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ان كتاب كوركيس عواد الموسوم 
)خزائن الكتب القديمة في العراق 
منذ أقدم العصور حتى سنة 1000( 
للهجرة وهو موضوع هذه الورقة، 
يعد من أوائل الكتب التي عنيت 

بالبحث والتدقيق عن خزائن الكتب 
والمكتبات في العراق، وهو أول 
كتاب يصدر باللغة العربية يتناول 

بالحديث مكتبة آشور بانيبال، 
وانتهاء بخزانة ابن الثردة وهي من 
خزائن القرن الثالث الهجري/القرن 
التاسع الميالدي، وقد صدر الكتاب 
بطبعته األولى سنة 1948، ثم أعيد 

طبعة ثانية سنة 1986 عن طريق دار 
الرائد العربي في بيروت وبواقع )353( 

صفحة وعلى الطبعة األخيرة كان 
اعتمادنا في إعداد هذه الورقة.

ق����دم كوركي�����س ع����واد يف كتابه )خزائ����ن الكتب 
القدمي����ة يف الع����راق...( و�ض����ف وا�ضتعرا�ض����ًا 
وتوثيق����ًا تاأريخي����ًا ملا يرب����و على املائ����ة و�ضبعة 
و�ضت����ن مكتب����ة وخزان����ة كت����ب، عام����ة كان����ت اأم 
ووزراء  و�ضالط����ن  ومل����وك  خللف����اء  خا�ض����ة، 
وق�ض����اة واأدب����اء و�ض����عراء وموؤرخ����ن وفقه����اء 
وحمدثن ولغوين وفلكين ومنطقين وغريهم 
الكثري.افتت����ح كتاب����ه مبقدم����ة ذكر فيه����ا دواعي 
تاألي����ف كتابه مبين����ًا اأن الإن�ض����ان العراقي عرف 
باهتمام����ه بخزائن الكتب وعنايته بها ومما جاء 
يف مقدم����ة كتابه حول �ض����بب تاأليفه لهذا ال�ض����فر 
الكب����ري ق����ال: ))فراأين����ا اأن ن�ضتق�ض����ي م����ا انتهى 
اإلين����ا من اأخب����ار تلك اخلزائن م�ض����تندين يف كل 
خرب نورده اأو اإ�ض����ارة ندونها اإىل اأوثق امل�ضادر 
واأثبتها((، وق�ضم الكتاب اإىل اأربعة اأبواب، �ضم 
كل ب����اب عددا م����ن الأق�ض����ام و�ض����لت اأحيانا اإىل 
خم�ض����ة اأق�ضام وهذا ما نالحظه يف الباب الرابع 
م����ن الكت����اب واملعنون بخزائن كت����ب العراق يف 
الع�ض����ر الإ�ض����المي والذي �ض����غل اأك����ر من ثلثي 
الكت����اب، ورت����ب ذكر املكتب����ات وخزائ����ن الكتب 
تاريخي����ًا منذ القدمي فالأح����دث اإذا ما كان الكالم 
ع����ن اخلزائن العام����ة اأو خزائن امللوك والقدمية 
منه����ا على وجه اخل�ض����و�س وهك����ذا، وان كانت 
اخلزائن �ض����من ع�ض����ر معن اأو حقب����ة تاريخية 
معينة وكانت تتعلق بالعلماء رتبها ح�ض����ب �ضنة 
وفاة العامل، ج����اء الباب الأول مبباحث متهيدية 

عن اأنواع اخلزائن بن خا�ض����ة وعامة، والكالم 
عن الوراقة والوراقون واملت�ض����من عملية ن�ضخ 
الكت����ب وبي����ع اأدوات الكتاب����ة وجتلي����د الكت����ب 
وبيعها و�ض����رائها، ووقف الكتب وم�ض����ائرها ما 
بن ح����رق الكتب وغرقها اأو دفنها وكذلك غ�ض����ل 
الكت����ب وه����و اأ�ض����لوب اآخ����ر م����ن اأ�ض����اليب اإبادة 
الكتب.اأم����ا اأبواب الكتاب الأخ����رى فقد ذكر فيها 
خزائن الكت����ب مرتبة وفق الت�ضل�ض����ل التاريخي 
اأو الزمن����ي، كذل����ك جن����د اأن ه����ذه اخلزائ����ن ق����د 
تنوع����ت من حي����ث اأماكن وجودها �ض����واء كانت 
يف الق�ض����ور امللكية وهو ما ينطبق على خزائن 
الكت����ب القدمي����ة يف العراق كخزانة امللك اآ�ض����ور 
بانيب����ال، واأحيان����ا اأخرى جنده����ا موجودة يف 
امل�ض����اجد اأو اجلوام����ع واملدار�����س ودور العل����م 
واحل����ال ذات����ه يف الكنائ�����س والأدي����رة ورمب����ا 
اأنن����ا جنده����ا يف اأماك����ن ا�ض����غر ن�ض����بيًا كاملراقد 
وامل�ضاهد والربط واإذا ما ارتبطت خزانة الكتب 
بذكر احد العلماء جندها ت�ض����كل حي����زًا من بيته 
اأو انه قد خ�ض�����س لها مكان����ًا يف غرفة من غرف 
البيت.يب����داأ التوثي����ق التاريخي عن����د كوركي�س 
ع����واد يف ذك����ره خلزائن الكتب بذكر م�ض����مياتها 
والت����ي رمبا يك����ون لها اأك����ر من ا�ض����م، ثم يذكر 
موقعها �ض����من اأي ت�ضكيل عمراين تكون هل هي 
يف م�ض����جد اأو جام����ع اأو دي����ر اأو بيت، ث����م ياأتي 
على ذكر الإ�ضارات التاريخية للخزانة ح�ضب ما 
اأت����ت على ذكره امل�ض����ادر واملراجع مع ذكر ا�ض����م 
من�ض����ئها اأو مل����ن تع����ود وذكر �ض����يء م����ن اأخباره 

وعمله.
ومم����ا يبن دق����ة املوؤرخ كوركي�س ع����واد انه كان 
يهت����م بذك����ر التفا�ض����يل الدقيقة خلزائ����ن الكتب 
ف����كان يذك����ر اأحجامها م����ا بن كبرية اأم �ض����غرية 
والعامل����ن عليه����ا اإن مل تك����ن اإدارته����ا م����ن قب����ل 
�ض����احبها، وما تقدمه اخلزان����ة والقائمن عليها 

من خدمات للعلماء وطلبة العلم الوافدين اإليها، 
ول غ����رو اأن جن����د اهتمام كوركي�س ع����واد بذكر 
بع�س املخطوطات والكتب والر�ضائل والأوراق 
الت����ي كانت موجودة يف بع�س اخلزائن كون اأن 
البع�����س منها يعد نفي�ض����ًا جلمال خطه وزخرفته 
وتلوين����ه وجتلي����ده اأو كون البع�����س منها يعود 
تاريخ ن�ضخه وكتابته اإىل قرون متقدمة، ورمبا 
يكت�ض����ب املخط����وط املوجود يف خزائ����ن الكتب 
عند كوركي�س عواد اأهميته من مو�ض����وعه الذي 
يعاجله ورمبا لندرة املخطوط نف�ض����ه وهو بذلك 
قد اأفادن����ا بذكر عناوين للكث����ري من املخطوطات 
والكتب واأعلمنا بوجودها، كون اأن العديد منها 
هو الآن بحكم املفقود اأو ال�ض����ائع ورمبا مل يعد 

موجودًا يف نف�س اخلزانة التي وثقها كوركي�س 
عواد ونقل اإىل مكان اآخر اأو اأ�ض����ابه ال�ضياع اأو 
التل����ف لو تعر�س لل�ض����رقة وال����كالم ينطبق على 
خمطوطات امل�ضاجد والأديرة وينتهي كوركي�س 
عواد من توثيقه للخزانة بذكر م�ضريها وما اآلت 
اإليه.وجن����د اأن كوركي�س ع����واد قد ذكر يف نهاية 
كتاب����ه املو�ض����وم ب)خزائ����ن الكت����ب القدمية يف 
العراق( جمموعة من املالحظات وال�ضتدراكات 
جاء بع�ض����ها بعد طباعة الكتاب وهذا اإن دل على 
�ض����يء فيدل على متابعة كوركي�����س عواد لأخبار 
ه����ذه اخلزائن حتى بعد اإخ����راج كتابه منبهًا اإىل 
اأه����م الدرا�ض����ات والبحوث التي ع����ر عليها بعد 
طباعة �ض����فره القيم.واأُختت����م الكتاب مبجموعة 
من الفهار�س �ضهلت على الباحث العثور على اأي 
معلومة يحتاجها �ض����واء كان����ت متعلقة بَعلم من 
الأعالم اأو مدينة اأو خزانة، فابتداأ بفهر�س اأعالم 
النا�����س وت����اله فهر�س الأق����وام واملل����ل وفهر�س 
الكت����ب  خزائ����ن  وفهر�����س  واملوا�ض����ع  الأمكن����ة 
وفهر�����س اأ�ض����ماء الكتب والر�ض����ائل من مطبوعة 
وخمطوط����ة واملقالت واجلرائ����د واملجالت وقد 
ذكره����ا خمت�ض����رة مق�ض����ورة عل����ى لق����ب املوؤلف 
وكتاب����ه اأو ذكر ا�ض����م الكتاب فقط كون����ه قد جاء 
عل����ى ذكر املعلومات الن�ض����رية للكتاب كاملة لدى 
ورودها لأول مرة يف هوام�س �ضفحات الكتاب، 
وذكر فهر�ضًا لالألفاظ الدخيلة وامل�ضطلحات وما 
اإىل ذلك واختتم فهار�ض����ه بذكر فهر�س حمتويات 
اأه����م  م����ن  ع����واد  كوركي�����س  كان  الكتاب.لق����د 
املفهر�ضن يف العراق بال منازع، وقد ح�ضر جل 
اهتمام����ه يف ه����ذا املجال.تويف رحمه الله �ض����نة 
1992.ويقين����ا اأن م����ا تركه م����ن منجزات جتعله 
يحت����ل مكانة مرموقة لي�س يف �ض����احات التاريخ 
الثق����ايف يف العراق املعا�ض����ر واإمنا يف التاريخ 

الثقايف العربي والعاملي.

د. محمد نزار الدباغ

كوركيس عواد وكتابه )خزائن الكتب 
القديمة في العراق(
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يلتقي المفهرس كوركيس عواد 
بإبن النديم في اإلهتمامات الفكرية 
المشتركة. فهما من نبتة العراق، 
ذهبا إلى اآلفاق البعيدة في وادي 

الرافدين، لينبشا األقبية وكّواة 
خزائن المعابد واألضرحة والكهوف 
حتى تستقيم أمامهما كتب األولين 
والمحدثين والمتأخرين من أهل هذا 
الوادي العريق حتى يعرفا بالعقل ما 
أبدعوُه في صنوف اإلنسانية، فهي 

التي جعلتُه يطبع حتى هذا اليوم )73( 
كتابًا وهي التي أوحت إليه بتأليف 

)20( مخطوطة، كان خائفًا من الموت 
ويقول:

من يطب���ع ه���ذه املخطوطات بع���د موتي،واأي�ض���ًا 
خائف���ًا ل يخط���ف امل���وت جزازاته وتذه���ب اأدراج 
الري���اح كم���ا خطف امل���وت اإب���ن الندمي و�ض���اعت 
جزازات���ه يف مع���رك الأحداث و�ض���روف الزمن، 
اأوراق���ُه  واإندث���رت  )الت�ض���بيهات(  كتاب���ه  ف�ض���اع 

الغاليات ح�ضب ما يقولُه الرواة.

