رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم
العدد ( )1983السنة الثامنة
الخميس ( )9كانون االول 2010

بطرس حداد
رجل التصانيف العراقية المتنوعة

4

لكي ال يتحول المسيحيون
الى متحف الذاكرة

8

بطرس حداد

عندما انتخب للبيطرياركية الكلدانية االب "روفائيل االول بيداوي" في العام
 1989اختار االب "بطرس حداد" ليكون رئيسا للديوان البطرياركي وجعله
مشرفا على ارشيف البطرياركية والمخطوطات في الدار البطرياركية،
فانتصب هذا االب بحسه كمؤرخ إزاء هذه الفرصة النادرة التي لم تتح الحد
قبله ،فقلب بيديه وعلى مدى سنوات اوراق هذا االرشيف الثمين.
وكانت مهمته االولى فهرسة وترتيب وتبويب هذا االرشيف الضخم القابع في
صناديق بدأت تتقاطر من الموصل لتصل الى بغداد ،واثناء ذلك
كان يقرأ ويدقق ويرتب االرشيف حسب االهمية ويصنفه
حسب الحوادث والتاريخ ،ويكتب المالحظات ،وما بين
تشييد كنيسة في االحواز في بداية القرن العشرين
مرورا الى المراسالت مع الفاتيكان وصوال الى
توثيق اول زيارة للملك فيصل االول لبطريرك
الكلدان في دير مارا اوراها،

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010

بطرس حداد :حارس الذاكرة الكلدانية
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جتمعت بني يديه بعد م�ضي �سنوات من
العمل ال�شاق مالحظات هائلة ،وحني بد�أ
االب بطر�س يكتب بغزارة يف جملة "بني
النهرين" امل�شهورة كانت كتاباته موثقة
بالتواريخ الدقيقة والوثائق ،ورمبا يكون
االب حداد بذلك قد خل�ص تاريخ امل�سيحية
يف العراق من �صيغتني للتحديد التاريخي
هما (يف العام كذا او ونحو ذلك) و�صيغة
(بعد ذلك ب�سنوات) وهي �صيغ تعك�س عدم
االمل��ام بالتواريخ الدقيقة ل�لاح��داث وجو
التخمني يف ح��ال ع��دم وج��ود م�صادر او
وثائق.
ت��وج االب بطر�س عمله بعد ذل��ك ب�إعداد
ف�ه��ر���س �ضخم و مف�صل ع��ن خمطوطات
ال �ب �ط��ري��ارك �ي��ة ح �م��ل ع� �ن ��وان (فهر�س
املخطوطات ال�سريانية والعربية يف خزانة
بطرياركية الكلدان يف بغداد).
ولد” ناظم ميخائيل حدّاد” واملعروف
ب��ا� �س��م االب "بطر�س حداد" يف نهاية
الثالثينيات من القرن املا�ضي يف مدينة
املو�صل �شمال العراق على بعد �أمتار قليلة
من اجلامع الكبري حيث تلك املنارة العالية
املنحنية "احلدباء" ،وط��وال ايام طفولته
كان ينام يف ال�صيف كعادة العراقيني على
�سطح امل�ن��زل ،فكان ي�سمع �صوت االذان
من تلك املنارة ب�صوت طبيعي جميل جعل
طفولته معطرة بذكر االلوهية.
ك��ان ج��ده �شما�سا معروفا وم�شهورا يف
زم�ن��ه ،اي يف نهاية ال�ق��رن التا�سع ع�شر
ومطلع القرن الع�شرين (ت��ويف يف العام
 )1924ي�ستذكر ف�ضل جده بالقول " قال
يل اجلميع انني ورث��ت عن ج��دي �صوتا
كن�سيا مقاميا ،فقد كان النا�س منجذبني اىل
جمال �صوته ومعرفته باملقامات العراقية"
وكعادته كم�ؤرخ مل متر هذه املالحظة دون
ا�شارته اىل كون جذور املقامات العراقية
كن�سيا ،اذ يقول "مرة �سمعت يف تلفزيون
ب�غ��داد �أغنية قيل انها لعثمان املو�صلي،
و لطاملا �سمعت ه��ذه االغنية يف �صغري
بكلمات دي�ن�ي��ة ،اذ كنا نرتلها وم��ا نزال
نرتلها يف كنائ�سنا ،وال نعلم ان كان عثمان
قد ت�أثر مبحيطه امل�سيحي املو�صلي ام اننا

ت�أثرنا مبا غناه عثمان فنقلناه ليحيا يف
غناء كنائ�سنا".
وح�ين ا�صبح ع�م��ره  12ع��ام��ا ب��د�أ يرغب
يف ال �ت �ك��ر���س ل �ل��ه ع��ن ط��ري��ق االن�ضمام
ل�سلك الكهنوت ،طرح الفكرة على والدته
الن وال ��ده ك��ان ق��د ت ��ويف ،فتخوفت من
ان��ه ل��ن يطيق تلك احل�ي��اة القا�سية ،لكنه
جنح باقناعها بعد عام  ،فدخل دير (معهد
�شمعون ال�صفا الكهنوتي لبطرياركية
الكلدان) يف العام  .1951-1950ورغم
�صعوبة العي�ش يف ال��دي��ر ،اذ ترتب عليه
القيام منذ ال�صباح الباكر ،وال�صالة �صباحا
وظ�ه��را وع�صرا ول�ي�لا ،وامل�ل��ل امل�صاحب
للدرو�س املتوا�صلة ،لكن احلياة يف الدير
اعجبته و�سار ح�سب قانونها ،فدر�س هناك
اللغة العربية والفرن�سية والكلدانية (اللغة
الكن�سية)وبعد ��س�ن��وات ر�شحته ادارة
الدير الكمال الدرا�سة الكن�سية يف روما
 ..1954فركب قطار طورو�س من املو�صل
اىل حلب يف ��س��وري��ا ،وك��ان ه��ذا القطار
ينطلق من املدينة كل ثالثاء و�سبت ،فتهز
حركته املنازل وتخت�ض ال�شوارع ،و�صوت
�صفارته الذي يجذب االطفال رمز على رحلة
اىل مكان اخر خارج هذه املدينة القدمية.
لقد ودع املدينة ال�صغرية اىل اورب��ا ومل
يكن قد ر�أى بغداد بعد ،بغداد التي �سيحبها
ويعي�ش �أح�ل��ى �سنيه فيها وي�ضع ر�أ�سه
مودعا هذه احلياة يف احد م�ست�شفياتها.
حني و�صل اىل حلب �سافر من هناك اىل
بريوت بال�سيارة ،ومن بريوت �صعد على
ظهر باخرة �أقلته اىل ايطاليا ،فو�صل اىل

روما يوم � 15آب  .1954ا�ستقبله الطالب
ال�ع��راق�ي��ون ال�ق��دام��ى و��س��اع��دوه يف تعلم
اوليات اللغة الالتينية وهي لغة اجلامعات
الر�سمية حينها ،تطلبت درا�سة الكهنوت
اجتياز مرحلتني  :االوىل تتعلق بالفل�سفة
والثانية ب��ال�لاه��وت .ف��در���س يف اجلامعة
االوربانية (ن�سبة اىل البابا اوربانو�س
الثامن الذي �أ�س�سها).لقد ا�ستهوته درا�سة
علم اجلمال ،بت�أثري ا�ستاذه وعمق حبه لها
ت�أثري البيئة املحيطة فكانت ق�صور روما
ومتاثيلها ومتاحفها و�شوارعها وفنانوها
تخلق فيه رغبة مبزيد من االطالع ،فالحق
اعمال الفنانيني االيطاليني من �شارع اىل
كني�سة اىل متحف ،ويف تلك الفرتة وقع
حتت ت�أثري القدي�س �أوغ�سطني ،وبعد 3
�سنوات م��ن درا� �س��ة الفل�سفة ح�صل على
املاج�ستري يف الفل�سفة بر�سالة كتبها عن
اوغ�سطني.
انتقل بعدها لدرا�سة ال�لاه��وت مل��دة اربع
�سنوات ،فتعمق بدرا�سة العقائد واالخالق
امل�سيحية واحل �ق��وق وت��اري��خ الكني�سة
ال�شرقية الغربية ،وح�صل على املاج�ستري
يف ال�لاه��وت مب��و��ض��وع عك�س توجهاته
امل�ستقبلية يف الرتجمة ،اذ اراد ان ينجز
عمال مل ي�سبقه احد اليه ،فاختار مو�ضوعا
��ش��رق�ي��ا وه ��و ت��رج�م��ة م��ن ال�ك�ل��دان�ي��ة اىل
االي�ط��ال�ي��ة ل�سفرة ال��راه��ب "�صوما" يف
القرن الثالث ع�شر من بغداد اىل الغرب،
وكانت املذكرات قد �صدرت بالكلدانية من
مطبعة اليب�سك ال�شهرية ،فرتجمها وعلق
عليها يف �سابقة نقلت ما ر�أته عيني راهب

حين اصبح عمره  12عاما بدأ يرغب في التكرس لله
عن طريق االنضمام لسلك الكهنوت ،طرح الفكرة على
والدته الن والده كان قد توفي ،فتخوفت من انه لن
يطيق تلك الحياة القاسية ،لكنه نجح باقناعها بعد
عام  ،فدخل دير (معهد شمعون الصفا الكهنوتي
لبطرياركية الكلدان) في العام .1950-1951

�شرقي يف ال �غ��رب .بعد ال�سنة الرابعة
تخرج ككاهن يف العام .1961
ك��ان��ت ت�ل��ك ال���س�ن��وات حا�سمة يف تاريخ
ال�ع��راق املعا�صر ،اذ �سقط النظام امللكي
بثورة يف  14متوز  1958وح�صل انقالب
يف املو�صل (1959ح��رك��ة ال�شواف) �ضد
احلكم اجلمهوري اجلديد بدعم من الزعيم
امل�صري جمال عبد النا�صر ،وك��ان االب
بطر�س بعيدا عن حتوالت االحداث وعنفها
اال ان االخبار كانت ت�صل اليه وت�صدمه،
فيت�أمل ويغ�ضب ملا يح�صل ،ي�ستذكر تلك
االح ��داث قائال "كنا يف العطلة ال�صيفية
ع�ل��ى ��ض�ف��اف ب�ح�يرة جميلة ،واذا ب�أحد
نزالء فندق قريب يتجه نحونا فقال وهو
ينظر اىل اختالط �سحناتنا وتنوع اعراقنا
فبيننا االبي�ض واال��س��ود وال�صيني  :هل
بينكم ع��راق��ي؟ حني �أجبت بنعم ق��ال :لقد
قتل ملككم واندلعت عندكم ثورة ،ثم ا�ضاف
قائال ويقال ان مل�صر يد بذلك".
ي�ضيف ��ض��اح�ك��ا ،ل�ق��د ع�برن��ا ع��ن غ�ضبنا
ب�شكل غريب اذا هاجمنا زمالئنا واخوتنا
امل�صريني هناك قائلني :قتلتم ملكنا ال�شاب
وهو مل يتزوج بعد ،وبد�أنا بالنحيب على
ملكنا امل�سكني ،فردوا مدافعني :نحن مثلكم
جال�سون يف روم��ا وال نعرف م��اذا يفعل
�سيا�سيو بلدينا يف القاهرة وبغداد" .لكن
عجلة العنف مل تتوقف عند ه��ذا احلدث
ال�صادم اذ ظلت تدور بال رحمة ،فقتل عبد
الكرمي قا�سم بثورة جديدة  1963قادها
البعثيون ،وجاء عبد ال�سالم عارف امل�ؤيد
مل�صر اىل ال�سلطة يف وقت �أكمل فيه االب

درا��س��ة ال��دك�ت��وراه يف ال�لاه��وت يف العام
.1964
وكما غ��ادر العراق بالقطار عاد بالقطار،
اذ طلبت منه والدته ان ال يرجع اىل بغداد
بالطائرة مبا�شرة م��ن روم��ا فقد قالت له
"انتظرتك ع�شر �سنوات وانت يف روما،
لكن اذا ت�أخرت اياما ببغداد فهي اثقل علي
من �سنوات روم��ا الع�شرة"  .رك��ب الأب
ح��داد ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي �أقلته م��ن روم��ا اىل
دم�شق وم��ن دم�شق اىل حلب ،وم��ن هناك
ركب القطار اىل املو�صل.
كانت املو�صل التي عاد اليها مدينة تختلف
عن التي غادرها ،ي�صف ذلك مب�شاعر عميقة
"مل تكن هذه املدينة التي تركتها ،فعندما
�سافرت ودع�ن��ي امل �ئ��ات ،وعندما ع��دت مل
�أج��د من ي�ستقبلني �سوى انفار على عدد
ا�صابع اليدين ،وعندما �س�ألت اين اهايل
املدينة ،قالوا يل لقد هاجر اهايل املو�صل
اىل بغداد".
كان قد �سمع يف روما عن انقالب ال�شواف
 1959يف املو�صل واح��داث العنف التي
طالت املدينة وامل�سيحيني منهم ،وكانت
حركة التمرد الكردية قد و�صلت اىل مراحل
حا�سمة يف حربها مع احلكومة املركزية،
وجن ��م ع��ن ذل ��ك ت��دم�ير ك �ث�ير م��ن القرى
امل�سيحية وهجرة اهلها باجتاه املو�صل
وم �ن �ه��ا اىل ب� �غ ��داد .ل �ك��ن ه ��ذه االح� ��داث
ل��وح��ده��ا ال تف�سر ا��س�ب��اب ه��ذه الهجرة،
فقد ك��ان اقت�صاد ال�ب�لاد ينمو والعا�صمة
ت�شكل مركز ا�ستقطاب يف بلد نام ،ومعظم
ال�شركات التجارية وامل�صانع واجلامعات
ت�ترك��ز يف العا�صمة .ي�ق��ول االب حداد"
لقد ك��ان املو�صليون طموحني وينطوون
على ذكاء ،فمن يكمل درا�سته العليا ببغداد
يقع بهوى العا�صمة ،فال يطلب اال�ستقرار
لوحده فيها بل يطلب انتقال عائلته اي�ضا،
ف�ه��اج��ر امل�سيحيون طلبا للعلم والعمل
واالمان".
كر�س االب بطر�س نف�سه للعمل يف كني�سة
ال� �ع ��ذراء يف م�ن�ط�ق��ة "الدوا�سة" وق��ام
بتدري�س الالتينية يف املعهد الديني يف
املو�صل ،ويف العام  1966انتقل اىل بغداد

بناء على طلب رئي�سه االعلى البطريرك
"بول�س ال �ث��اين �شيخو" للتدري�س يف
املعهد الديني ببغداد بعد ان ا�صبح كر�سي
تاريخ الكني�سة والالهوت االدبي �شاغرا،
وبعد �سنتني من التدري�س نقلت خدماته
اىل كني�سة مار يو�سف يف "خرباندا" يف
ال�ك��رادة ال�شرقية داخ��ل ،فبقي هناك مدة
ع�شر �سنوات (.)1978-1968
يف تلك ال�سنوات ا�ستمر تدفق امل�سيحيني
ع�ل��ى ب �غ��داد ف���ش�ي��دت ك�ن��ائ����س ع��دي��دة يف
خمتلف مناطق العا�صمة ،ومنها كني�سة
(ال�شهيد مار بثيون) يف منطقة البلديات،
ويف ال �ع��ام  1978ط�ل��ب م�ن��ه البطريرك
االن �ت �ق��ال لتلك الكني�سة ،ف�ظ��ن االب انه
�سوف ينتقل م��ن مركز ب�غ��داد اىل حميط
العا�صمة م��ع م�س�ؤوليات حم ��دودة ،لكن
التو�سع العمراين للعا�صمة اذهله ،فت�ضخم
ع��دد �سكان تلك املدينة النا�شئة و�سكانها
املختلطني من خمتلف االدي��ان واملذاهب،
ك �م��ا ق��ام��ت احل �ك��وم��ة وق� �ت ��ذاك بت�شييد
بنايات ع�صرية و�سط العا�صمة ،و�أقامت
�شركات اجنبية بنايات اخل�يرات وفندق
ال�سدير نوفوتيل وفندق ع�شتار �شرياتون
و فل�سطني مرييديان فوق بيوتات �صغرية
كان ي�سكنها امل�سيحيون ،فقامت احلكومة
بتعوي�ضهم وان�ت�ق�ل��وا اىل م ��دن جديدة
خارج مركز العا�صمة خمتلطني باملهاجرين
امل���س�ي�ح�ي�ين ال �ق��ادم�ين م��ن م ��دن ال �ع��راق
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،فمنهم م��ن ا�ستقر يف منطقة
النعريية اوال�ك�ي��ارة او احلبيبية ،ح�سب
قدرته املالية ،ومنهم من ا�ستقر يف منطقة
"الدورة" التي ا�صبحت احد اهم جتمعات
امل�سيحيني يف بغداد حتى ان البغداديني
اعتادوا ت�سميتها بـ"فاتيكان العراق" والتي
ا�صبحت حتت �سيطرة تنظيم القاعدة بعد
ال�ع��ام  2003لت�شهد اك�بر ه�ج��رة عك�سية
للم�سيحيني يف تاريخ العراق ،يقول االب
ح ��داد "كانت منطقة ال �ب �ل��دي��ات يف منو
عندما ا�ستلمت كني�ستها وك��ل ب�غ��داد يف
من��و� ،صحيح ان ع��دد جماعتي ك��ان قليال
يف البداية لكنه ب��د�أ ينمو ،فبد�أت بـ 120
عائلة وانتهيت اىل  750عائلة ،ودفعني
ذلك لتو�سيع الكني�سة لتتالءم مع متطلبات
جماعتي النامية ،وقد بقيت هناك مدة 23
عاما ،وهي االعوام ."2001-1978
ويف العام  2001نقلت خدماته اىل كني�سة
العذراء يف منطقة الكرادة خارج واملعروفة
بكني�سة "�سلطانة الوردية" وادى خدماته
يف هذه الكني�سة حتى تاريخ رحيله.
عندما ق��دم االب ح��داد اىل ب�غ��داد ،مل يكن
فيها اية جملة تن�شر الرتاث امل�سيحي عدا
جملة "الفكر امل�سيحي" ،فكان جمال الن�شر
حمدودا ،لكن يف � 1972صدر قانون مينح
الناطقني بال�سريانية حقوقهم الثقافية،
وت�أ�س�س جممع اللغة ال�سريانية كما �أ�س�س
االب يو�سف حبي جملة "بني النهرين"
و�� �ص ��درت جم �ل��ة "ال�صوت ال�سرياين"
وت�أ�س�ست ن��واد ون�شاطات ثقافية� ،شجع
هذا اجلو النا�شىء االب على الكتابة يف
هذه املجلة او تلك ،وبد�أ ين�شر االب حداد
مقاالته وترجماته يف الدوريات املختلفة
منذ ذلك التاريخ ،مثل جملة الفكر امل�سيحي
وجملة بني النهرين التي كان احد اع�ضاء
حتريرها وجملة املجمع العلمي العراقي
(ه �ي �ئ��ة ال �ل �غ��ة ال �� �س��ري��ان �ي��ة) وجم �ل��ة جنم
امل�شرق (التي ك��ان اح��د �أع�ضاء حتريرها
اي�ضا) وجملة �آفاق عربية وجملة امل�شرق
البريوتية املعروفة.اال ان اهم تراجمه قد
ن�شرت يف جملة املورد ،ففي تلك ال�سنوات
تعرف اىل كوركي�س ع��واد وب��د�أ بزيارته
يف مكتبته ال�ف�خ�م��ة ،وك ��ان ع ��واد اي�ضا
م��ن ع��ائ�ل��ة مو�صلية ا��س�ت��وط�ن��ت بغداد،
وك��ان الرجل بحد ذات��ه وكما هو معروف

"مكتبة حية متنقلة" واخذ عواد ير�شده
يف ع��امل امل�صادر واملو�ضوعات و�شجعه
على ترجمة ال��رح�لات ون�شرها يف جملة
املورد ،ال �سيما وان االب �ضليع بالعديد من
اللغات كالفرن�سية وااليطالية واالنكليزية
وال�لات�ي�ن�ي��ة و� �ش��يء م��ن االمل��ان �ي��ة ف�ضال
عن ال�سريانية ،فبد�أ يفت�ش عن الطبعات
اال�صلية النادرة للرحالت ،فذهب اىل مكتبة
الآباء الكرمليني وكانت ت�ضم بقايا مكتبة
االب "ان�ستا�س الكرملي" ف��وج��د هناك
بع�ض ال��رح�لات املكتوبة بااليطالية او
الفرن�سية او االنكليزية فرتجمها عن هذه
اللغات ،وذهب اىل جملة املورد التي �صدر
ع��دده��ا االول يف ال�ع��ام  1971فا�ستقبله
"عبد احلميد العلوجي" 1995_1924
احد اهم الباحثني يف جمال الفولكلور يف
ال �ع��راق ،وه��و على ح��د تعبري االب حداد
"ان�سكلوبيديا الفولكلور العراقي" وكان
م��ن �أث��ر ه��ذه احل �ف��اوة يف اال�ستقبال ان
ت�شجع على دفع اوىل ترجماته من الرحالت
التي بد�أت تظهر يف املجلة ،فنال املكاف�آت
االوىل على ما يرتجم ،كما منا ن�شاطه من
خالل ما يكتبه عن الثقافة ال�سريانية يف
جملة جممع اللغة ال�سريانية التي ت�أ�س�ست
حديثا ويف جملة "بني النهرين" ،حتى
و�صل ما ن�شره اىل حدود اربعني م�ؤلفا بني
رحلة مرتجمة وكتاب تاريخ �أو عقائد او
خمطوطات حمققة.
وبرغم ان كتابه "كنائ�س بغداد ودياراتها"
ي�ع��د اه��م م���ص��در ح��ول ت��اري��خ م�سيحيي
بغداد ،اال ان اهم االعمال التي ميزت االب
ح��داد هي تراجمه للرحالت ،ال�سيما تلك
املن�شورة يف جملة امل ��ورد مثل ترجمته
ع��ن االنكليزية رحلة تيلر �إىل ال�ع��راق و
تقرير املطران باييه عن العراق عن اللغة
الالتينية ،والرحلة ال�شرقية ل�ل�أب فيليب
الكرملي امل�ترج�م��ة ع��ن الالتينية اي�ضا،
وعن االيطالية رحلة فيدريجي �إىل العراق،
كما ن�شر رح�لات طبعت بكتب م�ستقلة او
ن�شرت اجزاء منها يف دوريات �أخرى مثل
ترجمته ع��ن الفرن�سية رح�ل��ة تيفنو �إىل
العراق واملن�شورة يف جملة بني النهرين
ورحلة الأب فن�شن�سو �إىل العراق املرتجمة
ع��ن االي�ط��ال�ي��ة  2009ورح �ل��ة جل��ان �إىل
العراق املرتجمة عن الفرن�سية  2009وعن
االيطالية ترجم رحلة ديلال فاليه �إىل العراق
 ،2001ورحلة �سب�ستياين �إىل العراق يف
ال�ق��رن ال�سابع ع�شر  2004وترجمة عن
الفرن�سية لرحلة من بغداد �إىل حلب للوي
ج��اك رو� �س��و ،ورح �ل��ة بالبي �إىل العراق

كان قد سمع في روما عن
انقالب الشواف 1959
في الموصل واحداث
العنف التي طالت المدينة
والمسيحيين منهم،
وكانت حركة التمرد
الكردية قد وصلت الى
مراحل حاسمة في حربها
مع الحكومة المركزية،
ونجم عن ذلك تدمير
كثير من القرى المسيحية
وهجرة اهلها باتجاه
الموصل ومنها الى بغداد.

