـون لــغـة
ــســتــقـبـل هي لــغـة ــاضي وا الــيــوم وا
صوتية خيالية مبتكرة ليس لها معنى.“
والكـورال هنـا موجـود وغيـر موجود في
رمــزيــة لــلــحــضــور والــغــيــاب حــضـور
اإلنــــســــان وغـــــيــــابه حـــــضــــور اآلثــــار
وتـدمـيـرهـا.. فـفــكـرة تـركـيب الـعـمل كـكل
مــبــنـيــة عــلى الــتــنــاقــضــات ســواء بـ
اضي واحلاضر ب البداية والنهاية ا
بــ الـوجـود وعـدم الـوجـود بـ الـعـدل
ــــوت واحلـــيــــاة بـــ واجلـــشـع بـــ ا

احلرب والسالم.

ـــعـــرض الـــذي افـــتـــتح في مـــتـــحف ا
ســــرســـــرق في شـــــرق بــــيــــروت يــــوم
اضي يـحـاكي الـتراجـيـديا اخلـمـيس ا
اإلغـريـقـية في شـكـله وعـمقه الـفـلـسفي
ـنطقة في استعـراض ما وصلت إليه ا
الــعــربــيــة خالل الــســنــوات الــقــلــيــلـة

اضية. ا
ويــنـطــلق زاد مــلـتــقى في عــمــله الـذي
سـبق عرضه فـي اجلنـاح اللـبـناني في
بينالي البندقية عام  2017وزاره أكثر
من  30ألف شــــخـص من الــــعــــالم من
”أول قـــانــــون حـــضــــاري في الــــعـــالم
وضـعه حـمــورابي وهـو مـحــفـور عـلى
نـصـب عـال من حـجـر الـبـازلت األسـود
قـبل نــحــو ألـفي عــام.. عــلى رأس هـذا
الـطـوطـم يـتــربع شـمش إله الــشـمس.
تمـاما كـما يـوزع الضـوء الظالل كذلك
يـفـضح شمـش الشـر في وضح الـنـهار
ويضع حـدا للـظلم “كمـا يشرح مـلتقى

لرويترز.
وقــال مـــلـــتــقى ”كل مـــا كـــنت أراه في
الـــصــحف عـــمــا يــحــصـل في الــعــراق
وسـوريـا والــيـمن وخـصـوصــا تـدمـيـر
اآلثـار أثـار غـضـبي وجـعـلـني أفـكر في
عــمل لــلــتــعــبــيــر عن مــوقــفـي كــفــنـان

ا يحصل.“ بالرفض التام 
وأضاف ”اختـرت الـعودة الى الـتاريخ
ـادية الـقد في وقت يـغـرق العـالم با
ألقــول إن االنـسـان الـذي يــسـتـطـيع أن
يــبــنـي ويــعــمـــر ويــطــور هـــو نــفــسه

يستطيع أن يخرب ويدمر كل شيء.“
وفي غـرفـة مسـتطـيـلة ضـخمـة ومـعتـمة
يـسـتـقبـلك مـعـرض (شمش) كـأن الـزائر
يدخل الى أرض اجملـهول ال يـعرف أين
ـاضي الـبـدايـة وال أين الـنــهـايـة كـأن ا
واحلـاضر يـجتمـعان فـي فسـحة واحدة
يـصـفـيـان حـسـابـاتـهـمـا. تـظـهـر إضاءة
خافـتة شـيئا فـشيئـا كأنهـا تنبئ بـخبر
ـوسيـقى التي ما. ثـم تبـدأ األصوات وا
عرض وجوهره بالتصاعد. هي سر ا