أحزانه وأفراحُه
اإّن لع���واد مكان���ة مرموق���ة عن���د حوا�ض���ر الع���رب 
باإعتباره اإبن الندمي املعا�ض���ر،حيث اأ�ض���بح قدوًة 
لآلف الباحثن، وقدوة جلامعات العامل، �ض���رقيها 
وغربيه���ا، يرجع���ون اإلي���ه يف ال�ض���اردة والواردة 
لآلف الكت���ب يف النجوم وعل���م التخّفي ويف اأدب 
الرحلة، والأمانة يف حفظ الكتب وال�ضور املثرية 
يف �ضيا�ض���ة اخللف���اء والأم���راء، واأّن���ُه ملن احلزن 
اأن يطب���ع كت���اب اإب���ن الندمي )الفهر�ض���ت( يف دول 
غربية، ول نن�ض���ى باأّن الغ���رب نهبوا خمطوطاتنا 
من م���دن بابل ونين���وى والقاه���رة وخمطوطاتنا 
به���ا  الق�ض���طنطينية، وذهب���وا  الت���ي وج���دت يف 
اإىل لن���دن وباري����س وليبزيغ ليطبعوه���ا باأمزجة 
العلم الت���ي يف جامعاتهم وباأمزج���ة الراث الذي 
وم���ا  الإمرباطوري���ة،  ح�ضا�ض���ياتهم  بط���ون  يف 
زلنا نرى اإر�ض���اليات الغرب من الكت���ب عن تراثنا 
تغزو عق���ل القارىء العربي من قبل امل�ضت�ض���رقن 
ملا اأ�ض���تبهم واأ�ض���تغلق وخا�ض���ة كتاب اإبن الندمي 
)الفهر�ض���ت( ال���ذي اإنت�ض���ر يف الغرب من���ُذ اأواخر 
القرن ال�ض���ابع ع�ضر امليالدي عن طريق امل�ضت�ضرق 
الأملاين )فلوغل( ال���ذي مل يكّمل طبعه فجاء )ملر( 

و)هرم���ان روديغر( لين�ض���را الكتاب )الفهر�ض���ت( 
باللغ���ة العربي���ة يف املاني���ا �ض���نة 1871 وح�ض���ي 
باملذي���الت والتعليق���ات وظل���ت ه���ذه الطبع���ة هي 
املعتم���دة يف اآداب لغتنا، وه���ذا الكتاب يعترب اأّول 
كت���اب يف الراج���م وال�ض���ري،نقل فيه اإب���ن الندمي 
�ض���ور تراثنا برجم���ة الكت���ب وموؤلفيه���ا وعلوم 
بو�ض���يلة  الع���رب.  بجغرافي���ة  املحيط���ة  الأق���وام 
اإ�ضلوبية اأده�ض���ت اأهل الغرب، وكانت و�ضيلتُه اأن 
رّت���ب الكتاب على ف�ض���ول كان ي�ض���ميها )مقالت( 
وه���ي ع�ض���ر مق���الت يف الفن���ون والنح���و واللغة 
والأخب���ار واحلك���م وال�ض���عر وال�ض���عراء والكالم 
واملتكلم���ن والفق���ه والفقه���اء والفل�ض���فة والعلوم 
القدمية واخلرافات والعزائم وال�ضحر وال�ضعوذة 
واملذاهب والإعتق���ادات والكيميائين واملحدثن، 
اإ�ض���افة اإىل اأّن اإ�ض���م اإب���ن الندمي الكام���ل هو: اأبو 
الف���رج بن اإ�ض���حاق بن يعق���وب الن���دمي البغدادي 
الوّراق. لذا يلتقي كوركي�س عواد باإبن الندمي يف 
ال�ض���فات التي جتمع بن املفهر�ضن الأوائل وهي 
ال�ض���رب، وهدوء الطبع برموز ب�ض���يطة تتكّون من 
جمموعة من الأ�ض���فار والآحاد،واإ�ضتخدامه اأي�ضًا 
الأبجدي���ة وبدًل من �ض���فرة املجمع يق���وُم برتيب 
عمل���ه بالت�ضل�ض���ل الهجائ���ي. اللغ���ة املتداول���ة يف 
اأجه���زة املفهر����س هي اللغ���ة العربية الت���ي ورثها 
كوركي����س عواد من اإب���ن الندمي اأو اإبن ه�ض���ام اأو 
م���ن عنرة العب�ض���ي، ومن هذا الرتيب الوا�ض���ح 
يف تاأليفه اأ�ض���يفت لكوركي�س طاقة خالقة جتاوز 
به���ا طاق���ة الكومبيوتر التي ل ت�ض���غلها اإّل الرموز 
ل  والواط���ي.  الع���ايل  م�ض���تواها  يف  احل�ض���ابية 
ميكننا معرفة مفهر�ض���نا العالمة كوركي�س من اأين 
جاء بفكرة الفهر�ضة؟ فهذا �ضاأن موهبته،واملواهب 
اأ�ض���رار، ورمّبا اأّن بع�س املبدعن يجهلون حقيقة 
ع���امل  يف  بلغ���ت  كوركي����س  اآث���ار  اإّن  اأ�ض���رارهم، 
الفهر�ض���ة اأك���ر م���ن)35( كتاب���ًا، ومئ���ات املقالت 
يف �ض���وؤون التفهر�س،وعن ه���ذا العناء العذب يف 
خزائ���ن الأ�ض���ماء والرموز والإ�ض���ارات وهو ذاتُه 
يجهل الدوافع التي دفعته لأن يبني موهبة حتظى 
بها موهبة اإبن الندمي يف الإ�ض���لوب اأو يف املنهج، 
وهذه الآثار الفهر�ض���تية الت���ي األفها كوركي�س منذ 
عام 1935 باأول مطبوع)املكتبة العربية العراقية: 
املو�ض���ل وكت���ب التاري���خ( مل ينهج فيه���ا نهج اإبن 
الن���دمي، عل���ى الرغم م���ن تاآلف���ه الروحي م���ع هذا 
املفك���ر الكبري،بل اآث���ر اأن ينهج منهج املعا�ض���رين 
يف الفهر�ض���ة، كامل�ضت�ض���رق الإنكليزي )بري�ضون( 
فقد �ض���ّنف هذا العامل )الفهر�س الإ�ض���المي( وهو 
كت���اب مو�ض���وعي حاف���ل وا�ض���ع الأط���راف ظهرت 
منُه ب�ضعة جملدات ت�ض���تمل على فهر�س من�ّضق ملا 
ن�ض���رته املجالت الغربية الإ�ضت�ضراقية من مقالت 
تتعّلق بالدرا�ض���ات العربية والإ�ض���المية منُذ �ضنة 
1906 حتى وقتنا احلا�ض���ر، وميتاز هذا الفهر�س 
الكبري الذي اأّلفُه كوركي�س بال�ض���دق، فهو �ض���ادق 
يف نّيته و�ض���ادق يف عمله، خدم التاريخ العراقي 
به���ذا ال�ض���دق الق���وي، العقلي،النابه،ال�ض���ديد مع 
���ب واملراوحة  حقائق���ه املنّزهه من الإثرة والتع�ضّ

والتجديف.
ج���اء كوركي����س اإىل بغداد يف بداية الع�ض���رينات، 
وج���د يف كت���ب املنفلوط���ي: النظ���رات، العربات، 
احل����س  وال�ض���اعر  والف�ض���يلة..  ماجدول���ن 
الرومان�ض���ي الذي ين�ضاُب من تلك الكتب وقد هّيج 
فيه خطرات كتاب روبن�ض���ون كروزي مرة اأخرى، 
فذهب اإىل عامل املنفلوطي ومنت رغبته يف بغداد، 
وكوركي�س عواد اأ�ض���بح يف ع���ام 1926 مييز بن 
الكتاب الطالح والكتاب ال�ض���الح، اأ�ضبح يدرك اأّنه 
ل ب���ّد اأن يكت���ب، وملا ل وهذه اجلمه���رة من الكتب 
يف بيت���ه ويف ذهن���ه، وهذه الأف���كار التي تطورت 
يف اأعماق���ه، وم���ا اأط���ّل عام 1931 وه���و املعلم يف 

اإح���دى مدار����س املو�ض���ل حت���ى �ض���رع ي�ض���ّمم لُه 
منهج���ًا يف الكتاب���ة، ق���ال يف نف�ض���ه: اأن���ا الكاتب، 
ه���ذه املو�ض���ل مدينت���ي، اآثاره���ا، قببه���ا، جمده���ا 
النائم يف �ض���قوق نين���وى القدمية، هذه املو�ض���ل 
تبتغ���ي مّن���ي اأن اأك���ون كاتبها لأرّد له���ا وفاء الإبن 
لالأر����س، ويتذّك���ر كت���اب ك���روزي، ويكت���ب املقال 
الأول يف حياته)الإ�ضتك�ض���اف اجلغرايف العاملي( 
لك���ن مل���ن يبعث املق���ال حت���ى ين�ض���ر ويق���راأُه اأهل 
املو�ض���ل فرحن باإبنهم الكات���ب اجلديد؟ لقد بعث 
املق���ال اإىل جمّل���ة )النج���م()وكان ذلك قبل خم�ض���ة 
وخم�ض���ن عامًا( وهو ل يعلم م�ض���ريُه: اأين�ضر اأم 
يهمل، واإذا بعدد املجلة ي�ض���در وفي���ه مقاله الأول 
ف�ض���عر حينذاك كاأّنه ملك الدنيا وهي حالة غريزية 
مي���ّر به���ا كل اأدب���اء الأر����س، وه���ي من الأ�ض���رار 
الكامنة يف ذوات الأدباء للتعبري عن الأنا املتمّيزة 
ع���ن الآخرين، و�ض���ّجعُه هذا املق���ال اأن يكتُب مقاًل 
ثاني���ًا وثالث���ًا، ويف تلك الأثناء يزده���ي كوركي�س 
باأّول ر�ض���الة يتلقاها ت�ض���جيعًا عل���ى كتابته. تلّقى 
الر�ض���الة م���ن �ض���احب املجل���ة ورئي����س حتريرها 
املرحوم �ض���ليمان ال�ض���ائغ، وفيها يثن���ي على تلك 
املق���الت وي�ض���تزيدُه من كتاب���ة نظائره���ا وكانت 
تلك الر�ض���الة ال�ض���دى العمي���ق يف تن�ض���يط )اأنا( 