 2005وعن الفرن�سية اي�ضا رحلة اوجني
فالندان التي ن�شرتها له جملة م�سارات.
وكان االب "يو�سف توما" معجبا برتجمته
ل��رح�ل��ة دي�ل�لاف��ال�ي��ه �إىل ال �ع��راق (ال�سائح
العا�شق) املرتجمة عن الإيطالية ،والتي
كانت ت�ضم ق�صة حب رائ�ع��ة ،وك��ان االب
توما يرغب يف ان تخرج كفلم �سينمائي
يحمل العنوان (بغداد  )1616وهو العام
ال��ذي زار فيه "ديلال فاليه" ب�لاد م��ا بني
النهرين وت �ع��رف على مع�شوقته معاين
ج��وي��ري��ده وه��ي ف�ت��اة م�سيحية بغدادية
فائقة اجلمال من ام ارمنية وابن ن�سطوري
من ال�سريان امل�شارقة ،وكانت تتقن اللغتني
العربية والرتكية وظ��ل ديلالفاليه الذي

ال يعرف العربية يخاطبها عرب لغة ثالثة
(الرتكية) النها مل تكن تعرف االيطالية،
فيا له من حب عابر حلدود اللغات ،تزوج
ال�ن�ب�ي��ل االي �ط��ايل مع�شوقته البغدادية
يف ح�ف��ل ل�ي����س ل��ه م�ث�ي��ل اي �ط��ايل وطلب
منها مرافقته يف رحلته اىل ب�لاد فار�س
فا�ستجابت له ،وخالل الرحلة متوت معاين
جويريده فيقرر ان اليدفنها يف بلدها او
يف ب�لاد ف��ار���س ب��ل ان ينقلها اىل مقربة
العائلة يف كني�سة اراجيلي يف روما يف
ظالل الكمبيدولو التل العجيب ،وهنا تبد�أ
رحلته اخلرافية التي يقوم فيها بتحنيطها
بو�ضع كمية كبرية من الكافور الهندي يف
داخ��ل جثمانها وي�ضعها يف �صندوق من
خ�شب ال�صندل املحكم مب�سامري حديدية
كبرية وظل يتنقل بها الربعة اع��وام ،من
ب�ل�اد ف��ار���س اىل ال�ه�ن��د وال�ب�ح��ر العربي
والعراق و�سوريا حتى و�صلت مع�شوقته
البغدادية اىل روما ،فيقوم ب�إنزالها بيديه
يف � �ض��ري��ح اال�� �س ��رة يف اج �م��ل كنائ�س
روما ،واىل هذا اليوم ترقد هذه املع�شوقة
البغدادية يف ق�صر ديلالفاليه الذي ا�صبح
مزار ًا للع�شاق.
وف�ضالعن اهتماماته املتنوعة برتجمة
ادب الرحالت ،فقد كان االب ح��داد مهتما
بالتاريخ اال�سالمي والرتاث الكن�سي عامليا
وحمليا (ال �سيما التاريخ الكن�سي للمو�صل
وبغداد) وقام بتحقيق خمطوطات و�سري
ذاتية عديدة ،وكان ح�سا�سا لطريقة كتابة
التاريخ بطريقة انتقائية.
م �ث��ال ذل��ك ان��ه ك��ان م�ن��زع�ج��ا م��ن طريقة
كتابة كتاب "ح�ضارة العراق" وهو كتاب
�ضخم يقع يف حدود  13جملدا ،وزع على
نطاق وا�سع وطبع طباعة انيقة ،و�شارك
بكتابته جمموعة من امل�ؤرخني العراقيني
حتت رعاية الدولة ،وكان يعك�س توجهها
االيديولوجي نحو �أع��ادة كتابة التاريخ
م��ن وجهة نظر ر�سمية ،ي�صف االب هذا
الكتاب بقوله " قلبت اوراق��ه ومل يجذبني
تناوله للتاريخ ،يجب كتابة التاريخ بدون
حتيز �أو اف �ك��ار ج��اه��زة ،مل ين�صف هذا
الكتاب امل�سيحيني ودوره ��م يف ح�ضارة
العراق ،نحن نعرف مثال ان تكريت كانت
قاعدة م�سيحية مهمة عرب التاريخ وكان
بها كنائ�س وادي��رة وحافظت على هويتها
امل�سيحية حتى مراحل مت�أخرة".
ر�أى االب بطر�س ان غزو العراق يف العام
 2003فكك املجتمع العراقي ،وخرب البالد
بحيث مل يعد يتعرف عليه ،يقول " ولدت
يف مدينة تتعاي�ش فيها االدي��ان وتتالقح

فيها الثقافات ،ويف �شارعنا كنا العائلة
امل�سيحية ال��وح �ي��دة وال�ب�ق�ي��ة م�سلمون،
نلعب ون ��أك��ل ونعي�ش م�ع��ا ،ث��م جئت اىل
بغداد وع�شت وتنقلت يف مناطق الكرادة
و البلديات ومعظم �سكانها من ال�شيعة،
ويف احلرب مع ايران عندما كان ال�شهداء
يتقاطرون وترفع الفتات النعي ال�سوداء مل
نكن نفرق بينهم ،وكنت اذهب اىل جمل�س
العزاء ف�أرى الراحة يف وجوه النا�س وهم
ي��رون الق�س ي�صلي ،وه��م بدورهم كانوا
ي�ت�ق��اط��رون اىل الكني�سة يف منا�سباتنا
الدينية ،لقد ت�شتتنا بعد  2003وتفرقنا"
كما ذهب اىل ان االحداث التي اعقبت انهيار
الدولة ب�سبب الغزو� ،أثرت بقوة على هوية
امل�سيحيني ،يقول "نحن م�سيحيون وكفى،
بغ�ض النظر عن الت�سميات الكثرية التي
تطلق علينا االن ،يف �صغري تعلمت تعبري
"االمة العراقية" يف امل��دار���س ،مل نتعلم
�سوى بذل اجلهد لبناء �أم��ة ومل نكن نفهم
�شيئا عن التع�صب الدياننا او مذاهبنا او
طوائفنا"
حتى وفاته كان االب حداد اخر امل�ؤرخني
املتخ�ص�صني بتاريخ امل�سيحية يف العراق
يف القرن التا�سع ع�شر والع�شرين ،وقد تابع
بعمله هذا عمل وتقاليد م�ؤرخني تخ�ص�صوا
يف جماله ،نذكر منهم :االب ادي �شري وهو
كلداين كتب تاريخ الكني�سة ،ويعد �أول من
اهتم مبجموعات املخطوطات وفهر�سها
ون�شر الفهار�س بالفرن�سية العام ،1907
قتل  1915يف تركيا يف اح��داث املجازر
ال�شهرية ،و بطر�س ن�صري امل�شهور بكتابه
"ذخرية االذهان" الذي طبع يف جملدين
قبل اندالع احلرب العاملية االوىل ،واخرهم
االب "البري ابونا" ال ��ذي م��ا ي ��زال حيا
يرزق ويقيم االن يف مطرانية الكلدان يف
كركوك.
ظل هذا احلار�س الويف للذاكرة الكلدانية
ي�ج�ل����س يف م�ك�ت�ب��ه يف كني�سة �سلطانة
ال��وردي��ة حماطا ب ��أالف الكتب ،يت�أمل من
نافذة الذاكرة جموع امل�سيحيني تتدفق اىل
بغداد مت�أمال تاريخ مدينة حية ا�ستقطبت
خ�يرة ال�ع��وائ��ل املو�صلية ،وي��دي��ر ر�أ�سه
ليتملى م��ن ن��اف��ذة مكتبه � �،ش��وارع مدينة
حت�ت���ض��ر وه ��ي ت���ش�ه��د ه �ج��رة م�سيحية
معاك�سة ،فتتفرق العوائل وتذوب هويتهم
يف املنايف ،وكم�ؤرخ يقف بني نافذة مكتبه
ونافذة الذاكرة متلكه خوف من ان ي�صبح
م�سيحيو العراق اليوم مثل يهود العراق
باالم�س جمرد ذكرى عابرة.

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010

سيرة ذاتية بقلم سعد سلوم

االب بطر�س يتو�سط عدد من تالمذته يف الكني�سة
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بطرس حداد

رج� ��ل ال �ت �ص��ان �ي��ف ال��ع��راق��ي��ة المتنوعة

دّ .
سيار الجميل

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010

مقدمة :الرحلة االبدية

رحل عن دنيانا قبل أيام  ،المؤرخ العراقي الدكتور األب بطرس حداد ،راعي كنيسة السيدة مريم العذراء ببغداد ،وهو من
جيل عراقي اشتهر بنشاطه وفاعليته في العقود األخيرة من القرن العشرين .ويعد الرجل واحدًا من المثقفين العراقيين الذين
خدموا العراق وتاريخه ومجتمعه خدمة مثالية ..عاش ومات وهو يحمل بيديه مشعل محبة وزهور سالم ،وأسدى للمكتبة
العربية العدد الكبير من األعمال المهمة التي يحتاجها العراقيون لفهم جوانب أساسية من تاريخهم ومجتمعهم وتراثهم..
كما كان الرجل داعية لأللفة والتسامح ..وكان مترجما بارعا لعدد مهم من األعمال التي احكم صنع تعريبها والتعليق عليها
بحكم تمكنه من عدة لغاتّ ..
وتميز أيضا بمنهجه سواء في دراسة الالهوت الكنسي أو دراسة التاريخ المحلي وإثراء جوانب مهمة
يحتاجها المؤرخون ،وخصوصا تلك التي تتعلق بتاريخ العراق الحديث.
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�إنني �إذ اكتب عن الرجل  ،ذلك لأنني
عرفته �شخ�صيا  ،وا�ستخدمت العديد
م��ن �أع�م��ال��ه  ،ووف��اء ل��ه ولكل م��آث��ره ،
وخ�صو�صا يف حتقيقاته التي مل ي�سبقه
�إليها �أحد من امل�ؤرخني العراقيني � ..إذ
كان يختار املعلومات املجهولة واملغيّبة
يف لغات �أخرى  ،ليقوم بتعريبها وكتابة
م�لاح �ظ��ات��ه وال �ت��دق �ي��ق يف احل� ��وادث
والن�صو�ص  ..ولعل �أهم خ�صلة ميتاز
بها بطر�س حداد ترجماته املمتازة لعدد
من ن�صو�ص الرحالت املهمة التي �ألقت
�أ�ضواء �ساطعة على تواريخ ومراحل
أم�س احلاجة
و�أمكنة و�أحداث  ..نحن ب� ّ
�إىل معرفتها  .دع��ون��ا نتوقف اليوم

عند �شخ�صية م�سيحية كلدانية عراقية
متيزت بنمط خا�ص يف حياتها  ،وبنهج
خا�ص يف عطائها .
لقد تنوعت حياة الأب الراحل بطر�س

ح ��داد ت�ن��وع��ا ك �ب�يرا  ،ف�ه��و رج��ل دين
وخمت�ص ب��ال�لاه��وت وراع ��ي كني�سة
وم�ترج��م ن���ص��و���ص ق��دمي��ة ع��ن لغات
�أخ���رى  ،وحم�ق��ق ل �ت��واري��خ  ،وكاتب

حداد من ابرز المهتمين بالفلسفة  ،وكان يؤمن
بالتسامح بين األديان  ،مؤكدا أن التعصب "أول
الخطوات الخطرة التي تؤدي إلى الحروب الطائفية
يردد دوما  ،وقبل كل هذا وذاك
والنزاعات" كما كان ّ
كان عاشقا للعراق وأهله .

�سري وتراجم  ،وفنان يع�شق املو�سيقى
ور�سام
والغناء  ،وميتلك �صوتا �شجيا ّ ،
ت�شكيلي وخطاط ماهر  ،و�أديب ومتكلم
يع�شق الكتاب والنا�س ويبث ال�سالم

واملحبة ويحمل ال��زه��ور للآخرين ..
وح��داد من اب��رز املهتمني بالفل�سفة ،
وك��ان ي��ؤم��ن بالت�سامح ب�ين الأدي ��ان ،
م ��ؤك��دا �أن التع�صب "�أول اخلطوات
اخل��ط��رة ال �ت��ي ت�� ��ؤدي �إىل احل ��روب
الطائفية والنزاعات" كما ك��ان يردّد
دوم��ا  ،وقبل كل هذا وذاك كان عا�شقا
للعراق و�أهله .

حياته وتكوينه

ول ��د الأب ب�ط��ر���س ميخائيل يو�سف
مقد�سي رف��و ح��داد يف مدينة املو�صل
 25ت�شرين الثاين  /نوفمرب عام 1938
م  ،وا�سمه احلقيقي ( ناظم ) قبل �أن
ق�سا ويت�سمّى ببطر�س وهو
ي�صبح ّ
�سليل �أ�سرة كلدانية معروفة بخدماتها
والتزاماتها الدينية  ،كان جده يو�سف
�شما�س ًا ،وقد رعى حفيده رعاية كبرية ،
فكان �أن ت�أثر به ت�أثرا كبريا منذ �صباه
املبكر  ،وخ�صو�صا عندما ك��ان يرتدد
على الكني�سة رفقة �إخوته و�أ�صدقائه
 ..وق��د �ساعده يف ذل��ك  ،انخراطه يف
مدر�سة عريقة كانت قد ت�أ�س�ست منذ
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر
يف قلب املو�صل وه��ي بجوار كني�سة
�شمعون ال�صفا  ،فعرفت بنف�س اال�سم

 ..وكانت ومل تزل حية وقد تخرج يف
�أروقتها الآالف امل�ؤلفة من �أبناء املو�صل
م�سيحيني وم�سلمني  ..وهي من �أ�شهر
مدار�س الكلدان يف العراق حتى اليوم
 ،وق ��د ج�م�ع��ت م�ع�ظ��م �أب��ن��اء الطائفة
الكلدانية يف منطقة ال�ساعة باملو�صل .
بعد �أن �أنهى ال�صبي ناظم حدا ّد  ،تلمذته
الأوىل  ،وك� ��ان ن��اج �ح��ا يف درا�سته
االب�ت��دائ�ي��ة  ،ع��زم على االن �خ��راط يف
ال�سلك الكهنوتي� ،إال �أن �أباه و�أمه منعاه
من ذلك  ،كونه مل يزل �صبيا �صغري ال�سن
 ،فكان �أن در���س يف مدر�سة متو�سطة
حكومية وما �أن �أكمل �سنته الأوىل فيها
حتى اندفع نحو احلياة الدينية اندفاعا
جارفا  ،فانخرط يف املعهد الكهنوتي
خ��ري��ف  1951و�أك� �م ��ل ف �ي��ه درا�سته
الإعدادية والثانوية  .ثم انخرط راهبا
والتحق باملعهد البطريركي يف املو�صل
�سنة  ، 1954ويف نهاية تلك ال�سنة � ،أي
يف �صيف  ، 1954اختري من قبل الإدارة
الكن�سية لإكمال درا�سة الباكالوريو�س
واملاج�ستري وال��دك�ت��وراه يف اجلامعة
االورب��ان�ي��ة (بروبغندة) يف ايطاليا ،
ف�سافر �إىل روم��ا  ،وفيها ن��ال �شهادة
الباكالوريو�س �سنة  ، 1957وبعدها
�أك �م��ل درا� �س �ت��ه ال�ع�ل�ي��ا  ،ف �ن��ال �شهادة
املاج�ستري يف الفل�سفة �سنة  1961ويف
نهاية تلك ال�سنة تخرج ق�سي�س ًا .
وكان قد ر�سم يف  20دي�سمرب  /كانون
الأول  ، 1961ثم عاد ثانية لينال �شهادة
الدكتوراه يف ال�لاه��وت �سنة . 1964
رج��ع �إىل ال�ع��راق وه��و بهيئة العلماء
 ،وع�ّي�نّ دي�ن�ي��ا يف كني�سة �أم املعونة
باملو�صل  ،تلك التي ا�شتهرت برو�ضتها
ومدر�ستها يف منطقة الدوا�سة باملو�صل
 ،وكنت اح��د تالميذ رو�ضتها اجلميلة
ع ��ام  .. 1955ومل ي�ل�ب��ث �أن انتقل
ال��راح��ل �إىل ب �غ��داد �سنة  1966بعد
�أن م�ك��ث �أك�ث�ر م��ن �سنتني م��ن حياته
العملية يف املو�صل  ،فرحل �إىل بغداد
ب�ن��اء على طلب خ��ا���ص م��ن البطريرك
ال��راح��ل بول�س ال �ث��اين �شيخو ليقوم
بتدري�س ال�ت��اري��خ الكن�سي يف املعهد
الكهنوتي البطريركي الكلداين مبنطقة
ال���دورة حتى �سنة � ، 1968إذ ّ
ق�ضى
ق��راب��ة �سنتني ه�ن��اك  ،وك��ان��ت تلك من
ابرز حمطات حياته  ،وخ�صو�صا �إبان
عمله م�شرفا على �أر�شيف البطريركية
 ،حيث اطلع ب�شكل معمق على وثائق
تت�صل بتاريخ امل�سيحية يف العراق ،
ثم نقلت خدماته �إىل كني�سة مار يو�سف
يف منطقة الكرادة داخ��ل ببغداد  ،وقد
ا�ستمر فيها ق��راب��ة ع�شر �سنوات � ،إذ
نقلت خدماته �إىل كني�سة م��ار بيثون
يف منطقة البلديات بني �سنتي 1978
و . 2001
ويف � �س �ن��ة ، 2001نقل الأب بطر�س
�إىل كني�سة م��رمي ال�ع��ذراء �أو �سلطانة
الوردية يف منطقة ك��رادة خ��ارج  ،وقد
وافاه اجله وهو مل يزل فيها  .واملعروف
عنه  ،انه عمل �سكرتري ًا لرئي�س الطائفة
الكلدانية منذ العام � 1989أي يف عهد
ال �ب �ط��ري��رك ال ��راح ��ل روف��ائ �ي��ل الأول
بيداويد ،وا�ستمر يف مهمته �أي�ضا على
عهد خلفه البطريرك ( الكاردينال الحقا
) عمانوئيل ال�ث��ال��ث ديل  .لقد عاونه
و�ساعده الق�س يو�سف ج ��زراوي اثر
مرافقته له يف �سلطانة الوردية  ،وكان
بطر�س ح��داد ق��د راج��ع �أع�م��ال تلميذه
وقر�أها و�صلحها له  .لقد ا�ستمر الأب
بطر�س يف من�صبه �إال �أن �سوء حالته
ال�صحية دفعته يف �سنة � 2006إىل طلب
�إعفائه من املن�صب الذي م��ازال �شاغر ًا

من بعده ،كما كان الرجل احد �أع�ضاء
هيئة حترير جملتي بني النهرين وجنم
امل�شرق .وكانت له مُ�شاركاته يف العديد
من امل�ؤمترات الكن�سية املحلية والعربية
والدولية  .لقد رحل بطر�س حداد يوم
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بعد �أن رقد رقدته الأخرية يف م�ست�شفى
الراهبات ببغداد  ،وتويف عن � 75سنة
اثر تدهور �صحته � ،إذ عانى من �أمرا�ض
ع�ضال بعد ن�ضاله �ضد مر�ض ال�سكري
 ،وق��د اح ��دث رح�ي�ل��ه �أ��س�ف��ا ك �ب�يرا يف
الأو�ساط االجتماعية العراقية  ..و�شيّع
ت�شييعا ر�سميا و�شعبيا ببغداد .

لقاء واحد مع الرجل  :ما الذي
عرفته فيه ؟

ل�ق��د التقيت ب��ال��رج��ل م��رة واح� ��دة يف
حياتي عندما كنت معيدا يف جامعة
امل��و��ص��ل ب��ال�ع��راق ع��ام  ، 1974وكان
ذل��ك يف مكتب ال�صديق الأب الراحل
ط �ي��ب ال��ذك��ر ال��دك �ت��ور ي��و� �س��ف حبّي
بكني�سة ال �ك �ل��دان ب��امل��و��ص��ل مبنطقة
ال�ساعة ق��رب كني�سة م�سكنتا  ،وكنت
يف مقتبل ال�شباب  ،وق��د �ساعدين يف
ترجمة بع�ض الن�صو�ص والوثائق
عن االيطالية  ،ومل��ا رحلت عن العراق
ع��ام  1976طالبا للعلم يف بريطانيا
 ،حم ّلني ببع�ض الأوراق املهمة منها
وثيقة �سريانية مهمة ن�شرها يف ما بعد
 ،كما ك��ان الأب الدكتور يو�سف حبي
وا�سطة العقد بيننا  ( ،و�س�أقف وقفة
م�ط��ول��ة ع�ن��د ذك ��رى ال���ص��دي��ق الراحل
يو�سف حبي )  ..فعالقتي العلمية به
و�صداقتي معه كانت �أقوى من عالقتي
بالراحل بطر�س حداد  ،وبالرغم من ذلك
 ،ف�إنني وجدت الراحل حداد كما وجده
كل الباحثني والطلبة الذين ق�صدوه ،
ف�ضال عن معارفه الآخرين  ،انه ال يبخل
بامل�ساعدة العلمية لكل من يطلبها منه ،
وقد وجدته خبريا يف �ش�ؤون الرحالة
الأوربيني الذين جابوا املنطقة كلها منذ
�أربعة قرون م�ضت  ،وخ�صو�صا  ..انه
كان ي�ؤمن �إميانا را�سخا باملعرفة  ،وهو
دمث الأخالق وطيب املع�شر  ..وال يعرف
عنه �إال تكري�س وقته للقراءة والكتابة ،

مع تدقيقه امل�ضني للجمل والعبارات
� ..إذ كثريا ما يف ّكر مبا يكتبه  ،ويعيد
قراءته والت�أمل فيه  ،ثم يعيد كتابته من
جديد  ..واعتقد �إن هذه من �أهم خ�صال
العلماء  ..كان متوا�ضعا وهي �سجية
�أخرى من �سجاياه املتعددة .
وم��ن هواياته و�إب��داع��ات��ه انغماره يف
ف��ن ال��ر��س��م واخل��ط � ،إذ ميتلك حا�سة
فنية عالية امل�ستوى  ،ف�ضال عن �إجادته
للمقامات العراقية ومعرفته بالأنغام
والأحل��ان الكن�سية وع�شقه للمو�سيقى
الكال�سيكية  ..كان يبحث عن كل جديد
م��ن الإ�� �ص���دارات وم���ض��ام�ين املجالت
 ..ك��ان دائ��م احل�ضور ل�شارع املتنبي
ببغداد � ،إذ يرتاده دوما القتناء ما يرغب
فيه  ،وي��دل��ف على مكتبة املثنى التي
يلتقي فيها العديد من �أ�صدقائه  ..لقد
وجدت عنده نزعة ع�شق التاريخ �أكرث
بكثري م��ن نزعته يف ح��ب ال�لاه��وت ..
�أذكر كم كان يعتني بتاريخ املو�صل �إبان
القرون الأخ�يرة  ،وقد جمع معلومات
وا�سعة عن �شخ�صياتها امل�ؤثرة ودور
رج��ال �ه��ا ال�ن�ه���ض��وي�ين  ،و�إ�سهاماتهم
يف رف��د النه�ضة العربية بكل جديد ..
كذلك �أتذكر انه كان قد اعتنى بالأحداث
املريرة التي حفل بها العراق �إبان القرن
الثامن ع�شر  ،وخ�صو�صا تداعيات حملة
نادر�شاه وح�صاره للمو�صل عام 1743
م  1156 /هـ  ،وم��ا ج��رى للم�سيحيني
امل��وا��ص�ل��ة ال��ذي��ن يقطنون يف القرى
والبلدات التي حتيط باملو�صل معتمدا
يف ذلك على وثائق �سريانية ك�شف عن
بع�ضها لأول مرة ..
ولقد ا�ستفدت من املعلومات التي �أمدّين
�إياها من خالل مرا�سالت الأب الدكتور
يو�سف حبي يف ت�أليفي كتابي املو�سوم
( ح�صار املو�صل واندحار نارد�شاه عام
 . ) 1743وك�ن��ت مطلعا على جهوده
التي بذلها رفقة الأب الراحل الدكتور
حبي لت�أ�سي�س جملة بني النهرين وقد
دعاين الرجالن للإ�سهام فيها  ،فن�شرت
ع��دة درا��س��ات تاريخية على �صفحاتها
منذ العام  ، 1975والبد من ذكر جهود
ك��ل م��ن الأب��وي��ن الدكتور ج��اك ا�سحق
والدكتور لوي�س �ساكو اللذين وا�صال

لقد التقيت بالرجل مرة
واحدة في حياتي عندما كنت
معيدا في جامعة الموصل
بالعراق عام  ، 1974وكان
ذلك في مكتب الصديق األب
الراحل طيب الذكر الدكتور
يوسف ّحبي بكنيسة الكلدان
بالموصل بمنطقة الساعة قرب
كنيسة مسكنتا  ،وكنت في
مقتبل الشباب  ،وقد ساعدني
في ترجمة بعض النصوص
والوثائق عن االيطالية  ،ولما
رحلت عن العراق عام 1976
طالبا للعلم في بريطانيا

العمل معا يف �إ�صدار جملة بني النهرين
 ،كما ك��ان بطر�س ح��داد قد خ��دم �أي�ضا
جملة جن��م امل���ش��رق  .وتعترب �أعماله
يف كل من املجلتني ذات قيمة تاريخية
كبرية  ،و�أكاد �أقول �أن املعلومات التي
ت�ضمنتها مقاالته �سواء على م�ستوى
التحقيق � ،أم على م�ستوى الرتجمة ،
تكاد تكون جديدة يف معظمها  ،وغري
معروفة للم�ؤرخني  ..وهنا تكمن �أهمية
بطر�س ح��داد م ��ؤرخ��ا  .وك��ان بطر�س
حداد ع�ضوً ا يف املجمع العلمي العراقي
( هيئة اللغة ال�سريانية)  ،كما كانت له
ع�ضويته يف احتاد كتاب العراق  ،ويف
دائ��رة التاريخ وال�تراث  .وك��ان يتمتع
بعالقات مُميزة يف الأو��س��اط الثقافية
ال �ع��راق �ي��ة وال ��دول� �ي ��ةُ ،م �ن �ف �ت��حً ��ا على
اجلميع ،ف�أحبه اجلميع.

