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صانع السعادة .. محمد السنعوسي
شخصية مختلفة اجتمعت فيه 
طيبة القرية وعنفــوان العواصم 
الكبــرى.. صفاء احلقــل وجلجلة 
املدينة.. حالوة العشرة مع حركية 
احلياة، دون أن يتخلى عنه الذكاء 

الفطري وفكر العلماء..
هو محمد ناصر السنعوسي.. 
ابن الكويت املخلص الذي شهدت 
له املجتمعات العربية واعتبرته من 

صناع السعادة.. والوعي..
رجل يســمو علــى كل الفروق 
ويرتفــع فوق كل ألــوان اخلالف، 
رغــم أنه ال يحيد عــن مبادئه وال 
يهادن في احلق.. يأسر مستمعيه 
بجــودة طرحه وفرط ذكائه وقوة 
حجتــه ودقة مالحظاته وســالمة 
رؤاه.. صاحــب قيــم، ومواقــف، 
ومتيز، ونزاهة، وثقة، وعمل مبتكر، 
وإجنازات ريادية... هو ثروة قومية 
ونفحة من نفحات الكويت في أوج 

عطائها.
محمد السنعوسي رجل تختلط 
فيه ســالالت عصور البشــر، فال 
ميكن أال تنسبه إلى زمن وجينات 
«الباشاوات» بتقاليدهم الرصينة 
وتنظيمهــم احلياتــي الدقيق، وال 
ميكن أال متيــز انحداره من صلب 
القبائل العربيــة األصيلة، وال أن 
تتجاهل شــجاعته و«ثوريته» أو 
تنكر فراسته الشعبية وأخالقيات 
«ابــن البلد»... هو االرســتقراطي 
النبيــل وصقر الباديــة و.. واحد 

من الناس.
أرشيف ثري

رجل منظم جدا، لديه أرشــيف 
ثري وممتــع للغاية، له ذوق فني 
رفيــع، ال يقبل في كل ممارســاته 
احلياتية إال التميز، وال يعترف بأن 
إجنــاز املهام واكتمالها يحتاج إلى 
وقت وزمن أكثر مما هو مقدر، كما أن 
أسلوبه السردي فيه كثير من املتعة، 
ورمبا يفسد تداول حكاياته - أحيانا 
- آراؤه الصريحة وتسميته األشياء 

بأسمائها.
مقابل بعض األقالم التي هاجمت 
فكــره املتفتح هناك مئات املقاالت 
التي ســاندت مســيرته املشــرفة 
وقدرته املدهشة على قيادة التغيير 
والتطور.. نســتعرض هنا بعض 

ما قيل فيها:
ـ «ســدرة» السنعوســي مليئة 
بثمر الكنــار.. «هزوها تتســاقط 
عليكم الثمار... فإن أجمل املواسم 
هو املوســم الذي يدشــن فيه هذا 
الفنان سفائن اإلبداع فيه... احبسوا 
أنفاســكم، ألن الرجــل قــادر على 
مباغتتكــم بكل املفاجــآت احللوة 
التــي تصفق لها القلوب..» صالح 

الساير.
ـ عرفته في الستينيات.. واكتشفت 
مواهبه املنظورة - وغير املنظورة!! يوم 
حضر أول مؤمتر للمائدة املستديرة في 
بيروت... وكان رئيسا للوفد الكويتي، 
فتحدث عن موضوع يفترض أنه كان 
شائكا... فتوقعت أن يتعثر، ويتدحرج 
فيــه، ولكنه قطع علــي توقعاتي إذ 
فاجأنــي عندما أخذ ينتشــر عليه، 
ويحيط به، ويتعمق فيه، مما أثار دهشة 
الوفود... وألشــد ما كانت دهشتي 
عندما فاجأ احلاضرين باآلراء اجلديدة 
واألفكار املستحدثة التي كانت غائبة 
عن األذهان، فكان السنعوسي القادم 
إلينا من عمق الصحراء... حيث البداوة 
األصيلة املتأصلــة في أعماقه غذت 
اتساع شخصيته وأضاءت مسارب 
عقله ونفســه وأمدته من معينها... 
وعندما ســيذكر تاريخ الكويت عن 
اإلعالم املرئي ألشخاص... سيدرج اسم 
السنعوسي كأول رائد من رواده..» 

