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في رحيل َ
األب البير أبونا..

الراهب المؤرخ
َّ

رشيد الخيون

السبت ( 4كانون األول /ديسمبر
رحل يوم َّ
 )2021األب البير أبونا ،عن عمر ناهز الثالثة
ً
عاما ،صرف جله في الكهنوتية
والتسعين
ً
ً
ومترجما.
مؤلفا
وكتابة تاريخ الكنيسة،
سمعت باألب البير أبونا ِمن قبل ،من خالل
حاشية كتاب اقتبس منه أو مقال ًكتب
عنه ،وسمعت عن كتابه «تاريخ الكنيسة
َّ
الشرقية»،
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ومبا �أنه �سي�سد يل ثغرة يف كتاب “الأديان واملذاهب
بالع ��راق” الذي �ص ��در الع ��ام  2003و 2006و�صدر
يف ثالث ��ة جمل ��دات( ،)2016بقيت �أبح ��ث عنه ،ومل
�أح�ص ��ل علي ��ه �إال بع ��د �أن قادتن ��ي خط ��اي �إىل ق�ضاء
َّ
ال�شيخان ،حيث معبد الدِّيانة الإيزيدية ،ويف عر�ض
َّ
الطري ��ق حلظت لوحة كتب عليها “قرية هرما�ش” �أو
“هرما�شي” ،فرغبت بالوقوف عندها.
فامل�ش ��هد يج ��ذب امل�س ��افر ،حي ��ث تلوح قبة الكني�س ��ة
و�س ��ط ري ��ف �أخ�ض ��ر ،ا�س ��تقبلني ال َّراهب ،امل�ش ��رف
عليه ��ا ،برتح ��اب وق ��ادين �إىل رحابه ��ا ،فنظ ��رت
مكتبة �ص ��غرية �أحتوت على كتاب “تاريخ الكني�س ��ة
َّ
ال�ش ��رقية”(ثالث �أج ��زاء)� ،أكرمن ��ي ب ��ه ال َّراهب بعد
إحلاح �شديد ،بعد �أن قال يل� :إنه موجود يف مكتبات
� ٍ
بغ ��داد واملو�ص ��ل! فقل ��ت ل ��ه :هن ��اك م ��ا مينع ��ي من
الذهاب �إىل هناك ،فالزمن كان خريف  2000والنظام
الذي هربت منه كان ال زال قائم ًا.
من ذلك التاريخ انطبع ا�س ��م البري �أبونا يف ذاكرتي،
وبع ��د زي ��ارة �أربيل يف العام املا�ض ��ي دخل ��ت مكتبة
بق�ص ��بة عني كاوة ،ووجدت �أكرث من كتاب لهذا الأب،
وملا �س� ��ألت عنه ،قال يل �ص ��احب مكتب ��ة الرجاء� :إنه
موجود قريب ًا من هنا ،يُقيم يف مطرانية �أربيل ،فكان
اللقاء ،ومبا �أين كنت مغادر ًا يف اليوم نف�س ��ه وعدته
بالع ��ودة ،وجاءت الفر�ص ��ة عن ��د زيارة ال�س ��ليمانية
(نوفمرب  ،)2012فتهي�أت يل الفر�ص ��ة و�أجريت معه
حوار ًا مطو ًال.
الرجل ل�ضيق �أحوال هاجر �إىل ال�سُّ ويد ،لكنها �شهور
العراق ،فاحلياة هناك ال تنا�س ��به
وع ��اد �أدراج ��ه �إىل ِ
وه ��و اب ��ن ال َّثمانني ،ومل يج ��د روحه وبدن ��ه قابالن
عل ��ى حتم ��ل االغرتاب .فف ��ي ال َّثمان�ي�ن �أن�ش ��د الفقيه
َّ
ال�ش ��افعي �أب ��و زيد حممد ب ��ن �أحمد بن عب ��د الله بن
حممد املروزي(ت  371هـ) لبع�ض الف�ض�ل�اء (وفيات
الأعيان):
قالوا �أنينيك طول الليل يُ�سهرنا
فما ت�شتكي؟ قلت :الثمانينا
ولد الب�ي�ر �أبون ��ا بقري ��ة في�ش ��خابور  1928التابعة
العراق ،ودخل مدر�س ��ة
ملدينة زاخو� ،أق�ص ��ى �ش ��مال ِ
القرية االبتدائية ،وهي مدر�س ��ة حكومية ،وكان فيها
معل ��م واحد ،تعلم فيها حتى ال�ص ��ف الرابع .والعادة
اجلارية هناك �أن من ينهي هذا امل�ستوى من الدِّرا�سة
ي�ت�رك املدر�س ��ة ويعمل م ��ع الأه ��ل يف الزراعة .لكن
وال ��ده ،عل ��ى الرغم من �أن ��ه كان فق�ي�ر ًا ،متنى لولده

اال�س ��تمرار يف التعلي ��م ،ف�أخ ��ذه �إىل مدين ��ة زاخ ��و،
لكن ��ه مل يت�أقلم م ��ع �أجوائها ،فع ��اد �إىل القرية ،وقرر
االنخ ��راط يف ال�س ��لك الدين ��ي والدرا�س ��ة الديني ��ة،
بحُ كم ت�أثريات جماورة البيت للكني�سة.
حينه ��ا ب ��درت لدي ��ه الفكرة �أن ي�ص�ي�ر كاهن� � ًا ،مع �أن
وال ��ده كان ميان ��ع يف �أن يذه ��ب ول ��ده الوحي ��د (مع
�أخ ��ت) للدرا�س ��ة الديني ��ة باملو�ص ��ل ،وم ��ع ذلك رحل
ودخ ��ل معهد مار يوحنا احلبيب ،وكان ذلك يف نهاية
الع ��ام � 1941أو  ،1941وم ��دة الدرا�س ��ة يف املعه ��د
ت�ستغرق ع�شر �أعوام.
يف ال�س ��تة الأوىل ُتد َّر� ��س اللغ ��ات ،م ��ن العربي ��ة
والفرن�س ��ية واليوناني ��ة وغريه ��ا ،والأرب ��ع �أع ��وام
الأخ ��رى يت ��م تدري� ��س الكهن ��وت �أو الاله ��وت،
والدرا�سة كانت بالفرن�س ��ية ،ومن العام الأول يجرب
َّ
الطلبة على التحدث بالفرن�س ��ية ،فالآباء الدومنيكان
الفرن�س ��يني هم الذين يدي ��رون املعهد ،لذا كانت اللغة
الأوىل يف املعهد الفرن�سية ،وحتى الدرو�س الأخرى
العلمية ،من كيمياء وفيزياء وغريها كانت تدر�س يف
اللغة الفرن�سية.
ق ��ال يل :در�س يف هذا املعهد علوم ًا كثرية كالالهوت
الأدب ��ي والفل�س ��في وغريها ،ويف الع ��ام  1951متت
ر�سامته كاهن ًا ،وكمرحلة �أوىل ولأنه عائد �إىل منطقة
زاخو ،حيث الأبر�ش ��ية هناك وير�أ�سها مطران ،عينه
املط ��ران مبنطق ��ة �س ��ليفاين كاهن ًا م�س� ��ؤو ًال عن عدة
قرى .ولعدم وجود و�س ��ائط النقل ا�ش�ت�رى ح�ص ��ان ًا
لي�سهل عليه التنقل بني القرى امل�س�ؤول عنها.

�آذاك مل تك ��ن هن ��اك كنائ�س ،بل ُت�س ��تغل غرفة خمتار
القرية لإحياء املرا�س ��م الدينية ،فال توجد كني�س ��ة �إال
بقري ��ة واحدة ،وي�ص ��عب جمع �س ��كان الق ��رى الأُخر
فيه ��ا .كان يتج ��ول للمه ��ام الدينية ب�ي�ن خم�س قرى،
وق ��د ظل على ه ��ذا احلال لأربع �س ��نوات ،ويف العام
 ،1955ويف غفل ��ة ،على حد عبارته ،قدحت يف ذهنه
نزع ��ة علمي ��ة ،ال ت�س ��تطيع القري ��ة ا�ش ��باعها ل ��ه ،فال
مكتبات وال معاهد .ويف يوم من الأيام جاءته ر�سالة
م ��ن دون تخطي ��ط �أو ق�ص ��د ،من رئي� ��س املعهد الذي
َتعل ��م فيه باملو�ص ��ل .تق ��ول الر�س ��الة“ :نحن بحاجة
�إلي ��ك �أن ت�أتي �إلينا للإقامة والتدري�س ،وال�س ��بب �أن
املخت� ��ص توف ��ى” .وكان خوري� � ًا فطن� � ًا وقد در�س ��ه.
ف�أج ��اب مدي ��ر املعهد ب�أنه مرتبط بواج ��ب ديني لهذه
القرى ،لكن مدير املعهد رتب الأمر مع مطران املنطقة
قبل �أن ير�سل الر�سالة �إليه.
وم ��ن ذل ��ك اليوم �أخ ��ذ الأب �أبون ��ا يُد ّر� ��س يف املعهد
الكن�س ��ي ملدة  18عام ًا ،ال�سريانية والعربية و�أحيان ًا
الفرن�سية ( .)1973-1955يف ذلك الوقت بد�أ يتطلع
لكتاب ��ة تاري ��خ الكني�س ��ة َّ
ال�ش ��رقية .كان يجم ��ع بني
التدري� ��س والرهبن ��ة بال ُّن ��زول �إىل الق ��رى التي كان
م�س� ��ؤو ًال عنها ،ا�س ��تغل �أيام العطل بق�ضاء حاجاتهم
الديني ��ة ،وظ ��ل على ه ��ذا احلال حتى  ،1973ف�ش ��عر
�آنذاك �أن هناك من يحارب املعهد من قبل امل�س ��يحيني
�أنف�س ��هم ،ويعني البطريركية ،لأنه ��ا كان لديها معهد
مثله.
ففي الأول كان الباطريرك �شيخو �أراد دمج املعهدين،

