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األب كولفنباخ يستريح اليوم يف "جنته اللبنانية"
رئيس كبير ،قائد ،علم رائد ،عالمة فارقة
في تاريخ اليسوعيين" ،وجه جميل ً
جدا".

بهدوء ،انطفأ االب بيتر هانس كولفنباخ،
الرئيس العام لرهبانية "رفاق يسوع"
(اليسوعيون) من  1983الى  ،2008في
ً
كثيرا قبل  4ايام من
بيروت التي احبها
االحتفال بعيد ميالده الـ ،88وبعد نحو 6
اسابيع من انتخاب الرئيس العام الجديد
للرهبنة األب أرتورو سوسا.
هالة حمصي

الذاكرة المتقدة ،المثقف "الرزين"
ال�ب��اح��ث اب ��دا ،المسافر ال��ى اقاصي
االرض "في مهمة خاصة دائما" .انه
للرهبانية يستقيل،
اول رئيس عام
َ
اول رئ�ي��س ع��ام ُي��دف��ن خ ��ارج روم��ا،
في سابقة تاريخية .الخليفة ال��29
للقديس اغ�ن��اط�ي��وس دي ل��وي��وال،
م ��ؤس ��س ال��ره �ب �ن��ة ،ك� ��ان "ف� �خ ��ورا"
ب��ان يكون من اقليم الشرق االدن��ى
والمغرب العربي ،ولبنان ضمنه .قال
ذلك بنفسه الحد الطالب الدارسين
اللبنانيين خ ��الل ل �ق��اء ف��ي ف��رن�س��ا.
َ
وعندما ق� ِ�ب��ل المجمع ال�ع��ام للرهبنة
لبنان
استقالته ،اختار ان يرجع الى َ
ليبقى فيه اب��دا .وفي ربوعه ُيدفن،
ك �م��ا اراد ،ال �ي��وم االرب� �ع ��اء ف��ي عيد
ميالده ال� ،88في جنازة يشارك فيها
الرئيس العام سوسا.
المثقف الرزين

إن� � ��ه اب� � ��ن ه� ��ول � �ن� ��دا .ه � �ن ��اك ُول� ��د
ك��ول �ف �ن �ب��اخ ف ��ي  30ت.1928 2
ودخ� ��ل ال��ره �ب �ن��ة ال �ي �س��وع� ّ�ي��ة ف��ي 7
أي� �ل ��ول  .1948وص� ��ل ال� ��ى ل�ب �ن��ان،
ل �ل �م� ّ�رة األول� � ��ى ،ف ��ي  1ت.1958 1
ك ��ان اح ��د ارب �ع��ة ش �ب��اب يسوعيين
دارسين "انطلقنا معا في القطار من
ام�س�ت��ردام ال��ى البندقية ،وتعارفنا
ف��ي ال��رح �ل��ة" ،ي�ت��ذك��ر رف�ي��ق السفر
االب تيو فلخت اليسوعي.
ط��وال  5اي��ام ،اب�ح��رت بهم باخرة
"اوسونيا" الى بيروت ،بعد توقفين
في اليونان ومصر" .عندما وصلنا،
ك��ان االن��زال االميركي .وبقينا فترة
ف��ي س �ي��دة ال�ج�م�ه��ور ح�ي��ث تعلمنا
العربية على يد االب الراحل كميل
ح�ش�ي�م� ُ�ي .وب�ع��د ع ��ودة ال �ه��دوء ال��ى
رس �ل �ن��ا ال ��ى ب �ي��روت ،حيث
ال �ب��الد ،أ ِ
بدأنا معا دراستنا الالهوتية" ،يروي.
من اي��ام بيروت الستينات ،عرفه
اي�ض��ا االب ب��ول ب� ��راورز ال�ه��ول�ن��دي.

