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 حفـــل  التكريــــم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية
غنا سنةً هجريةً جديدة، والصالة     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا وأنعم علينا وبلَّ          

 . لى معلمنا وقدوتنا وحبيبنا رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبهوالسالم ع
 األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وكل عام وحضراتكم            ،أصحاب السعادة 

 .بألف خري
ثنينية احلب والوفاء والتكرمي، ويف هذه الدار العامرة، دار الوجيه الشيخ           اها حنن نلتقي جمدداً يف      

مد سعيد خوجه، لنجتمع على احملبة والود واإلخالص، بعد أن من اهللا على املسلمني               عبد املقصود حم  
هـ، وانقضاء عيد األضحى املبارك الذي نسأل اهللا العلي القدير أن            ١٤٢٠بأداء فريضة احلج لعام     

اب الصحة  يعيد علينا مجيعاً هذه املواسم الفاضلة، أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وحنن مجيعاً نرفل يف ثي               
 .والعافية

أيها األفاضل، اليوم ويف هذه الليلة املباركة حنتفي سوياً بفارس من فرسان الكلمة وصحفي                
زال من وقته وجهده الشيء الكثري، بامسكم مجيعاً نرحب بسعادته             معروف أعطى ألمته العربية وال    

 من الذكر احلكيم     بتالوة آيٍ  وبصحبه الكرام، وعلى بركة اهللا كما عودناكم نبدأ هذا اللقاء املبارك           
 .يتلوها القارئ الشيخ عبد اهللا حممد أمحد قمر

 : ثنينيتنا األستاذ سليم نصارا أيها األكارم السرية الذاتية لضيف :عريف احلفل

  ))السرية الذاتية(( 
 .أكمل ختصصه يف الصحافة يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة -
حيث توىل يف مطلع الستينات إدارة التحرير يف جملة         )  دار الصياد (أوىل مهماته الصحافية بدأت يف        -

 ).األنوار(وكمحرر للدوليات يف جريدة ) الشبكة( مث عمل كرئيس حترير لة ،)الصياد(
اليت كان ميلكها األستاذ رشدي املعلوف رمحه اهللا، وعمل فيها كرئيس           )  الصفاء(توىل إصدار جريدة      -

 . باللغة الفرنسيةحترير إىل أن بيعت وصدرت



مث توىل رئاسة التحرير فيها مدة ثالث سنوات، انتقل         )  احلوادث(األستاذ سليم نصار كتب يف جملة         -
 .زال يعمل ا حىت اليوم وما) احلياة(بعدها إىل جريدة 

وكان لسعادته مقال أسبوعي يف     )  األنباء)  (القبس)  (الة)  (الشرق األوسط (كتب عدة مقاالت يف       -
 ).املستقبل(و) اجلمهورية(ليت جم

صدرت لضيفنا عن دار املكتب التجاري لصاحبه زهري بعلبكي سلسلة كتب وقصص وروايات                 -
بعض هذه القصص حتول إىل     )  رصاصة الرمحة (و)  وسام على الوجه  )  (غرباء)  (عند املنعطف (أمهها  

 ).أفالم تلفزيونية ومسلسالت إذاعية
 

تية لسعادة ضيفنا، مرة أخرى نرحب بفارس الليلة وبصحبه          هذه نبذة خمتصرة عن السرية الذا     
 . الكرام ويبدأ هذه األمسية الطيبة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه بكلمة ترحيبية

 

  ))مة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجهكل(( 
نا بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة احلمد، والصالة والسالم على سيد               

 .وحبيبنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه أمجعني
 :األساتذة األكارم، األخوان األفاضل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بعد أن من اهللا سبحانه وتعاىل علينا مبوسم من مواسم اخلري، يسعدين أن أزجي إليكم التهنئة                  
 .ن جيعله عام خري وبركة علينا مجيعاًبعامنا اهلجري اجلديد سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أ

يسعدين أن نعود لاللتقاء جمدداً يف إحدى أمسيات الوفاء لنحتفي مجيعاً بصديق درٍب مع الكلمة               
الكاتب املعروف األستاذ سليم نصار، عرفتموه مجيعاً على دروب الكلمة          ...  واإلخاء واحلب الصحفي  

لى التوازن بني املعشوقتني، وإن كانت الصحافة أكثر        بشقيها الصحفي والقصصي، وعهدمتوه حمافظاً ع     
 صحفياً أكثر منه كاتباً قصصياً ولعلَّ إلقاء الضوء         هبريقاً واستحواذاً على وقته واهتمامه، فلذلك عرفنا      

على اجلانب اخلفي يف شخصيته املتعددة املواهب سيكون هذا أثر كبري يف توثيق مسريته األدبية، فقد                 
صدرت عن  )  عند املنعطف (م ألول مرة على دنيا األدب يف قصة عنواا          ١٩٦١ عام   أطل ضيفنا الكبري  

يف بريوت وهو ذات املكتب الذي احتكر إصدار قصص الكاتب الكبري املرحوم            )  املكتب التجاري (دار  
 .إحسان عبد القدوس

مل )  لصياددار ا (وبالرغم من انغماس ضيفنا يف متاعب التحرير والصحافة آنذاك، إال أن عمله يف              
مينعه من إصدار أول قصة اختصر يف وقائعها تفاعالت الثورة املصرية وأثرها على التيارات الفكرية                 
داخل اجلامعة اليت درس فيها أي اجلامعة األمريكية يف القاهرة، واستقبلها نقاد األدب بكثري من اإلطراء                



 اليت كانت تعاين منها لكوا      ألن شخصياا كانت مثار جدل يف الصحف بسبب احلاالت النفسية          
 .تنتمي يف حرم اجلامعة إىل ثقافة خمتلفة عن ثقافة البيت والبيئة املصرية

العمل الثاين أُعترب نقلة نوعية يف األدب السياسي ألنه رسم من خالل قصة عاطفية حدثت يف                  
مبا أنَّ الكاتب قد زار     ، صورة الرتاع بني الشرق والغرب، بني النظامني الشيوعي والرأمسايل، و          )برلني(

 عمق التحوالت اليت يتعرض هلا الفرد األملاين عندما ينتقل من            ىبرلني املقسمة إىل شرقية وغربية ورأ     
نصف املدينة إىل النصف اآلخر، وكيف متزق مشاعره التحوالت العقائدية فنسج من ذلك الواقع قصة               

وسام على  (د سواها، وصدرت بعنوان     فتاة شوهتها احلرب وتركت على وجهها جرحاً ال يراه أح          
 ).الوجه

وقد اعتربه النقاد عمالً قصصياً مميزاً      )  غرباء(اإلجناز األديب الثالث اختصره ضيفنا الكبري يف قصة         
بسبب بنائها الفكري اجلديد وأسلوا املختصر والطريقة املشوقة اليت عرض فيها طبيعة الكتابة احلديثة،              

 بالقصة  "سعيد عقل "سعادة عند اآلخرين، ولشدة شغف الشاعر الكبري        وهي قصة البحث عن سراب ال     
مسودة قاٍص عاملي هذا الفىت األمسر ذو القلِم الذي يعرف أن            ":  كتب يف مقدمتها عن املؤلف يقول     

تتضمن يف الواقع جمموعة من مخس قصص بينها واحدة بعنوان           )  غرباء(، وقصة   "ينقط يف قوس قزح   
 األستاذ   املعروف  حتولت إىل فيلم تلفزيوين، وإىل مسلسل إذاعي أنتجه الكاتب         ، اليت )الساعة اخلامسة (

 .م٦/١١/١٩٩٥املوافق . هـ١٣/٦/١٤١٦نبيل خوري، اليت سعدت االثنينية بتكرميه بتاريخ 
استحضر ضيفنا الكبري مفرداٍت ورموزاً حلالة درامية مأساوية مستقاة         )  رصاصة الرمحة (ويف رواية   

جلاسوسية خالل احلرب العاملية الثانية وهي قصة دارت على أرض الواقع والتقطها             من واقع أعمال ا   
املؤلف الكبري شفاهة من ضابط لبناين مسن واستطاع حبرفية كبرية أن جيعل منها عمالً درامياً مميزاً،                  

هم عليها غري وتلك من خواص املبدعني الذين يلتقطون اجلواهر والدرر الثمينة من بني األنقاض اليت مير               
 .مرور الكرام

             العزوبية  والطريف يف األمر أن القصص والروايات اليت كتبها ضيفنا تعترب حداً فاصالً بني عهدي 
والزواج، حيث توقف عن ممارسة هوايته املفضلة أي الكتابة األدبية وتفرغ متاماً ملهنة احلياة الزوجية                

رئيس حترير ملنشورات خمتلفة وردت يف ترمجة       ، ومعلق وكاتب ريبورتاج و     حمترف واملتاعب كصحفي 
هل احلياة الزوجية   :  الضيف الكبري وهنا أضع عالمة استفهام يل ولكم احلق أن نتساءل ونسأل ضيفنا             

!! ال أعلم إذا كانت له الشجاعة الكافية لقول احلقيقة         ...  لة؟هي املعطِّ ...  هي املانع؟ ...  هي احلاجز؟ 
بناء، على كلٍّ أترك اإلجابة له وليعذرين أن السياق أجربين على ما             ولئال أظلمه إنين أحد هؤالء اجل     

 .أشرت



كما رأيتم جاء تركيزي يف هذه الكلمة على الناحية اإلبداعية اليت قرر ضيفنا             :  األساتذة األفاضل 
 الكبري أن يضعها بني قضبان الذاكرة ورفع يده عن مواصلة املسرية يف دروا املشوقة ورمبا كان له عذر                 
يف ذلك، ولكننا كمتلقني ندرك أمهية القصة والدراما اجلادة يف حياة الشعوب، حىت أن أكثر الكتب                 
مبيعاً يف أوروبا وأمريكا غالباً ما تكون يف هذا اال، وليت ضيفنا الكبري يعيد الكرة ويواصل ما                    

اة وتصورها مبختلف    فاملسرية ماتعة، واملتلقي يعشق الكلمة الصادقة اليت تعكس واقع احلي            ،انقطع
 .شؤوا وشجوا

أما مواقف ضيفنا الكبري جتاه هذا الكيان احلبيب، فتستحق اإلشادة والتقدير، ألنه مل يركب                
املوجة مع الذين أغوم شهوة اهلجوم الباطل على رموز هذا البلد الكرمي، فكان شاهد عصر برأت                  

كان شجاعاً مبعىن   .  اد وبورصة البيع والشراء   ذمته من االفتئات، وعف قلمه عن الولوغ يف بؤر الفس          
الكلمة، دافع عن احلق واحلقيقة، وقال كلمته وسار، وما أشق الدروب املليئة بكثري من املتاعب ولكنه                

 .قدر الرجال
حتية مفعمة بالعطر والشكر والعرفان هلذا الصحفي األديب الذي احترم نفسه ومشاعر وأفكار              