كوركي�س للم�ض���ي يف تزويد تل���ك املجلة باملقالت 
التي بلغ جمموع ما ن�ض���ر يف �ض���ائر جملداتها 23 
مقال���ة، وللتاريخ.. فاإّن العالمة �ض���ليمان ال�ض���ائغ 
رئي�س حترير جملة )النجم( املتويف �ض���نة 1961، 
وهو عم ال�ض���اعر املعروف يو�ض���ف ال�ض���ائغ، كان 
ل���ُه دوٌر بالغ الأثر يف الدفاع عن تاأريخ وح�ض���ارة 
املو�ض���ل، اأيقظ يف قلب مفهر�ض���نا مئات املقالت، 
ب���ذرت بذورها يف منابر م�ض���ر ولبنان و�ض���وريا 
والكوي���ت وال�ض���عودية وغريها. واأ�ض���بح اإ�ض���مُه 
يت�ض���ّرب بقوة اإىل اأمهر املجالت واملنابر العاملية. 
كان ميي���ل اإىل التاري���خ العراق���ي يف اأوج ع���ّزه، 
ومتابع���ة الدرا�ض���ات البلداني���ة القدمي���ة وتتب���ع 

�ضوؤون املخطوطات العربية،

مودته للتاريخ
ل يك���رث كوركي�س ل�ض���يء اإّل من �ض���ياع تاأريخ، 
وهو يحزن بوعي لالإهمال الذي ت�ضّلل اإىل خزائن 
الكت���ب يف حوا�ض���ر الع���راق، فه���و ال���ذي اأ�ض���دى 
لتاري���خ اأر�ض���ه كّل زه���رات حيات���ه، لي�ض���بح ه���و 
واملا�ضي يف األفة �ضديدة تت�ضّرب اإىل اخللود بلغة 

�ضامتة.
من مبحث )املفكر املو�سوعي كوركي�س عواد(

كوركيس عواد في أفراحه وأحزانه
كريم اينا
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بعلميت���ه،  واأ�ض���ادوا  الكثريي���ن،  عن���ه  كت���ب 
وبع�ض���قه للع���راق وتراث���ه وتاريخ���ه، واأ�ض���ادوا 
بنبوغه،وتكلم���وا عن مكتبته ال�ضخ�ض���ية الكبرية 
وفيه���ا م���ن الكت���ب م���ا يتج���اوز ع���دده ال12 األف 
كتاب وم�ض���در والتي انتقلت لت�ض���كل نواة مكتبة 
اجلامع���ة امل�ضتن�ض���رية، وع���ددوا م���ا اأجن���زه من 
درا�ض���ات وحتقيقات،وعللوا واجتهدوا لكن القلة 
منه���م من تف���رغ للحدي���ث ع���ن ن�ض���اأته الأوىل يف 
املو�ض���ل.األف وحق���ق م���ا يق���ارب ال90 كتابا،وله 
اكر من 400 بحثا ودرا�ض���ة ومقالة من�ض���ورة يف 
امه���ات املج���الت العراقي���ة والعربي���ة والأجنبية.
وم���ن كتبه الت���ي حازت الهتمام كتابه: » م�ض���ادر 
الراث الع�ض���كري عند العرب » وق�ض���ى يف تاأليفه 

18 �ضنة.
وال���ده اأول م���ن اأع���اد العتب���ار ل�ض���ناعة الع���ود 
اآل���ة  ب���رع يف �ض���ناعة  يف الع���راق احلديث.كم���ا 
القانون وا�ض���تهر يف كل العامل واأ�ضبح من يقتني 
العود املو�ض���لي ي�ض���عر بالفخر ملا له���ذا العود من 
موا�ض���فات ومزاي���ا لتتوف���ر يف غريه. وقد ن�ض���اأ 

كوركي�س عواد وتعلم العزف على العود.
ول���د يف ناحي���ة القو����س مبحافظ���ة نينوى �ض���نة 
1908 هذه الناحية التي دخلت التاريخ من اأبواب 
عدي���دة منها ما ت�ض���تهر به من اأدي���رة كدير الربان 
هرمز، ومنها ما يت�ض���ل بطبيع���ة اأهلوها اجلبلية. 
وق���د حت���دث كوركي�س ع���واد ملجلة الت�ض���امن يف 
عددها ال�ض���ادر يف 18 �ض���باط 1984 عن درا�ض���ته 
وذكرياته يف املو�ض���ل مطلع القرن املا�ض���ي فقال: 
» كانت مدينة املو�ض���ل حمدودة النظافة ل اإنارة.. 
لا�ض���الة للماء كان ال�ض���قاءون يحملون قراب املاء 
م���ن نهر دجلة وياأتون بها اإىل البيوت.. كنا نعتمد 
يف الإ�ض���اءة على الفواني�س وال�ضموع وبهذا كنا 
نف�ض���ل ونحن �ض���غار على الدرا�ض���ة نه���ارا وعدم 
تاأجيل الواجبات املدر�ضية اإىل الليل حيث ن�ضطر 

للقراءة على �ضوء ال�ضمعة والفانو�س... »
واأ�ض���اف: »كانت املدار�س تعد على اأ�ضابع اليد... 
الط���الب قليلون الط���رق غري معب���دة والكتب غري 
متوفرة كانت الأمية هي الغالبة بحيث اأن الر�ضالة 
الت���ي كان ي�ض���تلمها احده���م تط���وف �ض���بع اأحياء 
�ض���كنية من اجل العثور على من ي�ضتطيع قراءتها 
لك���ن الو�ض���ع تب���دل بع���د انته���اء احل���رب العاملية 

الأوىل1918،وعرفت امل���دن طعم املدار�س،وازداد 
الط���الب واملعلم���ن وكان الطالب الذي يت�ض���نى له 
اإنه���اء الدرا�ض���ة الثانوي���ة يع���ن يف احل���ال معلما 

وي�ضبح عندئذ موظفا مرموقا يف الدولة.
اأ�ض���بح كوركي�س عواد معلم���ا بعد تخرجه من دار 
املعلم���ن يف بغداد، وعن يف بع�ض���يقة امل�ض���هورة 
بزيتونه���ا لك���ن الأ�ض���تاذ �ض���اطع احل�ض���ري مدير 
املع���ارف الع���ام اأراده اأن ينتق���ل اإىل دائ���رة الآثار 
بعد اأن وج���د بان له اهتمام���ات اثارية.اجته نحو 
الرجمة والتحقي���ق واأحب اجلغرافية وا�ض���رك 
باملج���الت العاملي���ة وب���دا رحل���ة الكتابة والن�ض���ر 
�ض���نة 1931 عندما اأر�ض���ل مقال���ة اإىل جملة النجم 
)املو�ض���لية( التي كان ي�ض���درها املطران �ض���ليمان 
ال�ض���ائغ موؤلف كتاب تاريخ املو�ضل الذي يقع يف 
3 اأج���زاء وبعد ف���رة وجد مقالته من�ض���ورة وكان 
فرحه ليو�ض���ف، فازدادت ثقته بنف�ض���ه وان�ض���رف 

اإىل الكتابة.
كان كوركي�س عواد ع�ض���وا يف عدة جمامع علمية 
منه���ا املجم���ع العلم���ي العراق���ي، وجمم���ع اللغ���ة 
العربية بدم�ض���ق وجممع اللغ���ة العربية بعمان –

الأردن وجممع اللغة يف الهند.
األف عنه الباحث العراقي املو�ضوعي الأ�ضتاذ حميد 
املطبع���ي كتاب���ا ن�ض���رته دائ���رة ال�ض���وؤون الثقافية 
�ض���نة 1987.كما كتب عن���ه اأ�ض���تاذنا الدكتور عمر 
الطالب يف مو�ض���وعته ال�ضهرية: »مو�ضوعة اأعالم 
املو�ض���ل يف القرن الع�ضرين« قائال: ولد كوركي�س 
وج���اءت   ،1908 ع���ام  املو�ض���ل  يف  ع���واد  حن���ا 
�ض���هرة«عواد« لأن وال���ده جنارًا ا�ض���تهر ب�ض���ناعة 
الآلت املو�ضيقية ول �ضيما العود، تلقى تعليمه يف 
مدار�س املو�ض���ل، ثم دخ���ل دار املعلمن البتدائية 
ببغ���داد وتخ���رج فيه���ا ع���ام 1926، واأم�ض���ى يف 
التعليم ع�ض���ر �ض���نوات حتى ع���ام 1936حن عن 
اأمينًا ملكتب���ة املتحف العراقي، وبق���ي يف وظيفته 
تل���ك حتى اأحيل على التقاع���د عام 1963 بناء على 
طلبة، ت�ضلم مكتبة املتحف وفيها )804( جملدات، 
وتركه���ا ور�ض���يدها �ض���تون األف جملد. وا�ض���تغل 
يف الأمان���ة العام���ة ملكتب���ة اجلامعة امل�ضتن�ض���رية 
1964-1973..اجت���از دورة مكتبي���ة يف جامع���ة 
�ض���يكاغو عام 1950 ويف اأواخر عه���ده بالوظيفة 
توىل اإدارة مكتبة اجلامعة امل�ضتن�ض���رية، وكانت 
قف���راء وحينم���ا تركه���ا ناه���زت حمتوياته���ا مائة 
األف جملد ،جت���اوزت مقالته الأربعمائة مقالة يف 
التاري���خ والبلدان والآثار والراث العربي، وبرز 

ب�ضكل خا�س يف فهر�ضة الكتب.
ومن كتبه:

1-اأث���ر قدمي يف العراق/ دير الربان هرمز بجوار 
املو�ضل 1934.

2-دلي���ل خرائب بابل وبور�ض���يبا )ترجمة( تاأليف 
يوليو�س يوردان 1937.

3-العراق يف القرن ال�ضابع ع�ضر كما راآه الرحالة 
م���ع  بال�ض���راك  )ترجم���ة(  تافرنيي���ه  الفرن�ض���ي 

ال�ضتاذ ب�ضري فرن�ضي�س 1944.
4-ر�ضائل احمد تيمور اإىل الأب ان�ضتا�س الكرملي 
)حتقي���ق( بال�ض���راك مع اأخيه ال�ض���تاذ ميخائيل 

عواد 1947.
5-خزائ���ن الكت���ب القدمي���ة يف العراق من���ذ اأقدم 

الع�ضور حتى �ضنة األف هجرية 1948
6-الديارات )حتقيق( لل�ضاب�ضتي 1951.

