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هنري صفير وّقع روايته  "أشنار"
"أسقط األوراق الذابلة يف داخلنا"

وق����ع ه��ن��ري ص��ف��ي��ر رواي���ت���ه األول���ى 
"أش��ن��ار" ف��ي ق��اع��ة ب��ي��ار أب��و خاطر، 
حرم العلوم اإلنسانّية- طرق الشام، 
ف�����ي ج���ام���ع���ة ال����ق����ّدي����س ي���وس���ف، 
ف���ي ح���ض���ور ال���ب���ط���ري���رك ال���م���ارون���ي 
الكاردينال نصرالله بطرس صفير، 
وال���س���ف���ي���ر ال���ب���اب���وي ال��م��ون��س��ن��ي��ور 
ون����واب  ك��ات��ش��ي��ا، ووزراء  غ���ب���ري���ال  
وق��ّدم  وسابقين.  حاليين  وس��ف��راء 
ص��ف��ي��ر ري����ع رواي����ت����ه ال����ص����ادرة عن 
دار "ن���وف���ل" إل����ى ص���ن���دوق ال��م��ن��ح 
ال����دراس����ّي����ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 

يوسف. 
وقال رئيس الجامعة البروفسور 
س��ل��ي��م دك���������اش: "ك������ل ش�����يء ف��ي 
ح��ي��اة ص��ف��ي��ر ي��ص��ّب ف���ي خ��ان��ة أاّل 
��ا وأدي���ًب���ا... هو  ��ا وق��اّصً يكون روائ��ّيً
في  والمتخّصص  بالعلوم،  ال��ع��ارف 
الهندسّيات، والبارع في االقتصاد 
وال��م��م��ع��ن ف��ي ال��س��ي��اس��ة". واع��ت��ب��ر 
ال�����م�����رادف  أن "اس��������م ص���ف���ي���ر ه�����و 
ع���ت���دال وال���وس���ط���ّي���ة، ال ألن��ه��م��ا  ل��
يختزالن األطراف بل ألنهما ينبعان 
بالحكمة  ال��م��ّت��س��م��ة  ال��م��واق��ف  م���ن 

واالتزان". 
والباحث  الحكيم  "أّي��ه��ا  اض���اف: 
ع��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��م��ط��ل��ق��ة م��ع أش��ن��ار 
الفينيقي، الجبيلي المنبت، النبيل 
العرق والرياضي المتّمرس، تدعونا 
إل�����ى رح����ل����ة ط���وي���ل���ة م����ن ب��ي��ب��ل��وس 
الساحلّية  الفينيقّية  ال��م��دن  فخر 
ومهبط  اليونان  عاصمة  أثينا  إل��ى 
الحكمة ومرتع الحكماء، ثم تقودنا 
التجّرد  إلى منسك عبقت فيه روح 
ب��اب��ل العظيمة  وال���زه���دّي���ات، وإل���ى 
"هنري  وختم:  اللسان".  المتبلبلة 

صفير روايتك هي قّصة كل إنسان 
م��ّن��ا، وأن���ت ب��ذل��ك أخ��و ك��ل إن��س��ان، 
فلنضّم صوتنا إلى صوتك يدعونا 
إل��ى م��زي��د م��ن البحث ع��ن الحقيقة 
وع����ن ال��م��ص��ال��ح��ة م���ع ال������ذات وع��ن 

المحّبة والموالفة". 
وق���������ال ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
ال����ن����واب ال���س���اب���ق إي���ل���ي ال���ف���رزل���ي: 
"ص���ف���ي���ر ف�����ي رواي�����ت�����ه "أش�����ن�����ار"، 
داخلنا  ف��ي  ال��ذاب��ل��ة  األوراق  أسقط 
الُعري  بهذا  كالخريف،  ع��راة  لنبدو 
أك��ث��ر حشمة  ي��ب��دو  ال���ذي  النفسي 
م���ن ك��ث��ي��ر م���ن ن��ف��اق��ات ال��م��ع��اط��ف 
ال���ع���ص���ري���ة ال����ش����ف����اف����ة". واض�������اف: 
"م����ع ه���ن���ري ص��ف��ي��ر ارت���ع���ش قلبي 
المطلقة،  الحقيقة  ألنها  بالفرح... 
ألن��ه��ا ال��ح��ك��م��ة وه���ي غ��اي��ة ال��ج��م��ال 

الموشى بالعدل...". 
وأش��������ار وزي�������ر ال���ع���م���ل س��ج��ع��ان 
ق����زي إل����ى أن����ه "ق����رأ ال��ك��ت��اب ب��ح��زم 
ومحبة  ال��ق��ارئ  وموضوعية  الناقد 
ال��ص��دي��ق ووق����ار ال���م���ؤرخ وغ��ن��ائ��ّي��ة 
المرة  "ليست  واض����اف:  األدي����ب". 
األولى يمتطي فيها صفير صهوة 
القلم ليصول أدًبا وشعًرا وسياسة 
وتاريخا، لكنه وضع في هذا الكتاب 
م���ه  ع���ص���ارة ف���ك���ره وث��ق��اف��ت��ه وأح��
وخ��ي��ب��ات��ه. وأس����اًس����ا، أح����د دواف����ع 
التعويض  ه��و  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن  صفير 
يستحقها،  ال  واجهته  خيبات  عن 
ف��ي ال��ح��ي��اة ال��خ��اص��ة وال��ع��ام��ة. وإن 
ك���ان ي��ق��ال ي��ج��ب أح��ي��ان��ا ال��ت��ع��ّرف 
إل���ى ال��ش��خ��ص ل��ت��ح��ّب��ه، ف��ي��ج��ب أن 
لنحب صفير  "أش��ن��ار"  نقرأ كتاب 

أكثر". 
وكانت كلمة شكر لصفير. 
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