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يتحدث عن املهنة والصعوبات
باتريك بوافر دارفور ّ
الحياة مدرسة الصحايف األولى واإلستقاللية خيار النجاح
لم يفقد األديب والصحافي الفرنسي
الكبير باتريك بوافر دارفور إنسانيته ،ال
بل ضاعفها مرات عدة .أسقط أمس
دارفور كل الحواجز ،التي تربك بعض
اإلعالميين على شاشاتنا المحلية ،ليتحدث
عن "مهنة المتاعب" وتجربته الغنية فيها.
فهذا الصحافي الذي لم تفقده الشهرة
تواضعه ،حكى عن فقدان إبنته وأبعد من
ذلك.
روزيت فاضل

ع �ك��س الـ ـ ـح ـ ــوار ،الـ ـ ــذي دع ـ ــا إل ـيــه
معهد العلوم السياسية في جامعة
ً
تفاعال إيجابيًا
القديس يــوســف،
بـ ـي ــن دارف ـ ـ ـ ـ ــور وطـ ـ ـ ــالب ي ـش ـقــون
طــري ـق ـهــم ف ــي الـ ـحـ ـق ــوق واإلعـ ـ ــالم
والـسـيــاســة .إستطاع جيل مثقف
واع ــد فــي هــذا ال ـل ـقــاء ،ال ــذي أداره
م ـن ـســق بــرنــامــج مــاس ـتــر ال ـتــواصــل
والتسويق السياسي فــي المعهد
ال ـبــروف ـســور بــاس ـكــال م ــون ــان ،أن
ي ــواك ــب إلـ ـت ــزام دارفـ ـ ــور بــاإلن ـســان
وقضاياه مهما تكن موجعة.
إع ـت ـبــر دارف ـ ـ ــور أن ال ـح ـي ــاة هــي
المدرسة األولــى للصحافي وصقل
مـ ـه ــارات ــه ،وهـ ــي ت ـكــون م ــن خــالل
سـ ـف ــره ل ـل ـت ـعــرف عـ ــن كـ ـث ــب عـلــى

خصوصية البلد ،أهله وسياسته.
إنتقد كــل مــن يرتكز على أحكام
مسبقة النـتـقــاد جـمــاعــة مــا ،داعـيــًا
الصحافيين إلى البحث عن الحقيقة
في الميدان .ورأى أن السفر يعزز
لدى الصحافي شعورًا مهمًا بقبول
اآلخر إلى حد كبير.
وصف الصحافة أنها مهنة رائعة
ال تخلو من الصعاب ،ال سيما في
ظــل واق ــع اق ـت ـصــادي يـهــدد الـيــوم
دي ـم ــوم ــة ال ـم ـه ـنــة ومــؤس ـســات ـهــا.
لكنه تمسك بموضوعية الصحافي
واسـتـقــاللـيـتــه فــي ال ـع ـمــل ،وق ــال:
"تضفي المهنة الكثير من السعادة
لصاحبها ،حتى لو كان هذا األخير
يغطي نــزاعــات دولـيــة أو قابع أمــام
خطوط التماس.
ونــوه دارفــور بمسؤولي محطات

ً
متحدثا إلى الطالب.
دارفور

ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــذي ــن ل ــم يـخـضـعــوا
لضغوط بعض السياسيين الذين
يبدون امتعاضهم من كــالم الذع،
أو سؤال ّ
وجه لهم مباشرة .ورفض
ق ـط ـع ـيــًا ال ـص ـي ـغــة ال ـم ـع ـت ـمــدة فــي
صياغة المعلومات من دون اإلشارة
بــاإلســم إل ــى م ـصــدرهــا ،مـعـتـبـرًا أن
عـلــى الـصـحــافــي اإلص ــرار عـلــى ربــط

(إبرهيم الطويل)

معلوماته بجهة واضحة قادرة على
التصريح بوضوح.
وان ـ ـت ـ ـق ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
ال ــراب ــط ال ـع ـضــوي ب ـيــن الـصـحــافــي
والـسـيــاســي ،فــأمــل ان ينتقل كل
مــن تربطه عالقة مهنية أو خاصة
بسياسي إلــى الكتابة فــي شــؤون
ثقافية وأدبـيــة ال تمت للسياسة

بـصـلــة .وردًا عـلــى س ــؤال عــن أبــرز
المحطات التي طبعت عمله خالل
النقل المباشر على الشاشة ،قال:
"إن فاجعة  11أيلول  2001كانت
بالنسبة إلــي الـحــدث الــذي ّ
صعب
عـلــي طــرح أسـئـلــة مـبــاشــرة لمعرفة
حقيقة مــا يـجــري .لكنني أدركــت
يومها أنـنــا دخلنا مرحلة جــديــدة،

ال بل أقحمنا هذا الحدث في خضم
ال ـقــرن ال ـ ــ ."21وتــوقــف عـنــد تدني
م ـس ـتــوى ال ـخ ـط ــاب ف ــي ال ـح ـمــالت
اإلنتخابية األميركية ،مبديًا أسفه
الشديد للنموذج الذي نراه اليوم.
وشـ ـك ــر أح ـ ــد الـ ـح ــاض ــري ــن عـلــى
ســؤالــه عــن م ــدى حــب اللبنانيين
ً
قائال" :نشكركم أنكم
للفرنسيين
تحبوننا أك ـثــر مـمــا نـحــب أنفسنا.
يشعر اليوم الفرنسيون بخيبة أمل
كبيرة من النخبة الموجودة.
وشــدد على أن ثمة شخصيات
عالمية عدة تأثر بها عندما إلتقاها
عن كثب ،أولها البابا يوحنا بولس
الـثــانــي ،ثــم نـلـســون مــانــديــال الــذي
حــاوره بعد ثالثة أيــام على خروجه
مــن ال ـس ـجــن .ونـ ــوه بـ ـح ــوارات عــدة
جمعته مــع رائ ــدات فــي السياسة،
منهن بينازير بوتو وإنديرا غاندي.
على الصعيد الشخصي ،هو رجل
قهر مرضًا مــا وأصـبــح مــن بعده أحد
الناجين من "شــره" .لكنه أكب على
كتابة وجعه بعد خسارة إبنته التي
إخـ ـت ــارت اإلن ـت ـحــار إلن ـهــاء مـعــانــاتـهــا
مــن مــرض فـقــدان الشهية .عمل مع
السيدة برناديت شيراك عندما كانت
"سيدة اإلليزيه" لنشر التوعية على
هــذا الـمــرض الــذي عانت منه إبنته،
والعمل معًا إلنشاء مستشفى خاص
في باريس لهذه الحاالت.
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