أعماله وتصانيفه
 /1المجالت التي نشر فيها

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010

وخالل هذه املدة الطويلة  ،انكب الرجل
على �إنتاج �أعمال مهمة له  ،وخ�صو�صا
مقاالته وترجماته التي �سجلت با�سمه
بعد ن�شرها يف �أمهات املراجع واملجالت
العراقية والعربية منذ اكرث من ثالثني
�سنة  .ولقد �ساعده يف ذلك  ،مهارته غري
العادية يف اللغات الأوربية كاالنكليزية
والفرن�سية وااليطالية  ..كما ك��ان قد
در���س الالتينية فعرف �أ� �س��رار العديد
من املرادفات وامل�صطلحات  ..لقد ملأ
حياته بامل�سائل العلمية والثقافية ،
وكان على عالقة را�سخة وقوية بالعديد
من العلماء ورجال املعرفة  ،كما انه احد
�أع�ضاء هيئة حترير جملتي بني النهرين
وجنم امل�شرق  .ن�شر يف جمالت عراقية
وعربية متنوعة  ،منها  :جملة �آفاق
ع��رب �ي��ة  ،وجم �ل��ة ال �ف �ك��ر امل���س�ي�ح��ي ،
وجملة بني النهرين ( وكان �أحد �أع�ضاء
حت��ري��ره��ا)  ،وجم �ل��ة ق��اال ��س��وري��اي��ا ،
وجملة املجمع العلمي العراقي ( هيئة
ال�ل�غ��ة ال���س��ري��ان�ي��ة)  ،وجم �ل��ة االحت��اد
ال�سرياين  ،وجملة جنم امل�شرق( �أحد
�أع���ض��اء حت��ري��ره��ا)  ،وجم�ل��ة الطائفة
الكلدانية يف حلب  ،وجم�ل��ة امل ��ورد ،
وجملة ربنوثا (للرهبان الكلدان)  ،و
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األب بطرس حداد
ومقومات المثقف المسيحي
د .نصير الكعبي
العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010

ن�شرة الكني�سة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�صدرها
ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ال �ك �ل��دان �ي��ة يف مطلع
ال�ستينيات ، .وجملة القيثارة ( التي
ت�صدرها الر�سالة الكلدانية يف لندن) ،
ون�شرة ال�شهيد ( �أ�س�سها �أثناء خدمته
يف كني�سة ال�شهيد مار بثيون  ،ون�شرة
ال�ع�ه��د( ل��راه �ب��ات ال �ك �ل��دان)  ،ون�شرة
ال��وردي��ة ( كني�سة �سلطانة ال��وردي��ة) ،
وجملة امل�سارات .

 /2أعماله الكنسية في
التاريخ المسيحي
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� �ص��درت ل�ل��أب بطر�س ح� �دّاد ع�شرات
االعمال املتنوعة والنتاجات املهمة التي
توزعت ت�صانيفها بني ترجمة وحتقيق
وت�أليف ،نذكر منها :من باكورة اعماله
يف ال �ت��اري��خ ال�ك�ن���س��ي  ،املُ��ر� �ش��د �إىل
ال�ق�دّا���س ال�ك�ل��داين  ،وك��ذل��ك البُ�شرى
ال �� �س��ارة ،وت��رج��م ال �ت��اري��خ ال�صغري
واي�ضا الفاتيكان  ،وكتب عن الرهبنيات
ال�ن���س��ائ�ي��ة يف الكني�سة ال�ك�ل��دان�ي��ة ،
وعن رهبانية بنات مرمي الكلدانيات ،
وكرا�س �أخواتكم الراهبات الكلدانيات
وك�ت��ب �أي�ضا � :صفحات نا�صعة عن
البطريرك �شيخو يف طبعتني -1972
 ، 1980ت �ن��اول م��و��ض��وع املُعجزات
بالتعاون مع الأب فرن�سي�س املُخل�صي
 ،وك �ت��ب اي �� �ض��ا ع ��ن ت�لام �ي��ذ امل�سيح
بالتعاون مع الأب فرن�سي�س املُخل�صي
 ،وع��ال��ج باخت�صار م��و��ض��وع ي�سوع
بح�سب م�ت��ى ُ
(ط �ب��ع مبنا�سبة �صالة
ُ
الأربعني ل�ل�أب فرن�سي�س املخل�صي) .
وع��ن كتاباته عن قلب ي�سوع الأقد�س
وطبع �أي� ً���ض��ا ع��دة طبعات يف العراق
 ،وعن قدي�سة ريتا ( طبعتني) ، .وعن
م��ار �إيليا احل�يري  .وترجم مو�ضوع
ال �� �ص�لاة ال��رب �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع الأب
فرن�سي�س املخل�صي  .و�ص ّنف فهار�س
املخطوطات ال�سريانية والعربية يف
خزانة الرهبنة الكلدانية بالتعاون مع
الأب ( املطران) الدكتور جاك �إ�سحق(
جزءين) .و�أ ّرخ لدير ما اورها  ،و�أي�ضا

 :ال�شهر املرميي الذي طبع بعدة طبعات
يف ال��ع��راق  .و�أ ّرخ ك�ن��ائ����س بغداد
ودي��ارات�ه��ا  ،ويعد ه��ذا العمل من �أهم
�أعماله  ،بحيث يعد مرجعًا يف تاريخ
كني�ستنا وتاريخ بغداد احلديث .وحقق
عن �أبر�شية عقرة الكلدانية  ،وترجم عن
امل�ؤ�س�سات البطريركية  .وقام بطر�س
حداد بتحقيق نبذة يف تاريخ املدر�سة
الكهنوتية البطريركية يف املو�صل
والتي كتبها اخلوري دا�ؤد رمو ..

 /3ترجماته لليوميات
والرحالت المهمة

وحقق يوميات احلرب العاملية الأوىل
(ال �ط �ب �ع��ة الأوىل �أم��ري��ك��ا .)1997
وي��وم �ي��ات احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة الثانية
(الطبعة الثانية �ضمن من�شورات كني�سة
م ��ار ك��ورك�ي����س ال �ك �ل��دان �ي��ة)  .وحقق
خمت�صر الأخ�ب��ار البيعية  ،ون�شره .
وترجم عن االيطالية رحلة ديلال فالية
�إىل العراق ( ال�سائح العا�شق)  ،ط 1
2000و ط .2004 2وكتب وح ّقق ُنبذة
يف تاريخ املدر�سة الكهنوتية للخوري
داود رمو من�شورات املعهد الكهنوتي
بغداد .2002
واعتقد �أن �أه��م �أعماله ه��ي ترجماته
ال��دق�ي�ق��ة مل��ا ن���ش��ره ع ��دد م��ن الرحالة
الأجانب الذين ج��اءوا اىل العراق يف
�أزم� ��ان خمتلفة م��ن ال�ع���ص��ر احلديث
 ،وك�ت�ب��وا ع��ن م���ش��اه��دات�ه��م ل�ل�ع��راق ،
وخ���ص��و��ص��ا م��ا ��س�ج�ل��وه م��ن �أح ��داث
وم�شاهد يف العديد من املدن والبلدات

 ..من �أعماله يف هذا الباب  ،ترجمته
�ات م��ن رحلة
ع��ن ال�ف��رن���س�ي��ة م�ق�ت�ط�ف� ٍ
تيفنو �إىل ال �ع��راق ن�شرها يف جملة
ب�ين ال�ن�ه��ري��ن ( ،)1974وت��رج��م عن
االنكليزية رح�ل��ة تايلر �إىل العراق،
ون�شرها مبجلة املورد ( )1982العدد،1
ك�م��ا ت��رج��م ت�ق��ري��ر امل �ط��ران ب��اي�ي��ه عن
العراق وه��و باللغة الالتينية ون�شره
يف جملة بني النهرين ( )1983وترجم
ع��ن الالتينية �أي�ضا الرحلة ال�شرقية
للأب فيليب الكرملي ون�شرها يف جملة
املورد ()1989العدد ،4وكتب عن رحلة
البطريرك يو�سف �أودو �إىل روما �سنة
1869م  ،وترجم عن االيطالية رحلة
فيدريجي �إىل ال �ع��راق امل�ن���ش��ورة يف
جملة املورد ()1989العدد 4و�أي�ضا عن
االيطالية له رحلة ديلالفاليه �إىل العراق
 ،وقد طبعت ببغداد �سنة  ،2001وترجم
اي�ضا رحلة �سب�ستياين �إىل العراق �إبان
القرن ال�سابع ع�شر  ،ون�شرت ببغداد
�سنة  ، 2004ويف هذه ال�سنة �صدرت له
رحلة �أخرى عن الفرن�سية هي رحلة من
بغداد �إىل حلب للوي جاك رو�سو ،ويف
�سنة  ، 2005كما ترجم عن الفرن�سية
رحلة جلان �إىل العراق ،وطبعت بكتاب
م�ستقل يف بغداد �سنة  ،2009وترجم
كذلك عن االيطالية رحلة الأب فن�شن�سو
�إىل ال �ع��راق  ،وق��د طبعت ال��رح�ل��ة يف
�اب م�ستقل مب��دي�ن��ة امل��و��ص��ل �سنة
ك �ت� ٍ
 ، 2009كما �صدرت له ببغداد رحلتان
ايطاليتان هما رحلة بالبي �إىل العراق
ورحلة اوج�ين فالندان بعنوان رحلة

لقد ترك بطرس حداد عددا كبيرا من المقاالت
المنشورة  ،ولعل أهمها  ،تلك التي عالج فيها
مواطن المخطوطات السريانية في العراق  ،وما
كتبه عن روفائيل مازجي بالموصل  ،وتفصيالت عن
معهد شمعون الصفا الكهنوتي لبطريركية الكلدان

يف مابني النهرين.
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لقد ت��رك بطر�س ح��داد ع��ددا كبريا من
املقاالت املن�شورة  ،ولعل �أهمها  ،تلك
ال�ت��ي ع��ال��ج فيها م��واط��ن املخطوطات
ال�سريانية يف ال�ع��راق  ،وم��ا كتبه عن
روفائيل مازجي باملو�صل  ،وتف�صيالت
ع��ن معهد �شمعون ال�صفا الكهنوتي
لبطريركية الكلدان  ،ف�ضال عن ر�ؤ�ساء
املعهد الكهنوتي ،وكتابته عن البطريرك
جرجي�س عبد ي�شوع خياط ودوره يف
املو�صل  ،ف�ضال عن كتابته عن �أر�شيف
البطريركية الكلدانية  ،وع��ن القالية
الأب��وي��ة يف املو�صل  .كما وق��ف وقفة
حتليلية عند حملة نادر�شاه على العراق
��س�ن��ة  1145ه �ـ يف وث�ي�ق��ة �سريانية
 ،ون���ش��ره��ا يف جم�ل��ة ب�ين ال�ن�ه��ري��ن ،
وت�ن��اول بالتف�صيل املطبعة الكلدانية
يف امل��و��ص��ل  ،وع��ال��ج ت��اري��خ الكلدان
يف حلب  ،كما ك��ان��ت ل��ه م�ساهمة �أو
ك�م��ا ا��س�م��اه��ا حم���اوالت ال �ت �ق��ارب بني
الكني�ستني الكلدانية والآث��وري��ة  ،كما
اعتنى بتاريخ البطريرك يو�سف �أودو
وو�صيته الأخرية  ،وكتب عن مذكرات
ب �ط��ري��رك ج��دي��د  ،ف���ض�لا ع��ن �أخ �ب��ار
املعهد البطريركي على عهد البطريرك
م��ار �إيليا عبو اليونان يف املو�صل ،
وكتب ع��ن ال�سائح العا�شق  ..ون�شر
مقالته التي ت� ّأ�سى فيها �صديقه الراحل
ب�ع�ن��وان الأب ي��و��س��ف َح � ّب��ي وداعً � ��ا ،
وك �ت��ب ع��ن ع�م��ل ف�ن��ي ن�ه���ض��وي قدمي

بعنوان " العفو �أق��رب �إىل التوبة " ،
وهي م�سرحية كتبت باملو�صل وترجع
�إىل �سنة 1887م)  ،كما ن�شر بع�ض
�أوراق متناثرة يف خزانة البطريركية
الكلدانية العامرة � ،إ�ضافة �إىل عربه
يف باب عربة من الأم�س يف جملة الفكر
امل�سيحي  ،وكتب عن م�سيحيي بغداد
ب�ين امل��ا� �ض��ي واحل��ا� �ض��ر  ،وه��ي �آخ��ر
مقاالته .
و�أخريا  :ماذا اقول يف رجل الت�صانيف
العراقية ؟
�أق� ��ول  ،ه��ذه ر�ؤي� ��ة خم�ت��زل��ة ج��دا عن
بطر�س ح��داد ال��ذي ا�سميته منذ زمن
ب �ع �ي��د ب��رج��ل ال �ت �� �ص��ان �ي��ف العراقية
املتنوعة  ،ال��ذي �أث��رى املكتبة العربية
والثقافة العراقية مبعلومات جديدة مل
تكن معروفة �سابقا  ..وهنا تتحدد قوة
�شخ�صية هذا الرجل ومقدرته وذكائه
يف اختيارات ممتازة مل ي�سبقه �إليها
احد  ،فك�شف لنا وللأجيال القادمة عن
مواد تاريخية غاية يف الأهمية � ..إنني
هنا يف نهاية املطاف و�أنا �أودّع بطر�س
ح ��داد وداع���ا نهائيا � ،أن ي�ك��ون مثال
ومنوذجا حيا وم�ؤثرا لكل الدار�سني
وامل� ��ؤرخ�ي�ن يف ال �ع��راق ع�ل��ى امتداد
الأجيال القادمة  ..وان يرى الإن�سان
القدرة الكبرية لهذا الرجل  ،وما �أفناه
من عمره وزمنه خدمة للثقافة العراقية
 ..لقد انفتح الرجل طوال حياته على
الثقافة العراقية وال�تراث العراقي من
دون �أن يتقوقع وينطوي بني جدران
البيع والكنائ�س  ..ومن دون �أن يق�ضي
كل حياته يف م�شكالت الالهوت ال�صعبة
 ..لقد وازن ب�شكل دقيق بني متطلبات
ح�ي��ات��ه ك��رج��ل دي ��ن  ،وب�ي�ن تطلعاته
ومواهبه وهواياته وواجباته كرجل
علم  ..وبقدر ما خ��دم طيفه الكلداين
خدمة دينية �صرفة يف حياته الدينية ،
فلقد خدم العراق والعراقيني علما و�أدبا
وثقافة وتراثا يف حياته املدنية ..
www.sayyaraljamil.com

رمبا الإ�شكالية الأكرث حتدي ًا يف معاجلة
ال�شخ�صيات ذات ال�ت��أث�ير العميق يف
حقولها وتخ�ص�صاتها العلمية الدقيقة ان
اغلب ما يكتب عنها ي�أخذ ال�شعوري ًا �صفة
التبجيل واحلفاوة املفرطة حد العاطفة
اجلاحمة.
بذلك ت�ضيع فر�صة التنقيب الفعلي يف
الك�شف عن خبايا وعنا�صر القوة التي
�أظهرت هذه ال�شخ�صية �أو تلك ،فاملنهج
العلمي ال�ق��ومي يفر�ض ان ت�شرح تلك
ال�شخ�صيات وي�سلط عليها مب�ضع النقد
ال��ه��ادف وال �ك��ا� �ش��ف ع��ن م�ضموراتها
امل�سترتة يف ال�غ��ال��ب وال�ت��ي تعد ابرز
مقومات تفوقها،لكن هذا اليعني مطلق ًا
التجريح او التقليل من املكانة العلمية.
وبالن�سبة ملثقفي ال���ش��رق امل�سيحيني
ع �م��وم � ًا وم�سيحي ال �ع��راق ع�ل��ى وجه
التخ�صي�ص ه�ن��اك م�ق��وم��ات وعنا�صر
�أ� �س �ه �م��ت يف � �ص �ي��اغ �ت �ه��م و�إع� ��داده� ��م
بال�صورة التي ظهروا عليها ومتيزوا
من خاللها ،ويبدو ان ذلك لي�س مقت�صر ًا

على التاريخ احلديث �أو املعا�صر ،و�إمنا
مرحلة التاريخ الإ�سالمي �أو الع�صور
ال��و��س�ط��ى بح�سب التحقيب الأورب ��ي
وحتديد ًا الع�صر العبا�سي ال��ذي برزت
فيه فئة مميزة وم�ؤثرة يف جمال الفكر
واملهن واملواهب ،ورمبا متابعة فهر�ست
اب��ن الندمي وتاريخ احلكماء والأطباء
البن �أبي ا�صيبعة ي�شري �إىل حجم ذلك
ال�ت��أث�ير وا� �س �ت �ق��راره بو�صفه عن�صرا
م��ن عنا�صر من��و التمدن وديناميكيته
.وال�س�ؤال الذي يثار ما املقومات التي
�أودت �إىل هذا التمايز والتفوق؟
يبدو �إن جزء ًا عظيم ًا من م�سببات ذلك
مرتبطة باملقدمات �أو املمهدات الأوىل
الدافعة نحو هذا التفوق العلمي ،فثنائية
الأغلبية والأقلية الدينية التي يعي�شها
ن�صارى العراق �أو ال�شرق  ،وعلى الرغم
من التفاوت الكمي احلاد الذي يحمله هذا
الت�صنيف  ،فان فيه �أبعادا �سيكولوجية
نف�سية حتاول الأقلية ان تقاومها �أو تعيد
�إنتاجها بال�شكل الذي يجعل منها تعي�ش

حال من التوازي والتناظر عرب الرتكيز
على وج��وده��ا وتفوقها ال�ن��وع��ي �أم��ام
�أغلبية معيارها كمي كا�سح ،وبتف�سري
�آخ� ��ر ه ��ي �إح� ��د �أن� � ��واع اال�ستجابات
الناجحة ال�ت��ي يقدمها جمتمع الأقلية
الديني �أو االث�ن��ي �أح�ي��ان��ا �أم ��ام حتدي
الأغلبية الكمي ،لكن كما ه��و معروف
ان لقانون التحدي واال�ستجابة بيئة
حمددة يجب توافرها وحتققها من اجل
حتقيق اال�ستجابة الناجعة ،واال بدون
ذلك الظرف وال�سياق التاريخي احلاكم
فان نكو�ص�أ وف�ش ًال يف حتقيق املرامي
ق��د ي �ح��دث ،وي �ب��دو ان عملية التفوق
والتمايز هذه قد حتقق لها فر�صا م�ساهم
يف رفدها بالبيئة الطبيعة امل�ساندة لها،
متركز يف ارتباطهم او �صالتهم بالعامل
الغربي املتقدم عرب الكنائ�س واملراكز
البحثية الأورب�ي��ة ا�سهم كثري ًا يف منح
جلهم فر�صا حقيقية للبحث والدرا�سة
والتمر�س العايل ب�إتقان �أك�ثر من لغة
تتعلق باخت�صا�صاتهم الإن�سانية ،ف�ض ًال

ع��ن متر�سهم باللغات احل�ي��ة الرئي�سة
كالأملانية واالنكليزية والفرن�سية ...الخ.
كما �أنهم تعاملوا ب�شكل علمي وم�س�ؤول
مع اللغات ال�شرقية القدمية مثل العربية
وال�سريانية والآرامية وال�سن�س�سكرية
..الخ وهي لغات تتطلب �أجادتها ق�ضاء
�سنوات ط��وال من اجللد واملطاولة من
اجل التعاطي ال�سليم معها.
وك��ان االت�صال املعريف املبكر بالغرب
وم��دار� �س��ه ال ��ذي ح��از عليه الن�صارى
منذ بواكري الع�صر احلديث مل يتحقق
لغريهم من العراقيني اال يف الثالثينيات
واالربعنيات من القرن الع�شرين عندما
ب���د�أت عمليات االب �ت �ع��اث املنظمة اىل
اجلامعات الأوربية وهي بطبيعة احلال
م�ت��أخ��رة وحم ��دودة مقارنة بالباحثني
الن�صارى وابتعاثهم اىل اورب��ا  ،ف�ض ًال
عن ذل��ك دور البعثات التب�شريية التي
ك��ان��ت جت��وب ال�ب�ل��د وه��ي حت�م��ل معها
و��س��ائ��ل التحديث كما ات�ضح ذل��ك يف
ادخ��ال اول مطبعة اىل العراق على يد
االب��اء الدومنيكان يف املو�صل.ويبدو
ان هنالك اك�ثر م��ن جيل م��ن الباحثني
وال �ع �ل �م��اء ال �ن �� �ص��ارى ال��ذي��ن ت�شربوا
ب��ا� �س��ال �ي��ب ال �ب �ح��ث احل��دي �ث��ة وك��ون��وا
ال�ب��داي��ات االوىل لت�شكل جيل املثقفني
الن�صارى يف ت��اري��خ ال�ع��راق احلديث
،ورمب��ا يكون االب ان�ستا�س الكرملي
من ابرز رواد اجليل االول ال��ذي عرف
بتوجهه املو�سوعي العام وتوظيف بع�ض
التقنيات احلديثة يف الكتابة والن�شر
كما انه ا�سهم يف ت�أ�سي�س جملة ثراتية
جت ��اوزت ا� �ص��دا�ؤه��ا ال �ع��راق والبلدان
العربية وه��ي جملة لغة ال�ع��رب ذائعة
ال�صيت  ,والتي احتوت على م�شاركات
ا�ست�شراقية وعربية وعراقية .