لكاتب الذي حيترم عقلية القارئ يظل أبداً مكان تقدير، فال يذهب العرف            قرائه، وهذا دليل على أن ا     
 .بني اهللا والناس، ولكن من غرس خرياً جناه فضالً وما جزاء اإلحسان إال اإلحسان

أمتىن لكم أمسية ممتعة مع ضيفنا الكبري، وعلى أمل أن نلتقي االثنينية القادمة لتكرمي أستاذنا                 
 وهو واحد من شهود عصر مضى، فله ولكم الشكر اجلزيل على تشريفنا              الكبري حممد علي خزندار،   

حبضوركم ولست حباجة أن أكرر أن االثنينية ليست هلا رقاع دعوة توزع فالصدر مفتوح قبل الباب                 
 .فأهالً وسهالً ومرحباً بكل من يتعامل مع الكلمة لتشريفنا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 هذه دراسية نقدية يا أبو حممد سعيد، هذه دراسة نقدية وليست             : مناع األستاذ عبد اهللا    -

 .كلمة ترحيبية
 .ضيعت النقاد يا أبو حممد ضيعتهم، كيف حياكلوا عيش هادول -

 . اهللا حيسن إليك هذا لطف منك يا سيدي:الشيخ عبد املقصود
 احلوار بعد أن نستمع      السادة الكرام كما جرت العادة يف برنامج االثنينية سيفتح         :عريف احلفل 

إىل السادة املتحدثني يف حضرته بني اجلمهور وبني فارس االثنينية، فنتمىن من أراد أن يسأل سعادته                  
 .فليوافينا بسؤاله مشكوراً

اإلعالم (احلقيقة نبدأ مبتحدثي هذه الليلة ونبدأ بسعادة الدكتور عبد اهللا مناع، رئيس حترير جملة               
 . في والكاتب املعروف، واألديب الصح)واالتصال



  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
أسعد اهللا مساءكم بكل خري، يسعدين حقيقة أن أشارك يف االحتفاء واالحتفال بنجم من جنوم                
الصحافة العربية بال جدال، وقلٍم بارٍع من أقالمه، وقلٍم كان وما يزال سيد نفسه، األستاذ سليم نصار                 

 يل شخصياً من خالل االت األسبوعية، وكان لبنان صاحب ريادة يف              ظهر أول ما ظهر بالنسبة    
صناعة الة األسبوعية، وإذا كان التاريخ يقول بأن الصحافة العربية ولدت يف موقعني ويف عاصمتني                
مها بريوت والقاهرة على التوايل، قد يكون القاهرة أوالً بأياٍم قليلة بشهوٍر قليلة، وقد تكون بريوت                 

ار هي أول صحيفة لبنانية     ي بشهور أو أيام قليلة، فالذين يعرفون هذا التاريخ يعرفون أن حديقة األخ            أوالً
م وهو نفس التاريخ الذي صدرت فيه األهرام        ١٨٥٨ظهرت يف منتصف القرن التاسع عشر يف حوايل         

ني يف مصر ويف    أو تقريباً، فالصحافة العربية ولدت يف موقعني، أول والدة هلا كانت يف هذين املوقع               
 "روز اليوسف "لبنان، لكن صحافة االت رغم أا رمبا بشكل أو بآخر بدأت يف مصر من خالل جملة                 

 والعديد من االت لكن احلقيقة الة األسبوعية احلديثة لغة            "اهلالل"ومن خالل جمالت سبقتها      
ن الصحافة اليومية مصرية وأن     وشكالً وطرحاً إمنا كانت الريادة فيها للبنان، ولذلك كنت أقول أ            

 .الصحافة األسبوعية لبنانية
 وقد كنا صغاراً وال نريد أن       "احلوادث"األستاذ سليم نصار تعرفت على قلمه من خالل جملة           

                 ره اآلن، لكن كنا نقرأ لألستاذ سليم نصار ونستمتع مبا يكتب، وعندما دارت األيام وأصبحتنكب
 أحد اجتاهايت أن أستكتب عدداً من األقالم العربية، من األقالم اليت كنت              كان "إقرأ"رئيساً لتحرير جملة    

أعتقد وما زلت أعتقد أا أقالم بارزة من أمثال األستاذ سليم نصار، من أمثال األستاذ الدكتور يوسف                 
إدريس، من أمثال األستاذ احملامي املصري وصاحب رئاسة حقوق اإلنسان يف مصر، األستاذ وزير                

 .اد القومي املصري السابقاإلرش
 وكان من بينهم األستاذ سليم نصار، واتصلت        "إقرأ"حاولت أستكتب عدداً من الكتاب يف جملة        

الفكة ما كانت   (به واتفقنا، وكتب عدداً من املقاالت مث توقف، التوقف كان بأسباب خاصة جداً                
عة، فتوقف، لكن مل تتوقف صليت به        متواض "فكة" مناسبة، كنا نقدم     "فكة"إحنا ما كنا نقدم     )  مناسبة

 "إقرأ"وال حمبيت له، وال اتصاالته يب، وال اتصااليت به، وأذكر مرة إذا كنت استعنت به قلماً يف جملة                     
فقد استعرت إحدى قصصه وهو يكتب مقاالً عن العالقات اللبنانية اإلسرائيلية يف أزمتها، وقد ذكر يف                

ها واستعرا أنا، كان ذلك يف عهد رئاسة الرئيس األمريكي           هذا املقال وأسترجع القفشة اليت كتب      
األسبق، رونالد ريغان الذي ذهب لزيارته وفد لبناين، يبحث يف أزمة اخلالف مع إسرائيل واالحتالل                
اإلسرائيلي، فخرج الرئيس ريغان عن موضوع القضية السياسية إىل قضية أخرى جتارية، فسأل عن                



انيني أيهم أشطر، باعتبار أن هناك مقولة نكررها دائماً أن التجارة هي أحد             شطارة اليهود وشطارة اللبن   
شاطر وأن التاجر السوري تاجر شاطر، وميكن يف سنوات الوحدة ذكر هذا الكالم، وكانت أحد                 
 :األزمات، لكن سأل هذا السؤال الرئيس رونالد ريغان فتوىل الرد عليه أحدهم من خالل القصة التالية

 أحد جنود االحتالل اإلسرائيلي أراد أن يضحك على          هناك كانت احلقيقة، قال أن   قصة مجيلة   
بسعر مجيل وسعر مناسب وميكن جلبها إىل لبنان        )  السنتيانات(تاجر لبناين، فقال له هناك جمموعة من        

 لبيعها، اهلدف أن يضحك التاجر اليهودي على التاجر اللبناين من خالل هذا اجلندي الذي والده يف تل                
               نات أبيب يتلقى التعليمات من ابنه اجلندي، فقال اللبناين فلريسل إيلَّ بعض العينات، أحضر بعض العي

مئتني حبة، بعد أسبوع التاجر     ...  حىت أشوف كيف ميكن تسويقها، أرسل العينات كرتون فيه مئة          
نعم، :  قالاللبناين قال لعسكري اإلسرائيلي أرجوك كمان كمية أخرى، قال أوه يعين أعجبتك،                

وأقدمها )  السنتيانات(واحلقيقة أن التاجر اليهودي يف تل أبيب من خالل ابنه أراد أن يبيع أسوأ أنواع                
جيدة جداً ومجيلة جداً،    )  السنتيانات(وأكربها حجماً على اللبناين، فلذلك دهش عندما قال أن            

أرسل يل كمان كمية، أرسل     يا ميكائيل   ..  يا ميخائيل :  ومطلوب كمية أخرى فطلب من والده قال له       
كمان كمية أخرى، وهكذا،    :  كمية أخرى، أعطاها للتاجر اللبناين، بعد حني باعها أيضاً وقال له            

) استوكات(يعين إيه احلكاية؟ احلقيقة هذه      :  فتوقف العسكري اليهودي وسأل التاجر اللبناين قال له        
، فكيف أنت تصرفها هنا؟ قال واهللا أبداً، أنا         ...تالفة وكبرية وأحجام كبرية واعتقدنا أننا حنن بس يعين        

إىل قطعتني وأبيعها كوايف يهودية جلنود اإلسرائيليني يف لبنان، فكان طبعاً واضح أن              )  السنتيانة(أقص  
 .التاجر اللبناين كان أشطر من التاجر اليهودي، وأنا أعتقد أنه كان وما يزال أشطر من التاجر اليهودي

لمه كما قلت بارع، ومجيل وشديد االستقامة وشديد الرتاهة وال يتوقف            األستاذ سليم نصار ق   
عند اخلالفات بل يقفز إىل ما وراءها ويعرف أن أي خالف عريب سوف ال يبقى أبد الدهر ولكنه يزول                   

 .بعد حني
 واحلقيقة أنين   ،األستاذ سليم نصار فاجأنا األستاذ عبد املقصود ذه القراءة األدبية عن حياته            

 الكثري من املعلومات ورمبا قدمت يل تفسرياً ملاذا تكون كتابات             دت ذه القراءة وأضافت إيلَّ    سع
األستاذ سليم ذه اللغة األدبية اجلميلة اليت نلمح فيها أو كأا على ضفاف الكلمة األدبية شعراً؟                  

   مقاالت األستاذ سليم نص   مجيالً إىل جانب السياسة بكل     ساً أدبياً وروحاً أدبية وفكراً      فَار نلمح فيها ن
 .مصاعبها ومتاعبها

سعيد بأن أشارك يف االحتفاء باألستاذ سليم نصار فهو كما قلت قلم من األقالم الرتيهة والنبيلة،                
 وكانت دائماً مشرقة وكانت دائماً معربة، وكانت دائماً حمطة          ،واليت مل تنساق وراء أغراضها وأهدافها     

لعرب يف ِشد خالفاته، أمتىن لألستاذ سليم ليلة من الليايل اجلميلة يف جدة،               لأيضاً من حمطة التالقي     



والسالم )  اإلعالم واالتصال (وأمتىن لقلمه االستمرار، وأمتىن أن حنظى به كاتباً مرة أخرى يف جملة               
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة سعادة األستاذ غالب محزة أبو الفرج (( 
  ))وفالكاتب والصحفي املعر

مل أكن أود أن أحتدث عن سليم نصار الصحفي وإمنا كنت           ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 والروائي الكبري، لكن األستاذ عبد املقصود        األديب والكاتب   أحتدث عن سليم نصار   أود أن   

اية األفكار نيابة عين لكم مجيعاً، ومع هذا أود أن أضيف كلمة صغرية، فرو               خوجه أعطى كل هذه   
رواية قال عنها النقاد بأا تصلح ألن تكون أو ألن حتصل على جائزة نوبل، وأنا                )  وسام على الوجه  (

          ار يف روايته يفْواحد من أولئك الذين يعتقدون بأن سليم نصلُض   اب الروايات يف العامل     الكثريين من كت
رف األستاذ نصار منذ أكثر     العريب، هو قادر كصحفي، قادر كأديب، قادر ككاتب، قادر كمحب، أع          

