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القرن  و�ستينات  وخم�سينات  اأربعينات  عا�ش  )من  العراقيون  نحن  منا  َمن 
املا�سي( ال يعرف الفنان ال�سعبي املوهوب )غازي الر�سام( الذي لفـّه الن�سيان 
الظروف  ب�سبب   1963 عــام  انــقــاب  بعد  بــه  اأحــيــط  الـــذي  التعتيم  ب�سبب 

ال�سيا�سية .
حالته  وكانت  االأرملة  الأمــه  الوحيد  غــازي  1925..وكـــان  عام  بغداد  يف  ولد 
وقد  حينذاك  النا�ش  من  الكثري  كباقي  واحلرمان  الفاقة  تلفـّها  االقت�سادية 
ويف  �سباحًا  االإعــداديــة  بالدرا�سة  والتحق   1949 عام  املتو�سطة  يف  تخرج 
معهد الفنون اجلميلة م�ساءًا. كما واأقام عدة معار�ش خال درا�سته يف املعهد 
وكان يحّول اأعمال مع اأر�سه اإىل دار املعلمني العالية حيث يعر�سها هناك ثم 

يرتكها لاآخرين وكانت مو�سوعاتها هي من االأغاين واالأمثال ال�سعبية .
االإعدادية.  يف  وتخرج  فيه  الدرا�سة  غــازي  ترك  للمعهد  الثانية  ال�سنة  ويف 
على  تعرف  وهناك  هند�سي  ر�سام  ب�سفة  الدفاع  وزارة  يف  تعيينه  مّت  بعدها 
اخلطاط )�سربي الهايل( الذي تعّلم على يده فن اخلط العربي كما تعلم ر�سم 

خرائط املباين والطرق. 
قام بفتح مكتب للدعاية واالإعان باال�سرتاك مع الفنان )خليل العزاوي( عندما 
�سافر اإىل م�سر مت تكليفه بالر�سم يف جملة )العراق احلديث( التي كانت ت�سدر 

يف م�سر .
كانت لدى غازي هواية كرة القدم حيث ا�سرتك مع املنتخب الوطني العراقي 
يف م�سابقات دولية يف م�سر وتركيا و�سوريا ٬حتى ر�سوماته الريا�سية كانت 

متميزة جدًا .
اأ�سرع٬  كانت هناك نية الإعداد وكتابة ملف �سامل عن حياته لكن املنية كانت 

حيث وافاه االأجل يوم 1999/2/12 
كانت ر�سومات غازي ال�ساخرة وال�ساحرة باأفكارها الاذعة واأ�سلوبها الفكه 
على مدى م�سريته الفنية التي بداأها يف ال�سحافة العراقية يف جملة )قرندل( 
االأ�سبوعية عام 1947باالأ�سافة اإىل جمات اأخرى مثل )قزموز, احل�سون ابن 
البلد , العدالة , جفجري البلد, الع�سا, االآراء , امل�سور, جريدة اجلريدة , لواء 

اال�ستقال( وحتى حلظة لفظ اأنفا�سه االأخرية .
غازي الر�سام واخلطاط كما كان يطلق عليه يجيد ممار�سة االإبداعني معًاوقد 
وظروفها  البغدادية  االجتماعية  بيئته  واأنفا�ش  ومــاديــة  روحية  كل  حمل 
�سخريتها  وفلكلورها  برتاثها  وعــاداتــهــا,  بتقاليدها  ال�سائدة,  ال�سيا�سية 
التعبريية  ر�سوماته  �سخ�سيات  فكانت  املتنوعة٬  اأنا�سها  باأجنا�ش  وحزنها, 
الاذعة من �سميم الواقع العراقي ح�سرًا .اأبتكر �سخ�سية ابن البلد �ساحب 
اجلراوية البغدادية املعروفة ود�سدا�سته و�سرتته ونكاته مثلما كانت ت�ساركه 
�سخ�سية الكردي بزته الفلكلورية املتميز وبيئته ال�سمالية .لقد كانت مفردات 
اأعماله تعتمد باالأ�سا�ش على ر�سم ال�سخ�سيات الرئي�سية وحواراتها الطويلة 
والنكات  ال�سعبية  واالأمثال  والب�ستات  االأغــاين  كلمات  من  عــادة  امل�ستنبطة 

الفكهه ال�سائدة يف املجتمع العراقي. 
يف جمموعته الكاريكاتريية االأوىل التي اأ�سدرها عام 1958 ي�ستذكر الفنان 
الثاين  بال�سف  تلميذ  واأنــا  بخلدي  يدْر  " مل  قائًا:  الر�سم  مع  غازي جتربته 
اأم  كاريكاترييًا  كان  �سواء  ر�سامًا  عني  يقال  كما  ما  يومًا  اأكون  اأن  االبتدائي 

غري ذلك " 
كان ولعه بفن الر�سم بالذات يف ال�سف الثاين..كانت له عادة رديئة كما يقول 
فهو ير�سم وي�سخبط مبنا�سبة وبغري منا�سبة �سواء على الباب اأو احلائط اأو 
االأر�ش..كان معلم نف�سه..لقد �سنع نف�سه..�سنعته موهبته..كانت ر�سوماته 

متثل الواقع العراقي امل�سحك املبكي..واقعنا مبرارته وحاوته. 

العراق  اىل  دخلت  ال�سحافة  ان  برغم 
يف العام 1869 الذي �سهد والدة اول 
الزوراء  جريدة  هي  عراقية.  �سحيفة 
التي ا�س�سها وايل بغداد مدحت با�سا. 
 1885 عــام  املو�سل  جريدة  والدة  ثم 
ان  اال   ..1889 عام  الب�سرة  وجريدة 
�سورا  تن�سر  تكن  مل  ال�سحف  هــذه 
ناهيك عن الكاريكاتري وفيما تا ذلك. 
عـــام 1908 واخـــريـــات عام  بــني  ومـــا 
ت�سعون  ــعــراق  ال يف  �ــســدرت   1933
جريدة  ع�سرة  وثــاث  ومائتان  جملة 
فكان  وفكاهية..  وادبية  �سيا�سية  بني 
ثلثمئة  واجلـــرائـــد  املــجــات  جمــمــوع 
وثاث خال هذه احلقبة.ومن بني كل 
هذا العدد الكبري من ال�سحف واملجات 
كاريكاتريية  جريدة  �سوى  ت�سدر  مل 
واحــــدة. هــي جــريــدة حــبــزبــوز التي 
ايلول   29 يف  منها  االول  العدد  �سدر 
لظهور  مــتــاأخــر  وقــــت  وهــــو   1931
مب�سر  قيا�سا  العراق  يف  الكاريكاتري 
مثا التي عرفت �سحافتها الكاريكاتري 
ع�سر.فلماذا  التا�سع  القرن  اواخر  منذ 
تــاأخــر الــكــاريــكــاتــري يف الــظــهــور على 
هذا  كــل  العراقية  ال�سحف  �سفحات 

الوقت الطويل؟
عن  بــالــكــتــابــة  املهتمني  بع�ش  يــعــزو 

تاريخ ال�سحافة الهزلية والكاريكاتري 
يف الــعــراق ا�ــســبــاب هــذا الــتــاأخــر اىل 
امور عديدة, فـ )روفائيل بطي( يقول 
ان ال�سخ�سية العراقية جادة بطبيعتها 
خافا  الـــفـــكـــاهـــة,  روح  عـــن  ــدة  ــي ــع ب
املطبوعة  امل�سرية  لل�سخ�سية  )مثا( 
اجلانب  يف  هـــذا  والــفــكــاهــة,  ــاملــرح  ب
الفني,  اجلانب  يف  اما  االجتماعي... 
والكتابة  الــكــاريــكــاتــري  ان  فــيــقــول, 
فنانان  الع�سري.  مبعناهما  الهزلية 
العراق..  الفرتة على  تلك  جديدان يف 
وعـــدم ظــهــورهــمــا مــبــكــرا يــعــود لعدم 
توفر ال�سروط املو�سوعية لظهورهما 

انذاك.
امـــا جــمــيــل اجلـــبـــوري فــيــعــزو �سبب 
وابتعادها  العراقية  ال�سخ�سية  جدية 
الفكاهة واملــرح اىل كرثة ما  عن روح 
ونكبات  وحمن  ماآ�ش  من  بالعراق  مر 
وويــــــات جـــــراء الـــغـــزو واالوبـــئـــة 
الفي�سانات...  واخــطــار  واالمــرا�ــش 
جاد  بطابع  الــعــراقــي  حــيــاة  طبع  ممــا 
ال يخلو من �سمات احلــزن واالمل مما 
واقواله  ال�سعب  امــثــال  على  انعك�ش 
النكتة  حــتــى  واهـــازيـــجـــه  واغـــانـــيـــه 
املكبوتة  بالغ�سة  ات�سفت  العراقية, 

وال�سخرية املريرة.

عــلــى �سحة هذا  ــتــام  ال اتــفــاقــنــا  ومـــع 
الكام.. لكننا ال يجب ان نغفل اهمية 
ك�سبب  تــوفــره  وعــدم  التقني  العامل 
الكاريكاتري  ظهور  تاأخر  يف  رئي�سي 

يف ال�سحافة العراقية.
بالظهور  الـــفـــن  هــــذا  بـــــداأ  ــدمــا  ــعــن ف
املتقدم  العامل  �سحافة  يف  واالنت�سار 
ع�سر.  التا�سع  القرن  ثاثينيات  منذ 
كان العراق واليات عثمانية مل تدخلها 
لذلك  االخــرية  العقود  يف  اال  املطابع 
الـــقـــرن.. وحــتــى هـــذه املــطــابــع كانت 
حــجــريــة ومــتــخــلــفــة تــكــنــولــوجــيــا عن 
ولبنان  و�سوريا  تركيا  يف  مثياتها 

وم�سر..
ــع الــتــي كانت  وحــتــى تــطــبــع املــطــاب
انــــذاك �سورا  ــعــراق  ال مــوجــودة يف 
ا�سحاب  كـــان  ــة..  ــت ــاب ث عــنــاويــن  او 
ال�سحف واملطابع ي�ستعينون مبعامل 
)الزنكغراف( املوجودة يف ا�سطنبول. 
وبعدها تلك املوجودة يف لبنان ل�سنع 
الكائ�ش لتلك ال�سور والعناوين.. اذ 
ان اول )زنكغراف( حملي تاأ�س�ش يف 
ان  ناحظ  لذلك   ,1930 عــام  الــعــراق 
العام  قبل  العراقية  ال�سحف  معظم 
ال�سور  من  خالية  �سبه  كانت   1930
منها  املن�سور  والقليل  والــر�ــســوم.. 

غاليًا.  ال�سحف  ا�سحاب  يكلف  كــان 
الن كائ�سها ت�سنع خارج العراق كما 

ذكرنا..
العراق  اىل  )الزنكغراف(  فخول  اذن 
الــ�ــســور يف  نــ�ــســر  اتــــاح  عـــام 1930 
وفر  وبــالــتــايل  الــعــراقــيــة,  ال�سحف 
الفر�سة لظهور الكاريكاتري.. وهذا ما 
حدث بالفعل.. اذ تاأ�س�ست اول �سحيفة 
جريدة  وهي  العراق  يف  كاريكاتريية 
حبزبوز عام 1931 اي بعد عام واحد 
من تاأ�سي�ش اول معمل للزنكغراف يف 

بغداد وهو معمل )زنكغراف الربق(.
الثاثينيات  عقد  بداية  مع  توفر  وقد 
بالر�سامني  املتمثل  الفني  العن�سر 
يف  الت�سكيلية  احلــركــة  كــانــت  حــيــث 
اىل  متطلعة  ت�سب  بـــداأت  قــد  الــعــراق 
التطور  بــا�ــســبــاب  لــاخــذ  مــا حــولــهــا 
والن�سوج على ايدي عدد من الفنانني 
و�سعاد  حمــمــود  عــبــداجلــبــار  اهــمــهــم 
�سربي.  وعــطــا  ح�سن  وفــائــق  �سليم 
ــاتــري احد  ــك ــاري ــك وغـــريهـــم وكـــــان ال
ا�ستهوتهم,  التي  الت�سكيلية  اجلوانب 
حيث �سكلت اعمالهم التي ن�سروها يف 
حبزبوز البدايات االوىل لهذا الفن يف 
ان  اىل  ننوه  اأن  يفوتنا  وال  العراق.. 
املرحوم نوري ثابت نف�سه كان اي�سا 

يف  اعماله  ن�سر  كاريكاترييا  ر�ساما 
وير�سم  يكتب  بحق  فــكــان  جــريــدتــه, 

الكاريكاتري بجدارة.
تاريخ  يف  كــاريــكــاتــريي  ر�ــســم  اول 
مو�سوعه  كــان  العراقية  ال�سحافة 

)االنفات االأمني(!
االيجازي(  )الكاريكاتري  �سفة  تطلق 
التي  الكاريكاتري  ر�سوم  اغلب  على 
تغطي  والـــتـــي  الــ�ــســحــف  تــنــ�ــســرهــا 
بتكثيف  عــلــيــهــا  تــعــلــق  او  احـــداثـــا 
وايجاز.. ولوحة الكاريكاتري الكاملة 
عدة  عنا�سر  مــن  بال�سرورة  موؤلفة 
هي: 1. اخلط. 2. الكتلة. 3. الفراغ. 
4. اللون. 5. احلركة. 6. املفارقة. 7. 
امل�سمون.   .9 املو�سوع.   .8 املبالغة. 

