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شهر اإلجازات... اهلل يستر!

اآلخرين  مــع  متفائل  خلك   [
واحترام،  بود  الناس  مع  وتعامل 
لم  من  ألن  االفضل  تقديم  الى  بادر 
يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.

 السبت

ديسمبر  ـــم،  ـــك روح بـــــرزوا   [
وإللي  الرسمية...  االجازات  شهر 
 ... الــمــاس  يطلعه  الــجــدر  فــي 
بتطلعه  الجيب  في  وإللي  أقصد 

اجازات!

الجمعةاألربعاءاالثنيناألحد

في  االق���ت���ص���ادي  ال���وض���ع   [
ال��ش��ه��ر  أول  م���ن  ال��ع��ي��د  ت����ده����ور، 
ط��ووووووي��ل��ة  رسمية  وإج����ازات 
"معلم  إال  نقول  وم��ا  الشهر،  ط��ول 

على الصدمات قلبي"!

م��م��ت��ازة  ص��ف��ة  االخ������اص   [
وتذكر  مخلص،  تكون  أن  وحسن 
يطيح  وما  النقصان  كما  الزائد  بأن 

فيها إال إللي ممصخنها!

في  فهي  زميلتكن  إرح��م��وا   [
الحج والعقرة عليها مو زينه!

ربها  خافوا  بتخافونها  ما  واذا 
دخيل باهلل!

] بعض الناس رايحين الحج 
إتصاالتهم  دليل  وخير  سياحة، 
بضائع  اخبار  آخــر  عن  اليومية 

أسواق مكة المكرمة!

الثلثاء

الحب  في  االخيرة  تجاربك   [
والسبب   المعايير،  بكل  فاشلة 
الحب  تمارس  انــك  هو  الرئيسي 
راجــع  ومتخلفة،  غبية  بطريقة 

حساباتك ترى المركب طبعان!

الخميس

cartoon@alwasatnews.com

بو تيله ... صديقكم ورفيق 
دربكم ... إللي على قلبه على 

لسانه  ينتظركم على

ي�����ح�����ي�����ن  ا ر  [
ة  ز ج��ا ا ف��ي  ي��ة  د ل��س��ع��و ا

ت��ج��ي  ط�����ر  خ�����ا ل�����ك   ، ل����ع����ي����د ا
؟ نه معا

لعم ا لد  و
فــر  تــســا ــك  ــي ــل ع ح  قـــتـــر أ  -
ح  و تــر ال  و د  ا بــطــر و  أ ــي  ــش م
ــى  ــل ع ـــه  ـــل ك مـــك  يـــو تـــضـــيـــع 

! لجسر ا م  حا د ز ا

ن  ل��و ي��ق��و ت��ي��ل��ه  ب����و  ه����ا   [
ب��ي��ص��ل��ح  ي  ل����ب����ل����د ا ل���ع���ض���و  ا
من  ي��خ��ر  ل��ل��ي  إ ب��ي��ت��ك��م  س��ق��ف 

؟ سنة كل  لمطر  ا
حمد أ
ـــه  ن ـــو خ ا ن  أ ـــر  ه ـــا ـــظ ل ا  -
م  كا نصه  ي  لبلد ا لعضو  ا
ــد  ــي ع ا ــو م نـــي  لـــثـــا ا ـــص  ـــن ل ا و
حنه  ا و لمطر  ا ح  طا  ، طي خر ا

! ء شي شفنه  ما 

؟ جكم حجا ر  خبا شأ  [  
جد ما بو 
ن  لــــو يــــقــــو و يــــنــــيــــن  ز  -
ق  د  . . . ة د ـــا ـــع ل ـــا ك ل  و لــمــقــا ا

! بهم  ا

 اجتماع لرسامين كاريكاتير سعوديين بهدف تأسيس رابطة 

ص���اح���ب���ن���ه  ك��������ان   [
في  ه��ال��م��رة  ال��م��ت��ص��ّوخ 
السعودية  رايح  السيارة 
م������ع أص�����دق�����ائ�����ه ع��ل��ى 
الجسر، ونقل لنا السالفة 
ما  "بوطبيع  شعار   تحت 

يجوز عن طبعه"

