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ــي ــات ــي ــب جــــــواد ال

ن�س�أته ودرا�سته
          ول���د يف حمل���ة )كويزه( مبدينة ال�س���ليمانية 
بحكم وجود والده فيها �س���ابطا منت�س���با للجي�ش  
العثم���اين، واأول نطق���ه كان بالكردية،ث���م اتقنه���ا 
و�س���بطها وحت���دث به���ا، وانتق���ل م���ع ابي���ه اىل 
النا�سري���ة و�سار يتكلم العربي���ة بلهجة هي ا�سبه 
ب���كالم خور�سي���د اغا ك���ردي )�ساب���ط اجلندرمة(

عندم���ا كان يخاطب �سيوخ احلج���ام، لكن الوثائق 
العثماني���ة ارجعت���ه ووال���ده اىل القي�سيني العرب 
ومن ع�سرية الكروية( التي �سرب  ق�سم منهم على 
�سفاف نه���ر نارين بج���وار قرية )ق���ره تبه(..كان 
والده من خريجي املدار�ش احلربية يف اال�ستانة، 
وع���ني يف االدارة العثماني���ة وا�ستهر ظريفا منكتا 
مداعبا، ويف �سلعه ولدت ظرافة ولده نوري ثابت 
امل�سحوبة دائما بدموع املظلومني، وار�سله والده 
اىل االح�س���اء فاأكمل االبتدائية، ثم اأكمل االعدادية 
الع�سكري���ة ببغداد ، ورح���ل اىل اال�ستانة وتخرج 
يف حربيته���ا ع���ام 1915 برتب���ة نائ���ب �ساب���ط، 
ورقي اىل رتبة �سابط عام 1917 واأ�سهم بحروب  
العثماني���ني يف )القفقا����ش( و )الدردني���ل( وجرح 
يف يده اليمنى يف احدى املعارك، وطلب التقاعد، 
لكن ال�سلطات العثماني���ة ن�سبته �سابطا يف دائرة 
اال�ستخبارات ب���وزارة احل���رب العثمانية، و�سئم 

املع�سكر وترك اجلي�ش العثماين.

)قرهك��وز(  و  )اق��دام(  جري��دة 
الرتكيتني.

         وكان لبق���ا يف الرتكي���ة لغة واأ�سلوبا ب�سهادة 
ال�سحافة الرتكي���ة، وترجم عنها وكتب فيها �سعرا 
كث���ريا وق�س�سا يف احل���ب والفكاهة، كما عمل يف 
جري���دة )اقدام( و )قرهك���وز( الرتكيتني وهما من 
جرائ���د الهزل، ويف هاتني اجلريدتني نبغ ا�سلوبه 
الفكاه���ي فا�سته���ر يف تركيا كاتب���ا هزليا، وح�سبه 
موؤرخون اتراك واحدا م���ن كتابهم، لكنه كان على 
غري ه���ذا املنهج، فهو كان عربي���ا يف افكاره، ويف 
دم���ه مت�سي اأم���ة تبحث عن اخلال����ش. وا�ستدعي 
مرة اىل دائرة اال�ستخبارات العثمانية – الرتكية 
و�ساأل���ه املدي���ر وكان من االحت���اد والرتقي : )انت 
تخفي علينا ا�سياء وا�سي���اء، ملاذا؟( ومل يخف قال 
ان���ا عربي م���ن ال�سميم ومذهبي الع���رب( وغ�سب 
املدي���ر، وار�سله اىل املحكم���ة الع�سكرية، لكن الله 

انقذه من حبل امل�سنقة..
كان هكذا يف اال�ستان���ة، �سابطا اأو �سحفيا، حرا،  
طليق الروح ومل ي�ستخدم حربا اأجنبيا ومل ي�ستعر 
حنج���رة االغراب، هو نوري ثاب���ت الذي تعود ان 

يكون مظلوما ليبتدع الثورة يف دخيلته..
وف�س���ال ع���ن الرتكية، تعل���م الكردي���ة واالنكليزية 

