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ع ”أشنار“ في القديس يوسف
ّ

هنري صفير يوق

صدى البلد  

في حفل ضّم فاعليات سياسّية 
ــع السياسي 

ّ
وأدبــّيــة وإعالمّية وق

ــّي هنري صفير، روايته  واإلعــالم
األولــى ”أشنار“ في قاعة بيار أبو 
خاطر، حرم العلوم اإلنسانّية- طرق 
الشام، في جامعة القّديس يوسف 
بيروت، في حضور رئيس الجامعة 
اش، البطريرك الماروني 

ّ
سليم دك

الكاردينال نصرالله بطرس صفير، 

والسفير الباباوي المونسنيور غبريال 
كاتشيا، ورؤســاء سابقين ووزراء 

ونواب وسفراء حاليين وسابقين. 
اعتبر دكــاش أن ”اســم هنري 
صفير هــو الـــمـــرادف لــالعــتــدال 
يختزل  اسمه  ألّن  ال  لوسطّية  ا و
ـــراف بــل ألّنــه نبع للمواقف  األط
ــــزان“. 

ّ
الت وا بالحكمة  لمّتسمة  ا

وأردف: ”حضرة المهندس األديب، 
أّيها الحكيم والباحث عن الحقيقة 

لفينيقي،  ا ر  شــنــا أ مــع  لمطلقة  ا
ق  لعر ا لنبيل  ا  ، لمنبت ا لجبيلي  ا
والرياضي المتّمرس، تدعونا إلى 
رحلة طويلة من بيبلوس فخر المدن 
ثينا  ا لــى  إ حلّية  لسا ا لفينيقّية  ا
لحكمة  ا ليونان ومهبط  ا عاصمة 
لى  إ ، ثم تقودنا  ء لحكما ا ومرتع 
د  لتجّر ا ح  و ر فيه  عبقت  منسك 
ــى بابل العظيمة  والــزهــدّيــات وإل

المتبلبلة اللسان“. 

حقيقة مطلقة
أما نائب رئيس مجلس النواب 
الرئيس السابق إيلي الفرزلي فقال: 
”مــع هنري صفير ارتعش قلبي 
بالفرح(...) ألنها الحقيقة المطلقة، 
ألنها الحكمة وهي غاية الجمال 

ى بالعدل“.
ّ

الموش

وأشار وزير العمل سجعان قزي 
إلى أنه ”قرأ الكتاب بحزم الناقد 
وموضوعية القارئ ومحبة الصديق 
ــار المؤرخ وغنائّية األديــب“،  ووق
وتابع يقول: ”ليست المرة األولى 
الــذي يمتطي فيها هنري صفير 
صهوة القلم ليصول أدًبــا وشعًرا 
ا، لكنه وضع في 

ً
وسياسة وتاريخ

هذا الكتاب عصارة فكره وثقافته 
وأحــالمــه وخيباته. وأســاًســا، أحد 
دوافع هنري صفير من الكتابة هو 
التعويض عن خيبات ال يستحقها 
واجهته ال يستحقها في الحياة 

الخاصة والعامة“.
أما صاحب الدعوة صفير فتوّجه 
بالشكر إلى الحضور، كما إلى جامعة 
ورئيسها على  لقّديس يوسف  ا

استضافتها له.

”ليست المرة األولى الذي 

يمتطي فيها هنري صفير 

صهوة القلم ليصول أدًبا 

”
ً
وشعًرا وسياسة وتاريخا

صفير خالل توقيعه الكتاب     البلد
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