10. الهدف. 11. التعليق.
ومـــــن خـــــال الـــبـــحـــث يف جمـــلـــدات 
القدمية والفكاهية  العراقية  ال�سحف 
اول  ان  مــن  الــتــاأكــد  مت  بــالــذات  منها 
عراقي  ايـــجـــازي  كــاريــكــاتــري  ــم  ــس ر�
العنا�سر  ــامــل  ك ويــحــتــوي  �ــســمــيــم 
ال�سحافة  يف  ظهر  اعـــاه.  املــذكــورة 
)عبداجلبار  لــلــفــنــان  هــو  الــعــراقــيــة 
االوىل  ال�سفحة  على  ن�سر  حممود( 
للعدد االول من جريدة حبزبوز التي 
ا�سدرها املرحوم نوري ثابت بتاريخ 
الر�سم  هــذا  وي�سور   ,29/9/1931
)نــوري  هــو  �سخ�سا  الــكــاريــكــاتــريي 
ثابت نف�سه امللقب حبزبوز( وقد ظهر 
مباب�ش الفر�سان ممتطيا )طوب ابو 
خزامة امل�سهور فلكلوريا يف العراق(. 
وقد حمل بيده قلما طويا, كناية عن 
وقد  �ــســاح.  وكاهما  الــفــار�ــش  رمــح 
ال�ساخرة  وابت�سامته  بنظراته  توجه 
اىل القراء. وفوق الكاريكاتري تعليق 
وقلمه  اجلديدة  حبزبوز  )�سيارة  هو 
ال�سيال( وحتت الكاريكاتري حوار من 

�سوؤال وجواب.
الــ�ــســوؤال مــوجــه حلــبــزبــوز )نـــوري 

ثابت( يقول: �سنو هاي.
ابو  طوب  على  راكــب  ا�سو  حبزبوز؟ 
�سلطان  مــثــل  تــ�ــســري  تــريــد  خـــزامـــة؟ 

مراد؟!
ويجيب حبزبوزـ  ال موالنا! لكن مادام 
بن�ش اوتيل ان�سرب �ست ر�سا�سات 
اركب  مــا  بــعــد  ـــررت  ق ــــادي.  وغ فمنا 

هذا  اخــذت  بل  �سيارة...  او  بعربانة 
الطوب من وزارة الدفاع حتى اجتول 
الن  اقت�سادية  امل�ساألة  هــم  عــلــيــه!.. 
الرتاب..  يلهم  هذا  ح�سرتكم  معلوم 
ي�سري  احلــجــار  ويلهم  بـــارود  ي�سري 
اللي  رجــال  اريــد  قــنــابــل(..  )اي  دان 

يتجدم.
وكــــان املـــرحـــوم )نـــــوري ثـــابـــت( قد 
جريدته  ــدر  ــ�ــس ي ان  ــل  ــب ق ــعــر�ــش  ت
يف  يجل�ش  كــان  وبينما  قليلة  بــايــام 
)اوتيل ما �ساء الله( الواقع يف حملة 
اىل  الر�سيد.  �سارع  يف  احليدرخانة 
حماولة اغتيال من قبل �سخ�ش اطلق 
عليه الر�سا�ش فاأخطاأه. ثم فر هاربًا.

يحتوي  ــم  ــر�ــس ال هـــذا  ان  ـــح  ووا�ـــس
خط  مــن  الكاريكاتري  عنا�سر  كــامــل 
ويعتمد  ومــو�ــســوع  ــــراغ  وف وكــتــلــة 
املفارقات ال�ساحكة, كما جند املبالغة 
وا�سحة يف مفردات الر�سم والتعليق 
وبالنتيجة, فلهذا الكاريكاتري م�سمون 
انتقادي يغمز من قناة اجلهات االمنية 
)انذاك( التي بلغ من �سعفها ان تركت 
الــقــتــلــة يــ�ــســرحــون وميـــرحـــون على 
ان  املواطن  على  يوجب  هواهم.مما 

يحتاط ويتوىل حماية نف�سه بنف�سه.
وانها ملفارقة حقا ان يبداأ الكاريكاتري 
خم�سة  قــبــل  مــ�ــســواره  يــبــداأ  مــا  اول 
ملو�سوع  بالت�سدي  عــامــا  و�سبعني 
التدهور االمني. كما يفعل اليوم وهو 
يقارع االرهاب واالنفات االمني على 

�سفحات ال�سحف.
وقبل �سدور حبزبوز ب�سنوات.. كان 
املرحوم )ميخائيل تي�سي( قد ا�سدر 
�سماها  هــزلــيــة  جــريــدة   1925 عـــام 
مع  حتمل  كانت  الــ�ــســوارع(  )كنا�ش 
مر�سومة  ــورة  �ــس الــثــابــت,  ا�ــســمــهــا 
مــكــنــ�ــســتــه.. وكانت  يــحــمــل  لــكــنــا�ــش 
هذه الر�سمة.. ال�سورة الوحيدة يف 

اجلريدة.
وتتكرر يف كل عدد. ويف كل االحوال 
كاريكاتريا  اعــتــبــارهــا  لــنــا  ميــكــن  ال 
توا�سع  عــلــى  عــــاوة  النــهــا  كــامــا. 
املفارقة,  عن�سر  اىل  تفتقر  ر�سمها, 
�سورة  االحــــوال,  اح�سن  يف  وهــي 
مثل غريها  مثلها  تو�سيحية ال غري, 
مـــن الــر�ــســوم الــقــلــيــلــة الــتــي كانت 

قبل  ال�سحف  بع�ش  عناوين  ترافق 
الثاثينيات, ويوؤكد هذا قول املرحوم 
اال�ستاذ �سادق االزدي, �ساحب جملة 
حبزبوز  �ــســدور  )قــبــل  ـــدل(..  ـــرن )ق
ــد  اجلــرائ ــت  ــان ك  1931 ايـــلـــول  يف 
ال  ال�ساحكة  اال�سبوعية  واملــجــات 
يف  اال  الكاريكاتريية  ال�سور  تعرف 
وتقت�سر  الثابتة  عناوينها  بع�ش 
امــــراة. وهكذا  او  عــلــى وجـــه رجـــل 
)كنا�ش  مــثــل  ــد  اجلــرائ بع�ش  �ــســاأن 
ـــكـــرخ والــكــرخــي..  الـــ�ـــســـوارع( وال
الـــرومـــي وغريها  واملـــــا.. وجــحــاا 
نعترب  باننا  فنوؤكد  نعود  الكثري(.لذا 
والدة  يوم  هو   29/9/1931 تاريخ 
اي�سا  )وهـــو  الــعــراقــي  الكاريكاتري 
�سحيفة  من  عدد  اول  �سدور  تاريخ 

حبزبوز( لا�سباب التالية:
يف  حبزبوز  ن�سرته  الــذي  الر�سم   .1
�ــســدر �سفحتها  عــلــى  الــتــاريــخ  هـــذا 
كاريكاترييا  ر�ــســمــا  يعترب  االوىل 
الع�سري.  باملفهوم  كاما  ايجازيا 
ــمــن عـــنـــا�ـــســـر الـــر�ـــســـم  ــتــ�ــس النـــــه ي
ثم  واملبالغة  واملــفــارقــة  واملــو�ــســوع 
امل�سمون والهدف. والتي مبجموعها 
قام   .2 الكاريكاتري.  عنا�سر  ت�سكل 
عراقي  فنان  الكاريكاتري  هذا  بر�سم 
هو )عبداجلبار حممود(.3. مفردات 
وفكرته  الكاريكاتريي  الر�سم  هــذا 
الكاريكاتري  هذا   .4 خال�سة.  عراقية 
الــعــدد االول من  غـــاف  عــلــى  نــ�ــســر 
يف  حــبــزبــوز  هــي  عــراقــيــة  �سحيفة 
29/9/1931 ويحدث هذا اول مرة 
يف تاريخ ال�سحافة العراقية انذاك..
ويوؤكد كل ما ذهبنا اليه تويل ال�سيد 
جميل اجلبوري يف كتابة )حبزبوز( 
حبزبوز(  كــانــت  )لــقــد  يــذكــر  حـــني 
الر�سوم  وظفت  عراقية  جريدة  اول 
تن�سره(.وقد  فيما  الــكــاريــكــاتــرييــة 
كبريا  جناحا  حبزبوز  جريدة  القت 
�سحيفة  الــيــه  ت�سبقها  مل  ورواجــــا 
للكاريكاتري  ادخالها  بف�سل  اخــرى 
كمادة جديدة على ال�سحافة العراقية 
وحمررها  �ــســاحــبــهــا  قــلــم  وبــفــ�ــســل 
)رحمه  ثابت  ــوري  ن الفكه  ال�ساخر 
ال�سعب  جـــريـــدة  عـــدت  حــتــى  الـــلـــه( 

االوىل بحق

غازي الر�ضام رائد غازي وفن الكاريكاتري يف ال�ضحافة العراقية
الكاريكاتري العراقي 

 �ضياء احلجار

مروان الطائي
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ما يعانيه اهل الكاريكاتري من قيود قلت 
له : ها هو عيدكم قد مر با احتفال وال 
من  ذلك  تفعلون  كنتم  كما  معر�ش  اقامة 
, اجـــاب رحــيــم وعــل وجــهــه الحت  قبل 
على  �سيحتفل  كل   (: ابت�سامة  تبا�سري 
منه  طلبت  وحـــني   ) اخلــا�ــســة  طريقته 
امكانية  المنتلك  )االن   : قال   , تو�سيحا 
هذا  يف  الر�سامني  من  املوجودين  جمع 
 , معر�ش  اقــامــة  وال   , ال�سعب  الــظــرف 
فنحن غري قادرين على ذلك , فمن �سياأتي 
االحتفال  ؟,  الــقــاعــة  امــن  ي�سمن  ومــن 
واجهات  على  ما  بر�سم  العيد  نتذكر  ان 

ال�سحف( .
احد  احلمريي  خ�سري  املبدع  الفنان  اما 
ا�سار  فقد  العراقي  الكاريكاتري  اقطاب 
اهل  بعيد  لاحتفال  االوىل  الفكرة  اىل 
من  جمموعة  )كنا   : قائا  الكاريكاتري 
ر�سامي الكاريكاتري العراقيني من�سغلني 
يف  املــا�ــســي  الــقــرن  ثمانينيات  اأواخــــر 
بحثا  العراقية  ال�سحافة  ار�سيف  تقليب 
عــن مــوطــئ قــلــم او فــر�ــســاة تــدلــنــا على 
الكاريكاتري  لــر�ــســم  االوىل  االنــطــاقــة 
 ) ان�سغالنا   ( قــاطــع  حــني   , الــعــراق  يف 
باعتبار  احلجار  �سياء  للفنان  اقــرتاح 
التا�سع والع�سرين من ايلول عام 1931 
, يف  االنــطــاقــة  لتلك  مــوثــوقــا  تــاريــخــا 
جريدة  من  االول  العدد  ل�سدور  اإ�سارة 
ر�سالته  عنده  ر�ست  ما  وهو   , حبزبوز 
املعا�سر  الكاريكاتري  ر�سم   ( املو�سومة 
لنيل �سهادة املاج�ستري يف   ) العراق  يف 
عام  اجلميلة  الفنون  كلية  مــن  الفنون 
مر�سوما  اأ�سدرنا  يومها  ومــن   ,  1990
الــيــوم عيدا  ــك  ذل بــاتــخــاذ  يق�سي  نــافــذا 
الفاح وعيد  للكاريكاتري على غرار عيد 
املعلم وعيد ال�سجرة كنا نلتقي يف ظاله 
ونقيم معر�سنا الذي انتظم لعدة �سنوات 
وا�ساف   ) انفرطنــــا  مثلما  انــفــرط  ثــم 
اقــرتاح احلجار  : )وقــد طغى  احلمريي 
يف حينه على فكرة اأخرى كانت مو�سع 
اأخذ و رد , ترى يف تاريخ �سدور جريدة 
ميخائيل  ل�ساحبها   ) ال�سوارع  كنا�ش   (
لر�سم  ظهور  كــاأول   )1925 )عــام  تي�سي 
ان  اعتبار  على  العراق  يف  الكاريكاتري 
كاريكاترييا  ر�سما  ت�سع  كانت  اجلريدة 
يعرب   , االوىل  �سفحتها  اعلى  يف  ثابتا 
فيه  يظهر   , اجلــريــدة  ا�سم  عــن  بطرافة 
 , الثياب  رث   , القدمني  حــايف  �سخ�ش 
يجول يف �سوارع املدينة رافعا مكن�سته 
متاأهبا لل�سرب ) �سرب من .. وملاذا .. ال 
ادري ( وقد ذيل الر�سم بتعليق حمور عن 
بيت �سعر يقول : ) من مل ميت بال�سيف 
مات ب�سرب املكان�ش .. تنوعت اال�سباب 
ـــوت واحـــد ( والــر�ــســم مــو�ــســوم يف  وامل
ال�سم  وغــامــ�ــش  �سريع  بتوقيع  ا�سفله 
 ) الر�سام ) رمبا كان ا�سمه االول حممد 
, مت التخلي عن هذه الفكرة الن �سفحات 
 ( وبا�ستثناء  كــانــت  ــ�ــســوارع  ال كــنــا�ــش 
موتيف الغاف ( خالية متاما من ر�سوم 
الكاريكاتري , وان �سحفا اأخرى عا�سرت 
 ( اعــتــمــدت   , الــ�ــســوارع  كنا�ش  تلت  اأو 
الطـُعم ( الكاريكاتريي ذاته بجوار ا�سم 
للكاريكاتري  تكون  ان  دون  من  املطبوع 
 , الداخلية  �سفحاتها  يف  تــذكــر  ح�سة 
ويعزو ال�سحفي العراقي �سادق االزدي 
تاأخر  اإىل  ذلــك   ) قرندل  جملة  �ساحب   (
افتتاح اول معمل للزنكغراف يف العراق 
حتى عام 1930 , فيما جنحت ) حبزبوز 
كاريكاتري  اكرث من ر�سام  اجتذاب  ( يف 
للعمل فيها طوال �سنوات �سدورها التي 
امتدت حتى عام 1938 , مثل عبد اجلبار 
ونا�سر  طــربة  ابــو  وم�سطفى  حمــمــود 
عوين و�سعاد �سليم وفائق ح�سن وعطا 
�ساحب  ثابت  نــوري  عن  ف�سا  �سربي 

اجلريدة والذي كان ينفذ بع�ش الر�سوم 
بخطوط ب�سيطة وتعليقات م�سهبة ..( .