"انه شخص رزين جدا ،ال يسعى الى
الظهور او جعل اآلخ��ري��ن يتكلمون
ع� ��ن اع � �م� ��ال� ��ه" .ك ��ان ��ا ق ��ري � َ�ب �ي ��ن م��ن
بعضهما البعض ،و"غالبا ما امضينا
ال��وق��ت م�ع��ا ،وت�ش��ارك�ن��ا ف��ي مسائل
روحية .كذلك ،تعاونا في التنشئة
الروحية للراهبات .كان القائد ،وانا
اع��اون��ه" .ذك��ري��ات تلمع ،وتستعاد
االح � � ��داث واالم �ك �ن��ة وال �ت �ف��اص �ي��ل.
"كان وجها جميال جدا" ،يقول.
ف��ي اإلك�ل�ي��ري�ك�ي��ة ال�ش��رق�ي��ة ،ات� ّ�م
كولفنباخ دارسته الالهوتية ،وسيم
ك��اه�ن��ًا ف��ي ب �ي��روت ف��ي  29ح��زي��ران
 1961في كنيسة القديس يوسف
لآلباء اليسوعيين ،بعد  3اع��وام من
وصوله الى لبنان" .كان شابا مثقفا،
ويحب الثقافة" ،الحظ رفاق الدرب
من البداية .العام ّ ،1964
توجه الى
ف��رن�س��ا ل�م�ت��اب�ع��ة دراس � ��ات ع�ل�ي��ا في
األرم �ن �ي��ة واألل �س �ن �ي��ات .ث��م ان�ت�ق��ل
إلى الواليات المتحدة إلنهاء "سنة
اإلب�ت��داء الثالثة" .العام  ،1968عاد
ال��ى ب �ي��روت ح�ي��ث ّ
درس األل�س�ن� ّ�ي��ة
ّ
الكالسيكية في
ال�ع� ّ�ام��ة واألرم �ن� ّ�ي��ة
معهد اآلداب ال�ش��رق� ّ�ي��ة .ث� ّ�م اصبح
م��دي��ر م�ع�ه��د ال�ف�ل�س�ف��ة ف��ي جامعة
ّ
القديس يوسف (.)2
"الديبلوماسي
واالستراتيجي"

ّ
ب� �ي ��ن  1974و ،1981ت ��ول ��ى
م �س��ؤول �ي��ة رئ� ��اس� ��ة إق �ل �ي��م ال �ش��رق
األدن��ى في الرهبنة .في ك،1981 2
ّ
ّ
الشرقي
الحبري
ُع ّين رئيسًا للمعهد
ف ��ي روم � � ��ا .ال� �ع ��ام  ،1983ان� ُ�ت� ِ�خ��ب
خ��الل المجمع ال�ع��ام ال �� 33للرهبنة،
رئيسًا عامًا( .)2كان رجل المهمات
ال ��دق� �ي� �ق ��ة ،ال� �ح� �س ��اس ��ة .ف� ��ي ت�ل��ك
الحقبة" ،ك��ان��ت الرهبنة ف��ي مرحلة
ح��رج��ة" ،ي�ق��ول م��دي��ر م��رك��ز الفنون
ال��روح�ي��ة ف��ي دي��ر سيدة النجاة في
بكفيا االب زك��ي ص��ادر اليسوعي.
ك � ��ان ال �س �ل��ف االب ب � �ي ��درو اروب � ��ي

ادخل "تغييرات كثيرة في الرهبنة،
م�ط�ل��وب��ة م ��ن ال�م�ج�م��ع ال�ف��ات�ي�ك��ان��ي
الثاني .كانت ايجابية ،بحيث ّ
غيرت
وج ��ه ال��ره �ب �ن��ة ب �ي��ن ل�ي�ل��ة وض �ح��اه��ا.
غ�ي��ر ان �ه��ا اخ��اف��ت م��ن ج�ه��ة االدارة
الفاتيكانية ،ومن جهة اخرى رهبانا
في الرهبنة" ،يشرح.
وي�ض�ي��ف" :بانتخاب كولفنباخ،
ك � � � ��ان ال � � � �م� � � ��راد اي� � � �ص � � ��ال ش �خ��ص
ديبلوماسي يعيد توحيد الرهبنة من
ّ
ويحسن العالقات بالفاتيكان
جهة،
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى .وه � ��ذا م ��ا ح�ص��ل.
ك��ان المرمم .نجح في اع��ادة اللحمة
الى الرهبنة عبر تشكيل لجان عدة،
وت �م �ت��ع ب��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة ك �ب �ي��رة مع
البابا الراحل القديس يوحنا بولس
الثاني ،ثم بصداقة كبيرة مع البابا
ال �ف �خ��ري ب�ي�ن��دي�ك�ت��وس ال �س��ادس
عشر وغيره".
رجل الترميم والتخطيط فتح ايضا
ورشة أفضت الى وضع مرجع يجمع
كل قوانين الرهبنة .ويقول صادر:
"كان عمال يوحد الرهبنة .وبات لنا،
في عهد كولفنباخ ،مرجعا قانونيا.
ك��ان رج��ال استراتيجيا م��ن الناحية
االدراية .عرف ان ّ
يوحد وينظم ،الى
جانب ق��درت��ه الديبلوماسية وعلى
ال �ج �م��ع ب �ي��ن االض � � ��اد" .م��ن ص�ف��ات��ه
اي �ض��ا" ،ال �ب �س��اط��ة ،ال �ت �ق �ش��ف ،ال��ى
درجة ان بساطته كانت تصدم رجال
دي��ن ع��رف��وه ...تمتع بديبلوماسية
تريح الناس .كان قريبا من القلب".
الصديق عاد

