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عودة إلى األب لوسيان َّكتان اليسوعي
وضع حجر "أوتيل ديو" وأنشأ مزار حريصا
روزيت فاضل

تعكس مجموعة الصور والوثائق
ف ��ي ال �م �ع��رض ال� �خ ��اص ع ��ن األب
لوسيان َ
كتان اليسوعي Lucien
 )1929 - 1851( ،Cattinمفهوم
ال�ع�ط��اء ال�ح�ق�ي�ق��ي ال ��ذي ن ��ادى به
السيد المسيح ،عطاء القلب ،قبل
أن ي�ك��ون ع�ط��اء ال�ي��د ال�ت��ي تبحث
عمن ي��راه��ا ،فتكون بذلك أخ��ذت
أج� ��ره� ��ا .ع� ��اش ال� ��راه� ��ب األن� �س ��ان
ال �س ��وي �س ��ري ف ��ي خ ��دم ��ة ل �ب �ن��ان،
ووض ��ع ح�ج��ر أس ��اس لمستشفى
أوت�ي��ل دي��و ،وأس��س كلية الطب
في الجامعة اليسوعية ،وساهم في
إنشاء مزار سيدة حريصا.
ودع� ��ا رئ �ي��س ج��ام �ع��ة ال�ق��دي��س
ي � ��وس � ��ف األب س � �ل � �ي ��م دك � � ��اش
ال �ي �س��وع��ي وس �ف �ي��ر س��وي �س��را في
لبنان فرنسوا ب ��اراس ،ال��ى افتتاح
المعرض السابعة غد الثلثاء  2أيار
ف��ي قبو كنيسة القديس يوسف
لآلباء اليسوعيين ،ش��ارع مونو في
األشرفية .ويأتي ه��ذا التأريخ عن
األب ك� َ�ت��ان ،ال ��ذي ات�خ��ذ اإلن�س��ان
ف��ي ح�ي��ات��ه ال��واق�ع�ي��ة م��وض��وع��ًا ل��ه،
كفرصة ليكتشف الجيل الناشئ
دور هذه القامة الوطنية ودوره في
م�س��اع��دة المنسيين ف��ي المجاعة
الكبرى.
ت� �ش� �ك ��ل ال � ��وث � ��ائ � ��ق وال� � �ص � ��ور
والمراسالت بين َ
كتان والسلطات
ال��رس �م �ي��ة وال �ب �ط��ري��رك ال �م��ارون��ي
ي��وس��ف ال �ح��وي��ك وال �ج �ن��رال غ��ورو
وبعض السياسيين الفرنسيين،
ن�م��وذج��ًا ل�م�ق��ارب��ة ع�ص��ري��ة لفصل
م��ن ف�ص��ول م ��ادة ال �ت��اري��خ ،يكون
فيها التلميذ شريكًا في مناقشة
معلومة أو صورة ،في هذا المعرض
ال��ذي يستمر إل��ى الجمعة  12أيار
يوميًا م��ن الخامسة والنصف بعد
الظهر الى الثامنة مساء.

وبوي.
ّ
من اليمين :توتل ،دكاش

رصيد استثنائي

اخ � �ت � �ص ��ر ال � � �م� � ��ؤرخ واألس� � �ت � ��اذ
الجامعي الدكتور كريستيان توتل
ف��ي ح��دي��ث إل��ى "ال�ن�ه��ار" تعريفه
ال�م�ق�ت�ض��ب ب ��األب ك� َ�ت��ان ب��اآلت��ي:
"ه��و ال��راه��ب المتواضع وال�ه��ادئ.
عمل بصمت ومات بصمت ،وترك
ب�ي��ن ال�ص�م�ت�ي��ن إن� �ج ��ازات ص��ارخ��ة
وخ��ال��دة" .ش��دد على رصيده بين
الناس ،مشيرًا الى أن عند وفاته،
وق� ��ف أع� �ض ��اء م �ج �ل��س ال� �ن ��واب 5
دقائق صمت تحية إلنجازات هذه
الشخصية الوطنية االستثنائية".
أض � ��اف ت ��وت ��ل ،أن� ��ه س �ج��ل اي �ض��ًا
تحليقًا لطيران السالح الجوي فوق
دير تعنايل اليسوعي في البقاع،
ك �ع��رب��ون ت �ق��دي��ر ألع �م��ال ال��راح��ل
الكبير".