وينتمي الراحل االب بطر�س حداد اىل
اجل �ي��ل ال �ث��اين م��ن ال�ب��اح�ث�ين املثقفني
الن�صارى وه��و جيل ع��رف بتخ�ص�صه
الدقيق وغزارة انتاجه العلمي ففيه ظهر
االب يو�سف حبي واالب البري البونا
،فقد �شكل ه�ؤالء الثالثة ابرز رواد هذا
اجليل .
يبدو ان االب بطر�س ح��داد مل يخرج
ا�سلوب تعليمه او تكوينه الفكري من
�آلية النظام اع�لاه فهو قد اكمل تعليمه
ال �ع��ايل يف روم ��ا وب �ق��ي فيها �سنوات
طويلة اىل ان امت الدكتوراه يف التاريخ
الديني وعاد للعراق يف مطلع ال�ستينيات
 ,ويبدو ان التميز الهام ال��ذي عرف به
االب بطر�س تب ّنيه جتربة اجليل االول
م��ن املثقفني ال�ن���ص��ارى وب �ن��ا�ؤه عليها
ب�شكل مرتاكم فهو قد اجاد اكرث من لغة
اجنبية وذل��ك مايبوح بها منجزه الذي
ت��راوح بني ()20كتاب ًا يف الرتجمة من
ل�غ��ات خمتلفة او ال�ت��أل�ي��ف والتحقيق
ف�ض ًال عن ابحاثه املتعددة التي ن�شرت
يف اك�ث�ر م ��ن جم �ل��ة ع��رب �ي��ة واجنبية
وفيها الكثري من العمق والآراء اجلديدة
,ف�ض ًال عن توجهه الأخ�ير ال��ذي ان�صب
على متابعة نتاجات الرحالة االجانب
وماكتبوه عن بغداد والعراق وترجمة
ذلك اىل العربية يف �سل�سلة حملت الكثري
من الرحالت االجنبية .
لكن ي�ب��دو ان ال �� �س ��ؤال ال �ه��ام املطروح
االن ه��ل بقيت نف�س ال �ظ��روف املمهدة
وامل�ساعدة لن�شوء املثقف امل�سيحي يف
العراق فاعلة فيما تقدمه من ا�ستجابات
،مبعنى وجود الدافع القائم على ثنائية
االغلبية واالق�ل�ي��ة الدينية ام الظرف
احلاكم وماتعي�شه الطائفة امل�سيحية من
او�ضاع �ست�ؤثر على هذه اال�ستجابة؟!

بطر�س مع �سلوم والكعبي

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010
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لكي ال يتحول المسيحيون الى متحف الذاكرة
س � �ع� ��د س� �ل ��وم

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010
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خالل السنوات الماضية كنت أخبر األب "بطرس حداد" بمخاوفي من ان يتحول المسيحيون الى جزء من الذاكرة
كما تحول يهود العراق ،كنت اخبره انني ال اريد ألبنائي ان يزوروا المتحف العراقي في العام  2020ويجدوا
قسما خاصا باألقليات ،قسما خاصا بالمسيحية يعرض إيقونات مسيحية وتماثيل كنائس تحولت الى متاحف
وقسما خاصا بالصابئة المندائيين يعرض صور مالئكة متشحة بالبياض على ضفاف نهر دجلة وكأنها صورة
عن زمن فضائي سحيق مع تعليق باالنكليزية والعربية يقول "المعجزة المندائية :ظلوا يعيشون طوال الفي عام
في المكان نفسه وعلى ضفة النهر نفسه يمارسون الطقوس ذاتها الى ان تبخروا من المكان في العقد الثاني من
القرن الحادي والعشرين" ،وسيسألني ابني "ما المقصود بالمعجزة  :بقاءهم طوال الفي عام برغم االبادات والحروب
واالديان الجديدة السائدة ام تبخرهم خالل سنوات؟!.
ولالجابة على ه��ذا ال�س�ؤال �سوف �أطلب
م�ساعدة مدير املتحف العراقي ال��ذي كان
م�سيحيا ذات مرة.
ك�ن��ت �أن���ش��ر خم ��اويف �أم ��ام رج��ل ال يعلن
ع��ن خم��اوف��ه ،وح�ين دخ��ل امل�ست�شفى بعد
ح��ادث��ة كني�سة �سيدة ال�ن�ج��اة ات�صلت به
تليفونيا فجاءين �صوته ثابتا وك�أنه رجل
ال ي�ستعد ملالقاة املوت "�أن هذا الظلم يجب
ان ينتهي" .وكانت ه��ذه العبارة مبثابة
و�صية.
حني زرت الراحل يف امل�ست�شفى يف ايامه
الأخ�ي�رة م��ع زم�لائ��ي يف امل �ب��ادرة املدنية
للحفاظ ع�ل��ى ال��د��س�ت��ور :ال���س�ي��دة "هناء
�أدور" والدكتور "�سامي �شاتي" كان �صوته
�أكرث �ضعفا ووهنا لكن نظراته ت�شي بهذه
القوة الناعمة التي تخاطب القلب ،القوة
التي تتحدى كل عوا�صف الواقع وتريد ان
تنت�صر على املوت.
وم��ن امل�ست�شفى ال�ت��ي ي��رق��د فيها خرجت
ل��زي��ارة �صديق م�سيحي يت�أهب للرحيل،
وكان قد ت�أخر عن رفاقه الذين هاجروا يف
العيد� ،أردت ان اقنعه بالعدول عن ر�أيه،
فقد كان �آخر لقاء جمعنا معا يحمل ب�صمات
اال�صرار على البقاء يف العراق مهما تكن
التحديات ،قال يل بلهجة غا�ضبة هذه املرة
"انتم املثقفون تتحدثون بطريقة جميلة
لكنكم ال تغريون الواقع".
�أراين �شجرة ن�سبه ومل اكن �أعلم انه يهتم
بجذوره �إىل هذا احلد ،كانت ر�سما �ضخما
م�ن�ق��وال ع��ن �آخ� ��ر ،واالخ �ي�ر م�ن���س��وخ من
�سل�سلة منقولة وم�ضاف اليها عرب مئات
ال�سنني ،م��ا ك��ان ف�خ��ورا ب��ه ه��و ان عائلته
تعود ح�سب ر�سم ال�شجرة اىل جد �أعلى كان
يعي�ش يف بغداد اوائل القرن الثامن ع�شر،
و�سيتعني عليه عد هذا االمتداد البغدادي
العريق ان يهجر كل هذه الذكريات وال ي�أخذ
معه للخارج ��س��وى ن�سخة الن�سب هذه،
وحني �سرييها لأحفاده �سيقول " كنا ن�سكن
مدينة ا�سمها مدينة ال�سالم قبل ان تتحول
اىل �ساحة حرب ،وع�شنا لآالف ال�سنوات
على ار�ض بالد ما بني النهرين التي �أمن�سخ
ا�سمها ور�سمها اىل بال ما بني القربين".
وبعد وفاة االب حداد �أر�سلت يل �صديقتي
ال�ت��ي تعمل يف م��رك��ز الثقافة ال�سريانية
التابع القليم كرد�ستان ر�سالة تعزية تقول
فيها "عزا�ؤنا ان��ه مل ميت غ��درا �أو مبعرث
اال�شالء" ،وقبل ان يتاح يل امل�ضي بالتفكري
ب�أن املوت على فرا�ش املر�ض ا�صبح نوعا
من االمتياز ت�سلمت منها ر�سالة وداع ،كانت
حتزم متاعها الرمزي من الذكريات وت�ستعد
للهجرة بعد ان ظلت عائلتها يف اخلارج تلح
عليها مل��دة ع�شر �سنوات متتالية ملغادرة
وطن يح�س �سكانه اال�صليون فيه بالغربة.

ق��د ��ص��درت ع��ن دار ال ��وراق يف لندن دون
رخ�صة منه او من دون علمه وتكرر االمر
ذات��ه مع دار املو�سوعات يف ب�يروت ،وقد
تعني عليه خالل ال�سنوات ال�سابقة ان يطبع
كتبه بنف�سه ،وقد كانت �سعادته بالغة حني
ن�شرت له يف جملة م�سارات رحلة "�أوجني
فالندان" املرتجمة عن الفرن�سية مع العدد
اخلا�ص عن علي الوردي.
�أما فهر�سه ال�ضخم واملف�صل عن خمطوطات
البطرياركية ع��ن املخطوطات ال�سريانية
والعربية يف خ��زان��ة بطرياركية الكلدان
يف بغداد ،والذي ميثل جهد �سنوات طويلة
لعمله م�شرفا على ار�شيف البطرياركية
واملخطوطات يف ال��دار البطرياركية منذ
العام  ،1989ف�إنه -على ما اعتقد -ما يزال
خمطوطا مودعا يف احد االدراج دون نيل
فر�صة للطباعة.
ويف الأي��ام الأخ�يرة التي كنت �أزوره فيها
يف غ��رف�ت��ه الأث �ي�رة يف كني�سة "�سلطانة
الوردية" ك�ن��ت �أمل ��ح رواي� ��ات لهمنغواي
وت�شارلز ديكنز على من�ضدته وه��ي جزء
من الكتب املهداة اىل مكتبته من العوائل
امل�سيحية التي تهاجر خ��ارج البالد ،وكان
يبت�سم ب�ح��زن ب��ال��غ ق��ائ�لا "ل�ست مطالعا
��ش�غ��وف��ا ل �ل��رواي��ات ل �ك��ن اب �ن��اء كني�ستي
يغادرون البالد واليحملون معهم من متاع
�سوى ن�سخة �شخ�صية من الكتاب املقد�س و
يرتكون كتبهم االخرى يل".

بين المتنبي وكنيسة النجاة

د .بطر�س مع �سعد �سلوم
طويت ورق��ة ب�أ�سئلة ار�سلها يل الدكتور
"خو�شابا حنا ال�شيخ" الي�صالها لالب حداد
لكي يجيب عليها �ضمن م���ش��روع بحثي
جديد ،وحرت كيف اخربه ب�أن االب حداد
توقف عن االجابة على اال�سئلة ،وان رحيله
�سيرتك ال�س�ؤال عن م�صري امل�سيحيني يف
العراق وال�شرق االو�سط مفتوحا ،واننا
نحن م�س�ؤولون عن االجابة هذه املرة.
ذهبت اىل الأ�ستاذ "�ضياء جرجي�س عزيزة"
ال��ذي جتمعه ب��االب ح��داد �صداقة قدمية،
وه��و م��ن مالكي اق��دم املطابع يف بغداد،
والذي مار�س بعمله الطباعي تقليدا مهنيا
عائليا بد�أ منذ ثالثينيات القرن املا�ضي مع
والده جرجي�س عزيزة احد �أ�صحاب �أوىل
املطابع احلديثة يف بغداد ،طلب يل القهوة
التي ال �أ�شربها عادة وا�ست�شرته حول �إعداد
طبعة ثانية من عدد م�سارات اخلا�ص عن
م�سيحيي ال �ع��راق ،د���س ع��زي��زة التبغ يف
غليونه وتنهد بح�سرة " قبل اي��ام ودعنا
االب حداد اىل االبد ،واليوم �صباحا ودعت
ابنتي وزوجها وحفيدي�..سيغادرون البالد
اىل االب��د اي�ضا ،و�سيتعني علي ان احتفل

بعيد امليالد وحيدا هذا العام".
�أ�ستذكرنا زياراتنا امل�شرتكة ل�لاب حداد
خالل ال�سنوات املا�ضية ،فحني كنت اعمل
على �إعداد ملف خا�ص عن م�سيحيي العراق
منذ العام  2006ك��ان امل��رح��وم ح��داد على
�صلة وثيقة بالعمل وقد ا�ستعنت ب�صالته
العديدة لالت�صال بباحثني للكتابة حول
املو�ضوع ،وقد توىل كتابة درا�سة للمجلة
عن م�سيحيي بغداد بني املا�ضي واحلا�ضر
ا�ستغرق اجنازها ثالث �سنوات ،وقد كنت
اراقبه عرب االيام يختل�س من وقته املزدحم

بااللتزامات ليكتب بقلم حرب ا�سود درا�سته
التي ميليها مبا�شرة من الذاكرة.
وق��د اره�ق�ت��ه بطلباتي ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي كان
ي�ق��اب�ل�ه��ا ب��اب�ت���س��ام�ت��ه امل �ع��روف��ة وح�سه
ال�ساخر"هل �سن�صبح جزء ًا من التاريخ؟".
ك��ان يقول يل ذل��ك وه��و يقلب الكتب التي
تزدحم بها من�ضدته ثم يتكئ على ع�صاه
ليخرج من بني االدراج �صورة قدمية للملك
في�صل االول خالل زيارته لالباء الكلدان يف
العام .1933
وح�ين ب ��د�أت الكتابة عنه �ضمن م�شروع

ذهبت الى األستاذ "ضياء جرجيس عزيزة" الذي
تجمعه باالب حداد صداقة قديمة ،وهو من مالكي
اقدم المطابع في بغداد ،والذي مارس بعمله
الطباعي تقليدا مهنيا عائليا بدأ منذ ثالثينيات
القرن الماضي مع والده جرجيس عزيزة احد أصحاب
أولى المطابع الحديثة في بغداد،

لكتابة تاريخ العراق من خالل مائة �شخ�صية
عراقية معا�صرة ،كان دائم االحلاح من ان
هناك �شخ�صيات �أخ��رى ت�ستحق الكتابة
عن جتربتهم اكرث منه ،كان توا�ضع العلماء
و�سحر امل�ؤرخني امل�شغولني بعملهم ي�ضفي
على تهربه طابعا قد�سيا.
وقد �شكى يل من ان ترجماته الدب الرحالت
عن لغات عديدة مل تكن حتظى باالهتمام
فهناك خمطوطة تعني عليه االنتظار خم�سة
ع�شر عاما حتى ر�أت النور و��ص��درت عن
دار امل ��أم��ون �أخ�ي�را ،وك��ان��ت بع�ض كتبه

وقبل حادثة كني�سة النجاة كان االب حداد
قد تعر�ض اىل �ضربة �أوىل يف حادثة تفجري
�شارع املتنبي وهو ال�سلوى الوحيدة املتبقية
ل��ه ،اذ يلتقي ب�أ�صدقائه القدامى ويتبادل
معهم االحاديث واالفكار واملطبوعات يف
مكتبة املثنى او مكتبة الرباط ،واذك��ر ذلك
ال�ي��وم ال��ذي ا�شيع فيه ب��وج��ود انتحاري
بحزام نا�سف يف ال�سوق فرك�ض النا�س يف
جميع االجتاهات وتعرث االب حداد و�سقط
يف ال�شارع ودي�س باالقدام اىل ان �ساعده
بع�ض امل��ارة للوقوف على قدميه والرتاب
يعلوه ،ومل ي�ساعده ثقل قدميه على العودة
اىل املتنبي ال��ذي ظ��ل يحلم ب��زي��ارت��ه مرة
اخرى قبل ان يودعنا اىل االبد.
ظل الراحل مالزما مكانه يف الكني�سة يطل
على العامل اخلارجي بني احلني والآخر من
خالل زي��ارات اال�صدقاء وبع�ض الباحثني
الذين يزورونه بني احلني والآخر للح�صول
على ا�ست�شارة او م�صدر ،بعدها ا�ضحى
مي�شي ب�صعوبة بالغة وباالتكاء على ع�صا،
وق��د �شهدت زي��ارة لكني�سته م��ن قبل احد
ال�صحافيني االيطاليني ال��ذي ب��ادره االب
ح��داد باحلديث ب�إيطالية طليقة فانفرجت
ا�سارير ال�صحفي قبل ان يقفز من مكانه
وه��و ي�شاهد ن���س��وة م�سلمات مت�شحات
ب��ال �� �س��واد ي�شعلن ال���ش�م��وع حت��ت متثال
العذراء ،و�أجاب االب حداد على ا�ستغراب
ال�صحفي بابت�سامة معربة ،فقد ك��ان امرا
طبيعيا ط��وال �سنوات خدمته يف كني�سة
العذراء ان حت�ضر عوائل م�سلمة حل�ضور
قدا�س يوم االح��د ،وكانت الن�سوة يقطعن
امل���س��اف��ات م��ن مدينة ال���ص��در او حمافظة
دياىل لي�شعلن �شمعة حتت متثال العذراء او
يطلنب تنظيف الكني�سة ايفا ًء بنذر قدمي.
وح�ين �سافرت اىل �أملانيا يف بداية متوز
امل��ا��ض��ي ت�خ�م��رت ل��دي ف �ك��رة �إخ� ��راج عدد
خا�ص من جملة م�سارات عن العالقة بني
الغرب والعامل اال�سالمي ،يت�ضمن م�شاركات
من جانب مثقفني غربيني معنيني باحلوار
ب�ين اجلانبني م��ع ا�ستكتاب ع��دة مفكرين
ا� �ص�لاح �ي�ين م��ن ج��ان��ب ال� �ع ��راق وال �ع��امل
العربي ،وكنت افكر مبفاحتة االب حداد
للكتابة ح��ول اجل��ان��ب التاريخي للعالقة

واالب يو�سف توما حول ت�أثريها املعا�صر
على م�سيحيي العراق وامل�شرق العربي.
وعندما عدت يف بداية �شهر ايلول من ال�سفر
�أت���ص�ل��ت ب��ي ال�صديقة ال��دك �ت��ورة "�سحر
نافع �شاكر" لتقول يل ان االب ح��داد كان
ي�س�أل عنك طوال اال�شهر املا�ضية ،واتفقنا
على زي��ارت��ه معا ،و�س�ألتها عن م�شروعها
للكتابة حول كني�سة �سلطانة الوردية وهو
م�شروع كنا قد اتقفنا عليه يف �إطار �إعداد
ملف خا�ص عن م�سيحيي ال�ع��راق ،وكنت
مدفوعا بالف�ضول ملعرفة �شيء عن تاريخ
ه��ذه الكني�سة وع��ن "الوردية" وه��ي �أكرث
ال�ع�ب��ادات امل��رمي�ي��ة �شعبية وان�ت���ش��ارا يف
الكني�سة.
كانت �آخر مرة ارى فيها الأب حداد خارج
كني�سته يف منت�صف �أي �ل��ول – �سبتمرب
املا�ضي ح�ين طلبت منه مرافقتي لزيارة
امل��ط��ران ال��دك �ت��ور "جاك ا�سحق" عميد
كلية ب��اب��ل احل�بري��ة للفل�سفة والالهوت،
وق��د ا�ستقبلنا املطران يف مقر جملة "بني
النهرين" املعروفة ،وكنت وقتها �أود الكتابة
ع��ن ك�ل�ي��ة ب��اب��ل احل�ب�ري��ة وجت��رب��ة جملة
"بني النهرين" الف�صلية احل�ضارية التي
ت�أ�س�ست يف العام  1972والتي كان ير�أ�سه
حتريرها االب يو�سف حبي 2000-1938
وير�أ�سه حتريرها االن �صاحب امتيازها
املطران ا�سحق ،و�ضرورة دعم دوام هذه
التجربة.
وقد ا�ستب�شرت خريا حني حدثني املطران
عن ق��رب ع��ودة كلية بابل اىل ب�غ��داد ،وقد
وج��دت اخل�بر م��دع��اة لالحتفال والكتابة
ال���س��ري�ع��ة يف ال�صحف ع�ل��ى �شكل دعوة
لت�شجيع هذه اخلطوة بعد ان انتقلت هذه
الكلية اىل ناحية عنكاوا يف اربيل منذ العام
 2006ب�سبب الظروف االمنية الرهيبة يف
منطقة ال ��دورة التي حتولت م��ن فاتيكان
العراق اىل مكة افرتا�ضية لتنظيم القاعدة
يف تلك االيام الرهيبة.
جاء ت�أ�سي�س الكلية بناء على يد البطريرك
روفائيل الأول بيداويد بعد ت�سنمه مقاليد
بطريركية بابل الكلدانية العام 1989م،
�إذ ع� رّّبر عن رغبته يف ت�أ�سي�س كلية دينية
عاملية ،يتلقى فيها العلوم الدينية طلب ٌة من
خمتلف الطبقات؛ كهنة ،ورهبان ،وراهبات،
وعلمانيون من كال اجلن�سني .وبعد بحث
ونقا�شات م�ستفي�ضة ب�ين املطارنة دامت
زه ��اء �سنتني� ،أ� �ص��در ال�ب�ط��ري��رك بتاريخ
 1991/8/18مر�سوم ًا بت�أ�سي�س هذه الكلية
الالهوتية بهدف تدري�س الفل�سفة والالهوت
لتالميذ امل�ع�ه��د االك�ل�يري�ك��ي البطريركي،
والرهبان ،والراهبات ،والعلمانيني ،وفق
ن�ظ��ام خ��ا���ص .وك ��ان عميدها االول الأب
يو�سف حبي.
وقد خطت كلية بابل خطوة مهمة بانتماء
الكلية بق�سمها الالهوتي اىل كلية الالهوت
الأوروبية (روما) بتاريخ ،1997/11/19
وق� ��د �� �ص ��در م ��ر�� �س ��وم جم �م �ع��ي ب �ت��اري��خ
 ،1997/11/28ج� �دّد امل �ج �م��ع للرتبية
ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ان �ت �م��اء ك�ل�ي��ة ب��اب��ل (ق�سم
ال�لاه��وت) اىل كلية ال�لاه��وت الأوروبية
ملدة خم�س �سنوات بتاريخ .2000/11/15
وكذلك ا�ستطاعت احل�صول علی ع�ضوية
يف «رابطة الكليات واملعاهد الالهوتية يف
ال�شرق الأو�سط» ،بقرار اتخذته الرابطة يف
اجتماعها النظامي الذي عقدته يف (لبنان)
للمدة من  27ولغاية � 29أيلول .1994
وه��ذه الكلية احل�بري��ة ت�ع� ّد �أه��م املراكز
العلمية ال��دي�ن�ي��ة امل�سيحية يف العراق،
�إذ �إن�ه��ا ا�ستقطبت ط�لاب العلوم الدينية
امل�سيحية وت�خ��رج فيها مفكرون وعلماء
يف املجاالت الالهوتية والفل�سفية املختلفة،
وب��رغ��م ك��ون�ه��ا م��رك��زا تثقيفيا للتعليم
وال �ب �ح��ث يف ع�ق�ي��دة ال�ك�ن�ي���س��ة والكتاب
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ظل الراحل مالزما مكانه في الكنيسة يطل على العالم الخارجي
بين الحين واآلخر من خالل زيارات االصدقاء وبعض الباحثين الذين
يزورونه بين الحين واآلخر للحصول على استشارة او مصدر ،بعدها
اضحى يمشي بصعوبة بالغة وباالتكاء على عصا ،وقد شهدت زيارة
لكنيسته من قبل احد الصحافيين االيطاليين الذي بادره االب
حداد بالحديث بإيطالية طليقة

امل �ق��د���س وال�ل�اه ��وت وال�ف�ل���س�ف��ة القدمية
واملعا�صرة� ،إال ان وجودها يف العراق فتح
املجال الهتمامها املركز على تاريخ الكنائ�س
ال�شرقية وطقو�سها وتنظيماتها وقوانينها
وروحانيتها واعالمها وفنونها ومفاهيمها
ال�لاه��وت�ي��ة ،ف�ضال ع��ن ال�ب�ح��ث يف جذور
ح�ضارات وادي ال��راف��دي��ن ب�شكل خا�ص،
ويف ح�ضارات ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام.