 من مخٍس وثالثني سنةً مل تتغري مبادئه وإمنا مدى يف الطريق يؤمن دائماً باحلق وحيب احلب، عاش للحب                 
والسالم عليكم  .   بذل الكثري حىت أنه تنازل عن كتابة الرواية إرضاًء لزوجته اليت تزوجها              وللحب

 . ورمحة اهللا وبركاته

  مفيت مدير عام اإلعالم اخلارجي كلمة سعادة األستاذ عزت(( 
  ))بفرع وزارة اإلعالم جبدة سابقًا

شكراً جزيالً، والواقع مل أكن أريد أن أحتدث وقد سبقين من األخوان الذين عاصروا يف البدايات                
          ار وقد أغنوا احلديث عنه ولكن يعز       كما كنت زميالً للجميع، يف بداية الستينات لألستاذ سليم نص

ذه الليلة الطيبة إال أن أعرب عن شيء من مشاعري حنو الذي ربطتين به عالقة وأُ                يف ه  عليطريق ...  ةخو
املعرفة وعالقة العمل، فأنا سعيد الواقع أن تتاح يل الفرصة للتحدث يف هذه املناسبة يف تكرمي أخ كرمي                  

أن الكاتب  ورفيق درب هو األخ والصديق األستاذ سليم نصار، وهو غين عن التعريف خاصة و                
الصحفي اللبناين العريب الرتيه الذي متيز برتاهة قلمه وعمق رؤيته وبعد نظرته، وأنا أذكر بكل اإلعزاز                 
والتقدير ما لألستاذ سليم من مواقف تنم عن التمسك باملبدأ الذي يؤمن به ملا فيه صاحل بالده لبنان                    

صية االعتبارية احملتفى به فإنه ال يفوتين أن        ووطنه العريب الكبري بصفة عامة، فإين إذ أذكر بإكبار الشخ         
أذكر بكل اإلكبار املنهج الذي جه أخونا الكبري األستاذ عبد املقصود خوجه يف صالونه األديب                  



والفكري من مشولية يف إبراز الرموز ورجال الفكر والكلمة ليس يف إطار املدينة أو املنطقة أو البلد                   
اسع حىت مشل الوطن العريب الكبري وما مناسبة احتفائنا اليوم باألستاذ           فحسب، بل وتعداه إىل املدى الو     

سليم إال تأكيد على ما رميت إليه فألخينا الكبري األستاذ عبد املقصود كل التقدير على ما يقوم به                    
ويرسيه من قواعد هذا الصالون الفكري ملسة وفاء وقاعدة لبلورة العطاء الفكري ملن كان هلم باع يف                  

 فله منا على ما يطلع به من تكرمي ملن استحقوا التكرمي             ،ء الساحة الفكرية فكرة ومنهجاً وعطاءً     إثرا
 .جزيل الشكر، وعميق االمتنان

وأسأل اهللا تعاىل أن ميد أخينا الكرمي بعون من عنده ملواصلة مشواره الفكري النبيل يف دعم                  
 .بل ويف وطننا العريب الكبري. دنا العزيزةوبلورة العطاء املتجدد لدى أصحاب الفكر والكلمة يف بال

مث أعود مرة أخرى إىل اإلعراب عن مشاعري عن صديق الدرب األخ العزيز الذي حنتفل                  
بتكرميه يف هذه الليلة، فال أجدين يف حاجة للتعريف حبياته العملية وهو املعروف لدى الكثريين وقد                  

، ولكين أكتفي بالذكر عن جانب عالقة الزمالة اليت         عرف األكثر يف سرد سريته الذاتية يف هذه الليلة        
فقد عرفت فيه النبل، والتمسك برتاهة الكلمة، كما عرفت           ربطتين باألخ سليم منذ بداية الستينات،     

يف أمثاله من إخواننا الصحفيني اللبنانيني الذين تربطهم باململكة أوثق الروابط من أمثال األستاذ ياسر                
ان اجلابري، الذين كانوا زمالء درب أيضاً يف نفس الفترة مع األستاذ سليم               اهلواري واألستاذ مرو  

نصار، وكانوا مجيعاً أمناء على أمانة الكلمة، ومتتعوا بالشجاعة الفكرية اليت جعلتهم أن يرفعوا لواء                 
ق، القلم يف وجه كافة التيارات والتقلبات السياسية بكل اقتدار دون أن يطأطئوا لألخطاء أو جانب احل               

فكان األستاذ سليم نصار واحداً من هؤالء الكتاب الذي ناضل بقلمه وفكره إلحقاق احلق دون                  
جماملة، وواصل مشواره الفكري والصحفي منذ تلك الفترة وال زال حىت اآلن، وال يهمه يف ذلك لومة                 

مديد العمر ومزيداً   الئم، وقد كان كذلك وال يزال فنسأل اهللا له منا التوفيق وله منا الشكر والتقدير و               
 .من التوفيق يف دروب الكلمة انحة والكلمة الصادقة ومزيداً من العطاء

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 كلمة األديب الصحفي والكاتب األستاذ سليم �صار (( 
  ))فارس إثنينية هذا األسبوع

ء، أود أوالً أن أشكر     أصحاب السعادة، السادة األفاضل، ضيوف االثنينية الكرام، أسعدمت مسا        
للحاضرين، األفاضل مشاركتهم يف هذا اللقاء الذي أعتربه تكرمياً لصناعة الكلمة يف ندوة تذكرنا                
بالصالونات األدبية اليت أثرت احلياة الثقافية بعطاءات األفكار املتجددة، مثل صالون مدام ريكامييه يف              



دوة اللبنانية يف بريوت، كما أود أن أشكر مؤسس         باريس، ومي زيادة، وعباس العقاد يف القاهرة، والن       
االثنينية الصديق القدمي الشيخ عبد املقصود خوجه، الذي أتاح يل فرصة اللقاء مبجموعة خمتارة من أهل                

      جدة، عروس البحر األمحر اليت رافقت        منوها املتعاظم، وشهدت على تطورها املتواصل، وأحببت  
 .نازهلا اففة حبرارة الشمسشواطئها النحاسية اللون وبياض م

 كثرياً مستوى   عفَ ر وكل الشكر على كلمات الثناء واملديح اليت قيلت يف هذه األمسية على حنوٍ            
             احملبون من أمثال    التوقعات حبيث بت أخشى أال يكون حديثي يف حجم األوصاف اليت أغدقها علي 

 .األستاذ مفيتالشيخ عبد املقصود والدكتور عبد اهللا واألستاذ غالب و
وحتاشياً للسقوط يف رتابة األمناط املكررة، اخترت من دروس مهنة البحث عن املتاعب أحداثاً               
حية انطبعت صورها يف ذاكريت كمحطات ثابتة يصعب حموها أو جتاوزها، ومبا أن هذه األحداث املعربة                

ئية مراجعة بعض فصوهلا لعل     حتمل عظات عميقة ذات صلة حبياة الناس، آثرت يف هذه األمسية االستثنا           
 . والزعماءحفلنا الكرمي يشارك يف استخالص العرب أثناء اطالعه على اجلوانب اخلفية لبعض احلكّام

) فيدرال بالزا (احملطة األوىل كانت يف مكتبة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون، داخل عمارة            
حلكام الذين فاوضهم وحاورهم من     يف نيويورك الحظت أنه غطى جدران املكتب بصور الزعماء وا          

امللك فيصل بن عبد    ..  شوان الي ..  ديغول..  ماوتسي تونغ ..  برجيينيف..  تشرشل..  خروتشيف:  أمثال
حافظ األسد وامللك حسني، وتصورت أن حالته املعنوية قد تتأثر          ..  امللك احلسن الثاين  ..  رو..  العزيز

شخص واحد فقط   ).  ووترغيت(ع لشفاء نفسيته من مرض      ذا املاضي ايد عاشه واعتربه الدواء الناج      
إنه احلاجب يف   .   علماً بأنه ال ينتمي إىل صفوفها      ،رأيت صورته معلقة وسط جمموعة الشخصيات العاملية      

قصر الضيافة السعودي يف جدة، وقد ظهر مبتسماً فرحاً بلباسه املزخرف وسيفه املذهب وخنجره                
 .اليمين املعقوف

، ١٩٧٣ مساعده اخلاص موعد املقابلة يوم السادس عشر من حزيران            لسبب أجهله حدد يل   
 ١٩٧٣وهو يوم االكتئاب والندم والتأمل بالنسبة للرئيس األمريكي، ففي هذا التاريخ من عام                 

يف واشنطن مخسة رجال حياولون التسلل إىل       )  ووترغيت(اكتشف حراس احلزب الدميقراطي يف جممع       
د البيت األبيض من    ب، ولقد أدت اعترافام إىل انفجار أزمة ثقة بني سي         الداخل لسرقة مستندات احلز   

 يوماً إىل استقالة الرئيس يف التاسع       ٧٨٣جهة وبني الكونغرس والصحافة من جهة أخرى، انتهت بعد          
والسبب أن التحقيقات اليت نشرها الصحفيان بوب وودورد وكارل         .  ١٩٧٤عام  )  أغسطس(من آب   

 احلادث يتجاوز بأبعاده سرقة مكاتب احلزب الدميقراطي، بل هو يف نتائجه              برينشتاين أظهرت أن  
السياسية أخطر على النظام من خمتلف التجاوزات ألنه حيدد العالقة بني مهمات الرئيس ومناقبية                 

   ربت حماولة السرقة مبعرفة نيكسون وموافقته خطيئة كبرية ألضخم دينونة تعرض           املمارسة، من هنا اعت



كي، لذلك قدم استقالته وقرر االنسحاب واالعتزال والنفي االختياري بعدما حطّمت            ري أم هلا رئيس 
ة والشخصية، ودفعته إىل العيش وحيداً حبيث عومل طوال السنوات          يمسعته السياس )  ووترغيت(فضيحة  

ظلمة من  الثالث األوىل كمنبوذ حيظر االقتراب منه، قال يل يف وصف تلك املرحلة املظلمة من حياته امل               
عتذر من عدم خدمته ألن الصحايف      ا)  جورج تاون (حياته السياسية أن صاحب أحد املطاعم يف منطقة         

ل يتناول طعام العشاء مع زوجته يف املكان         يبرنشتاين ألغى حجزه عندما اكتشف أن الرئيس املستق        
متة ذاته، ووصف بصوت حزين كيف اضطر لالنسحاب من املطعم حتت وابل من النظرات الشا                

 .املهينة
 شقة حبجة   هويف مناسبة أخرى روى يل أيضاً أن وكالء إحدى العمارات يف نيويورك رفضوا بيع              

أن السكان مل يوافقوا على وجوده معهم، وجاء يف قرار تربير الرفض أن املالكني يعتربون جماورته خطراً                 
يفية انبعاثه من املدفن السياسي     على حيام، وسبباً الخنفاض قيمة العمارة، سألته أثناء احلديث عن ك           