7-جولة يف دور الكتب الأمريكية 1951.
8-بل���دان اخلالف���ة ال�ض���رقية تاألي���ف يل ل�ض���رجن 
)ترجمة( بال�ضراك مع ال�ض���تاذ ب�ضري فرن�ضي�س 

.1954
9-املكتب���ات العامة واخلا�ض���ة يف الع���راق 1961 
)ف�ضل طبع �ضمن كتاب دليل اجلمهورية العراقية(
10-جمه���رة املراج���ع البغدادي���ة بال�ض���راك م���ع 

ال�ضتاذ عبد احلميد العلوجي 1962.
11-مقام���ة يف قواعد بغداد يف الدولة العبا�ض���ية 
)حتقي���ق(  ال���كازروين  الدي���ن  ظه���ري  تاألي���ف 

بال�ضراك مع اخيه ميخائيل عواد 1962.
العراقي���ن  موؤلف���ات  يف  اللغوي���ة  12-املباح���ث 

املحدثن 1965.
النحا����س  النح���و لب���ن جعف���ر  13-التفاح���ة يف 

النحوي )حتقيق(1965.
14-فهر�ض���ت خمطوطات خزانة يعقوب �ضركي�س 

ببغداد 1966.
15-الأب ان�ض���تا�س الكرمل���ي، حيات���ه وموؤلفات���ه 

.1966
16-تاري���خ وا�ض���ط تاأليف ا�ض���لم بن �ض���هل الرزاز 

الوا�ضطي )حتقيق(1967.
17-معجم املوؤلفن العراقين يف القرنن التا�ض���ع 

ع�ضر وع�ضرون ثالثة اأجزاء 1969.
18-املدر�ضة امل�ضتن�ضرية ببغداد 1954.

19-ال�ض���طرلب وم���ا األف من كتب ور�ض���ائل يف 
الع�ضور الإ�ضالمية 1957.

ان�ض���تا�س  الأب  اإىل  تيم���ور  احم���د  20-ر�ض���ائل 
الكرملي )بال�ضراك(.

21 -ابو متام الطائي، حياته و�ض���عره يف املراجع 
العربية والأجنبية بال�ض���راك مع اخيه ميخائيل 

عواد 1971.
22-اخللي���ل بن احم���د الفراهيدي،حيات���ه واآثاره 

يف املراج���ع العربي���ة والأجنبي���ة بال�ض���راك مع 
اخيه ميخائيل عواد 1972.

23-امل�ض���اعد، معجم األفه الأب ان�ض���تا�س الكرملي 
)حتقيق(بال�ض���راك م���ع ال�ض���تاذ عب���د احلمي���د 

العلوجي 1972، 1976.
الع���راق،  يف  والكت���ب  املكتب���ات  24-مراج���ع 

بال�ضراك مع فوؤاد قزاجني 1975.
25-�ض���يبويه اإمام النحاة يف اآثار الدار�ضن اثني 

ع�ضر قرنًا 1978. 26
-الطفول���ة والأطفال يف امل�ض���ادر العربية القدمية 

واحلديثة 1979.
27-رائد الدرا�ضة عن املتنبي بال�ضراك مع اخيه 

ميخائيل عواد 1979.
28-موؤلفات ابن ع�ضاكر 1979.

29-م�ضادر الراث الع�ض���كري عند العرب- ثالث 
جملدات 1982-1981.

30-اأقدم املخطوطات العربي���ة يف مكتبات العامل 
منذ �ضدر الإ�ضالم حتى 500ه� 1982. 31

31-املراجع عن البحرين 1983.
الع���امل  يف  العربي���ة  املخطوط���ات  32-فهار����س 

.1984
33.املراج���ع ع���ن النقيب���ات الأثري���ة يف الع���راق 
1939-1959 ويقع يف 4 اأجزاء باللغة النكليزية.
وم���ن مقالت���ه ودرا�ض���اته وبحوث���ه: نذك���ر منها: 
اأقوال ابن خلدون والقلق�ضندي يف النقود 1939، 
ما�ضلم من تواريخ البلدان العراقية جملة املقتطف 
1944، ال���ورق اأو الكاغ���د �ض���ناعته يف الع�ض���ور 
الإ�ض���المية، جملة املجمع العلم���ي العربي 1948، 
ماطبع عن بلدان الع���راق يف اللغة العربية، جملة 
�ضومر 1953-1954، الإ�ضطرلب وما األف فيه من 
كتب ور�ضائل يف الع�ضور الإ�ضالمية، جملة �ضومر 
1957، حتقيقات بلدانية تاريخية اثرية يف �ضرق 
املو�ض���ل، جملة �ض���ومر 1961، الآث���ار املخطوطة 
واملطبوع���ة يف الفلكل���ور العراق���ي، جملة الراث 
ال�ض���عبي 1963 طبقة م���ن اعالم بغ���داد يف القرن 
ال�ض���ابع للهجرة، جملة كلي���ة الآداب جامعة بغداد 
1963، م�ض���اركة العراق يف ن�ضر الراث العربي، 
جمل���ة املجم���ع العلم���ي العراق���ي 1969، املراجع 
عن اليزيدية، جملة امل�ض���رق 1969، ديارات بغداد 
القدمي���ة، جمل���ة اللغ���ة ال�ض���ريانية 1976، األف���اظ 
احل�ض���ارة، جملة املجمع العلم���ي العراقي 1978، 
الديارات القائمة يف العراق، جملة املجمع العلمي 

العراقي 1982
كما اأن له موؤلفات خمطوطة اأبرزها:-

1-ذكريات وم�ضاهدات
2-معجم الرحالت العربية واملعربة

الع���راق الآلو�ض���ي  ب���ن عامل���ي  الر�ض���ائل  3-اأدب 
والكرملي

4-النباتات الطبية يف موؤلفات القدماء واملحدثن 
من العرب

5-م�ضادر الزراعة والنبات عند العرب
6-الطعام وال�ض���راب يف الآثار العربية املخطوطة 

واملطبوعة
7-ال�ضول العربية للدرا�ضات ال�ضريانية.

8-تكلمة معجم املوؤلفن العراقين.
9-بغداد يف موؤلفات اجلغرافين العرب القدماء.

يعد كوركي�س عواد اأهم املفهر�ض���ن يف العراق بال 
منازع، وقد ح�ض���ر ج���ل اهتمامه يف ه���ذا املجال.
ت���ويف رحمه الله �ض���نة 1992.ويقين���ا اأن ما تركه 
م���ن منج���زات جتعله يحت���ل مكانة مرموق���ة لي�س 
يف �ض���احات التاريخ الثقايف يف العراق املعا�ض���ر 

واإمنا يف التاريخ الثقايف العربي والعاملي.

كوركيس عواد بصمة واضحة في جدار الثقافة 
العراقية المعاصرة
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سامر الياس سعيد

فيما تعيش مدينة الموصل بما يمكن 
وصفه بالـ” غيبوبة” بسبب وضعها األمني 

المتذبذب، ال ُيستغرب أنها تغيب عن 
االحتفاء بنخبة من أعالمها الذين أنجبتهم 

وأضاءت بهم أفق الثقافة العراقية وحلقوا 
من خالل هذا التألق الى افاق العالمية 

بما دبجه يراعهم من كتب ومؤلفات القت 
بظاللها االيجابية على واقع المؤلفات 

المهمة التي رصدت زوايا وخفايا من أزمنة 
العراق وأديرته واعالمه.

واإذا كان����ت املهم����ة الت����ي ا�ض����طلعت به����ا بع�����س 
املوؤ�ض�ض����ات الإعالمي����ة ومنها موؤ�ض�ض����ة )املدى( 
م�ض����كورة يف الحتفاء بالذك����رى ال�)18( لرحيل 
عالمة مهم����ة بقامة الباحث كوركي�س عواد الذي 
األ����ف وحق����ق ما يقارب ال� 90 كتاب����ا وله اكر من 
400 بحث ودرا�ض����ة ومقالة من�ضورة يف اأمهات 

املجالت العراقية والعربية والأجنبية كما ي�ضري 
بذل����ك الباحث وامل����وؤرخ الدكت����ور ابراهيم خليل 
الع����الف يف امللحق الذي ا�ض����درته جريدة املدى 
مبنا�ض����بة الحتفاء بذكرى ع����واد، ال ان العالف 
اورد يف �ض����ياق معلومات����ه عن ع����واد ولدته يف 
ناحي����ة القو�س عام 1908 وه����ي معلومة مبهمة 
ل�ض����حة له����ا اذ التقين����ا ال�ض����ما�س بهن����ام �ض����ليم 
حبابة الذي كان مديرا ملدر�ض����ة �ض����معون ال�ضفا 
م����ن ع����ام 66 ولغاي����ة 1972 وه����و م����ن جمايلي 
الباحث كوركي�س عواد و�ض����قيقه ميخائيل حيث 
حت����دث حباب����ة ع����ن الخوي����ن يف �ض����ياق حوار 

خا�س عنهما فقال:
بالن�ض����بة لال�ض����تاذ كوركي�س عواد فهو مو�ضلي 
الأ�ض����ل وه����و اب����ن حن����ا اليا�����س ججي م����ن ملة 
ال�ض����ريان الكاثولي����ك تتلمذ يف �ض����غره مع اأخيه 
ميخائي����ل على يد الق�س روفائيل حبابة يف بيعة 
القدي�����س مار يو�ض����ف للكلدان يف حمل����ة امليدان 
ث����م انتق����ال اىل مدر�ض����ة �ض����معون ال�ض����فا مبحلة 
ال�ض����اعة، وبعد ذلك در�ضا يف دار املعلمن ببغداد 
وتعن كوركي�س معلما يف مدر�ض����ة بع�ضيقة، ثم 
انتقل اىل مدر�ض����ة القو�����س مدة اأربع �ض����نوات، 
وانتقل بعدها معلما مبدر�ض����ة �ض����معون ال�ض����فا 
باملو�ضل وكان اأخوه ميخائيل معلما اأي�ضا ملادة 

الربية الريا�ضية مبدر�ضة مار توما..
وا�ض����اف حباب����ة ب����ان اأوىل موؤلف����ات كوركي�س 
كان����ت عن دير الرب����ان هرم����زد يف القو�س حيث 
�ض����در هذا الكتاب عام 1934 كما كان يرفد جملة 
النجم املو�ضلية مبقالته وانتقال الخوين عواد 
اىل بغداد عام 1936حيث �ضكنا مبنطقة الكرادة 
–داخ����ل -فتع����ن كوركي�س مبكتب����ة املتحف اأما 
ميخائي����ل فعن معلم����ا مبدر�ض����ة املامونية التي 
كان����ت تقع ق����رب وزارة الدف����اع وكان من تالميذ 
ميخائي����ل الدكتور احمد عبد ال�ض����تار اجلواري 
ال����ذي عن فيما بعد وزي����را للربية اأما عن حياة 

الخوي����ن الجتماعي����ة فكوركي�����س ت����زوج م����ن 
كرمية فتوحي توما�ض����ي وكنيته اأبو �ض����هيل اأما 
زوجة الأ�ض����تاذ ميخائيل فهي كرمية بيت �ض����نو 
من كلدان م�ض����كنتة وكنيته اأب����و هالل وكان لهما 
اأخ غ����ري �ض����قيق يدعى اف����رام اأما وال����د الخوين 
ع����واد فهو حنا الذي كان يعمل جنارا يف منطقة 
امليدان واخت�س بعمل العود ولقب بحنا العواد 