األب توما وتجربة مجلة الفكر
المسيحي

وف�ضال ع��ن ه��ذه التجربة ال��رائ��دة هناك
جتربة �أخرى جديرة باالنتباه واالحرتام،
وهي جتربة االب الدكتور "يو�سف توما"
من خالل ت�أ�سي�سه جلامعة بغداد املفتوحة
للعلوم االن�سانية ،فهذا االب املده�ش يريد
ان يقيم و�سط اخلراب املاثل و�سط ثقافتنا
اجلامعية القائمة على التلقني جامعة من
ط ��راز ف��ري��د ،ال متنح ��ش�ه��ادة جامعية بل
تثري � �س ��ؤال الده�شة االوىل للمعرفة من
خالل تدري�س الطالب الفل�سفة والالهوت

وامليثولوجيا وعلم النف�س واللغات بطريقة
ح��رة بعيدا عن �سلطات املناهج التقليدية
وط��رائ��ق التدري�س املتحجرة التي ت�سود
طرائق تدري�سنا اجلامعية.
كما يقوم الأب توما ب�إ�صدار جملة "الفكر
امل�سيحي" التي ير�أ�س حتريرها منذ العام
 ،1995وكان االب حداد يكتب فيها بانتظام
زاوي� ��ة "عربة م��ن الأم�س" وق ��د جمعت
مقاالته يف املجلة يف كتاب ن�شر يف العام
.2003
ت�ع��د جم�ل��ة ال�ف�ك��ر امل�سيحي �أق� ��دم دوري ��ة
عراقية متوا�صلة ال�صدور ،ا�س�سها جماعة
(ك �ه �ن��ة ي �� �س��وع امل��ل��ك) يف امل��و� �ص��ل �سنة
 ،1964و ُت�صدرها ،منذ  ،1995رهبانية
الآب��اء الدومنيكان يف العراق .وقد �أحدث
االب توما تغيريات حا�سمة يف اخراجها
وتبويبها و�سيا�سة حتريرها لت�صبح يف
م�ت�ن��اول ق ��راء م��ن جمتمع م�ت�ع�دّد الأدي ��ان
والثقافات ،لتقدّم تفاعل امل�سيحية مع عامل
اليوم وحياة الكني�سة يف العراق والعامل،
بنظرة منفتحة على التعاي�ش امل�شرتك بني

خمتلف الطوائف واملذاهب والقوميّات.
كما �أ�صدركملحق ملجلة الفكر امل�سيحي جملة
لل�صغار ب �ـ� 16صفحة ح��اول ان ي��زرع من
خاللها حب الفل�سفة لدى االطفال يف وقت
تقوم فيه ثقافتنا ال�سائدة بزرع بذور العنف
م��ن خ�لال لعب االط �ف��ال احلربية وبرامج
االلعاب العنيفة و�سائر برامج التلفاز التي
مت�سخ ا�سئلة الطفولة املبكرة.
بعد ح��ادث��ة كني�سة �سيدة النجاة ات�صلت
ب� ��الأب ت��وم��ا لأط �م �ئ��ن ع�ل�ي��ه ،ك ��ان �صوته
خمتنقا وك��أن��ه يكتم �أك�ثر مم��ا يعلن ،فهو
من النخبة امل�سيحية املثقفة القليلة التي
يعلو �صوتها مبقاومة الثقافة االق�صائية،
وقد �أعلن يف حوار يل معه �شعاره "ايتها
الأغلبية ال�سائدة ال ت�سحقينا".
�أخ�ب�رين ان��ه تلقى م��ا ي��زي��د ع�ل��ى ثالثني
�أت�صاال من وك��االت حملية واجنبية تطلب
تعليقه على احل��ادث ،وكان غ�ضبه وا�ضحا
ع�ل��ى االه �ت �م��ام الإع�ل�ام��ي ال ��ذي ال حتركه
�سوى البنادق املوجهة على الر�ؤو�س ،وما
ب�ين �أغلبية �صامتة يف اخل ��ارج واغلبية
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�ساحقة يف الداخل �ضاع �صوت البحث عن
عدالة ،ومل تتحرك ِب َركة االهتمام الراكدة
اال ح�ين ت��رم��ى ج�ث��ة و��س�ط�ه��ا ،ف�م��ا �أغ��رب
�صوت العدالة الذي ال يظهر �إال على خلفية
�صوت انفجار �أو �صور ا�شالء مدماة..

حس المؤرخ وإيمان رجل
الدين
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ك�شفت احل� ��روب ال �ع��راق �ي��ة امل�ت�ت��ال�ي��ة او
املتنا�سلة عن الوجه املعقد وال�ثري لهذه
االر� ��ض ،ومنها ه��ذه اجل�م��اع��ة امل�سيحية
الأول�ي��ة التي تعي�ش على تخوم التاريخ،
وان م�صري �أق��دم اجلماعات امل�سيحية يف
ال �ع��امل يت�شابك م��ع م�صري ه��ذه االر���ض
"ما بني النهرين" التي هي مكان انطالق
ابراهيم �أبي االنبياء يف رحلة �ست�ؤ�س�س
العامل القدمي على نحو مغاير ،ار�ض �شكلت
م�صدر انرثبولوجية وروح��ان�ي��ة الكتاب
املقد�س ،وتكونت فيها على ار�ض بابل ر�ؤى
اهم الكتب املقد�سة على االطالق "التوراة".
هي بالتايل تتجاوز كونها موطنا للإقامة
بالن�سبة للم�سيحي اىل كونها مكانا مرجعيا
من الناحية الروحية والتاريخية للديانات
االبراهيمية الثالث ،اليهودية وامل�سيحية
ث��م اال� �س�لام عندما تكامل البعد الرمزي
لأهميتها م��ع م��ا �شغلته امل��دي�ن��ة الكونية
"بغداد" مركز ح�ضارة الع�صور الو�سطى
اال�سالمية.وبرغم كره االب حداد للنقا�شات
ال�سيا�سية تبعا ملزاج رجل دين ظل متعلقا
باجلانب الرمزي والروحي ،اال انني حني
�أخاطبه كم�ؤرخ كنت �أمل�س لديه هذا احل�س
الهائل ب��االم�ت��داد التاريخي وال��رغ�ب��ة يف
تف�سري احلا�ضر يف �ضوء املا�ضي ،برغم
خطورة املا�ضي و�ألغامه التي تنفجر يف
كل مكان و�سيوله الذاكرة احلية التي يعاد
انتاجها والتالعب برموزها من قبل بع�ض
النخب التي تعيد تعريف الهويات يف �ضوء
امل�صالح ال�سيا�سية.
لذا حني كنت �أطرح ق�ضية م�سيحيي العراق

�أم��ام��ه م��ن جانب ال �ت��وازن ب�ين م�ب��د�أ حكم
االغلبية واحل �ف��اظ على ح�ق��وق االقليات
فح�سب ،كنت ا�ؤك��د انها تتجاوز اجلانب
احلقوقي او ال�سيا�سي لتدخل يف املجال
الرمزي ،اذ ي�شكل املكون امل�سيحي وبقية
املكونات الر�صيد احل�ضاري واالحتياطي
ال��رم��زي لن�ش�أتنا االوىل ،فهي جماعات
قدمية احتفظت ب �ع��ادات وطقو�س لآالف
ال�سنوات ،وحفظت لنا �أ�شكاال م��ن اللغة
االرامية يف نوع من اال�ستمرار املعرب عن
قوة هذه اجلماعات وقدرتها الدفاعية �ضد
الذوبان الكامل يف ثقافة الأغلبية ال�سائدة.
وح�ين نتحدث ع��ن ح�ضاراتنا االوىل او
ن�ش�أتنا االوىل ت�برز لنا م�شكلة االنقطاع
ال �ت��اري �خ��ي ع ��ن ت �ل��ك اجل � ��ذور ف �ل��و بعث
حمورابي او �سرجون االكدي يف �سيناريو
فيلم ه��ول�ي��ودي وارادا ال�ت��وج��ه ل�سفارة
بلدهما ملا اختارا ال�سفارة العراقية بالت�أكيد،
و�سيكون من ال�صعب عليهما ان ينظرا اىل
العراق املعا�صر على ان��ه امتداد تاريخي
حل�ضارتهما ،و�سيجد ال�سفري العراقي
ان مالب�سهما ولغتهما غريبة مب��ا يكفي
ليعد تعريفهما بو�صفهما حاملني جلن�سية
بلده .من هذه النقطة بالذات كنت احتدث
م��ع االب امل��رح��وم "حداد" ح��ول اهمية
االقليات بو�صفها ر�صيدنا احل�ضاري ،فهم
ورثة احل�ضارات القدمية و�صلتنا بها ،وهم
بهذا املعنى اجل�سر الذي ي�صلنا بر�صيدنا
من ال�شعوب القدمية للعراق ،واذا كان يل
ان اتخيل العراق ك�شجرة ف�إن امل�سيحيني
وامل� �ن ��دائ� �ي�ي�ن وغ�ي�ره� �م ��ا م ��ن امل �ك��ون��ات
اال�صيلة �سيكونون ج��ذور ه��ذه ال�شجرة،
وال ا�ستطيع ان اتخيل حياة لهذه ال�شجرة
بدون جذورها مهما مت حقنها بفيتنامينات
احل��داث��ة �أو خ��رائ��ط بناء ال��دول��ة وخطط
جمتمعات ما بعد ال�صراع.
وكان اهتمام جملة م�سارات بق�ضية االقليات
ال�ت��ي ت��رق��ى اىل ��ص��دور ع��دده��ا االول يف
ني�سان  2005فر�صة لتعميق عالقتي باالب
حداد وال�ستك�شاف معرفته العميقة بطبيعة
التعاي�ش بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف ظل
احل�ضارة اال�سالمية يف ع�صرها الذهبي
يف القرن الرابع الهجري والتي يطلق عليها
�آدم متز "ع�صر نه�ضة اال�سالم" يف مقارنة
وا�ضحة بع�ضر النه�ضة االورب��ي ،ال �سيما
وان ال��رج��ل ك��ان متابعا �شغوفا جلميع
�أع ��داد املجلة ،ال �سيما اع��داده��ا اخلا�صة
ع��ن االي��زدي��ة وامل�ن��دائ�ي��ة وي�ه��ود العراق،
وه��ي متابعة ك�شفت يل معرفته املمتازة
بتاريخ ومعتقدات هذه االديان.

إعادة االعتبار ألقليات العراق
�أج��د اننا ازاء �س�ؤال حقيقي ال بد من ان
نت�صدى الجابته  :هل ميكن تخيل العراق
م ��ن دون م���س�ي�ح�ي�ين؟ و�أج� � ��دين ب�شكل
�شخ�صي �أمام تنفيذ و�صية الراحل "يجب
ان ينتهي ه��ذا الظلم" ،وم��ا ب�ين التخيل
والو�صية م�سافة ال بد من قطعها منذ هذه
اللحظة.
واخلطوة االوىل تبد�أ من الت�صدي بحزم
لآل �ي��ات التمييز واالق �� �ص��اء ال �ت��ي ت�سود
ثقافتنا ال��راه�ن��ة ،ف�لا ميكن ط��رح �س�ؤال
الهوية يف العراق اليوم وفق فهم االنظمة
ال�سابقة عن منوذج الدولة-االمة والهوية
االدماجية التي ال تعرتف بالتنوع الثقايف،
لقد م�ضى زم��ن االغلبية ال�ساحقة التي
تذوب يف ثقافتها ال�سائدة ثقافة االقليات،
واعتقد اننا يجب ان نعمل ك�إعالم وجمتمع
م ��دين وم�ث�ق�ف�ين يف ج�ب�ه��ة واح � ��دة �ضد
الثقافة االق�صائية التي باتت ت�شكل وعي
االجيال اجلديدة.
ول���س��ت �أط� ��رح ه�ن��ا ��س��وى اف �ك��ار �أولية
للمناق�شة ميكن ان ننطلق منها او نعمل
م��ن خ�لال�ه��ا ع�ل��ى تر�سيخ بع�ض اجلهود
ال�سابقة ،و�أج��د �أوىل اخل�ط��وات اجليدة
م��ا ق��ام ب��ه بيت احلكمة م��ن حت��وي��ل ق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية يف بيت احلكمة اىل
ق�سم درا�سات الأديان ،والذي يرت�أ�سه االن
ال�صديق املبدع الأ�ستاذ الدكتور "جواد
مطر املو�سوي" رئي�س جامعة وا�سط،
وي���ص��در ع��ن الق�سم جم�ل��ة حت�م��ل اال�سم
نف�سه ،نرجو ان تخطو خطوات ت�أ�سي�سية
يف جمال تعميق العالقات بني االديان يف
العراق ،وبرغم كونها جملة حمكمة ويتم
تبادلها يف �أطار �أكادميي اال انها قد تر�سخ
تقاليد جديدة يف جمال الكتابة الأكادميية
حول االديان يف العراق.
وي� �ن ��درج � �ض �م��ن ه� ��ذه اجل� �ه ��ود املبكرة
االه�ت�م��ام بكتابة ال�ت��اري��خ على نحو غري
انتقائي ،وهو ما ي�سبب ح�سا�سية لبع�ض
املكونات التي ال جتد كتابة للتاريخ خارج
اط��ار ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي اال� �س�لام��ي ،فك�أن
العراق امل�سيحي قبل  636م غري موجود،
وهناك م�شاكل اخرى تتعلق بكتابة التاريخ
املعا�صر جتعل بني ايدينا ن�سخا عديدة من
التاربخ تت�صارع الحتالل �ساحة التف�سري
ال���س��ائ��د ،وال ت�ترك ام��ام الأق �ل �ي��ات �سوى
دور املراقب ،لذا لي�س ترفا �أن ندعو اق�سام
ال�ت��اري��خ يف جامعاتنا الع ��ادة النظر يف
مناهج كتابة التاريخ ،وعدم اهمال الكتابة
ح ��ول االق �ل �ي��ات يف ال� �ع ��راق ،وق �ب��ل مدة
قليلة زارين يف اجلامعة باحث من احللة
يريد ان يكتب حول تاريخ امل�سيحيني يف
العراق و�شرح يل ال�صعوبات التي واجهها
لتثبيت مو�ضوعه الط��روح��ة املاج�ستري
ويف مقدمتها عدم ت�شجيعه على اخلو�ض
يف ه ��ذا امل��و� �ض��وع ب�ح�ج��ة ع ��دم وج ��ود
امل�صادر!.
وال يقل دور وزارة ال�ترب�ي��ة اهمية عما
ذكرت �سلفا بالن�سبة للم�ستويات اجلامعية،
اذ اج��د ��ض��رورة لتدري�س م��ادة "االديان
امل�ق��ارن��ة يف العراق" ال�ت��ي ت�صاغ وفق

برغم كره االب حداد
للنقاشات السياسية تبعا
لمزاج رجل دين ظل متعلقا
بالجانب الرمزي والروحي،
اال انني حين أخاطبه كمؤرخ
كنت ألمس لديه هذا الحس
الهائل باالمتداد التاريخي
والرغبة في تفسير الحاضر
في ضوء الماضي

مناهج علم االجتماع ويخ�ص�ص لتدري�سها
خريجو ق�سم علم االجتماع ،وتدري�س هذه
املادة �سوف يرقى بتدري�س الدين من كونه
مادة ايديولوجية اىل مادة معرفية ،ثم انه
يوفر تدريبا على الت�سامح وقبول الآخر،
مبا يتجاوز تدري�س الرتبية الدينية و�صوال
اىل ال�ت�ع��رف على وج ��ود االخ ��ر ويحول
اح�ترام الآخ��ر من واج��ب ديني او وطني
اىل قيمة ان�سانية ،لذا �أجد ان على وزارة
الرتبية ان تعيد تعريف اه��داف�ه��ا ب�صدد
تدري�س مادة الرتبية اال�سالمية امل�شحونة
بخلفية ال�صراع ال�سني ال�شيعي.
ف�ضال عن ان تدري�س االديان املقارنة �سوف
ي�ن��درج �ضمن اجل�ه��ود الرتبوية للحفاظ
على ال��ذاك��رة التاريخية ،ال �سيما �صلة
هذه االديان بفرتات تاريخية وح�ضارات
ق��دمي��ة ال جن ��د ل �ن��ا � �ص �ل��ة ح �ي��ة ب �ه��ا ،او
جماعات انقر�ضت واختفى معها جزء من
الذاكرة العراقية مثل يهود العراق الذي ال
حتفظ االجيال اجلديدة عنها �سوى ذكرى
م�شو�شة ومزيفة متاما .كما اننا كمجتمع
مدين امام حتد فتح املجال امام امل�شاركة
االيجابية لالقليات يف احل�ي��اة العامة،
وحماية خ�صو�صية هذه االقليات و�ضمان
عدم ذوبانها يف ثقافة االغلبية واملحافظة
على هويتها ولغتها وم�شاركتها يف و�سائل
االع�لام العامة ودع��م مبد�أ تكافو الفر�ص
الخ ،وكل ذلك ال ميكن ان يتحقق من دون
ت�شريع قانون منف�صل حلماية االقليات،

وه��و ما ميكن العمل عليه بال�شراكة بني
م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين املتخ�ص�صة
وال �ل �ج��ان ال�برمل��ان�ي��ة ذات ال �� �ش ��أن .ويف
�سياق ذلك تقدمي الدعم ملنظمات املجتمع
امل��دين التي تر�صد االنتهاكات يف جمال
حقوق االقليات وتراقب التمييز �ضدهم يف
خمتلف نواحي احلياة ،و يف �أطار جهود
املبادرة املدنية للحفاظ على الد�ستور ف�إنها
ق��د ادرج ��ت مو�ضوع "حماية االقليات"
ك��أح��د االه ��داف ال�ت��ي تعمل عليها وعلى
نحو مطابق الهدافها العامة.
وم��ن جانب �أخ��ر ندعو اىل دع��م جمل�س
االقليات العراقية وحتويله اىل م�ؤ�س�سة
م�ستقلة مم��ول��ة م��ن امل��ال ال�ع��ام ت�ضطلع
مب�ساعدة احلكومة العراقية على نحو
ا� �س �ت �� �ش��اري �أو ت �ق��وم بت�صميم برامج
احل�ك��وم��ة جت��اه االق�ل�ي��ات ،ه��ذه الربامج
التي ت�ضمن حقوق االقليات وتوفر حماية
لها ،وان يعمل املجل�س بالتن�سيق مع جلنة
حكماء االقليات يف الربملان.
كما ان ت�شكيل "جلنة حكماء االقليات"
داخ� ��ل ال�ب�رمل ��ان ت �ب��ذل ج �ه��ودا ل�صياغة
"اعالن مبادىء" يت�ضمن حتديدا للر�ؤية،
فاالقليات يف ال �ع��راق ت�ع��اين م��ن �ضعف
الر�ؤية ،ال �سيما يف جمال حتديد هويتها،
فهي �إم��ا ان تكون مندرجة �ضمن هويات
اك�بر مثل ال�شبك وااليزيدية والكاكائية
الذي مييل اخلطاب الر�سمي الكردي اىل
اط�ل�اق �صفة ال �ك��رد اال� �ص�لاء عليهم ،او
تكون مت�شظية بني انتماء طائفي او عرقي
مثل الكرد الفيلية او مت�شظية على نحو
اكرث تعقيدا مثل ال�شبك الذين لي�س هناك
حتديد دقيق لهويتهم االثنية بني كونهم
ع��رب��ا او ك ��ردا او ات��راك��ا ح���س��ب بع�ض
الباحثني اوحتى ايرانيني الخ وتوزعهم
الطائفي بني ال�سنة وال�شيعة ،او ان تكون
م��وزع��ة ب�ين ه��وي��ة دينية ق��دمي��ة وهوية
�سيا�سية بازغة مثل امل�سيحيني املنق�سمني
بني هوية دينية تتحدد من خل العالقة مع
الكني�سة وهي هوية مت�صدعة باربع ع�شرة
طائفة ،وهوية �سيا�سية نا�شئة حتاول ان
ت�ضفي البعد االثني على م�سيحيي العراق
م��ن خ�لال جمعهم باالنتماء اىل ال�شعب
"الكلدو ا�شوري ال�سرياين" وهي اطول
ت�سمية ل�شعب يف التاريخ ،ولكنها ت�سمية
مت�صدعة اي�ضا بتوجهات اح��زاب متثل
طوائف خمتلفة دون وجود افق واحد او
ا�سرتاتيجية موحدة.
كما جن��د � �ض��رورة لتوفري ال��دع��م لبع�ض
ال� �ت� �ج ��ارب ال� �ت ��ي ت ��رك ��ز ع��ل��ى احل � ��وار
والتعاي�ش بني االدي��ان مثل جتربة االب
يو�سف توما يف جامعته املفتوحة ،ال�سيما
م �ن �ت��دى احل � ��وار ال� ��ذي ت���ض�م��ه ،وال ��ذي
ن�شط خ�لال العامني املا�ضيني يف تقدمي
ت�صورات جمعت بني مثقفني من خمتلف
االديان والطوائف ،ولدي رغبة بدعم هذه
التجربة التي قد ترتقي بجهودنا امل�شرتكة
اىل ما قام به معهد الدرا�سات اال�سالمية
امل�سيحية يف ج��ام�ع��ة ال�ق��دي����س يو�سف
يف لبنان ،والتي ت�سعى لتثبيت مبادىء
االنفتاح على ا�سا�س املعرفة واالح�ترام
املتبادل ،ال �سيما وان احللقة بد�أت جتذب
مفكرين �إ�صالحيني ورج��ال دين م�سلمني
ومثقفني .
واخ �ي�را ت��وف�ير اط ��ار ق��ان��وين منا�سب
لتفعيل امل���ادة  125م��ن ال��د��س�ت��ور التي
تن�ص ع�ل��ى �أن " ي�ضمن ه��ذا الد�ستور
احلقوق االداري��ة وال�سيا�سية والثقافية
والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان
والكلدان واال��ش��وري�ين و�سائر املكونات
االخ��رى ،وينظم ذلك بقانون" ،ف�ضال عن
العمل على ت�ضمني حماية االق�ل�ي��ات يف
التعديالت الد�ستورية املرتقبة.
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د .بطر�س يف �شارع املتنبي مع كاتب املقال