وي������ن  وي������ن������ك������م   [
أراضي  هي  تلحقون... 
هي بر وهي بحر، وحتى 
وما  سلمت...  ما  المقابر 

يستر!! اهلل  إال  نقول 

طرح  هو  اليوم  سنتناوله  ال��ذي  الطرح  يكن  لم   [
أم��راض  مثل  مثله  متجدد  ط��رح  ه��و  م��ا  ب��ق��در  ج��دي��د، 
أو  أوضاعها  تعديل  في  النور  تجد  لم  كثيرة  عضال 
تصحيح اعوجاجها الذي يزداد يومًا بعد يوم، وصلنا 

الى اننا قد تعودنا عليه أو هو تعود علينا ال أعلم.
بإجازاته  مميز  شهر  هو  العام  ه��ذا  ديسمبر  شهر 
عسيرًا  شهرًا  يرونه  االعمال  أصحاب  ج��دا،  الطويلة 
عليهم يدفعون رواتب لموظفيهم من غير انتاجية وهذا 
ورواتبهم  بيوتهم  في  موظفيهم  يروا  ان  عليهم  صعب 
شهرًا  يرونه  حاتنا(  )زي  الموظفين  ان  غير  تمشي، 
االوالد  فجلوس  آخر،  منظور  من  ايضا  عليهم  عسيرًا 
العادية  االيام  من  أكثر  ومتطلبات  أعباء  فيه  البيت  في 
أوزانهم  وتزداد  مطابخ«  »قطاوة  الى  االوالد  فيتحول 
م��ن ال��ج��ل��وس أم����ام ال��ت��ل��ف��زي��ون س��اع��ات وأي����ام تلك 
للبرامج  تغيير  تطلب  االجازات  هذه  ان  كما  االجازات، 
في  المشاركة  او  والتنزه  الخروج  مستوى  على  سواء 
الفعاليات المصاحبة ألي مناسبة تسببت في االجازة 

الطويلة.
مطلب  فهي  االج��ازات  من  التقليل  الى  ندعو  ال  اننا 
التجهيز  نطلب  ما  بقدر  االساس  من  حق  وهي  للجميع 

لهذه االجازات من حيث استيعاب المناطق الترفيهية 
على  الناس  يتوزع  بحيث  مستواها  ورفع  وتعددها 

دون  مكان  عن  االستقبال  يقتصر  وال  مكان  كل 
آخر، ناهيك عن أزمة االزدحامات اليومية التي 

االجازات  أيام  في  مضاعفة  أضعافًا  تزداد 
كونها ذروة ال يمكن ان ُتحتمل!

هي  ه��ي  بالبركة  تمشي  فحدائقنا 
الى  وزيارة  سنة،  عشرين  من  أكثر  من 
وعندما  دل��ي��ل،  خير  المائية  الحديقة 

تغير  ال��خ��ي��ر  فيها  ح��دي��ق��ة  ل��زي��ارة  ت��أت��ي 
باي  اوالدك  ليلعب  البيت  الى  وتتجه  رأي��ك 

هالزحمة  وال  لهم  وأري��ح  أحسن  ستيشن 
الُمسماة  ال��ح��دائ��ق  ف��ي  فيها  ال��م��ب��ال��غ 

عدلة.
تغص  حدايقنا  بأن  بعد،  تنسوا  وال 
والمقيمين،  المواطنين  م��ن  ب��س  م��و 
مواطنين  م��ن  أي��ض��ا  ت��غ��ص  ول��ك��ن��ه��ا 
ويقضوا  يستمتعوا  ان  يريدون  جدد 