وقد حبذوا الفكرة ،لأنها ح�س ��نة و�ش ��جعها �صاحبنا،
وذه ��ب م ��ع �آخرين للتدري� ��س يف معه ��د البطريركية
ا�س ��تعداد ًا للدمج ،لكنه حتى ن�صف ال�سنة تراجع عن
الفك ��رة ،وقد نقل ��ت البطريركية معهده ��ا �إىل بغداد،
ف�ش ��عر بعدم ارتياح ،فطلب من مدير املعهد �أن يعفيه
م ��ن اخلدمة ،والرجل بكل طيبة نف�س ،وهو فرن�س ��ي
من الآباء الدومينكان ،ق ��ال له“ :املعهد بيتك ،ولي�س
هناك م ��ن يقول لك اخ ��رج منه ،لك ��ن �أن ترى راحتك
واملكان باق مكانك” .فتحول �صاحبنا �إىل بغداد.
بعده ��ا �أخذ يُدر�س يف جامعة بغ ��داد الآرامية ،وكان
يدر� ��س الفرن�س ��ية يف جامعة املو�ص ��ل ،وكان افتتح
الق�س ��م فيه ��ا .در� ��س الآرامية لثالث �س ��نوات ،بعدها
�س ��افر �إىل فرن�سا وانتمى هناك �إىل الرهبنة الكرملية
املعروف ��ة ،ومل ��ا ع ��اد �إىل بغ ��داد عم ��ل م ��ع الكرمليني
ببغداد ،وكان عندهم مركز “�أذراع فاطمة” ،واال�س ��م
م�أخ ��وذ م ��ن م ��كان بالربتغ ��ال ا�س ��مه فاطم ��ة ،وفيه
ظه ��ورات الع ��ذراء ،وبق ��ى م ��ع الكرملي�ي�ن  18عام ًا،
وكان يعم ��ل يف اخلدئ ��ة الكهنوتي ��ة ،ويدر� ��س يف
اجلامعة يف الوقت نف�س ��ه ،بعده ��ا تركهم منتمي ًا �إىل
الرهبنة الكلدانية ،وكان لديهم دير ًا ببغداد.
كانت دوافعه الداخلية� ،أن الرهبنة الكلدانية بحاجة
�إىل انتعا�ش �أو تن�ش ��يط ،فقال :لرمبا �أن الله ي�ساعده
لتحقق هذه الغاية ،وقد ا�س ��قبلوه برتحاب وحبور،
لكن ما �أن �ش ��عروا ب�أنه يريد التجديد� ،أو تغري بع�ض
الأ�ش ��ياء مل يوافق ��وا على هذا� ،إنه �ص ��راع القدمي مع
احلديث ،وهذه �سُ نة احلياة.
بهذه الكلمات ختمت َّ
ال�شطر الأول من اللقاء بامل�ؤرخ
والراه ��ب الب�ي�ر �أبون ��ا ،لكن ما ي�س ��تحق ذك ��ره ،من
الأج ��زاء الأُخ ��ر� ،أن يح�ص ��ل الت�ش ��ابه ب�ي�ن احت�ل�ال
بغداد ال�سَّ ��نة  1258ميالدية م ��ن ِقبل املغول ،ويفتح
امل�سيحيون كنائ�س ��هم و�أدريتهم ومنازلهم ملواطنيهم
امل�س ��لمني ،واحتم ��ى عنده ��م الكث�ي�رون ،و�أن ُيك ��رر
املوق ��ف يف �آذار � -أبري ��ل  2003ويفت ��ح الأب الب�ي�ر
�أبونا وبقي ��ة الرهبان مطرانيتهم ببغ ��داد ،وحتديد ًا
بالك ��رادة ،ف�ش ��اطرهم يف �س ��كنها �أبن ��اء املح�ل�ات
املجاورة بعائالتهم حتى و�ضعت احلرب �أوزارها.
و�أنا ا�ستمع للأب البري �أبونا �أفكر يف �أمر تلك القرى،
وذل ��ك التاري ��خ الطوي ��ل للم�س ��يحية بالع ��راق ،وقد
�أهداين كتابه “ال َّديَّارات يف العراق” ،وما م�س ��تقبل
تلك َّ
ال�ش ��راكة وزمن ال َّتعاي�ش الطوي ��ل ،وما م َّر عليه
الع ��راق ظل ظ ًال وارف ًا
م ��ن اجتياحات وحروب ،لكن ِ
عل ��ى اجلمي ��ع� .أعيد و�أذك ��ر مبا قي ��ل يف حفل تكرمي
الأب �أن�س ��تا�س الكرمل ��ي (ت  )1947ببغ ��داد الع ��ام
( 1929جملة لغة العرب) :
وع�شنا وعا�شت يف الدُّهور بالدنا
جوامعنا يف جنبهن الكنائ�س
و�سوف يعي�ش َّ
ال�شعب يف وحدة له
عمائمنا يف جنبهن القالن�س
يف هذا املق ��ال �أُلفت ال َّنظر �إىل مث ��ل ه�ؤالء اجلادين،
الذين �أكل ��ت عمرهم الأقالم والأحب ��ار ،وتركوا علم ًا
غزير ًا وثقافة �أ�ص ��يلة ،مل يطلب من ��ي البري �أبونا �أن
�أكتب ه ��ذا ،بل على العك�س كان زاه ��د ًا يف مقابلة �أو
ح ��وار وقبل به ��ا على م�ض ���ض ،لكن �أجد ل ��ه حق ًا يف
هذه الدِّيار ،وقومه ِمن �سُ كانها القدماء .تركته وك�أين
�أترك �أثر ًا �إن �ضاع �ضعت ب�ضياعه.
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ل (ديسمب ر )
كان يوم السبت  الموافق الرابع من كانون االو 
اخر محطات االب البير ابونا الحياتية اذ فارق الحياة في ذلك
اليوم عن عمر ناهز ال 87عاما كانت اعوامها االخيرة صراعا مع
المرض الذي ارغمه على االستقرار في احد مستشفيات مدينة
اربيل قبل ان يلفظ انفاسه االخيرة هناك ويدفن جثمانه بحسب
وصيته في مسقط راسه ببلدة فيشخابور في قضاء زاخو بمدينة
ك ..
دهو 

األب ألبير أبونا
جامع موروث
النهرين الفكري
سامر الياس سعيد

مسيرة حافلة

ام ��ا ع ��ن �س�ي�رته الفكري ��ة الت� �يتركه ��ا االب
البري ابونا فهيحافلة �س ��واء باملقاالت التي
دبجه� �ايراع ��ه ا�ض ��افة للكت ��ب التيا�س ��تلهم
فيها روح امل�سيحية امل�ش ��رقية ةماكانت عليه
يف �س ��نوات بدايات ��ه او منت�ص ��فها ا�ض ��افة
للمحط ��ات الت� �يم ��رت بها �س ��واء م ��ن خالل
تعر�ض ��ها لال�س ��تهدافات واحلم�ل�ات املنظمة
اىل جان ��ب انت�ش ��ارها يفا�ص ��قاع الع ��امل ..
وقد ن�ش ��طت احلركة الفكرية لدى االب البري
ابون ��ا من خ�ل�ال ال�س ��نوات االخ�ي�رة حينما
ا�سهمت كني�س ��ة اربيل الكلدانية بدفع العديد
من نتاجات االب الراحل اىل النور اذكر منها
م�ص ��دره ال ��ذيا�ض ��حى مرجعا مهما �س ��واء
للباحث�ي�ن او املهتم�ي�ن مم� �نيهمه ��م تاري ��خ
كني�س ��ة امل�ش ��رق حينم ��ا عم ��د االب الراح ��ل
اىل ترجمت ��ه اىل ن�ص الكتاب الذيا�ص ��دره
رميوند لوكوز حيث �ص ��در الكت ��اب بجزئيه
االول والث ��اينبرتجم ��ة عربي ��ة يفمدين ��ة
عنكاوا العام املا�ضي ..
وق ��د التف ��ت االب الب�ي�ر ابونا خ�ل�ال اجلزء
االول م ��ن الكت ��اب ويف�س ��ياق مقدمت ��ه اىل
ان م ��ا اك�ث�ر م ��ا كتب ��وا يفكني�س ��ة امل�ش ��رق
وتاريخه ��ا الطويل املمتد على نحو ع�ش ��رين
قرنا وا�ص ��فا ذلك التاري ��خ باحلافل بالعظائم
والزاخ ��ر بالبواه ��ر واملل ��يء باملفاج ��ات

وتاب ��ع ابونا اىل ان امل�ؤل ��ف لوكوز لي�س من
امل�ؤرخ�ي�ن الكب ��ار لكنه اثار اعج ��اب املرتجم
وتقدي ��ره م ��ن جان ��ب املعلوم ��ات الكث�ي�رة
والنفي�س ��ة التيا�س ��تقاها من م�صادر عديدة
ونقلها للقراء م�ش ��كورا كون هوالء من ابناء
الكني�س ��ة العريق ��ة يفالقدم وتن ��اول اجلزء
االول من الكتاب املذكور الع�ص ��ر ال�سا�ساين
الذيفيه عا�ش ��ت كني�سة امل�شرق اربعة قرون
اىل جان ��ب الديان ��ة املزدي ��ة وعان ��ت يفتلك
الفرتة من بع�ض البدع كاالريو�سية واملرقية
واملانوي ��ة واىل اخ ��ره فيم ��ا تن ��اول الق�س ��م
الث ��اينم ��ن اجل ��زء االول م ��ن كت ��اب تاريخ
كني�س ��ة امل�ش ��رق الع�ص ��ر العرب� �ي وجم ��يء
اال�س�ل�ام وكي ��ف ا�س ��تقبلت ه ��ذه الكني�س ��ة
القادم�ي�ن اجلدد اما الق�س ��م الثال ��ث فاخت�ص
بق ��راء تاريخ الكني�س ��ة امل�ش ��رقية اب ��ان عهد
املغويلوما احدثه ه ��والء االقوام القادمون
يف
من ال�ش ��رق االق�صى من الف�س ��اد والدمار 
هذه البلدان فيما تناول الق�سم الرابع الع�صر
العثم ��اينوالفئ ��ات االخ ��رى التيتناف�س ��ت
عل ��ى حكم بني النهرين ويختم امل�ؤلف لوكوز
كتاب ��ه يفالف�ص ��ل اخلام� ��س الذي�س ��لط من
خالله اال�ضواء نحو كني�س ��ة اليوم وحياتها
وتواجده ��ا يفخمتل ��ف انحاء الع ��امل وهذا
م ��ا اختتم به اجلزء الثاينم ��ن الكتاب حيث
كان اجلزء االول والثاينعموما بنحو724
�صفحة من القطع الكبري ملحقا به الكثري من
اخلرائط التف�صيلية التيتبني مناطق تبعية
الكني�سة امل�شرقية.
كما ا�س ��هم االب البري ابون ��ا برتجمات مهمة
ال�س ��يما من خالل ترجمتها من اللغة االرامية
اىل اللغة العربية ومن اثاره يفهذا ال�ش ��ا ن

ي�ب�رز كتابه الذيا�ص ��دره ع ��ام 2016 حتت
عنوان مار ا�سحق القطري(ا�سقف نينوى–
القرن ال�س ��ابع )الطريقة الرهبانية ويفهذا
الكت ��اب الذيج ��اء بـ�485ص ��فحة من القطع
الكب�ي�ر التف ��ت املرتج ��م وف ��ق املقدم ��ة التي
ا�س ��تهل بها الكت ��اب اىل ان مار ا�س ��حق منح
عدة القاب ف�س ��ميا�سحق النينويالنه �صار
ا�س ��قفا لنينوى ب�ض ��عة ا�ش ��هر و�س ��مياي�ضا
با�س ��حق ال�س ��ريايننظرا لثقافته ال�سريانية
او االرامي ��ة فيم ��ا التزم املرتج ��م االب البري
ابونا بت�س ��مية هذا اال�سقف با�سحق القطري
كونه اب�ص ��ر النور يفقطر التيكانت ت�سمى
بيث قطراييوهيعلى ال�س ��احل الغربيمن
اخللي ��ج العربيوهياالن جزء من االمارات
العربي ��ة املتح ��دة م�ض ��يفا يف املقدم ��ة ب ��ان
هيالري ��ون الفيي ��ف ق ��ام برتجم ��ة ق�س ��م من
كتاب ��ات مار ا�س ��حق اىل اللغة الرو�س ��ية مع
تعليق ��ات مفيدة يفكتاب حمل عنوان الكون
الروحيال�س ��حق ال�س ��رياينوحظيالكتاب
املذكور برتجم ��ة االب اندريلوف اىل اللغة
الفرن�س ��ية يف ع ��ام 1992 واعت�ب�رت تل ��ك
الدرا�سة مبثابة بحث مف�صل تناول ترجمات
ملقاط ��ع عدي ��دة م ��ن كتاب ��ات هذا املت�ص ��وف
الكبري الذييدعى ا�سحق القطري ..
ترجمة مصادر

كم ��ا �س ��عى االب الب�ي�ر ابونا ملوا�ص ��لة عمله
برتجمة امل�صادر التاريخية من اللغة االرامية
اىل العربي ��ة مانح ��ا اياته ��ا لق ��راء العربي ��ة
يف�س ��بيل اماط ��ة اللثام عما �ش ��هدته احلقب
امل�س ��يحية يففرتات مهمة من تاريخها لذلك
ا�ص ��در يفالعام املا�ض� �يعن كني�س ��ة اربيل

