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كنيسة األقيصر
بين الكثبان وللخراب

كربالء ـ وليد الصالحي

عــلــى بــعــد نــحــو 70 كــيــلــومــتــرًا من 
ــــاء، جــنــوبــي  ــربــ ــ مــــركــــز مـــديـــنـــة كــ
الـــــعـــــراق، تـــقـــع بــــن تـــــال وكــثــبــان 
ــيـــة، فــــي واحــــــة عــــن تـــمـــر، إحــــــدى أبــــرز  ــلـ رمـ
املــعــالــم الــتــاريــخــيــة املــكــتــشــفــة فـــي املــنــطــقــة، 
وهـــي كنيسة األقــيــصــر، الــتــي يــعــود تــاريــخ 
للمياد. ورغــم  الخامس  الــقــرن  إلــى  بنائها 
حــقــيــقــيــة  ــــاوالت  ــــحـ مـ أي  أن  إال  أهـــمـــيـــتـــهـــا، 
إلضافة الكنيسة على الئحة املواقع األثرية 
لم  عليها،  الحفاظ  العمل على  أو  العراقية، 
تــجــر لــغــايــة اآلن بــحــســب خـــبـــراء وبــاحــثــن 
الجديد«،  »العربي  إلــى  تحدثوا  كرباء  في 
كموقع  الكنيسة  إلــى  االلتفات  أهمية  حــول 
أثري موغل بالقدم، وتكاد تكون األقدم في 
شف موقع الكنيسة من 

ُ
العراق املكتشف. اكت

آثــار عراقين نهاية سبعينيات  قبل خبراء 
القرن املاضي، وتعد فعليًا آخر االكتشافات 
ــقـــة، وجـــــــرى تـــوثـــيـــق جــمــلــة  ــلـــك املـــنـــطـ فــــي تـ
دراســات حولها، تشير إلى أنها شيدت في 
الــقــرن الــخــامــس لــلــمــيــاد، مــن قــبــل الطائفة 
النسطورية في ظل دولة املناذرة اللخمين. 
يــطــلــق عليها حاليًا  الــتــي  الــكــنــيــســة،  تــضــم 

يلقي كل مسؤول اللوم على اآلخر في ما يخص إهمال المبنى )العربي الجديد(

كــنــيــســة األقــيــصــر )تــصــغــيــر لــكــلــمــة قــصــر(، 
قاعة ضخمة وممّرًا في الوسط، مع ما يبدو 
أنـــهـــا كـــراســـي مــبــنــيــة لــلــمــصــلــن، مـــع غــرف 
عــلــى الــجــوانــب ومــمــرات لــلــمــشــاة، وتنتهي 
بــمــحــراب فــي نهاية املــمــر، يتجه رأســـه إلى 
بــيــت املـــقـــدس، وهــــو نــفــس االتـــجـــاه ملــقــدمــة 
الكنيسة التي تنحرف قليا باتجاه الشمال 
الكنيسة على  بنيت  القدس.  الغربي، حيث 
ــو الـــبـــنـــاء الــعــراقــي  الـــطـــابـــوق املـــفـــخـــور، وهــ
الرافدين  القديم في جميع حضارات وادي 
واآلشــوريــة،  والسومرية  واألكــديــة  البابلية 
ــرة. كــمــا  ــأخــ ــتــ ــارات املــ وصـــــــواًل إلـــــى الــــحــــضــ
ــــود مـــدفـــن فــي  كــشــفــت الــتــنــقــيــبــات عــــن وجــ
محيط الكنيسة وقبو تحت األرض، وتظهر 

كتابات بالسريانية على بعض الجدران.
ــعـــرض املــــوقــــع بـــعـــد االحــــتــــال األمـــيـــركـــي  تـ
مــن قبل  إلــى عمليات عبث واســعــة  للعراق 
الكنوز،  عن  بالبحث  ومهووسن  لصوص 
إلــى تخريب  الكنيسة وحــرمــهــا  وتــعــرضــت 
وحـــفـــر ونـــبـــش مــــن قـــبـــل تـــلـــك الـــعـــصـــابـــات. 
لـــم تــقــدم أي مـــن الــحــكــومــات  ولــغــايــة اآلن، 
املــتــعــاقــبــة فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي عــشــرة 
املــاضــيــة أي مـــبـــادرة لــلــحــفــاظ عــلــى املــوقــع، 
وإزالة التشوهات منه أو منع العبث به، بما 

في ذلــك تخصيص قــوة أمنية ملنع وصول 
اللصوص إلى املكان.

