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األب كوربون
مركز الشرق المسيحي يستذكر
ّ
صدى البلد

ً
ً

ّ
احتفل ك��ل م��ن م��رك��ز الشرق
ّ
المسيحي ّللبحوث والمنشورات،
التابع لجامعة ّ
القد يس يوسف،
ّ
و”مؤسسة جان كوربون” بإقامة
ط��اول��ة مستديرة وتوقيع كتاب
“اله���وت ال���روح ال��ق��دس بحسب
جان كوربون ،الهوت االفخارستيا
والتأليه” ،بحضور النائب البطريركي
العام المطران بولس الصياح وحشد
وتلمذة
من رجال الدين والعلمانيين
ّ
األب ك��ورب��ون وأص��دق��ائ��ه وط��لب
ومهتمين.

اللغة والموضوع

ً

بداية ّ
َ
سيكينغ
رح��ب األب توم
ً
اً
خصوصية
شارحا
اليسوعي بالحضور
ً
اللقاء من ناحيتي اللغة والموضوع،
ّ
الفرنسية
فالمداخلت ألقيت باللغة
وصاحبة الكتاب ّ
ّ
تحدثت باإلنكليزية
ّ
وتمت الترجمة الفورية إلى العربية.
الموضوع فهو األب جان كوربون
أما
ّ
ال��ذي شكل محور األمسية فهو
بعد ستة عشر اً
عاما على غيابه ال
يزال يحظى باإلجماع حول أفكاره
واللهوت الذي ّ
قدمه وعيشه لكل
ما كان ينادي به.
ّ
تحدث األب غابي الهاشم تلميذ
األب ّ ج��ان ك��ورب��ون ع��ن “ال��رج��ل
العل مة ،اللهوتي ،المسكوني،

ً

وتوقفت بشعلني عند الكتاب
وأقسامه والمقاربة التي اعتمدتها
المؤلفة األخ���ت سانيجا ج��وزف
كوفايل“ .يتألف الكتاب من خمسة
أقسام :نظرة عامة على اللهوت
والليتورجيا؛ مصادر اله��وت روح
ق��دس األفخارستيا؛ اله��وت روح
ق��دس االح��ت��ف��ال باالفخارستيا؛
االفخارستيا ّ
تذو ق التأليه؛ تقييم
نقدي للهوت االفخارستيا.
ثم انتقلت للكلم على محاور
الكتاب ومن خللها على المقاربة
ً
ً
التي قامت بها المؤلفة للهوتي
األب كوربون وخصوصيته ومدى
قدرتها على بلوغ األب��ع��اد التي
رمى إليها .وأنهت مداخلتها بنقد
الكتاب.

ّ

ً

ً

ّ
كوفايل توقع كتابها

USJ

المعلم الروحي ،الليتورجي ،واألب
ً
“نجتمع الليلة حول الرجل
(أبونا)”.
فكره ّوعمله” واعتبر هاشم أننا
مدعوون إلى اكتشاف ثراء حياته
“المسكوبة” في خدمة “كنيسة
العرب كما كان يحلو له أن يدعوها،
ّ
التعمق في فكره ّ وتقدير
وإل��ى
تأثيره في كنيستنا” .وفند هاشم
مؤلفات األب كوربون وإسهاماته
من خلل المقاالت والدراسات كما
دعاه “يوحنا اإلنطاكي” ّ
لشدة ّ
حبه
للكنيسة المشرقية.

لقاء أول

ُ
واختتم اللقاء بكلمة المؤلفة
األخ���ت سانيجا ج���وزف كوفايل
اآلتية من الهند والتي روت سبب
اخ��ت��ي��اره��ا اله���وت األب ك��وروب��ن
لتدرسه مستذكرة لقاء ها األول
ب���ه ،وه���و ع��ن ط��ري��ق أح���د كتبه
اً
شخصيا ،ورحلة
فهي لم تعرفه
اً
موضوعا ألطروحتها .كما
اختياره
شكرت األخت كوفايل مركز الشرق
ّ
المسيحي للبحوث والمنشورات على
ّ
كل ما ّ
قدمه من جهد لوالدة الكتاب
وتحضير اللقاء .وانتقلت بعد ذلك
إلى توقيع الكتاب.