وقتًا ممتعًا مع أوالدهم... وهذا 
حقهم... وإال ويش رايكم؟

] من هو طال الناير كاريكاتيريًا؟ 
- بداياتى كانت متواضعة للغاية, بل أكثر من عادية. عانيت فى 
التعليق  من  الخالية  أعمالي  نشر  تقبل  صحف  وجود  لعدم  بدايتي 
فارس  السوداني  الكاريكاتيرست  األولى  الخطوات  فى  وساعدني 
في  سبقوني  الذين  جيلي  أبناء  خبرة  من  كذلك  واستفدت  صالح, 
كانت  مسيرتي  في  المحورية  النقطة  ولكن  جني.  نادر  مثل  المجال 
يرجع  اللندنية  »المشاهد«  مجلة  من  ممزقًا  عــدداً  اشتريت  عندما 
للعام 1995 من على رصيف في وسط الخرطوم, ووجدت في العدد 
حواراً مع الكاريكاتيرست السوري علي فرازات, لقد كان هذا الحدث 
الكاريكاتيرية, ومن  شخصيتي  مسيرة  كليًا  حول  الذي  هو  الصغير 
تجاه  نحوت  لقد  ــرزات.  ف علي  لألستاذ  الحارة  تحياتي  أرســل  هنا 
للكاريكاتير  السودانية  للمدرسة  خافًا  تعليق  بدون  الرسم  مدرسة 
وهــذه  الكثيرون,  فيها  ــرع  ب والــتــي  عثمان  الــديــن  عــز  أسسها  التي 
منذ  السودانية  الساحة  على  والمهيمنة  السائدة  هــي  المدرسة 

اآلن. وحتى   1959 نهاية 
الكاريكاتير؟ لك  يمثل  ماذا   [

والقلم  أفــكــاري،  بها  أتنفس  التي  الرئة  الكاريكاتير  لي  يمثل   -
إحباطاتى  ولتنفيس  أحاسيسي  منه  أخرج  البركان  فوهة  كما  عندي 
عليها  فضلت  ولكنني  الهندسة  ــت  درس لقد  ــأزوم.  ــم ال ــع  ــواق ال مــن 
لحزب  ألنضم  للغاية  ومربحًا  مريحًا  مجااًل  تركت  فقد  الكاريكاتير, 
أشعر  ال  صباحًا  أصحو  عندما  المتاعب.  عن  والباحثين  المشاغبين 
على  يخطر  ما  كاريكاتير, فأول  رسام  إنني  أشعر  بل  مهندس  بأنني 
وعندما  اليوم(؟  عليها  سأعمل  التي  الفكرة  هي  ما  ترى  )يا  هو  بالي 
أصبحت  أنني  أعتقد  كبير.  بارتياح  أشعر  فكرتي  على  توقيعي  أضع 

كاريكاتير. مدمنًا 
هما  محوريتين  شخصيتين  يرى  الكاريكاتيرية  ألعمالك  المتابع   [

الدويتو؟ هذا  لماذا  والفقير...  الغني 
- هذا الدويتو هو ترميزي للصراع األزلي بين من يملكون كل شيء 
البوليتاريا  بين  طبقي  صراع  فقط  ليس  العدم, إنه  إال  يملكون  ال  ومن 
سلطة  يملكون  من  بين  البقاء  أجل  من  صراع  هو  بل  والبرجوازية, 
كل  وموتك.  حياتك  تقرير  سلطة  وأحيانًا  المال  وسلطة  السياسة 
الحقًا  لكن  والغضب.  الفقر  إال  العالم  هذا  فى  يملكون  ال  من  مقابل  هذا 
للسياسيين  انتقاداتي  كل  فيه  أللخص  الدويتو  هذا  من  فائدة  وجدت 
واجهت  لقد  المحوريتين.  شخصيتي  في  فقط  الصراع  أختزل  وفيه 
للغاية  غضب  والذي  السياسيين  أحد  مع  جداً  كبيرة  مشكلة  سابقًا 
شخصية  أي  أرسم  ال  وأنا  الحين  ذلك  كبير, ومنذ  بأنف  رسمته  ألنني 
البدين,  الرجل  شخصية  في  أختزلها  بل  واضحة  بصورة  سياسية 

يكون  قد  وأحيانًا  والية  والي  يكون  قد  وغداً  وزيراً  يكون  قد  فاليوم 
المضطر  ولكن  أحيانًا  باللغز  أشبه  األمر  للنظام.  معارضة  شخصية 