ــعـرض  32مـكــبـرا يــتــوزع في بــاحـة ا
لـلــصـوت تـعــلـو قــلـيال عن االرض و32
مكبراً آخر قريبة من السقف. يصدر من
ــكــبــرات في األعـــلى أصــوات هي في ا
االصل صـوت الطـائـرة لكن زاد مـلـتقى
عدله لـيحصل عـلى صوت غريب عـندما
نـســمــعه نــعــتــقـد أنـه عـزف مــقــطــوعـة
مــوســيـقــيـة ال نــدرك مـكــنـونــاتـهــا. أمـا
ـوضـوعـة في األسـفل فـهي ـكــبـرات ا ا
تــصــدر أصـــواتــا مــســجّـــلــة لــعــدد 32
شـخصـا من كورال اجلـامعـة األنطـونية
الـتي قــدمت عــرضـا حـيــا في االفــتـتـاح
حـيث أدى كـل مـؤد فــقـرته عــلى مـكــبـر.
هذه األصوات الـصادرة من أفواه أفراد
الـــكــورال هي لـــغــة خـــيــالـــيــة جتـــســد
مـجـموعـة مـخارج صـوتـية تـشبـه اللـغة
السـومرية وهي مـستوحاة مـن اللغات

وبــيــنـمــا يـكــون الــزائـر مــســتـرسال في
األفـــكـــار عـــلى وقع أصـــوات الـــكــورال
ينفجر صوت مدو مع إضاءة قوية تمأل
كان. فـيظهـر مجسم ضـخم طوله ستة ا
أمــــتـــــار وعــــرضه  1.5مـــــتــــر يـــــشــــبه
الــصـاروخ ومن ورائه في آخــر الـقـاعـة
خــريـطــة طـويـلــة تـلــمع بـالــذهب. وهـذا
اجملـسم هـو محـرك طـائـرة رولز رويس
صـنع في اخلـمـسـينـات ووجـده مـلـتقى
في قرية (سيـلبي) شمال لنـدن بالصدفة

ح كان بصدد التحضير لهذا العمل.
ـثل هذا االنـفجـار احلرب والـدمار قد 
ــثل الــصــرخــة في وجه كـل هـذا وقــد 
الـعـنـف الـدائـر حولـنـا وانـحـالل الـعدل.
ثل بحسب زاد أما الذهب الالمع فهو 
ادية في وجه العدالة ملتقى ”الطمع وا
والـقـانـون وقـد استـخـدمت الـذهب هـنا
ـا أنـنـا كـرمـزيـة لـلـشـمس وحتـوالتـهـا 
نـســتــلـهم مـن شـمش إلـه الـشــمس لـدى

احلضارة األكادية.“
واخلـريـطـة هـنـا مـتـخـيّـلـة كـأنـهـا لـوحة
تـشــبه مـوزايــيك سـاحــة سـان مـارك في
البـندقـية حـيث عرض هذا الـعمل لـلمرة
األولى. وفي نـهـايـة الـعـرض يـصدح في
الـقـاعة صـوت طـفل صـغيـر يـتلـو عـليـنا

نصاً حلمورابي.
ـــعـــرض اســتـــمع زوار وفـي أمـــســيـــة ا
عرض إلى مـعزوفة مـوسيقيـة بعنوان ا
ـظـلـمة) (شـمش ايـتـيـمـا) أو (الـشـمس ا
أدتها جوقة اجلامـعة األنطونـة. وتشكل
ــــعـــزوفـــة جـــزءا أســــاســـيـــا من هـــذه ا
ـعرض الذي أشرف عرض. ويـستمر ا ا
ـؤرخ الـفـرنـسي لـلـفـنون علـيه الـقـيم وا
ـــانــويل دايـــدي حــتى  25 حــزيــران إ
اجلاري قـبل أن يبدأ جـولة في عدة دول
مـنــهـا فــنـلـنــدا والـنــرويج وبــريـطــانـيـا

واستراليا.
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ؤلف في قلب منـطقة تـعيش على وقع صـراعات داميـة ويفر مـنها اآلالف كل يـوم أطلق ا
وسيـقي والفـنان الـتشـكيلي الـلبـناني زاد مـلتقـى معرضه الـسمـعي البـصري (شمش) ا
ليبعث منه برسالـة سالم مستعينا بـقوان حمورابي التي وضعـها لبالد ما ب النهرين

قبل نحو ثالثة آالف عام.
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بريد وينر فيلم جديد ألجنلينا جولي

األفغانيـة قدر اإلمكان. وسـاعدتني أيضا
على مـعـرفـة كـيف تـغيـر الـعـالم مـنـذ عام
 ?2001وكيف ننظـر نحن في الغرب إلى