والفرن�سية والفار�سية، كان هدفه يف هذه اللغات، 
ان يك���ون خطاب���ه االدب���ي االن�سائ���ي عام���ا، واىل 
النا����ش جميع���ا،  اذ كان يف قلب���ه منذ وج���د، يقبع 
االن�س���ان الع���ام، وجع���ل للمظل���وم مكان���ة خا�سة 
يف قلب���ه احلزي���ن، ورمبا كان يتفل�س���ف  مع افكار 
املظلوم���ني عموم���ا، يغازله���م وي���ذوب �سوق���ا اىل 
روؤيته���م، ويتح���رق اىل اجنحته���م املك�س���رة، تلك 
االجنحة التي طار بها يوما فلم يظفر ب�سيء، فبقي 
يتاأف���ف يف كتابات���ه وير�سم لهم ع���دة كاريكتريات 
يتنف����ش فيه���ا غ�سب���ه املقد����ش، كان يق���ول )مت���ى 

تنطفئ الكارثة(..

               ت���رك ا�ستانب���ول وع���اد اىل بغ���داد 1923 
ثانوي���ة  ويف  اجلعفري���ة  الثانوي���ة  يف  مدر�س���ا 
التفي����ش، فمفت�س���ا يف املع���ارف 1926 ويف هذه 
االثن���اء كت���ب يف جريدة عب���ود الكرخ���ي، والتقى 
الفار�س���ان ن���وري والكرخ���ي وها مييط���ان اللثام 
عن مفا�سد النظام، ثم كتب يف جريدة )العندليب( 
للناه����ش فاأبكى  اإذناب االنكلي���ز، و�سحبه رفائيل 
بط���ي اإىل )الب���الد( ومنح���ه حرية الن�س���ر باأو�سع 
م���ن الدنيا، وهنا يف )البالد( ظه���ر )حبزبز( الذي 
تط���ور او تغ���ري اىل )حبزب���وز( الذي ه���و نوري 

ثاب���ت بدم���ه وحلمه الذي ع���رى خطاي���ا الكرا�سي 
الواهن���ة، واتعب  املنافقني ودج���ل ال�سيا�سة التي 
و�س���ارت  الربيط���اين،  امل�ست�س���ار  يطبخه���ا  كان 
ال�سلط���ة تتعق���ب حبزب���وز، حت���ى اكت�سفت���ه  ذل���ك 
املفت����ش االداري نوري ثاب���ت، فقرعته كثريا، ومل 
يل���ن، ويف ي���وم وجد اأمر ف�سله م���ن الوظيفة على 
من�س���دة الوظيفة، فرح وق���ال : )هو اليوم من عام 
1930 يوم حريتي( و�سد قلمه اىل يده و�سار مثل 

نار حترق اله�سيم..

�سخرية االإدانة واالحتج�ج
ويف عام 1931 ا�س���در )حبزبوز( ا�سبوعية فنية 
مبطن���ة بال�سيا�سة التي هي عل���ى نهج �سيا�سة ابن 
ال�س���ارع، الغ���از يف الغ���از، ويف كل لغ���ز �سخري���ة 
وال�سخرية ادانة او احتج���اج وابلغه  التهكم على 
�سانع���ي الكرا�س���ي ال�سيا�سي���ة يف ماكن���ة الدولة، 
واأك���ر االأعم���دة يف حبزبوز بقلم ن���وري ثابت او 
باأ�سمائ���ه امل�ستع���ارة الت���ي فيها كل ا�س���م م�ستعار 
ه���و نف�سه يث���ري ال�سخرية، مث���ل  )غ�سيم( و)خجة 
خ���ان( و)جاهل( و )قزموز( حت���ى حبزبوز نف�سه 
ه���و خ���ري ا�سمائ���ه امل�ستع���ارة كان يحم���ل ايق���اع 
ال�سخري���ة يف عهدئ���ذ وقد و�سعه ا�سم���ا جلريدته 

وا�سم���ا لتوقيعه، وه���و م�ستق من ا�س���م �سقي من 
ا�سقياء بغداد وا�سمه )احمد حبزبوز مال عليوي( 
�سهري زمان���ه، الظري���ف يف اأمثال���ه واأقواله كانت 
جريدته )حبزبوز( كلها ظرافة لكنها موجعة تنتقد 
ال�سيا�س���ة باعمدة ال�سيا�سة وتلدغ وت�سخر من كل 