تاركا لقب ججي هو واأولده..
ميخائيل عواد

وي�ض����تطرد ال�ض����ما�س بهنام حبابة معلوماته عن 
الخوي����ن ع����واد فيق����ول: يف عام 1948 اأ�ض����بح 
الأ�ض����تاذ كوركي�����س ع�ض����وا باملجم����ع العلم����ي، 
وق����د و�ض����ع العدي����د م����ن املوؤلفات ومنه����ا معجم 
املوؤلفن العراقي����ن بثالثة اأجزاء وتاريخ مدينة 
وا�ضط وكتاب عن حياة وموؤلفات الأب ان�ضتا�س 
الكرملي ور�ضالة عن الأحجار الكرمية و�ضيبويه 
يف اثار الدار�ض����ن، واإحياء ال����راث العربي يف 
العراق. وقد اأ�ضار املو�ضوعي حميد املطبعي اىل 
ان الكت����ب التي و�ض����عها العالمة كوركي�س عواد 
بل����غ عدده����ا 74 كتابا ما ع����دا املوؤلف����ات اخلطية 
التي لتزال غري مطبوعة ومنها حتقيقه للمعجم 
امل�ض����اعد ل����الأب الكرمل����ي، اأم����ا موؤلف����ات �ض����قيه 
ميخائي����ل فاهمها هي دير قن����ي يف العراق وهو 
الدير الواقع قرب مدينة وا�ضط واأق�ضام �ضائعة 
م����ن كت����اب حتفة الأم����راء لبي هالل ال�ض����ابئي، 
ور�ض����وم دار اخلالفة العبا�ض����ية الذي ن�ضره عام 
1964 واأعي����د طب����ع الكت����اب وترج����م اىل اللغ����ة 
النكليزية والرو�ضية، واعترب من روائع الكتب 
وف�ض����ل م����ن كت����اب ف�ض����ائل بغ����داد الذي ن�ض����ره 
ع����ام 1947 ف�ض����ال ع����ن ن�ض����ره لكت����اب الديارات 
لل�ضاب�ض����تي بعد حتقيقه وكتاب اأخر عن املتنبي 
وكتب اأخرى مت و�ض����عها م�ض����اركة هو و�ض����قيقه 
كوركي�����س، حيث كانا يعدان الأبرز �ض����من رواد 
جمل�س الأب ال�ضهري ان�ضتا�س الكرملي الذي كان 

يعق����د يوم كل جمعة بدير الباء الكرملين وكان 
يح�ض����ره اىل جانب الخوين نخب����ة من النخب 
الثقافية اأمثال عبد الرزاق احل�ضني، وحارث طه 
الراوي، والوزير يو�ض����ف غنيمة، واحمد حامد 
ال�ض����راف ومن����ري القا�ض����ي وابراهي����م الواعظ 
ومري ب�ضري والدكتور داوؤد اجللبي واإ�ضماعيل 
القا�ض����ي وم�ض����طفى جواد وتوفيق ال�ض����معاين 
وحن����ا ر�ض����ام قب����ل ان ينف�����س املجل�����س بع����د ان 
واف����ت الكرملي املني����ة بتاريخ 7 كان����ون الثاين 

عام 1947..
وتاب����ع ال�ض����ما�س حباب����ة ذكريات����ه ع����ن العالمة 
كوركي�س فاأ�ض����ار اىل ان الأخ����ري معروف بولعه 
بالفهر�ض����ة وقد اأح�ض����ى مئات الكت����ب واملقالت 
حت����ى ع����رف بلق����ب اب����ن الندمي ن�ض����بة ل�ض����هرته 
به����ذا املج����ال وبع����د ان اأحيل عل����ى التقاعد طلب 
من����ه العمل مبكتب����ة اجلامعة امل�ضتن�ض����رية التي 
ق����دم له����ا الكث����ري م����ن جه����ده ووقت����ه وق����د دب����ج 
ع�ض����رات املق����الت مبجل����ة املجم����ع العلمي حيث 
كان ع�ض����وا بالهيئ����ة ال�ض����ريانية باملجمع ومعه 
�ض����قيقه ميخائي����ل والذي �ض����غل فيما بع����د مدير 
املكت����ب اخلا�س بوزير الربي����ة وملدة تزيد على 
ال�����)30( عاما..من املوؤلفات امل�ض����ركة لالخوين 
عواد كتاب الأ�ض����قاء يف التاريخ وحياة والدهما 
حنا العواد الذي انفرد ب�ض����نع العود والر�ضائل 
الكرمل����ي  والأب  با�ض����ا  تيم����ور  ب����ن  املتبادل����ة 
وكت����ب عن ابي متام الطائ����ي واخلليل بن احمد 
الفراهيدي ودرا�ض����ة عن املتنبي وادب الر�ضائل 
ب����ن العالم����ن الكرمل����ي واللو�ض����ي وق����د اقيم 
حفل تاأبيني بذك����رى الأربعينية لرحيل العالمة 
كوركي�س عواد �ض����هدت القاء العديد من ق�ض����ائد 
الرث����اء بح����ق الفقيد ومنها ق�ض����يدة ل�ض����ماعيل 

القا�ضي جاء يف مطلعها:
لتخف دمعك �ض����ان املوت مدرو�س فقال والدمع 

يجري مات كوركي�س

كوركيس عواد..شمعة مضيئة في تاريخ أعالم شعبنا
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اأن اأ�ض���كر الهيئ���ة امل�ض���رفة عل���ى ه���ذه  اأود ابت���داء” ، 
املوؤ�ض�ض���ة لأتاحته���ا الفر�ض���ة يل ك���ي اأحت���دث اليك���م 
يف ه���ذه الأم�ض���ية عن عامل عراق���ي جليل، بل���غ القمة 
يف �ض���هرته بن علم���اء العربية، و تب���واأ مكانة رفيعة 
يف املحاف���ل الدبي���ة، و خل���ق تراثا عظيم ال�ض���اأن يف 
ميادين الثقافة العربية، ذلكم هو الأب اأن�ضتا�س ماري 

الكرملي.
ا�ض���مه  كان  و   .1866 �ض���نة  بغ���داد  مدين���ة  يف  ول���د 
و تلق���ى  حين���ذاك: ” بطر����س ميخائي���ل املارين���ي”. 
درو�ض���ه البتدائي���ة يف “مدر�ض���ة الب���اء الكرملين” 
ببغداد ، و اأمت درا�ض���ته الثانوية يف ” مدر�ضة التفاق 

الكاثوليكي” ببغداد ، وتخرج منها عام 1882.
و ع���ن مدر�ض���ا” للغ���ة العربي���ة يف مدر�ض���ته الوىل، 
وه���و يف مقتبل عم���ره. ثم غ���ادر بغداد �ض���نة 1886، 
قا�ض���دا كلية الباء الي�ض���وعين ببريوت. فدر�س فيها 
العربي���ة، و تعلم هن���اك الالتيني���ة و اليونانية، و اأمت 

اأداب اللغة الفرن�ضية.
ثم وا�ضل درا�ض���ته العالية يف بلجيكة. و هناك انتمى 
اىل الرهبن���ة الكرملي���ة. ث���م اأكم���ل تل���ك الدرا�ض���ة يف 
فرن�ض���ة. و يف �ض���نة 1894 ر�ض���م ق�ضي�ض���ا” باأ�ض���م ” 
اأن�ض���تا�س ماري الكرملي”، و هي الت�ضمية التي عرف 

بها يف �ضائر اأيام حياته.
و بعد اأن غادر فرن�ض���ة، هبط ا�ض���بانيا مل�ضاهدة الثار 
العربي���ة الرائع���ة يف دي���ار الأندل�س. و ق���د كانت تلك 
الزي���ارة م���ن الأم���ا ين الت���ي م���ا زال���ت ت���راوده حتى 

حتققت له.
ث���م ع���اد اىل وطن���ه، فعه���دت الي���ه الرهبن���ة الكرملية 
ب���اأدارة مدر�ض���تها، فتوله���ا مدة اربعة اأع���وام، و علم 
فيه���ا العربي���ة و الفرن�ض���ية. ه���ذه ملح���ات خاطفة من 
حياة الأب اأن�ض���تا�س يف اأيام الدرا�ضة و التح�ضيل. و 
معظمها يقع يف الثلث الأخري من القرن التا�ضع ع�ضر.
اأم���ا حياته من بعد ذلك، و هي الفرة الزمني التي بلغ 
فيها ال���ذروة يف عاملي البح���ث و التحقيق و التاأليف، 
فاأنه���ا حي���اة خ�ض���يبة ثرية، تتجل���ى مبا اأ�ض���دره من 
جم���الت، و م���ا كتبه من مقالت، و ما �ض���نفه من كتب. 
و اأغلبها يدور على مو�ض���وعات يف اللغة و التاريخ و 

البلدان و الأقوام و الأديان و احل�ضارة.
و لي�س يف و�ض���عي، يف هذا الوقت الق�ض���ري املحدود، 
اأن احي���ط بحي���اة الأب العلمي���ة، و اأمل بجه���وده يف 
ميادي���ن الفكر و التاأليف. ، اأخ�ض���ى اأن اأثقل عليكم، ان 
اأطل���ت احلدي���ث بع�س الأطال���ة و اأ�ضر�ض���لت يف ذكر 
ه���ذه ال�ض���وؤون. و اأرى – و الأم���ر على م���ا ذكرت- اأن 
اقت�ض���ر هن���ا عل���ى التنويه باملع���امل الب���ارزة يف هذه 
احلياة العلمية الفخم���ة، منذ بداأ بالتاأليف حتى وافاه 
الأجل يف اأوائ���ل عام 1947. و هي اأطول فرة زمنية 
من عمره، جتاوزت �ض���تن عاما”، اأم�ضاها يف البحث 

و التاأليف.
ه����ذه احلي����اة العلمي����ة احلافل����ة، ه����ي التي �ض����مت به، 
ب����ن علم����اء العربي����ة يف  فجعلت����ه يف الرعي����ل الأول 
ع�ض����ره. فكان����ت الأل�ض����ن تلهج باأ�ض����مه يف كل مكان، و 
يتناق����ل رج����ال اللغة اأحاديث����ه و فتاواه، و ت�ض����ري اليه 
الأيدي اينما حل و حيثما رحل. حتى لي�ضح فيه القول 
امل�ضهور ” انه الرجل الذي مالأ الدنيا و �ضغل النا�س”.
عرف����ت الأب اأن�ض����تا�س يف مقالت����ه من����ذ زم����ن بعيد، و 
ب����داأت ال�ض����لة بينن����ا من����ذ �ض����نة 1934. ذل����ك انني يف 
تل����ك ال�ض����نة، طبعت’ يف املو�ض����ل اأول كت����اب األفته يف 
حيات����ي، و كان عنوان����ه: ” اأث����ر ق����دمي يف العراق: دير 
الربان هرمزد”، و اأهديت ن�ض����خة منه اليه. فما هي ال 
اأيام معدودات حتى وافتني ر�ض����الة منه، فيها �ض����كر و 
ثناء و فيها مالحظات نافعة. كانت تلك اأول �ضلة اأدبية 