�ــســرد حكاية  وا�ــســتــطــرد احلــمــريي يف 
العيد مو�سحا : ) الر�سم الذي اعتمدناه 
مبياد  لاحتفال  حولها  جنتمع  ك�سمعة 
الفنان  ر�سمه   , العراقي  الكاريكاتري  فن 
لعدد  غافا  حممود  اجلــبــار  عبد  الــرائــد 
اجلريدة االأول , وهذا الفنان كان ير�سم 
والت�سلية  الهواية  باب  الكاريكاتريمن 
لي�سبح  ال�سحافة  غـــادر  مــا  و�ــســرعــان 
والر�سم   , العراقي  اجلي�ش  يف  �سابطا 
�سخ�سية  ميــثــل  ــدده  بــ�ــس نــحــن  ــــذي  ال
والتي   , ال�سعبي  ال�سيت  ذات  حبزبوز 
وهو  اجلــريــدة  �ساحب  هنا  يتقم�سها 
 ( الــرابــع  مــراد  ال�سلطان  مدفع  ميتطي 
قلمه   ( بيده  حاما   ) خزامة  ابــو  طــوب 
الر�سم  وا�سفل  اعلى  كتب  ( وقد  ال�سيال 
تردي   ( مــن  فيه  ي�سخر  مــطــوال  تعليقا 
يتحدث  والكاريكاتري   ) االأمنية  احلالة 
بــ�ــســكــل مــبــا�ــســرعــن حـــادثـــة اطــــاق نار 
اوتيل   ( يف  حــبــزبــوز  لها  تعر�ش  ــان  ك
�سخ�ش  عليه  اطلق  حني   ) الله  �ساء  ما 
 ) حينها  اكت�سف  قد  اللثام  يكن  مل   ( ما 
راأ�ش  وبني  بينها  يحل  مل  ر�سا�سات   6
وهو   ( التهديف  �سوء  �سوى  ال�سحفي 
وقد   ,..  ) اأيامنا  يف  متاما  تافيه  مت  ما 
او  ب�سكل  االول  الــر�ــســم  جينات  نقلت 
�سيئاتها  من  وبع�سا  ح�سناتها  كل  باآخر 
لفرتة  العراقي  الكاريكاتري  م�سيمة  اىل 
جت�سيد  يف  اعتمد  فالر�سام   , الزمن  من 
رئي�ش  عليه  اأمـــاه  مــا  على  الر�سم  ذلــك 
وفق  اجلــريــدة   ) �ساحب   ( اأو  التحرير 
فتح  الــذي  االمــر   , عليه  متعارفا  ماكان 
الباب الحقا للكثري من الر�سوم البائ�سة 
او  اجلــرائــد   ) ا�ــســحــاب   ( ميليها  الــتــي 
واأفكارهم  وماآربهم  الهدافهم  حمرروها 
�ساغرا  الر�سام  لها  وين�ساع  اخلا�سة 
وقلة  املجاملة  او  احلاجة  �سغط  حتت 
العراقية  ال�سحافة  اورث  مــا   , احليلة 
مهمة  عن  امل�سو�سة  املفاهيم  من  الكثري 
االعامي  وح�سوره  الكاريكاتري  فنان 
خا�سية  الر�سم  من  النوع  هــذا  وافقد   ,

االن�سجام املتبادل بني ال�سكل وامل�سمون 
وتوجهاته  الــر�ــســام  ا�سلوب  وعــّر�ــش   ,
ا�سحاب   ( لتقلب  تبعا  للتقلبات  الفكرية 

( اجلرائد او تقلبه بينهم ( ,. 
اتوقف عند هذه املاحظة  هنا وجدتني 
قد   (  : قــال  احلمريي  لكن   , وتاأثرياتها 
ما  حد  اإىل  ومــربرا  مقبوال  االمــر  يكون 
يف اخلطوة او اخلطوات االوىل خا�سة 
ــا زالـــت (  ان هــذه الــظــاهــرة كــانــت ) وم
ال�سحافة  اأروقـــــة  بع�ش  يف  مــعــروفــة 
معلن حينا  ب�سكل غري   , العربية عموما 
مل  الــعــدوى  ان  اإال   , اآخـــر  حينا  ومعلن 
 , االوىل  الــ�ــســنــوات  عتبة  عند  تتوقف 
وامنا اخذت باالنتقال من جيل اىل اآخر 
اإىل  فايرو�ساتها  بع�ش  و�سلت  حتى   ,
نتفح�ش  اأن  يكفي  اإذ   , الثالثة  الفيتنا 
على  ب�سهولة  لنقف  اليوم  ر�سوم  بع�ش 
فكرة رئي�ش التحرير او حمرر ال�سفحة 
 , متنكرة يف تافيف هذا الر�سم او ذاك 
بل ان بع�ش الر�سامني كان ير�سم الفكرة 
من دون ان يعرف معناها , فقد ات�سلُت 
يوما من ت�سعينيات القرن املا�سي باحد 
الكاريكاتري,  ر�ــســامــي  مــن  ــاء  ــدق اال�ــس
م�ستف�سرا عن فحوى الر�سم الذي ر�سمه 
والت�ساوؤالت  اللغط  مــن  الكثري  واثـــار 
حول الوجوه التي ظهرت فيه ومن بينها 
العبارة  ب�سريح  فاأجابني   ,  ) وجهي   (
وا�ساف   , منه  املق�سود  يعرف  ال  بانه 
اإليهم  واعدتها  مكتوبة  الفكرة  و�سلتني 
وال�سحفي  الكاتب  وحدثنا   !! مر�سومة 
لــيــث احلــمــداين عــن حــادثــة وقــعــت يف 
�ستينيات القرن املا�سي حني طلب رئي�ش 
)الفنان  الكاريكاتري  ر�سام  من  التحرير 
حميد املحل على االأغلب ( جت�سيد فكرة 
تتمثل  للمجلة  غــافــا  لــتــكــون  ب�سيطة 
ي�سعد  وهو  ــوزراء  ال رئي�ش  ب�سخ�سية 
 ( مــن  وي�سذبها  �ساخمة  عــراقــيــة  نخلة 
الــكــرب ( الــقــدمي , وهــي فــكــرة تنطوي 
 , الريبة  تثري  ال  ايجابية  ا�ــســارات  على 
وحني ظهر الر�سم كان رئي�ش التحرير قد 
اجلريدة   )! �ساحب   ( باعتباره  ت�سرف 
ا�سماء  املت�ساقط   ) الكرب   ( على  كتب  و 

بع�ش الوزراء .. وتعليقا اآخر يف اأ�سفل 
الــر�ــســم ال يــقــل تــوريــطــا يف جتــــاوزه ) 
لل�سقف ( املتاح حينها , مما فاجاأ الر�سام 
وعّر�سه للحرج واجلرجرة القانونية( .

احــوال  يف  راأيـــه  ان  منه  طلبت  وحــني 
جنح  لقد   (: قــال  العراقي  الكاريكاتري 
يف  مبكرا  العراقي  الكاريكاتري  ر�ــســام 
وا�سر   , االآخرين  امــاءات  على  التمرد 
اخلا�سة  وروؤيــتــه  افــكــاره  جت�سيد  على 
بعيدا عنها , وكان الفنان غازي عبدالله 
ر�سموا  الذين  الكاريكاترييني  ابــرز  من 
وحتــرر  با�ستقالية  الــفــنــيــة  �ــســريتــهــم 
ير�سم  كــــان  حـــني  وحــتــى   , ــحــني  وا�ــس
بطريقته  يعاجلها  فانه  االآخــريــن  افكار 
املميزة , وجاءت �ستينيات و�سبعينيات 
ر�سامي  من  جديد  بجيل  املا�سي  القرن 
ال�سعب  من  كان   , املميزين  الكاريكاتري 
بالطريقة  معهم  التعاطي  اأو  تلقينهم 
ـــروؤى  وال بالتوجهات  فــنــوعــوا   , ايــاهــا 
واالأ�ساليب واأحدثوا حراكا كاريكاترييا 
ومعار�ش  جتمعات  عنه  نتجت  م�سهودا 
ومطبوعات , و مت على اأيديهم ت�سحيح 
الكثري من مفاهيم الت�سوي�ش والتهمي�ش 

.)
ي�سرتجع  كاأنه  التاأمل  من  حلظات  وبعد 
االزمنة التي مر بها ر�سامو الكاريكاتري 
, ا�ساف احلمريي قائا : )غري ان ر�سام 
الكاريكاتري يف العراق �ساأنه �ساأن العديد 
العامل  دول  يف  الــكــاريــكــاتــوريــني  مــن 
التا�سع  منذ  م�سغوال  ظــل   ) اخلــائــف   (
واىل   ,1931 عام  ايلول  من  والع�سرين 
االلفية  من  االول  العقد  منت�سف  بعد  ما 
الثالثة , مبتانة ال�سقف الذي ير�سم حتت 
الـ  م�سرية  خال  جرب  فقد   ,  ) رحمته   (
مرتفع  �سقف  حتت  الر�سم  عاما   )  76  (
�سقف  حتت  جربه  و   !! �سيقة  غرفة  يف 
 .....) جــدران  با   ( غرفة  يف  �سقف  با 
ما  كثريا  وذاك  هــذا  وبــني   ,  ! اأمـــان  وال 
 ) نـــزوال   ( جانبا  وانــــزوى  اأوراقــــه  مللم 
اأن يهبط  لــه  يــطــيــب  �ــســقــف  عــنــد رغــبــة 
 !! الورقة  �سطح  م�ستوى  اإىل  اأحيانا... 
ما  عادة  املتحركة  ال�سيا�سة  رمال  , ويف 

ال�سحافة  يف  الكاريكاتري  ر�سوم  كانت 
 , �سوتها  يخفت  اأو  ت�سدح  الــعــراقــيــة 
 , تلّمح  اأو  رح  ت�سّ  , تنكم�ش  اأو  تتمدد 
ت�ساك�ش اأو جتامل ,يخف اأو يثقل دمها , 
تعدو اأو حتبو ح�سب ) معطيات املرحلة 
ر�سام  ومـــاآل   ,  ) اخلــطــرية  ومتطلباتها 
هو  الثنائيات  هــذه  و�سط  الكاريكاتري 
البحث با كلل عن اأميا فرجة يف ال�سقف 
كيما ميد قامته على طولها , فينجح مرة 

و ) ينطح ( ال�سقف مــرات ( !!, 
�ساب  فنان  راأي  ا�ستطلع  ان  علي  وكــان 
 : فقال  الأ�ساأله  عاتب  علي  الفنان  وجدت 
) مبا ان جميع الفنون تلتقي على خطى 
لعك�ش  غايتها  اىل  لــلــو�ــســول  ــــداع  االب
�ساهدا  ولتكون  خا�سة  او  عامة  حــاالت 
الكاريكاتري  وفن   , احداث ع�سرها  على 
ـــرز الــفــنــون الـــقـــادرة عــلــى عك�ش  مــن اب
�ساخرة  او  نقدية  لوحات  يف  االحـــداث 
تخاطب اجلميع من النا�ش على اختاف 
وعلى  الثقافية  وم�ستوياتهم  اطيافهم 
خمتلف لغاتهم لتكون او�سع انت�سارا من 
متناول  يف  ولتكون  الفنون  من  �سواه 
قابلة  �سفافة  لغة  ملا يحتويه من  اجلميع 
ويتناوله  القارىء  روؤى  ح�سب  للتاأويل 
الــ�ــســيــا�ــســي ملـــا يــحــتــويــه مـــن نــقــد الذع 
يتناوله  ملا  والكبري  ال�سغري  ويتناوله 
عميقة(  فكرة  تختزل  �ساخر  خطوط  من 
, وا�ساف علي : )الكاريكاتري م�سوؤولية 
وو�سعها  النا�ش  معاناة  جت�سيد  الفنان 
طاولة  على  ثم  اجمع  العامل  طاولة  على 
ال�سلبية  احلاالت  نقد  كذلك   , امل�سوؤولني 
 : قـــائـــا  وا�ــســتــطــرد   ,  ) املــجــتــمــع  يف 
الظروف  كل  رغم  العراقي  الكاريكاتري 
ر�سوما  يثمر  وان  ينمو  ان  ا�ــســتــطــاع 
ور�سامني وي�سبح �سجرة وارفة الظال 
اطيب  وتثمر  وال�ستاء  اخلريف  تتحدى 
الثمر , ومازالت تعي�ش حياتها بكربياء 
الكاريكاتري  عمر  من  الطويلة  االعـــوام 
بتاريخه  �ــســعــداء  يجعلنا  عــيــده  ـــذي  ال
ابداعها  وهبت  التي  الامعة  وباال�سماء 

لهذا الفن الراقي . 

ولــكــن يــبــدو انــهــم ن�سوا ذلــك النــهــم منذ 
الهموم  ورمبــا  يحتفلوا  مل  طويل  وقــت 
ان�ستهم عيدهم وكنا نتمنى هذا  الكبرية 
يف  وتلعب  م�ساك�ساتهم  تغرد  ان  اليوم 
ملاذا  ولكن   , ال�سحف  �سفحات  اراجيح 

يوم 29 ايلول ؟!,
عام  من  اليوم  هــذا  مثل  يف  النــه  نقول: 
اول  العراقية  ال�سحافة  يف  ظهر   1931
ري�سة  خطته  �سميم  عــراقــي  كاريكاتري 
الفنان العراقي عبداجلبار حممود ون�سر 
للعدد االول من جريدة )حبزبوز(  غافا 
هذا  ويــ�ــســور  ثــابــت,  نـــوري  ل�ساحبها 
الر�سم الكاريكاتريي �سخ�سا هو )نوري 
ظهر  وقــد  حبزبوز(  امللقب  نف�سه  ثابت 
ابو  )طــوب  ممتطيا  الفر�سان  مباب�ش 
العراق(.  يف  فلكلوريا  امل�سهور  خزامة 
عن  كناية  طــويــا,  قلما  بيده  حمل  وقــد 
رمح الفار�ش وكاهما �ساح. وقد توجه 
بنظراته وابت�سامته ال�ساخرة اىل القراء. 
)�سيارة  هو  تعليق  الكاريكاتري  وفــوق 
حبزبوز اجلديدة وقلمه ال�سيال( وحتت 

الكاريكاتري حوار من �سوؤال وجواب.
)ال�سوؤال موجه حلبزبوز )نوري ثابت( 
راكب  ا�سو  حبزبوز؟  هاي  �سنو  يقول: 
على طوب ابو خزامة؟ تريد ت�سري مثل 

�سلطان مراد؟!
مادام  لكن  موالنا!  ال  ـ  حبزبوز  ويجيب 

ر�سا�سات  �ست  ان�سرب  اوتــيــل  بن�ش 
فمنا وغادي. قررت بعد ما اركب بعربانة 
من  الطوب  هذا  اخــذت  بل  �سيارة...  او 
هم  عليه!..  اجتــول  حتى  الدفاع  وزارة 
ح�سرتكم  معلوم  الن  اقت�سادية  امل�ساألة 
ويلهم  بــارود  ي�سري  الــرتاب..  يلهم  هذا 
اريد  قنابل(..  )اي  دان  ي�سري  احلجار 

رجال اللي يتجدم( .
)كنا�ش  جـــريـــدة  ان  مـــن  الـــرغـــم  ــى  وعــل
)ميخائيل  ل�ساحبها  الهزلية  ال�سوارع( 
قد  عـــام 1925  الــتــي �ــســدرت  تــيــ�ــســي( 
حــمــلــت بــجــانــب عــنــوانــهــا ر�ــســمــا ميثل 
�سخ�سا يحمل مكن�سة ا�سارة اىل عنوان 
اجلريدة, اال ان الر�سم على ب�ساطته كان 
الــثــابــت منه اىل  )املــوتــيــف(  اقـــرب اىل 
خلت  اجلريدة  ان  ال�سيما   , الكاريكاتري 
اعدادها الاحقة من اي ر�سم كاريكاتريي 