ناطق في العالم". هذه ا
واســـتـــعـــان فـــريق الــــعـــمل بـــفـــنـــانـــ
وموسيقي أفـغان. كما تُرجم الفيلم إلى
لغـتي "دري" و "بشتـو" وهما من الـلغات
األفــغــانــيــة. كـمــا عُــرض في الــعــاصــمـة

e½uł U1≈ ≠ ÊbM

ــمـثـلــة األمـريـكــيـة أجنـلــيـنـا تــسـعى ا
جــولي إلى تــســلــيط الــضــوء عـلـى مـا
يـواجه الـفتـيـات في اجملتـمع األفـغاني
من مـــشـــكـالت من خالل فـــيـــلـم رســوم
مـتحركـة أنتـجته مـؤخرا بـعنـوان بريد

عيلة". وينر أو "ا
وكــانـت جـــولي قـــد أخــرجـت فــيـــلـــمــا
بعنوان "قتلوا أبي أوال" تناولت قصته
تـأثـيـر احلـرب عـلـى فـتـاة صـغـيـرة في
كـمـبـوديـا وهـو مــا دفـعـهـا إلى إنـتـاج
فــيــلــمــا اجلــديــد عن وضع الــفــتــيــات

ومشكالتهن في اجملتمع األفغاني.
وقــالت خـالل الــعــرض األول لـــفــيــلم :
"يوجد دول في الـعالم يصـعب فيها أن

تكون فتاة صغيرة".
ـعـيـلـة" األيـرلـنـديـة نورا أخرج فـيـلم "ا
تـومـي والـقـصــة مـقــتـبــسـة من روايـة
ـؤلـفـة الـكـنـديـة كـتـبـتــهـا الـنـاشـطـة وا

ديبورا إيليس.
ـمـثـلة واسـتـعـانت اخملـرجـة بـصـوت ا
الــكــنـديــة الــصـغــيــرة سـارا تــشـودري
لتـجـسيـد شـخـصيـة الـفيـلم الـرئيـسـية

"بـرفـانـا" وهي فـتــاة صـغـيـرة تـبـلغ من
العمر  11عاما نشأت في ظل فترة حكم
حـركــة طــالــبــان في أفــغــانــســتــان عـام

2001.
وعندما ألـقي القبض بـاخلطأ على والد
الـفـتـاة تـنكـرت بـرفـانا في هـيـئـة صبي
بغـيـة مـسـاعدة أمـهـا وشـقـيقـاتـهـا على
كــسـب لــقـــمــة الـــعـــيش وإنــقـــاذهن من
ــرأة ال تــسـتــطــيع اجلــوع نــظــرا ألن ا
نزل بدون رفـقة قريب لها اخلروج من ا
من الـذكــور. وعــلى الــرغم من أن قــصـة
الــفــيــلـم تــســتــهـــدف األطــفــال فــهي ال
تستبعد تفـاصيل احلياة اليومية خالل
ـــا في ذلك مــا فـــتــرة حــكـم طــالــبــان 
يــحــدث لــلــمــرأة إن وجــدت تــســيــر في

الشارع دون ارتداء حجاب.
وبعد الـعرض األول للفيـلم في مهرجان
تــورونـتــو الـســيـنــمـائـي الـدولي رُشح
الفـيلم جلـائزة أوسـكار أحسـن فيلم من
تحركة هذا العام وحثت فئة الرسوم ا
جـولي األجـيال الـصـغـيرة عـلى حـضور
ـهــرجـان وتـرويج الـتـسـامح من خالل ا
"التـعـرف في احلي السـكني عـلى أناس

لديـهم خلـفيـات مختـلفـة". وقالت جولي
نا". :"التنوع هو أروع ما في عا

وقـالت تـومي  مـخـرجة الـفـيـلم : "بدأت
فكرة برفانا تنمو بداخلي".