 25عاما ،رئيسا عاما للرهبنة من

 1983الى  .2008كولفنباخ الجريء
كسر العرف .وفقا لقانون الرهبنة،
الرئيس العام يكون لمدى الحياة.
رغ��م ذل ��ك ،ق��دم اس�ت�ق��ال�ت��ه" ،ع��ازي��ا
ال �س �ب��ب ال� ��ى ص �ح �ت��ه ،وال � ��ى ح��اج��ة
ال��ره�ب�ن��ة ال��ى ت�ج��دي��د ودم ج��دي��د"،
يشرح ص��ادر .وهذا يجعل منه "اول
رئيس ع� َ�ام يقدم استقالته ،االول
ال��ذي ُيدفن خ��ارج روم��ا" .ويتدارك:
"عندما يموت الرئيس العام (مدى
ال�ح�ي��اة)ُ ،ي��دف��ن تلقائيا ف��ي روم��ا".
ول �ك��ن ل �ي��س ف ��ي ح��ال��ة ك��ول�ف�ن�ب��اخ
ال� � ��ذي ل ��م ي �س �ت �ق��ل ف �ح �س��ب ،ان �م��ا
اي �ض��ا "اف �ت �ت��ح ع �ص��را ج ��دي ��دا ،الن��ه
بعد استقالته ،استقال ايضا البابا
بينديكتوس بعد اعوام عدة".
ف��ي ب��داي��ة ال�م�ج�م��ع ال �ع��ام ال� ��،35
ُس��م��ح لكولفنباخ ب��أن ّ
يتنحى عن
ِ
مركز الرئاسة ّ
العامة .في آذار 2008
ع ��اد ال ��ى ل �ب �ن��ان ..و"ب �ق��ي ن�ف�س��ه"،
يقول فلخت .لكنه "عاد بخبرة حياة
ض�خ�م��ة .ل��م ت�ك��ن خ �ب��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة او
ايطالية ،بل عالمية .سافر في كل
ارجاء العالم ،حيث كان اليسوعيون
ي �ع �م �ل��ون .وك ��ان ��ت زي � ��ارات � ��ه ك�ل�ه��ا
تقريبا من اجل مهمة خاصة ،قضية
معينة" .الصديق القديم "نضج"،
ع�ل��ى ق��ول��ه" .ك ��ان رج��ال ح�ق��ق خبرة
ّ
ي�س��وع�ي��ة ع��ال�م�ي��ة .ت�م��ك��ن ف��ي كل
مكان من ان يكون َمفهوما ،ومن ان
َي َ
فهم بدوره ايضا".
"أنا في الجنة"