�سيء ينتمي اىل نفاق ال�سيا�سة.
حت���ى اأ�سحت اجلريدة )وقد بقيت  ت�سدر اىل عام 
1938( من�سورا �سيا�سيا تقروؤه العامة كل اأ�سبوع 
وجتد فيه ما يعك����ش تاأوهاتها واأوجاعها، وكانت 
يف احي���ان تب���اع يف ال�س���وق ال�س���وداء، وو�سلت 
مبيعاته���ا اىل )10 اأالف ن�سخ���ة( وه���و اعلى رقم 
و�سلت الي���ه مبيعات اجلرائد ع�سرئذ هي مدر�سة 
ال�سحاف���ة الهزلية بال �س���ك، وكان الظرف بحاجة 
اىل ه���زل، وكان قراء ذلك الظرف جميعهم يهزلون  
بال�سلط���ات الكارتونية الت���ي ي�سنعه���ا امل�ست�سار 
الربيط���اين، فلب���ت اجلري���دة مطالبه���م النف�سي���ة 
واله���ازل   املكبوت���ة،  نداءاته���م  اىل  وا�ستجاب���ت 
الكومي���دي الب���ارع ن���وري ثاب���ت هو ال���ذي  حرك 
م�سه���د الكوميدي���ا يف حبزب���وز يف براعة كرباعة 
ال�سي���ف  ح���ني يحز رقب���ة ال�سيطان،  وق���د زاد يف 
االث���ارة والت�سوي���ق االنتق���ادي بان ح���ول بع�ش 
افكاره اىل �سور كاريكاتورية، وكان كل كاريكتور 
جري���دة كامل���ة تنت�س���ر  فيه���ا العي���ون اجلاحظ���ة 
واالن���وف املعقوفة وقبع���ات االنكلي���ز التي كانت 

تت�سيد الرجال املغفلني من هواة ال�سيا�سة..

ال�س��وارع  يف  الق��ول  دميقراطي��ة 
واال�سواق

كان ال يتعر����ش اىل امللوك فك�سب تعاطفهم، ولكن 
عل���ى ط���ول اخل���ط يح���ول ال�سيا�س���ة اىل �سحك، 
فريف�س���ه كام���ل اجلادرج���ي عل���ى نه���ج  امل�سحك 
املبكي، بينما كان الزه���اوي يكتب ق�سائد يحولها 
حبزب���وز اىل كاريكتور درام���ي احلركة،  وانق�سم 
الكب���ار ح���ول ا�سلوبي���ة  ن���وري ثاب���ت، لكنهم  يف 
الدخائ���ل احلقيقي���ة كان���وا م���ع توقعات���ه امل�سيبة 
الت���ي �سجعت  على دميقراطية القول يف ال�سوارع 

واال�سواق وقاعة الربملان..
كان يرت���د عل���ى نف�سه، نع���م.. الن اله���ازل الفكه ال 
ينبغ���ي ان ي�ستمر دائما هازال فكه���ا، وكان حاقدا، 
نع���م، الن ال ح���ظ ل���ه يف ه���ذه الدنيا.. لك���ن حقده 
كان م���ن حقد امل�سطهدي���ن العباقرة، وكان يتحرك 
يف انتقادات���ه على فرجال العامة، نع���م.. وما كان 
ينبغ���ي ان يتح���رك دائم���ا على  م���زاج العامة، الن 
العام���ة  لي�س���ت دائما على ح���ق، ويف كل االحوال 
كان تاريخ���ا كب���ريا، ويكف���ي الرج���ال االقوياء ان 

ين�سجوا لهم تاريخا كبريا..
عن كتاب املفكرين والكتاب العراقيني

رواد  م���ن  ثاب���ت(  ن���وري  )احل���اج  املرح���وم  كان 
ال�سحاف���ة العراقية يف الثالثيني���ات واالأربعينيات 
م���ن القرن املا�سي، كتب يف مطلع �سبابه يف �سحف 
العراق اآن���ذاك، وكان مولع���ا باالأ�سم���اء امل�ستعارة، 
فكتب مدة من الزمن بتوقيع )خجة خان( يف جريدة 
)الكرخ( ل�ساحبها املال عب���ود الكرخي، ثم اأ�ستخدم 
اأ�س���م )حبزب���ز(، قب���ل اأن يح���وره اإىل )حبزب���وز( 
وي�سم���ي جريدته الهزلية، الالذع���ة، ال�ساخرة، بهذا 