وأضـافت : "ال نـشـاهـد جتـسـيـد الـكـثـير
من هذه القصص على الـشاشة السيما
تحركة وتتمتع الكاتبة أفالم الرسوم ا
ديــبــورا إيـــلــيس بـــأســلـــوب فــريــد في
الكـتابة لـلشبـاب إنها ال تـتحدث بـنبرة
األطــفــال بل تـكــتب بــطـريــقــة واقـعــيـة
لـلغـاية وتـستـند قـصصـها إلى خـبرات
شــخــصـــيــة عــاشــتــهـــا في مــخــيــمــات
الالجئـ في باكسـتان خالل فـترة حكم

طالبان".
ـسـاعد وتـشـيـر تـومي إلـى أن العـامـل ا
اآلخـر في الــعـمل كــان وجـود أجنـلــيـنـا
جـولي التي جـاءت في وقت مـبكـر جدا
عندما كانت الكاتبة أنيتا دورون تعكف

على كتابة السيناريو التمهيدي.
وقـالت : "إنهـا تتـمتع بـخبـرة تزيـد على
عشر سنوات مع اجملتمع األفغاني. كما
تدعم تـعليم الـفتيـات هناك. وشـجعتني
عـــلى تــوظـــيف الــكــثـــيــر من األصــوات

األفغانية كابول قبل األوسكار.
وتـقـول تــومي : "إنـهـا (بــرفـانـا) تـواجه
صعوبات كبيرة بطريقة طفولية للغاية
وأعـتــقــد أن األمــر يــتـعــلق بــالــفــتــيـات
والــفــتـــيــان عــلى حــد ســواء. إنه فــيــلم
ـثال أنا كأيرلندية ي فعلى سبيل ا عا
أدركـت بــســـبب الـــصــراع فـي أيــرلـــنــدا
الــشـمـالـيــة عـنـدمــا كـنت صــغـيـرة مـدى

صـــعــوبــة احلـــرب وهــشـــاشــة الــسالم
وكـيف يـنـبـغي لـنـا أن نـحـفـظه ونـعـززه

(السالم) عندما يسود".
ـمثـلة سارا تـشودري إن الـفيلم وقالت ا
"فتح عيني على ما أتمتع به من مزايا".
ــــيـــاه وأضــــافت : "لــــدي الــــطــــعــــام وا
والتعلـيم والرعاية الصـحية لكن توجد
فـتـيـات أخريـات في شـتى أرجـاء الـعالم

ليست لديهن القدرة على الوصول إلى
هـذه األشـيـاء. كـنت أبـلغ الـتـاسـعـة من
عمري عنـدما قرأت كتـبا للمرة األولى
ة ـا تتمـتع به من عز أحببـت برفانا 
وتــفـاؤل أردت بـالـفـعل أن تـكـون لـدي

نفس روحها".
ت وقـالت : "بعـد أن جـسـدت دورها 
بــداخـلي عــاطـفــة مـســاعـدة الــفـتــيـات
األخـريـات فـي شـتى أرجـاء الـعـالم عن
طـريق الـتـبـرع جلمـعـيـات خيـريـة عـبر
اإلنـتـرنت أو نـشـر الـوعـي بـأي طـريـقة
ـكن لـفتـاة صـغيـرة مـثلي أن تـسـاعد
بـــهـــا. صـــعب جـــدا أن تـــســـمـع عـــمــا
تواجهه فتيات أخريات من مشكالت".
وتـقـول اخملـرجـة تـومي : "ال أعـتـقد أن
الـفــيـلم يـقـدم إجــابـات سـهـلــة تـتـعـلق

رأة في أفغانستان". بوضع ا
وأضـــافـت : "الــقـــصـــة مـــجـــرد عــرض
لــــوضـع تــــأصـــــلت جـــــذوره في هــــذا
اجملتمع. إنـها شهادة أجـيال تضررت.
ـكن فـرض اعـتـقـاد شـخـصي بل وال 
يـتـع تـمـك هـؤالء الفـتـيات لـتـغيـير

مجتمعهن".