رغم اعوام الفراق ،بقي لبنان عزيزا
ع�ل��ى ال�ق�ل��ب .واص ��ر كولفنباخ على

ال �ع��ودة ال�ي��ه ،ف��ور ق�ب��ول استقالته.
"ه �ن��ا ب ��دأ رس��ال �ت��ه االرم �ن �ي��ة وت�ع�ل��م
االرم �ن �ي��ةُ ،ور ِس� � ��م ك��اه �ن��ا بالطقس
االرم� �ن ��ي .ع ��اش ف��ي ل�ب�ن��ان ن�ح��و 22
س�ن��ة .شعر ب��ان��ه ينتمي ال �ي��ه ،وان��ه
ب �ي �ت��ه .ف �ق��رر ال� �ع ��ودة ال� �ي ��ه" ،يفيد
صادر .خالل لقاء للطالب الدارسين
في باريس العام  ،1994اقترب منه
كولفنباخ في ختام مداخلة له" .قال
لي :انا فخور بأن اك��ون من اقليمك.
واج �ب �ت ��ه :ان� ��ا ف �خ��ور ب� ��أن اك � ��ون في
رهبنتك".
فخره المعلن بهذا االنتماء ّتوجه
ب�ك��الم آخ��ر ب�ع��د ع��ودت��ه ،اث��ر تلقيه
ات�ص��اال م��ن ال �خ��ارج لالطمئنان اليه
بعد حصول تفجير في بيروت" .انا
ف��ي الجنة" ،أج��اب .ف��ي رأي ص��ادر،
"ب�ل��غ كولفنباخ نضجًا روح�ي��ًا جعله
قادرا على الشعور بالجنة ،اينما ُوجد.
هذه عالمة للناس واليسوعيين".
سنوات الظل

ف��ي دي��ر ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف لآلباء
ّ
اليسوعيين ف��ي ب�ي��روت" ،م��أ وقته
ب��اه �ت �م��ام��ات ث �ق��اف �ي��ة .ع �م��ل ع�ل��ى
ال�م�ل�ف��ات االرم �ن �ي��ة ب��اه�ت�م��ام كبير.
ب�ق��ي دائ �م��ا ام�ي�ن��ا ل �ه��ذه ال��رس��ال��ة"،
يقول ّبراورز .في النبذة عنه" ،مارس
م� �ه� �م ��ات م� �ت� �ن � ّ
�وع ��ة ،ك ��ال ��وع ��ظ ف��ي
ّ
الروحية أو المشاركة في
الرياضات
ندوات ومؤتمرات ،الى جانب أعمال
خاصة بالتراث األرمني في المكتبة
ّ
الشرقية وم��رك��ز التوثيق والبحوث
ّ
المسيحية (.)CEDRAC
ال�ع��رب� ّ�ي��ة
ك ��ذل ��كّ ،أم � � ��ن ،خ� ��الل اع � � ��وام ع ��دة،

ّ
لرهبانية القلبين
اإلرش ��اد ال��روح��ي
األقدسين"(.)2
ولكن رغ��م ك��ل ه��ذه االهتمامات
"آث��ر ان يبقى ف��ي سنواته االخيرة
ف ��ي ال� �ظ ��ل .ك��ان��ت ح �ي��ات��ه م�ن�ع��زل��ة
ال ��ى ح ��د م ��ا ،الن ��ه ك ��ان رأى ال�ع��ال��م
كله" ،يقول فلخت .اصدقاء آخرون
الحظوا االمر نفسه" .اختار الصمت
وال �ه��دوء .اراد ان يبقى ف��ي الظل.
لكنه ل��م يفلح ف��ي ذل��ك دائ �م��ا،"...
يقول براورز ضاحكا.
وك �م��ا ع� ��اش ب �ت �ك �ت��م ،ب�ب�س��اط��ة،
انطفأ بهدوء ،على مهل .ب��راورز هو
ال��راه��ب ال��ذي ّادى ل��ه ،عند سريره،
م�ش�ح��ة ال �م��وت��ى ،ق �ب��ل ان ينطفئ
(ال�س�ب��ت  26ت .)2ك��ان ع��ائ��دا من
سفر" ،واول امر فعلته عند عودتي
ه��و ال �ق��اء التحية ع�ل�ي��ه ،وان اصلي
ل��ه م�ش�ح��ة ال �م��وت��ى ف��ي مستشفى
اوتيل ديو .قالوا لي انه كان ينتظر
عودتي قبل ان يغادر .وه��ذه اشارة
شخصية" .وي�ت��دارك" :ثمة الكثير
الكثير للقول عنه .كان وجها جميال
جدا".
( )1تقيم الرهبنة اليسوعية جنازة

لالب كولفنباخ الساعة  3:00بعد
ظهر اليوم األربعاء في كنيسة

مدرسة سيّ دة الجمهور .وبعد

الصالة ،تقبل التعازي في صالون

المدرسة حتّ ى السابعة مساء.

( )2نبذة عن حياة االب بيتر هانس

كولفنباخ نشرتها الرهبانية اليسوعية.
hala.homsi@annahar.com.lb