العالمة األب الدكتور بطرس حداد في ذمة الخلود
زين النقشبندي
جنم جديد ي�أفل ب�صمت حزنا على �أنني وفواجع
العراقيني ويلتحق بركب ال�شهداء م�سجال �أ�سمه
يف �سفر اخلالدين.
كلمة وف��اء لك ايها االب الدكتور العامل واحلرب
وامل� ��ؤرخ وامل�ترج��م واال��س�ت��اذ ال�صديق بطر�س
حداد  ،لك ايها االن�سان الطيب الهادي املتوا�ضع
املحب واملتفائل  ،العايل اجلناب  ،ال��ذي تعود
معرفتنا ب��ه اىل ثمانينات ال�ق��رن املا�ضي  ،فقد
كانت بداية تعارفنا عليه من خالل بع�ض مقاالت
ت�أريخية تتعلق بتاريخ �أخواننا امل�سيحيني يف
العراق  ،كان قد ن�شرها يف نهاية �ستينات �أو بداية
�سبعينات القرن املن�صرم يف جملةالفكر امل�سيحي
امل�صرية – كما اتذكر – ولكنني اطلعت عليها يف
نهاية ال�سبعينات اوبداية الثمانينات حيث كنت
قد ا�شرتيت جمموعة من املجالت اثارت ف�ضويل
بع�ض مقاالتها  ،وعند قراءتي لها كانت بتوقيع
املرحوم االب بطر�س ح��داد  -العراق  /بغداد ،
وهي مقاالت فريدة يف بابها والقارئ لها ي�شعر منذ
الوهلة االوىل مب�صداقية وعلمية واهمية املادة
التاريخية التي كتبها هذا العامل والباحث املف�ضال
واملنهج التاريخي الذي كان يعتمده يف كتاباته
معتمدا فيه على امهات امل�صادر واملراجع العربية
اال�سالمية وغري اال�سالمية والعربية وال�سريانية
�أ�ضافة �إىل ما كتبه امل�ست�شرقون بكافة لغاتهم
من انكليزية اىل فرن�سية اىل املانية وايطالية
وهي لغات �أكرثنا ال يجيد القراءة والكتابة بها ،
وجنهل الكثري مما كتب بها من معلومات تراثية
وتاريخية  ،خا�صة املتعلقة بالقرن اخلام�س ع�شر
ولغاية القرن التا�سع ع�شر امل�ي�لادي وان هناك
الكثري من امل�ست�شرقيني الذين ينتمون اىل بلدان
اوربية يتكلمون ويكتبون بهذه اللغات  ،اهتموا
كثريا ببلدنا وبتاريخه .وترك الكثري منهم العديد
من الكتب والدرا�سات املهمة ا�ضافة اىل الرحالت

التي دون فيها الكثري من املعلومات التاريخية
والرتاثية الدقيقة ولوحات الر�سوم التوثيقية عن
العراق يف القرون االخرية .
و مم��ا ال ان�ساه  ،يف ب��داي��ة الثمانينات �شاءت
ال�صدفة ان اذه��ب مع احد اال�صدقاء امل�سيحيني
اىل منطقة البلديات حيث ذهبنا اىل كني�سة
مار بثيون لق�ضاء عمل خا�ص به  ،فالتقيت باالب
الدكتور بطر�س حداد وجها لوجه �صدفة وتعرفت
عليه من ذلك احلني  ،حيث كنت احمل �أحد كتب
ال��رح�لات  ،فعرفته بنف�سي ثم �س�ألته ح�ضرتك
الدكتور بطر�س ح��داد ال��ذي كتب كذا ون�شر كذا
 ،ومنذ تلك اللحظة مل تنقطع العالقة بيننا حيث
كنت ازوره با�ستمرار  ،وا�ستمرت هذه الزيارات
وزادت حتى بعد ان نقل اىل كني�سة �سلطانة
ال��وردي��ة يف ال�ك��رادة خ��ارج يف الت�سعينيات .و
مم��ا ال ان�ساه اي�ضا ان��ه عندما كنت ازوره يف
كني�سته يف منطقة البلديات كان الرجل يف غاية
الب�شا�شة والكرم والتوا�ضع االخالقي والعلمي ،
يحتار ماذا يقدم للزائر له من م�شاريب وحلويات
وك��رزات و�ألبان وما يجلب له من خ�يرات بلدته
ومدينته امل��و��ص��ل احل��دب��اء م��ن اج �ب��ان و�ألبان
والرا�شي وخبز االرك��اك وغري ذلك مما طاب من
املاكوالت واالطعمة  ،وقد كان ي�صر على ان اخذ
ح�صة منها  ،فاقول له  :دكتور انها هدية لك انت ،
ولكنه ي�أبى اال ان يعطيني ح�صة منها .
و بعد انتهاء املقابلة يودعك مرافقا للباب غرفته
 ،وكذلك كان ال يبخل على �أي �شخ�ص مبعلومة
�أو كتاب  ،وكثريا ما كان ي�س�ألني عن م�شاريعي
وم�شاغلي واهتماماتي وعلى م��اذا اعمل حاليا
وم ��اذا اك�ت��ب و�أن���ش��ر  ،فما �أب ��رح ان ات��رك��ه يف
نف�س اليوم او بعد ايام حتى يت�صل بي ليزودين
مبعلومة �أو ا� �ش��ارة مل�صدر مفيد �أو م��رج��ع �أو
درا��س��ة �أو مقالة ن�شرت يف ك��ذا كتاب �أو جملة

دوري��ة �أو جريدة يومية مت�سائال  :هل اطلعت
عليها! فقد ح�ضرتها ل��ك اذا كنت تريدها تعال
خذها ( عيني موجودة بخدمتك ) هكذا كان هذا
ال��رج��ل املعطاء امل��رح��وم االب ال��دك�ت��ور بطر�س
حداد الذي يعجز القلم عن ت�سطري م�آثره وكلماته
ومواقفه النبيلة  ،لعل �آخرها كانت عندما عزمت
على حتقيق خمطوطة بخط ال�ع�لام��ة املرحوم
كوركي�س عواد والتي كانت حمفوظة يف مكتبة
الدرا�سات العليا كلية االداب  /جامعة بغداد كتبها
اب م�صالوي قبل مئة ع��ام واك�ثر عن اليزيدية
ت�أليف الق�س ا�سحق ،و�أتذكر حني �س�ألته يف حينها
عن ترجمة امل�ؤلف �أو �أي معلومات عنه  ،الكلمات
التي قالها يل  (:تكرم لعيونك  ،ان �شاء الله ما
نق�صر معك ) فما كادت متر ايام حتى ات�صل بي
ليب�شرين انه هي�أ يل ترجمة كاملة وم�صادر عن
هذه ال�شخ�صية التي كتبت املخطوطة  ،ا�ضافة اىل
ذلك  ،كم مرة وم��رة عندما �أت�صل به لآخ��ذ موعد
لأح��د طلبة الدرا�سات العليا �أو الباحثني �سواء
ك��ان��وا عراقيني �أو غ�ير عراقيني وخا�صة طلبة
ال��درا��س��ات الذين ت��زودوا من علمه ومعلوماته
يف بع�ض ال�ش�ؤون التاريخية والرتاثية ودائما
كان يرحب ويبدي ا�ستعداده بتقدمي كل م�ساعدة
ممكنة ويف كثري من االحيان كان يقوم برتجمة
بع�ض الن�صو�ص خا�صة من اللغة االيطالية او
ال�سريانية او االرامية وكلمته التي لن ان�ساها ما
حيت  ( :اهال بيك وبالنا�س الذين معك  ،بخدمتك
وخدمتهم )  ،حتى كتبه الثمينة جدا ونادرة كان
يعريها �أو ي�صورها لهم م��ن مكتبته اخلا�صة
ال�ع��ام��رة وامللحقة ب�سكنه يف الكني�سة  ،وبكل
رحابة �صدر  ،وبوجه ب�شو�ش هكذا كان املغفور
له العالمة الدكتور بطر�س حداد  ،فقد كان دائما
يذكرنا بالرعيل االول م��ن امل ��ؤرخ�ين م��ن اعالم
ال�ع��راق ال��ذي��ن اف�ن��وا اعمارهم يف �سبيل خدمة

الثقافة العراقية ورفع �ش�أنها .
وق��د ك��ان لقائي االخ�ي�ر معه قبل عيد اال�ضحى
بايام  ،فقد اخربين يوم ال�سبت الذي �سبق العيد
ال�صديق عماد كوركي�س وانا يف �شارع املتنبي ان
�أبانا الدكتور بطر�س يرقد حاليا يف م�ست�شفى
الراهبات بالكرادة  ،فذهلت للخرب و�س�ألته هل
ب��االم�ك��ان زي��ارت��ه  ،ف��اج��اب نعم واع �ط��اين رقم
الغرفة والطابق فذهبت بنف�س ال�ي��وم لزيارته
وكاملعتاد �س�ألني عن �آخ��ر اخباري وم��اذا اعمل
ومب��اذا ان��ا م�شغول ه��ذه االي��ام  ،وماهي اخبار
اخي الباحث �سالم الذي ابتلي مبر�ض ع�ضال وما
ان متاثل لل�شفاء واكمل ر�سالته للماج�ستري حتى
امتحن برعاية الوالدة املري�ضة منذ عدة �سنوات
 ،فكثريا ما كنا ن��زوره معا  ،م�ست�أن�سني بفكره
وكرمه وعطائه .
ك��ذل��ك ك�ث�يرا م��ا ك��ان ي�س�ألني ع��ن اخ�ب��ار الكتب
والكتبيني وعن �أ�صدقائه يف �شارع املتنبي  ،فقد
كان من �أ�شد املتابعني باحل�ضور اىل �شارع املتنبي
و� �س��وق ال���س��راي ي��وم اجلمعة  ،لكن الظروف
اخلا�صة التي مر بها العراق بعد االحتالل عام
2003م  ،واالحداث الالحقة حالت دون موا�صلته
هذه الزيارات ولذلك كان ي�س�أل زواره عن الكتب
واال�صدارات اجلديدة واخبار الكتبيني  ،خا�صة
بعد تعمري ال�سوق �أثر االنفجار املروع .
لقد رحل دون ان تتحقق امنيته بزيارة �شارع
املتنبي بعد التعمري حيث كان ي�أمل ان يعود اىل
زي��ارات��ه لل�شارع ومكتباته واالط�ل�اع ع��ن قرب
على اخر اال��ص��دارات والكتب التي تعر�ض على
ار�صفته  ،فقد كانت من اح��ب اال�شياء اىل قلبه
الكبري  ،والتي تعني احالل احلب ون�شرال�سالم.
رحم الله ا�ستاذنا و�صديقنا العالمة الكبري االب
الراهب بطر�س حداد وا�سكنه ف�سيح جناته ((�إنا
لله وانا اليه راجعون)) .
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�شارع املتنبي هو املكان الأول ال��ذي زرته
حني عودتي اىل بغداد ،بعد غياب ق�سري
عن بلدي توا�صل ربع قرن تقريبا ،وكانت
م�ك�ت�ب��ة ع ��دن ��ان ه ��ي حم �ط��ة ا�سرتاحتي
يف امل�ت�ن�ب��ي ،وامل��رح��وم ال���ص��دي��ق عدنان
اجلادري مهتم بالكتب التنويرية ،ويحتفظ
ب�شبكة عالقات وا�سعة مع معظم الباحثني
والأكادمييني واملثقفني والأدب��اء والفنانني
م��ن رواد ال���ش��ارع ،ويتعاطى م��ع اجلميع
بحميمية وم��رح ،وع��ادة ما يبادر بتعريفي
عليهم ،ذل��ك ان غيابي الطويل عن العراق
منعني من اكت�شاف املوهوبني واملبدعني
والعلماء يف وطني ،ف�أعاد عدنان ما انقطع
م��ن ح �ب��ال ال��و� �ص��ل م��ع �أه��ل��ي ،ومنحني
معلومات متنوعة بخارطة امل�شهد الثقايف
العراقي ،وك��ان يحر�ص على احلديث عن
امل�ؤلفني وكتاباتهم وتخ�ص�صاتهم ،با�سلوب
ال يخلو من ر�ؤية نقدية وتقومي ،ويف احد
ايام اجلمعة �سنة  2004دخل املكتبة رجل
تبدو عليه هيبة العلماء ،وهالة الروحانيني،
يحمل بيده عدة كتب ،فاحتفى به املرحوم
اب��و يا�سر ،و�أ� �ص��ر عليه ان يجل�س وبد�أ
يحدثني ويقول :اعرفك على الأب الدكتور
بطر�س حداد ،من �أبرز علماء العراق ،وريث
جيل العمالقة من الآباء امل�ؤ�س�سني للحركة
الفكرية احلديثة يف ال�ع��راق ،ف�إنه م�ضافا
اىل تخ�ص�صه يف الالهوت والتاريخ و�أدب
الرحالت ،يتقن عدة لغات يرتجم منها اىل
العربية ،ويرتجم احيانا من العربية اىل
الإيطالية وغريها ،وظهر على الأب حداد

احلياء ،و�أ��ش��ار بكلمات دافئة  :ان��ه طالب
ع �ل��م ،وه��و خ ��ادم ل�ل�ع�ل�م��اء ،ور��س��ال�ت��ه يف
احلياة فعل اخل�ير للب�شرية ،وا�شاعة قيم
الت�سامح والعي�ش امل���ش�ترك ،ث��م �أه��داين
رحلة ترجمها عن الإيطالية ،وطبعها �أخريا،
وو�شحها ب ��إه��داء جميل ،و�أب���دى رغبته
يف ان نلتقي يف الأي��ام القادمة ،غري اين
ا�ضطررت للعودة ثانية من حيث �أتيت ،اثر
تف�شي العنف ،وحاولت ال�تردد عدة مرات
يف الأع ��وام التالية ،م��ن �أج��ل اال�ستمرار
يف �إ�صدار �سل�سلة كتاب (ثقافة الت�سامح)
وت��وط�ين مركز درا��س��ات فل�سفة ال��دي��ن يف
بغداد ،و�سعيت بجدية لبناء عالقات تعاون
م�شرتك مع من يحملون همومي وتطلعاتي
و�أحالمي ،يف �إ�شاعة ثقافة اح�ترام كرامة
الكائن الب�شري ،ومتجيد احلياة ،وجتلية
الأب �ع��اد الإن���س��ان�ي��ة والقيمية واملعنوية
واجلمالية للدين ،فتعرفت على اال�ستاذ
�سعد �سلوم ،الذي فاج�أين مبجلته الرائدة
(م�سارات) يف م�ضمونها و�شكلها ،حينها
��ش�ع��رت ان ح�ل�م��ي ب �ع��راق خم�ت�ل��ف بديل

لعراق العنف وامل��وت والتخلف ،هو حلم
م�شروع ،مادام فيه �شباب يك�سرون ال�صخر
ب�أ�سنانهم لينحتوا لنا منه وطن ًا ينخرط
يف الع�صر ،وي�ستوعب معطيات املعارف
الراهنة ،ومكت�سبات الب�شرية يف احلقوق
واحل��ري��ات ،ق��ادين �سعد �سلوم الكت�شاف
ع��امل م�شبع باملعنى ،تعرفت فيه على عدة
علماء م��ن الآب ��اء ،كال�صديق ال��رائ��ع الأب
يو�سف توما ،وحت��ول �سلوم اىل بو�صلة
�إر�شادية تهديني اىل ال�شخ�صيات املعنوية
الروحية النبيلة ،وطاملا حتدث يل عن الأب
بطر�س ح��داد ونزعته الإن�سانية العميقة،
وتكوينه العلمي املميز ،وجتربته الدينية
العميقة ،و�ضرورة توا�صلي معه ،واتفقنا
اك�ثر م��ن م��رة على زي��ارت��ه للكني�سة ،بيد
ان ا��س�ف��اري امل�ت�ك��ررة ،وم�ف��اج��آت الزمن
البغدادي اليومية ،حرمتني اىل الأب��د من
امتالك �صداقة ب�إن�سان �أرى يف روح��ه ما
افتقده من معنى قيمي �إن�ساين لدى الكثري
م��ن رج��ال ال��دي��ن� ،إال ان العزيز �سلوم ما
لبث م�سكونا ببناء عالقة بيني وبني الأب

وجدته بحالة صعبة لكنه يبتسم لمن حوله ،وأحسست ان
غرفته في المستشفى مشبعة باألمل والمعنى ،ودخلت
غرفته أمرأة خمسينية ،عرفت نفسها بأنها مدرسة في
ثانوية مسيحية ببغداد ،وانها من مريداته منذ سنوات،
أتت لزيارته عرفانا لما منحه لحياتها من معنى

ب �ط��ر���س ،رمب ��ا لإدراك � ��ه ب��أه�م�ي��ة تر�سيخ
�أوا�صر التعاون بني دعاة التدين الإن�ساين
يف ال�ع��راق ،م��ن خمتلف الأدي ��ان ،وحاجة
البلد امللحة ل��ذل��ك ،فهاتفني يف الأ�سبوع
الأخ�ي�ر م��ن ح�ي��اة امل��رح��وم ح ��داد ،وكنت
�ساعتها يف مطار �إح��دى ال��دول املجاورة،
فقلت له اين اترقب �صعود الطائرة للعودة،
و�س�أ�صل �إن �شاء الله بعد �ساعتني اىل بغداد،
ف�ق��ال ه�ن��اك ق�ضية عاجلة �أرج ��و ان تفكر
بال�سعي ملعاجلتها ،وه��ي ان الأب بطر�س
حداد يرقد يف م�ست�شفى الراهبات ،وهو يف
حالة حرجة ،ف�أجبته �س�أهاتفك عند و�صويل
بغداد ،لنفكر معا ب�إنقاذه ،وبالفعل هاتفته
فور هبوط الطائرة ،وبعد ان ا�ستفا�ض يف
�شرح حالته ،وعدم توفر جواز �سفر جديد
لديه ليمكن ترحيله اىل م�ست�شفيات روما
او غريها ،و�ضرورة اتخاذ تدابري عاجلة،
اقرتح نقله اىل م�ست�شفيات كرد�ستان ،ريثما
يتح�سن لينقل اىل م�ست�شفيات اوروبية،
فهاتفت الأخ اال�ستاذ فخري كرمي ،املعروف
بغريته وت�ضامنه م��ع ج��راح��ات املثقفني

ومعاناتهم ،ف�أجابني ب��أن��ه �سيتحدث مع
رئي�س اجلمهورية ال�سيد جالل الطالباين
ب��ذل��ك ،وب �ع��د ف�ت�رة وج �ي��زة �أخ �ب�رين ب ��أن
رئي�س اجلمهورية �أوع��ز بنقل الأب حداد
اىل �أف�ضل م�ست�شفيات كرد�ستان ،وت�أمني
كافة متطلباته ،ف�أبلغت الأ�ستاذ غالب مدير
م�ست�شفى الراهبات بذلك .ويبدو انهم �آثروا
الرتيث من �أجل نقله اىل م�ست�شفيات روما
مبا�شرة ،وذهبت اىل زيارته قبل يوم من
وفاته ،احمل له باقة �أزه��ار ،حتمل بطاقة
حمبة ،كتبت عليها :اىل وريث عالمة العراق
الأب ان�ستا�س م��اري الكرملي ،الدين هو
احلب واحلب هو الدين ،امتنى لك ال�شفاء
العاجل ،و�آم��ل اال يقرتب منك احل��زن ،ف�إن
من ي�ستبد به احلزن ال يليق مبائدة احلق.
ووج��دت��ه ب�ح��ال��ة �صعبة لكنه يبت�سم ملن
حوله ،و�أح�س�ست ان غرفته يف امل�ست�شفى
م�شبعة ب��الأم��ل وامل�ع�ن��ى ،ودخ�ل��ت غرفته
�أمر�أة خم�سينية ،عرفت نف�سها ب�أنها مدر�سة
يف ث��ان��وي��ة م�سيحية ب �ب �غ��داد ،وان �ه��ا من
مريداته منذ �سنوات� ،أتت لزيارته عرفانا ملا
منحه حلياتها من معنى ،و�أ�شارت اىل انها
تذهب للقدا�س لتدعو له بال�شفاء ،وتفوهت
بعبارة م��ؤمل��ة ،فقالت� :أن��ت كما �أن��ا كالنا
غريبان وحيدان هنا يف حياتنا ،غري ان الله
معنا ،بجوارنا .فا�ضت من هذه ال�سيدة رقة
وحميمية وكانت كلماتها موحية ،وجهها
م�ضيء ،ك�أين �أرى فيها مرمي العذراء ،لن
�أن�سى �صوتها و�إي�ق��اع نغماته التي يفوح
منها الدفء واحلنان.

ان�ت�ق��ل اىل رح�م��ة ال�ل��ه --م�� ��ؤرخ ب ��ارز--
وم �ث �ق��ف م��ن ط� ��راز رف �ي��ع  --ف��ى تاريخ
امل�سيحيني ال�ع��راق�ي�ين  --االب الفا�ضل
الدكتور بطر�س ح��داد  -وبوفاته خ�سرت
الكني�سة الكلدانية علما م��ن اعالمها قدم
الكثري م��ن ج�ه��ده يف خ��دم��ة الكني�سة يف
جمال التاليف والرتجمة والتحقيق
�سرية املرحوم االب بطر�س حداد..
ولد الفقيد �سنة  1938يف املو�صل,-التحق
باملعهد البطريركي يف املو�صل �سنة 1954
ار�سل اىل روما الكمال درا�سته--,فح�صلعلى الدكتوراه يف الالهوت الكن�سي,ر�سم
كاهنا يف  20كانون االول .1961عاد اىل
م�سقط را�سه �سنة  1964فعني يف كني�سة ام
املعونة,انتقل اىل بغداد �سنة  1966فخدم
يف املعهد البطريركي اىل �سنة ,1968ثم
ان �ت �ق��ل ل�ل�خ��دم��ة يف كني�سة م ��ار يو�سف
وكني�سة مار بيثون ولغاية  - 2001--ثم
ع�ين يف كني�سة م ��رمي ال� �ع ��ذراء �سلطانة
الوردية �,-شغل لفرتة من�صب مدير الديوان
البطريركي.
ن�شط الفقيد ال��راح��ل الكبري يف  --جمال
التاليف والرتجمة والتحقيق--,عدا عن
ع�شرات املقاالت التي ن�شرت على �صفحات
املجالت املحلية والعاملية.وهو احد اع�ضاء
حت��ري��ر جم �ل �ت��ي --ب�ين ال �ن �ه��ري��ن -وجنم
امل �� �ش��رق -ال �ت��ي ت���ص��در ع��ن البطريركية
الكلدانية -
�أت� �ق ��ن --الأب ب�ط��ر���س ح ��داد االنكليزية
والفرن�سية وااليطالية والالتينية --وغريها
من اللغات .ومنها  -ترجم م�ؤلفات --عدة
�صفحات م��ن ت��اري��خ العراق،--
حتكي -
ٍ
ن�شر الأب بطر�س الكثري من املقاالت على
��ص�ف�ح��ات �أك�ث�ر م��ن ( )15جم�ل��ة ون�شرة
حملية وعاملية وبعدة لغات .وله ما يقارب
الـ ( )40م�ؤلفا ومنها ترجمته من الفرن�سية
�ات م��ن رح �ل��ة تيفنو �إىل العراق
م�ق�ت�ط�ف� ٍ
املن�شورة يف جملة بني النهرين (،)1974
وعن االيطالية ترجم رحلة الأب فن�شن�سو
بكتاب
�إىل ال �ع��راق وق ��د ط�ب�ع��ت ال��رح �ل��ة
ٍ
م�ستقل يف املو�صل العام  ،2009ول��ه عن
االنكليزية رحلة تيلر �إىل العراق املن�شورة
مبجلة املورد ( )1982العدد ،1ورحلة جلان
�إىل العراق ،عن الفرن�سية ،وطبعت بكتاب
م�ستقل يف بغداد �سنة  ،2009كما ترجم
تقرير املطران باييه عن العراق وهو باللغة
الالتينية ون�شره يف جملة ب�ين النهرين
( )1983وعن الالتينية �أي�ضا ترجم الرحلة
ال�شرقية للأب فيليب الكرملي ون�شرها يف
جملة املورد ()1989العدد ،4وعن االيطالية
ترجم رحلة فيدريجي �إىل العراق املن�شورة
يف جم �ل��ة امل� ��ورد ()1989ال� � �ع � ��دد 4وعن
االيطالية ترجم �أي�ضا رحلة ديلالفاليه �إىل
العراق طبعت ببغداد �سنة  ،2001وكذلك
رحلة �سب�ستياين �إىل العراق القرن ال�سابع
ع�شر طبعت ببغداد �سنة  2004و �صدرت
له رحلة �أخرى عن الفرن�سية هي رحلة من
بغداد �إىل حلب للوي جاك رو�سو ،ويف �سنة
� 2005صدرت له ببغداد رحلتان ايطاليتان
هما رحلة بالبي �إىل العراق ورحلة اوجني
فال ندا.....