يوؤكد اهتمامها بهذا اجلانب.
الراحل  الفنان  �ساألت  اعــوام  قبل  وكنت 
الفن  هذا  تطور  مراحل  عن  نعمة  موؤيد 
بداأ  الــعــراقــي  الــكــاريــكــاتــري   (: فــقــال يل 
بتاأثريات ال�سحافة الرتكية وكان عبارة 
عن ر�سوم تو�سيحية )نكتة لفظية( ويف 
قد  الهزلية  ال�سحافة  كانت   1931 عــام 
بداأت تاأخذ موقعا وتطور الكاريكاتري يف 
االربعينيات حيث بداأ الر�سام غازي ي�سع 
العراقي  الكاريكاتري  فن  ملامح  مل�سات 

اال�ساليب  ي�ساهي  كان  متقن  وباأ�سلوب 
كانت  ال�سحف  الن  والرتكية,  امل�سرية 
وقتها  ويف  الــبــلــديــن,  هــذيــن  مــن  ت�سل 
لكنها  غــازي  الر�سام  بعد  ا�سماء  ظهرت 
ال�ستينيات بداأ ر�سم  اثرا, ويف  مل ترتك 
الكاريكاتري ي�سبح اكرث حداثة وب�ساطة 
وتطورت الفكرة, وهذا ا�ستمر اىل بداية 
التي  اال�سماء  ظهرت  حيث  ال�سبعينيات 
هي االن متواجدة يف ال�سحافة فاأخذت 
من  الكاريكاتري  فن  تطوير  عاتقها  على 
بطريقة  نر�سم  وا�سبحنا  الفكرة  ناحية 
جعلنا  وهـــذا  التعليق,  عــن  اال�ستغناء 
العاملية  امل�سابقات  يف  ون�سرتك  نغامر 
وحاولنا  وحداثتها  جتربتنا  �سغر  على 
ان يكون الكاريكاتري الذي نر�سمه عامليا 
فتمكنا  ــلــوب  اال�ــس حمــلــيــة  اىل  ا�ــســافــة 
العاملي  الكاريكاتري  مــع  التوا�سل  مــن 
با�سلوب عراقي فكانت م�ساركتنا االوىل 
فزت   1979 عــام  يف  ولــكــن   1975 عــام 
باجلائزة الدولية الثالثة التي كان لها اثر 
تنظر اىل  التي  املنظمة  كبري عند اجلهة 
متواجد  انه  على  العامل  يف  الكاريكاتري 
ــــدول املــتــقــدمــة عــلــى االقــــل وكــان  يف ال

اعجابهم �سديدا بالتجربة العراقية( .
�سنوات  يف  كان  العراقي..  كاريكاترينا 
يقوى  وال  منح�سرا..  ال�سابق  النظام 
�ستائر  وراء  من  اال  م�ساك�سة  رمي  على 

الغمو�ش.. حتى ناله فقر وحرمان.., على 
توا�سلوا  الفن  هذا  جنوم  ان  من  الرغم 
ا�ساليبهم,  من  بــاألــوان  ال�ساحة  رفــد  يف 
وبعد �سقوط النظام.. كان هذا الفن على 
موعد مع االزدهــار.. وراحــت ر�سوماته 
وظهر  ال�سفحات  ومتــاأ  ال�سحف  تغزو 
فنانون �سباب ا�ستطاعوا تاأ�سي�ش قواعد 

ثابتة لطموحاتهم.
يا�سر  الرحيم  عبد  الفنان  اىل  توجهنا 
ــكــاتــري  ــكــاري لـــنـــ�ـــســـاأاألـــه عـــن احــــــوال ال
اعتقد  انا   ( فقال  مراحله  خال  العراقي 
مرحلة  يف  عندنا  منــا  الــكــاريــكــاتــري  ان 
رمبا  وهذا   , والثمانينيات  ال�سبعينيات 
املدة  هــذه  ان  عرفنا  ما  اذا  غريب  �سيء 
الر�سم  فيها  وي�سعب  �سعبة  الزمنية 
اأي  على  الــفــرتات  ا�سعب  مــن  انها  بــل   ,
االيدلوجية  ب�سبب  كــاريــكــاتــري  ــام  ر�ــس
ــتــي حتــيــطــك مــن كــل مكان  ـــواحـــدة ال ال
ان يكون  للر�سم  , فكيف ميكن  باملخاطر 
املخاطر,  هــــذه  و�ــســط  الــ�ــســحــافــة  يف 
ظهور  هــو  الــنــمــووو  هــذا  يف  وال�سبب 
اجل  من  لي�ش   , الر�سامني  من  جمموعة 
بــل مــن اجل   , الــ�ــســحــافــة  الــظــهــور يف 
املهرجانات  يف  جــوائــز  على  احل�سول 
ومن خال املعار�ش , وظهور كاريكاتري 
يــامــ�ــش املــعــنــى االخــــر , الــتــاأويــلــي , 
العمل  ين�سر  ان  على  قــادر  الر�سام  فكان 
عليه  جتــري  او  عليه  يحا�سب  ان  دون 
وا�ساف   ,  ) للتاأويل  قابل  النــه  تقوالت 
عا�سها  التي  للظروف  )وقيا�سا   : رحيم 
من  الباأ�ش  عــدد  تخرج  فقد  الكاريكاتري 
واتذكر   , واملميزين  االكــفــاء  الر�سامني 
املعر�ش الذي اقيم يف م�سر عام 1990 
و�سارك فيه جمموعة من فنانينا وهناك 
ا�ستغرب الر�سامون امل�سريون و�سواهم 
من  والكم  النوع  هــذا  وجــود  العرب  من 
الر�سامني العراقيني والذين ح�سلوا على 
فيه  اجتمع  الذي  املعر�ش  جوائز  معظم 
واذكر   , وافريقيا  العرب  ر�سامي  معظم 
لر�سامني  يت�سنى  كيف   : قال  احدهم  ان 
بهذا امل�ستوى اجليد ان يظهروا يف بلد 

التوجد فيه �سحف كثرية ( .
اعـــدت رحــيــم مــن املــا�ــســي الأ�ــســعــه امام 
, وبــني  ــهــده  مــ�ــس ويــــقــــراأ يل  الــــواقــــع 
تاأماته  وحلـــظـــات  عــيــونــه  ارتـــفـــاعـــات 
اثرت  مت�سابكة  ظـــروف  )هــنــاك   : قـــال 
مــــرة ثــانــيــة مـــع ظــهــور �ــســحــف كثرية 
اكرب  حــريــة  اىل  بــحــاجــة  الــكــايــكــاتــري   ,
ال�سحف  روؤ�ساء حترير  اكرب من  وتفهم 
قادرة  غري  الكاريكاتري  مادة  زالت  فما   ,
دعم  املهم  فمن   , �ساحبها  معي�سة  على 
�سرورية  مادة  وجعله  ماديا  الكايكاتري 
ــمــان احلـــريـــة وهي  الــ�ــســحــف و�ــس يف 
للكاريكاتري  مــوجــودة  غــري  باملنا�سبة 
االنتباه  تثري  متفجرة  مـــادة  هــو  الـــذي 
اكرث , وبدون حريات الميكن ان نواكب 
االحداث ونقول ما نقول ( , وحني عرفت 

غازي احد الفر�ضان االوائل..
وم�ؤ�ض�س لر�ضم ال�ضخ�ضية البغدادية

عبداجلبار العتابي

ن�ضوا   .. الكاريكاتري  اه��ل 
تنا�ضوه  رمبا  او  عيدهم!!، 
ال�ضبت  يوم  �ضادف  ال��ذي   ،
ال��ت��ا���ض��ع وال��ع�����ض��ري��ن من 
قامة  فيه  و�ضارت   ، ايلول 
ال��ك��اري��ك��ات��ري ال��ع��راق��ي 
عاما   )79( طول  على  متتد 
لذلك   ، وال��ك��م��ال  بالتمام 
ومل  الزينة  يعلقوا  مل  هم 
معر�ض  الق��ام��ة  يلتفتوا 
بنا  مير  مل  بل  باملنا�ضبة.. 
منهم طيف وال جاءنا خرب 
، رغم هذا العيد الذي �ضبق 
الكاريكاتري  اهل  اتفق  وان 
عيدا  جعله  على  ي��وم  ذات 
لفن الكاريكاتري العراقي.. 
قريب  وق���ت  اىل  وك���ان���وا 
معر�ضهم  ف��ي��ه  ي��ق��ي��م��ون 
ال�����ض��ن��وي واح��ت��ف��االت��ه��م 
ذات  قيل  كما  او  امل�ضاك�ضة، 
)وي�ضيفون  ت�ضعيني  ع��ام 
ع����ام����ا ج�����دي�����دا ل��ع��م��ر 
بالعطاء  مليئا  الكاريكاتري 

وامل�ضاك�ضة(.. 

الكاريكاتري العراقي �ضار عمرة 79 عاما
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رافقت  التي  العوامل  اأهم  من  ولعل 
العراقية  اأ�سالتها  يف  هذا  عملي 
كانت  والتي  ال�سميمية  ال�سعبية 
وكانت  اآنذاك.  اإليها  تفتقر  �سحافتنا 
تعتمد  واملجات  ال�سحف  من  الكثري 
لها من ال�سحف  اقتطاع ما يحلو  على 
بع�ش  ل�سد  واالأجنبية  العربية 
ال�سحيفة  اأبواب  وتكملة  الفراغات 
التعوي�ش  هو  دفعي  يف  زاد  ومما 
اآخرًا  تقديرًا  فيه  وجدت  الذي  املادي 
ال�سعبي  ال�سحيفة  طابع  على  عاوة 
اليت  الر�سوم  وطبيعة  يتفق  الذي 

اأتعامل معها.
�سارت  بالعمل  ا�ستمراري  وبعد 
�سحف  عدة  يف  تن�سر  ر�سومي 
اأذكر  كثرية..  ا�سبوعية  وجمات 
كانت  قرندل  جملة  اإىل  باالإ�سافة  منها 
قزموز واحل�سون وابن البلد والعدالة 
واالآراء  والع�سا  البلد  وجفجري 
ولواء  اجلريدة  وجريدة  وامل�سور 
والنداء  اجلمعة  وبريد  اال�ستقال 
االجتماعي وجريدة جملة اال�سبوع.. 
الخ.. وكانت الكثري من هذه ال�سحف 
والغياب  للغلق  معر�سة  املجات  اأو 
اأو  مادية  الأ�سباب  واآخر  حني  بني 
ال�سدور  تعاود  وقد  �سحفية.. 
لتكملة  جديد  وامتياز  جديد  با�سم 
الر�سوم  اأجور  وكانت  م�سريتها.. 
وحفر كائ�سها يرهق ميزيانية بع�ش 
الذي  االأمر  املجات  اأو  ال�سحف 
يدفعها يف كثري من االأحيان اأن تعزف 
عنها اأو ت�سطر اإىل اإعادة ن�سر بع�ش 
الر�سوم وال�سور ب�سروحات مغايرة 
وتعليقات جديدة ال متت اإىل ال�سورة 
ب�سروحات اقت�سدًا بالنفقات اأو ملجرد 
االأخ�ش واإن اجناز  الفراغ, على  �سد 
لعدة  وقت  له  يتطلب  اأمر  الكائ�ش 
التقنية  ومراحل  ظروف  ب�سبب  ايام 

اآنذاك.
يعترب  ال�سحف  اأ�سحاب  بع�ش 
ترهق  كمالية  م�ساألة  الكاريكاتري 
مالية ال�سحيفة وقد عمد اأحد ا�سحاب 
اإىل  االأربعينيات  اأواخر  ال�سحف يف 
بقنينة حرب �سينني وري�سة  تزويدي 
من كي�سه اخلا�ش حتى يقلل من اأجور 
اآخر  و�سحفي  يدفعها,  التي  ال�سور 
يقتطع �سورة من جريدة اأو ي�ستحوذ 
على كلي�ستها من املطبعة فيعيد طبعها 
اأنها  مدعّيًا  يبتكه  و�سرح  بتعليق 
اأعجبته.. واأن ن�سرها �سيحقق دعاية 
يل!!... كل ذلك حتى يتمل�ش من دفع 
نفقات الر�سم والكلي�سة علمًا اأن بع�ش 

باخلانات حتتوي  اأ�سبه  كانت  املطابع 
على غرف متعددة. ويف كل غرفة اإدارة 
ل�سحيفة ما.. وللتاريخ ال�سحفي اأقول 
اال�سبوعية  ال�سحف  الإحدى  كانت  اأنه 

اإدارة يف غرفة داخل مقهى �سعبي!!
تطلب  الكاريكاتورية  الر�سوم  كانت 
ولكن  لانتقاد..  اأو  للمدح  لغايتني.. 
له رغبة يف م�ساكل  هناك من ال تزجد 
اأترك  وجعلني  عنها  غنى  يف  كنت 
ال�سيا�سة  االأخ�ش  وعلى  نهائيًا  الر�سم 
الفنية  االأفكار  مبمار�سة  مكتفيًا  منها/ 
حينها  يف  فاأ�سدرت  واالجتماعية 
واالأمثال  االأغاين  عن  جمموعتني 
اللوحات  بع�ش  مع  العراقية  ال�سعبية 
و�سنة   1957 �سنة  خال  االجتماعية 
ناقد  �سحفي  فن  الكاريكاتري   .1960
اأي  تاأ�سي�ش  فعند  بال�سوط  اأ�سبه  الذع 
اأو  اجتماعية  انتقادية  ل�سحيفة  كادر 

�سيا�سية يو�سع ر�سام الكاريكاتري على 
اأهمية  تكون  هنا  ومن  القائمة  راأ�ش 
الر�سام وقوته الفنية �ساحًا من اأم�سى 
يقبل  من  ولكن  ال�سحفية,  االأ�سلحة 
نوع  االنتقاد  يعترب  البع�ش  االنتقاد؟! 
وب�سبب  وال�سخرية  واالهانة  الذم  من 
هذا االعتقاد يظهر عليه اال�ستياء وعدم 
ويبذل  �ساحياته  في�ستعمل  الر�سى 
هذه  جذوة  اخماد  �سبيل  يف  جهوده 
اإياها بالقباحة  ال�سراحة الفنية متهمًا 

اأو الوقاحة االأخاقية..
النكتة اىل حد  العراقي يحب  االإن�سان 
فكم  �سحيتها,  يكون  ال  ان  ي�سرط  ما 
جل�سة  اأو  عر�ش  اأو  �سمر  حفلة  من 
ب�سبب  ماأ�ساة  اىل  تقلب  بهيجة  خان 
احلا�سرين,  اأحد  يطلقها  �ساخرة  نكتة 
من  حتظ  �سخرية  يعتربها  نكتة  فاأي 
كرامته, لذلك ي�ستوجب على الر�سام اأن 

التعامل  عند  احل�سا�ش  الوتر  يتجنب 
مع النا�ش.