واجد دوماني.
اجلميل احلشري

محمــد  الســابق  الوزيــر  ـ 

السنعوســي «الرجــل اجلميــل 
واحلشــري» املالك للقدرات على 
حافة كل أصبع من يدهـ  اللهم بال 
حسد ـ وال حتى غبطة.. «فاطمة 

حسني».
السنعوســي»  ـ قــل: «محمد 
«الفئران» في جحورها  وستختبئ 
خوفا من هذا الرجل املصيدة، قل: 
«محمد ناصر السنعوسي» وسيكتب 
التلفزيون الكويتي فصال مهما من 
تاريخه امتنانا لهذا الرجل التحفة!!... 

«إبراهيم اخلالدي».
- إن من اإلنصاف اإلشارة إلى 
أن السنعوسي وراء كل البدايات 
في تلفزيــون الكويت. املنوعات، 
الســهرة واملسلسالت  متثيليات 
والبرامــج املتخصصــة، وفرقــة 
التلفزيون، فهــو الذي فكر ودبر 
وباشــر إنشــاء فرقة التلفزيون 
للفنون التي حفظت التراث الغنائي 
الكويتي ودربت عــددا كبيرا من 
الشباب الهواة على مدار عمرها... 
ثم مــن الــذي فكــر بالفضائيات 
وتأسيس فضائية كويتية، قبل كل 
احملطات املشهورة اآلن بسنوات؟، 
ولم تستطع العقلية البيروقراطية 
مواكبة عقليته التي تقرأ املستقبل 
بــذكاء وتفتح، ففاتــت الفرصة.. 

«عبدالعزيز السريع».
حتت النور

القدمي «أحاديث  - منذ برنامجه 
الفأر واملناديل الورقية»، «إلقاء القمامة 
في الطرقات»، كان حتت النور، مواطن 
يفتخر به... نزيه، مخلص، ينشــد 
املصلحــة العامة، يخاف على وطن 
ومواطن، يحافــظ على املال العام، 
ينشــد تقدم بالده ورقي مجتمعه، 
حتى ترأس «املشروعات السياحية»... 
محمد السنعوسي ليس من يحتاج 
لشهادة مثل شــهادتي، رغم أنني 
ملست إخالصه وعطاءه وابتكاراته 

التي سبقت عصره.. «هيا الفهد».
- كان السنعوســي صريحــا 
بصــدق لــم يتجمــل، فجمع بني 
الصــدق واملتعــة والفائــدة، لــم 
يخفــق فــي أن يرينــا كائنــا من 
حلــم ودم خلف ذلك احلشــد من 
األوراق واخلطابات، يعتمد على 
صالبة األحداث املتحققة، فلم يلجأ 
السنعوسي ولم يرهقنا بالتوغل 

باجلانــب النفســي أو االنفعالي 
مكتفيا باملنطقة الواقعية العملية.. 
وتــرك لنــا حرية تخيــل النفس 
الداخلية من أفعالها.. «د. سليمان 
الشطي في نقده لكتاب السنعوسي 
تلفزيون الكويت تاريخ وحكايات».
السنعوسي يسبق دائما  - كان 
كل مألوف في عصره، وكان يرتدي 
املالبس اإلفرجنيــة على الدوام إذ 
لم يشاهد من قبل بـ«دشداشة»... 
وملا ظهر على الشاشة في سنوات 
العقد املاضي عرفه املشاهدون بجرأته 
النادرة في تناوله للموضوعات التي 
يطرحها فــي برنامجه الذي عرف 
باســمه «السنعوسي»، وكان يقدم 
البرنامج خارج األســتوديو دائما، 
وهكذا التحم مبشاكل الناس على نحو 
جعلني أوصي املذيعني الشباب عندنا 
بضرورة متابعته، وال يخلو بحث 
حول تلفزيون الكويت من اإلشارة إلى 
بعض حلقات هذا البرنامج. «اإلعالمي 

املصري حمدي قنديل».
ـ كان ومــازال عمالقــا في فنه 
جريئا في طرحه، ال يجامل فيما 
يؤمــن بــه، كان ومــازال ورغــم 
كل املعوقــات واإلعاقات صاحب 
مبادرة، ليســت أي مبــادرة، بل 
املبادرة الطموحــة التي تتخطى 
حواجــز الزمــن عندمــا يتوقف 
اآلخــرون عندهــا، عندمــا تولى 
هــذا الرجل منصب إدارة شــركة 
املشــروعات الســياحية، قفز بها 
فقــزات كبيرة، وانتقــل بها نقلة 
نوعية فريــدة ال يجرؤ عليها إال 
رجــال أمثال السنعوســي، وبعد 
أن تركهــا خبا إشــعاعها وكاد أن 
ينطفئ، ألن اإلدارة فن ودراســة 
وقدرات.. «أحمد إبراهيم الهالل».