الكلدانية كتابه املو�س ��وم ر�س ��ائل البطريرك
اي�ش ��و عياب الثال ��ث احلديابيال ��ذيجاء بـ
�324ص ��فحة من القطع الكبري و والبطريرك
احلديابياب�ص ��ر النور يفبل ��دة قوفالنا يف
منطق ��ة حدي ��اب باربي ��ل ودر�س يفمدر�س ��ة
ن�ص ��يبني ثم يفدير بيث عابيواقيم ا�س ��قفا
لنين ��وى �س ��نة630ويفع ��ام637ا�ص ��بح
مطران ��ا حلدي ��اب وانتخب جاثيلقا لكني�س ��ة
يف
امل�ش ��رق يف�س ��نة649ويف�سنة659تو 
ودفن يفدير بيث عابيوقد و�ضع البطريرك
املذك ��ور كتابات كثرية من ا�ش ��هرها ر�س ��ائله
الت� �يناهزت ال� �ـ106ر�س ��الة ولعلها اهتمت
بال�ش�ؤون الليتورجية لكني�سة امل�شرق ..
رح ��ل االب الب�ي�ر ابون ��ا وكان رحيله مبثابة
خ�س ��ارة لالو�س ��اط امل�س ��يحية الت� �ياهتمت
مب ��ا قدم ��ه طيبة �س ��نوات حياته ال�س ��يما من
خالل الكتب التيا�صدرها وا�صبحت مراجع
وم�ص ��ادر الكادمييني اهتموا بابراز جوانب
من كني�س ��ة ب�ي�ن النهرين وم ��ا واجهته خالل
�س ��نواتها يفالقرون االوىل والالحقة حيث
بقيت مرهونة مبا قدمه امل�ست�ش ��رقني وتابعه
االب الب�ي�ر ابونا ا�ض ��افة لقراءته وترجماته
للمخطوطات الت� �ي حوتها رف ��وف الكنائ�س
القدمي ��ة يفالع ��راق وال�ش ��ك يفان كل ام ��ر
تابع لتلك املحطات �سيعزى اىل م�صدره الذي
دون ��ه االب الب�ي�ر ابونا بكثري من التف�ص ��يل
واال�س ��هاب وهذا هو ا�سلوب عمله الذيبقي
امينا له طيلة ال�س ��نوات التيا�س ��تمرت على
نحو عقدي ��ن او مايزيد لتنطفي�ش ��معة االب
ابونا يفم�س�ي�رته احلياتية لكن قناديل كتبه
وم�صادره �س ��تبقى ملهمة ملئات الباحثني عن
تاريخ امل�سيحية يفارجاء ال�شرق االو�سط .
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من زمن التوهج
ليس لي ان اكتب معرفا بباحث ومؤرخ ولغوي
غني عن التعريف
كبير كاألب البير ابونا فهو ٌ
ازوره بين الحين واآلخر في محل اقامته بدار

المطرانية بأربيل ويستقبلنا برحابة صدره وببشاشته
المعهودة التي تعودنا عليها مذ كنا طلبة
نتعلم منه اصول اللغة السريانية او االرامية كما
يسميها باالضافة الى تاريخ الكنيسة التي تعلمنا
جذورها من االجزاء الثالثة لكتابه تاريخ الكنيسة
و ادب اللغة االرامية وسير القديسين باالضافة
الى الروحانية التي استقيناها من ترجماته للكتب
الروحية المترجمة من الفرنسية.

لقاء مع األب ألبير أبونا  ..حياة علمية متواصلة
حـوار :نشـوان جـورج
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ابتداءا ما الذي تريد ان تقوله للقراء عن نف�سك ؟
ا�س ��مي الر�س ��مي هو :يو�س ��ف مينا�س يلدا ابونا،
اما اال�سم الكن�س ��ي فهو :االب البري ابونا اب�صرتُ
النور يف بلدة في�ش ��خابور �سنة  .1928وتقع على
ال�ضفة اليُ�سرى من نهر دجلة وكني�ستها مبنية على
�ص ��خرة كبرية مطل ��ة على النه ��ر ،ومنظرها فريد.
وحت ��ت الكني�س ��ة مغارة جميلة جت ��ري فيها عيون
م ��اء عديدة وق ��د ُنظم ��ت يف الفرتة الأخ�ي�رة على
غ ��رار مغارة لورد يف فرن�س ��ا ،وو�ض ��ع فيها متثال
للعذراء مرمي واخذت ت�ستقطب العديد من الزوار.
حتت ظل هذه الكني�س ��ة ول ��دت – وكان بيتنا ازاء
باب الكني�س ��ة متام� � ًا – وتربي ��ت .وتلقيت مبادئ
الق ��راءة والكتاب ��ة يف مدر�س ��ة القري ��ة احلكومية
الوحي ��دة يف املنطق ��ة وكان ��ت ب ��ادارة معلم واحد
وت�س ��تمر الدرو� ��س فيه ��ا حت ��ى ال�ص ��ف الراب ��ع
االبتدائ ��ي وباال�ض ��افة اىل املواد املقررة ر�س ��مي ًا،
كان ��وا يدر�س ��وننا التعلي ��م امل�س ��يحي ويعلمونن ��ا
اي�ض� � ًا مب ��ادئ الق ��راءة والكتاب ��ة الكلداني ��ة لك ��ي
نتمكن من امل�ش ��اركة يف ال�صلوات والقدادي�س يف
الكني�سة.
وبعد ان انهيت ال�صف الرابع بنجاح�،أ�صر والدي
– رحمه الله – رغم كونه من الطبقة الفقرية ،على

اكمال درا�س ��تي ف�س ��جلني يف ال�صف اخلام�س يف
مدر�س ��ة يف زاخو وا�س ��كنني لدى احدى قريباته،
و�ص ��رتُ ات ��ردد كل ي ��وم – ع ��دا اجلمع ��ة – اىل
املدر�س ��ة ،وانا يف العا�شرة من �سني .كانت ال�سنة
قا�س ��ية جد ًا يل انا ال�صغري الغريب الذي مل تتوفر
يل دائم� � ًا الظ ��روف الالزمة للدرا�س ��ة ...مهما يكن
من �أمر ،فاين ام�ض ��يت ال�سنة الدرا�سية يف زاخو.
وبعد االمتحانات عدتُ اىل القرية...
منذ �صغرك احببت ان تكون كاهن ًا ..ما الذي دفعك
اىل ذلك؟
كن ��ت من ��ذ �ص ��غري ات ��ردد اىل الكني�س ��ة �ص ��باح ًا
وم�س ��اءً ،وتعلمت املزامري وال�ص ��لوات الفر�ض ��ية
وخدمة القدا� ��س الكلداين ،وحتى قراءَة الر�س ��الة
وترجمته ��ا املبا�ش ��رة اىل ال�س ��ورث ،وكن ��ت اقوم
ببع�ض اال�ش ��غال الب�سيطة لكاهن الرعية ،املرحوم
اخلوري حنا خو�ش ��ابا .وكان خايل هو ال�ش ��ما�س
امل�س� ��ؤول عن �ش�ؤون الكني�س ��ة كلها ...وكان اجلو
العائل ��ي عندن ��ا ج ��و ًا يت�س ��م بال ��روح امل�س ��يحية
وباله ��دوء وال�س�ل�ام ...ه ��ذه االمور كله ��ا ايقظت
يف قلب ��ي رغب ��ة عميقة يف التخ�ص ���ص بال�ش� ��ؤون
الدينية ،ولو اين مل اك ��ن بعد افهم معنى الكهنوت
ومقت�ض ��ياته ...ام�ضيت �سنة يف البيت وانا اج ُّ
رت
تل ��ك االف ��كار واعي�ش ��ها م�س ��بق ًا يف واق ��ع حيات ��ي
الب�س ��يطة .وكن ��ت الق ��ي كل َّ
الت�ش ��جيع م ��ن كاهن
الرعي ��ة ومن خايل ومن والدت ��ي .اما والدي فكان

يرف�ض الفكرة رف�ض� � ًا قاطع ًا ،ال�س ��يما لكوين االبن
الوحيد يف العائلة.
بالنظر اىل رغبتي ال�صادقة يف احلياة الكهنوتية،
ول ��و مل افهم �آن ��ذاك ابعاده ��ا كلها ،تقرر ار�س ��ايل،
باالتف ��اق م ��ع مطران اربر�ش ��ية – املثل ��ث الرحمة
املطران يوحنان ني�س ��ان – فو�صلت انا وزميل يل
اىل املو�ص ��ل لأول م ��رة .وبعد �ص ��عوبات عديدة،
و�ص ��لنا اىل معهد م ��ار يوحنا احلبي ��ب الكهنوتي
حي ��ث ا�س ��تقبلنا الرئي� ��س ا�س ��تقباال ابوي� � ًا حار ًا،
وبا�شرنا الدرو�س يف اليوم نف�سه ،وكنا يف مطلع
ت�ش ��رين االول �سنة � ،1941س ��رعان ما تكيَّفت مع
جو املعهد وا�س ��تهوتني درو�س ��ه واجلدّية التي ال
حظتها ل ��دى امل�س� ��ؤولني واال�ساتذة...وام�ض ��يت
خم�س �سنوات :درا�س ��ة اللغات والعلوم ( العربية
والكلداني ��ة والفرن�س ��ية والالتيني ��ة )...ث ��م �س ��ت
�سنوات :درا�س ��ة العلوم الكن�سية (�س ��نتان فل�سفة
واربع �س ��نوات علم الاله ��وت والقانون والتاريخ
الكن�س ��ي ...ويف  17حزيران  1951ر�سمتُ كاهنا
يف املو�صل ،مع ثالثة من زمالئي.
بعد ر�سامتك انطلقت لتقدم خدماتك ككاهن؟
نع ��م مل مي�ض ا�س ��بوع عل ��ى ر�س ��امتنا الكهنوتية،
حت ��ى عا َد كل منا اىل ابر�ش ��يته .وعدتُ انا وواحد
م ��ن زمالئ ��ي اىل زاخ ��و حي ��ث ا�س ��تقبلنا بحفاوة
كب�ي�رة .وم ��ن هن ��ا ع ��دتُ اىل في�ش ��خابور حي ��ث
ام�ض ��يت عطل ��ة دام ��ت نحو �ش ��هر .ثم ا�س ��تدعاين
املط ��ران اىل زاخ ��و وكلفن ��ي بالقيام – م ��ع كاهن

�آخر اكرب �سنا مني – يف جولة ر�سولية اىل معظم
قرى االبر�شية .انها خربة ر�سولية اوىل وباكورة
ر�س ��التي الكهنوتي ��ة .فكنا يف �س ��نة  ،1951وهي
�س ��نة مقد�س ��ة للعامل .فكان علينا ان نزور كل قرية
وان منك ��ث فيه الوق ��ت الالزم ليع�ت�رف امل�ؤمنون
ويتناول ��وا وان ي ��زوروا الكني�س ��ة اربع مرات مع
�صلوات معينة يف �سبيل نيل الغفران الكامل.
بد�أنا بزيارة منطقة �ش ��يوز ومار ياقو ،ثم حتوَّلنا
اىل منطق ��ة اجلب ��ل ،فزرنا قرية بري�س ��في وجميع
الق ��رى امل�س ��يحية يف اجلبل ودام ��ت جولتنا فيها
اك�ث�ر م ��ن  45يوم� � ًا .وبع ��د راح ��ة اي ��ام قليلة يف
زاخو ،ذهبن ��ا اىل منطقة م ��ركا ،فزرنا فيها خم�س
ق ��رى .وكن ��ا الآن عل ��ى اب ��واب املي�ل�اد .وم ��ا �إن
ام�ض ��يتُ ايام ًا قليلة يف في�شخابور حتى اوعز ا َّ
يل
املط ��ران بتعيني كاهن ًا م�س� ��ؤو ًال يف قرية �آفزروك
وم ��ا يتبعها من الق ��رى .فكان مق ��ري يف �آفزروك،
علي ان ازور القرى� :ص ��ورية ،بخلوجة،
ويرتتب َّ
�ش ��كفتديل� .آفزروك مريي ومناطق اخرى تبعد 4
او � 5س ��اعات عن املركز! يالها من ر�س ��الة �ص ��عبة:
لي� ��س يف املنطق ��ة كله ��ا طري ��ق واح ��د مع َّب ��د .اما
و�س ��ائل النقل فن ��ادر ًا ما تتوفر لنا �س ��يارة «جيب»
ب ��ل غالب ًا  ت�س ��تخدم الدواب فا�ض ��طررت ان اذهب
بنف�س ��ي اىل املو�صل وا�ش�ت�ري يل من هناك فر�س ًا
خلدمة الر�س ��الة! وعلى ح�س ��ابي اخلا�ص! علم ًا ان
مورد املعي�شة الوحيد كان القدا�س اليومي بح�سنة
( )250فل�س ًا! من له اذنان لي�سمع فلي�سمع!