طريقتي يف الر�ضم
ان  الكاريكاتريي  الر�سم  عن  املعروف 
و�سرح  ومعربة  قليلة  خطوطه  تكون 
ق�سري والر�سم لغة عاملية عندما يكون 
ولكنني  والتعليق  ال�سرح  من  خاليًا 
ار�سم هنا ب�سكل مو�سع النني ار�سم ابن 
ال�سعب ولغر�ش فهمه اعاميًا كان علي 
ان ازيد من تفا�سيل ال�سورة وال�سرح 
ولكي اجعله يتابع الفكرة ويبت�سم لها 
ما  كل  الر�سم  اىل  ا�سيف  ان  فيجب 
لوحة  له  فاخرج  وم�سحك  �ساخر  هو 
متكاملة اجلوانب يعتز بها فيق�سها من 

اجلريدة بعد اكمال قراءتها.
الكثري من الفنانني يتعامل مع ال�سورة 
فنانًا و�سحفيًا  ان يكون  القارئ  وكان 
يف وقت واحد فري�سمها ب�سكل �سطحي 

تقدير  اىل  الباقي  ويرتك  خمت�سر 
املواطن الذي يقراأ ال�سحيفة.

التي اعدها امزج ما بني  اللوحات  يف 
والر�سم  االأكادميي  التعليمي  الر�سم 
على  عاوة  ال�ساخر   الكاريكاتريي 
بالفكرة  عاقة  لها  اإ�سافية  تف�سيات 
على  على  تبعث  بحيث  االأ�سلية 
القارىء  ولت�سد  وال�سحك  االبت�سام 
فيها  جديدا  �سيئا  وجد  كلما  اليها 
وافيا  و�سرحا  وارد  بخرب  مزودا 
والفاح  والعامل  للجندي  ار�سم  فانا 
وكذلك  وغريهم  البيت  وربة  والتلميذ 
من  االكثار  اىل  م�سطرا  نف�سي  اجد 
لتكون  وال�سرح  ال�سورة  تفا�سيل 
ال�سورة معربة عن الغاية التي ن�سرت 

من اجلها . 
مقدمة املجموعة الثالثة 
ملر�ضوم غازي

ولي�ضت  هواية  يل  بالن�ضبة  الر�ضم  فمزاولة  اآ�ضف..  غري  واأنا  عامًا  ع�ضرين  من  اأكرث  الكاريكاتريي  الر�ضم  تركت 
مهنة.. وبدايتي كانت جمرد رغبة يف العمل ال�ضحفي اأقرتحها علي اأحد االأخوان يف اإحدى الدوائر الر�ضمية التي 
كنت اأعمل فيها.. ومما زاد يف دفعي للعطاء يف هذا املجال هو ت�ضجيع �ضاحب املجلة ون�ضره املزيد وب�ضكل متوا�ضل 
حتى وجدت نف�ضي اأمام واجب ا�ضبوعي.. ومن هنا كانت بدايتي يف جملة ))قرندل(( اال�ضبوعية عام 1947 والتي 

كان �ضاحبها وررئي�ض حتريرها ال�ضيد �ضادق االأزدي.

ال��ر���ض��م  يف  ط��ري��ق��ت��ي  ه�����ذه  
غــازي الر�ضــام:
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اب 2010 والقهقهات  ال�سحك  مــن  نــوبــات  بـــداأت 
الطويلة تعلو املكان,  كنت اراقب وجوه 
نف�سها  هــي  فتعابريها  بده�سة  الــكــبــار 
)لوريل  افــام  احــدى  ي�ساهدون  عندما 
�ــســابــلــن( مالذي  ـــاريل  وهــــــاردي  او�ـــس
اأ�ــســمــع احــدهــم يقراأ  لــهــم ؟ كــنــت  حـــدث 
مقاطع  او   العراقية  ال�سعبية  االأمــثــال 
�سفحات  يف  ال�سائعة  العراقيه  االأغــاين 
حوله  املتحلقون  لينفجر  الكرا�ش   هــذا 
بعدها ب�سحكات قوية لدرجة ان بع�سهم 
كنت  ال�سحك!!  �سدة  من  الدموع  يــذرف 
ب�سورة  والـــفـــرح  الــ�ــســحــك  ا�ــســاركــهــم 
اجلو  حــدث؟  مالذي  اعــرف  وال  تلقائية 
واجلديه  الــوقــار  حالة  من  حتــول  العام 
اأثــارين ف�سول  لقد   , اىل حالة من املرح 
كــبــري ملــعــرفــة �ــســر الــ�ــســحــر الـــذي يكمن 
ــغــري!! كان  ــ�ــس داخــــل هــــذا الـــكـــرا�ـــش ال
االأ�سفر  باللون  اأتــذكــر  مــا  على  الــغــاف 
وعليه  واالأ�سود  واالأبي�ش  والبنف�سجي 
بع�ش الر�سوم.  م�سكته بلهفة بعد احلاح 
ينتظر  الــكــل  الأن  مــنــي  طــويــل  وتــو�ــســل 
ر�سومه  بـــروؤيـــة  ــتــبــارك  ال الأجـــل  دوره 
الكاريكاترييه امل�سحكة.  ت�سفحته على 
لقد  املن�سودة,  �سالتي  اأجد  لعلني  عجل 
كان يخلو من االلوان ولكن اثارتني تلك 
انوف  الكاريكترييه:  االآدمــيــة  االأ�سكال 
كبرية وطويلة  عليها بع�ش ال�سعريات.. 
عيون مبحلقة.. �سخ�سيات بع�سها بدين 
جــدا واالأخـــر  نحيل.. رجــال ون�ساء ذو 
اأ�سكال غريبة  مباب�ش بغدادية تقليدية 
واخرى مباب�ش ريفية او كوردية,  اأّما 
من  اأمتكن  فلم  ال�سور  اأ�سفل  التعليقات 
االأول  ال�سف  يف  طفًا  لــكــوين   قراأتها 
االبتدائي على ما اأذكر. ما �ساهدته للتو 
من ر�سوم,  �سيء اخر يختلف كثريا عن 
او  �سمري  جملة  يف  الــتــي  الــر�ــســوم  تلك 
ب�سغف  اتابعها  كنت  التي  ميكي  جملة 
مقفل  خــا�ــش  درج  يف  ن�سخها  واجــمــع 
كثريا..  تختلف  الر�سوم  هــذه  مبفتاح. 
الزاهية كما يف  االألــوان  لتلك  فا وجود 
كانت  ذلك  االأطفال,  ولكنها رغم  جمات 
والنا�ش  فاالأ�سكال  وم�سحكة,   جميلة 
الذين �ساهدتهم بتحويرات كاريكاترييه 
اأراهــم  كنت  الــذيــن  النا�ش  متاما  ت�سبه 
ال�سعبية واملقاهي  ال�سارع واالأحياء  يف 
واالأ�سواق ويف املحافظات )االلوية كما 
كل  ويف  الــزمــان(  ذلــك  يف  ت�سمى  كانت 
الــكــام  حتــت ال�سور هو  مــكــان.  حتى 
وال�سارع  البيت  نتداوله يف  الذي  نف�سه 
والذي يختلف عن كام الكتب املدر�سية 
التي  ــة  ــري ــ�ــس امل واالفـــــــام  واملــــجــــات 
اأكن  مل  حيث  التلفزيون!   يف  ا�ساهدها  
الف�سيح  الكام  بني  الفرق  حينها  اعرف 

والكام الدارج.
�سار ولعي �سديدَا بهذا العامل الفاتن الذي 

ي�سحك النا�ش ويدخل اىل نفو�سهم املرح 
ب�سرعة  الولع   هذا  ليتحول  وال�سرور, 
الر�سوم  تلك  لتقليد  عــارمــة  رغــبــة  اىل 
التي  ال�سحرية  الــقــوه  نف�ش  وامــتــاك  
وجوه  على  واالبت�سامة  ال�سحكة  تر�سم 
باأ�سكال  كــثــريَا  معجبًا  كنت  االخــريــن. 
ير�سمها  التي  امل�سحكة  الــ�ــســقــاوات(   (
طويلة  �سوارب  املبدعة:  بطريقته  غازي 
ال�سجار  اآثار  عليه  , وجه �سارم  مفتولة 
الراأ�ش  على  طاقية  ال�سكاكني,  وطعنات 
بـ )عرقجني  البغداديون   ي�سميها  والتي 
اإىل  ع�سفوري(,  �سدر منتفخ بغطر�سة 
االأمام,  ع�سات مفتولة عليها و�سم على 
ال�سهام  تخرتقها  قلوب  اأو  عقارب  �سكل 
الكتف,  على  طويل  )�ــســمــاغ(  كوفية   ..
�سكني او م�سد�ش يف احلزام.  ويحتذي 
ال�سقي نوع من اخلف ال�سعبي املعروف 
بالگيوة . مرت االأيــام واالأعــوام وبقى 
مثل  ا�سبح  )كيف  يـــراودين  احللم  هــذا 
واحّول  الكبار  حك  واأُ�سْ غــازي  الر�سام 
االأجواء احلزينه اىل اجواء مفرحة كما 
حدث يف بيتنا ذلك امل�ساء؟( لقد حاولت 
با�سلوبي  الر�سومات  هذه  ونقل  تكرار 
وكنت  الر�سا�ش  بقلم  الب�سيط  البدائي  

من  اجد  اأن  دون  ار�سم  ل�ساعات  اأجل�ش 
ي�سجعني على جهدي ال يف البيت وال يف 
املدر�سة. اتذكر كيف كانت والدتي الغالية 
درو�سك  اقره  كوم  لك  وتقول:)  تنهرين 
املا  هالت�سخبط  مــن  اح�سن  وواجــبــاتــك 
ا�ست�سلم  اكــن  مل  لكني   ).... خبز  يوكل 

لكامها وكام االخرين.

الكرا�ش  وذلــك  التجربة,  تلك  كانت  لقد   
لقائي  اأول  هـــو  الــعــجــيــب,  الــ�ــســحــري 
الذي  بعامله  ولقائي  غــازي  الر�سام  مــع  
عامل  لــدخــول  يل  وامل�سجع  املحفز  كــان 
ــع  ــاب ــعــدهــا �ـــســـرت ات الـــكـــاريـــكـــاتـــري. ب
كرا�سات  مـــن  ــفــنــان  ال هـــذا  ا�ــــســــدارات 
كاريكاتريية رائعة,  فقد �ساهدت له ثاث 
اخرى, احدها عن ثورة الرابع ع�سر من 
متوز وقيام اجلمهورية العراقية بقيادة 
الذي  قا�سم  الكرمي  عبد  املرحوم  الزعيم 
كان والزال اقرب اىل قلوب كل الطيبني 

من ابناء ال�سعب العراقي.
غازي عن  الر�سام  ا�سم  اختفى  ذلك  بعد   
الفا�سي  االنــقــاب  بعد  الفنية  ال�ساحة 
امل�سوؤوم  اليوم  يف  الزعيم  �سد  الغا�سم 
من الثامن من �سباط 1963 وكان ن�سيب 

الفنان غازي كن�سيب اأي وطني وتقدمي 
من  املــرحــوم  وللزعيم  لــلــعــراق  وحمــب 
اال�سطهاد وال�سجون والتعذيب. مل نعد 
اجلميلة  ور�سومه  غــازي  نتاجات  نــرى 
تقريبا  الفنية  ال�ساحة  عــن  اختفى  بــل 
جملة  يف  يــنــ�ــســره   كـــان  ــا  م ببع�ش  اال 
بعد  غــازي  وتوجه  واملــتــفــرج.   الفكاهة 
ذلك  للت�ساميم التجارية واخلط العربي 
الجل توفري لقمة عي�سه, واعتقد انه ترك 
االأغلب  وعلى  ذلــك  بعد  الكاريكاتري  فن 
ما�ساهدته  اخــر  كــان  �سيا�سية.  الأ�سباب 
طريق  عن  ال�سبعينيات  بــدايــات  يف  لــه  
)بو�سرت(  جـــداري  مل�سق  هــو  ال�سدفة 
الــعــراقــيــة بتوقيعه  الــقــوة اجلــويــة  عــن 
الذاكرة!  تر�سخ يف  الذي  املاألوف  املميز 
, لقد تاأملت وانا ا�ساهد توقيع هذا الفنان 
متوا�سع  جتـــاري  عــمــل  عــلــى  الــعــمــاق 
اعتدنا  الذي  الكاريكاتري   فن  عن  بعيدا 
عليه كل هذه ال�سنوات الطويلة!. بعدها 
مل يعد اأحد ي�سمع اأو ي�ساهد اأي �سيء عن 
هذا الفنان االأ�سيل الذي كان املثل االأعلى 
العراقيني  الكاريكاتري  فناين  من  للكثري 
ال�سوء  ذلــك  انطفاأ  لقد   . العرب  وحتى 
الباهر برحيل هذا الفنان الرائد يف عام 

�سمائر  ينري  بقى   �سعاعه  ولكن   1999
اعماله  زالــــت  وال  حمــبــيــه  كــل  وقــلــوب 
بحته  عراقية  مدر�سة  الــرائــعــة   الفنية 
يقتدى بها الكثري من الفنانني حلد االآن.  
رافقني كرا�سه ال�سحري حتى كتابة هذه 
ال�سطور منذ  قرابة 46 عاما.  لقد اأ�سبح 
و�سارت   بنيًا  البي�ساء  �سفحاته  لــون 
بع�ش االأوراق مهرتئة, واخرى مفقودة,  
اأمَا الغاف فا اعرف ماحل به. بقى هذا 
غريب  وحــب  بحنني  ي�سدين   الــكــرا�ــش 
الطفولة..  ايــام  ال�سعيدة..  االأيــام  لتلك 
لقد ا�سبح �ساهدَا عليها رغم �سيخوخته.  
حاولت بعد جهود طويلة اعادتة للوجود 
مرة اخرى وانقاذ ما اتلف الدهر منه على 
الرغم من ان ورقه التالف �سار ي�سبب يل 
نوعَا من احل�سا�سية والزكام وحرقة يف 
مثلي  ذكــرى  اعـــادة  قــررت  لقد  العيون. 
االعلى لكي ارد اجلميل اىل الفنان الذي 
ومب�ساعدته  فب�سببه  ن�سيانه,   ميكن  ال 
ر�سومي  و�سارت  القدمي  حلمي  حققت 
الكاريكاتريية تدخل قلوب النا�ش يف كل 
العامل مثل املرحوم غازي, ومل ان�ش قط 
الر�سام  به  حّل  الذي  ال�سعيد  امل�ساء  ذلك 

غازي �سيفا علينا الأول مرة.  