جرت بيننا.
1935، حي����ث زرت����ه يف  األ يف �ض����نة  ب����ه  األت����ق  و مل 
�ض����ومعته بدي����ر الأب����اء الكرملي����ن. و كان الدي����ر يوم 

ذاك جماورا لكني�ضة الالتن، يف مبنى قدمي ذي ريازة 
�ضرقية جميلة، نق�س بعد وفاة الب اأن�ضتا�س، واأن�ضئ 
يف حمل����ه دير جدي����د. و مل يلبث هذا الدي����ر اجلديد اأن 
هدم هو الأخر حن فتح �ضارع اجلمهورية الذي ي�ضمى 
الي����وم ب�ض����ارع اخللفاء، فاأ�ض����حت رقعة الدي����ر برمتها 

جزءا من ال�ضارع.
و كان����ت زيارت����ي هذه ل����ه، فاحتة �ض����داقة وثيقة دامت 
بينن����ا حت����ى توف����اه الل����ه �ض����نة 1947 عل����ى ما �ض����بقت 

ال�ضارة اليه.
لزم����ت الب اأن�ض����تا�س مالزم����ة البن لأبي����ه و التلميذ 
لأ�ض����تاذه. فكنت بعد اأن اأقمت ببغداد منذ �ض����نة 1936، 
اأت����ردد األيه يف اأكر اأيام ال�ض����بوع. و كان هو يزورين 
يف بيتي بن احلن واحلن. وقد اأفدت من اأدبه و علمه 

ال�ضئ الكثري.
كان الأب اأن�ضتا�س حري�ض����ا على اللغة العربية، ينافح 
عنها، و يبذل ق�ض����ارى جهده يف اأ�ضهار ف�ضلها و بيان 
منزلته����ا الرفيع����ة ب����ن �ض����ائر اللغ����ات. لق����د كان طوال 
حيات����ه يدافع عن العربية الف�ض����حى، و يرى انها قوام 
العروب����ة، ، اأنها نقطة تالقي العرب اأجمع انى وجدوا. 
و لق����د كان ي�ض����دد النكري على دع����اة العامية و يندد مبا 

يذهبون اليه يف كتاباتهم.
كان الأب اأن�ض����تا�س دوؤوب����ا عل����ى املطالع����ة، ل ي�ض����رفه 
ع����ن ذل����ك األ مر�����س اأو �ض����فر. و مل يكن عمل����ه اليومي 
يف البحث و التاأليف ليقل عن ع�ض����ر �ضاعات على مدار 

ال�ضنة.
و م���ن �ض���جاياه احلميدة انه مل يكن ي�ض���ن ب�ض���يءمن 
علم���ه على اأحد. فاأذا �ض���األه اأحدهم يف م�ض���األة، اأجابه 
عليها مبا و�ضعه علمه. ومثل ذلك يقال يف �ضاأن مكتبته 
العظيمة الزاخرة باأمهات امل�ض���ادر و املراجع القدمية 
واحلديثة، بالعربي���ة و بغريها من اللغات. فقد كان ل 
يردد يف تي�ض���ريها ملن يبتغي الرجوع اليها. على اأن 
اخراج الكتب من الدير مل يكن مباحا. فاملراجعة كانت 
تت���م ع���ادة يف الدير. و م���ن مزاياه احل�ض���نة، اأنه كان 
ياأخذ بيد النا�ضئة من املتاأدبن و الكتاب و ي�ضجعهم و 
يوليه���م املزيد من عطف���ه و علمه. و له يف ذلك الأيادي 

البي�س على طائفة كبرية منهم.
و م���ن عادات���ه، الجاب���ة على كل ر�ض���الة ت���رد اليه من 
خمتل���ف طبق���ات النا�س، و ل�ض���يما العلم���اء و الأدباء 
من الباحثن. ب���ل اأن جوابه عليها يتم يف اليوم الذي 
انته���ت اليه. األ اذا كان اجلواب يقت�ض���ي تق�ض���يا يف 
البح���ث، و رجوع���ا اىل امل�ض���ادر، حينئ���ذ يريث يف 

الأجابة.
و قد  كان يحاف���ظ اأ�ض���د املحافظة عل���ى ” املواعي���د”. 

اأدرك اأ�ضدقاوؤه و عارفوه ما طبع عليه يف هذا ال�ضاأن. 
فكانوا يجارونه يف هذا امل�ض���مار. كان الأب اأن�ضتا�س 
طي���ب القلب، نقي ال�ض���ريرة، متوا�ض���عا، ب�ض���يطا يف 
حيات���ه. فل���م يك���ن للمظاه���ر اخلالب���ة مكان عن���ده. و 
مل يك���ن يحف���ل بكثري من الم���ور التي يوليه���ا النا�س 
�ض���طرا كبريا من اهتمامهم، انه كان راهبا كامال، جمع 
بن ف�ض���يلتي العلم و التقوى. هذه ملحات �ضريعة عن 

حياته و �ضفاته اخللقية.
فاأذا ما اأنتقلنا اىل حياته الفكرية، و تعمقنا يف ما كان 
عليه من �ض���ديد القبال على البحث و التاأليف، وجدنا 
يف ذل���ك العجب العجاب. فقد كتب الأب اأن�ض���تا�س من 
املق���الت ما يربو 1300 مقالة، ن�ض���رت يف �ض���حف و 
جم���الت ظه���رت يف الع���راق و يف غ���ريه م���ن القطار 

العربية و ال�ضرقية و الغربية.
و يف كتابنا امل�ضتفي�س الذي األفناه عن الأب اأن�ضتا�س 
و طبعناه يف بغداد قبل خم�س ع�ض���ر عاما، ا�ضتق�ضينا 
ذكر ه���ذه املق���الت، و نوهنا مبواطن ن�ض���رها واحدة 

واحدة.
باأ�ض���مه  اأحيان���ا  مقالت���ه  يوق���ع  اأن�ض���تا�س  الأب  كان 
ال�ض���ريح ، و ل�ض���يما يف ال�ض���نوات الثالثن الأخرية 
من حياته. اأما ما قبل ذلك، فكان ين�ض���ر بع�ضه بتوقيع 
م�ضتعار، و البع�ضها الخر، كان ين�ضره غفال من ا�ضمه 
ال�ض���ريح و امل�ض���تعار، كتلك املقالت التي ن�ض���رها يف 
كلتا جملتيه اللتن اأ�ض���درهما يف بغداد، وهما: ” دار 

ال�ضالم” و “لغة العرب”.
و ل م����راء يف اأن تلك التواقيع “امل�ض����تعارة” ان كانت 
يف حينها �ضائعة معروفة بن بع�س الباحثن املعنين 
باث����ار الأب اأن�ض����تا�س، فاأنه����ا �ضت�ض����بح بع����د زمن غري 
طوي����ل، من المور املع�ض����لة التي ق����د تخفى على كثري 
م����ن العلم����اء و الباحثن لدى مراجعته����م تلك املقالت. 
لقد ا�ضتق�ضينا تلك الأ�ض����ماء “امل�ضتعارة” التي تخفى 
الأب اأن�ضتا�س وراءها، فاأذا بها تناهز الأربعن ا�ضما.

اأما “الكت����ب” التي األفها الأب اأن�ض����تا�س، فكثرية، تعد 
بالع�ض����رات، طبع منها نيف و ع�ض����رون كتابا، و �ض����اع 
منها نحو من ع�ض����رة موؤلفات، اأما الباقي، و هو يناهز 
الأربع����ن موؤلفا، فما زال خمطوطا. و ن�ض����خه اخلطية 
حمفوظ����ة يف مكتبة املتحف العراق����ي و يف مكتبة دير 

الباء الكرملين ببغداد.
و ل�ض����ت ب�ضدد ت�ضمية هذه امل�ضنفات، فاأنها من الكرة 
بحيث يتعذر علي �ض����رد اأ�ض����مائها يف مثل هذا املقام، و 
لكنن����ي �ضاأقت�ض����ر كالمي على واحد منه����ا لغري، و هو 
و  معج����ه اللغ����وي ال�ض����هري املو�ض����وم ب “امل�ض����اعد”. 
امل�ض����اعد، اأعظم تاليف الب اأن�ض����تا�س، املطبوع منها و 

املخطوط، و اأجلها �ض����اأننا، و اأغرزه����ا مادة، و اأكرها 
فائدة. اأم�ض����ى �ض����طرا كبريا م����ن حيات����ه يف تاأليفه، و 
بكلم����ة اخ����رى، انه ب����داأ بتاأليفه منذ �ض����نة 1883 و ظل 

يوا�ضل العمل فيه حتى �ضنة 1946.
يقع ه����ذا املعجم يف خم�ض����ة جمل����دات �ض����خام. حاول 
فيه موؤلف����ه اأن يجعل منه “م�ض����تدركا” على املعجمات 
العربي����ة، قدميه����ا و حديثه����ا. و بتعب����ري اأو�ض����ح، انه 
مل يذك����ر في����ه م����ن الألفاظ، ال م����ا خلت من����ه املعجمات 
ال�ض����ابقة. ذل����ك ان كلمات ل حت�ض����ى، ل جن����د لها ذكرا 
يف القوامي�����س العربي����ة القدمي����ة، كالألف����اظ املعربة و 
املول����دة و الدخيل����ة. فم����ن يطال����ع الت�ض����انيف العربية 
القدمية، ت�ضتوقفه األفاظ كثرية غام�ضة. فاأذا رجع اىل 
املجم����ات املعروف����ة، ل يجد لها ذكرا اأو تف�ض����ريا. فمثل 

هذه الألفاظ تعد مما ي�ضتدرك على تلك املعجمات.
و يك����ر ورود ه����ذه الألف����اظ يف كتب ال����راث العربي 
الباحثة يف البلدان و الرحالت و الفنون و ال�ضناعات، 
وعلوم الريا�ضيات و الفلك والطب و الزراعة و غريها 
مما يطول ذكره. و منها اي�ض����ا الكتب املت�ضلة ب�ضوؤون 
احل�ض����ارة و املجتمع، كالأثاث و الطعام و ال�ض����راب و 
الأدوات و املالب�����س و نحوه����ا. و ل يخف����ى اأن تاألي����ف 
مثل ه����ذا املعجم، يتطل����ب معاناة و �ض����ربا على قراءة 
امل�ض����نفات القدمية و تتبع م����ا فيها من األفاظ غفلت عن 

ايرادها �ضائر املعجمات.
فمعجم الأب اأن�ض����تا�س يختلف عن املعجمات التقليدية 
املعروفة، بكونه يحت�ضن األفاظا ل ذكر لها يف غريه من 
املعجمات. فيكون موؤلفه قد �ضد به ثلمة ظاهرة يف هذا 

امليدان اللغوي الف�ضيح.
و ال����ذي يدعو اىل العجب حق����ا، اأن املوؤلف اهتدى اىل 
اأن ي�ض����د هذه اللثم����ة اللغوية، يف وق����ت مبكر جدا من 