األب ألبير أبونا هذا

من زمن التوهج

ا�س ��تمرت خدمتي ه ��ذه اربع �س ��نوات طويلة فيها
عاني ��ت الكثري م ��ن العزلة واالهم ��ال .وذات يوم،
وعل ��ى ح�ي�ن غرة ،ج ��اءَين �ص ��وت ال ��رب يناديني
اىل ر�س ��الة اخرى :ان اعو َد اىل معهدي الكهنوتي
الكون فيه معلم ًا ومر�شد ًا .فهل ي�سعني �أن ارف�ض؟
كال! فرتكت اخلدمة يف القرى وذهبتُ اىل املو�صل
وام�ض ��يتُ هناك � 18س ��نة يف التدري�س واخلدمة.
ث ��م انتقلت اىل بغداد �س ��نة  1973ومكثت فيهااىل
ان بلغ ��ت �س ��ن التقاع ��د وكانت االمرا� ��ض والآالم
والعمليات على موعد معي.
كي ��ف تنظر اىل واقع احلي ��اة الكهنوتية اليوم يف
كني�سة العراق؟
ان الظروف التي مرت بالعراق يف العقود الأخرية
�أث ��رت ت�أثري ًا �س ��لبي ًا يف حياة النا� ��س جميع ًا ومن
�ض ��منهم امل�س ��يحيني ،وذل ��ك لي� ��س على ال�ص ��عيد
ال�سيا�س ��ي او االقت�صادي فح�س ��ب ،بل على جميع
ال�صعُد ،ومنها ال�ص ��عيد الروحي .فحالة الفو�ضى
ُ
والت�شرذم التي عا�ش ��ها ال�شعب العراقي وما يزال
مل ت�س ��اعده لينع ��م باله ��دوء واال�س ��تقرار ويعكف
بحري ��ة عل ��ى تطوي ��ر طاقات ��ه املادي ��ة والفكري ��ة
وحتى الروحية ،فال�ش ��عب امل�سيحي� ،ش�أن ال�شعب
العراق ��ي يف معظ ��م �ش ��رائحه ،يع ��اين م ��ن حال ��ة
انعدام الأمن وال�سالم ومن حالة عدم اال�ستقرار.
ان جماعاتنا امل�سيحية الباقية يف البالد تفتقر اىل
املزيد م ��ن الرعاية واالهتمام لأنها ت�ش ��عر بكونها
م�ست�ض ��عفة وم�س ��تهدفة م ��ن خمتل ��ف اجله ��ات.
انه ��ا حتت ��اج اىل عق ��ول تفهمه ��ا وتتفه ��م ظروفها
واحتياجاتها وتدر�س او�ضاعها على �ضوء اجنيل
الراع ��ي ال�ص ��الح دون االكتف ��اء ب�ت�رداد املب ��ادئ
والنظري ��ات واملثل العيا والكلم ��ات اجلوفاء التي
تكتف ��ي ب ��ذر الرم ��اد يف العي ��ون وبال�ض ��حك على
الذقون ...لدينا معه ��د كهنوتي يف عنكاوا يحاول
فيه بع�ض امل�س�ؤولني ان يهتموا بفرقة من ال�شباب
الذين �شعروا ان الرب يناديهم اىل تكري�س حياتهم
وامكاناته ��م يف خدم ��ة ال�ش ��عب امل�س ��يحي .لب ��وا
النداء وان�ضموا اىل اخوانهم الذين �سبقوهم اىل
املعهد .وكني�سة العراق املحتاجة اىل الكهنة تنظر
اىل ه�ؤالء ال�ش ��باب وتنتظ ��ر منهم ان يكونوا على
م�ستوى الر�س ��الة العظيمة التي يطلب منهم الرب
القي ��ام به ��ا .فه ��ل يتلقى ه�ؤالء ال�ش ��باب التن�ش ��ئة
املتجاوبة مع مقت�ض ��يات دعوتهم ال�س ��امية؟ وهل
ه ��م يتجاوب ��ون كلي� � ًا م ��ع متطلب ��ات دعوته ��م من
كل قلبه ��م عل ��ى خطى الرب ي�س ��وع ب ��روح املحبة
والت�ضحية والتجرد؟
ام ��ام كاه ��ن الي ��وم �آف ��اق جدي ��دة ووا�س ��عة ف�ل�ا
ينبغ ��ي ان يك ��ون جم ��رد موظ ��ف يكتف ��ي باقام ��ة
القدا�س ومنح اال�س ��رار وبع�ض اخلدمات الأخرى
ال�ض ��رورية .هذا ال يكفي .احتياجات امل�ؤمنني يف
تزاي ��د م�س ��تمر ،وعلى كاه ��ن اليوم ان يكت�ش ��فها،
ويفهمه ��ا ،ويح ��اول معاجلتها ،ولي� ��س هناك عذر
يعفيه م ��ن اخلدمة والبذل ،اال العجز! كاهن اليوم
ه ��و اخلبز ال ��ذي يحت ��اج امل�ؤمنون الي ��ه .على ان
يكون خبز ًا نظيف ًا وطيب ًا ولذيذ ي�ستطيبه اجلميع،
اخلب ��ز الذي يغذي ويقوي يف م�س�ي�رة اخلال�ص.
�شعبنا اليوم يحتاج اىل كهنة منفتحني على جميع
م�ش ��اكل احلي ��اة ويحاولون حل مع�ض�ل�ات النا�س
بغ�ي�رة وجت ��رد و�ش ��جاعة .اي ��ن جند مث ��ل ه�ؤالء
الكهنة؟
كي ��ف كان ��ت خطوات ��ك االوىل يف رحلة  البح ��ث
والتدوين؟
رغم ميلي ال�ش ��ديد اىل القراءَة واملطالعة ،مل اهتم
بالكتاب ��ة من ��ذ بدء حيات ��ي الكهنوتية ،ومنذ �س ��نة
 1960من ��ت َّ
يف رغبة ملحة يف الكتابة .ف�ش ��رعت
اترجم بع�ض الكتب ال�ص ��غرية من الفرن�س ��ية اىل
العربي ��ة .اتذكر ان اول كتيب ترجمته كان عنوانه
«ن�ش� ��أة الكني�س ��ة» .ومل افلح يف حماولتي االوىل،
بل اعدت الرتجمة اكرث من مرة اىل ان نالت ر�ضى
امل�ص ��ححني .وازدادت رغبتي يف الكتابة وتوالت
الرتجمات عل ��ى مدى االعوام ،ثم ج ��اءَت الت�آليف
حينما ر�أي ��ت ان منهاج املعهد الكهنوتي يفتقر اىل

مادة تاريخ الكني�سة .فعكفت على املطالعة الكثرية
وعل ��ى الكتابة .فظه ��رت الكتب الثالث ��ة يف تاريخ
كني�سة امل�شرق ،ثم جاءت املو�سوعة التي ا�سميتها
«ادب اللغة االرامية» وقد ام�ض ��يت �سنوات عديدة
يف جمعه ��ا وكتابته ��ا ،وق ��د طب ��ع الكت ��اب مرت�ي�ن
يف ب�ي�روت ،وج ��اءَت كتب اخ ��رى مو�ض ��وعة او
مرتجم ��ة – ومعظم الرتجمات من الفرن�س ��ية اىل
العربي ��ة – ومازل ��ت عاكف� � ًا على ه ��ذا العمل .وقد
قارب ��ت كتبي عل ��ى املئة .وان�ص ��ب اهتمامي بنوع
خا�ص على املوا�ضيع التاريخية العامة والكن�سية
وعلى املوا�ضيع الدينية والروحية التي من �ش�أنها
ان ت�س ��اعد امل�ؤمنني وتوفر له ��م املزيد من املراجع
ملطالعاتهم الدينية.
وماذا عن اللغة ال�سريانية؟
ــ� �ـ منذ ال�س ��نوات االوىل م ��ن حياتي ،كن ��ت مغرم ًا
باللغ ��ة الآرامي ��ة الت ��ي كن ��ا ن�س ��ميها الكلداني ��ة.
فتعلمته ��ا ق ��راءَة وكتاب ��ة وترجم ��ة قب ��ل بلوغ ��ي
العا�ش ��رة م ��ن �س ��ني فكن ��ت اح�ض ��ر وا�ش�ت�رك يف
الفرو� ��ض الكن�س ��ية ويف االحتف ��االت الديني ��ة.
وحينم ��ا دخل ��ت املعه ��د الكهنوت ��ي يف املو�ص ��ل،
در�س ��ت ه ��ذه اللغ ��ة درا�س ��ة علمي ��ة ومنهجي ��ة
و�شرعت اتق�ص ��ى ا�صولها ون�ش� ��أتها،وحتى ك ّلفت
بالقاء بع� ��ض الدرو�س فيها لل�ص ��غار وانا ما ازال
طالب� � ًا .وبع ��د عودت ��ي اىل املعه ��د كمدر� ��س �س ��نة
� ،1955ش ��رعت انظم مناه ��ج التدري�س لهذه اللغة
وقواعدها ،فكنت اعلمها جلميع ال�ص ��فوف تقريب ًا
وادرب الطالب على قراءَتها ال�صحيحة وترجمتها
اىل العربي ��ة وحت ��ى الكتاب ��ة به ��ا .وكان كت ��اب
«املروج النزهية» بحرفية منهاجنا اال�سا�سي ،وقد
جمعه االب اوجني منا يف مطلع القرن الع�ش ��رين،
كما انه و�ض ��ع القامو�س الكلداين العربي وا�سماه
«دلي ��ل الراغبني وه ��و قامو�س نفي�س ج ��د ًا ...اما
ع ��ن اللغ ��ة الآرامي ��ة ون�ش� ��أتها وانت�ش ��ارها ،فق ��د
كتبت ال�ش ��يء الكثري يف مقدم ��ة كتابي «ادب اللغة
الآرامية» ف�أحيل القراء اليها.
كيف تنظر اىل واقع امل�سيحيني يف عراق اليوم؟
ـــ لقد قي ��ل الكثري عن امل�س ��يحيني يف العراق وعن
ا�ص ��التهم .وق ��د انح ��ى العديد م ��ن ر�ؤ�س ��اء الدين
بالالئم ��ة عل ��ى امل�س ��يحيني لأنهم يرتك ��ون العراق
ويهاج ��رون اىل بل ��دان �أخ ��رى .ولك ��ن ه ��ل انت ��م
قادرون ان ت�ض ��منوا لهم احلماية الكافية؟ ال اظن.
اذ ًا دع ��وا له ��م احلري ��ة يف اختي ��ار املو�ض ��ع الذي
يريدون العي�ش فيه ،وغ�ضوّ ا النظر عن م�صاحلكم
اخلا�ص ��ة ،وهل يهرب االن�س ��ان من اخلري والأمان
وال�سالم واحلرية...؟
كي ��ف تنظ ��ر اىل او�ض ��اع امل�س ��يحيني يف اقلي ��م
كرد�ستان؟
ان اقلي ��م كورد�س ��تان ينع ��م باال�س ��تقرار واالمان
والرخ ��اء .وفيه تحُ �ت�رم كرامة االن�س ��ان وحريته
وتتوفر االجواء املطلوب ��ة ملختلف االعمال .ومنذ
اقامتي هاهنا مل ا�ش ��عر ب�أي تع�سّ ف او ظلم �صارخ
وق ��ع على �أحد وال �س ��يما عل ��ى امل�س ��يحيني الذين
يتعاونون تعاون ًا �سليم ًا مع ال�سلطات خلري البالد
وهم دوما عن�صر خري حينما وُجدوا .ولهذا يلقون
التقدير واالحرتام من جميع امل�س�ؤولني عن ادارة
االقلي ��م وتنظيم ��ه وامن ��ه .فلي� ��س يل �س ��وى ان
ا�ش ��كر امل�س� ��ؤولني الكرام على �س ��هرهم املتوا�صل
على  ا�س ��تتباب ال�س�ل�ام يف جميع رب ��وع االقليم،
ولي ��ت هذا ال�س�ل�ام يع ��م اقاليم الب�ل�اد كلها ،بعون
الله!
كلمة اخرية تود ان تقولها؟
انن ��ا حيثم ��ا كنا ،واي ًا كان ��ت قوميتن ��ا او هويتنا،
واىل �أَي دي ��ن �أنتنمين ��ا ،نح ��ن ابن ��اء وطن واحد
وجميعن ��ا فيه اخوة متعاونون ومت�ض ��امنون يف
�س ��بيل بناء هذا الوطن ،وعلى كل منا ان يعمل كل
م ��ا يف و�س ��عه لتوفري ال�س�ل�ام وال�س ��عادة للجميع
ب ��كل الو�س ��ائل املتاحة له .وعلى كل منا ان ي�س ��هم
جدي ًا يف تطوير هذه البالد وازدهارها على جميع
ال�صعُد.
ُ
جريدة �سورايا 2013