بالهمس. ويصرخ  بالرمز  يرسم 
الكاريكاتير؟ رسوم  في  الكام  ضد  أنت  هل   [

بعلي  بداياتي  في  تأثرت  أنني  أخبرتك  فقد  نعم,  بصراحة,   -
وأصبح  ــى  إل محببًا  تعليق  بــدون  الــرســم  أصبح  ــًا  ــق والح فرزات, 
أضطررت  إن  ولكن  السهولة,  غاية  في  تعليق  ــدون  ب الرسم  لــدى 
فأنا  غير,  ال  كلمات  ثــاث  على  يزيد  ال  فإنه  التعليق  أستخدم  ألن 
أنني  أشعر  ألنني  تعليقًا  فيها  أكتب  التي  للفكرة  مرتاح  غير  أكون 
تعليق  ــدون  ب الــرســم  فــي  أرى  ومتعجل.  ناقص  بشكل  أخرجتها 
الرسم  والــذكــاء.  الفطنة  فيه  أفترض  فأنا  القارئ  لعقلية  احترامًا 
أوسع  مجااًل  يعطيني  فهو  مسيرتي  في  كثيراً  أفادني  تعليق  بدون 
الرقيب,  مقص  فكي  بين  من  للقارئ  إشــاراتــي  وتسريب  للمناورة 

لتقديم  أحتاج  وال  الشائكة  السياسية  القضايا  بأساك  أشتبك  فا 
وصريح, فهذا  واضح  شيء  أرسم, فكل  ما  معنى  عن  مطولة  تفاسير 

مترجم. إلى  تحتاج  لغة  هنا  توجد  وال  لون  وهذا  خط 

لك  تعني  م���اذا   [
الرقابة؟

ليست  ــة  ــاب ــرق ال  -
ــر  ــت ــب فـــقـــط مـــقـــصـــًا ي

الورق,  مـــن  ــــاري  ــــك أف
دومًا  أنني  هي  فالرقابة 

مصفاة  هناك  بــأن  أحــس 
ما  ــرر  ــم ت عــقــلــي  داخــــل  فـــي 

ــاة  ــف ــص ــم ــل ثـــقـــوب ال ــم ــت ــح ت
ــا ال  تــمــريــره وُتــبــقــي م
مروره,  الرقيب  يحب 

منها  كثيرة  فالموانع 
ـــي ومــنــهــا  ـــاس ـــي ـــس ال

ــا  ــه ــن اإلجــــتــــمــــاعــــي وم
فــإنــنــي  لـــذلـــك  الديني, 

العرجاء  األفــكــار  بعض  لتمرير  مضطراً  ــون  أك األحــيــان  بعض  فــي 
تكبله  بقلم  تعبر  أن  أصعب  ما  العمل.  عن  أتوقف  ال  حتى  المبتورة 

الرقيب. يد  بها  تمسك  ورقة  في  ترسم  وأن  األثقال 
الرقابة؟ من  تعاني  هل   [

- أسوأ ما أشعر به هو رؤية أحد أعمالي مجروحًا بمقص الرقيب, 
طامحًا  وأكــون  ســاعــات  لمدة  فكرة  إخــراج  فــي  مجتهداً  ــون  أك فأنا 
فقط  واحد  رجل  فجأة  فيها, ليأتي  ليناقشوني  القراء  آلالف  لتقديمها 
يرمى  واحدة  قلم  وبجرة  ثواٍن  ظرف  وفي  القراء,  وبين  بيني  ليقف 

بساطة. بكل  هكذا  المهمات  سلة  إلى  مجهودي  بكل 
ممارسة؟ هي  أم  كاريكاتيرّيًا  هّمًا  تحمل  هل   [

دوره  والطبيب  المعلم  مثل  مثله  الكاريكاتير  رسام  أن  أعتبر  أنا   -
راتبًا.  ألتقاضى  فقط  أرســم  ال  فأنا  المهنة,  إلى  منه  للرسالة  أقــرب 
واجتماعي  سياسي  ــي  وع خلق  ــي  ــب واج ــن  م ــه  أن أعتقد  شخصيًا 
مجرد  الكاريكاتير  أن  أعتبر  ال  إنني  السوداني,  المواطن  بقضايا 
مابس  يرتدي  صحافيًا  لست  فأنا  تبتسم,  لتجعلك  )شخبطة( 
الذين  زمــائــي  بعض  مــن  أستغرب  نــكــاتــًا.  للقراء  ألرســم  المهرج 
شيء  فا  المأزوم,  الواقع  هذا  وسط  باسمة  أفكار  رسم  يحاولون 