حياته، اأي يف �ضنة 1883 على ما ذكرنا.
مل يتهي����اأ لالأب اأن�ض����تا�س اأن يطبع ه����ذا املعجم لعوائق 
حال����ت دون ذل����ك. و من ثمة، فقد كان����ت التفافة كرمية، 
ومب����ادرة طجيبة من لدن وزارة الثقافة و الأعالم حن 
قررت ن�ض����ر ه����ذا املعج����م بنفقته����ا، و جعل����ه يف جملة 
مطبوعاته����ا. و ق����د عه����دت ايل و اىل زميل����ي الأ�ض����تاذ 
عب����د احلمي����د العلوجي، رئي�����س حترير جمل����ة املورد، 
اأن نت����وىل مع����ا حتقيقه و التعليق علي����ه. فهياأنا جملدا 
من����ه، ن�ض����رته الوزارة �ض����نة 1972 ، ثم تاله ثان ن�ض����ر 
�ض����نة 1976. و ب����ن يدينا الن مواد كث����رية من املجلد 

الثالثناأمل اأن نفرغ منه يف وقت لي�س ببعيد.
لق����د كان الأقب����ال عل����ى املجلدي����ن املطبوع����ن منقط����ع 
النظ����ري، بحي����ث نفذت ن�ض����خهما- على وفرته����ا- بعيد 

�ضدورها.
و عن����دب، ان هذا املعجم، لو تكامل ن�ض����ره، لبلغ نحوا 

من �ضتة ع�ضر جملدا، من غرار املجلدين املذكورين.
و قب����ل اأن اأختم كالم����ي، ل بد يل من الق����ول، ان كثريا 
م����ن الندي����ة العلمية، اختارت الأب اأن�ض����تا�س ع�ض����وا 
فيه����ا. فق����د انتخ����ب ع�ض����وا مرا�ض����ال للمجم����ع العلمي 
العربي يف دم�ضق، منذ تاأ�ضي�ضه �ضنة 1920. و انتخب 
ع�ض����وا عامال يف جمم����ع اللغ����ة العربي����ة يف القاهرة، 
منذ تاأ�ضي�ض����ه �ض����نة 1933. و انتخب ع�ض����وا يف جلنة 
التاألي����ف و الن�ض����ر العراقي����ة، الت����ي ان�ض����اأت يف بغداد 
�ض����نة 1945. و قد الغيت هذه اللجنة بعد وفاته، و حل 

حملها “املجمع العلمي العراقي”.
هذه املامة �ضريعة تك�ضف عن مناحي حياة عامل عراقي 
اأخل�����س لأمت����ه ووطن����ه، ، اأفنى عم����ره يف خدمة اللغة 

العربية التي اأحبها.
وال�ضالم عليكم

التوقيع
كوركي�س عواد
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ابتسام عبد هللا

كان وال���ده ع���واد اول م���ن ادخ���ل �ض���ناعة الع���ود اىل 
الع���راق احلديث، بع���د اندثارها بحي���ث ان العراقين، 
اخذوا يجلبونها من �ضوريا اأو تركيا كان والده ي�ضنع 
اللت املو�ض���يقية فربع يف �ض���ناعة “القانون” لكنه، 
فكر يف ا�ض���افة العود اي�ض���ا اىل تلك اللت التي كانت 
تخ���رج من بن ايديه م�ض���دودة الوتار، دقيقة ال�ض���نع 
وع�ض���قت انامله هذه “ال�ضنعة” اجلديدة، وان�ضرفت 
اليها بكليته بحيث ان ا�ض���مه ا�ض���بح مرادفا لها، وطار 
�ض���يته من املو�ض���ل اىل بغداد والب�ض���رة، وا�ضبح كل 
من يقتني عودا من العواد املو�ض���لي، يح�س بنوع من 
الزه���و واملباهاة، اأمل يفكر كوركي�س ال�ض���بي يف تعلم 
مهنة وال���ده؟.مل اتعلمها، يجيب كوركي�س عواد، لكني 
كنت عازفًا ماهرًا على العود، وجرفتني الكتابة بعيدًا، 
بحيث ان اناملي ا�ض���بحت اخ�ض���ن من ان امررها على 

الوتار احل�ضا�ضة.
وعرف���ت امل���دن طع���م املدار����س، وازداد ع���دد الط���الب 
واملعلم���ن وكان���ت المتحان���ات بحكم احلاجة ا�ض���هل 
واق���ل، تعقيدا م���ا هي عليه الي���وم، وكان الطالب الذي 
يت�ض���نى ل���ه انه���اء الدرا�ض���ة الثانوية يع���ن يف احلال 
معلما، وي�ضبح بذلك موظفا مرموقا يف الدولة، وهكذا 
حتول كوركي����س عواد، الطالب املتف���وق اىل معلم يف 

احدى قرى املو�ضل.
يتذك���ر  بغ���داد،  يف  املعلم���ن  دار  يف  تخرجن���ا  بع���د 
كوركي����س ع���واد، وزعنا يف خمتل���ف انح���اء العراق، 
كانت قرية “بع�ض���يقه” من ن�ض���يبي بلدة عامرة كثرية 
الب�ض���اتن ت�ض���تهر بزيتونه���ا املمت���از، بقي���ت �ض���نتن 
فيه���ا ث���م نقلت اىل قري���ة اخرى وه���ي “القو�س«.ويف 
“القو�س” كان ال�ض���اب مي�ضي وقت فراغه يف القراءة 
مال اول اىل الكتب اجلغرافية ويتتبع وهو يف القرية 
ال�ض���غرية اخب���ار الكت�ض���افات العاملي���ة، وليبخل يف 
�ض���راء ابرز الكتب اجلغرافية بل ات�ض���عت هوايته تلك 

ودفعته اىل ال�ضراك يف جمالت متخ�ض�ضة عاملية.
وعندم���ا ات�ض���عت مدارك���ه يف ه���ذا املج���ال، ب���ادر اىل 
ترجم���ة ع���دد م���ن املق���الت، فالرجم���ة كان���ت خطوته 

الوىل نحو الكتابة، ترى هل يتذكر تلك البداية؟
قد م�ض���ى على ذلك اكر من ن�ضف قرن من الزمن. كان 
ذلك عام 1931، بعت املقالة الوىل اىل جملة “النجم” 
وكان �ض���احبها عالم���ة كبري، وهو �ض���ليمان ال�ض���ائغ، 
املعروف بكتابه عن تاريخ املو�ضل، كنت واجفًا وقلقًا، 
هل تن�ض���ر املقالة، اأم تلقى يف �ضلة املهمالت.وانتظرت 
بع���د �ض���هر او اكر وج���دت املقالة من�ض���ورة يف املجلة 
وكان فرحي كبريا، ازددت ثقة بنف�ضي وبداأت ان�ضرف 

للكتابة يف جملة “النجم«.
ون�ضاأل كوركي�س عواد:

ولكن���ك غريت اجتاه���ك م���ن اجلغرافي���ة اىل التاريخ، 
واىل الراث كيف ح�ضل ذلك معك!

-انتقل���ت اىل املو�ض���ل للعم���ل يف مدار�ض���ها والتقي���ت 
كتاب���ا  اعط���اين  ال�ض���ائغ  �ض���ليمان  با�ض���تاذي  فيه���ا 
باللغ���ة النكليزي���ة ع���ن احلفري���ات يف “تل ا�ض���مره” 
و”اخلفاجي”..حيث كانت بعثة امريكية تقوم باعمال 
التنقي���ب يف مناطقه���ا الثري���ة، وطلب من���ي تلخي�س 
بع����س املقالت لن�ض���رها يف “النجم” خل�ض���ت اربعة 
اق�ض���ام ن�ض���رت بالتتابع، وكان���ت تلك اخلط���وة بداية 
انتق���ايل من اجلغرافية اىل التاريخ ومع ذلك، مل اهمل 
هوايتي الوىل اذ عدت اليها بعد �ضنوات طويلة، حيث 
ترجمت بال�ض���راك مع زميلي ب�ض���ري فرن�ض���ي�س كتابا 

�ض���خما بعنوان بلدان اخلالفة ال�ض���رقية، يقع يف 700 
�ضفحة و�ض���در عن املجمع العلمي العراقي عام 1954 

ونفد وهو اليوم اندر من الكربيت الحمر«.
النفي�ض���ة  الكت���ب  واقتن���اء  الق���راءة  *ووا�ض���لت 
وباحلما����س نف�ض���ه ال���ذي وا�ض���لت فيه عمل���ك يف تلك 
املدر�ض���ة البتدائي���ة معلم���ا للنحو والق���راءة العربية، 
ولكن القدر كان يخف���ي لك مفجاأة اخرى غريت جمرى 

حياتك وكان ذلك يف عام 1936.
يقاطعنا كوركي�س عواد ويقول:

-كان���ت لتلك املفاجاأة ا�ض���ول اولية، عندما كنت ادر�س 
يف قري���ة “القو�س” القراءة اخللدونية التي و�ض���عها 
املرب���ي الكب���ري �ض���اطع احل�ض���ري ع���رت عل���ى بع�س 
الم���ور التي حتتاج اىل التعديل والتحرير كتبت بذلك 

اىل ال�ضتاذ احل�ضري.
كنت واثقا من المر اىل ذلك احلد!

-”ت�ض���وري..معلم ب�ضيط يف قرية نائية يف املو�ضل، 
يكتب اىل ا�ض���تاذ كبري مثل �ض���اطع احل�ض���ري ي�ض���غل 
من�ض���ب مدير املعارف العام، تعجب مدير املدر�ضة من 
جراأت���ي تل���ك وحذرين من مغب���ة ما اعم���ل وان ذلك قد 
يوؤدي بي اىل الف�ضل، ولكنني كتبت الر�ضالة واطلعت 
املرحوم �ض���اطع احل�ض���ري على مالحظات���ي يف ايراد 
احل���روف الت���ي لها ا�ض���وات معين���ة وعدم ا�ض���تعمال 

كلمات مل تدر�س حروفها من قبل«.
كيف تقبل احل�ضري ذلك منك؟

-«كن���ت قلق���ا عل���ى م�ض���ريي انتظ���رت ثالثة ا�ض���ابيع 
طويل���ة، ث���م جاءتني ر�ض���الة من ال�ض���تاذ الكبري يقول 
فيه���ا ان���ه اطلع عل���ى مالحظات���ي وانني كنت م�ض���يبا 
فيه���ا وان الطبع���ات املقبل���ة م���ن الق���راءة اخللدونية، 

�ضتتحا�ضى اخلطاأ«.
ونق���ل �ض���اطع احل�ض���ري يف ما بع���د من �ض���لك التعليم 
اىل الث���ار ويوم���ا، ق���دم لزي���ارة املو�ض���ل، والط���الع 
على اثارها وعندما �ض���مع، كوركي�س عواد، بذلك تذكر 
احلادثة القدمية، و�ض���مم على مقابلة احل�ض���ري ومرة 
اخرى، ي�ض���عر بقل���ق النتظار هل �ض���يذكر احل�ض���ري 

ياترى!
»نع���م، تذك���رين، حتدث مع���ي �ض���اعة كاملة، ي�ض���األني 
ا�ض���ئلة كث���رية تتعل���ق باث���ار املنطق���ة، ووج���د عن���دي 
جوابًا لكل �ض���وؤال كان ميتحنني ب�ض���كل غري مبا�ض���ر، 
وبع���د عودته اىل بغ���داد باكر من ثمانية ا�ض���هر قراأت 
يف احدى ال�ض���حف خ���رب نقلي اىل مديري���ة الثار يف 

بغداد«.
وت�ض���لمت م���رة واح���دة: املكتب���ة، الرجم���ة، املخزن، 

وق�ضم الت�ضوير.
- نع���م اربع وظائف جدي���دة علي ما عدا بع�س اخلربة 
الت���ي كنت اكت�ض���بتها عن املكتبات، لأنني عند ت�ض���لمي 
مكتب���ة متح���ف بغ���داد، وج���دت فيها 804 كت���ب بلغات 
خمتلف���ة، يف حن ان مكتبتي اخلا�ض���ة يف ذلك الوقت 
1500 جمل���د، ويف بغ���داد  كان���ت حت���وي اك���ر م���ن 

وا�ضلت الكتابة والن�ضر«.