العميق وكيف جنح يف عملية رد االعتبار لدوره السابق حبيث حتول من رئيس منبوذ إىل شخص آخر                  
م درس الصرب   يفرض احترامه على اتمع الذي طرده من سدة احلكم، أجاب من دون تردد أنه تعلّ               

سرية األلف ميل تبدأ خبطوة واحدة شرط أن         الذي أثبت أن م     تونغ واملثابرة من الزعيم الصيين ماوتسي    
يستعيد اإلنسان إميانه بنفسه ولو اضطر إىل السري وحيداً يف صحراء احلياة املوحشة املقفرة، ووصف                

 على شاطئ الباسيفيك    "كليمانتسان  " االختياري يف    مل أخرج من منفاي     ":مرحلة رد االعتبار بقوله   
عرب مذكرات مثرية      على الناس  يت األوىل لت، وكانت إطال  سنوا  إال بعد استعداد نفسي دام أربع     

اعتربها النقاد األكثر رواجاً وشهرة، وفجأة فتحت أمامي هذه احملاولة كل األبواب املوصدة وأعادتين               
إىل مسرح األحداث واألضواء، ومنحتين أسباباً ختفيفية ملغفرة خطايا البيت األبيض، وكان من نتيجة               

قيت سلسلة دعوات رمسية من حكومات سبع عشرة دولة قمت بزيارا العام              هذه القيامة أنين تل   
 ."املاضي

 ةوما إذا كان باستطاع   )  ووترغيت(وعدت أسأل الرئيس نيكسون عن كيفية جتاوزه فضيحة          
جيب أن تعرف جيداً    ":  الكونغرس والشعب األمريكي حموها من الذاكرة اجلماعية؟ أجاب بلهجة الواثق         

لوا جمرى التاريخ ليسوا بالضرورة أشخاصاً طيبني حسين السمعة والسرية،          اء الذين حو  أن القادة العظم  
قيصر روسيا بطرس األكرب كان من أهم اإلصالحيني ولكنه يف الوقت ذاته كان طاغية، ومثله كان                  
ا يوليوس قيصر ونابليون وستالني وماوتسي تونغ، مجيع هؤالء نزلوا يف الكتب كقادة تارخييني غيرو               

جمرى األحداث، أنا أجهل حىت اآلن ماذا سيكتب املؤرخون عين، ولكين على ثقة بأنين أنا الذي اختذت                 
نت انفتاح أمريكا على الصني منهياً بذلك أربعة         وأنا الذي دش  .  قرار سحب قواتنا من أوحال فيتنام     

هلذه .  ١٩٧٢نيف عام   عقود من الكراهية واخلالف، وأنا الذي أرسيت دعائم الوفاق الدويل مع برجيي           



 بل  ،)ووترغيت(األسباب وسواها قبلت التحدي ورفضت أن أنزل يف كتب التاريخ كبطل فضيحة              
                زوا دور  كرئيس ساعد يف هندسة الوفاق الدويل على أسس استفاد منها الرؤساء من بعدي ليعز

 ."الواليات املتحدة ومكانتها حبيث أصبحت الدولة العظمى األوىل يف العامل
 هذا اللقاء مبثابة درس تعلمت منه أن اإلنسان يستطيع االنتصار على املآسي شرط أال                  كان

كما تعلمت أن اهلروب من املشكلة يزيدها تعقيداً وأن التصدي هلا           .  يستسلم لضغوط اخلوف واليأس   
اطع هو أفضل وسائل الدفاع واحلماية من العذاب املتواصل، ويقدم لنا هذا املثال الصارخ الربهان الس              

على أن الناس ال حيترمون إال الذي حيترم نفسه، وال يقدرون من البشر إال الشخص الصبور املثابر                   
واحملتفظ مبشاعر الكربياء، إن قصة رد االعتبار لرجل حمطم مثل نيكسون ترمز إىل أمثولة منلة اإلسكندر                

ف القتال بعد أن اعتراه     الذي حفزته بصربها ومثابرا على نقل حبة القمح إىل وكرها على استئنا             
 .اليأس وكاد يستسلم

م حبثاً عن أجوبة حمرية     ١٩٨٤احملطة الثانية كانت يف هراري عاصمة زميبابوي اليت زرا يف ربيع            
ألسئلة تتعلق مبستقبل هذا البلد املتحرر حديثاً من وصاية الرجل األبيض، ولقد شجعين على الزيارة                

 أن مستقبل جتربة التعايش بني السود والبيض قد تؤثر على رسم             عديل موغايب الغاين األصل معترباً    
فريقيا، التقيت الرئيس   أاخلريطة الدميوغرافية للقارة اإلفريقية، بدءاً بزميبابوي وانتهاًء بدولة جنوب            

روبرت موغايب ملدة ثالث ساعات تقريباً حدثين خالهلا عن تاريخ وصول الرجل األبيض إىل زميبابوي                
 وبعد مضي ثالث سنوات قرر رودس تغيري         ،١٨٩٠ستعمر الربيطاين سيسل رودس عام      بواسطة امل 

اجلبهة "وقال موغايب أن زعيم     .  اسم البالد إىل روديسيا تيمناً بامسه ملغياً بذلك كل تارخيها السابق           
 ألف أبيض يتحكمون بأكثر من      ٢٥٠ إيان مسيث ما زال يعرب عن مطلع االستعمار بواسطة           "اجلمهورية

عة ماليني أسود وأخربين أيضاً مسيث الذي حكم قبله كرئيس وزراء مدة طويلة جداً أعلن عام                   سب
 . تكريسي النظام العنصري كنظام أبدي١٩٦٥

وكان هذا اإلعالن االستفزازي مبثابة الشرارة اليت أشعلت احلرب األهلية مخس عشرة سنة               
الرئيس عما إذا كان يتضايق من       واستوضحت  .  فقدت البالد خالهلا أكثر من ثالثني ألف شخص        

إفساح اال ملنافسه إيان مسيث لكي يعرب عن وجهة نظر السكان البيض، وأخربته أنين عازم على لقائه                 
ألتعرف إىل وجهة نظر الفريق اآلخر، يبدو أن سؤايل غري املتوقع أثار لدى موغايب بعض الذكريات                  

داثاً ماضية كمعارض للنظام، قال إنه أمضى عشر         املؤملة بدليل أنه ختلى عن حتفظه وراح يروي أح         
سنوات يف السجن خالل حكم إيان مسيث وحدث ذات يوم أن زاره يف املعتقل بصورة مفاجئة أحد                  
أنسابه ليبلغه أن جنله الوحيد قد تويف بسبب تناوله مادة سامة تستخدم إلبادة احلشرات، وتقدم بطلب                

ه مبغادرة الزنزانة برفقة حراسه لكي ينتقل إىل مرتله ويلقي           استرحام لرئيس الوزراء يرجوه السماح ل     



على وحيده نظرة الوداع األخرية، مث يعود إىل السجن خمفوراً، عندما بلغ موغايب هذه اخللفية احملزنة                 
أتعرف ماذا  ":  تبدلت نربة صوته واغرورقت عيناه بالدمع وهو يروي تفاصيل مأساته الشخصية ويقول           

يث؟ لقد رفض االستجابة لطلب االسترحام، وملا بلغين النبأ طلبت من رفاقي يف              كان جواب إيان مس   
احلزب القيام بوساطة مع زعماء دول عدم االحنياز ألنين كنت مناصراً هلم، وأبرق تيتو ورو وعبد                  

 ولكن وساطة الزعماء مل     ،الناصر إليان مسيث يتمنون عليه السماح يل مبغادرة املعتقل ولو نصف ساعة           
فن ابين دون أن أراه، ترى لو كنت أنت يف           نفع وظل رئيس الوزراء مصراً على قرار الرفض مث د          ت

موقعي اآلن وأصبحت رئيساً مكانه وحصلت على السلطة والنفوذ والدعم الشعيب الذي أى احلكم               
العنصري كيف سيكون تصرفك جتاه إيان مسيث؟ أجبت بنربة سخط لشدة ما تأثرت بالواقعة أقطع                 

ال يستطيع احلاكم أن يكره وحيب مثل سائر        :  رأسه فوراً، علّق موغايب على جوايب دوء أعصاب فقال        
الناس، جيب عليه أن يتعاىل عن األحقاد والضغائن حىت لو كانت يف حجم أحقاد الثأر، والدليل أنين                  

اطف الشخصية  تركت إيان مسيث يقود املعارضة يف جملس النواب، وينتقد أداء احلكومة بني العو               
واملواقف الوطنية ألن هذا التداخل يقود إىل اهتزاز موازين العدالة حبيث ال يعرف احلاكم أين تبدأ                  
سلطته اخلاصة وأين ينتهي نفوذه الرمسي، هذه احلادثة املؤثرة علمتين درساً مفيداً حاولت أن أطبقه أثناء                

لطة الكلمة، ومتنع التداخل بني العالقات      ممارسة مهنة الصحافة بطريقة تفصل األهواء الشخصية عن س        
 .االجتماعية واألداء السياسي

بعد انقضاء عشرين سنة على االستقالل زميبابوي وتويل موغايب دفة احلكم يبدو أن األقلية                 
البيضاء اليت اخنفض عددها إىل سبعني ألف نسمة أصبحت متهمة بعرقلة عجلة اإلصالح االقتصادي               

الواحد، ومن املؤكد أن تلك البالد متر حالياً يف مرحلة خماض سياسي عنيف              وتعطيل برنامج احلزب    
يصعب التنبؤ بنتائجه خصوصاً وأن املعارضة تتهم الرئيس بتزوير االنتخابات، وباستغالل السلطة               
لصاحل بقائه يف احلكم، وبغض النظر عما حتمله التفاعالت الداخلية املرتقبة، فإن تعاطي روبرت موغايب               

 .رميه السياسي إيان مسيث يعبر عن سلوك قيم ميكن أن يكون قد أفسدته مدة احلكم الطويلمع غ
. وعاصمة آسيا الصناعية  )  القيشا(احملطة الثالثة كانت يف طوكيو، مدينة األنوار امللونة، وأندية           

، م، أي يف موسم فوران الطبيعة وتدفق الناس فوق أرصفة الشوارع          ١٩٧٤حدث هذا يف مطلع ربيع      
وكما يتباهى األملان بسيارام املتطورة ومصانعهم احلديثة، وطرقام العريضة،           وداخل احلدائق العامة،  

كذلك يفاخر اليابانيون بأم ينافسون حىت الواليات املتحدة يف جماالت الصناعة املتقدمة واألجهزة               
ن الرحلة بزيارات إلزامية     املعقدة واألبنية السامقة املقاومة للزالزل، وهكذا أمضيت األسبوع م          