المأسي. هذه  كل  وسط  البتة  والسخرية  للضحك  يدعو 
والكروش  الفم  )أحجام  الكاريكاتير  في  المبالغة  لك  تعني  م��اذا   [

مثااًل؟ والمابس( 
الكبير  فالكرش  المبالغة,  على  يعتمد  عمومًا  الكاريكاتير   -
ــان. أمــا  ــم ــس ــاد الــقــطــط ال ــس ــات عــلــى تــضــخــم ف ــام و)مــلــحــقــاتــه( ع
لتصريف  أنــبــوب  مــن  أكــثــر  أعتبره  فــا  المسئول  عند  الكبير  الــفــم 
فى  مفتوح  فهو  المسحوق  المواطن  عند  الفاغر  والفم  التصريحات, 
الحناجر  من  الخارج  الهواء  إال  يجد  ال  ولكنه  جوعه  به  يسد  ما  انتظار 

الصوت. مكبرات  في  الصراخ  من  الممزقة 
الفقر؟ لك  يمثل  ماذا   [

الفقر  أقابل  فأنا  أعمالي,  في  كبير  إلهام  عامل  الفقر  لي  يمثل   -
مقر  ــى  إل الــضــواحــي  ــي  ف مسكني  ــن  م رحلتي  ــال  خ ــرات  ــم ال مــئــات 
الصفيح  مدن  على  يوميًا  فأمر  فأنا  الخرطوم,  قلب  في  الصحيفة 
الشارع  في  الشاهقة, وأشاهد  الزجاجية  المباني  ظال  في  تقع  التي 
الحمير.  تجرها  الكارو  عربات  تسابق  الموديات  آخر  من  سيارات 
مستحيًا  ــك  ذل يــكــون  قــد  الرصاص,  بقلم  الفقر  قتل  أحـــاول  إنــنــى 
نفسي.  عــن  ــًا  ــي راض يجعلن  مــا  وأفــعــل  ـــاول  أح األقــل  على  ولكنني 
الواقع  عن  الروايات  مئات  كتابة  يستطيع  بصيرة  ذي  إنسان  أي 
إلى  توصلني  التي  الحافلة  في  بجانبي  بالجلوس  قام  أذا  السوداني 
المغمى  اإلنسانية  إليقاظ  كافية  هذه  دقائق  البضعة  رحلة  عملي, 

داخلنا. عليها 

 الناير في حديث خاص بكاريكاتير »}« ...

لمجموعة  اجتماع  بجدة  مؤخرا  انعقد   [
بصحف  العاملين  الكاريكاتير  رس��ام��ي  م��ن 
لتأسيس  هدف  االجتماع  سعودية،  ومجات 
على  السعوديين  الكاريكاتير  لرسامي  رابطة 
االردنيين،  الكاريكاتير  رسامين  رابطة  غرار 

رسام  شماع  سعيد  من:  كا  االجتماع  حضر 
كاريكاتير بمجلة الزاوية، احمد حسين بمجلة 
بصحيفة  رج��ب  ع��ب��دال��ق��ادر  ال��ج��وي،  ال��دف��اع 
بجريدة  سابق  رسام  حصوصة  فواز  شمس، 
شمس،  بصحيفة  ال��غ��ام��دي  س���راج  ال��وط��ن، 

نوافذ،  بصحيفة  متعاون  ال��زه��ران��ي  حسام 
بصحيفة  ك��اري��ك��ات��ي��ر  رس���ام  ال���رم���ال  م���ازن 
ع���ك���اظ، س��ف��ي��ع ص�����ادق رس�����ام ك��اري��ك��ات��ي��ر 
ب��ص��ح��ي��ف��ة س���ع���ودي ج���زي���ت، ع��ب��دال��رح��م��ن 

الزهراني بصحيفة الوطن. 

