
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، 
) CEMAMالحديث ( في الحلقة الخاّصة التي عقدها مركز البحوث للعالم العربيّ 

 كانون األّول 14اليسوعّي، في  (John Donohue) حول ذكرى األب جون دونوهيو
من ب.ظ، في قاعة جوزف زعرور، في َحَرم  4،30، عند الساعة 2022 (ديسمبر)

  العلوم اإلنسايّة.

كان  (Donohue)) دونوهيو  Jack (المعروف بجاك(John) األب جون 
 وورسترا إلى الشرق حيث حّط رحاله في بغداد آتيًا من بالحقيقة حاج 

 وترعرع 1926 السنة هاُولد في التي  )Massachusetts( في ماساشوستس
الحساب والمنطق  موادّ وذهب إلى المدرسة الكاثوليكيّة الكتساب 

لى هولي كروس كولدج إثّم انتقل  ،والقواعد الغراماطيقيّة واآلداب
)Holy Cross(  حيث عمل في حقل البحريّة ثّم إلى المدرسة الحربيّة ،

وذلك على متن الطّراد  1946والسنة  1943اإلشارة بين السنوات 
)Robert K. Huntington ،( ّوبعد سنوات الطّراد وحياة برتبة مالزم حربي .

بعد من التباهي برتبة أالعسكر، فّكر جون دونوهيو بأّن معنى الحياة هو 
عسكريّة وبمستقبل باهر في مجال إدارة الحروب، فأخذته الحمية مثل 

خمسة ، وهو الوحيد كصبّي بين (Ignace de Loyola) أغناطيوس دولويوال
ن يأوالد، بأن يترك كّل شيء، وأن يلتحق بعسكر من نوع آخر، يسوعيّ 

في خدمة يسوع المسيح، ملك المجد. وبالتالي فإنّه أخذ وجهة دير 
) بمقاطعة Lenox) في لينوكس (Shadow brookاالبتداء في شادو بروك (

  ات ثّم انتقل إلى وستونيّ نماساشوستس حيث أتّم تدّربه على الروحا
(Weston)  حيث درس الفلسفة القانونيّة والالهوت المقدّس فحاز على ،

، 1959كاهنًا في حزيران  سيمالليسانس بداية ثمّ على الماستر وبعد ذلك 
فانتقل بعدها سريعًا إلى بغداد لدراسة اللغة العربيّة في دير القدّيس 

عاد إلى بوسطن حيث انكّب على دراسة يوسف لآلباء اليسوعيين، ثّم 
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، 1966الدكتوراه في جامعة هارفارد حيث حاز عليها في السنة 
الوسيط مادّة  في التاريخ العربيّ ضوع الشيعة والواضح إنّه اختار مو

في  ذلك المذهبلى إلبحثه في حين لم يكن الكثيرون يعيرون االنتباه 
  العراق وإيران.

ن يّ ستر وجون دونوهيو عُ رووكانوا خمسة يسوعيين وصلوا بغداد من 
قبل االنقالب الذي  ونيّف، أي في سنة واحدة 1967رئيًسا للبعثة في 

أوصل حزب البعث إلى الحكم. يقول جون دونوهيو في جلسة بين رفاق 
في السنة  )Holy Cross Magazine( ونشرتهافي بغداد وقد سّجلتها  األمس
قد  1976منذ السنة : إتّهمنا بأننّا جواسيس ولقد كانت الحكومة 2016

بغداد لكي نبني عليها جامعة الحكمة حيث أنشأنا  أعطتنا أرًضا جنوبيّ 
كليّة الهندسة وكليّة إدارة األعمال وكان في بغداد حوالي الستّون يسوعيا 

) الذي وصل عدد Bagdad College( الـ ندير 1932 عامحيث كنّا منذ ال
، 1969ة طالّبه إلى أكثر من ألف تلميذ. حسنًا أنّهم طردونا في السن

و  1969إذ إّن السنوات التي تلت وخصوًصا بين الـ ساعة  48وخالل 
جن قد تل ومن سُ تل قد قُ فظيعة على العراقيين فمن قُ  يّاًماأ، كانت 1975

كان حزب البعث يفتّش عن األعداء ال بل كان يخترعهم ولقد جن،  سُ 
كثيرون من األصدقاء اغتيلوا والخوف من الموت تغلغل في  .اختراًعا

ألنّه كان على دنا" لبجصنا خلّ "يقول  األب دونوهيو كّل النفوس، وكأنّ 
  اقتناع بأنّهم ولو بقوا في بغداد لكانوا نالوا نصيبهم من الحكم األعمى.