 وفوجئت ذات صباح وأنا أتصفح      ،متواصلة ألحدث مصانع السيارات وأجهزة التلفزيون والراديو       
خبري مثري خالصته أن فرقة من الكشاف عثرت بالصدفة على جندي ياباين ظل             )  اهلرالد تريبيون (جريدة  



مل يعرف  )  شريو أونودا (أن الطيار    سنة، وذكرت الصحيفة     ٢٩مدة  )  غوام(خمتبئاً وسط أدغال جزيرة     
 ووصفت كيف كان يعيش على      .أن احلرب قد انتهت، لذلك ظل متوارياً عن األنظار طوال هذه املدة           

الفواكه وصيد األمساك والقريدس، وأنه بىن لنفسه كوخاً من أعواد اخليزران متاماً مثلما فعل روبنسون               
رته يف املستشفى حيث خيضع ملعاينة األطباء، ولعملية        كروزو يف الرواية الشهرية، ونشرت الصحيفة صو      

 .إعادة تأهيل طويل األمد
شدتين هذه احلادثة الطريفة، فقررت القيام بزيارة املستشفى برفقة مترجم حصل على إذن خاص              

 وفوجئت بوجود عشرات املصورين والصحافيني املنتشرين داخل املبىن حوله، دف الظفر             ،للمقابلة
مل تكن املقابلة سهلة ألن اخلوف من الناس كان يتحكم بكل حركة من              .  لصور واألحاديث مبزيد من ا  
اليت تدل على اضطراب نفسي ظهر جلياً يف عينيه املقززتني، كانت أسنانه السوداء              )  شريو(حركات  

ه سألت.  بارزة من حتت شفتيه، وقد تقوقع جبسده الصغري على طرف السرير كأنه يطلب احلماية والوقاية              
.. هذا هراء :  هل صحيح أنك مل تعرف بأن احلرب قد انتهت؟ وهز رأسه بالنفي وأجاب             :  عرب املترجم 
أنا طيار هبطت باملظلة يف الغابة بعد احتراق طائريت احلربية، ومن املؤكد أنين علمت                .  غري صحيح 

 .أت إليهابانتهاء احلرب بعد أن شاهدت الطائرات املدنية وهي متر يف أجواء اجلزيرة اليت جل
وملاذا إذن مل ترجع، وتعلن أمام أهلك، وأمام املسؤولني يف وزارة             :  وعدت أسأله باستغراب  

احلربية بأنك حي وموجود وغري مفقود؟ كان سؤايل أشبه بسلك كهربائي مس منه موجعاً فراح                  
يضرب صدره بيمينه ويعوي بصوت منفر أشبه بصوت حيوان مذعور، وأعترف بأنين اضطربت                

يلت أن سؤايل احملرج قد استفزه وأخرجه عن صوابه، وطمأنين املترجم بأن رد الفعل كان متوقعاً                 وخت
 باسم اإلمرباطور بأن تنتصر     مِسقْ، أي اموعة اليت ت    )الكاميكاز(وطبيعياً من جندي انتظم يف جمموعة       

ب نفسه ويضرب صدره نادماً      أمام فكرة االنتحار، لذلك نراه يعذ      نبويبدو أنه ج  .  أو تنتحر إذا هزمت   
 بارجة  ٣٤ يف إغراق     جنحت اليت ينتمي إليها الطيار   )  الكاميكاز(مستغفراً، وأخربين أيضاً أن فرقة       

 ينباللغة اليابانية تع  )  كاميكاز(وكلمة  .  لت أكثر من ثالمثائة سفينة حربية لدول احللفاء        كية وعطّ ريأم
 ميالدية، وكانت سبباً يف منع قبائل       ١٢٨١ية حدثت عام     إىل أعاصري مومس   بسنوهي ت )  الريح اإلهلية (

املغول من ديد اليابان بغزٍو ضاٍر من اجلهة الغربية ألن الرياح أغرقت السفن املهامجة، يف ضوء هذه                  
وكانت ).  فرقة الكاميكاز (احلادثة التارخيية أنشئت فرقة خاصة يف الطريان الياباين أطلق عليها اسم              

ورةً يف عمليات انتحارية معدة إلحلاق األذى بأسطول العدو، وعلى الطيار أن يكون             مهمة طياريها حمص  
 ترتطم بسرعة حنو اهلدف حبيث حمملة بالقنابل املتفجرة واملواد امللتهبة، مث ينطلقمستعداً لقيادة طائرة 

اً تلك  وتعترف واشنطن بأن هذه العمليات كانت مؤذية جداً، خصوص          طائرته بظهر السفينة وتنفجر،   



إذ بلغ عدد القتلى أكثر من مخسة آالف حبار         )  أوكيناوا(وأثناء معركة   )  اليت(اليت حدثت يف خليج     
 .أمريكي

وملا علمت بأسباب مأساة الطيار وبأنه حياول التخلص من كوابيس اخلوف واهللع، طلبت من               
لعريب؟ ورد على سؤايل بإظهار     املترجم أن يسأله ما إذا كان يعرف العامل العريب، أو أنه قرأ عن العامل ا               

أرجو أن تطمئنه إىل صوابية سلوكه، وختربه بأن         :  عالمات النفي واالستغراب، قلت عندئٍذ للمترجم     
أفضل عالج ألزمته النفسية سيجده يف العامل العريب حيث يكتشف أن هناك آالفاً من أمثاله فضلت                  

 ).اهللا يرمحه(على عبارة ) ألف مرة جبان(عبارة 
.. معزوالً..  للقاء العفوي غري املتوقع مع شخص أمضى نصف عمره تقريباً هارباً من نفسه            هذا ا 

وحيداً يف األدغال املقفرة، يقدم للمواطن العريب أفضل األمثلة على العناد الوطين الذي يشبه صالبة                
 مقابلة اهلزمية   نفسه أوزار اخلطيئة املميتة ألنه جنب وخان قسمه عندما رفض         )  شريو(اإلميان، لذلك محل    

زهو االنتصار، أو   :  باالنتحار، وقد ال يوافق الكثريون على ممارسة عنف التطرف الواقع بني حدين             
 أن حنترم هذه العقلية اليت تساوي اهلزمية باملوت، وتعترب الفشل يف             إال بشاعة االنكسار، وإمنا ال نستطيع    

ليها، أو ختفيف إدانتها خبالص النفس من أثقاهلا        الدفاع عن الوطن مماثالً ملعاناة أزلية يصعب التغلب ع        
 جزء ال يتجزأ من تقاليده       الوطنية املرهقة، وهذا ما يتحلى به الفرد الياباين الذي يؤمن بأن حتقيق مهماته           

وواجباته وأخالقه، ومع انعدام هذه العالقة يف العامل العريب مرت اهلزائم املتواصلة بشكل نكسات طارئة               
 التشرذم العقدي واإليديولوجيات املستوردة، األمر الذي أنبت        ِةجلوطين اجلماعي يف لُ   أغرقت الوعي ا  

 .العنف األصويل وولد احلركات املسلحة
وكما أن زعماء العامل خيتلفون يف أداء احلكم والسلوك االجتماعي، كذلك خيتلف بعضهم عن               

زرت .  يزهم عن سائر الناس   بعض حول أساليب التعاطي مع الصحافيني بطريقة يعتقدون أا مت            
مع ثالثة من الزمالء يف وقت كانت املعارضة الصومالية تطل برأسها عرب بيانات سياسية ال               )  موغاديشو(

قد حسم موقفه الدويل واختار االحنياز      )  سياد بري (لنظام، وكان الرئيس    لتشكل يف احلقيقة ديداً قوياً      
مدشناً بذلك مرحلة اخلروج من حتالفات الدول        )  اينأوغ(إىل جانب الواليات املتحدة بعد معركة        

األفريقية املرتبطة باالحتاد السوفيايت، وظهر الصومال يف حينه كدولة ذات شأن استراتيجي تتنافس على              
جذا كل من واشنطن وموسكو بسبب أمهية موقعها على جانيب القرن اإلفريقي، حدد سياد بري                 

أم .  .ا سألنا مساعده عن التوقيت الدقيق للساعة الواحدة بعد الظهر         موعد اللقاء الساعة الواحدة، ومل    
بعد منتصف الليل، أجاب بأن الرئيس يفضل العمل يف الليل والراحة يف النهار، وهذا ما أكده لنا                   
الرئيس أثناء املقابلة، مربراً توجسه وخماوفه من الليل بأنه قام بانقالبه العسكري حتت جنح الظالم،                 

 .يسمح خلصومه بتقليدهوبأنه ال 



 مكرراً على   ،بدأ حياته معنا بإعالن عتبه على الدول العربية ألا ال تستثمر يف بالده الشاسعة              
 دفاعه حممد مسنتر هو الوزير الوحيد بني وزراء دفاع الدول العربية             الزمة مفادها أن وزير   مسامعنا  

اليت وصفها الرئيس بأا متثل أعىت     )  أوغادين(الذي يستحق املفاخرة بأنه خاض حرباً ورحبها، إا حرب          
 يف كل إفريقيا، مث أحنى بالالئمة على الواليات          "اليورانيوم"معارك التنازع على امتالك أهم حقول        

املتحدة ألا ألقت على عاتق دولته الصغرية مهام دولة كبرية، األمر الذي يقود يف رأيه إىل التمزق                   
 .األهلي

ث إىل منتصف املدة احملددة تقريباً، دخل علينا من باب القاعة شاب مستدير             وملا وصلنا يف احلدي   
القامة، منفوخ البطن حيمل بيمينه عوداً كأنه قادم من حفلة موسيقية، وملا اجته حنونا وقف الرئيس                   

ا وتبادلن.  وبأن صوته املدوي ميكن أن حيطم الثريا      ..  لريحب به، ويقدمه لنا بأنه وديع الصايف الصومايل       
اً لألسرة وإال فما معىن وجوده يف هذه الساعة         بنظرات االستغراب العتقادنا بأن املطرب رمبا يكون نسي       

املتأخرة من الليل داخل القصر؟ ومل تدم حريتنا طويالً ألن سياد بري كشف السر عن سبب استقدام                  
ايق من األحاديث الصحفية    فقال إنه يتض  )  وأعذروين إذا مل أذكر امسه ألنه غدا مطرباً شهرياً        (املطرب  

لذلك ابتكر أسلوباً لكسر الرتابة، يتمثل يف دعوة مطرب ما تكون مهمته إذكاء نار               .  الطويلة واململة 
 عوده  "يدوزن"الفضول وتغيري جو احلديث السياسي، عندئذ تنحنح املغين، مث شكر الرئيس وراح               

اذا ال تستوحي من الليل اسم األغنية وخنتار         مل :ويسألنا عن أفضل خياراتنا ألغاين وديع الصايف قلت له        
قبل أن أي جوايب، كان صوت يهدر يف قاعة          .  "ويقول يل سلم على ليلى    ..  الليل يا ليلى يعاتبين   "