نصف  ل��ن��ه  ص����ار  االول: 
س����اع����ة م����ن وص���ل���ن���ا ج��س��ر 
ط��اب��ور  وليلحين  ف��ه��د  ال��م��ل��ك 

السيارات مو متحرك؟
ال�����ث�����ان�����ي: أن��������ت ش����وف 
ال����ش����اح����ن����ات ع����ل����ى ط����رف 
ال���ش���ارع ي��ب��دأ ط��اب��وره��م من 
صوب التأمين على السيارات 
اج����راءات  ف��ي  إال  ينتهي  وال 

الجمارك!
ي��ع��ن��ي،  وال����ح����ل  االول: 
أحنه  ال  الجسر،  على  نخيس 
أحنه  وال  ن��رج��ع  ق���ادري���ن  إال 
ال��دم��ام  ن��وص��ل  ق���ادري���ن  إال 
ن��ش��ت��رى أغ����راض ال��ع��ي��د حق 

االوالد!
متى  واهلل  أدري  ما  االول: 
بينعدل حالهم.. ألن االزدحام 
في  تخلف  عنوان  فيه  المبالغ 

االجراءات!
عن  تتكلمون  كلكم  الثالث: 
الزحمة وال واحد فيكم فكر في 
يخلصون  لين  ال��ى  بديل  ح��ل 
ال��م��ش��روع ال��ت��ط��وي��ري إل��ل��ي 

إعاناته تارسه الجسر!
االول: ما فهمتك؟

ال����ث����ان����ي: أف����ص����ح وب��ي��ن 
الزحمة  ترى  أخي  يا  ووض��ح 
واالزع�������اج وري���ح���ة ال���دي���زل 

والدخان بّطت راسي.
تاحظون  ما  أنتوا  الثالث: 
على  زاي����د  "ال���م���اي  ق��اع��دة  ان 
ال����ط����ح����ي����ن" م������وج������ودة ف��ي 
اجراءات الجسر، يعني لو بس 
يفتحون الكونترات كلهم جان 

انحلت المشكلة.
ب���ع���د...  وازي�������دك  االول: 
ل����و ي���ح���ط���ون ل���ه���م م��وظ��ف��ي��ن 
ج��ادي��ن  ب��ل  إش���وي  سريعين 
ف�������ي ال�����ع�����م�����ل وي�����ت�����رك�����ون 
ع��ن��ه��م ال��س��وال��ف وال��ج��ك��اي��ر 

والتلفونات)...(.
ال��ث��ان��ي: ك��ام��ك��م وك����اد يا 

جماعة!
ال����ث����ال����ث: ش������وف ش���وف 
والموظف  واق��ف��ه  ال��س��ي��ارات 

طلع من الكونتر يدخن!
الثاني: عادي... غيره يقعد 

يسولف وال يفتكر فيك!
راسنه،  ع��ورت��ون  ال��راب��ع: 
نخلص  ب���س  ل���و  اق���ت���رح  ان����ه 
ألن  ون���رج���ع  ه�����االج�����راءات 
ال��س��ال��ف��ة ص����ارت ب��اي��خ��ة ان 

الواحد يظل ناقع في الشارع!
يعطوني  ل��و  واهلل  االول: 
أل���ف دي��ن��ار وف��وق��ه��ا س��ي��ارة 
على  وسافرت  عدتها  ما  همر 

الجسر مرة ثانية!
تشغلون  لو  أعتقد  الثاني: 

االذاعة مو أحسن لنا!

hussain.shakhoori@alwasatnews.com

»تركت مجااًل مريحًا ومربحًا للغاية ألنضم 
لحزب المشاغبين والباحثين عن المتاعب«
أعمالها  تتابع  عندما  انتباهك  تشد  التي  الشابة  الفنية  النماذج  أح��د   [

طال  السوداني  الكاريكاتير  رسام  كاريكاتير  رسوم  هي  الكاريكاتيرية، 
في  الكاريكاتير  رسامي  أغلب  مثل  مثله  الرقابة  من  كثيرًا  يعاني  الذي  الناير، 

الشرق األوسط، التقينا به الكترونيًا، وكان معه هذا اللقاء:

"الرقابة هي أنني دومًا 
أحس بأن هناك مصفاة 

في داخل عقلي تمرر ما 
تحتمل ثقوب المصفاة 

تمريره و ُتبقي ما ال 
يحب الرقيب مروره"

روشته نيابيه