يـضـاف الى مـنـجـزاتـها بـاقـامـة الـندوات
والـفعـاليـات التـشكـيلـية عـلى مدار الـعام
وتـخـتـتـمـهـا  بـاسـتـذكـار زمـيـلـهم الـنـقاد
والـفـنـان والـصحـفي عـادل كـامل وتـكر
نخـبة خـيرة من رواد احلركـة التـشكيـلية

في العراق .
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عـة في الشعر واألدب ومحبـة العراق والعروبة واإلنـسانية. شاعرة يعـة عباس عمارة 
إحسـاس وموضوع بسحـر كلمات تـدخل القلب قراءة فـإن حضرت لهـا لقاءً لن يفارق
بصرك النظر إليها إنشدادا إللقائها وتعبيراتها. أطال الله احلي عمرها وعيشها اليوم
بركن هـاد في سانديـيغو بـأمريكـا وهي وإن لم تكتب الـشعر مـنذ زمن إال أنك جتده
مـحصـورا في صـدرهـا ال تخـرجه لـكـثرة مـا سـببـه لهـا من مـعانـاة حـسـبمـا تـقول. ولم
ـيعة عن العطاء في مجالسها وكتاباتها فعادت وخدمت عائلتها الكبيرة عائلة تتوقف 
ـنـدائـيـة حـ عـكـفت عـلى إصـدار أول مـجـلـة مـنـدائـيـة عـام  1990بـاسم الـصـابـئـة ا
نـدائي" وجعلـت شقتـها ورشـة عمل أسـرية لذلـك فأفادت كـالعـادة أهلـها واآلخرين "ا
زيد مـعرفة وإعالم في هذا الباب كمـا حفزت مجلتها إصـدارت أخرى عند الصابئة
. وظـلت وإلـى وقت قـريب تـكتـب وتنـشـر مـواضـيع قـيـمـة ومـتـنـوعة فـي بعض ـنـدائـي ا
وسـائل اإلعالم. إلتقيتها عام  2015في سانـدييغو وكان لنـا حوار مطول وثق فديويا
وبقـيت أتـواصل معـهـا وأسأل عـنهـا. وفي مـنتـصف عام  2016وصـلني مـنهـا بريـديا
مسـودات موضـوع سبـق وسعت ألن يـكون مـادة رسالـة دكتـوراه ح أرادت الـدراسة
في الـكـلـيـة الـفـرنسـيـة بـبـاريـس عام  1976بـتـشـجيـع من رئـيس قـسم األديـان يـومـها
البـروفسور أنـدريه كاكـو وإختـارت موضـوعا حـياتيـا ضمن الـدراسات اإلنـثروبـوجلية
ندائـي وعالقته بـالصحـة واجلمال" في ثقافـة الطعـام بعنـوان "الطعـام عند الـصابئـة ا
مـسـتـفـيـدة في ذلك من مـعايـشـتـهـا لـبيـئـة أهـلـهـا خاصـة وأنـهـا قـضت فـترة طـفـولـتـها
وصـبـاهـا في بـيـت جـدهـا ألمـهـا في مــديـنـة الـعـمـارة وكــان رجل دين مـنـدائي فـاضل
بدرجة مـتقدمة "كـنزبرا" فعايـشت كل تفاصيل الـطقوس الدينـية واحلياتـية. طلبت مني
بـسـبب ظروفـهـا الـصحـيـة أن أسهـم معـهـا في مـراجعـة مـا كتـبت والـسـعي إلصداره
هتم عني وا ليكـون مادة توثيقية يفيد مـنها األبناء في معرفة جوانب في تـراثهم وا
ضمن حـقل الدراسـات اإلنثروبـولوجـية. أكـبرت فيـها هـذا اإلهتـمام واحلرص وهي في
تقدم فقـد وجدت أنها مازالت تقدم لـنا الدرس في احلرص والعطاء وأن هذا الـعمر ا
ـا في الـنتـاج واإلسهـام ومتى تـوقف اإلنـسان عن ذلك مـات وهو حي. قيـمة احلـياة إ
يـا. ولـصعـوبـات النـظر وضـوع أكـاد راجـعت مـا كتـبت ووجـدت ثمـة حـاجة خلـدمـة ا
إتفقـت أن أجري معهـا إتصاالت هاتـفية وتسـجيل احلديث ومن ثم تـدوينه فـكان بـيننا
أكثـر من عشـر ساعـات من اإلتصـال حتى أصـبحت مـادته مكـتمـلة لـتكـون أول دراسة
ـنــدائــيـ ومــبـحــثـا مــهــمـا في الــدراسـات فـي مـوضــوعه عــلى مـســتـوى الــصــابـئــة ا
ـندائـية ضـمن مـجتـمعـهـا العـراقي. واحلق أنه مـبحث أسـاسي يوثق اإلنـثـروبولـوجيـة ا
فـتـرة سابـقة هي إمـتـداد لقـرون عديـدة في طـعامـهـا وشرابـها ومـوادهـا وأدواتهـا بقت
كن وضوع لم تـكن كثيـرة وكانت بطيـئة إلى حد أنه  كمـا هي ألن التغيـرات في هذا ا
الــوقـوف عـلى تـشـابه رغـيف خــبـز جـلـجـامش مع فـطـيــر طـقس الـزواج عـنـد الـصـابـئـة
ـا حـصل الـتغـيـيـر والـتـطويـر بـعـد مـنتـصف الـقـرن الـعـشرين ـندائـيـ إلى اآلن. ور ا
ـنـدائيـة بأنـواع طعـامهم وسـرى األمر تـقريـبا فـتغـير الـكـثيـر من إلتـزامات الـصابـئة ا
ا قـبل هـذه الفـترة حتى في بـعض جـوانب احلالل واحلرام مـنه. وهـكذا كـان التـوثـيق 
كن الـوقوف من خالله وإعـتمـاده شاهـدا ومعـرفة عن قـرون عديـدة خلت. أمرا مـهمـا 
ـيعـة عـباس عـمارة وحـيث أن هـذه الدراسـة كـانت أساسـا مادة سـعت فـيهـا األسـتاذة 
ـتـابعـة وإشـراف الـدكـتـور كـاكـو الـذي تـوفي عام لـلـحصـول عـلى شـهـادة الـدكـتـوراة 
 ?2005وحيث أنها لم تكتمل حينها بأسباب وظروف الباحثة فقد قيض لها اليوم