العالم الجليل
نبيل يونس دمان

م ��ا م ��ن ان�س ��ان غزي ��ر الإنت ��اج يف الع�ص ��ر احلدي ��ث م ��ن �س ��كان العراق
الأ�ص ��ليني ،بلغ املنزلة الت ��ي بلغها الباحث اجلاد الذي ك ّر� ��س ّ
جل �أوقاته يف
البحث العميق بالإ�س ��تناد اىل امهات امل�ص ��ادر التاريخية ،كما بلغ الأب البري
ابونا وقد عا�ش على هذه الب�سيطة زمن ًا طوي ًال ن�سبي ًا ناهز الثالثة والت�سعني
�سن ًة.
البل ��دة الت ��ي ولد فيها هي تلك الواقعة يف �أجمل بقعة من العراق و�أكرثها
اهمي ��ة ،انها في�ش ��خابور ملتقى االنه ��ار الثالثة :دجلة ،اخلاب ��ور ،والهيزل،
�ض ��من املثلث العراقي -ال�س ��وري -الرتكي ،ويف�صلها عن اجلزيرة ال�سورية
نهر اخلابور ال�ص ��ايف الهادر .لتلك البلدة ول�سكانها الثابتني فيها ومن تفرق
و�إغ�ت�رب ،لكل ه�ؤالء امليامني املجد والفخار كونها م�س ��قط ر�أ�س الكاتب عام
.1928
م ��ن خ�ل�ال قراءات ��ي ومتابعات ��ي للمن�ش ��ورات واملق ��االت ،ال ي ��كاد يخل ��و
مو�ض ��وع او كتاب ال ي�ش�ي�ر اىل احد امل�ص ��ادر او املجلدات الت ��ي بلغت اكرث
من  150بني م�ؤلف ومرتجم و�ض ��عها هذا الرجل ،فقد �أغنى املكتبة العراقية
بخرية الكتب التاريخية الر�ص ��ينة ،فيا لطول �ص�ب�ر هذا الرجل ويا لنا�ص ��ية
ما امتلك من عمق االدراك و�سعة الأفق ،فا�ستطاع ان ينجز ما مل ي�ستطعه او
يجاريه او ينتج مثله خرية الكتاب وامل�ؤلفني.
�شاءت الأقدار ان اكتب تعقيب ًا على مقال املرحوم انور عن والده ال�شخ�صية
املعروف ��ة عزيز �أغا ياقو يف جملة �ص ��وت املهجر ع ��ام  2002تطرقت فيه اىل
الروابط التي تربط بلدتي القو�ش بالبلدة في�ش ��خابور عرب الزمن خ�صو�ص ًا
يف ( فرتة ال�سفر برلك) ثم ختمته بهذه الفقرة “ كنت امتنى لو خ�ص�ص االخ
انور بع�ض الأ�س ��طر عن حال في�ش ��خابور اليوم ،فكان بتقديري يكتمل مقاله
التاريخي الق ّيم “ وبعد �س ��نتني �إلتقيت بالق�س ( مطران فيما بعد) عمانوئيل
�ش ��ليطا يف كني�سة مار يو�سف -والية م�شيكان ،وعند تعرفه علي باال�سم قال
 :اري ��د ان اه ��دي اليك كت ��اب يذكر ا�س ��مك ،فدخل غرفته واخ ��رج كتاب بحلة
ق�ش ��يبة مو�س ��وم” في�ش ��خابور” ت�أليف الأب الب�ي�ر ابونا ف�س ��لمه يل بعد ان
�س ��جل اهدائه ،وذهبت من هناك اىل البيت لأقر�أ الكتاب والذي اعتربته خري
م ��ن كتب عن تل ��ك البلدة ،وقد ادرج مقال املرحوم ان ��ور عزيز ياقو وتعقيبي
علي ��ه ث ��م كتب االب البري هام�ش �ص ��غري ه ��و التايل :ع�س ��ى ان يتجاوب هذا
الكت ��اب م ��ع رغبات الأخ نبيل دم ��ان وغريه من االخوة الذين ي�ش ��تاقون اىل
معرف ��ة �ش ��يء عن قرانا امل�س ��يحية يف �ش ��مال العراق ( امل�ؤل ��ف)  .ومن غريه
ي�س ��تطيع جماراته بهك ��ذا منجز! ف�أركنت الكتاب يف �أع ��ز مكان يف البيت اال
وهو خزانة كتبي املتوا�ضعة.
كنت على الدوام اتابع اخبار �ص ��حته خ�صو�ص� � ًا وجوده يف بلدة عنكاوا
قل ��ب حدياب على م� � ّر الأزمنة ،ليق�ض ��ي فيها اواخر عمره حماط� � ًا بالإهتمام
والرعاي ��ة الت ��ي ي�س ��تحقها ،و�آخر من �س� ��ألت عن ��ه كان املطران ّ
ب�ش ��ار وردة
مط ��ران اربي ��ل الزائر ملدينة �س ��ان دييغو قبل عدة �أ�ش ��هر .و�أخ�ي�ر ًا كان البد
لل�س ��فينة املبحرة يف عباب البحار ان تر�س ��و اىل ميناء ،ومهما طال عمر هذا
الرجل ومهما اعطى ،يبقى يف داخله الكثري الذي كان �س ��يقوله لو طال عمره
اكرث ،ويف كل الأحوال كان ي�ص ��ل خامتته يف �آخر املطاف وكما قال ال�ش ��اعر
فرا�س احلمداين “ �أبنيتي ال جتزعي //كل الأنام اىل ذهاب» .
ّ
وتعظم هذا ال�شيخ اجلليل
�إهتزت و�سائل التوا�صل االجتماعي وهي تكبرّ
ال ��ذي و�ص ��ل اىل نهاية عمره ،وكل من ت�س ��نى له قراءة بع�ض ما ن�ش ��ر حتى
ال�س ��اعة يف تلك الو�س ��ائل ال�س ��ريعة احلديثة اعرتتهم جميع� � ًا موجة الفخار
والتباه ��ي بتل ��ك العبقري ��ة الن ��ادرة واالمكاني ��ات غ�ي�ر املح ��دودة واالرادة
الأم�ض ��ى التي توا�ص ��لت ع�ب�ر عقود من ال�س ��نني ،دون ان ي�ب�رح ار�ض بيث
نهرين مولد ومثوى �آبائه و�أجداده.
كان ��ت الدفن ��ة يف كني�س ��ة م ��رمي الع ��ذراء حافظة ال ��زروع تنا�س ��ب مقامه
وبح�ض ��ور ثالث ��ة مطارن ��ة وع ��دد م ��ن الآب ��اء الكهن ��ة والأخ ��وات الراهبات
وح�ض ��ور الفت ملحبي ��ه وملمثلي الطوائف واالقوام واالدي ��ان املحيطة ببلدة
في�ش ��خابور ،ف�إمت ��زج ج�س ��مه يف ترابها لتغ ��دو تلك البقعة ال�ص ��غرية مرتع ًا
خ�صب ًا يزدان كل ربيع بالأع�شاب والورود ،وقد متت مرا�سم مواراته الرتاب
املهيبة يوم ام�س املوافق .2021 -12 -5
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من زمن التوهج