ويــقــول الخبير األثــــري فــي مــديــنــة كــربــاء، 
مـــاجـــد الـــخـــيـــاط، فـــي حـــديـــث إلــــى »الــعــربــي 
يزورها  كــان  األقيصر  كنيسة  إن  الجديد«، 
الكثير من املسيحين العراقين في كل عام، 
السنوات  في  لكن،  فيها.  القداس  ويقيمون 
إليها  لم يعد يصل  األخيرة بعد االحتال، 
أحــد بسبب اإلهــمــال الـــذي أنهكها مــن قبل 

الجهات املعنية وجعلها مهجورة.
ــيـــســـة مــــهــــددة  ــنـ ــكـ الـ الــــخــــيــــاط أن  ــــح  يـــــوضـ
بـــاالنـــدثـــار تــمــامــًا، وإذا لـــم تــتــوفــر جــهــود 
إذ  للغاية،  األمـــور سيئة  تكون  قــد  عاجلة، 
أقــل تقدير  لها على  ال توجد حتى حماية 
مـــن عــصــابــات الــحــفــر، رغــــم أنــهــا مـــن أقـــدم 
ــــط. يــتــابــع: »ال  الــكــنــائــس فــي الــشــرق األوسـ
إضافة  على جدرانها،  الكتابات  آثــار  تــزال 
ــو مــرتــفــع عـــن بــاقــي  إلـــى وجــــود املـــذبـــح وهـ
أرضية الكنيسة، ومن الجيد أن يكون هناك 
تسليط لــلــضــوء مــن قــبــل وســيــلــة إعــامــيــة 
فــــوات األوان«. وبــعــد عـــدة مــحــاوالت  قــبــل 
للتواصل مع املسؤولن في بغداد للتعليق 
على الخطر الذي يتهدد هذا املوقع األثري 
املهم، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لـــ
إن املــــوقــــع مــــن مـــســـؤولـــيـــة ديـــــــوان الـــوقـــف 
املسيحي، وهو ما نفاه مسؤول في الديوان 
يــتــم تسليمه  أثـــــري ولــــم  املـــوقـــع  إن  وقـــــال 

للديوان من هيئة اآلثار.
في املقابل، قال مدير دائرة آثار كرباء، أحمد 
الـــجـــديـــد«، إن كنيسة  »الــعــربــي  لـــ الــعــابــدي 
اآلن ضمن الئحة  لغاية  تــدرج  لــم  األقيصر 
ــم سعينا  ــ ــاف: »رغـ ــ ــ ــراقـــي. وأضـ ــعـ الــــتــــراث الـ
املركزية  الحكومية  للجهات  ومــنــاشــداتــنــا 
إال  الكنيسة،  ترميم  لــغــرض  أمـــوال  لتوفير 
الــجــهــات تتجاهل دعــواتــنــا بحجة  أن هــذه 
عدم توفر األموال في خزينة الدولة«، مبينًا 
ــوات لــوفــود  ــ أن املــديــريــة وجــهــت أخـــيـــرًا دعـ
مسيحية لزيارة الكنيسة للفت األنظار إلى 

أهميتها وترميمها.
وحول ذلك، يؤكد جاسم محسن، أحد سكان 
بـــلـــدة عـــن تـــمـــر، بــأنــهــم يــتــمــنــون لـــو بقيت 
تــحــت األرض غــيــر مــكــتــشــفــة لـــكـــان أفــضــل، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــثــيــر من  ويــضــيــف لـــ
بالبحث والحفر  الجبلية هنا، تبن  التال 
أنها من املواقع األثرية«. ويعلق: »لكن هذه 
الــعــراق األحــيــاء ليس لهم قيمة،  الفترة في 
احترام  املسؤولن  مــن  ننتظر  أن  فــا يمكن 

اآلثار أو االهتمام بها«.
ــى أن ســــيــــاحــــًا أجــــانــــب  ــ ــ ــيـــر مـــحـــســـن إلـ يـــشـ
ــيــــن كــــانــــوا يــــقــــصــــدون املــــكــــان قــبــل  ــراقــ وعــ
ــت املـــنـــطـــقـــة  ــ ــانــ ــ االحـــــــتـــــــال األمــــــيــــــركــــــي، وكــ
اآلن  »أمـــا  محمية ومــخــدومــة بشكل جــيــد؛ 
وحتى  للنهب.  عــرضــة  خــربــة  مناطق  فهي 
الـــســـيـــارات الــعــســكــريــة الــثــقــيــلــة ال تــحــتــرم 
خصوصية املكان وتدخل وتخرج مع عبث 

كبير تخلفه وراءها«.