اال�سم الغريب!
و قي���ل اأن اأحد )�سق���اوات( بغ���داد كان ا�سمه )اأحمد 
حبزب���ز اب���ن مال علي���وي( كان فكهًا، ظريف���ا، �سريع 
البديهة، حا�س���ر النكتة، فا�ستعار ن���وري ثابت هذا 
اال�سم الذي اأ�ستهر وع���رف به، وكاد النا�ش ين�سون 

اأ�سمه احلقيقي!!
ول���د املرح���وم ن���وري ثاب���ت )حبزب���وز( يف مدينة 
ال�سليماني���ة �سم���ايل الع���راق ع���ام 1897م، ودر�ش 
يف بغ���داد قب���ل اأن يذه���ب اإىل االأ�ستان���ة يف تركيا، 
اأي���ام كان الع���راق تابع���ا للدول���ة العثماني���ة، ودخل 
الكلية الع�سكرية وتخرج فيها �سابطا برتبة مالزم، 
وق���د اأ�سي���ب اأثن���اء احل���رب االأوىل يف معركة جنة 
قلع���ة ال�سه���رية فع���اد اإىل الع���راق وعم���ل معلما يف 
املدر�س���ة اجلعفري���ة، وه���ذه املدر�سة كان���ت �سيعية 
كما ه���و معروف، ولكن مل مينع الو�سع االجتماعي 
يف الع���راق اآن���ذاك م���ن اأن ي�ستغل فيه���ا معلما �سنيا 
مث���ل ن���وري ثاب���ت، اأو يدر����ش فيها طلبة م���ن اأبناء 
ال�سن���ة، ب���ل والغري���ب، ومل يك���ن غريبا اآن���ذاك، اأن 
يعم���ل باملدر�س���ة نف�سها مدر�سون ن�س���ارى يعلمون 

دينه���م  امل�سلم���ني  اأبن���اء 
وعلومهم!! وه���ذه الواقعة مل تكن ملفتة للنظر اأيام 
ذاك ولكنه���ا، لالأ�س���ف، ت�سب���ح ملفتة للنظ���ر اأيامنا 

هذه!!
وعندم���ا تاأ�س�ست اململكة العراقي���ة يف الع�سرينيات 
م���ن القرن الع�سرين، مل تكن هن���اك �سحافة �ساخرة 
اأع���الم  م���ن  اثن���ان  فان���ربى  ال�سيا�س���ي،  باملفه���وم 
الع���راق الإ�س���دار �سح���ف �سيا�سي���ة �ساخ���رة، هم���ا 
امل���ال عبود الكرخ���ي، الذي ا�س���در �سحيفة )الكرخ( 
يف الع�سريني���ات، الت���ي متي���زت بال�سع���ر ال�سعب���ي 
الهجائ���ي ال���ذي كان الكرخي بارعا ب���ه اأميا براعة، 
ونوري ثاب���ت الذي ا�سدر جري���دة )حبزبوز( التي 
�سدرت بتاريخ 1931/9/29، ومتيزت بظهور فن 
الكاريكاتري ال�سحفي الأول مرة يف تاريخ ال�سحافة 
العراقي���ة، وباملق���االت ال�ساخ���رة الت���ي كان يكتبه���ا 
نوري ثابت نف�س���ه بتوقيع حبزبوز ويغمز فيها من 

قناة احلكومة وال�سلطة!!
وحبزبوز اجلري���دة مازال 
�سف���ر  يف  ي���رتدد  �سداه���ا 
ال�سحاف���ة العراقي���ة، اإذ م���ا 
الوطني���ة  الذاك���رة  برح���ت 
ه���ذه  ل�ساح���ب  حتتف���ظ 
اجلريدة، احلاج نوري ثابت، 
يف  �سري���ف  وطن���ي  ب�سج���ل 
م�ساندة الفقراء وامل�سحوقني، 
النف���وذ  بقاي���ا  ومقارع���ة 
الربيط���اين،  االأ�ستعم���اري 
ومعار�سة احلكومات املتعاقبة 
معار�س���ة  امللك���ي  العه���د  اأي���ام 
وطني���ة هدفها االإ�سالح والتغي���ري نحو االأف�سل من 
خ���الل الوقوف اىل جانب ال�سع���ب مهما كلف االأمر، 
واالأمر كلف املرحوم نوري ثابت الف�سل من وظيفته 
الرفيعة يف وزارة املع���ارف، وتفرغه للجريدة التي 
كانت تنطق بل�سان ال�سعب حتى الرمق االأخري، فقد 
كان حبزب���وز �سم���ري ال�سع���ب، ومراآة ال���راأي العام 
ال�سعبي واملثقف، املعرب عن اآمال وتطلعات املجتمع 
تعب���ريا �سادقا، وحقيقيا، ومبا�سرا، باأ�سلوب هزيل 