العالمة األب ألبير أبونا أيها المتبحر
في أغوار كنيسة المشرق
جبرايل ماركو

ابتي الجليل .ستدخل التسعين يا مودع
الثمانينات .وستجتاز وقرها بال قلق من
االتي وبدون رهبة .ويستتب لكم البال
واالطمئنان الى الوجه االلهي الحي
الذي طالما احتضن بالمحبة العلوية
التي ال تنضب .تكريما لعطاء وثمار
رسالتكم الروحية  التي ابتدأت من مرحلة
عنفوان شبابكم المستقيمة مرورا بسن
الكهولة وصوال الى ايام الشيخوخة.
وسيبقى الوجه االلهي البهي حاضنا
لشهود ميالد المسيح والفصح.
المعمدة روحهم بانبعاث الحياة من
الحياة .حيث ال موت يعروهم من بعد
بزوغ الفجر القيامي.
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العالم ��ة البري ابون ��ا مل يغادر يوما بيئت ��ه وطبيعته
القروي ��ة الربيئة .ومل يحذف من قامو�س ��ه االمياين
والفك ��ري والثقايف انت�س ��ابه اىل الكلم ��ة� .أما براءة
طفولت ��ه فه ��ي اول ار� ��ض م� ��س جل ��ده ترابه ��ا .وقد
حظي ��ت بها فلم يدعها .ومل تطيب نف�س ��ه برتكها .الن
الكلمة هي اال�ص ��ل .مهما ارتبك امل�شككون واختلطت
عندهم املفاهيم .فالب�شر ينت�سبون لآدم .وبني الكلمة
واالب ��داع والعالم ��ة البري ابونا �ص ��فاء وداد ووفاق
على الده�شة واالبتكار وخدمة اجلمال االلهي .حتى
غدت احلياة معه منظومة �س ��رمدية لها منهج وا�ضح
االه ��داف واملعامل .ا�س ��همت يف بناء وتر�س ��يخ هذه
العالقة املت�أنية التي ر�سمت فوق الفراغ قو�س غمام.
�س ��فك االب البري ابونا يف �س ��بيلها موهبته .ومنحها
بع ��دا روحيا ورمزيا حيا يتح ��رك يف كل اجتاه� .أما
�شخ�ص ��يته فاعتنقت مفهوم ال�شفافية ومل تخجل يف
االنت�س ��اب اليها .بل اغتنمت الكلمة خدمته لرتد اليه
باف�ض ��ل عطائها ال�س ��رمدي .وهي مل تب ��ق معه كلمة
مف ��ردة معزولة بل كلمات وكلمات وكلمات �أعاد االب
البري ابونا �ص ��ياغتها لتف�صح عن الوان عقله وبنات
اف ��كاره .الن الكلم ��ة املبدعة عنده ال ُتك ��رم لغناها بل
لف�ضلها.
ابتي الفا�ضل .ايها العابر من حياة الب�ساطة اىل عامل
بن ��اء الذات والعطاء والبح ��ث والتوثيق .مل يعاينك
جيلنا كثريا يف م�س�ي�رة الطفولة وال�ش ��باب .بقدر ما
عاي�ش م�سريتكم الكهنوتية وانتم مترون يف كل مدن
وبلدات وقرى �ش ��عبنا املنت�ش ��رة يف رب ��وع الوطن.
مكر�س ��ا حياتكم يف �س ��بيل تقدمي اخلدمات الروحية
اىل كل ابناء الكني�س ��ة .حتى باتت �س�ي�رة م�سريتكم
الروحية كتابا روائيا حمكيا على �ش ��فاه كل االجيال
تروي عن ت�أريخكم الروحي وعن خدماتكم امل�ش ��هود

لها وعن ر�ؤيتكم اال�صالحية يف الكني�سة .يف الوقت
ال ��ذي �س ��نحت فر�ص ��ة املعاين ��ة اك�ث�ر ام ��ام بطاركة
ومطارنة وا�س ��اقفة وكهن ��ة و�شمام�س ��ة والعديد من
ابناء كني�سة امل�شرق املنت�شرين يف الوطن من �شماله
اىل جنوب ��ه وامت ��دادا اىل كل بلدان عامل االنت�ش ��ار.
اىل جان ��ب نخبة من املثقف�ي�ن الذين طالعوكم ناهلني
من �سنابلكم املليئة بثمار الروح والثقافة ال�سريانية
وعبرياحلياة االزلية .مرورا بكل اال�س ��فار والبينات
التي �سطرها قلمكم .ومت�صفحني العديد من ابحاثكم
وكتبك ��م ومقاالتك ��م الت ��ي تنزهك ��م ب�ي�ن الوج ��دان
والت�أري ��خ والواق ��ع امل�ش ��رقي الاله ��ب .التي جتعل
القارئ ان يالم�س ا�ش ��جى اوتار االن�س ��ان احلميمة.
يف ت�س ��ا�ؤالته ع ��ن �س ��بب وج ��وده وامل�ص�ي�ر .وعما
يجابه ��ه اليوم من ظل ��م وكفر ويق�ي�ن واحباط وقلق
ورج ��اء ...وم ��وت وقيام ��ة .انه ��ا ت�س ��ا�ؤالت جريئة
طرحتها اي�ض ��ا امهات الف�س ��لفة .ولكن ال خال�ص وال
رجاء �إال بي�سوع امل�سيح.
العالم ��ة الب�ي�ر ابون ��ا الباح ��ث دوم ��ا ع ��ن احلقيق ��ة
العاري ��ة .جاه ��د  يف ا�س ��تثمار احلداث ��ة املتح ��ررة
خلدمة الر�س ��الة الروحية .بالرغم من بع�ض هفوات
�س ��تينات الق ��رن املن�ص ��رم .واذا كان ال�ص ��راع ب�ي�ن
الق ��دمي واجلدي ��د يفتك باحلي ��اة الفكري ��ة والثقافية
ل ��دى جميع االجيال .لك ��ن العالمة الب�ي�ر ابونا حذر
يف اجتناب الذنوب .بالرغم من ع�ش ��قعه للحداثة يف
كل حتوالته ��ا .الن ال ��والدة اجلدي ��دة وحدها متحو
ذاكرة اخلوف بالرغم من �أن نفو�س التقلديني ت�ضيق
به ��ا .له ��ذا ف�ض ��ل االب البري ابون ��ا الت�أمل الفل�س ��في
عل ��ى العرو� ��ض .والفل�س ��فة خواط ��ر الإفه ��ام وعل ُم
يُرب ��ى با�س ��تقامته ودقت ��ه كل الذي ��ن ي�س ��تبعدون ان
يك ��ون للفال�س ��فة انفتاحهم على كل مناح ��ي احلياة.
حي ��ث احلقيقة تكم ��ن يف خوامت وفك ��ر وثقافة االب
الب�ي�ر ابونا .النه ��ا الرتجمان ال ��ذي اراد ان يتوارى
في ��ه املنهل الذي مل ي�س ��تطع اال ان يغ ��رف منه بدون
ت�ش ��تت .فل ��م ي�أخ ��ذ بن ��وازل االح ��كام ومبن ق ��ال ما
ت ��رك االول لالخ ��ر �ش ��يء .فل ��كل قلب خاط ��ر .ولكل
خاط ��ر نتيجة م�ض ��افة ه ��ي ثم ��رة االت�ص ��ال املكثف
بني االن�س ��ان وذات ��ه وحميطه االجتماع ��ي .من هنا.
فالنق� ��ش الفك ��ري عن ��د االب الب�ي�ر ابون ��ا جتلى يف
نحت احلروف يف ال�صخر .داعما ملذهبه يف التفكري
االيجاب ��ي جتاه اخلال ��ق .بالرغم مما راف ��ق ذلك من
�ش ��حنات الوجع الوج ��داين والتي تتماي ��ل يف نقاء
جمايل هارب من كل قاعدة.
�أبت ��ي .مل تك ��ن دخي�ل�ا اىل احلي ��اة الكهنوتي ��ة .ب ��ل
نل ��ت الدرج ��ة الكهنوتي ��ة م�ؤمن ��ا ورع ��ا وخ�ش ��وعا.
و�أديت ر�س ��التك االميانية والروحي ��ة يف بيوت الله

بكل �ص ��دق و�ص ��فاء ووف ��اء واخال�ص .ومل تر�ض ��ك
يوما ان�ص ��اف املعارف فطلبت فيها م�ش ��قة اال�صاالت
و�س ��هرت الليايل م ��ن اجل حتقيقه ��ا .خمرتقا بطون
كتب ت�أري ��خ الالهوت واالدب الروح ��ي وافاق الفكر
والثقاف ��ة باحث ��ا يف رحلة االكت�ش ��اف والتوثيق لكل
ابداعات كنوز وخمطوطات االباء الروحيني العظام
نذك ��ر منهم ال للح�ص ��ر( مار اف ��رام ال�س ��رياين ومار
نر�س ��اي ومار توما اودو ومار اوغني منا .ومار ادي
�ش�ي�ر واملفريان ابن الع�ب�ري وخام� ��س القرداحي).
فن�ض ��ج خ�ص ��بكم الروحي والفكري والثقايف معادال
ومعياري ��ا لف�ض ��ول مع ��ريف يتدف ��ق علم ��ا وفك ��را
وانفتاح ��ا وتعمق ��ا ا�س ��هم يف اغن ��اء الهوت كني�س ��ة
ال�شهادة وال�شهداء.
ومن ثمار اب ��داع تراثكم الروحي والثقايف املرتاكم
واملجبول بخربة احلي ��اة الروحية التي كانت زادكم
اليوم ��ي .ان العاطف ��ة ت�س ��قط عن ��د نت ��وء الأنا .وان
االن�س ��ان يحم ��ل قلب ��ا رحب ��ا باملحبة واحل ��ق �أو هو
لي�س ب�ش ��يئ .م ��ن دون ان نغفل التط ��رق اىل العديد
م ��ن انتاجاتك ��م املتنوع ��ة الت ��ي اغنيت ��م به ��ا مكتب ��ة
كني�س ��ة امل�ش ��رق لغ ��ة وفكرا وثقاف ��ة وتراث ��ا .لتفتح
االفاق امل�س ��تقبلية امام كل الباحثني وامل�ست�ش ��رقني.
ام ��ا قم ��ة موقفك ��م ال�ش ��جاع والغيورعل ��ى م�س ��تقبل
كني�س ��ة امل�ش ��رق الكلداني ��ة جتل ��ى بكل و�ض ��وح يف
مقالتك ��م اجلريئ ��ة واملعنون ��ة ( كني�س ��تي تفتقر اىل
رعاة )  يومها وجهتم �ص ��رخة اىل قدا�س ��ة البطريرك
مارعمانوئيل الثاين ديل واىل كل مطارنة وا�س ��اقفة
كني�س ��ة امل�ش ��رق الكلداني ��ة واىل جمي ��ع ابنائه ��ا يف
الوط ��ن ويف ع ��امل االنت�ش ��ار .تل ��ك ال�ص ��رخة الت ��ي
ا�س ��تجاب لها الرب ي�س ��وع امل�سيح جم�س ��دا امنيتكم
م ��ن خ�ل�ال عمل ال ��روح القد�س ال ��ذي اختار قدا�س ��ة
البطري ��رك مار لوي� ��س روفائيل االول �س ��اكو راعيا
�صاحلا لكني�سة امل�ش ��رق الكلدانية .فقد� أثبتت االيام
للجميع .ان قدا�س ��ته �أفلح يف انقاذ �س ��فينة الكني�سة
م ��ن الغرق ليقودها ب ��كل ثقة وامان ��ة اىل بر االمان.
م�س ��اهما يف اع ��ادة الثق ��ة ب�ي�ن امل�ؤم ��ن والكني�س ��ة.
ومر�س ��خا دعائ ��م وجوده ��ا بالرغم م ��ن كل الظروف
ال�ص ��عبة التي مير بها الوطن وانعكا�ساتها ال�سلبية.
م�س ��جال نقلة نوعية مميزة من خالل خارطة الطريق
التي و�ض ��عها قدا�س ��ته املبني ��ة على �ص ��وابية ر�ؤيته
ال�س ��ديدة ونظرت ��ه امل�س ��تقبلية الوا�ض ��حة االهداف
املعتمدة على مفهوم وحدة كني�سة امل�شرق واالنفتاح
عل ��ى جمي ��ع الكنائ�س وعلى ال�ش ��ريك الوطني االخر
يف العراق .لي�ؤكد للجميع .ويف و�س ��ط هذا الغليان
والتكف�ي�ر واالره ��اب .ان االنبع ��اث امل�ش ��رقي قادم.
ليثبت ابناء ال�ش ��عب الكلداين ال�س ��رياين اال�شوري