ر�ضا ح�ضن

ال�ضتينيات ببغداد دخل خايل اىل بيتنا وهو يحمل بني  اوائل �ضنوات  ذات م�ضاء �ضتائي ويف 
�ضارع  من  غازي  الر�ضام  كرا�ض  لك  جلبت  )لقد  االأكرب:  ل�ضقيقي  وقال  �ضغرياَ  كرا�ضَا  يديه 
املتنبي والذي كنت تبحث عنه منذ فرتة( قفز اأخي من على االأريكة واخذ الكرا�ض بعد اأن 
�ضكر خايل و�ضار يقلب �ضفحاته بفرح عارم. �ضادف ان كان بيتنا يف ذلك اليوم يعج بال�ضيوف 
من االقرباء فالحظت ان الكثري منهم ان�ضموا اىل اخي وهم ي�ضاهدون �ضفحات هذا الكرا�ض 
العجيب الذي حول جو تلك االم�ضية اىل عامل خمتلف..! ال�ضعادة والفرح غمر املكان ب�ضورة 

مفاجئة و�ضيء ا�ضبه بال�ضحر!! 

عندما حل الر�ضام غازي �ضيفا علينا 
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– 1   -
ظهرت كلمة كاريكاتري يف ايطاليا يف القرن 
ال�سابع ع�سر ميادي واطلقت على الر�سوم 
وكانت  وامل�سوهه  فيها   واملبالغ  الفكاهية 
دافن�سي  ر�ــســوم  قــد وجـــدت يف  بــدايــاتــه 
�سبقوا  العرب  ولكن    1504  -1503 �سنة 
االوربيني يف �سناعة الدمى املتحركة كما 
وقد   . والــطــرائــف  الفكاهة  يف  �سبقوهم 
– الدمى  كتابه  يف  اخلــادم  �سعيد  لنا  ذكر 
املتحركة عند العرب – جملة من الروايات 
القيمة واجلميلة يف هذا ال�سدد . كما ذكر 
الــعــراق يف الن�سف  فــنــان يف  عــن ظــهــور 
االخري من القرن الثاين الهجري ) الثامن  
الب�سري  ( يدعى احمد  اخلــراط  امليادي 
ا�ستهر يف ت�سوير اال�سخا�ش واحليوانات 
ور�سوم الكريكاتري   . ويذكر بان ال�ساعر   
له  ي�سور  ان  كلفه  االكــمــة  بــرد  بــن  ب�سار 
ولكن   , ف�سورها  زجــاج  قطعة  على  طــريا 
ب�سار مل يعجبه ذلك فهدده بالهجاء غري ان 
امل�سور رد  عليه بتهديد مماثل  حيث قال 
له : ) ا�سورك على باب داري بهيئتك هذه 
وعلى عاتقك قردا اآخذا بلحيتك حتى يراك 
ال�سادر   والوارد   , فقال ب�سار اللهم اخزه 

انا امازحه وهو ياأبى اال اجلد  (.
وفن الكاريكاتري يعني االبتعاد عن التناغم 
عدم  يعني  او  لل�سكل  املنت�سم  الهند�سي 
ويعني    , الطبيعية  بالن�سب  االهــتــمــام 
اي�سا املبالغة والت�سويه لل�سكل , كما يعني 
اعطائها  و  الفكرة  او  احلــدث  يف  املبالغة 
�سورة �ساخرة او ناقدة او م�سحكة .  وقد 

العرب  ل�سان  كتاب  يف  م�سوة  كلمة  وردت 
مبعنى قبيح .

ارى ثم وجها       
 �سوه الله خلقه 
 فقبح من وجه  

 و قبح حامله 
 --- احلطيئه ------  

 
من  �سرورة  النف�ش  عن  الرتويح  ويعترب 
وال�سحك  والفكاهه    , احلياة  �ــســرورات 
ال�سعر  اىل  واال�ستماع  العذبة  والطرائف 
للراح  حمــطــات  تعترب  احلــكــم  �سنوف  و 
جتدد الن�ساط وتثري احليوية يف النفو�ش 
وتــثــقــف االذهــــان وتــهــذب الــطــبــاع وترق 
اخذت  الــتــي  االمم  مــن  ــعــرب  .وال القلوب 
وقد  البا�سم  الفن  هــذا  يف  كبري  بن�سيب 
كما    , والــتــاريــخ  االدب  كتب  بــه  امــتــات 
ترجموا كثري من الكتب الفار�سية والهندية 
الرفيع  االدب  هــذا  ثـــروة  مــن  زادت  الــتــي 
عامل  يف  االوائـــل  من  اجلاحظ  ويعترب    .
ال�سخرية والهزل وكان جريئا اليخاف وقد 
قال يوما  : انه اذا وردته النكته ف�سيقولها 

ولو ادت به يف النار . 
 ويذكر بان العامل العربي املقريزي ذكر يف 
كتابه ) �سوء النربا�ش وان�ش اجلا�ش يف 
اخبار املزوقني من النا�ش ( عدد كبري  من 
امل�سورين امل�سلمني يف الع�سور اال�سامية 
مثل  الكتاب  هــذا  �ساع  اال�ــســف  مــع  ولكن 
غريه من اآالف املخطوطات  العربية  التي 
البلدان  ا�ستعمارهم  اثتاء  االجانب  نهبها 

العربية  , وبالتايل فقد  اقاموا ح�سارتهم 
احلديثة على علوم العرب وامل�سلمني .

ويف اوربــــا ظــهــر عـــدد كــبــري  مــن فناين 
الكاريكاتري العاملي الذين  �سجلوا حظورا 
القرنني  خــال  الــنــا�ــش  نفو�ش  يف  رائــعــا 
ــر,  منهم  ــتــا�ــســع عــ�ــس ــامــن عــ�ــســر  وال ــث ال
 Willam االنــكــلــيــزي  ولــيــم هــوغــارث 
و     1697-1764-  Hogarth
Francisco Goya فرانثي�سكو غويا

او  دومـــري)  هــونــورا  و   -  1746-1828
دوميه ( وقد ذكرنا ذلك تف�سيا  يف كتابنا 
بداياته  عــن  – ملــحــات  الــكــاركــاتــري  فــن   -
ــره   عــربــيــا وعــاملــيــا –   ويعترب  وحــا�ــس
هوغارث االب التقليدي للمدر�سة االنكليزية 
ــت له  ــان ــر , وك يف ر�ــســم الــفــكــاهــه واحلــف
�سخ�سية مرموقة وقد اعطى للفن االوربي 
منظورا ونف�سا جديدا .   كما ظهر يف زمنه 
عدد اآخر من الر�سامني واحلفارين االنكليز 
الذهبي  بالع�سر  اطلق علىع�سرهم  , وقد 
 . االنكليزي  والفكاهه  الكاريكاتري  لفن 
يومية  حاجة  هوغارث  اعمال  وا�سبحت 

ظرورية للنا�ش البد منها . 
من  اعماله  تنتن�سخ  اخــذت  بانه  ويــذكــر   
مما  بكرثة  االآخرين  الر�سامني  بع�ش  قبل 
مناق�سة  اىل  الــربيــطــاين  الــربملــان  اظــطــر 
هذا املو�سوع ثم �سدر قرار مينع مبوجبه 
 ... ا�ستن�ساخ اي عمل فني دون ترخي�ش 
و�سمي هذا القانون- بقانون هوغارث - . 
هذه  مثل  اىل  الــيــوم  نحن  احوجنا  ومــا   
اعمال  على  للحفاظ  وتطبيقها  القوانني 

ـــــاء مــن �سرقة  ــكــتــاب واالدب الــفــنــانــني وال
يتبوؤن  ال  وحــتــى  واملحتالني  الل�سو�ش 
ت�سحيات  ح�ساب  على  متقدمة  مقاعد  لهم 

وجهود االخرين .
من  غــويــا  للفنان   – الــنــزوات   - وتعترب 
االعمال العاملية لي�ش فقط يف كونها ا�سيلة 
ـــداع   االب عملية  يف  وامنـــا  مفاهيمها  يف 
ع�سر  يف  وال�سجاعة  واجلـــراأة  واخلــيــال 
كانت ت�سيطر عليه التقاليد اجلامدة والدين 
حد االخرا�ش واملوت . ويذكر بع�ش النقاد 
مقارنة  وفكاهه  هزل  فنان  لي�ش  غويا  باأن 
مع الفنان االنكليزي هوغارث او الفرن�سي 
دوميه . ولكن يف مرحلة من حياته غط�ش 

يف الهزل الوح�سي .
لواقع  عا�سه  كان قد فر�ش عليه ممار�سة 
ــهــزل . غــري ان  ــنــوع مــن ال ــم هـــذا ال ــس ور�
الناظر اىل هذه االعمال –النزوات – يرى 
النقد  والذعـــة  وخــيــال  غــرابــة  اكــرث  بانها 
وال�سخرية , وقد ا�ستدعي من قبل الكني�سة  
وا�ستجوب حتى انها كادت تو�سله اىل حد 

املق�سلة .
 – –دون كــيــخــوتــة  ــــة  امـــا �ــســاحــب رواي
للموؤلف ثربانت�ش ) 1547 ( فقد كان متاأثرا 
ـــان كتابه  بــالــفــكــاهــه والــهــزل الــعــربــي وك
ذلك  يف  االجتماعية  التقاليد    من  ي�سخر 
وقد   , الربجوازية  الطبقة  خا�سة  الوقت 
واملعاين  ال�ساخر  النقد  ا�سلوبه  يف  �سلك 
املحللني  بع�ش  وذكـــر   . الــهــادفــة  املبطنة 
بالثقافة  جــدا  متاأثرا  كــان  ثربانت�ش  بــان 
�سخ�سية    35 هـــنـــاك   وان  اال�ــســامــيــة 

ا�سامية يف الرواية و 220 كلمة من ا�سل 
 . ال�سعبية  االمــثــال  اىل  باال�سافة  عربي 
كيخوتة  دون  �سخ�سية  احيانا  وتــقــارن 
ال�سروجي يف مقامات  ب�سخ�سية ابو زيد 
احلريري . علما ان احلريري قد الف كتابه 
قبل ظهور رواية دون كيخوتة بعدة قرون  
من  كثري  مع  االندل�ش  اىل   و�سلت  وانها 
املوؤلفات امل�سرقية  . وكان لها تاأثريا كبريا 
موؤلفات  خا�سة  اجلزيرة  �سبة  ثقافة  على  

ثربانت�ش .  
الهزل  يف  االقدمني  م�سرية  غويا  تابع  لقد 
الوجوه  فهذه   .... اخــرى  بطريقة  ولكن 
الدموية  امل�سوهه  وتلك  للرهبان  الهزلية 
والطيور   املــلــعــونــة  املــحــتــالــة  ـــش  ـــروؤ� وال
للعجائز  النحيلة  واالجــ�ــســام  الوح�سية 
ال�سكارى  والرهبان  واملوم�سات  القبيحة  
و�سع  ذلــك  كــل   . وغــريهــا   ... املخمورين 
امل�ستحيل  وك�سف  املغامر  اجتاه  يف  غويا 
تبحث  التفتي�ش  حمــاكــم  كــانــت  وقــت  يف 
 . تقاليدها  عــن  و�ــســاذ  غريب  كــل  وتعتقل 
ورمبا كان غويا من ا�سل موري�سكي . وقد 
نفذت النزوات على املعادن بطريقة احلفر 
وعددها  80 كلي�سة حمفوظة حلد اليوم يف 

مدر�سة �سان فرناندو يف مدريد .
اما دوميه فقد �سارك يف الثورة الفرن�سية 
املــواجــهــات  خـــال  وجــــرح   1830 �ــســنــة 
�سارك  كما   , يومذاك  وقعت  التي  الدامية 
   Courbet معه الفنان املعروف كوربيه
و�سارك  الثوار  جماعة  اىل  انظم  ذلك  بعد 
ــد علق  . وق ثـــورة 1848  مــرة اخـــرى يف 

لوال    : فقالوا  دومــيــه   ر�سوم  على  النقاد 
ا�سبح  ملــا  ال�ساخرة  ال�سيا�سية   ر�سومه 
فنانا مرموقا .  وكانت حوادث 1830 قد 

�سجلت لدوميه موقفا وطنيا �سجاعا ظهر
مـــن خــــال ر�ــســومــه الـــنـــاقـــدة الـــتـــي كان 
...... احلجر  على  احلفر  بطريقة  ينفذها 
 La االوىل يف جريدة  اعماله  وقد ظهرت 

 silho-vette
وكانت �ساخرة من النظام احلاكم والطبقة 
ال�سجن  اىل  حــمــلــه  ممـــا  الـــربجـــوازيـــة  
احد  ظــهــرت   1831/12/15 ويف        .
لوي�ش  امللك  متثل  وهي  ال�ساخرة  ر�سومه 
حتت  الــكــمــرثي  فاكهة  �سكل  على  فيليب 
النتيجة  – وكانت  النهم  الرجل   - عنوان 
ان حكم عليه بال�سجن ملدة �ستت ا�سهر مع 
ا�ستمر  ولكنه   . فرانك   500 قدرها  غرامة 
�سحيفة  يف  فا�ستغل  ال�ساخر  ر�سومه  يف 

   Charivari اخرى وهي  جاريباري
فيليبون  الــــرثي  الـــرجـــل  ا�ــســ�ــســهــا  الــــذي 

.  1834 �سنة     Philipon
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فن الكاريكاتري العربي 

يف  حــاظــرا  الكاريكاتريي  الــفــن  يكن  مل    
العثماين  احلكم  ظل  يف  العربية  ال�ساحة 
حرية  غياب   : منها  عديدة  ال�سباب  وذلــك 
املطابع  دخــول  تاخر  ثم  والتعبري  الــراي 
�سوريا  و�سلت  حيث  العربية  الــدول  اىل 
التا�سع  الــقــرن  نهاية  يف  وم�سر  ولبنان 
عن  متخلفة  املطابع  هــذه  وكــانــت   , ع�سر 
االوربية ومعظمها كانت حجرية . و تعترب 
م�سر اول الدول العربية التي ظهر فيها فن 
اىل  الف�سل  ويعود   , وانت�سر  الكاريكاتري 
وجود معامل الزنكغراف والطباعة ونخبة 
. باال�سافة اىل  الفكاهه  جيدة من ر�سامي 
التحرمي  م�ساألة  يف  الديني  الت�سامح  ذلك 