ُع��رف عنه --ب���ص��وت��ه ال�شجي -و�إتقانه
للمقامات -و�أحل� ��ان الطق�س الكلداين-،
وك��ان ميتاز بح�سن اخل��ط ،والر�سم .على
الرغم من تخ�ص�صه يف الالهوت العقائدي،
لكنه مل يكتب يف ب��اب �أخت�صا�صه ،بل--
تركزت --مُعظم م�ؤلفاته وكتاباته حول--
الرتاث والتاريخ الكن�سي --،وقد برع يف
هذا املجال- ..و �آرخ حقبة زمنية مهمة من
تاريخ --الكني�سة -احلديث يف خمطوطه
"-اخلواطر "--و"تاريخ امل��در� �س��ةال�ك�ه�ن��وت�ي��ة البطريركية" - .وا�ستفاد
كثريا من  - -عمله يف �أر�شيف بطريركية
ال �ك �ل��دان --وم ��ن امل �ع �ل��وم��ات التاريخية
والكن�سية و �أ�ستفاد � ً
أي�ضا من --املعلومات
ال�ت��اري�خ�ي��ة  -ال �ت��ي لقيها م��ن الباحثني-
بطر�س نعامة وكوركي�س ع��واد --اللذين
�أم� ��داه مب�ع�ل��وم��ات غ�ن�ي��ة ع��ن �شخ�صيات
و�أح��داث واماكن عا�صراها ،وعرفنا -على
تاريخ كن�سي  -مهم عن املو�صل وبغداد من
خالله ن�شره وحتقيقه ملخطوطات و�سري
ذاتية تعود �إىل القرن املا�ضي.
ك��ان ع���ض��وً ا يف املجمع العلمي العراقي
(هيئة اللغة ال�سريانية)
ع�ضوً ا يف �إحتاد كتاب العراق
ع�ضوً ا يف دائرة التاريخ والرتاث
من حمبي �شارع املتنبي وك��ان مُلتقاه يف
مكتبة املثنى.
ك��ان يتمتع بعالقات مُم�ي��زة يف الأو�ساط
الثقافية العراقية والدولية ،مُنفتحً ا على
اجلميع ،ف�أحبه اجلميع.
� �ص��در ل �ل��أب ب �ط��ر���س ح�� �دّاد م��ا ي��زي��د عن
 ---40ن �ت��اجً ��ا ب�ي�ن ت��رج �م��ة وحتقيقوت�أليف ،نذكر منها:
• املُر�شد �إىل القدّا�س الكلداين  --باكورة
�أعماله-
• البُ�شرى ال�سارة
• التاريخ ال�صغري -ترجمة-
• الفاتيكان  -ترجمة-
• ال��ره �ب �ن �ي��ات ال�ن���س��ائ�ي��ة يف الكني�سة
الكلدانية
• رهبانية بنات مرمي الكلدانيات
• �أخواتكم الراهبات الكلدانيات
• �صفحات نا�صعة  -عن البطريرك �شيخو
يف طبعتني -1980 -1972
• املُعجزات بالتعاون مع الأب فرن�سي�س
املُخل�صي
• ت�لام �ي��ذ امل���س�ي��ح ب��ال �ت �ع��اون م��ع الأب
فرن�سي�س املُخل�صي
• ال �� �ص�لاة ال��رب �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع الأب
فرن�سي�س املخل�صي--ترجمة --فهار�س
امل �خ �ط��وط��ات ال���س��ري��ان�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة يف
خزانة الرهبنة الكلدانية بالتعاون مع الأب
( املطران) جاك �إ�سحق( جزءين).
• ي�سوع بح�سب متى ُ
(طبع مبنا�سبة �صالة
ُ
الأربعني للأب فرن�سي�س املخل�صي)
• دير ما اورها
• ال�شهر املرميي وطبع بعدة طبعات يف
العراق
• قلب ي�سوع الأق��د���س وطبع � ً
أي�ضا عدة
طبعات يف العراق
• قدي�سة ريتا ( طبعتني).

• مار �إيليا احلريي
• كنائ�س بغداد ودياراتها ( وهو بح�سب
ر�أي��ي املتوا�ضع واح��د م��ن �أث�م��ن م�ؤلفاته
التاريخية) بحيث يعد مرجعًا يف تاريخ
كني�ستنا وتاريخ بغداد احلديث.
• يوميات احلرب العاملية الأوىل( الطبعة
الأوىل �أمريكا .)1997
• يوميات احلرب العاملية الثانية ( الطبعة
الثانية ال��ذي طبع با�شرايف بالتعاون مع
الأب ح�ب�ي��ب ال�ن��وف�ل��ي ��ض�م��ن من�شورات
كني�سة م��ار كوركي�س الكلدانية) 2003
ويف م���ؤخ��رة ال �ك �ت��اب ن���ش��رت ج� ��زءًا من
ال�سرية الذاتية للأب بُطر�س.
• خم�ت���ص��ر الأخ� �ب ��ار ال�ب�ي�ع�ي��ة( حتقيق
ون�شر).
• رحلة ديلال فالية �إىل العراق ( ال�سائح
العا�شق) ( ترجمة عن الإيطالية).
ط 2000 1و الطبعة الثانية ن�شرتها له
�إح ��دى امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي تعنى
بالرتاث �سنة .2004
• �إبر�شية عقرة الكلدانية ( حتقيق)
• امل�ؤ�س�سات البطريركية (ترجمة)
• عِ رب من كتب الرتاث ( مقاالت يف جملة
الفكر امل�سيحي يف باب عربة من الأم�س.
جمعتها له ون�شرتها يف كتاب بعد �أن متت

طباعته يف �شارع املتنبي .)2003
• وثائق �آل ر�سام ( من�شورات الرهبانية
الكلدانية ،كنت قد �أدخلتها على الكوبيوتر
و�أ��� �ش� ��رف ع �ل��ى ال �ط �ب��اع��ة الأب �سامر
�صوري�شوع الراهب).
• م � ��ار ي ��و�� �س ��ف الأول (م� �ن� ��� �ش ��ورات
الرهبانية الكلدانية  ،بجهود الأب �سامر
�صوري�شوع).
• رحلة �سب�ستياين ( ال��راه��ب الكرملي)
ك�ن��ت ق��د ن���ض��دت ال �ك �ت��اب و�إ� �ش��رف��ت على
�أخ��راج��ه الفني وطبع يف مطبعة الديوان
ببغداد.
• رح�ل��ة م��ن ب �غ��داد �إىل حلب للفرن�سي
رو�سوّ
• ر��س��ائ��ل ال�ب�ط��ري��رك م��ا ري��و��س��ف �أودو
(ج��زءي��ن) من�شورات الرهبانية الكلدانية
بجهود الأب �سامر �صوري�شوع الراهب
• رحلة اجلوهري البندقي بالبي
• ُن �ب��ذة يف ت��اري��خ امل��در� �س��ة الكهنوتية
ل �ل �خ��وري داود رم ��و م �ن �� �ش��ورات املعهد
الكهنوتي بغداد ( .2002حتقيق)
• اخلواطر للخوري داود رمو ( حتقيق
وتعليق).
�أهتم رحمه الله بالتاريخ والرتاث الكن�سي
واملحلي ،فكانت له مقاالت وبحوث ر�صينة

يف ه��ذه امل �ج��االت على �صفحات املجالت
والن�شرات الآتية:
• افاق عربية
• الفكر امل�سيحي
• بني النهرين ( �أحد �أع�ضاء حتريرها)
• قاال �سوريايا
• جملة املجمع العلمي العراقي ( هيئة
اللغة ال�سريانية)
• جملة الأحتاد ال�سرياين
• جنم امل�شرق( �أحد �أع�ضاء حتريرها)
• جملة الطائفة الكلدانية يف حلب
• املورد
• ربنوثا (للرهبان الكلدان)
• ن�شرة الكني�سة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�صدرها
ال� �ب� �ط ��ري ��رك� �ي ��ة ال� �ك� �ل ��دان� �ي ��ة يف مطلع
ال�ستينيات.
• ال �ق �ي �ث��ارة ( ال �ت��ي ت���ص��دره��ا الر�سالة
الكلدانية يف لندن)
• ن�شرة ال�شهيد ( ا�س�سها �أثناء خدمته يف
كني�سة ال�شهيد مار بثيون).
• ن�شرة العهد( لراهبات الكلدان)
• ن �� �ش��رة ال ��وردي ��ة ( ك�ن�ي���س��ة �سلطانة
الوردية)
• جملة امل�سارات
من مقاالته الر�صينة --:مواطن املخطوطات
ال�سريانية يف العراق /روفائيل مازجي/
معهد �شمعون ال�صفا الكهنوتي لبطريركية
ال� �ك� �ل ��دان /ر�ؤ�� �س���اء امل �ع �ه��د ال�ك�ه�ن��وت��ي/
البطريرك جرجي�س عبد ي�شوع خياط/
�أر��ش�ي��ف البطريركية الكلدانية /القالية
الأب ��وي ��ة يف امل��و� �ص��ل/رح �ل��ة البطريرك
يو�سف �أودو �إىل روما �سنة /1869املطبعة
الكلدانية يف املو�صل/تاريخ الكلدان يف
ح�ل��ب/حم��اوالت ال�ت�ق��ارب ب�ين الكني�ستني
الكلدانية والأث��وري��ة/ال�ق�لاي��ة الأب��وي��ة يف
املو�صل/البطريرك يو�سف �أودو وو�صيته
الأخ�يرة/م��ذك��رات بطريرك جديد� /أخبار
امل�ع�ه��د ال�ب�ط��ري��رك��ي ع�ل��ى ع�ه��د البطريرك
مار �إيليا عبو اليونان/ال�سائح العا�شق/
الأب يو�سف حَ بّي وداعً ا/العفو �أق��رب �إىل
التوبة(م�سرحية ترجع �إىل �سنة 1887م)/
�أوراق م�ت�ن��اث��رة يف خ��زان��ة البطريركية
الكلدانية العامرة�/أ�ضافة �إىل عربه يف باب
عربة من الأم�س يف جملة الفكر امل�سيحي.
له مُ�شاركات ب�أكرث من م�ؤمتر كن�سي حملي
وع��رب��ي ودويل ،وم��ن �أر��ص��ن م�شاركاته،
� �ش��ارك ع��ام  1984يف م ��ؤمت��ر للدرا�سات
ال�سريانية يف هولندا جامعة خرونكن،
حيث �أ�ستعر�ض درا�سته لكتاب (خمت�صر
الأخبار البيعيية)
و �أن اخر بحث ن�شره  -فى -جملة م�سارات
العدد  ،14العدد اخلام�س  2010يف عددها
اخل��ا���ص ع��ن --امل�سيحية يف العراق--،
وك��ان بحثه حت��ت ت�سمية  ---م�سيحيو
بغداد بني املا�ضي واحلا�ضر.
�أن الأب بطر�س ح��دا ّد م��ن --ال�شخ�صيات
امل�سيحية --التي --يفخر العراق -بها �ش�أنه
�ش�أن --الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي --فهم
�أنا�س جندوا �أنف�سهم و�أفنوا حياتهم خدمة
للعلم واملعرفة نهو�ض ًا -ببلدهم الذي يجري
حبه يف عروقهم

العدد ()1983
السنة الثامنة
الخميس ()9
كانون االول 2010
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ببالغ الأ�سى واحلزن تلقيت فاجعة رحيل الأب الدكتور والبحاثة الأب بطر�س ح ّداد �إىل دار البقاء بعد �صراع مع
املر�ض رقد على �أثره م�ؤخ ًرا يف �إحد م�ست�شفيات بغداد� ،إىل �أن �أغم�ض عينيه بكل هدوء و�سالم ع�صر يوم اجلمعة
امل�صادف .2010/11/27
ربطتني مع الفقيد عالقة �أبوية و�صداقة الر�سالة ،فتتلمذت حتت يديه وتعلمت منه الكثري ،فكان الأب واملر�شد واملعلم
والأ�ستاذ ..وراجع يل لغو ًيا �أكرث من م�ؤلف ،وو�ضع ا�سمه الر�صني على بع�ض مولفاتي التاريخية املتوا�ضعة( الدار
البطريركية يف بغداد/على خطى ي�سوع /نبذة عن املعهد الكهنوتي البطريركي ،البطريرك ما ريو�سف اودو).
ومنحني ثقة اال�شراف ومتابعة مراحل طباعة بع�ض م�ؤلفاته.
خدمت مع الأب الراحل ب�ضع �سنوات كطالب �سمنري يف كني�سة مار بثيون الكلدانية – البلديات ،كما ع�شت وخدمت
ُ
معه يف كني�سة �سلطانة الوردية ككاهن يف �أول كني�سة �أخدم فيها بعد اقتبايل نعمة الكهنوت.
كان رحمه الله قد كلفني يف حال انطفاء �شمعته ومماته ب�أن �أكتب عنه و�أن�شر �أ�شتغاالته وم�ؤلفاته ،ووفا ًء مني لهذا
علي �أويف الأب الفقيد بع�ض حقه ( .مالحظةُ :معظم املعلومات الواردة يف هذه
الرجل اجلليل �أن�شر عنه هذه ال�سطور ّ
ال�صفحات هي نق ًال عن ل�سان الأب الراحل ،و�سبق و�أن ن�شرت جز ًءا من �سريته يف م�ؤخرة كتاب "يوميات احلرب
العاملية الأوىل" التي حققها �سنة  .2003وقد �أ�ضفت ما عرفته �شخ�ص ًيا عن الأب دُ .بطر�س ح ّداد.

األب يوسف جزراوي
األب حداد نجم ُمضيء:
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الأب ُب�ط��ر���س جن��م ُم���ض��يء ق� �دّم الكثري
وال �ك �ث�ير للكني�سة ول�ل�ب�ل��د وللتاريخ،
ان�ط�ف��أت �شمعة حياته بعد �شيخيوخة
مبُاركة ،ومبوته انطوت �صفحة عطرة
كان لها �صدى ف��واح يف تاريخ كني�ستنا
و�شعبنا العراقي.
بُطر�س ح�دّاد الكاهن ،الباحث  ،امل�ؤرخ،
الكاتب ،يعرفه القا�صي وال��داين  ،فهو
�أ�شهر من ن��ار على علم ،ول��ه ا�سم نظيف
وت��اري��خ عريق يف الكهنوت ويف جمال
الكتابة والت�أليف والأبحاث التاريخية،
ع�ل�اوة على خدمته الكهنوتية ال�سيما
يف كني�سة مار بثيون الكلدانية وكني�سة
�سلطانة الوردية يف بغداد -كرادة خارج،
بحيث �أحبه ال�صغري والكبري �سواء يف
املو�صل �أو بغداد.
ا�سمه احلقيقي ن��اظ��م ميخائيل ح� �دّاد ،
مواليد املو�صل  1937ولي�س (1938كان
رحمه الله قد طلب مني يف كلمتي بكتابه
يوميات احلرب العاملية الأوىل ب�أن �أُ�سجل
مواليده  1938النه جاء يف �آواخ��ر عام
 .)1937والفقيد من عائلة مو�صلية عريقة
ومعروفة .دخل معهد �شمعون ال�صفا يف
املو�صل بتاريخ  1951/9/24تتلمذ يف
املعهد املذكور ملدة � 3سنوات� .سنة 1954
�أر��س��ل �إىل روم��ا ب�صحبة الأب املرحوم
يو�سف حبّي للدرا�سة ونيل الأخت�صا�ص.
ر�سم كاه ًنا يف  1961 /12/20يف روما.
بعد �أن ح�صل على �شهادة الدكتورا يف
ال�ل�اه��وت ال �ع �ق��ائ��دي .ع ��اد �إىل م�سقط
ر�أ��س��ه املو�صل �سنة  ،1964حيث تعني
حينها يف كني�سة �أم املعونة .ويف �سنة
 1966انتقل �إىل بغداد للخدمة يف املعهد
الكهنوتي البطريركي يف الدورة معاو ًنا
للأب ( املطران) �إبراهيم �إبراهيم وا�ستمر
يف اخلدمة فيه �إىل عام � .1968إذ تعني
للخدمة يف كني�سة مار يو�سف – خربندة
كمعاون للخوري حكيم.
يف �صيف � 1968أوعز �إليه الطيب الذكر
البطريرك م��ار بول�س �شيخو للعمل يف
ار�شيف البطريركية ال��ذي ك��ان وقتذاك
يف دير القدي�سة تريزيا يف بغداد -ال�سنك
وا�ستمر يف العمل �إىل �سنة .1974
ومل��ا ت�س ّنم غبطة م��ار روف��ائ �ي��ل الأول
ب �ي��داوي��د ال �ك��ر� �س��ي ال �ب �ط��ري��رك��ي �سنة
 1989عينه مدي ًرا للديوان البطريركي
وم �� �س ��ؤو ًال ع��ن ار� �ش �ي��ف البطريركية،
ويف بع�ض الزيارات خ��ارج العراق كان
ي��راف��ق ال�ب�ط��ري��رك ب�ي��داوي��د ك�سكرتريا
له .وملا اعتلى ال�سدة البطريركية غبطة

ال�ب�ط��ري��رك م��ار ع� ّم��ان��وئ�ي��ل ال�ث��ال��ث دليّ
�سنة  ،2003ا�ستمر عمل الأب ح �دّاد يف
البطريركية الكلدانية  .حيث عملتُ حتت
ا�شراف الأب الفقيد �سنة  2004ب�صحبة
الأب نادر �إ�سماعيل الراهب يف �أر�شيف
البطريركية ومكتبتها ال�ع��ام��رة بدعوة
من الأ�سقف الراحل مار اندراو�س �أبونا
رحمه الله ،ومبباركة غبطة البطريرك مار
عمّانويل الثالث دليّ الك ّلي الطوبى .وكان
وقتذاك يُح�ضر لن�شر ر�سائل البطريرك
مار يو�سف �أودو فكان بني احلني واالخر
يوعز �إ ّ
يل بجلب ر�سائل البطريرك �أودو
وو�ضعها يف مكتبه يف البطريركية ليت�أكد
من تاريخ معني �أو ا�سم ما ...كان رحمه
وحري�صا على ما ين�شر
الله دقي ًقا يف عمله
ً
وينتج.
يف �سنة  1978عُني للخدمة يف كني�سة ما
ر بثيون الكلدانية يف حي البلديات ،هذه
الكني�سة التي خدمها � 23سنة و�أحبها
ب�ك��ل ج��وارح��ه وب�ك��ل م��ا حتمله الكلمة

ُ
ُعرف عن األب بطرس
بمحبته وطيبة قلبه،
كان رجل موقف ،يتمتع
بشخصية قوية وشجاعة،
جريء المواقف ،هادئ الطبع،
خفيف الظل ،صاحب طلة
خفيفة ،دمث األخالق ،رجل
ورع وتقي ،خدم مذبح الرب
بكل محبة وتفان رغم ما
كان يعانيه من مرض السكر
وعدم استطاعته من الوقوف
طويال.