مثير للجدل

ـ محمد السنعوسي هذا الرجل 
املثير للجدل ستظل تقدره األجيال، 
أدارت دفة  التي  الشــخصية  فهو 
اإلعالم الكويتي (في منصبه الوزاري) 
بكل ثبات وشجاعة وموضوعية... هذا 
الرجل السنعوسي ما من فرد ينطق 
بالعربية ال يعرفه ويسمع عنه، نعم 
الكل يعرفه قبل أن يصبح وزيرا... 
كرسي الوزارة لم يضف إليه شيئا 
بل هو الذي أضاف لهذا الكرســي 
االحترام والهيبة...«يوسف الرفاعي».

ـ وجود محمد السنعوسي على 
رأس شركة املشروعات السياحية 
ضربة معلــم، بعــد تاريخ طويل 
من العمل اإلعالمي جعل تلفزيون 
الكويتـ  الذي كان الرجل األول فيه 
ـ في مصاف تلفزيونات دول العالم 
املتقدم شــكال وموضوعا بشهادة 
أكثر الناس خالفا معه.. «نصر اهللا 

محمد النصر اهللا».
ـ األخ األستاذ (محمد السنعوسي) 
مدرسة ليس في اإلعالم والتلفزيون 
فحســب بل في مجــاالت حياتية 
أخرى، منها االستثمار السياحي وهو 
عمالق في أخالقه مثلما هو عمالق 
في أعماله وحضوره ومشــاركاته، 
وعلى قــدر ظن البعض بقســوته 
فإن واقعــه يخبرك بعكــس ذلك، 
فهو الفنان رقيق اإلحساس، يسكن 
الطفل بداخله فتسابق دموعه كلماته 
وتطارد أحاسيســه حني يكون أمام 
موقف إنســاني.. هو متسامح رغم 
ســرعة غضبه، متواضع بالرغم من 
هالة الشموخ التي تبدوه على محياه 
وهيئته، وهو جريء برأيه، صلب في 
مواقفه ال يقبل التراجع، كما أنه عضو 
دائم في نادي املتميزين.. «يوســف 

اجلاسم».
ـ محمد السنعوســي اإلعالمي 
املتميــز الــذي يترقــب برنامجــه 
«مهنتي» أهل الكويت كما يترقبون 
وجبة اإلفطار أو الغداء أو العشاء.. 

«نورية السداني».
ـ كلنا يعرف محمد السنعوسي هذا 
الرجل املبدع إعالميا، فهو رجل إعالم 
من طراز فريد، والشك أن بصماته 
واضحة في كل مجال يطرقه، فعندما 
كان مسؤوال عن التلفزيون استطاع 
أن يحصــد اجلوائز في املهرجانات 
املختلفة، وكان عهده هو العصر الذهبي 
الذي لن يتكرر... وعندما انتقل إلى 
املشروعات السياحية استطاع أن يطور 
هذا املرفق تطويرا كبيرا... «عائشة 

الرشيد».
بصمات واضحة

محمد ناصر السنعوسي وكيل 
وزارة اإلعــالم املســاعد لشــؤون 
التلفزيون، اســم إعالمــي له ثقله 
وبريقه وملعانه... بصماته واضحة 
بطول الكويت وعرضها على مسار 
احلركة اإلعالمية... يشهد له اجلميع 
بإنكار الذات والســمو في التعامل 
منذ أن كان التلفزيون مجرد شبرات 
صغيــرة هنا وهنــاك إلى أن صار 
مفخرة ليســت للكويت فحســب، 
بل لــدول اخلليج جمعــاء... وإذا 
تناسى البعض فعليه بالعودة إلى 
مهرجــان التلفزيون األخير حيث 
حصد التلفزيون الكويتي كل جوائز 
املهرجان.. افتتاحية عدد من أعداد 

مجلة عالم الفن».
ـ عندمــا تولــى املشــروعات 
الســياحية خلــق إطــارا جديدا 
وفلســفة مختلفــة، فقــد أدخــل 
إلى األنشــطة الترويحية عنصر 
اإلبــداع من العناصــر الطبيعية 
املوجودة التي كان يظن ســابقا 
أنها متثل عائقا، فقد كون مفرداته 
الســياحية من الرمال واحلرارة 
القاسية والليل وحتى من الرياح.. 