حول الفن . وكانت 
بالكاريكاتري  اول �سحيفة عربية خمت�سة 
 1877/3  /21 يف  الــقــاهــرة  يف  ظــهــرت 
تدعى – ابو ن�سارة زرقاء – الذي ا�سدرها 
ظهور  يف  ال�سبب  وكانت  �سنوع   يعقوب 
عدد كبري من ر�سامي الهزل والفكاهه مثل  
�ساح  و  �ساروخان   و  ال�سميع  عبد  رخا 

الليثي وزهري ورفقي الرتكي 
و�ــســرقــي الــرتكــي و زهـــدي الــعــدوي , ثم 
جاء بعدهم  �ساح جاهني وبهجت عثمان 
و  العرب  عز  واحمد  البهجوري  وجــورج 
و  ح�سني  م�سطفى  و   اللباد  الدين  حميي 

احمد حجازي وناجي كامل وغريهم ... 
التا�سع  القرن  نهاية  اي  الفرتة  هذه  ويف 
�سباح   – جملتا  م�سر  يف  ظــهــرت  ع�سر 
اخلري -  و- روز اليو�سف- وكانتا اي�سا 
ميدانا لظهور ال�سور الهزلية . ويذكر بان 
خمت�سة  البداية  يف  كانت  اليو�سف  روز 
عن  تخلت  فــرتة  بعد  ثــم  الفكاهه  بر�سوم 
اخرى  �سحفية  مــواد  وادخلت  اخلط  هذا 

متنوعة املوا�سيع .  
ويف �سوريا كانت اول �سحيفة كاريكاتريية 
– �سدرت يف  باخلرج  – حط  هزلية هي 
الهبل  1909/4/2 ل�ساحبها حممد عارف 
, وقد ر�سم بها  عدد من الر�سامني االوائل 
و  االرنـــــاوؤوط  وعــلــي  طـــارق  توفيق  مثل 
ثم   . وغــريهــم  ال�سعود  ابــو  الــوهــاب  عبد 
الر�سامني   من  جيدة   نخبة  ذلــك  بعد  ظهر 
فــرزات و يا�سني اخلليل  و عبد  مثل علي 
لبنان  اما يف   . ...الــخ   ... ال�سماع  الهادي 
فقد ا�سدر جنيب جانا و �سو�سكريي  اول 

�سحيفة هزلية بعنوان
-         حمار بلدنا – يف 1910/9/17  .  
وقيل ان اول �سحيفة هي – هبت – التي 
ذلك  بعد   . كامل يف 1908  ا�سدرها خليل 

�سدرت عدة �سحف 
ــة  ــغــل ــب – ال ـــل  ـــث م لــــبــــنــــان   ـــة يف  ـــي هـــزل
 – اجلبل  حمارة  و   -  1913/7/4    –
 – ــكــردي  ال جـــراب   - و   -  1913/8/18

..... 1914/4/20
العلي  ــاجــي  ن الفل�سطيني  ــنــان  ــف ال امـــا 
فيعترب من اعظم الفنانني العرب يف جمال 

ج�سد  وقد  ال�ساخر  ال�سيا�سي  الكاريكاتري 
العربي بكل تناق�ساته  يف ر�سومه واقعنا 
وقد   , فل�سطني  جتاه  ال�سيا�سية  مواقفه  و 
ــ�ــش : ان  قـــال عــنــه الــ�ــســاعــر حمــمــود دروي
ناجي العلي هو الق�سية الفل�سطينية بحد 
ذاتها وبكل بعادها املاأ�ساوية . وقد اغتيل 

عام 1987 يف لندن .  

غ����ازي وف����ن ال��ك��اري��ك��ات��ري 
العراقي

يف �سنة 1869 ظهرت اول �سحيفة عراقية 
يف بغداد ا�سمها - الزوراء – وظهر بعدها 
وكــانــت معظمها خالية  اجلــرائــد  مــن  عــدد 
مــن الــر�ــســوم و ذلــك لــعــدم وجـــود معامل 
ال�سحف  ا�سحاب  كــان  حيث  الزنكغراف 
لبنان  اىل  والــعــنــاويــن  الــ�ــســور  يبعثون 

وا�سطنبول ل�سنع الكائ�ش . 
فكاهيه  �سحف  ظهرت  الفرتة  هــذه  ويف   
والطرائف  املكتوبة  النكتة  على  تعتمد 
املــقــروءة , وهــو ا�سلوب لي�ش  الــنــوادر  و 
بجديد , فقد امتاأت املكتبة العربية بكتب 
الطرائف والنوادر التي حتكى يف جمال�ش 
االدبية  واال�ــــســــواق  واالمــــــراء  اخلــلــفــاء 

وغريها . ومن هذه ال�سحف �سحيفة
التي   1925 �سنة   – الــ�ــســوارع  كنا�ش    -
ا�سدرها ميخائيل تي�سي . ويف �سنة 1930 
العراق  يف  زنكغراف  معمل  اول  تاأ�س�ش 
تعني  �سحيفة  اول  ظهرت   1931 ويف   .
بفن الكاريكاتري  هي – حبزبوز – والتي 
ا�س�سها نوري ثابت . وقد ر�سم بها كل من 
اجلبار  عبد  و  �سليم  و�سعاد  ح�سن  فائق 
حممود و عطا �سربي وم�سطفى ابو طربة 
الــراوي و ناجي امل�سرف و  و بهاء الدين 
نا�سر عوين ,  وهوؤالء يعتربون موؤ�س�سي 
يف  احلــديــث  الكاريكاتري  لفن  نـــواة  اول 

رواد  مــن  كونهم  اىل  باال�سافة   , الــعــراق 
احلركة الت�سكيلية يف العراق .

 وبعد جريدة حبزبوز ظهرت �سحف اخرى 
متفرغون ومتخ�س�سون  فنانون  كما ظهر 
بفن الكاريكاتري . ومن هذه اجلرائد التي 
اتخذت مادة الكاريكاتري كا�سا�ش ثابت لها 
ا�سدرها  التي   – حمد  –ابو  جريدة  هي 
عبد القادر املميز �سنة 1934 , و – الناقد 
�سنة  تي�سي  ميخائيل  ا�سدرها  التي   –
1936 . ثم ظهرت بعد ذلك جرائد – بهلول 
 – – ك�سكول  نوا�ش  – ابو  – العندليب 
الندمي – احل�سون – القرندل – وغريها 
وغالبيتها ظهرت يف االربعينات من القرن 
اوائل  مــن  �سليم  �سعاد  وكـــان    . املا�سي 
ن�سر  حيث  العراقي  الكاريكاتري  ر�سامي 
اعــمــالــه يف جــريــدة حــبــزبــوز كــمــا ا�سدر 
جمموعتني من ر�سوم الفكاهة حتت عنوان 

 – – جمموعتي 
ويعترب غازي عبد الله �ساحب مدر�سة فن 
ا�سلوب  له  احلديث  العراقي  الكاريكاتري 
الــتــي عا�سرته  عــلــى االجــيــال  اثـــر  ممــيــز 
الول  ر�سومه  ظهرت  وقــد   . تبعته  والتي 
 – – و جــريــدة  – قــرنــدل  مــرة يف جملة 
غازي  ويعترب   .  1947 – �سنة  احل�سون 
من اجليل الثاين بعد الرواد , حيث  تفرغ 
متاما  للكاريكاتري وابــدع  فيه ,  ون�سرت 
كانت  الــتــي  اعــمــالــه  املــجــات  و  ال�سحف 
العراقي   املجتمع  وتقاليد  عــادات  ت�سجل  

يومذاك .
قـــدرة من  اكـــرث  ــع  �سعبية و  ــس او� وكـــان 
  , االجتماعية  احلــيــاة  ترجمة  على  غــرية 
فن  موا�سفات  بكل   متتاز  ا�سكاله  وكانت 
الكاريكاتري ال�ساخر والفكاهه من املبالغة 
والفكرة  اخلط  و  الت�سكيل  و  املفارقات  و 
اىل غري ذلك , والتي هي من مقومات فن 

الكاريكاتري . وهذا ما يدعونا اىل االعتقاد 
الكاريكاتريي  الفن  مدر�سة  �ساحب  بانه 

العراقي احلديث .
مـــن ر�سامي  املــحــل  يــعــتــرب حــمــيــد  كــمــا   
لهم  الذين  املعروفني  العراقي  الكريكاتري 
الف�سل يف تطوير وحتديث هذا الفن وهو 
اىل  اليومي  الكاريكاتري  ادخــل  مــن  اول 
ال�سحافة العراقية منذ �سنة 1945 وكذلك 
اول من اخل الكاريكاتري امللون من خال 

جملة الوادي التي كان ير�سم 
بها . وكان هو وغازي ي�سكان الطليعة يف 
ير�سمان  وكانا  العراقي   الكاريكاتري  فن 
معا يف جملة احل�سون وكذلك يف قرندل 
�سنة 1947 ويعود لهما الف�سل يف تن�سيط 
وحتديث هذا الفن وابراز �سخ�سية مميزة 

لفن الكريكاتري العراقي .

  ب�ضام فرج
ين�سر  وكــان   1964 �سنة  فــرج  ب�سام  ظهر 
 – و  ــقــنــديــل  – ال ر�ــســومــه يف جمــــات 
وكان  وغــريهــا  –الفكاهه-  و   – املتفرج 
�سابا ن�سطا ذو روؤية جديدة و وعي كبري 
وقد تاأثر  باال�ساليب االوربية  وامل�سرية 
غازي  الفنان  من  جاء  الكبري  تاأثره  ولكن 
. وكــان  ب�سام ميلك طاقة كبرية  الله  عبد 
وخــزيــن فــكــري وخــيــايل قلما جنــده عند 
يف  اي�سا  ير�سم  وكــان   , العرب  الفنانني 
ــاء و  ــف ب جــريــدة اجلــمــهــوريــة و جملة ال
جملة جملتي واملزمار , كما �ساهم يف عمل 
 – ي�سمى  الــعــراق  يف  كــارتــوين  فلم  اول 
لعبة الركبي االمريكية – - 1971حل�ساب 
ير�سم  ب�سام  والزال   . العراقي  التلفزيون 

بجدية و وعي .  
وقـــد اطــلــعــت عــلــى اآخـــر اعــمــالــه يف اآخر 
معر�ش له يف  بوداب�ست- 2010 - حيث 
يقيم فيها منذ اكرث من  35  �سنة ,  وهي 
تتدفق جماال وحيوية . كما ظهر عدد اآخر 
من الفنانني املبدعني يف جمال الكاريكاتري 

منهم :
�سلمان داود , �سامي �سامي , جا�سم حممد 
�سعيد , وزير , عاء الدين , عادل �سنتاف 
, عبد الوهاب الراوي , ناظم رمزي , عامر 
نزار   , اجلبوري  ع�سام   , اجلليلي  ر�ساد 
ظهرت  وعندما     ... وغريهم  الهنداوي   
جملة جملتي و جريدة املزمار �سنة 1969 
من  عدد  فيها  ر�سم   , االطفال  اىل  املوجهه 
الفنانني وهم : طالب مكي , ماهود احمد , 
فالنتينا , موؤيد نعمة , رائد نوري , �سياء 
من�سور   , يا�سر  الرحيم  عبد   , احلــجــار 
املندالوي  عــلــي   , مــكــي  ـــب  ادي  , الــبــكــري 
حنان   , الــلــه  مــال  هــنــاء   , يعقوب  نبيل   ,

الكمايل ’ وغريهم .
ر�سامي  من  املجموعة  تلك  اىل  ي�ساف  و 
لعيبي  في�سل    : الــعــراقــي  الــكــاريــكــاتــري 
و�ساح جياد وكاظم �سمهود .. .. ويعترب 
العراقيني  الفنانني  مــن  و�ــســاح  في�سل 
املــعــروفــني ويــعــتــربان مــن ابـــرز ر�سامي 
وكانا  ال�سبعينات  مطلع  يف  ال�سحافة 
ير�سمان يف جملة الف باء و جملة جملتي 
وجــريــدة املــزمــار وغــريهــا مــن ال�سحف 
خارج  اىل  هاجروا  عندما  و    . العراقية  
الوطن   ازدادوا يف عملهم اكرث ن�ساطا و 
تاألقا و�سفاء وحازوا على جوائز تقديرية 

واعجاب االآخرين .

د.كاظم �ضمهود

يعترب غازي عبد اهلل �ضاحب مدر�ضة فن الكاريكاتري العراقي احلديث له ا�ضلوب مميز اثر 
على االجيال التي عا�ضرته والتي تبعته . وقد ظهرت ر�ضومه الول مرة يف جملة – قرندل 
– و جريدة – احل�ضون – �ضنة 1947 . ويعترب غازي من اجليل الثاين بعد الرواد ، حيث  تفرغ 
متاما  للكاريكاتري وابدع  فيه ،  ون�ضرت ال�ضحف و املجالت اعماله التي كانت ت�ضجل  عادات 

وتقاليد املجتمع العراقي  يومذاك .

 فن الكاريكاتري بني املا�ضي واحلا�ضر 
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اال�ستاذ  ا�ـــســـدر   1947 عــــام  يف 
االزدي  حمــمــد  �ـــســـادق  الــ�ــســحــفــي 
ــان  وك "قرندل"  املــعــروفــة  جملته 
عمن  الفنانني  و�ــســاط  ا  يف  يبحث 
ير�سم ملجلته الكاريكاتري.. فا�ستعان 
ر�سم  يهوى  ممن  الفنانني  من  بعدد 
الــفــنــان �سعاد  امــثــال  الــكــاريــكــاتــري 
�سليم و الفنان حميد املحل, وال�سيد 
عبد اجلليل حممود.. وكان االزدي 
قرندل  جملة  تــكــون  ان  اىل  يطمح 
ملجلة  ممـــاثـــل  بـــديـــل  الــــعــــراق  يف 
الكاريكاتريية" يف  اليو�سف  "روز 
بالبحث  اهتمامه  كــان  لــذا  م�سر. 
عن الكاريكاتري ور�ساميه ودعوتهم 
للر�سم جملته.. اما ع ن لقائه بغازي 
ودعـــوتـــه لــه لــلــر�ــســم يف قــرنــدل.. 
ولي�سبح بعد ذلك ر�سامها اال�سا�سي 
حتى غلقها عام 1958 فيقول ال�سيد 

االزدي.
عام  غــازي  البارع  الفنان  "عرفت 
عن  به  االول  لقائي  وكــان   ..1947
فتو�سمت  ــوره..  �ــس بع�ش  طــريــق 
ان  الفنية.وا�ستطعت  اال�سالة  فيه 
ا�ــســتــ�ــســف مــن �ــســوره تــلــك روحــه 

ال�ساخرة و مدحه الامتناهي..
وي�سيف االزدي مف�سا حلديث عن 
احد  يل  جلب  بــغــازي  االول  لقائه 
اال�سدقاء �سكيجات احلرب ال�سيني 
لر�سمها رجا بالزي ال�سعبي يجل�ش 
يف املقهى يدخن النارجيلة.. وقال يل 
انها ل�ساب موظف.. وقد لفت نظري 
وقد  وتفا�سيله..  واثــره  الر�سم  فن 
فاده�سني  ذلك  بعد  الر�سام  التقيت 
وخجله.  وتوا�سعه  �سنه..  �سغر 
عدد  بر�سم  بالقيام  كلفته  اين  املهم 
الكاريكاتريات ل�سفحات املجلة  من 
جيزة..  و  فــرتة  وبعد  الــداخــلــيــة.. 
ال�سريع..  و  الكبري  تطوره  مل�ست 
غاف  �سورة  بر�سم  بتكليفه  بــداأت 
وا�ستمر  املجلة.. 