القصر، بينما انشغل الرئيس بتفحص وجوهنا للتأكد من استمتاعنا بالصوت الرخيم، وفجأة فُتح باب               
لقصر واخلدم وهم يرتدون املنامات ويتطلعون حنونا بذعر         القاعة على مصراعيه واندفع منه سكان ا       

واستغراب، وطمأم حراس القصر إىل أن ما مسعوه ليس رعداً صوتياً خرج من النوافذ ليوقظهم ويقلق                
نومهم، وفور انتهاء األغنية استعد املطرب لقذفنا بواحدة أخرى، عندما أشار له سياد بري بالسكوت                

نا الستكمال املقابلة، قبل أن ينتقل الرئيس الستئناف حديث السياسة، سألنا عن            مؤقتاً إلفساح اال ل   
انطباعاتنا بالنسبة لألغنية اليت طردت النعاس من أجفاننا، ومتىن أن يقلده سائر حكام العامل، قلت معلقاً                

مايكل يا ليت الرئيس األمريكي يستفيد من هذه الفكرة الظريفة، ويعمل على إدخال              :  على مالحظته 
 .جاكسون مثالً يف برامج لقاءاته مع الصحافة يف البيت األبيض

انتهت املقابلة على خري عند الفجر، وعدت إىل الفندق مع زمالئي ألكتشف أن املغين قد سبقنا                
إىل هناك، وقال أنه أعجب جداً بتجاويب واستمتاعي بأغنية وديع الصايف، وهلذا يسمح لنفسه بأن                  

قام األسبوع املقبل أنا مدعو للمشاركة يف مباراة ست       :  قال.  تفضل:  وف بسيط، قلت  يسألين القيام مبعر  
يف البحرين الختيار أفضل أغنية هلذا العام وأمتىن عليك أن تنظم يل قصيدة خاصة ذه املناسبة سوف                  



ي، أحلنها وأغنيها وأُعلن عن امسك كمؤلف معد للشهرة مثل بريم التونسي وأمحد رامي وإبراهيم ناج               
وضحكت من طلبه واعتذرت منه مؤكداً له أنين أفضل أن أغادر الصومال صحفياً كما جئتها، ال                  

 .شاعراً أو ملحناً أو مغنياً
حاولت أن أجد التفسري املنطقي لسلوك الرئيس سياد بري، وما إذا           )  موغاديشو(قبل أن أغادر    

ه املواقع الرمسية، وعلمت بأنه ابتكر      كان يتصرف دائماً على أساس مغاير لألعراف املتبعة يف مثل هذ           
 عن احلكام اآلخرين أوالً ويعطي االنطباع بأنه        مييز نفسه   التعامل مع الصحافة لكي   هذا النمط من    

رئيس شعيب ثانياً، ورمبا قاده خيار الرهان على الواليات املتحدة إىل الظهور مبظهر اإلنسان احلريص                
وروثة بقيم مستوردة حيسب أن تبنيها سيعزز دوره لدى           على أمركة الصومال واستبدال قيمها امل      

واشنطن، ومع أن سياسته الداخلية سامهت يف تدمري نظامه إال أن احلرب األهلية يف بعض جوانبها                  
 .كانت نتيجة الفوارق على املرجعيات اخلارجية

ى وهكذا أدى االختالف حول العالقات الدولية إىل السقوط يف دائرة العنف حبيث استدع               
التدخل اخلارجي، ويستفاد من جتربة االنفصام الوطين يف الصومال أن هذا النموذج تكرر يف بلدان                 
أفريقية كثرية فقدت توازا الداخلي وتشات يف مسة مشتركة واحدة تتعلق بالصراع على التبعية إىل                

 .أحد املعسكرين
 ألدلل على أمهية العمل الصحفي       األربعة لشخصيات خمتلفة يف مواقع خمتلفةٍ      مثلةاخترت هذه األ  

يف رصد مشاعر أهل السلطة، وأبني أن استعراض القوة السياسية كثرياً ما ينبئ عن ضعف حيال                   
 .املسائل الشخصية

ففي منوذج نكسون اكتشفت أثر الشجاعة إلنسان استطاع أن يصمد ويتغلب على عوامل               
 .حلكام ال يتم يف الغالب إال على أيديهماليأس والعزل، وقد أعطى الربهان القاطع على أن سقوط ا

ظهر موغايب يف مأساة وحيدة كرئيس معاٍد للنظام العنصري ولكنه حمايد يف سلوكه الشخصي               
 .حبيث تعاىل حىت على مشاعره العاطفية

ته املستهجنة أكدت أن احلاكم ال يستطيع إخفاء وجهه وراء          اأما يف منوذج سياد بري فإن ممارس      
 .أن يثري التساؤل حول صورة وجهه احلقيقيقناعني من دون 

معذباً، وذلك  ..  جمهوالً..  فضل أن يعيش املرحلة األخرية من عمره مشرداً       )  شريو(الطيار الياباين   
تنفيذاً حلكم اإلعدام املعنوي الذي أصدره ضد مستقبله، وكأن ذا اخليار الطوعي يقاصص نفسه                

 .بسبب ختليه عن الوفاء بقسمه
 إين أعترب حياة الصحفي أشبه مبكتبة عامة ميكن أن خيتار املرء من أمثوالا القيمة                خالصة القول 

ما تعجز وصايا األهل وإرشادات املعلمني عن تأمينه، ذلك أن األثر الذي حتفره يف الذاكرة حادثة معينة                 



ذا  آالف الكلمات، ولقد حاولت بأقل عدد من الكلمات أن أرسم هل            ابةأو صورة معينة يساوي كت    
 .اجلمهور الكرمي بعض الصور العالقة يف الذاكرة

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
.  أستاذنا الفاضل، األسئلة كثرية يبلغ عددها حوايل عشرين سؤاالً         :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 ة فماذا تفضل؟أمامك طريقان إمنا االختصار يف اإلجابة، أو اختيار بعض األسئل
 .ل اختصارهاأفض..  ال:األستاذ سليم نصار
 . تفضل يا أستاذنا:الشيخ عبد املقصود

 : األخ أشرف سامل يسأل يقول:عريف احلفل
رغم أن عناوين الصحف واالت يف الوطن العريب أصبحت أكثر من أن حتصى إال أن                

صبح غري قادر على منافسة الفضائيات      ها هو التافه واملثري، أما اخلربي والسياسي فأ        نالرائج م 
ملواكبة احلدث، والرأي فيه إما أسري االلتزام الرمسي أو النقد املغرض، والذي يبيع صحف اليوم               

 هي صفحات الرياضة والفن واحلوادث، فهل هناك أمل إلصالح هذا الوضع؟
يف مستوى الواقع    بالطبع هناك أمل كبري ألنه جيب أن تتطور الصحافة           :األستاذ سليم نصار    -

مثالً طورت أسلوا بشكل أن التلفزيون مل يستطيع أن حيد من           )  لوموند(اجلديد الذي تعيشه، جريدة     
شهرا واتساعها، مبعىن أا غريت من أسلوا وغريت من طريقة كتابتها، لذلك تستطيع أن تتأكد أن                 

 بسبب سبكه، بسب األداء، بسبب      غري موجود يف أي جريدة أخرى     )  لوموند(كل خرب تقرأه يف جريدة      
 .الصياغة احللوة، من هنا أقول أن املسؤولية تقع يف درجة كبرية على الذي يكتب ال على الذي يقرأ

 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:عريف احلفل
يدخل عاملنا إىل عصر جديد قد يكتنفه الغموض بني حتديات عديدة جتاه اهليمنة أو التغريات      

 روح جديدة مثالية، وعاملنا العريب قد خيرج من النفق املظلم واالنقسامات إىل الوئام               حنو بعث 
واألمان حنو تضافر اجلهود ووحدة الكلمة، ومن هنا نسأل هل من سبيل إىل إزالة الصراع                  
الطائفي يف لبنان لينعم بالتسامح واالستقرار واالزدهار، وإذا استحال حتقيق هذا احللم على               

 الدويل واحمللي أي العريب، فماذا يف رأيكم يخبئ لنا املستقبل؟الصعيدين 
وبني )  إجنلترا( لبنان طبعاً ليس النموذج الوحيد يف العامل، أنا أعيش يف            :األستاذ سليم نصار    -

 سنة بني الكاثوليك والربوستانت، إذاً لبنان ليس هو املثل الوحيد، أقدر             ٧٣٥إجنلترا وايرلندا حرب    



 كمتراس جلميع الفئات وصار العزة اإلهلية أو اهللا سبحانه           متخِد الطائفية يف لبنان است    أقول على أن  
وتعاىل هو املتراس الذي كل واحد واقف وراءه ويضرب على الفريق اآلخر، أنا أعتقد أن لبنان هو                   

 ال  والسبب أن أهله  .  البلد الوحيد يف هذا القرن الذي دخل يف حالة االنفصال وخرج منها برباءة              
كانت التجربة األوىل خالل سبعة أيام      )  اللي حد منها  (قربص  :  يريدون هذا التقسيم، مثال ذلك مثالً     

فقط انقسمت قربص، عم حنكي عن سياد بري هذه الصومال صارت عشرين قطعة، بلد بعد تيتو                  
حيد يوغسالفيا صارت سبع قطع، االحتاد السوفييت صار عشرات القطع، إذاً لبنان ليس البلد الو                

العصر الذي دخل يف      واملثال الوحيد، وكل ما ميكن أن حنكيه عن لبنان هو أنه البلد الوحيد يف هذا               
بنائه، ألن يف قربص كنا دائماً نقول يف شعبني تركي           أحالة التقسيم وخرج منه ساملاً كل هذا بفضل          

وة يريدون أن يعملوا منه     ويوناين وبالقوة نريد نعمل منهم شعب واحد، أما يف لبنان يف شعب واحد بالق             
 .شعبني أو شعوب

 : األخ غياث عبد الباقي يقول:عريف احلفل
هناك مقولة تتردد على أن الصحافة هي السلطة الرابعة، هل هذا ينطبق على الصحافة                

 العربية؟
ال أعتقد أن الصحافة يف العامل العريب ال ختتلف         ..   طبعاً ال ينطبق عليها    :األستاذ سليم نصار    -

 األنظمة، لذلك ال نتصور أن الصحافة ممكن أن تكون هناك تقدم فيها بطريقة خمتلفة أو متطورة عن                  عن
الصحافة هي املرآة هي تعكس اتمع بالطبع هناك مثالً صحفي ميكن أن يكون أكثر               .  ..النظام الذي 

دة اتمع الذي    أن تكون الصحافة ابنة أو ولي       ئماًاوعياً من احلكام ولكن قليل ونادر جداً، جيب د         
 .ينتجها

 : األخ حممد منصور الشامي يقول:عريف احلفل
يف حني جند معظم املثقفني     .  يتجه أكثر املسؤولني العرب إىل التطبيع مع اليهود يف فلسطني         

