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I ي ّدد ف ا تقف وراء التج ائعًا انه ات ش تهالك، وب ي عصر االس ال ف راع، صار يق  المنافسة أم االخت

رويج                    تلزمات التسويق والت ا من مس ا يرافقه ون الغرافيك وم دة  . اشكال المنتوجات، وتاليًا في فن جري
الم  " دة العالمجري"تقول عن نفسها انها . ال منافس لها" ذي انترناشيونال هيرالد تريبيون  " وهي في الع

ايمز  "تجمع في باريس خالصة جريدتين هما       . فريدة ، مع شيء من       "واشنطن بوست   "و" نيويورك ت
وّزع               "لوس انجيلس تايمز  "ثالثة هي    ة التي ت دة المحلي ، من دون ان ننسى الرابعة المتغّيرة، اي الجري

ان   " يلي ستار د"في المانيا،   " فرانكفورتر ألِغماين ("معها في بعض البلدان      الم    ...). في لبن تختصر الع
، وتبقى بالنسبة الى غيرهم     )وبريطانيا(بالنسبة الى االميرآيين الذين يعيشون خارج الواليات المتحدة         

ا في زمن                          ى عنه يالت ال غن ممن يقرأون االنكليزية الى جانب لغات اخرى مصدر معلومات وتحل
ا صارت              القيادة االميرآية للعالم، وخصوصًا اذا تواف      ه، آم ذي تصدر في رت طبعتها في اليوم نفسه ال

.الحال في بيروت منذ خمسة اشهر
ت ال   ة، عاش ود طويل ون " لعق د تريبي اءت     " هيرال ى ان ج ا، ال ي اوروب ة ف ن دون اي منافس م

و" وداي. اي.اس.ي ن " ت ة م ة االوروبي ات، فالطبع ي الثمانين ال"ف تريت جورن م ان "وول س ع العل ، م
ة ال       االولى لم تكن     زاحم الثاني ايمز  "تستقطب سوى السياح االميرآيين فيما ت ى   " فايننشال ت ة عل اللندني

ال ال االعم ور رج ن حضور  . جمه ان م ل التجربت م تن ال، ل ي اي ح ي  "ف دة صباحية ف افضل جري
ا          )تصدر بعد الظهر  " لو موند ("آما يقال   " باريس ، والتي دخلت بدورها في مرحلة جديدة من تطّوره

ادت          عندما راحت  الم، فع ا في الع  تسعى الى توسيع انتشارها في اوروبا وخارجها بزيادة عدد طبعاته
.بال منافس

ذي          ك، فال ى ذل  الجريدة التي ال منافس لها اختارت اخيرًا ان تجّدد شبابها من دون ان يجبرها احد عل
ة                  ارة ال عن الشكل الجّذاب او الصرعات االخراجي أقلم مع      ل. يشتريها يبحث عن مقاالت مخت كن الت

رة،        ي الصحف الكبي ط، ف عان فق راءة ال يخض روط الق ين ش ى تحس دائم ال عي ال روح العصر والس
ويق  تلزمات التس رب    . لمس م يه ى ان ل ك، حت ارئ مل ت ال . الق ذا، اطّل د"هك ين  " هيرال باح االثن ص
.الماضي في حلة جديدة

ي ل   اء الغرافيك ي البن تثمرها ف ع البياضات ويس ريح يوّس راج م لصفحة، تصميم يراعي خطوط   اخ
ن               العرض بدل الترآيب العمودي، في ما يمكن اعتباره تكريسًا للتوجه السائد منذ بضعة اعوام في الف

ة من ال           " بوينتر"الصحافي، بوليسة احرف     ة الحديث اط الطباعي ى االنم ودوني "االقرب ال ق،  " ب العري
...تثبيت لبعض الزوايا وشخصنتها باستعمال العناوين المائلة

ي            - لكن االهم من ذلك هو ربما التغيير الشكلي            االمالئي في التعامل مع العناوين، حيث جرى التخل
رة               رز   ("عن العادة القديمة السائدة في االنكليزية والتي تقضي بوضع االحرف الكبي ال ليت في  ") آابيت

ه و في اسماء                 ًا في بدايت اي .  األعالم والمؤسسات  بداية آل آلمة من آلمات العنوان، مع ابقائها طبع
رن التاسع عشر وفق بروتوآول               ذ الق ان االنكليزية لحقت، في هذا المجال، بالفرنسية التي تعمل من
يحصر استعمال االحرف الكبيرة، والتي تنحو منذ مدة الى التقليل منها اآثر فاآثر باسقاطها حتى من                 