م��ن معنى،وقد وق��د تتلمذت حت��ت يديه
و�أ�شرافه هناك .
يف � 2001/8/6أنتقل للخدمة يف كني�سة
�سلطانة ال ��وردي ��ة ( ق��دي���س��ة ري �ت��ا� -أ ُّم
الدرج) كرادة خارج .ويف مطلع ر�سالتي
الكهنوتية خدمت معه يف هذه الكني�سة
فرتة ق�صرية.
للفقيد مكتبة كبرية عامرة وغنية بامهات
بطون املراجع وامل�صادر ،تربو على 10
االل��ف كتاب وجملة وخم�ط��وط ،بح�سب
ت�ق��دي��ر الأب ال��راح��ل ،ك��ان ق��د ت�ب�رع يل
�شخ�صيًا �سنة  2005مبا يزيد على 200
كتاب ،وقبلها ك��ان قد ت�برع �سنة 1992
ملكتبة املعهد الكهنوتي م��ا ي�ق��ارب �ألفي
كتاب وجملة.
ُع��رف ع��ن الأب بُطر�س مبحبته وطيبة
قلبه ،كان رجل موقف ،يتمتع ب�شخ�صية
قوية و�شجاعة ،ج��ريء امل��واق��ف ،هادئ
الطبع ،خفيف الظل� ،صاحب طلة خفيفة،
دمث الأخالق ،رجل ورع وتقي ،خدم مذبح
الرب بكل حمبة وتفان رغم ما كان يعانيه
م��ن مر�ض ال�سكر وع��دم ا�ستطاعته من
الوقوف طويال ،ففي ال�سنوات الأخرية
كان يحتفل بالقدا�س وهو جال�س ،لعدم
قدرته على ال��وق��وف .ك��ان ك��رمي الطبع،
�سخي ال �ي��د ،يح�سن ا�ستقبال �ضيوفه
وزواره ،ي�ساعد يف اخل �ف��اء ،ال يحب
املظاهر والتطبيل ،و�أتذكر عندما انتقل
من كني�سة مار بثيون للخدمة يف كني�سة
�سلطانة الوردية ،ق�صدت الكني�سة نحو
 10عوائل ،بل �أكرث و�أبلغونا �أنهم كانوا
يتقا�ضون راتبًا من الأب حدّاد للمعي�شة،
ناهيك عن املواد الغذائية واملالب�س .كان
رحمه الله يحب العمل بهدوء وخفاء.
ك���ان ق�ل�ي��ل ال� �ك�ل�ام ،ك �ث�ير اال�شتغاالت
وامل�ؤلفات ،قارئ لبيب ،بحيث كلما دخل
عليه �أحد الزوار وجده مُنكبًا على القراءة
والكتابة .فالكتاب ك��ان خري �صديق له.
رجل يف مطلع ال�سبعني ولكنه يحمل فك ًرا
وقلبًا �شابًا ،كان مُواكبًا مُتجددًا ي�شجع كل
ما هو جديد وبه فائدة.
ُع� ��رف ع �ن��ه ب���ص��وت��ه ال���ش�ج��ي و�إتقانه
للمقامات و�أحلان الطق�س الكلداين ،وكان
ميتاز بح�سن اخلط ،والر�سم .على الرغم
من تخ�ص�صه يف الالهوت العقائدي ،لكنه
مل يكتب يف باب �أخت�صا�صه ،بل تركزت
مُعظم م�ؤلفاته وكتاباته ح��ول الرتاث
وال �ت��اري��خ الكن�سي ،وق��د ب��رع يف هذا
املجال ..و�أظنه كان مُت�أث ًرا جدًا ب�شخ�صية
اخل��وري داود رم��و املو�صلي� ،سكرتري
البطريرك يو�سف عمّانوئيل الثاين ،الذي
�آرخ حقبة زمنية مهمة من تاريخ كني�ستنا

احل ��دي ��ث يف خم �ط��وط��ه "اخلواطر"
و"تاريخ املدر�سة الكهنوتية البطريركية"
 .وح�سب تفح�صي ومتابعتي حلياة الأب
حدّاد �أنه �سار على نف�س النهج و�أرخ حقبة
زمنية من تاريخ كني�ستنا املُعا�صر ،عالوة
على ا�ستفادته كثريًا من عمله يف �أر�شيف
ب �ط��ري��رك �ي��ة ال �ك �ل��دان وم ��ن املعلومات
التاريخية والكن�سية التي �أمدها به غبطة
البطريرك مار عمان�ؤيل الثالث دليّ الكلي
ال�ط��وب��ى ،منذ �أن ك��ان �سكرتريًا لغبطة
البطريرك الراحل بول�س �شيخو �إىل يومنا
هذا ،وقد نوه الأب بطر�س بذلك ب�أكرث من
كتاب .وكما �أ�ستفاد � ً
أي�ضا من املعلومات
التاريخية التي لقيها من الباحثني بطر�س
نعامة وك��ورك�ي����س ع ��واد ال��ذي��ن �أم ��دوه
مبعلومات غنية عن �شخ�صيات و�أحداث
وام�ك��ان عا�صراها ،فع ّرفنا على تاريخ
كن�سي مهم عن املو�صل وبغداد من خالله
ن�شره وحتقيقه ملخطوطات و�سري ذاتية
تعود �إىل القرن املا�ضي.
ك��ان ع�ضوً ا يف املجمع العلمي العراقي
(هيئة اللغة ال�سريانية)
ع�ضوً ا يف احتاد كتاب العراق
ع�ضوً ا يف دائرة التاريخ والرتاث
من حمبي �شارع املتنبي وكان مُلتقاه يف
مكتبة املثنى.
كان يتمتع بعالقات مُميزة يف الأو�ساط
الثقافية العراقية والدولية ،مُنفتحً ا على
اجلميع ،ف�أحبه اجلميع.
له �أكرث من مُقابلة تلفزيونية يف تلفزيون
ال�ع��راق وق�ن��اة ع�شتار الف�ضائية وقناة
ال�شرقية� ،إذ حتدث يف قناة ال�شرقية عن
الأب ان�ستا�س الكرملي.
��ص��در لل��أب بطر�س ح� �دّاد م��ا ي��زي��د على
ال( )40ن �ت��اجً ��ا ب�ي�ن ت��رج �م��ة وحتقيق
وت�أليف ،نذكر منها:
• املُر�شد �إىل القدّا�س الكلداين ( باكورة
�أعماله)
• البُ�شرى ال�سارة
• التاريخ ال�صغري (ترجمة)
• الفاتيكان (ترجمة)
• ال��ره�ب�ن�ي��ات الن�سائية يف الكني�سة
الكلدانية
• رهبانية بنات مرمي الكلدانيات
• �أخواتكم الراهبات الكلدانيات
• �صفحات نا�صعة( عن البطريرك �شيخو
يف طبعتني )1980 -1972
• املُعجزات بالتعاون مع الأب فرن�سي�س
املُخل�صي
• ت�لام�ي��ذ امل�سيح ب��ال�ت�ع��اون م��ع الأب
فرن�سي�س املُخل�صي
• ال���ص�لاة ال��رب�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع الأب

فرن�سي�س املخل�صي(ترجمة)
• ف �ه��ار���س امل �خ �ط��وط��ات ال�سريانية
والعربية يف خزانة الرهبنة الكلدانية
ب��ال �ت �ع��اون م��ع الأب ( امل� �ط ��ران) جاك
�إ�سحق( جزئني).
• ي�سوع بح�سب متى ُ
(طبع مبنا�سبة
�� �ص�ل�اة الأرب� � �ع �ي��ن ل��ل� ��أب فرن�سي�س
املُخل�صي)
• دير ما اورها
• ال�شهر املرميي وطبع بعدة طبعات يف
العراق
• قلب ي�سوع الأقد�س وطبع � ً
أي�ضا عدة
طبعات يف العراق
• قدي�سة ريتا ( طبعتني).
• مار �إيليا احلريي
• ك�ن��ائ����س ب �غ��دل��د ودي��ارات��ه��ا ( وهو
بح�سب ر�أيي املتوا�ضع من �أثمن م�ؤلفاته
التاريخية) بحيث يعد مرجعًا يف تاريخ
كني�ستنا وتاريخ بغداد احلديث.
• ي��وم �ي��ات احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة الأوىل(
الطبعة الأوىل �أمريكا .)1997
• يوميات احلرب العاملية الثانية ( الطبعة
الثانية الذي طبع با�شرايف بالتعاون مع
الأب حبيب النوفلي �ضمن من�شورات
كني�سة م��ار كوركي�س الكلدانية) 2003
ويف م ��ؤخ��رة ال�ك�ت��اب ن�شرت ج ��زءًا من
ال�سرية الذاتية للأب بُطر�س.
• خمت�صر الأخ �ب��ار البيعية( حتقيق
ون�شر).
• رحلة ديلالفالية �إىل العراق ( ال�سائح
العا�شق) ( ترجمة عن الإيطالية).
ط 2000 1و الطبعة الثانية ن�شرتها له
�إح��دى امل�ؤ�س�سات العراقية التي تثعنى
بالرتاث �سنة .2004
• �إبر�شية عقرة الكلدانية ( حتقيق)
• امل�ؤ�س�سات البطريركية (ترجمة)
• عِ �بر م��ن كتب ال�ت�راث ( م �ق��االت يف
جملة الفكر امل�سيحي يف ب��اب ع�برة من
الأم ����س .جمعتها ل��ه ون�شرتها يف كتاب
بعد �أن مت��ت طباعته يف ��ش��ارع املتنبي
.)2003
• وثائق �آل ر�سام ( من�شورات الرهبانية
ال��ك��ل��دان��ي��ة ،ك �ن��ت ق ��د �أدخ� �ل� �ت� �ه ��ا على
الكوبيوتر و�أ��ش��رف على الطباعة الأب
�سامر �صوري�شوع الراهب).
• م ��ا ر ي��و� �س��ف الأول (من�شورات
الرهبانية الكلدانية  ،بجهود الأب �سامر
�صوري�شوع).
• رحلة �سب�ستياين ( الراهب الكرملي)
كنت ق��د ن�ضدت ال�ك�ت��اب و�إ��ش��رف��ت على
�أخراجه الفني وطبع يف مطبعة الديوان
ببغداد.

• رحلة من بغداد �إىل حلب للفرن�سي
رو�سوّ
• ر�سائل البطريرك ما ريو�سف �أودو
(جزءين) من�شورات الرهبانية الكلدانية
بجهود الأب �سامر �صوري�شوع الراهب
• رحلة اجلوهري البندقي بالبي
• ُن�ب��ذة يف ت��اري��خ املدر�سة الكهنوتية
ل�ل�خ��وري داود رم��و م�ن���ش��ورات املعهد
الكهنوتي بغداد ( .2002حتقيق)
• اخلواطر للخوري داود رمو ( حتقيق
وتعليق).
�أهتم رحمه الله بالتاريخ والرتاث الكن�سي
واملحلي ،فكان له مقاالت وبحوث ر�صينة
يف هذه املجاالت على �صفحات املجالت
والن�شرات الآتية:
• افاق عربية
• الفكر امل�سيحي
• بني النهرين ( �أحد �أع�ضاء حتريرها)
• قاال �سوريايا
• جملة املجمع العلمي العراقي ( هيئة
اللغة ال�سريانية)
• جملة االحتاد ال�سرياين
• جنم امل�شرق( �أحد �أع�ضاء حتريرها)
• جملة الطائفة الكلدانية يف حلب
• املورد
• ربنوثا (للرهبان الكلدان)
• ن�شرة الكني�سة التي كانت ت�صدرها
ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ال��ك��ل��دان��ي��ة يف مطلع
ال�ستينيات.
• ال�ق�ي�ث��ارة ( ال�ت��ي ت�صدرها الر�سالة
الكلدانية يف لندن)
• ن�شرة ال�شهيد ( ا�س�سها �أثناء خدمته
يف كني�سة ال�شهيد مار بثيون.
• ن�شرة العهد( لراهبات الكلدان)
• ن���ش��رة ال��وردي��ة ( كني�سة �سلطانة
الوردية)
• جملة امل�سارات
من مقاالته الر�صينة :مواطن املخطوطات
ال�سريانية يف العراق /روفائيل مازجي/
معهد �شمعون ال�صفا الكهنوتي لبطريركية
ال �ك �ل��دان /ر�ؤ�� �س ��اء امل�ع�ه��د الكهنوتي/
البطريرك جرجي�س عبد ي�شوع خياط/
�أر�شيف البطريركية الكلدانية /القالية
الأب��وي��ة يف امل��و��ص��ل/رح�ل��ة البطريرك
يو�سف �أودو �إىل روم ��ا �سنة /1869
املطبعة الكلدانية يف املو�صل/تاريخ
الكلدان يف حلب/حماوالت التقارب بني
الكني�ستني الكلدانية والأثورية/القالية

الأبوية يف املو�صل/البطريرك يو�سف
�أودو وو�صيته الأخرية/مذكرات بطريرك
جديد� /أخبار املعهد البطريركي على عهد
البطريرك مار �إيليا عبو اليونان/ال�سائح
العا�شق/الأب يو�سف َحبّي وداعً ا/العفو
�أق��رب �إىل التوبة(م�سرحية ترجع �إىل
�سنة 1887م)� /أوراق متناثرة يف خزانة
البطريركية الكلدانية العامرة/ا�ضافة
�إىل ع�بره يف ب��اب ع�برة من الأم����س يف
جملة الفكر امل�سيحي.
ل��ه ُم���ش��ارك��ات ب��أك�ثر م��ن م��ؤمت��ر كن�سي
حم �ل��ي وع��رب��ي ودويل ،وم ��ن �أر� �ص��ن
م�شاركاته� ،شارك عام  1984يف م�ؤمتر
للدرا�سات ال�سريانية يف هولندا جامعة
خرونكن ،حيث ا�ستعر�ض درا�سته لكتاب
(خمت�صر الأخبار البيعيية)
و�أذك��ر للتاريخ �أن اخ��ر بحث ن�شره هو
ال ��ذي �أ� �ص��درت��ه جم�ل��ة م �� �س��ارات العدد
 ،14ال�ع��دد اخل��ام����س  2010يف عددها
اخلا�ص عن امل�سيحية يف العراق ،وكان
بحثه حتت ت�سمية " م�سيحيو بغداد بني
املا�ضي واحلا�ضر" و�أظنه ا�ستعان كثريًا
بكتابه كنائ�س بغداد ودياراتها.
كان رحمه الله يتقن ال�سريانية والعربية
والإن �ك �ل �ي��زي��ة والإي �ط��ال �ي��ة والالتينية
والفرن�سية ويعرف القليل عن االملانية.

أذكر للتاريخ أن اخر بحث
نشره هو الذي أصدرته
مجلة مسارات العدد ،14
العدد الخامس 2010
في عددها الخاص عن
المسيحية في العراق،
وكان بحثه تحت تسمية
" مسيحيو بغداد بين
الماضي والحاضر" وأظنه
كثيرا بكتابه
استعان ً
كنائس بغداد ودياراتها.

قيد العمل
كان الفقيد قد �أخ�برين �سنة  2006انه
ي�سعى لرتجمة �أط��روح��ة الأب يو�سف
ح �ب��ي ع ��ن ال �ب �ط��ري��رك ي��و� �س��ف اودو
والق�ضية امللبارية.
واظنه �شرع العمل يف ترجمة حوادث
احل ��رب العاملية الأوىل يف تركيا من
الكلدانية �إىل العربية.
وللأب الراحل خمطوط بخط يديه كان
قد نوه عنه يف �أكرث من مرة يف م�ؤلفاته
بعنوان ":تراجم الآب��اء املتخرجني من
معهد �شمعون ال�صفا البطريركي".
وك��ان قد �شرع � ً
أي�ضا يف العمل بت�أليف
كتاب ديارات بغداد.
ول��ه م��ذك��رات يومية �شبيهة باخلواطر
للخوري داود رمو.
ح �ظ��ي مب �ن��زل��ة رف �ي �ع��ة يف الأو�� �س ��اط
الكن�سية واالجتماعية والعلمية ،ومتتع
مبكانة مُميزة يف �شارع املتنبي وبني
الباحثني وامل�ؤرخني العراقيني والعرب.

كان من هواة الرتدد �إىل مكتبات �شارع
املتنبي ،وجتمعه �صداقات عميقة مع
كبار مثقفي البلد ،وك��ان يلتقي دائمًا
يف مكتبة املثنى الغنية ع��ن التعريف
وكذلك يف مقهى ال�شاه بندر ذلك املقهى
الذي يق�صده مثقفو بغداد غالبًا ما كنتُ
ارافقه �إىل تلك الأماكن.كنت �أتوا�صل
مع الأب الفقيد �إب��ان خدمتي للكني�سة
الكلدانية يف دم�شق بوا�سطة الباحث
يو�سف ال�ساعور (�أبو �صفاء) ال�صديق
احل�م�ي��م ل�ل��أب ال�ف�ق�ي��د ،فكلما التقينا
فتحنا الهاتف للحديث مع الأب حدّاد؛
حيث كنا ن�سرتجع الذكريات ون�ستعلم
�أخبار بع�ضنا البع�ض و�أتذكر حينما قال

يل ":عيني حققتُ حلم حياتي وطبعتُ
اخلواطر".
واخر ر�سالة تلقيتها منه كنت قد �سمعتها
�شفويا من �أ�ستاذنا اجلليل الأب يو�سف
توما يف زي��ارت��ه االخ�يرة �إىل هولندا،
و�أعتز بكل كلمة قالها بحقي الأب حدّاد،
فكلماته �شهادة �أفتخر بها .فهو �صاحب
ف�ضل يف م�سرتي الكهنوتية والثقافية.
و�أخ ��ر ��س�لام و�صلني منه قبل ب�ضعة
�شهور بوا�سطة �صديقنا الأب �أيهاب
نافع.
من ي ��ا �أب� �ت ��ي وا�� �س� �ت ��اذي ق��ري��ر العني
ب�سالم امل�سيح .وداعً ا يا �أبتي احلبيب،
� �س �ن �ت��ذك��رك ك �ل �م��ا رج �ع �ن��ا �إىل الكتب
والأب �ح��اث التي و�ضعت فيها ع�صارة
فكرك ودرا�ستك وبحثك ،و�سيظل �أخوتك
الكهنة وال�سادة الأ�ساقفة يتذكرونك من
على م��ذب��ح ال ��رب ،و�سيظل ك��ل طالبك
وق��رائ��ك يتذكرونك م��ن خ�لال م�ؤلفاتك
وكتاباتك وكتبك وخدماتك الإن�سانية.
�ستبقى حمبتك مغرو�سة يف الأعماق
وذك ��راك عالقة يف الأذه� ��ان ،و�سيبقى
�صوتك وكلماتك املو�صلية (هلو عيني،
�أ�شلونك �أبويّ ) جتلجل يف زوايا مكتبك
يف كني�ستك يف بغداد ،بل �سيبقى �صدا
�صوتك و�صدى هذه الكلمات واثارك يف
نفو�سنا ،فنم قرير العني ب�سالم امل�سيح.
ولتكن �صالة �أمنا م��رمي التي �أحببتها
كثريًا معك وهي تقودك مللكوت ال�سماء.
اللهم �أمني و�أمني.
�شك ًرا يا رب على كل النعم التي �أعطيتها
ل�شعبك وكني�ستك ب�شخ�ص الأب بطر�س
حدّاد.

في الختام أقول لك يا أبتي

�ستبقى حيًا يف حياتي �إىل �أن تنطفى
�شمعة حياتي ،فقد حفرت لأ�سمك البقاء
املجيد ،و�أنك ت�ستحق اخللود ملا تركته
بعدك من حمبة و�آث��ار ونتاجات وذكر
ح�سن وطيب .وهذه �شيمة العظماء� ،إذ
وحده العظيم الذي مبقدوره �أن يرتكه
بعد �آث��ر يذكر وي�شكر .ومن ال اثر له ال
ي�ستحق اخللود.
الراحة الأبدية �أعطه يا رب نورك الدائم
لي�شرق عليه.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون
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بطرس حداد
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وداعً ا �أيها الأب والأ�ستاذ احلبيب.
تلميذك دومًا

طبعت بمطابع مؤسسة المدى
لإلعالم والثقافة والفنون
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أحالم بطرس حداد
علي حسين
يبدو ك�أن احللم الذي جاء مع االب بطر�س حداد قد نالت منه االمرا�ض
وثقافة اجلمود والكراهية التي انطلقت على حني غفلة لت�ؤكد ان حقائق
احلياة الت�شبه احالم الفال�سفة ،عندما حل االب بطر�س يف بغداد قادما
اليها من املو�صل عام  ،1966كان الرجل ذو املالمح الطفولية يحكي لكل
من يقابله حكاية جده يو�سف الذي حول باحة الدير اىل مدر�سة جمعت
بني امل�سيحيني وامل�سلمني.
وك��ان �شعارها الاختالف يف االدي��ان ،فقد كان الرجل العجوز يعطي
لطلبته ال�صغار درو�سا يف القراءة والعلوم واالهم يف الت�سامح ومع
مرور الوقت حتول الدير اىل مدر�سة معرتف بها اطلق عليها ا�سم مدر�سة
�شمعون ال�صفا وكانت من اوائل املدار�س يف العراق يرتدد عليها ابناء
املو�صل بكل طوائفهم.
ظلت روح املعرفة تالزم االب بطر�س حتى وهو يتقلد ارفع املنا�صب يف
الكني�سة الكلدانية ،فابن املو�صل كان يتمنى حتى اللحظة االخرية ان
يكتب �سرية حياته للنا�س ،مذكرات يحكي فيها حكاية اب فقري طيب
وقف يف وجه احلياة مثل ال�صخر ،و�أم �صامتة مل تكن حتكي همومها اال
جلارتها امل�سلمة " ام هادي " ،واما حكاية االبن فمن مدر�سة �شمعون حيث
تعلم خط اول احلروف ،اىل دير يف املو�صل ،فاىل املعهد الكهنوتي،ثم
اىل ايطاليا حيث يح�صل على �شهادة عليا يف الفل�سفة "كانت يل وقفة مع
�سحرالفل�سفة ،وكنت امتنى لو تتاح يل الظروف لأكتب كتابا فل�سفيا عن
فكرة التع�صب "ومثل كل مفكر كبري كان يدرك ان التع�صب م�س�ألة خطرية
ا�شبه باالفعى ذات الر�ؤو�س املتعددة ال ميكن الق�ضاء عليها ب�سهولة ،لذلك
كان يدعو اىل تفكيكها فل�سفيا ويف العمق،وحيث كان املتع�صبون يبنون
فل�سفتهم على فكرة انه ال يوجد اال دين واحد� ،صحيح "هنا يكمن قانون
التع�صب� ،أو قل هذه هي الفتوى الدينية التي تخلع امل�شروعية الإلهية
على قانون التع�صب ،وبالتايل على ارتكاب املجازر الطائفية� .إذا مل ن�أخذ
هذه النقطة بعني االعتبار ،ف�إننا لن نفهم �شيئا ".
اتامل اليوم حياة وكتابات االب بطر�س حداد وا�س�أل هل كان الرجل يريد
ان يدلنا على حقيقة االن�سان العراقي ،حقيقة املجتمع املت�سامح حيث
ت�سود تعددية الأديان واملذاهب املتعاي�شة ب�سالم؟!
قبل �سنوات �س�ألت االب بطر�س حداد عن حالته ال�صحية فقال مبت�سما
" امر�ض واكتب ،ات�أمل وافكر ،ولن ا�ستودع قلمي حتى الرمق االخري
" وبقيت اقر�أ �صحوات االب بطر�س واتتبعه تتبع املحبني واملريدين،
اتتبع افكارا ور�ؤى ارتبطت مبدى اجلذرية التي مار�س بها دوره يف
احلياة العامة والثقافية ،فاكت�شفت مدى االثر العميق الذي ا�ستطاع ان
يحفره يف جمرى احلياة ،وقدرته على خلخلة الثوابت اجلامدة وزعزعة
االفكار ال�سائدة.
ن�شر الأب بطر�س الكثري من املقاالت الر�صينة على �صفحات �أكرث من
( )15جملة ون�شرة حملية وعاملية وبعدة لغات .وله مايقارب الـ ()40
م�ؤلف ًا بني ت�أليف واعداد وترجمة وحتقيق .وكلها كتب تدل على غريها
من الكتب ،والتي يتج�سد بها امل�شروع الثقايف املتكامل لبطر�س حداد،
اال�ستاذ واالن�سان واملفكر ال��ذي مل يكف عن ت�أكيد معنى " الت�سامح
والت�أ�صيل " يف معظم كتاباته التي ا�صبحت عالمة دالة على اجنازه
ال��ذي مل ين�صف لال�سف باملكانة التي ت�ضعه يف مو�ضعه الالئق يف
تاريخنا الفكري احلديث ،ولعل �شعورنا بفقده ،وغيابه عنا ،يدفعنا
نحن حمبيه اىل ان ننجز ماتقاع�سنا عن اجنازه طوال حياته احلافلة،
رمبا النه كان اليكف عن الكتابة وال�س�ؤال ،والي�سرتيح من القفز فوق
اال�شواك ويبذل من اجلهد املتجدد ماكان يدفعنا اىل االنتظار املرتقب ملا
يقول ،وهاهوقال كلمته االخرية مبوته ،تاركا ايانا يف ح�ضرة اجنازه
اخلا�ص ال��ذي يدعونا اىل قراءته والك�شف عن ثرائه وم��دى ا�ضافته
النوعية يف االجن��از العام البناء جيله ال��ذي كان و�سيظل يف مو�ضع
ال�صدارة بينهم.