و�ساخر وطريف بالوقت نف�سه!!
عا����ش وم���ات حبزبوز، يرحمه الل���ه، يف فقر و عوز 
�سديدين، ولكنه ظل غني النف�ش، عفيف اليد، نظيف 
الفكر، دون اأن يطاأطئ راأ�سه لل�سلطة احلاكمة، تعففا 
واحرتاما لنف�س���ه، ولعل مقاالت���ه النقدية واأ�سلوبه 
الفري���د يك�س���ف جانب���ا م���ن �سخ�سيت���ه الع�سامي���ة 

وقدرت���ه العجيبة على تطويع الفكاه���ة والهزل اإىل 
ج���د وعمل، فف���ي رده على �س���وؤال الأحد الق���راء عما 
يتمن���ى اأن يك���ون، اأج���اب ن���وري ثابت عل���ى ل�سان 
حبزبوز باأن���ه يتمنى اأن ي�سبح”حم���ارا حرا طليقا 
غري مقيد بر�سمة وال بلجام، واالأهم من ذلك اأن يكون 
غري مقي���د بقيود العقل و التفكري.”واأ�ساف متهكما 
:”ف���اإذا م���ا قررت احلكوم���ة عقد معاه���دة جائرة اأو 
�سكل���ت جمل�سا زائفا يغط نوابه بالنوم و يتثاءبون 
عند �سماع خطبها يف املجل�ش، فاأنه �سي�ستطيع مبلء 
حريت���ه كحمار اأن يرفع ذيله وي�سمخ براأ�سه ويك�سر 
ع���ن اأنيابه ناهقا و يرك�ش معنف�س���ا... �ساحكا من 

حقوق امله�سوم و املظلوم”!! 
وجري���دة )حبزبوز(، واإن كان���ت واحدة من �سحف 
كث���رية متنوع���ة �سهده���ا العه���د امللك���ي ال���ذي حكم 
العراق م���ن بداي���ة الع�سرينيات من الق���رن املا�سي 
وحتى ع���ام 1958، فاإنه���ا توؤرخ اأي�س���ا لتاريخ تلك 
احلقبة الغني���ة من تاريخ الع���راق يف العهد امللكي، 
الذي كفل حرية التعب���ري و�سمح لل�سحفيني اإ�سدار 
ال�سح���ف على اخت���الف م�ساربه���ا، حت���ى اأن بغداد 
التي مل يكن تع���داد نفو�سها يتجاوز املليوين ن�سمة 
كان فيه���ا املئات من ال�سح���ف اليومية واالأ�سبوعية 
واحلزبي���ة واالأدبي���ة، ولك���ن هذه احلال���ة من حرية 
ال�سحاف���ة قيدت عام 1956 قبل �سنت���ني من اإق�ساء 
النظ���ام امللك���ي وتاأ�سي�ش العهد اجلمه���وري، حيث 
تغ���ريت االأح���وال اإىل احل���د ال���ذي �سار في���ه العهد 
امللك���ي، حلم���ا ي���راود االأجي���ال الالحق���ة، فق���د كان 

�سرحا من واقع نادر..... فهوى!!