تعرضت الكنيسة 
ومحيطها بعد 

االحتالل األميركي 
للعراق إلى عمليات 

عبث واسعة من قبل 
لصوص ومهووسني 

بالبحث عن الكنوز

■ ■ ■
الكنيسة مهددة 

باالندثار تمامًا، وإذا لم 
تتوفر جهود عاجلة، 
قد تكون األمور سيئة 

للغاية، إذ ال توجد 
حتى حماية لها من 

عصابات الحفر

■ ■ ■
كان يزورها الكثير من 
املسيحيني العراقيني 
في كل عام، ويقيمون 

القداس فيها. لكن، 
في السنوات األخيرة 
بعد االحتالل، لم يعد 

يصل إليها أحد بسبب 
اإلهمال

باختصار

ككثير من المواقع األثرية في العراق، وربما في العالم العربي، تنتصب كنيسة األقيصر، التي تبعد سبعين كيلومترًا عن كربالء، 
وحيدًة وسط الكثبان، وسط إهمال شديد من جميع الجهات المختصة

هوامش

معن البياري

تسميتها  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  من  بديعا  جاء 
الــعــام  املــوســيــقــار بــاتــريــك المـــا )1940( شــخــصــيــة 
ــاٌج  ــ ــم وّهـ ــ 2021 الــثــقــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــذا االسـ
ــثــقــافــي، اإلنـــســـانـــي والــجــمــالــي،  فـــي مــجــرى الــفــعــل ال
البادرة  وأن  سيما   ،

ّ
مستحق وتكريُمه  الفلسطيني، 

 لــتــكــريــم املـــؤلـــف املـــوســـيـــقـــي، الــتــلــحــمــي، 
ٌ
هــــذه تـــالـــيـــة

 50 من  أكثر  منذ  اإلقامة  الباريسي  املولد،  املقدسي 
عــامــا، بــوســام الــثــقــافــة والــعــلــوم والــفــنــون )مــســتــوى 
الـــتـــألـــق( فـــي 2016. وســيــمــا أيــضــا وأيـــضـــا أن هــذا 
الفنان زاهٌد عن أضواء اإلعالم، ومنقطٌع لشغله، ليس 
أيضا  وإنما  املوسيقية،  املقطوعات  تأليف  في  فقط 
في إنجاز األبحاث واملؤلفات في املوسيقى والفنون 
الفلسطينية. غير أننا نجُدنا نسأل عن هذا االحتفاء 
بالرجل، ماذا يعني بعد تسميته تلك في اليوم الوطني 
للثقافة الفلسطينية، 13 مارس/ آذار املاضي، هل من 
اإلعالن  يتبع هذا  منتَجه ومنجَزه،  آخر يخّص  فعل 
الذي قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في غضونه، 
لها دور كبير في  املوسيقية كان  إن »منجزات الما 
التأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية، وعلى عمق 
ارتباط هذا الشعب بأرضه، ..«؟ ويسّوغ السؤال إننا 
حتفى 

ُ
لم نصادف منذ أربعة شهور نشاطا معنيا بامل

به. ما قد يعود إلى أوضاع الحال الفلسطيني الصعبة 
تحت االحتالل )وغير االحتالل(، وأيضا شّح املوارد 
ن الفلكلورية 

ّ
املالية وتدافع األولويات، ناهيك عن توط

اإلنشائي  باالحتفاء  االكتفاء  املعلومة،  الفلسطينية 
)عــلــى ضــرورتــه بــاملــنــاســبــة( مــن دون عــمــٍل يــعــّززه، 

سيما في الشأن الثقافي. 
ولــكــن، فــي الــوســع ابتكار اجــتــهــادات أخـــرى، وأظــن أن 
قـــادر عليها، من  أبــو سيف  الــوزيــر عــاطــف  صديقنا 
فيها  يتم  المــا،  بباتريك  كبرى  احتفاليٍة  إقامة  قبيل 
تقديم »أوبرا كنعان«، منجزه الفريد منذ أكثر من 20 
في  الفصحى(  بالعربية  أوبــرا  أول  إنها  )قــرأنــا  عاما 
عاصمٍة عربية تستضيفها )القاهرة، الدوحة، الكويت، 
الــوزارة،  مع  املشترك  بالتعاون  أمثلة(،  الرباط،  عّمان، 
ُرعــــاٍة أو جــهــاٍت فلسطينيٍة وعــربــيــٍة مــيــســورة،  ومـــع 
داعــمــة للفعل اإلبــداعــي عــمــومــا. وفــي الــُوســع، أيضا، 
املـــبـــادرة إلـــى تــرجــمــة كــتــاب بــاتــريــك المـــا »املوسيقى 
الــعــام  بالفرنسية  )الـــصـــادر  الفلسطينية«  الشعبية 
جديدٍة  إضــافــٍة  أو  بمقدمٍة  وإْن  العربية،  إلــى   ،)1983
الكتاب  العربي. وكذا  للقارئ  املؤلف، ونشره  إليه من 
الــــذي ســاهــم فــيــه »الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة« )الـــصـــادر 
بــالــفــرنــســيــة فــي 1981(. وجــمــع مــقــاالتــه ودراســـاتـــه 
بإشرافه.  وترجمتها،  أجنبية،  ودوريـــاٍت  في صحٍف 
ومقطوعاته  ألعــمــالــه  وتــســجــيــالٍت  شــرائــط  وتيسير 