وجودهم ولي�س ��اهموا بدورهم الريادي والفعال يف
بن ��اء ال ��ذات والوطن .وليع ��ودوا وي�ؤك ��دوا للعامل.
نح ��ن هن ��ا باق ��ون يف ار�ض ��نا ويف اوطاننا لن�ش ��هد
با�س ��تمرار للم�س ��يح .و ِنع� � َم امل�س ��يح احل ��ي ال ��ذي
يوحدن ��ا مبحبته وعطائه وت�ض ��حيته على ال�ص ��ليب
النق ��اذ الب�ش ��رية من اله�ل�اك .تلك هي الر�س ��الة وذلك
كان الرجاء.
ابتي .كثريون �أذهلتهم ثقافتك ��م وافكاركم وارائكم.
ولك ��ن قل ��ة منه ��م اح�س ��نت قرائتكم وادرك ��ت حقيقة
اهدافك ��م ودورك ��م وم�س ��اعيكم الوحدوية لكني�س ��ة
امل�ش ��رق بكل ت�سمياتها .وكم �ساهمتم بدوركم الفاعل
ك�ص ��مام ام ��ان �ض ��د املذهبي ��ة والقبلي ��ة والطائفي ��ة
والع�ص ��بيات البدائي ��ة الت ��ي مازال ��ت م ��ع اال�س ��ف
تع�ش ��ع�ش يف عق ��ول البع� ��ض اىل يومن ��ا ه ��ذا .م ��ع
ان مو�ض ��وعيتكم الت�أريخي ��ة وحمملوك ��م الوطن ��ي
والقومي ي�ش ��هدون لكم ولر�س ��التكم بكل ف�صاحة بل
هم ا�س ��ياد احكام .ومن ه�ؤالء القلة اذكرعلى �س ��بيل
املث ��ال ( املغف ��ور ل ��ه االب املنا�ض ��ل بول� ��س بيداري.
واملغف ��ور له مثلث الرحم ��ات قدا�س ��ة البطريرك مار
روفائي ��ل بداوي ��د .وقدا�س ��ة البطري ��رك م ��ار لوي�س
روفائيل االول �س ��اكو .واملرحوم املطران اندراو�س
ال�ص ��نا .واملطران ال�ش ��هيد مار فرج رحو .واملرحوم
االب الدكت ��ور يو�س ��ف حب ��ي .والربوفي�س ��ور افرام
عي�س ��ى ال�س ��ناطي) والفري ��ق النخب ��وي ال ��ذي طاملا
كنت ��م ــ ول ��و افراديا ـ� �ـ على توا�ص ��ل وثي ��ق بفكرهم
وتطلعاتهم.
ي ��ا اثي�ل�ا يف الفل�س ��فة والاله ��وت واالداب وعل ��م
االن�س ��ان .يا �أمريا م�ش ��رقيا تاجه املحب ��ة واالميان.
وفك ��ره وعقله وقلبه وحلمه كان وم ��ا يزال .ان يرى
يوما وقد جت�س ��دت وحدة كني�س ��ة امل�شرق .من دون
ان نغف ��ل اب ��دا القيم امل�س ��يحية واللغوي ��ة يف االدب
وال�ت�راث ال�س ��رياين والت ��ي ان�س ��كبت منذ ع�ش ��رين
قرن ��ا على ادمي زاخ ��و .زاخو التي رف ��دت وما زالت
ترفد كني�س ��ة امل�ش ��رق بنخ ��ب االحبار الكب ��ار .ومن
دون ان نن�س ��ى �ش ��هدائها .وجبل الزيتون املقد�س ��ي
املت�ص ��ل ب�س ��ماء القيام ��ة .انه ��ا احلقيقة ال�س ��رمدية
ال�س ��اطعة واملحبة التي جتلت منذ اكرث من الفي عام
يف اور�ش ��ليم  .والتي كانت مر�ص ��ودة منذ االزل من
قبل ان�شاء هذا العامل .و�س ��تبقى مفتوحة على املدى
االن�ساين الالحمدود.
�أبت ��ي .ايه ��ا امل�ست�ض ��يء بالن ��ور االله ��ي ال�س ��اطع.
الغارف من الينابيع وروائع االدب الروحي وم�ؤلف
العدي ��د م ��ن كتب اداب اللغ ��ة االرامي ��ة وتراثها ــ كما
يحل ��و لك ��م ت�س ��ميتها ــ �س ��تبقى كله ��ا م�ص ��ادر مهمة
لتدر� ��س يف كلية بابل الالهوتي ��ة ويف االديرة ويف
كل كنائ�س امل�ش ��رق .لتغرف من ينابيعها كل االجيال
القادم ��ة .ولتلم�س ع ��ن كثب حقيق ��ة وعظمة الهوت
وفك ��ر واداب كني�س ��ة امل�ش ��رق .لتت�س ��لح باملعرف ��ة
وت�ساهم بدورها الريادي يف متابعة امل�سرية و�صقل
ه ��ذه الكن ��وز الروحية� .أم ��ا ت�أججاتك ��م وعطاءاتكم
�س ��تبقى معين ��ا ح�ض ��اريا ال تن�ض ��ب ينابيعه ��ا.
و�ش ��واهقكم الفكري ��ة �س ��تبقى واح ��ات ي�ل�اذ بها من
ال�صحراء.
واخ�ي�را �أقر ب�أنني ما خفت عل ��ى عباءة هذا الراهب
الكاهن وعلى ا�س ��كيمه .وعلى ح�سه املرهف والطيبة
الت ��ي ما بعدها طيبة .املتجذرة يف اعماق ان�س ��انيته
ويف فكره الوجداين امل�صفى وفكره امل�ؤرخ الباحث
الثاق ��ب .وثقافت ��ه الوا�س ��عة وخياله الاله ��ب وقلمه
املله ��م .مع ازدياد �ش ��وقي حلرقته ال�ص ��ارخة وتوقه
اللهي ��ف اىل اخلل ��ود .واجلائ ��ع لل�س�ل�ام .للح ��ب.
للغفران.

األب البير أبونا وتسمية اآلراميين
هنري بدروس كيفا

أوال  -من هو األب المؤرخ البير ابونا؟
ه ��و من �أه ��م م�ؤرخي ال�ش ��عب ال�س ��رياين/الآرامي و �أنزههم � ،أهميته لي�س ��ت بعدد
الكت ��ب الت ��ي �ألفها �أو ترجمها و لكن �أهميته هي يف عمق الدرا�س ��ات التاريخية التي
كتبه ��ا  .كن ��ت م ��رة يف مكتبة يف بريوت و �إلتقيت �ص ��دفة برئي�س ق�س ��م التاريخ يف
اجلامع ��ة اللبنانية و كان ي�س� ��أل �إذا كان يوجد كت ��ب جديدة للأب البري ابونا ثم نظر
�إيل قائال « ال �شك �أنت تعلم �أن كتاب �أدب اللغة الآرامية هو مرجع علمي لي�س لطالبنا
فقط و لكل من يبحث يف تاريخ ال�سريان «.
كتب الأخ �س ��مري «من هنا نقول ملعلمنا �ألبري �أبونا ان امللعب )التاريخ الكن�س ��ي) هو
ملعب ��ك (اخت�صا�ص ��ك) لذا ندع ��وك ايها العزيز ان تكم ��ل امل�ش ��وار  »..بع�ض �إخوتنا
الذي ��ن ال ميي ��زون ب�ي�ن مرج ��ع علمي و ب�ي�ن بح ��ث تاريخي م�س ��ي�س يروج ��ون �أن
الباحثني املتخ�ص�صني يف التاريخ الكن�سي لي�س لهم �أي وزن يف تاريخنا القومي .
�أن امل�ؤرخ البري ابونا له الكلمة الفا�صلة لأنه �ضليع بامل�صادر ال�سريانية و مطلع على
املراجع العلمية حول ميادين عديدة تخ�ص �شعب ال�سورايي �أي ال�سريان /الآراميني
!والأب امل�ؤرخ البري ابونا هو من �أ�ش ��جع امل�ؤرخني ال�سورايي و قد خلق تيارا قويا
بني �إخوتنا الكلدان الذين �إ�ستنادا اىل ابحاثه �صاروا يجاهرون ب�إنتمائهم الآرامي .
ثانيا  -اآلرامية في أبحاث األب البير ابونا .
لقد �أعاد الأب البري ابونا طبع كتابه « �أدب اللغة الآرامية» �سنة  1995و يف ال�صفحة
الأوىل ق�صيدة له باللغة ال�سريانية تبد�أ « يا �أبناء الأمة املحبوبة »...و لكنه مل يذكر
�إ�س ��م ه ��ذه الأمة ( رمب ��ا الأمر هو طبيعي عن ��ده ) و يف ال�ص ��فحة التالية يف املقدمة
يكت ��ب « ظهر الآراميون  »...و يف الف�ص ��ل الأول �ص ��فحة  10عنوان ��ه « الآراميون و
الآرامية « .بالن�س ��بة اىل الأب البري ابونا �ش ��عب ال�سورايي ينتمون اىل الآراميني !
قبل عدة �س ��نوات ن�ش ��ر الأب البري ابونا درا�سة مهمة جدا و هي» البحث عن قومية «
ال يزال من�ش ��ورا يف عدة مواقع .و قد �أكد الأب البري ابونا �أن ال�ش ��عب اال�ش ��وري قد
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ذاب و �إن�صهر و غاب ذكره عن م�سرح التاريخ .
و كان للم�س ��يحيني الآراميني ،كما قلنا ،ح�ض ��ور مك ّث ��ف يف املنطقة الواقعة جنوبي
املداين التي ُ�س ��ميت منطقة « بيث ارامايي» .و هي املنطقة التي كانت ُتدعى �س ��ابق ًا
«كل ��دو» او «كلدي» .و لقد ظل امل�س ��يحيون الآراميون يف بالد ب�ي�ن النهرين ،بالرغم
من اال�ض ��طهادات التي تعر�ض ��وا لها عرب االجيال الطويل ��ة ،و مل يرتددوا يف تقدمي
الألوف من ال�ش ��هداء يف �س ��بيل االميان .و لكنهم �ص ��مدوا ومايزالون �ص ��امدين يف
اميانهم و تقاليدهم .و هنا ات�ساءل بكل مو�ضوعية و بدون �أي تزمت :
�أال نكون نحن� ،سكان هذه البالد � ،أحفاد ه�ؤالء الأقوام الآراميني؟
وملاذا ال تكون قوميتنا احلقيقية «�آرامية» ،و هي الت�س ��مية التي قد يكون من �ش� ��أنها
�أن ت�ض ��م جمي ��ع امل�س ��يحيني حتت خيمة واح ��دة ،مهما اختلفت ميوله ��م و طوائفهم
الدينية؟» و لكن للأ�سف ال�شديد الأحزاب الكلدانية اجلديدة مل ت�أخذ بر�أي هذا العامل
املتخ�ص�ص املتوا�ضع .
لقد ن�ش ��ر الأب البري ابونا يف  29حزيران مقاال جديدا عنوانه» هويتنا القومية؟» ..
و م ��رة ثانية ي�ؤك ��د الأب البري ابونا هويتنا الآرامية و ينتقد ال�سيا�س ��يني»فالقومية
ال ُتب ��اع وال ُت�ش�ت�رى باملال� .إنها دم يغلي يف عروقن ��ا وطبيع ٌة تنع�ش طبيعتناّ .
فجل
ما امتنـاه هو �أال ين�س ��اق النا�س اىل ال�س�ي�ر يف م�س ��الك قوميـة ال متتُّ اىل احلقيقة
ب�ص� �لـة ،بل ان يكونوا من�صفني جتاه �أنف�سهم وجتاه التاريخ الذي �سيحا�سبهم على
كل خط� ��أ م�ص�ي�ري يقرتفونـ ��ه .فالتاريخ ،الذي يج ��ب ان يكون الركيزة ال�ص ��حيحة
لتميي ��ز القومي ��ات ،ل ��ن يرحم اولئ ��ك الذين يج ّرون �ش ��عوبهم يف �س ��بل ت� ��ؤدي اىل
ال�ض ��ياع .« .و ينتقد الت�س ��مية املثلثة امل�صطنعة « انها ت�سمية ان دلت على �شيء فهي
تدل على مدى انق�س ��اماتنا وت�أرجحنـا يف �ش� ��أن �أ�صلنا ،وترددنا يف اختيار قوميتنا
احلقيقيـة« .
الأب امل�ؤرخ البري ابونا يعتمد على امل�ص ��ادر ال�س ��ريانية و ي�ؤكد �أن �إ�سمنا و هويتنا
�أو قوميتن ��ا التاريخية هي الآرامية .وما هو م�ص ��درنا التاريخي والعلمي هل نحن
قومي ��ة واح ��دة ام ثالث االهم من كل هذا هو :اية ت�س ��مية واحدة جامعة هي االقرب
اىل احلقيقة!
اخلامتة :
�أ  -الأب البري ابونا ي�ؤكد �أن هويتنا التاريخية هي الآرامية و الأخ �سمري يتجاهلها
فهو يكتب « (نحن ال�شعب امل�سيحي – �شعب كني�سة امل�شرق – ال�سوراي – ال�سريايي
– م�سيحيوا ال�شرق  ،،،،،،اية ت�سمية واحدة جامعة )،،،،،ملا هذا التجاهل الفا�ضح !
ب  -الأب الب�ي�ر ابون ��ا يرف�ض الت�س ��مية الثالثية لأن �إ�س ��منا و هويتن ��ا املوحدة هي
الآرامية  .مل نفهم ما املغزى من هذا ال�س�ؤال « هل نحن قومية واحدة ام ثالث ؟» .
ج  -كت ��ب الأب الب�ي�ر ابون ��ا « فالقومية ال ُتباع وال ُت�ش�ت�رى باملال...فالتاريخ ،الذي
يج ��ب ان يك ��ون الركي ��زة ال�ص ��حيحة لتميي ��ز القوميات...،وملاذا ال تك ��ون قوميتنا
احلقيقي ��ة «�آرامي ��ة» ،و ه ��ي الت�س ��مية الت ��ي ق ��د يك ��ون م ��ن �ش� ��أنها �أن ت�ض ��م جميع
امل�سيحيني حتت خيمة واحدة ،مهما اختلفت ميولهم و طوائفهم الدينية؟»
د  -ينطلق الأب البري ابونا من تاريخنا و يقول بكل �ص ��راحة �إن الت�س ��مية الآرامية
هي الت�سمية ال�صحيحة .
�أخت�صا�صي يف تاريخ الآراميني ــ فرن�سا
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التعريف َ
باألب ألبير أبونا
منصور عجمايا