 رًا عن روحية العصر تعديل لغوي آخرويبقى االآثر تعبي. تسميات الوزارات واالدارات الرسمية
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ة                     يًا مع االستعمال الغالب في االنكليزي قضى بحذف القاب التهذيب مثل السيد والسيدة واآلنسة، تماش
دة      ذي للجري دير التنفي اطيوس، الم د اغن ح ديفي ا اوض رة، آم ة   . المعاص ق االنكليزي ًا، تلح ا ايض هن

ى اسماء       منذ فترة غير    " لو موند "بالفرنسية، حيث تخلت     بعيدة عن هذه االلقاب التي آانت ترافق حت
.االعداء والمجرمين

ون               ذين يحّن راء ال د الق ة مشاعر االسف عن  وفي الحالين، يحّرك التخلي عن هذه العادة اللذيذة العريق
ة             ه تطور اللغ ة، لكن ر دماث ا         . ربما الى عالم اآث ر من غيره ة تفعل اآث ة تتطور، ولعل االنكليزي اللغ

ه       بسبب ح  ا، ولكن من دون           . يوية المجتمع االميرآي واّتساع اساليب االتصال في أقلم معه دة تت والجري
ا     ة زميالته ا ولغ ى لغته ي تطرأ عل ي ال. ان تنسى رصد التطورات الت ون "ف د تريبي ة "هيرال ، المهم

ة    ". نيويورك تايمز "معقودة لوليم َسفاْير وزاويته االسبوعية المأخوذة من ال        ذه الزاوي  موجود   ومثل ه
ة، رغم محاوالت                  في معظم الصحافة العالمية، لكنها في الصحافة العربية لم تدخل في العادات المهني

ه سمير نصر في                 ده    ". الملحق "حميدة جرت بين الحين واآلخر، ولعل آخرها ما يكتب فاير عن يم س ول
افرة، وخ         . ازدواج شخصية واضح   ال    محافظ، بل رجعي واحيانًا على حافة العنصرية الس صوصًا حي

ة        ه اللغوي د وحتى مهضوم في زاويت ال   . العرب، في مقاالته السياسية، هو منفتح مؤيد للتجدي في المق
.ومشتقاتها" انرون"الجديدة في يومها االول، تناول سفاير شرآة " هيرالد"الذي حوته ال

تقاق صفة    تم اش ف ي ة، اذ راح يالحظ آي ًا، ال النفطي ا طبع ة منه ي" اللغوي ي"او " انرون او " انروان
ذب، وفعل               " متأرِون" ال والك وع المرء ضحية افالس تشوبه شبهات االحتي ى وق رن "للتدليل عل " أن

راء لغوي سنصل      . لالشارة الى تخريب بيوت الناس     واآلن اآملوا اللعبة وحدآم، فتصوروا الى اي اث
"...تأنرن"و" انرن" وزَني لو رحنا بدورنا نشتق االفعال من فضائح السياسة اللبنانية والعربية على

 II" الم ال       " الشبكة ًا عن ع الم آخر مختلف آلي ون  "في ع د تريبي رآن الصغير    "هيرال تثنينا ال ، اذا اس
رة من             الم  جري "المخصص يوميًا لمشاهير السينما واالغنية على الصفحة االخي بهها    ". دة الع ا تش لكنه

ًا هو       "الفنية"فرغم تكاثر المجالت    . بمعنى ما، فهي ايضًا ال منافس حقيقي لها        ، حيث الفن االآثر اتقان
ا       ات عمه ة "الفضيحة، وبن زل احداث               "االجتماعي ، حيث صور السهرات وخصوصًا الساهرات تخت

ع، بقيت    ر من ا  " تلقط "سعيد فريحة   " شبكة "المجتم دد االآب اريع     الع راء، فضًال عن النجوم ومش لق
نمط من الغرافيك ينتمي في احسن االحوال                      . النجوم ا ب ى احتفاظه ولم يعاقبها الجمهور العريض عل

.الى الستينات
ا                          " الشبكة " لكن    املين فيه ات الع ل مع معنوي ى االق تالءم عل ا ي ارت هي ايضًا تحديث نفسها بم اخت

د          والقّيمين عليها، وال يعرف القراء آم        . هو مدّمر لمعنويات الصحافي ان يعمل في اطار غرافيكي بائ
ًا واهتمامات             " دار الصياد "لم تكتف ادارة     باحداث ثورة موّفقة في هيئة المجلة، بل ادخلت عليها ابواب

ولم     ه المع ر الترفي ور عص ر جمه تهوي اآث رض ان تس ي بعض     . يفت ر ف ة تغي لوب الكتاب ى اس حت
يس       والمحّصلة مجلة من  . المقاالت ات ان ل د في االثب نجح بالتأآي وعات لن تجذب المثقفين طبعًا لكنها ت