«مجلة العربي».
ـ قدم السنعوسي إبداعا في قالب 
فني مفيد وممتع، وســطر مواقف 
سياسية بينت قوة شخصيته ومعدنه.. 

«أحمد الصراف».
تلك بعض مما كتب عن الرجل، 
ويبقى له الدعاء ليتجاوز وعكته 
الصحية.. دعاء من أبناء الشعوب 
العربية الذين تعلموا من مبادرته 
«افتــح يا سمســم».. ومن كل من 
حصــد مــن عمله وجهده ســعادة 

وتنويرا.

أمجد زكي

العوضي «املخرج الطيب».. في ذمة اهللا
مفرح الشمري 

الى رحمة اهللا  انتقل 
املخــرج القديــر عبداهللا 
تقي العوضي وقد ووري 
جثمانه عصــر امس في 

مقبرة الصليبخات.
والراحــل يعتبــر من 
املخرجــني االوائل الذين 
تلفزيــون  فــي  عملــوا 
أوائــل  منــذ  الكويــت 
السبعينيات حتى الغزو 
العراقــي الغاشــم علــى 
الكويــت وقدم من خالله 
العديد من البرامج املنوعة 
احلوارية منها والثقافية 
مع العديد من رفاق دربه 
محمــد الويــس وفيصل 

الضاحي وحافظ عبدالرزاق، ألنه كان 
يتميز، رحمه اهللا، بإيجاد أفكار لبرامج 
تتماشــى مع اجواء املجتمــع الكويتي 
ووجد كل الدعم والتشجيع من املسؤولني 

على هذا القطاع في تلك الفترة.
الراحل عبــداهللا تقــي العوضي كان 
مثاال لالخالق والطيبة لتعامله احلســن 
مع اجلميــع، خصوصا من يعملون معه 
في تنفيذ البرامج واالوبريتات الوطنية 
التي أخرجها مثل أوبريت صدى التاريخ 

وأوبريــت الطوائــف والكويــت والعرب 
وغيرها من األعمال التلفزيونية التي حققت 
شهرة واسعة محليا وخليجيا وساهمت 

في ابراز العديد من املذيعني واملذيعات.
«األنبــاء» تتقــدم بأحــر التعــازي 
واملواساة إلى زوجته اإلعالمية القديرة 
دولت شوقي، سائلة اهللا أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

«البحر األحمر الدولي» يرمم فيلمني من كالسيكيات السينما
القاهرة - خلود أبواملجد

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي، بالتعاون مع راديو وتلفزيون 
العرب ART، ونشاط السينما بالشركة 
القابضة لالستثمار في املجاالت الثقافية 
والســينمائية التابعة لوزارة الثقافة، 
عــن بدء العمــل على ترميــم اثنني من 
كنوز الســينما العربية «خلي بالك من 
زوزو» و«غرام في الكرنك»، بعد انقضاء 
خمســني عاما على إنتاجهما، استكماال 
ملهمة احلفاظ على تاريخ وإرث السينما 
العربية من النسيان، حيث جتري عملية 
الترميم في مدينة اإلنتاج اإلعالمي في 

مصر.
سيعمل البرنامج على ترميم فيلمي 
«خلي بالك مــن زوزو» الذي حقق عام 
١٩٧٢ أرقاما قياسية في تاريخ السينما 
العربية، الذي طرح فيه املؤلف صالح 
جاهني قصة الطالبة زينب أو كما يلقبها 
اجلميع بـ «زوزو»، الفتاة التي تعيش 
حالة صراع نفسي بني ما حتبه وبني ما 
يفرضه عليهــا مجتمعها احملافظ، فهي 
ابنة الراقصة نعيمة املقيمة في شــارع 
محمد علي، التي ال تســتطيع أن تعبر 
عن حبها للغناء والرقص الذي يعتبر 