كتان.
األب لوسيان َّ

استعاد توتل بداية البحث عن
بصمات َ
كتان وتاريخه "المليء"
ب��اإلن �ج��ازات ف��ي أرش �ي��ف المجاعة
ال �ك �ب��رى ،ف �ق��ال" :ات �ص��ل فيليب
ب� ّ
�وي  ،Phillipe Bouilleوه��و
أح� ��د أن �س �ب��اء ك� �ت ��ان ،ط��ال �ب��ًا مني
م �ع �ل��وم��ات إض��اف �ي��ة ع ��ن ق��ري �ب��ه".
وتبين ل��ه أن��ه سبق ل�ب� ّ
�وي أن قرأ
َ
مقطعًا صغيرًا عن دور كتان في
م�س��اع��دة ج�ي��اع  1915ف��ي كتاب
أص � � ��دره ع� ��ن م� �ن� �ش ��ورات ج��ام �ع��ة
القديس يوسف بعنوان" :مآسي
ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي خ� ��الل ال �ح��رب
العالمية الكبرى".
ف��ي  16أي ��ار  ،2016ل�ب��ى ب� ّ
�وي
دع ��وة ل��زي��ارة ال�ج��ام�ع��ة وغ ��ادر ال��ى
بلده وهو يعد نفسه بأنه سيتعرف
أكثر على قريبه ،ال سيما بعد ما

لمس دعم األب دكاش ومساعدة
ق�ي�م��ة م ��ن ال �م �ل �ح��ق ال �ث �ق��اف��ي في
ال�س�ف��ارة السويسرية ميشال أبو
خليل في البحث عن األب َ
كتان،
وقال توتل" :حاولت التعرف إليه.
لم تفارقني ايضًا خالل عملي رغبة
ب� ّ
�وي وال�ع��ائ�ل��ة ف��ي ال�ح�ص��ول على
صورة متكاملة أو واضحة عنه".
وجد توتل نفسه أم��ام أرشيف
ال� �م� �ج ��اع ��ة ال� �ك� �ب ��رى ب �ض �خ��ام �ت��ه،
وتفوح من أرواق��ه الصفراء تاريخ
األب ك� َ�ت��ان ،ال بل "ش�ه��ادة حية"
ل� �م� �س� �ي ��رة راه� � � ��ب إن � �س� ��ان� ��ي ن ��ذر
ن�ف�س��ه ل��آلخ��ري��ن ،وب �ق��ي م�ج�ه� ً
�وال
للبنانيين .اكتشف دوره في وضع
ح �ج��ر ل�م�س�ت�ش�ف��ى أوت� �ي ��ل دي ��و،
تأسيس كلية الطب في الجامعة
ال �ي �س��وع �ي��ة ،وإن� �ش ��اء م� ��زار س�ي��دة

حريصا .توقف أيضًا عند الجهود
ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا ف��ي إط� ��الق ع ��دد من
ال��ره��ائ��ن األوروب �ي �ي��ن المحتجزين
م� ��ن ق �ب ��ل ال �س �ل �ط��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة.
وأش� � ��ار ال� ��ى أن ب �ع��ض ال��رس��ائ��ل
تبرز تواصله مع الفاتيكان الذي
ك ��ان ل��ه دور أس��اس��ي ل �ح��ل ه��ذه
القضية .وقد عكس البحث ،وفقًا
ل��ه ،ت��واض�ع��ًا الف�ت��ًا تميز ب��ه َ
كتان
وال� ��ذي "ط �ل��ب م��ن أح ��د ال �ط��الب،
ال��ذي أبلغه ف��ي رس��ال��ة أن��ه يجمع
ال �م��ال إلق��ام��ة ت �م �ث��ال ل��ه ت�ق��دي�رًا
لعطاءاته ،أن يحول المبلغ لدعم
بناء مستشفى".
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ع ��ن ت��رك �ي��زه
ال��دائ��م على اإلص ��دارات المتعلقة
بتاريخ المجاعة الكبرى ،قال" :هي
المرحلة الوحيدة في التاريخ التي

ي�ت��واف��ق عليها ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ألنهم
يختلفون على كل محطة تاريخية
منذ  1926ال��ى ال�ي��وم" .وأك��د أنه
ي� �ت ��وق ف� ��ي ب� �ح ��وث ��ه إل � ��ى ت�ق�ص��ي
م �ع �ل��وم��ات ت��اري �خ �ي��ة ع��ن ال �ظ��روف
ال �ت��ي أدت ال ��ى م �ص��رع  200أل��ف
لبناني ج��راء ال�ج��وع .أض��اف" :لقد
صاروا في دائرة النسيان بالنسبة
ال��ى التاريخ واللبنانيين ،ما جعل
م �ش��روع اف�ت�ت��اح "س��اح��ة المجاعة
الكبرى" حدثًا كبيرًا سنشهده في
حزيران المقبل ،وهو خطوة مهمة
تحققت ب��دع��م كبير م��ن محافظ
ب � �ي� ��روت ال� �ق ��اض ��ي زي � � ��اد ش�ب�ي��ب
ورئيس البلدية جمال عيتاني.
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