ولكن ما الكتب التي حت�س انها ا�ض���افت ر�ضيدا جديدا 
اليك؟

» ل ا�ضتطيع املفا�ضلة بن كتاب واآخر من كتبي«.
اب���رز مراح���ل  ال�ض���نوات ميك���ن اعتباره���ا  اأي  اذن.. 

العطاء يف حياتك؟
- هن���ا اقول ان الربعينيات كانت عندي خطاأ فا�ض���اًل، 
ويف خاللها ات�ض���لت بالب العالمة “ان�ض���تا�س ماري، 
كرمل���ي” وتلقيت منه فوائد جمة، ويف اخلم�ض���ينيات 
افادتن���ي الرح���الت الت���ي قمت به���ا اىل خ���ارج العراق 
للدرا�ض���ة والتتب���ع وخا�ض���ة اىل الولي���ات املتح���دة، 
واوروب���ا وكنت اتتب���ع باهتمام املخطوط���ات العربية 
املوجودة يف مكتباتها، ويف ال�ض���تينيات �ض���افرت اىل 
الحتاد ال�ض���وفيتي لالطالع، اي�ض���ا عل���ى املخطوطات 
العربي���ة هناك، ووجدت يف “لينينغراد” وحدها اكر 

من ع�ضرة الف خمطوط«.
وكيف ت�ض���رب ه���ذا الكم الهائ���ل م���ن املخطوطات اىل 

اخلارج؟
-احلقيق���ة املوؤ�ض���فة التي ل�ض���ك فيها انها قد ت�ض���ربت 
باأوجه خمتلفة ما بن ال�ضراء والهداء، او ال�ضتن�ضاخ 
واملخطوط���ات املوجودة يف مكتب���ات اوروبا وامريكا 

تعد بع�ضرات اللوف«.
لب���د ان اثره���ا كان ملحوظا عل���ى الثقاف���ة الغربية ال 

تتفق معي يف ذلك؟
«نعم...قام ال�ضت�ضرايف ا�ضا�ضا على هذه املخطوطات 
والذي���ن يعرفون اللغ���ة العربية اطلع���وا على جوانب 
منها، وو�ضعوا درا�ضات وافية عنها وهذه املخطوطات 
ا�ض���افة املجالت، التي ي�ضدرها امل�ضت�ض���رفون، تعترب 
العرب���ي، ولميك���ن  ال���راث  لدرا�ض���ة  م�ض���درا مهم���ا 
ل�ض���خ�س م���ا الدع���اء باإطالع���ه على هذا ال���راث ما مل 

يطلع على تلك املجالت«.
واطلعت عليها ودر�ضتها؟

اب���رز مكتب���ات  -تقريبا...مثلم���ا ذك���رت �ض���ابقا زرت 
بريطانيا وامريكا باري�س، فيينا، ا�ض���بانيا، مو�ض���كو، 
ا�ضتن�ض���خت  كم���ا  الفاتي���كان،  ومكتب���ة  ولينينغ���راد، 

بع�ضها لال�ضتفادة منها”.
يبدو ان املخطوطات القدمية قد اتعبتك؟

-الذي اتعبني منها ما يتعلق بكتابي الخري، “م�ضادر 
الراث الع�ض���كري عند العغرب، عملت فيه 18 عاما انه 
خال�ضة عملي، وهو مل يجمع يف ايام، وا�ضهر او �ضنة، 
او �ض���نتن، وتطلب مني مثابرة م�ضتدمية، ومبنا�ضبة 
احلديث ع���ن التعب، اذكر ان موؤلف���ي “معجم املوؤلفن 
العراقي���ن، ق���د تطلب مني ا�ض���تثنائيًا، فه���و يتتبع كل 
موؤل���ف عراقي منذ ع���ام 1800 وحتى عام 1969 ويقع 

يف الفي �ضفحة و�ضدر بثالثة جملدات.
واهتماماتك الخرى بعيدا عن املخطوطات؟

�� يبت�ضم كوركي�س عواد:
»كنت عازف���ا ماهرا على العود، وقد ن�ض���يته اليوم، مع 

ذلك ما زلت اهوى القراءة كما كنت �ضابا و�ضغريا«.
جملة الت�سامن العدد 45 - 1988

كوركيس عواد.. بين التعليم واآلثار



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

د. أحمد الزبيدي

ماذا تركت ألوالدك يا عواد؟ فيجيب على الفور: هناك 
زاوية خاصة في المكتبة تناسب األطفال سيجدون ضالتهم 
فيما يشتهون من الكتب من دون إرشاد أو نصح!.. هذا ما 

يحسنه )العّوادان(: ميخائيل وشقيقه كوركيس..

وهم���ا يوؤثثان منزلهم���ا و مكان عملهم���ا بالكتب.. فحن ت�ض���لم كوركي�س عواد 
مكتب���ة املتح���ف العراق���ي ع���ام 1936 يف العه���د امللك���ي وكان ر�ض���يدها 804 
جمل���دات وتركها ب���روة 60000 جملد! وحن جاء العه���د اجلمهوري العاريف 
ت�ض���لم مكتبة اجلامعة امل�ضتن�ضرية 1964 ختمها مبئة األف جملد وكانت نواتها 

مكتبته ال�ضخ�ضية التي اأهداها للجامعة جمانًا وهي تتجاوز 12000 جملد..
ولأننا �ض���رنا نعتمد )ال�ض���م( داًلً على )الدين( فال اأظن اأن َمْن يجهل كوركي�س 
عواد �ض���يحتاج اإىل اإعمال فكر كبري لتن�ض���يبه اإىل الديانة امل�ض���يحية رغم اأنه ل 
ينت�ض���ب اإل لوطنه املقد����س )العراق( حتى اإنه ا�ض���تنكر ال�ض���تمارة احلكومية 
التي ت�ضتوجب كتابة الديانة حن ُعّن موظًفًا.. يبدو اأن �ضوؤال )احلكومة( عن 
)الدين( قدمي !!.. وحت�ض�ض���ها من املثقف قدمي اأي�ض���ًا خا�ض���ة اإذا كان خمل�ض���ًا 

للمعرفة ل لل�ضلطة وللوطن ل للحكومة
ودعون���ا نتجاوز احلدي���ث عن كرة موؤلفات���ه واأمانة توثيق���ه ودقة منهجه يف 
ذكر املعلومة: تاأريخية كانت اأم معا�ض���رة، و�ضحبته للجزازات التي ما فارقت 
جيب���ه وهو يتجول ب���ن الكتب واملكتبات وتالقف املعلوم���ات ونتجاوز وفاءه 
الكبري لأ�ض���تاذه العامل الأب ان�ض���تا�س الكرملي.. نتجاوز هذه الأ�ض���ياء ل�ض���عة 
اأطرافه���ا وعم���ق معانيها: املعرفي���ة والثقافية.. ودعونا نتح���دث عن كوركي�س 
عواد الإن�ض���ان املخل�س لوطنه ول� )مدنّيته(.. وما قّدمه الوطن و )الآخر( لهذه 
)الذات(،غري املزّيفة، ونت�ض���اءل: ما ي�ض���ّر مكتبة املتحف لو اأطلقت ا�ض���مه على 
مكتبته���ا بو�ض���فه اأمينها )الأول( وما ي�ض���ّر اجلامعة امل�ضتن�ض���رية لو )عّلقت( 
ا�ضمه على بوابة مكتبتها املركزية ليكون عنوانًا داًل عليها وتباهيًا بهذا ال�ضم 
الكبري؛ الذي خدم رفوفها وكاأنها رفوف بيته ومكتبته اخلا�ض���ة.. وهل حظيت 
املكتبت���ان باأم���ن على خزائنهم���ا كما حظيت���ا بكوركي�س عواد؟! ول�ض���ت متهمًا 
اأو طاعن���ًا باأمانة م���ن جاوؤوا بعده ولكن اأعني ريادته اخلال�ض���ة التي مل تتكرر 
ورمبا لن تتكرر.. نتحدث عن ذلك الإن�ض���ان وعن الف�ض���اء الثقايف الذي عا�ضره 
وعا�س يف ظله وبقي على �ضفته التي ن�ضاأ عليها وتربى يف حجرها ومل تغريه 
التقلبات ال�ضيا�ض���ية والنقالبات ومل ُتغره الإيديولوجيات اأو مل ت�ضوه عقله.. 
نتحدث عن حجم املثقفن غري املوؤدجلن: �ضيا�ض���يًا اأو دينيًا اأو اجتماعيًا.. عن 

غنى املثقف الذي يفتقر اإىل مرجعية اآنية حتميه اأو تدعو له.
اإن العلماء الذين مل يقفوا على باب ال�ضلطان حمكوم عليهم وفق قانون )القدر( 
العراقي بالحتفاء التاأبيني واملدح على منابر املنا�ض���بات اإن كانت الحتفاءات 
ل ت�ض���ر مب�ض���لحة البلد ! ول تهدد اأمنه )الجتماعي( ولعلك تتفق مع �ض���ديقك 
املثق���ف على اأهمي���ة هذه الرم���وز الثقافية العالي���ة وتنوي الكتاب���ة عنها ولكن 

)الثقافة
لي�ض���ت بالني���ات( اإن الوف���اء احلقيقي ي�ض���به وف���اء املت�ض���وفة الزاهدين: عماًل 
و�ض���لوكًا وممار�ضة ووعيًا ومغامرة و�ض���جاعة ومتردًا وحتماًل مل�ضقات الطرق 

امل�ضلوكة وكرة مطباتها ومفاجاآتها..
و�ض���وؤايل الأخري: هل ورث اأبناء عواد ما تركه لهم اأبوهم )الأمن( من )ثروة( 
يف زاوية من زوايا املكتبة؟ اأو اإنها خ�ض���عت للق�ض���ام ال�ضرعي و�ضادرها )قدر( 

الغياب؟!

المليونير كوركيس عواد