الأب �ألب�ي�ر �أبون ��ا غن ��ي ع ��ن التعريف ،ب�ص ��ماته
الفكرية والثقافية وطروحاته الروحية الكن�س ��ية
وا�ض ��حة للعي ��ان ،كان له ��ا دوره ��ا التوثيق ��ي
املكتبات ��ي يف ع ��امل املعرف ��ة الفكري ��ة والأدبي ��ة
والثقافي ��ة ،يف اجلوان ��ب الديني ��ة الروحي ��ة
والأدبية الثقافية على م�س ��توىل العراق ،بكل دقة
ومو�ض ��وعية بعيد ًا عن املجامل ��ة يف الطرح ،كما
وتخلل ��ت كتاباته م ��ن الوجه ��ة التاريخية دورها
امل�ؤث ��ر واملميز يف عامل املعرفة العلمية والأدبية.
حي ��ث رفد املكتبة العراقية وعلى م�س ��توى العامل
�أجم ��ع ،ب�أبداعاته حتى يف �آخر �أيامه وهو طريح
الفرا� ��ش ،ي�ؤلف ويرتجم الكت ��ب من لغات عديدة
اىل العربي ��ة وبالعك� ��س ،لأك�ث�ر م ��ن  150كت ��اب
�أغنت املكتب ��ة املحلية والعاملية مب�ؤلفاته الورقية
الق ّيم ��ة ،وكم ��ا ب�أم ��كان �أي �ش ��خ�ص احل�ص ��ول
عليه ��ا عرب املنظوم ��ة الألكرتوني ��ة بتحميل كتبه
للأ�ستفادة من م�ؤلفاته.
ولد املرحوم العالمة البري �أبونا بقرية في�شخابور
 1928التابع ��ة ملدين ��ة زاخو ،يف �أق�ص ��ى �ش ��مال
العِ راق ،دخل مدر�سة القرية االبتدائية احلكومية
بقوام معلم واح ��د ،تعلم املرحوم الأب البري فيها
حتى ال�ص ��ف الرابع .والع ��ادة اجلارية هناك من
ينهي هذا امل�س ��توى من ال ِّدرا�س ��ة يرتك املدر�س ��ة
ويعم ��ل مع الأه ��ل يف الزراعة .لك ��ن والده برغم
فقره ،متنى لولده اال�س ��تمرار يف التعليم ،ف�أخذه
�إىل مدينة زاخو ،لكنه مل يت�أقلم مع �أجوائها ،فعاد
�إىل القري ��ة ،وق ��رر االنخراط يف ال�س ��لك الديني
بحكم ت�أث�ي�رات جتاوربيتهم
والدرا�س ��ة الدينيةُ ،
للكني�سة.
ب ��درت لدي ��ه فك ��رة الكهنوت مبك ��ر ًا ،لك ��ن والده
مل يواف ��ق على طلب ��ه كونه الوحيد ذك ��ر ًا له �أخت
واحدة ،لكنه �أ�صرعلى الدرا�سة الدينية باملو�صل
معهد م ��ار يوحن ��ا احلبي ��ب نهاية الع ��ام ،1941
در�س فيه ع�شرة �أعوام.
در� ��س اللغات املتع ��ددة الكلدانية كتاب ��ة وقراءة،
�أ�ضافة للعربية والفرن�س ��ية واليونانية يف العام
الأول ،و�أربع ��ة �أع ��وام �أخ ��رى دري� ��س الكهنوت
والاله ��وت باللغة الفرن�س ��ية حتديد ًا مع احلفاظ
عل ��ى تعلم اللغ ��ات الأخرى الت ��ي ذكرناها �أعاله،
كم ��ا در� ��س علم ��وم الكيمي ��اء والفيزي ��اء باللغ ��ة
الفرن�س ��ية ،ودر�س يف املعهد الدومنيكاين علوم
الاله ��وت الأدبي والفل�س ��في والتاريخي ب�ش ��كل
دقيق ووا�ضح.
عام  1951ر�سام كاهن ًا يف �أبر�شية زاخو ير�أ�سها
مط ��ران ،عني الأب الب�ي�ر خادم� � ًا لرعيته مبنطقة
�س ��ليفاين كاهن� � ًا م�س� ��ؤو ًال عن عدة ق ��رى ،متنق ًال
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فيه ��ا بح�ص ��ان ي�س ��هل التنق ��ل ب�ي�ن الق ��رى التي
يرعاها روحي ًا.
الق ��رى كانت �ص ��غرية الع ��دد من حي ��ث العوائل،
فل ��م تك ��ن الكنائ�س مبنية يف كل القرى اخلم�س ��ة
الت ��ي كانت حت ��ت �أدارت ��ه الروحي ��ة ،ب�أ�س ��تثناء
�أح ��دى القرى من اخلم�س ��ة حيث كني�س ��ة واحدة
�ص ��غرية ،م ��ن ال�ص ��عوبة جم ��ع البقي ��ة فيه ��ا من
جهة وتباعدهم عن بع�ض ��هم من جهة ثانية ،حيث
كان يقي ��م يف بي ��ت املختار لتفرغ ل ��ه غرفة لأقامة
ال�شعائر الروحية والألتقاء مع امل�ؤمنني دام عمله
الروحي �أربعة �أعوام فيها.
يف الع ��ام 1955وردته ر�س ��الة م ��ن رئي�س املعهد
ال ��ذي تَعلم فيه باملو�ص ��ل ،بالأنتق ��ال اليه للإقامة
والتدري�س ،ب�سبب وفاة اخلوري الذي در�سه يف
املعهد ،بعد ترتيب الأمر مع مطرانه يف زاخو.
�أ�ستمرالأب البري �أبونا ُيد ّر�س يف املعهد الكن�سي
مل ��دة  18عام� � ًا اللغ ��ات املتعددة ومنها الفرن�س ��ية
� .1973-1955أ�ض ��افة اىل كتابة تاريخ الكني�سة
َّ
ال�ش ��رقية .كان يجم ��ع ب�ي�ن التدري� ��س والرهبنة
بال ُّن ��زول �إىل الق ��رى الت ��ي كان م�س� ��ؤو ًال عنه ��ا،
ا�س ��تغل �أي ��ام العطل بق�ض ��اء حاجاته ��م الدينية،
وظ ��ل عل ��ى هذا احل ��ال حت ��ى  .1973الباطريرك
احلايل لوي�س �س ��اكو هو �ض ��من تالمي ��ذه الذين
در�سهم.
َد ّر� � َ�س يف جامع ��ة بغ ��داد الآرامي ��ة ثالث ��ة �أعوام
و ُيدر� ��س الفرن�س ��ية يف جامعة املو�ص ��ل ،بعدها
�س ��افر �إىل فرن�س ��ا وانتم ��ى هن ��اك �إىل الرهبن ��ة
الكرملي ��ة املعروفة ،ومل ��ا عاد �إىل بغ ��داد عمل مع
الكرملي�ي�ن ببغ ��داد ،وكان عنده ��م مرك ��ز “�أذراع
فاطم ��ة” ،واال�س ��م م�أخ ��وذ م ��ن م ��كان بالربتغال
ا�س ��مه فاطمة ،وفيه ظهورات الع ��ذراء ،وبقى مع
الكرمليني  18عام� � ًا ،عمل يف اخلدمة الكهنوتية،
ويدر� ��س يف اجلامع ��ة يف نف� ��س الوق ��ت ،بعدها
تركه ��م منتمي� � ًا �إىل دي ��ر الرهبن ��ة الكلداني ��ة يف
بغداد.
نتيجة ال�ص ��راعات الطائفية يف العراق ،لي�ستمر
قتل الأن�س ��ان العراقي بدم بارد ،دون وازع ديني
وال �ض ��مريي ،ب ��ل عن ��ف متوا�ص ��ل بال�ض ��د م ��ن
الأن�سان والأن�سانية وروحها اخلالقة� ،أنتقل اىل
�أبر�ش ��ية �أربيل يكمل م�سريته الأميانية والفكرية
والثقافي ��ة فيه ��ا حتى واف ��اه الأج ��ل املحتوم يف
 8كان ��ون الأول ع ��ام  ،2021بع ��د �أن ع ��اين م ��ن
�أمرا� ��ض ال�ش ��يخوخة الت ��ي رافقته �أ�س ��وة بعامة
النا� ��س ،وه ��و يوا�ص ��ل �أدائ ��ه الفك ��ري والعلمي
والثق ��ايف والأدبي والروح ��اين ،تذكره الأجيال
احلالي ��ة والالحق ��ة ،نتيج ��ة ب�ص ��مته الوا�ض ��حة
يف م�س�ي�رته ال�ش ��اقة ع�ب�ر الزمن الغاب ��ر الدامي
والدام ��ع ،لعم ��وم النا� ��س يف الع ��راق الق ��دمي
واحلدي ��ث ،يف العه ��د امللكي الربيط ��اين ،وفيما
بعد العهود اجلمهوري ��ة املتالحقة واملتعددة وما
رادفه ��ا من عنف متوا�ص ��ل ب�أراق ��ة الدماء الزكية
وحروب متوا�صلة داخلية وخارجية متعددة.