 :العرب يقفون يف وجه هذا التطبيع وحياربونه، والسؤال هو
 املثقفني العرب أن ميضي قدماً كيف ميكن أن ميضي االجتاهان بدون تصادم؟ وهل يتاح لتيار 

 يف جماله وال مينع من ذلك؟
 أعتقد اجلواب عند إسرائيل، ألنه عندما صارت أول جتربة للتطبيع يف            : األستاذ سليم نصار   -

مصر، مل يستطيعوا أن يطبعوا إال مع أنور السادات أو مع احلكومة، أما التطبيع على مستوى الشعب                  
إىل آخره وبالعكس كانوا مرات هكذا حياولون أم عن         ..  ابالكت..  بة األطباء نقا..  كان نقابة احملاميني  

يعين بالسنة حىت يروح واحد كان      )  روح عنا   (..سياحة على البالج، تفضل   )  يربموا(طريق املال أن    



ويبيعوها )  الفراخ(بينما الطائرات من إسرائيل كانت مآلنة، إىل جانب ذلك كانوا حيضرون دجاج               
ع مع فريق   ها املوجود يف مصر، إمنا الشعب ال يريد، والسبب هو إن إسرائيل ال ميكن أن تطب               بربع سعر 

إن اجلواب، إن احلالة ستبقى كذلكم      :  يعتقد دائماً أنه عدوك، هذا من رابع املستحيالت، لذلك أقول         
 .إىل أن تغري إسرائيل نفسها وتعترب نفسها أو إذا أرادت جزء من املنطقة

 : األخ كفاح الشريقي يقول:عريف احلفل
رغم قلة إنتاجكم األديب إن صح التعبري إال إنه ومن خالل حديث سعادة الشيخ عبد                 

 عن  كان متميزاً ومتضمناً لقضايا كربى وأحداث مهمة، هل لكم أن حتدثونا           املقصود عنه   
ة إلزجاء حتية   مت حتويله إىل مسلسل؟ كما أستغل هذه املناسبة اجلميل          واجلزء الذي )  غرباء(رواية  

 .خاصة إىل نزاهتكم الصحفية
 شكراً، ال أريد أن أطيل الشرح، قصة غرباء قصة بسيطة جداً، شخص              :ألستاذ سليم نصار  ا

بعد سنتني صار يشعر بامللل بعد سنتني زواج وقرر أن يأخذ زوجته إىل شقة، تعرف عليها عندما كان                   
ة، يغري حياته الرتيبة، أصبح يأخذ زوجته على هذه         يف اجلامعة، وكانت مثالً تذهب عنده يف هذه الشق        

الشقة، فزوجته هناك كانت تتغري، تصل كأا امرأة شخص ثاين، وهو كان دائماً حيلق ذقنه ويستعد                 
مش (وهي  )  وبصل..  رحيته ثوم (ومش عارف إيه    )  خناقة(هلذا اللقاء، فصارت حيام منفصلة، بالبيت       

 أنفسهم ناس خمتلفني متاماً، فيعين أنا من هذه القصة استوحيت           واشقة جيد اليوصل على   )  عاملة شعرها 
أن كيف اإلنسان ممكن أن جيد السعادة يف أسرة الغرباء، وليس بيته والسبب كيف يريد أن يغري نفسه                  

ه الطبيعية، فعودة إىل السؤال أنه ملاذا توقفت؟ وقالوا لك بعد الزواج، احلقيقة يف هذه القصة                  توحال
تب مصري وقال بالتأكيد سليم نصار غري متزوج فكتبت أنا ملاذا؟ سألته ملاذا؟ يعين صار                 انتقدين كا 

ألنك لو متزوج يف مقاطع كثرية يف القصة مل تكن لتضعها ألنه جيب             :  هناك مراسالت بيين وبينه قال يل     
رف مش عا ( عندما كتب شكسبري قصة هاملت أو القتال         .طيب:  أن تعرف أن الزواج خمتلف، قلت له      

الزواج أصعب من ذلك    :   جيب أن يقتل نفسه حىت يعرف اإلحساس بالقتل، قال يل           ،أو االنتقام )  إيه
ت، أما إذا مل تكن متزوجاً      ي ممكن أن تتصور اجلرمية، ممكن أن تتصور احلب بني روميو وجولي            ،بكثري

 ).بعدين معه حق (.فليس من الصعوبة أن تعرف
 :عبد اللطيف يقول الدكتور عبد الغين أنس :عريف احلفل

أال تستحق الرواية العربية املعاصرة أن ختوض غمار الكون والفضاء كما سبقت الرواية              
الغربية للغوص يف أعماق الكون من خالل هذا الكم الرهيب الذي نراه من خالل الفضائيات                



حتت رجل (أذكر أن هناك رواية للكاتب الدكتور مصطفى حممود على هذا النسق وهي        .  املتعددة
 ).الصفر

 بالتأكيد يف بعض القصص والراويات العربية تستحق أن تترجم، وتستحق           :األستاذ سليم نصار  
أن تكون يف مستوى أفضل القصص، ولكن املشكلة أنه ال نعمل رواياتنا مبستوى عاملي، نعمل رواياتنا                

قة الكتابة للقصة، وثانياً    لمنطقة، بشكل ال يستساغ دائماً يف اخلارج، جيب أن نغري دائماً طري           لللحي،  
 .جيب أن نعرف ماذا يريد القارئ يف هذا العامل اجلديد

 : األستاذ عبد ايد الزهراء يقول:عريف احلفل
هل األستاذ سليم نصار الكاتب والصحايف الالمع يف احلياة راضياً اآلن عن النهج الذي               

 .تغريت بعض الشيءانتهجته جملتا الشبكة والصياد يف لبنان؟ أم أن نظرته قد 
شبكة، فنانني وموسيقى وكذا يعين ما تغريت، اآلن         ..   ال، الشبكة  .. ال :األستاذ سليم نصار  

. مستواها إذا تغري أو ال، ميكن كان أنا خطأ أن أكون موجود يف الشبكة، يعين مل يكن عندي هذا امليل                   
الفن )  إنو إنت بتجمع بني اتنني    ( سعيد فرحية مل جيد غريي       -اهللا يرمحه -ياسر اهلواري ترك الشبكة،     

جلست فيها سنة واحدة وتركت بعدين ألين مل أكن أعرف هذه األجواء الفنية ومل أستطع                .  والسياسة
أفوت عليكي  (أن أعرف، أتذكر أول افتتاحية كتبتها يف الشبكة هي ضد فريد األطرش فهو عنده أغنية                

فهاتفين )  وين فايت عليها بعد نص الليل     (لكرام  يا ابن ا  ..  يا ابن العائالت  :  قلت له )  بعد نص الليل  
حىت نصاحلك مع فريد    :  ملاذا؟ قال يل  :  أهرب من بريوت وغيب مخسة أيام، قلت له       :  سعيد فرحية قال يل   

.. فهربت.  واآلن حتدثوا ليهددوك بالقتل   )  مجعية أصدقاء فريد األطرش   (األطرش، ألن هناك مجعية امسها      
زال أحتفظ  أىت يف النهاية تصاحلنا وصوريت مع فريد األطرش ال           جلست مخسة أيام خارج بريوت، ح     

 .فيها، وإن غفر عين فريد األطرش، قلنا إذا ما قتلتنا السياسة سيقتلنا الفن فتركت ساعتها الشبكة
 : األخ عبد الرزاق صاحل الغامدي يقول:عريف احلفل

لعامية اللبنانية، هل   وكما نرى ونسمع أن الفضائيات اللبنانية كثرت التحدث باللهجة ا          
اإلعالم يف لبنان يسري حنو هذا االجتاه؟ أي استبدال الفصحى باللهجة احمللية؟ وأين موقعك من                

 االجتاهني؟
الفصحى أن تكون لغة السينما وحنن نعرف يف مصر مل          :   موقعي يعين أوالً   :األستاذ سليم نصار  

... فالعامية اللبنانية قليالً على السمع      .يستخدموا يف مصر إال العامية وأصبحت يف كل بيت تقريباً          
بعض منهم يعتربوا أا ثقيلة وأن اللهجة املصرية هي أفضل وأسلس للسمع، لكن أعتقد أن اجلمهور                 



شوي هيك  (عنده اإلجابة على هذا، ولكن أنا أعتقد أن مجيع التمثيليات اليت نراها باللغة الفصحى                 
ثقيلة.. لهامقززة، يعين صعب الواحد يكم.( 

 : األستاذ علي املنقري يقول:عريف احلفل
املقالة الصحفية أكثر تعريفاً بالكاتب من العمل أو ممارسة الكتابة          ..  يرى البعض أن الكتابة   

األدبية سواء قصة أو شعراً، ناهيك عن املردود املادي ازي والسريع لكاتب املقالة الصحفية               
 ؟ما هو تعليقكم على هذا الرأي: السؤال

 يعين الصحافة مهنة، كتابة القصة هي هواية لذلك دائماً طه حسني كان              :األستاذ سليم نصار  
أنا أكتب قصة حىت أحقق نفسي وأستمتع بالشيء الذي عندي، ولكن أنا أكتب باألهرام ألين                :  يقول

 العامل  أريد النقود، لذلك من الصعب أن تفصل واحد عن اآلخر يعين، إال إذا صار العامل العريب مثل                  
الغريب يعين أنا أعرف كاتب إجنليزي عنده أربعة ماليني جنيه خيرجهم من قصة من قصصه إذا كان                   

هنا أكرب جريدة توزعها هي األهرام بالعامل العريب نتحدث عن مئتني            .  ، يعين هناك قراء   ...للسينما أو 
 .مليون توزع مليون فقط، ال يقرؤون

 : السائل علي الغروي يقول:عريف احلفل
 تنقلك يف كتاباتك القصصية من القصة السياسية إىل القصة السياسية العاطفية إىل القصة             
الدرامية والعاطفية هل هذا التنقل نوع من أنواع التجديد أم هو امتصاص لردود الفعل اليت                 

 .نتجت عن القصة السياسية
  ذاهب ألرى معتقالت     أعتقد أن اإلنسان هو ابن حميطه أنا بالفعل كنت          :اراألستاذ سليم نص 

 ومررت هناك وأنا عائد تعرفت على فتاة عندها مأساة         )  بو خنفيل (النازية يف أملانيا وأهم معتقل هو       
 امرأة يف أملانيا، واخترت برلني حىت تكون هي املكان              كل أن هي تقريباً ختتصر مأساة    :  كبرية تقول 

رقية وبني الغربية، فإذا أنت عربت هذا       للقصة ألن هناك شارع سبعة أمتار فقط يفصل بني برلني الش           
الشاعر أصبحت شخصاً آخر، أن تتعامل مع ناس آخرين ومع عقلية خمتلفة، لذلك حاولت أن أرى                 
                انفصام الشخصية يف اإلنسان املعاصر من خالل مدينة برلني، يعين التجربة يومها هي اليت فرضت علي