والسياب  درويـــش  ملحمود  أشــعــار  )منها  املوسيقية 
وأدونيس( وتلحيناته األوركسترالية. .. بمثل مبادراٍت 
كهذه )وغيرها(، من املأمول أن تشترك في إنجازها 
، لن يبقى تكريم باتريك 

ٌ
 ومؤّسسية

ٌ
مجهوداٌت فردية

ــا عـــن تــســمــيــتــه شــخــصــيــة الــعــام  ــا خـــبـــرا عـــارضـ المــ
الثقافية الفلسطينية ُينشر في وقته، ثم ُينسى. وفي 
الوجوب  الحاجة شــديــدة  إن  املقالة  هــذه  ظــن صاحب 
للمدعّو إليه هنا، بالنظر إلى اإلهمال املريع للموسيقى 
في االنشغاالت الثقافية الفلسطينية، سيما من اللون 
ــف تنويعاٍت 

ّ
يــؤل لــم  أبـــدع فيه باتريك المـــا، فهو  الـــذي 

اة أو املموسقة، وإنما 
ّ
على الفلكلوريات الشعبية املغن

فها عربية وبروح عربية، صدورا عن 
ّ
قّدم معزوفاٍت أل

م في باريس في 
ّ
خبرٍة موسيقيٍة غربية. وهو الذي تعل

عشرينياته، ثم طّور معرفته وتجربته، مهجوسا، في 
مغتربه املديد في فرنسا، بالهوية العربية وبفلسطني. 
الذي أحدثته  الكبير  التأثير  وقد تحّدث غير مرة عن 
املوسيقية  مؤلفاته  أولـــى  فكانت   ،1967 هزيمة  فيه 
ــنــــوات، عــن  ــــســ ــه انــــصــــرف، بـــعـــض ال ــ ــا، غـــيـــر أنـ بـــعـــدهـ
من  النضالي  اإلعالمي  الفعل  إلــى  اإلبداعية  مشاغله 
أجل فلسطني، مع نخبة ناشطة في فرنسا، وانضوى 
فـــي حــركــة فــتــح. وفـــي زيـــاراتـــه إلـــى فــلــســطــني، تــالــيــا، 
ضيف في احتفالياٍت محدودة، وساهم في الدفع 

ُ
است

وهو  املــوســيــقــى،  فــي  مــوهــوبــني  فلسطينيني  بشباب 
الرائد،  الذي تبّدت، في طفولته، موهبته برعاية والــده 
الفاتيكان،  مــن  واملــكــّرم  الكنسّية  املوسيقات  عـــازف 

أوغسطني الما.
إلى  الفلسطينية وصلت  الثقافة  إن  باتريك المــا  قــال 
مستوياٍت عليا بفعل مبادراٍت شخصية، فقد اعتمد 
الجّبارة كما  أعمالهم،  أنفسهم إلنجاز  املثقفون على 
ها. وقــد أصـــاب فــي رؤيــتــه هـــذه. تجول 

َ
وصــف بعض

فــي خــاطــره، كما قــال، فكرة مــشــروٍع جماعيٍّ كبير، 
يحضر  قديرون،  فلسطينيون  مبدعون  فيه  يشترك 
ينشغل  واملوسيقى،  والتصوير  واملسرح  الشعر  فيه 
من   .. املــحــتــلــون  دّمـــرهـــا  الــتــي  الفلسطينية  بــالــقــرى 

يتلقف الفكرة؟ من يكّرم باتريك الما جّديا؟

باتريك الما... فلسطين والموسيقى

وأخيرًا

اسم وّهاٌج في مجرى 
الفعل الثقافي، اإلنساني 
والجمالي، الفلسطيني، 
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