.ولعلها بذلك تسدي اآبر خدمة الى جمهورها فيما هي توّسعه. آل ما هو شعبي بال ذوق
 III         الم ان ايضاً     ( فنون الغرافيك في الع رًا من صناعة االعالن         ) وفي لبن تفادت آثي وسواء في    . اس

ذا الصناعة              الصحف والمجالت او في ال     ز ه ذي يمّي د الخالق ال ن /كتب، تبدو آثار الجه الم    . الف لكن ع
ام التصميم الصحافي او                        أثير من اجل اقتح االعالن يخطئ عندما يعتقد ان بمقدوره تجاوز حدود الت

ب ه مصممو االعالن  . صناعة الكت نجح ب ا ي ردة ان م ين المج د للع ي، تأآ ا صدر ملحق اعالن فكلم
ى آامل الكراس                     عندما يعالجون صفحة      ى سحبوه عل ى الفشل مت م ال دة ينتهي به ى ح او صورة عل

دعايات                 -الصحافي   ر من ال ه وادنى جودة بكثي دة التي تحمل  الدعائي، فيأتي غريبًا عن تصميم الجري
ها ن     . نفس ر، ع الم النش ي ع رة ف ذه الم ددًا، وه رهن مج ان يب ي لبن اطين االعالن ف د اس و اح ا ه وه

 فيليب سكاف واحد من المع االعالنيين. خلط بين االنواع والمواهبضرورة االمتناع عن ال



 
 
 
١٨/٢/٢٠٠٢ 

اللبنانيين، وشرآته فرضت نفسها بجدارة في السوق االعالنية في غضون سنوات قليلة، وانعكس هذا             
ة، فضًال عن                النجاح في توزيع جائزة الفينيكس قبل عامين حين حصد المرتبة االولى في اآثر من فئ

اء مثمر                 و. الفينيكس الذهبي  ى لق ام عل آان اعالنه المتّوج فيلمًا لحساب احدى الهيئات المعنية بالبيئة ق
.بين الموهبة المهنية والهم المواطني، ذلك ان فيليب سكاف مسكون بهاجس البيئة

وان                          اب يحمل عن ى شكل آت ر عن هاجسه عل دما اراد التعبي ه عن  هذا اللقاء لم يستطع سكاف تحقيق
اطون" ة الب ار(" جمهوري ع دار النه ًا   ). توزي ن شخص ف يمك ت صعبة، اذ آي ة آان والحق ان المهم

لعل  . مهنته اظهار المزايا الحسنة في اي شيء يطلب منه الترويج له، ان يتعامل مع واقع يقّزز نفسه                 
دما صور            ا "فيلليني اآثر من عانى هذه المعضلة عن يلم حول شخصية          "آازانوف اء ف ه بن ان علي ، اذ آ

ة المخرج العمالق                    غير مستحبة،    ر من جاذبي رة، وان بقي الكثي وحال  . وجاءت النتيجة بالفعل محّي
ى نتيجة                          يهم الوصول ال دما يكون عل فيلليني مع زير النساء هي حال مخرجي الصحف والكتب عن
اح                           د اجتي التي تجّس افرة بشعة، آ ًا من صور ن ارئ من الموضوع، انطالق مأنوسة وقابلة لتقريب الق

.بنانالباطون في ل
راء                    ه من الق ى ضرورة تقريب آتاب ذه المشكلة، وال ال م  .  فيليب سكاف لم ينتبه على ما يبدو الى ه ل

ا                  وق صور، مثلم ديس صور ف يهتم اال بجمالية الغالف وبدايات الفصول، وفي ما عدا ذلك اآتفى بتك
ة باالعتداء على الطبي  ) عن حق (تكدست المباني فوق المباني على يد الذين يتهمهم          ى      . ع ك عل وآل ذل

دل تنويعات               دًا ب ًا واح ًا رمادي اب لون ورق خفيف يشرب الحبر فيزيل التفاصيل ويعطي صفحات الكت
ة يطلب                 . االبيض واالسود الغنية   رًا للغاي ًا آبي وحتى تكتمل الئحة لزوم ما ال يلزم، اختار سكاف قطع

ة   من القارئ ان يرّآز الكتاب فوق طاولة ان آان مصرًا على مواصلة          ة المازوخي ذه التجرب ولكن  . ه
بة،      ذلك؟ بالمناس يس آ ة، أل رويج لقضايا البيئ م الت ه، والمه ن عنوان رأ م اب يق ة؟ فالكت اذا المطالع لم
ه       ار يعرف ذا آ دًا، فه ة ج ع انيق ل التوقي ى حف دعوة ال ة ال اب، وبطاق ات الكت ي مطّب ع ف رويج ال يق الت

.المؤلف
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