ويقول مستذكًرا تلك األيّام في النّص نفسه: أتذّكر الليلة األولى التي 
وصلت فيها إلى بغداد. قال لي الرفاق اليسوعيّون: عليك النوم على 

عتقدت أّن ذلك كان قصاًصا أو مقلبًا من المقالب. الواقع أّن إالسطح، 
كان قاسيًا جدا. وقلت لهم: الجميع كانوا ينامون على السطح ألّن الحّر 
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 كيف ننام على السطح؟ وماذا نفعل إن أمطرت السماء؟ فضحك الجميع
  قائلين أّن ال مطر في أيّام الصيف.

قس ليس هو نفسه في بغداد طال مطر أيّام الصيف صحيح! وأّن ال
وجودي في بغداد،  الواقع، يتابع دونوهيو بأنّ .  )Worcester( سترروو

وبداية تعّرفي إلى العادات ومجريات األمور جعالني أرى العالم من 
زوايا مختلفة. ُولدت في ووستر وتكّونت ضمن مدارسها وجامعاتها. 

وورستر.  من إالّ أّن بغداد أظهرت لي العالم باختالف ما كنت أراه
مة كنت فعندما كنت أدرس العربيّة، كنت أرى عالـًما آخر في كّل كل

اكتسبها ومع كّل معنى كنت أصل إليه. تعلّمت أن ُصور العالم هي 
مترابطة االرتباط الوثيق باللغة وبالتالي تختلف من مكان إلى آخر. لقد 

من بغداد وأعتقد أّن ذلك تغيّرت رؤيتي للعالم بصورة جذريّة انطالقًا 
 )CEMAM( ونفهم من هنا لماذا أّسسس دونوهيو الـ التغيير كان لألفضل.

ولماذا كان يبحث في عشرات  ،(Bob Campbell) كمبلرفيقه بوب مع 
ولماذا كان يهتّم  واالجتماعيّ  الصحف المحليّة حقيقة الموقف الثقافيّ 

   بالترجمة بين لغة وأخرى.

جاك دونوهيو انتقل من بغداد إلى بيروت، أيًضا إلى عالم مختلف بعض 
اللغة وهو من يفهم خصوصيّة المكان  الحقيقيّ  الشيء عن بغداد. فالحاجّ 

  والسّكان، وهذا ما خبره جاك دونوهيو، ومعروف بما حقّقه في بيروت.

بقي عسكريا  –ولم أكن أعرف أنّه كان عسكريا   -جاك دونوهيو 
محاربًا طيلة حياته تحت علم آخر وفي مركب آخر، مركب النظرة 

المحبّة العطوفة، مركب  ة الشاملةالصحيحة ال الفوقيّة، مركب األخوّ 
  الخير والسالم والفرح.
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جاك دونوهيو، في ذكراك رحلة متعدّدة األبعاد، نرى بشكل أوضح 
كيف كنت ترى مجريات األحداث وكيف كان التاريخ يتكلّم بواسطتك 

  عن نفسه وعن غده.

فإنّك  متقاعدًا،ستر رووفي يوم معيّن إلى  َت ُعدجاك دونوهيو وإن 
، وتشاطر وجعه وآالمهيعاني ما يعانيه الذي ذا الشرق بقيت شاهدًا له

إلى الشرق  حاجّ اليوميّة معهم. فعلى عالقة مودّة وتبقى تفّكر بأصحابك 
  بدّ له أن ينظر دوًما إلى مصدر النور. ال

  