أمرا مشينا في مجتمعها، تقودها األقدار 
لتتعرف على شــاب من الطبقة الغنية 
لتعيش معه قصة حب، فكيف ستكون 

ردة فعله حال معرفته بحقيقتها؟
شــارك في الفيلم أشهر عمالقة الفن 
سعاد حســني وحســني فهمي وحتية 
كاريوكا وسمير غامن. كما استمر عرض 
الفيلم ســنة كاملــة في دور الســينما 
املصرية، ويعد مــن ضمن أفضل مائة 

فيلم في تاريخ السينما املصرية.
كما يحتفــي املهرجان بإعادة ترميم 
الفيلم االستعراضي الكوميدي «غرام في 
الكرنك» الــذي مت إنتاجه قبل أكثر من 
خمسني سنة، حتديدا في عام ١٩٦٧م وهو 
من سيناريو وحوار: محمد عثمان وقصة 
امللحن علي رضا، وبطولة كل من فريدة 
فهمي ومحمود رضا وعبداملنعم إبراهيم. 
تــدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 
الراقصني الشباب الذين يكافحون للنجاح 
فــي خضم معاناتهــم ونقص مواردهم 
املادية لتقدمي أول أعمالهم على مسرح 
معبد الكرنك باألقصر، وذلك بالتوازي مع 
قصة أمينة الراقصة الرئيسية بالفرقة 
االســتعراضية والتي تســوقها األقدار 
لتجمعها قصة حــب معقدة مع صالح 

مدير الفرقة مما يزيد األوضاع سوءا.

نيللي كرمي.. واللهجة الصعيدية

القاهرة - محمد صالح

في جتربة هي األولى من نوعها، تشارك 
الفنانة نيللي كرمي في عمل درامي باللهجة 
الصعيدية، ومن  املقرر أن ينافس بقوة في 
رمضان املقبل، والعمل من تأليف د.مدحت 
العــدل، وإخــراج ماندو العــدل، ويتم اآلن 

اختيار اسم مناسب له.
وتخضع نيللي حاليا، لتدريبات مكثفة 
على نطق وإتقان اللهجة الصعيدية مع أحد 
مصححي اللهجة، وحتديدا من نفس اللهجة 

التي ستتحدث بها نيللي في العمل.
وتعود كرمي للتعاون مع املؤلف مدحت 

العدل بعد غياب دام ألكثر من أربع سنوات، 
منذ أن قدما معا مسلســل «ألعلى سعر»، 
عام ٢٠١٧، وشارك في بطولته كل من: أحمد 
فهمي، زينة، نبيل احللفاوي، أحمد مجدي، 
ســلوى محمد علي، ورحمة حسن، وعدد 
من الفنانني، إخراج ماندو العدل، كما جتدد 
تعاونهــا مع ماندو، بعدمــا جنحا معا في 
مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي عرض في 
شهر رمضان املاضي، وأحدث جدال واسعا 
بسبب تناوله لقانون األحوال الشخصية، 
وشارك في بطولته: شريف سالمة، محمد 
الشرنوبي، هالة صدقي، فادية عبدالغني، 

محمد التاجي، وعدد كبير من الفنانني.

ساندي: الزواج مثل البطيخة!

كشفت الفنانة ساندي عن أنها وقعت في 
احلب للمرة الثانية بعد طالقها، ثم تزوجت 
وأجنبت ولدا واستمرت في هذا الزواج ملدة 
عامني، رغم عدم التوافق مع زوجها، مشيرة 
إلى أن الزواج مختلف متاما عن فترة التعارف 
األولى، حيث إن الشخص يظهر أجمل ما فيه، 
وبعد الزواج تنكشف شخصيته احلقيقية، 
الفتــة إلى أنهــا كانت تشــعر بضغط أثناء 

الزواج، ولم متارس عملها بسبب زوجها، ألنه 
كان يدعمها أحيانا وفي أحيان أخرى ال يهتم.
وأكدت ساندي، في تصريحات لبرنامج 
«حتيا الســتات»، أنه إذا عاد بها الزمن إلى 
الوراء ستطلب الطالق مرة أخرى، ولن تتردد 
فــي اتخاذ هذا القرار، الفتــة إلى أن الزواج 
مثل البطيخة، وثمة مؤشــرات تؤكد ســوء 

اختيار الزواج.