عــلــى ذلـــك حــتــى غــلــق املــجــلــة عام 
.1958

مباذا امتازت ر�ضوم غازي 
ي�سيف االزدي متحدثا عن مميزات 
"يف ر�ــســومــه معامل  غـــازي  ر�ــســوم 
الر�سامني  مـــن  غــــريه  عـــن  متــيــزه 
ال�ساخرين.. فهو يهتم بالتفا�سيل .. 
و يحاول ان يربز الفكرة ويج�سمها 

با�سياء قد ال تخطر على البال".
اما اال�ستاذ حافظ القباين فيتحدث 
"تلعب  قـــائـــا:  غــــازي  ريــ�ــســة  عـــن 
لتخط  الــبــارع  دورهـــا  فنانا  ري�سة 
با  فقط  اال�ــســود  بالبحر  وتــر�ــســم 
�سهل  الوان وبا تزويق وبا�سلوب 
ممتنع ر�سوما عديدة خمتلفة يف كل 

جوانب  احــد  عن  تعرب  لوحة  ر�سم 
احلياة العراقية, وال تكتفي ري�سته 
ــل هــي تغو�ش  بــهــذه اخلـــطـــوط, ب
النف�سيات  لك  لت�سور  االعماق  يف 

وامل�ساعر االن�سانية احلافلة..
ويــ�ــســف طــــارق اخلــالــ�ــســي غــازي 

وفنه مبا يلي: 
واقعنا..  اع�سابه  هــذا  بعد  "فنه 
واقعنا  املــبــكــي..  امل�سحك  واقعنا 
وعلى  املــقــهــى  ويف  الـــ�ـــســـارع  يف 
الكوخ  يف  ــا  ــعــن واق الـــ�ـــســـاطـــيء.. 

والبيت ويف احلانوت ال�سغري..
احلانوت  ويف  مبـــرارتـــه  واقــعــنــا 

ال�سغري..
واقــعــنــا مبـــرارتـــه وحـــاوتـــه.. فا 
مقتطعة  لوحاته  ترى  ان  اذا  عجب 

معرو�سة  واملــجــات  اجلــرائــد  مــن 
الـــرقـــي.. وعلى  بــائــع  يف حــانــوت 
البيوتات  ويف  املـــقـــهـــى..  جـــــدار 
هذه  لوحاته  يف  وهــو  ال�سعبية.. 
مل يكتف بنقد او�ساعنا االجتماعية 
فــقــط.. بــل تــرى لــه بــراعــة عجيبة 
الــواحــدة  الــلــوحــة  يف اجلــمــع يف 
ا  والواقعة  ال�سيا�سية  الفكرة  بني 
وبني  لعاملية..  ا  وامل�سكلة  لدولية.. 
املثل ال�سعبي ال�سائد ال�ساذج دومنا 

تكلف وال كبري ادعاء".
هـــذا الـــعـــدد مـــن مــعــا�ــســري غـــازي 
وزماء وكتاب براأي اال�ستاذ الفنان 
الراوي متحدثا عن غازي و  نوري 

الكاريكاتري..
ان ما فعلته ري�سة غازي مل يكن يف 

حقيقته اال عما ايجابيا يف م�سمار 
االن  نحن  الــذي  االجتماعي  النقد 
علمنا  ما  واذا  له  احلاجة  مب�سي�ش 
اال  ادب  لي�ش  الكاريكاتري,  فن  بان 
فــكــوهــة الــعــابــرة الــتــي تــدخــل اىل 
فقط..  ا�ستئذان  دون  اخللي  القلب 
حتمل  التي  العاملية  اللغة  هــو  بــل 
ميكن  ما  باقل  تعبريية  طاقة  اعلى 

من خط.
�سعاد  الفنان  مــع  م�سجل  لقاء  يف 
اوائل  من  يعد  الــذي  وهــو  �سليم.. 
ــكــاتــرييــني يف  ــكــاري ــامــني ال ــس ــر� ال
اكت�سب  لغازي  وا�ستنادا  الــعــراق 
�سفة التفرغ �سبه الكامل يف مراحل 
�سبابه الوىل للكاريكاتري حتدث عن 

غازي قائا:
والرتبية  الر�سم  ملادة  مدر�سا  كنت 
وكنت  بــغــداد  مــدار�ــش  يف  الفنية 
غــازي بحكم اجلرية  الفنان  اعــرف 

د  مــن  قريبة  ا�ــســرتــه  دار  كــانــت  اذ 
يـــدي يف  عــلــى  تتلمذ  ارنـــــا.. وقـــد 
فيه  مل�ست  حيث  املتو�سطة  املرحلة 
الكاريكاتري  ر�سم  يف  جــادا  توجها 

مدعوم مبوهبة كبرية..
ركـــزت جــهــدي مــعــه واعــطــيــتــه من 
خــربتــي ومــعــلــومــاتــي الــكــثــري مما 
الفنية  م�سريته  موا�سلة  من  مكنه 

بجدارة..
عمله  وا�سل  لكونه  �سعيدا  وكنت 
ــاط غــطــى الــكــثــري من  بــهــمــة ونــ�ــس
التي  الوطنية..  �سحافتنا  حاجة 
مل اكن وحدي بقادر على تلبية كل 
ان�سرفت  وحينما   .. احتياجتها 
الن�ساط املدر�سي  انا اىل عملي يف 
ثم  ومـــن  التعليمية.  والــو�ــســائــل 
الع�سكري.  ال�سلك  يف  انــخــراطــي 
وبالتايل  ال�سحافة  عن  وابتعدت 
غازي  كان  الكاريكاتري..  ر�سم  عن 

وتبلورت  ـــه  ـــدام اق تــر�ــســخــت  قـــد 
حملي  فــحــل  الــفــنــيــة..  �سخ�سيته 
يــعــاونــه يف ذلك  كــبــرية  بـــجـــدارة 

الفنانني حميد املحل ونزار �سليم.
اخلط  بقوة  غــازي  ر�سوم  امتازت 
مــامــح  عــــن  الـــتـــعـــبـــري  ودقـــــــة   ..
اهتم  كما  الــعــراقــيــة..  ال�سخ�سية 
اكرث من غريه بابراز ادق تفا�سيل 
حتى  ال�سمال  من  العراقية.  البيئة 
بفرطته  غازي  وعى  لقد  اجلنوب.. 
م�سوؤوليته  ال�سادق  الفني  وح�سه 
كله  الــعــراق  عــن وجــه  كفنان معرب 

بادق تفا�سيله.

بحث �ضمن ر�ضالة 
املاج�ضتري للفنان �ضياء 
احلجار غازي والبداية مع ال�ضحافة

اال�ضدقاء  احد  يل  جلب  بغازي  االول  لقائه  عن  حلديث  مف�ضال  االزدي  ي�ضيف 
يدخن  املقهى  يف  يجل�ض  ال�ضعبي  بالزي  رجال  لر�ضمها  ال�ضيني  احلرب  �ضكيجات 
واث��ره  الر�ضم  فن  نظري  لفت  وق��د  موظف..  ل�ضاب  انها  يل  وق��ال  النارجيلة.. 
وتفا�ضيله.. وقد التقيت الر�ضام بعد ذلك فاده�ضني �ضغر �ضنه.. وتوا�ضعه وخجله. 
املهم اين كلفته بالقيام بر�ضم عدد من الكاريكاتريات ل�ضفحات املجلة الداخلية.. 

وبعد فرتة و جيزة.. 
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اال�ضراف اللغوي : يون�ض اخلطيب طبعت مبطابع موؤ�ض�ضة املدىالت�ضميم : ن�ضري �ضليمالتحرير : علي ح�ضني
 لالعالم والثقافة والفنون

الكاريكاتري  تاريخ  تفا�سيل  يف  اأدخل  اأن  اأريد  ال   *  
�سك  , وال  املو�سوع  الكثري عن هذا  ُكتب  فلقد   , العراقي 
و�سع  حيث   , املتميز  الفن  هذا  يف  رواد  هناك  اأن  يف 
هوؤالء الرواد احلجر االأ�سا�ش لتطور هذا الفن. كنت طفا 
�سغرياعندما كنت اأنتظر ب�سرب كبري والدي ) رحمه الله 
(  كي يفرغ من قراءة ال�سحيفة , فريميها جانبا, اأتلقفها 
الفنان  كان  حيث  الكاريكاتري,  اإىل  اأتطلع  لكي  ب�سغف 
واأتذكر   , فتال  علي  يدعى  اأتذكر(  ما  واالآخر)على  غازي 
كذلك ر�سوم حميد املحل اأي�سا اإىل جانب اآخرين ال اأتذكر 
فن  على)  للتعرف  البداية  كانت  هذه  واأعتقد   , اأ�سماءهم 
الكاريكاتري ( الذي اأ�ستحوذ على م�ساعري فبداأت) اأقلد (  
ر�سوم اأ�ستاذنا املرحوم غازي الر�سام , فمعطف غوغول 

هو نف�سه معطف غازي عبد الله الر�سام
ب�ضام فرج

 * الر�سام ال�سهري غازي , من ا�سهر ر�سامي الكاريكاتري 
العراقيني واعتربه �سخ�سيا ابرز ر�سام �ساخر يف العراق 
, فقد عالج كل املوا�سيع التي مرت على العراقيني ور�سم 
والتقاليد  العادات  وانتقد  االأجتماعية  ال�سرائح  كل 
اقرب  ا�سلوبه   . جمتمعنا  يف  متور  التي  واالأمرا�ش 
والكردي  البغدادي  �سور  من  اف�سل  وهو  الواقعية  اىل 
االأداري  الف�ساد  وحارب  اجلن�سي  وال�سذوذ  والبغاء 
وانتقد �سيا�سات احلكومات العراقية املتعاقبة خا�سة يف 
ومواد  حديثة  تنيكات  غازي  ا�ستخدم  وقد  امللكي  العهد 
والفحم  احلرب  الأقام  اإ�سافة  وامل�ساحات  ال�سبك  مثل 
فلم  بو�سرت  يتذكر  ومن  كذلك  والزيتية  املائية  واالألوان 

�سعيد افندي يعرف هذه احلقيقة 

في�ضل لعيبي

 ) ) عبد اجلبار حممود  للر�سام  اأول كاريكاتري   * كان ظهور 
الرائد احلقيقي  لكن  ذلك,  بالعمل بعد  الذي مل ي�ستمر طويا 
غازي   ( اخلطاط  الفنان  هو  العراق  يف  الكاريكاتري  لفن 
فنان  لكونه  باال�سافة  النه  باخلطاط  لقب  والذي   ) عبدالله 
اأي�سا خطاطا وميتلك حما للخط يف بغداد .  كاريكاتري كان 
املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات  منت�سف  يف  ظهر  الفنان  هذا 
واإ�ستمر بالعمل حتى وفاته منت�سف الت�سعينات مع توقفات 
اأواإنقاب  اأو م�سيبة  تغيري  كل  كثرية بني احلني واالخر مع 
اأو حرب كانت حت�سل يف العراق وهذا حال فنان الكاريكاتري 
التوقفات  وكرثة  اال�ستمرار  بعدم  عليه  املحكوم  العراقي 
ب�سبب  والهله  لنف�سه  حماية  بلده  عن  لابتعاد  واإ�سطراره 
الو�سع ال�سيا�سي امللتهب دائما والذي اأدى اىل توقف الكثري 

من ال�سحف واملجات مع كل تغيري يح�سل يف البلد
�ضجاد الغازي 

 

غازي رائد فن الكاريكاتري يف العراق
�ضه������������ادات

مواليد 1925 يف بغداد.
  بداأ ر�ضم الكاريكاتري يف االأربعينات من القرن املا�ضي

  بداأ م�ضريته الفنية مع جملة قرندل االأ�ضبوعية  عام1947.
  تخرج من الدرا�ضة  املتو�ضطة عام 1949

وا�ضتمر بالدرا�ضة االأعدادية �ضباحا 
ومبعهد الفنون اجلميلة م�ضاءاً الذي ترك الدرا�ضة  

فيه بال�ضنة الثانية، ثم تخرج من االأعدادية عام 1951.
  اأ�ضتهر باأ�ضم غازي اخلطاط حيث اأبدع باخلط  كاأبداعه بالر�ضم.

  اأ�ضدر جمموعته الكاريكاتريية االأوىل عام 1958.
  اأ�ضدر جمموعة كاريكاتريية ثانية عام 1962.

  توفى عام 1999

الكبري  الفنان  يد  على  بداأ  الكاريكاتري  فن   *
والرجل  ال�سعبية  اللغة  غازي  املرحوم 
خم�سة  خال  ر�سم  الذي  اخلطاط  العراقي 
واجلراأوية  ال�سعبي  ال�سكل  وا�ستخدم  عقود 
التي  القدمية  واالدوات  ال�سعبية  واالمثال 
الزمان  ذلك  فكر  انه  العراقي  املتحف  يف  نراها 
وحوارها  �سعبيتها  لها  التي  املخاطبة  ولغة 
 البغدادي اجلميل انه فنان ر�سم الواقع البغدادي 
والرجل واملراأة البغدادية ب�سكل هزيل وا�ستعمل 
فنان  انه  جدًا  م�سحك  ب�سكل  ال�سعبية  االمثال 

 

�سور  اىل  الواقع  ذلك  ينقل  ان  ا�ستطاع 
كاريكاتريية, فعندما انظر اىل ر�سومه

�ضامي العبيدي