أن تـكـتمل وتـرى الـنور بـإشـرافي. لقـد اشـتمـلت الـدراسة عـلى خـمسـة فصـول تـضمن
ـنـدائـيـة وأتبـاعـهـا والـفـصل الـثـاني طـعام الـفـصل األول مـدخال عن ديـانة الـصـابـئـة ا
ندائـي واحلياة العـامة والفصل الـثالث أنواع األطعمـة وموادها وأدواتها الصابـئة ا
ــنـاسـبــات والـفـصل والـفـصل الــرابع الـصـوم واحلـالل واحلـرام وأطـعــمـة األعـيـاد وا
ــنـدائـيـ زمن الـدراســة والـزمن احلـاضـر. كـمـا اخلــامس احلـالـة الـعـامــة لـلـصـابـئـة ا
ـندائـيات مـنذ بـداية ـندائـي وا اذج لـصور بـعض ا تـضمـنت الـدراسة في مالحـقهـا 
ـنـدائـيـ الـعـامـة وقـامـوسا الـقـرن الـعـشـرين وحـتى مـنـتـصـفه تـظـهـر شـكل وصـحـة ا
ـندائـيـة التي تـخص الـطعـام وأدواته ومـواده كتب بـاحلرف فـردات ا مـصـغرا جلـمـيع ا
ـندائي مع الـترجـمـة العـربيـة واإلنكـليـزيـة. وعلى إثـر إكتـمال عـملـهـا ومنـاقشـتهـا فيه ا
نـدائية لـلدراسات ـة ا أبلغـتهـا أن دراستهـا إستـحقت نيل الـدرجة بـامتيـاز من األكاد
يعة عبـاس عمارة فقد حظيت ـا لألستاذة  انيا. وتكر سجلـة في أ ندائـية عن بعد ا ا
ـندائي الريش إما سـتار جبار حلو باركة فضـيلة رئيس طائـفة الصابئة ا شهادتـها 
ـيـة كـمـا تـمت الـتـوصـيـة بـطـبـاعـة الـدراسة لـتـكـون أول شـهـادة تـمـنـحـهـا هـذه األكـاد

ونشرها.
نبارك للميعة عباس عمارة عمرها ونشاطها ونتاجها وشهادتها بكل إستحقاق.

صورة تذكارية لرواد الفن التشكيلي العراقي

لقطة من
فيم بريد
وينر