 .هذه احلالة
 :ول األخ حممد الفايدي يق:عريف حلفل

   كرلة احلوادث عندما كنا نتخاطفها           عندما أراك الليلة ت م أتذكر على الفور األيام اجلميلة
من املكتبات فور صدورها يف تلك األزمنة الرائعة، أريد فقط أن تقول لنا هل يف الوقت احلاضر                 

رتبطت بعدد  لدينا يف العامل العريب جملة تطرح عمالً صحفياً كما كانت تطرحه احلوادث اليت ا              



كبري من كبار الكتاب الذين لوال تلك الة ملا عرفناهم كما سليم اللوزي ونبيل خوري ومسري                 
 .عطا اهللا وجالل كشك وخري اهللا والنناشييب ونشأت التغليب وحافظ خري اهللا

.  كانت احلوادث ال أقول مدرسة كانت جامعة       .ال.   اجلواب باختصار جداً   :األستاذ سليم نصار  
زي (أنا عاوز جملة    :  اهللا يرمحه أنور السادات قال له     ..   سليم اللوزي عم يشوفه    -اهللا يرمحه - مرة   يعين
وهذا الكالم ما كان أنور السادات بس يقوله، كل حاكم بالعامل            )  زي دي (يا سليم عاوز جملة     )  دي

يف تكتبون  العريب، أنا أتذكر أنه كنت أعمل حديث مع الرئيس اجلزائري فسألين كيف الكتابة؟ ك               
دشو عندما  رخمتلف؟ عندنا عشرين جملة هنا كيف تكتبون بشكل خمتلف؟ رويت له قصة جورج برنا              

من خالل قلم وأكتب ما جيول يف       :  قل يل كيف تكتب؟ قال له     :  جاءه تلميذ عم يتعلم األدب، قال له      
فتريد .   رأسي نعم الذي جيول يف رأسك غري الذي جيول يف        :  وأنا أعمل ذلك، فقال له    :  قال له .  رأسي
 .قصة أقالم.. يعين ليست قصة ورق وال قصة.. تغري

 تعقيباً على السؤال السابق ألين امت كثرياً حبجب الرأي والفكر،             :الشيخ عبد املقصود  
األستاذ حممد الفايدي مل يقل أخونا املذيع هنا والزميل الكرمي أنه كتب حتت امسه حممد الفايدي مع                   

 ..التحفظ
  ملاذا؟: نصاراألستاذ سليم

 ..لوهأسا :الشيخ عبد املقصود
 : األخ سعيد اهلادي يقول:عريف احلفل

الكتابة بنكهة ختتلف عن الكتابة اإلنشائية وميتاز الكثري من الصحافيني اللبنانيني بنكهة              
 خاصة لبنانية جتعل كتابام خفيفة على املعدة وبطعم املائدة اللبنانية وهذا جيعل الكاتب ذا مجهور              

السؤال كيف للكاتب اإلنشائي أن يكتب بنكهة ميكن قبوهلا          .  عريق من القراء واملدمنني أيضاً    
 ؟"الباربيكيو"تندرج إىل نكهة 

أعتقد أن الصحافة أو دور الصحف مثل       )  بالباربيكيو(زال دخلنا      واهللا ما  :األستاذ سليم نصار  
، ويف مطعم مثل هنا الذي سنتعشى الليلة        املطاعم، يف مطعم تدخل عليه وال تعود ترجع، ألن أكله سيء          

 .بترجع كل يوم
 : األخ حزام العمري من جريدة املدينة ملحق األربعاء يقول:عريف احلفل

 فهل  ،االحتراف الصحفي حيتاج إىل ركض مستمر والفن الروائي حيتاج إىل هدوء وتأين            
 اهلدوء والتأين مها السبب يف انصرافكم عن هذا الفن؟



ألن القصة حتتاج إىل تفرغ تام وإىل تقريباً انفصال عن           ..   هذا صحيح  : نصار األستاذ سليم 
اتمع وعن األحداث اليومية، بينما الصحافة هي مثل الزواج أربع وعشرين ساعة شغل، أو مثل                 

 بالليل أو الواحدة    ١٢طبيب ما يف طبيب يقدر عندنا طبيب هنا ال يقدر أن ينام ألنه لو اتصلوا به                   
زالت األحداث عم متشي، وما زال يف          ب أن يكون مستيقظاً وما زالت احلياة متشي، وما         بالليل جي 

زالزل وما زال يف حروب، وما زال يف براكني بدو يفضل أرق الصحايف إذا كان صحايف جدي ويريد                  
 .لذلك النموذجان خمتلفان. أن يتابع عمله

 

 : السؤال األخري دكتور وائل صيقلي يقول:عريف احلفل
على قدر  )  اإلنترنت(يكم فيما يطرح علينا اآلن من االخنراط يف املطالعة اإللكترونية           أ ر ما

 ثرائه يف الكم، ولكن هل سيكون ذلك على حساب القراءة بعمق وما يتبعه من التشرب الثقايف؟
 

 : احلقيقة يف عبارة لباسترناك يقول فيها:األستاذ سليم نصار
 مشكلة العامل اآلن أنه مشكلة سرعة وحىت األكل         "عةجيب أن نفكر دوء يف عصر السر      "

 وبكل أسف هذا النوع من السرعة صار فارضاً نفسه على العامل، صديق يل                 ،صار بسرعة 
ما يف شيء طريف أبداً بس سألت       :  قال يل )  مبوسكو(راجع سألته ماذا وجدت طريف      )  مبوسكو(

ما هذه اآلخرة تبع    :  دونالد، فقلت مطعم ماك أين يقع؟ يقول يل الدليل جبانب       )  الكرملن(عن  
ف مبطعم   بالعامل صار يعر   أهم احلكام   الذي أخرج   )الكرملن(االحتاد السوفييت صار قصر      

واملؤسف أن اجتاه العامل سواًء كان بالكلمة عن طريق اإلنترنت أو باملآكل السريعة أو              .  ماكدونالد
 .إىل آخره، حنن متجهني حنو هذا العامل بكل أسف

 

 قبل أن خنتتم األمسية هناك بعض أسئلة وردت يل فلذلك سأطرحها،              : عبد املقصود  الشيخ
؟ فإذا كانت   "اإلنترنت"ثنينية على شبكة    سؤال من األستاذ أشرف السيد سامل هل مت فتح موقع لال           

نأمل باختاذ هذه   ..  نأمل التكرم بتزويدنا بعنوان املوقع وإذا كانت اإلجابة ليس بعد          ...  اإلجابة بنعم 
 كأحدث وأقوى وسائل االنتشار اإلعالمي واالثنينية جديرة بأن حتتل           "اإلنترنت"اخلطوة نظراً ألمهية    

 .مكاناً بارزاً فيها
 

 وما  "اإلنترنت" حنن يف الطريق لرصد كل كتب االثنينية وفعالياا يف            :الشيخ عبد املقصود  
 .يف حينهسيجد فإن شاء اهللا يف القريب العاجل سيكون لنا موقع وسنعلنه 



أرجو تقبل خدمة   :   السؤال الثاين من األستاذ حممد طه خلف الناصر يقول         :الشيخ عبد املقصود  
هلذه االثنينية املباركة، قرأت يف صحافتنا احمللية وصفاً هلذه االثنينية وغريها من االس األدبية بأا                 

نا العربية أصالً أو إشارة هلذه الكلمة        أدبية مل أجد يف كثري من معاجم لغت        "صوالني"صالون أديب، ومجعها    
 .غرفة االستقبال: فهي فرنسية معناها

 

 حنن معك يف ذلك ولكن ليس يف اليد حيلة بالنسبة يل دائماً أُمسي هذا                :الشيخ عبد املقصود  
 وأما ليس يل سلطة على اآلخرين، فأرجو أن تكتب وتستكتب اآلخرين حول هذا              "منتدى"الس بـ   

 ،"منتدى" يعين ال أستطيع أن أحجب رأي اآلخرين بالنسبة يل شخصياً أفضل كلمة                املوضوع، واهللا 
دكتور عبد اهللا مناع يرى أن كلمة صالون وقد يكون له احلق يف ذلك كامالً ألنه عرف عرب املاضي                    

 ولذلك رمبا اخلطأ الشائع خري من       "طه حسني " صالون   "..عقاد" صالون   "..مي زيادة "الطويل صالون   
 .واب املهجورالص

على كلٍّ سؤال ورد من األستاذ عبد الرمحن الزهيان يف احلقيقة أنا حجبته عن األستاذ ألنه حيتاج                 
إىل رمبا صفحات، أجد من األمانة أن أقرأه وسأترك اإلجابة رمبا لألستاذ سليم نصار بعد ذلك جييب                  

ان الرئيس نيكسون من أملع الرؤساء      ك:  على كلٍّ السؤال  .  السائل كتابةً أو قد أا تكون فكرة مقالة       
األمريكيني وكان موسوعي يف معرفته، ولقد حتدثت عن مآسيه بعد خروجه من البيت األبيض شبه                 
مطروداً فهل من املمكن أن نتحدث عن دور اليهود يف إسقاطه وطرده واحلط من قدره إعالمياً بعد                   

 . يف األفالمة ومضحكة كما حيدثيلخروجه برمسه شخصية كاريكاتورية هز
 

لعوا على هذا الوضع، كنت أسجل له أنا         ممكن األخوان كمان يعين يطّ     :األستاذ سليم نصار  
سبب :  قال.  إعمل معروف اقفل املسجل أقفلته    :  قال يل )  هنري كسنجر (على مسجل سألته عن     

ري هن  الرئيس حافظ األسد بتوقيع اتفاق سالم وكنا نوقع اتفاق السالم،          أين وعدت   )  ووترغيت(
ومل )  ووترغيت(جرت قصة   ف نعود إىل هنا، ذهبنا إىل إسرائيل، وبإسرائيل ان        فيما بعد   :يقول يل   كسنجر

للتاريخ أن اليهود هم الذين أسقطوين وهم الذين فربكوا         و   لك أستطيع بعدها أن أوقع، أريد أن أقول      
 .من أوهلا آلخرها) ووترغيت(

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو 



  ))تاماخل(( 
 أيها السادة نريد أن نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو               :عريف احلفل 

 اآلن يقوم صاحب االثنينية الشيخ عبد        ،سعادة الشيخ حممد علي خزندار أحد شهود عصٍر مضى         
 .املقصود خوجه بإهداء ضيفه الكرمي لوحة االثنينية ذه املناسبة

ار، كما  من سعادة الشيخ عبد املقصود إىل ضيفه الكرمي األستاذ سليم نص           لوحة االثنينية هدية    
 .يقدم سعادته لوحة الفنان خالد خضر

   ار، وشكراً ألصحاب السعادة، شكراً لألخوة احلضور وإىل أن تلتقي إن           شكراً لألستاذ سليم نص
 .هثنني القادم نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتشاء اهللا اال

* * * 
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