تق���دم ال�سي���د ن���وري ثاب���ت م���ن موالي���د بغ���داد 1897 اىل وزارة 
الداخلي���ة يف منت�س���ف ايل���ول 1931 بطلب منحه امتي���از ا�سدار 
جري���دة ا�سمه���ا حبزب���وز، فتمت موافق���ة الوزارة ي���وم 23 ايلول 
و�س���درت يف التا�س���ع والع�سرين منه وكت���ب يف اول مقال له فيها 
باأن���ه كان يكت���ب منذ عدة �سن���وات يف ال�سحف العراقي���ة با�سماء 

م�ستعارة اخرها )حبزبوز( الذي اتخذه ا�سما جلريدته.
كان الرجل �سابطًا يف اجلي�ش العثماين ا�سرتك يف احلرب العاملية 
االوىل يف منطق���ة الدردنيل ثم التح���ق يف منطقة القفقا�ش بعدها 
ع���اد اىل ا�سطنب���ول وعم���ل فيها ك�ساب���ط ا�ستخب���ارات حتى زمن 
الهدن���ة بعد انتهاء احلرب العاملي���ة االوىل لكنه بقي يف ا�سطنبول 
حت���ى ازف موعد عودته اىل بغ���داد نهاية عام 1923 وفيها مار�ش 
التعلي���م االهلي وعني كمعلم يف املدار����ش احلكومية، لكنه اق�سي 
م���ن وظيفته ب�سب���ب كتابات���ه ال�سبيانية يف بع����ش ال�سحف مثل 

الب���الد والكرخ والعندلي���ب، ويبدو ان لديه م���ااًل وفريًا ف�سال 
عل���ى حب���ه ورغبت���ه يف كتاب���ة املق���االت الهزلي���ة والكوميدية 

ال�ساخرة.
يف ي���وم �س���دور الع���دد االول م���ن حبزبوز يف نهاي���ة ايلول 
1931 اعل���ن �سيا�س���ة م�ستقل���ة يف اجلريدة، وان���ه �سخ�سيًا 
)ح���زب �س���ز( يعن���ي ال ينتمي الي جه���ة وانه خ���ادم اجلميع 
وي�سع���ى لتطوي���ر العملي���ة ال�سحفي���ة م���ن خ���الل حبزبوز 
الفكاهي���ة الفنية لي�سل بها اىل امل�ست���وى الذي و�سلت اليه 
مثيالته���ا يف م�سر و�سوريا كالفكاه���ة والك�سكول والدبور 

وامل�سحك املبكي.
ا�ستم���ر �س���دور جريدة حبزب���وز حتى ع���ام 1938 ف�سدر 
منه���ا 303 اع���داد وقد تعر�س���ت للتعطيل من قب���ل الرقابة 
وبا�س���كال متباعدة حتى بلغت ايام �سدورها ما يقرب من 
خم�س���ة ا�سهر، وقد تعر�ست اجلريدة وادارتها اىل بع�ش 
امل�سايق���ات الر�سمي���ة الت���ي قال عنه���ا نوري ثاب���ت بانها 

ناجتة عن �سيق �سدر امل�سوؤولني جتاه االنتقادات ال�سطحية التي 
تطرحها اجلري���دة جتاه بع�ش الق�سايا واملظاه���ر ال�سلبية ب�سكل 
فك���ة وكاريكات���ريي �ساح���ك، وهذا يعن���ي انها �سك���وى �سد نظام 
�سيا�سي كامل تنق�سه الدميقراطية واحلرية التي كانت تطالب بها 
ال�سح���ف يف ذل���ك الوقت. فق���د كان نوري ثابت يع���اين من �سغط 
الرقابة عل���ى ال�سحف وو�سائل االعالم كما ه���و يعاين من وجود 
معار�س���ني وخ�س���وم وم���ن ي�سميهم احل�س���اد م���ن ا�سدقائه نظرا 

لنجاحه االعالمي وال�سخ�سي.
كان ن����وري ثابت م����ن رواد ال�سحافة ال�ساخ����رة والكاريكاتريية 
يف الع����راق خا�س����ة يف �سفحتها االوىل التي تط����رح كاريكاتريًا 
وتعليق����ًا رمبا يكون كالمه قا�سيًا قد يخرج ع����ن اال�سلوب امللتزم 
واملت����زن ب�ساأن خمتلف االو�ساع يف تل����ك املرحلة، وعندما نعمل 
وج����ه مقارن����ة بني حبزب����وز وبني ما ن����راه من وقائ����ع ف�ساد على 
االر�ش االن جند اننا بحاجة اىل الكثري من 

)احلبزبوزي����ات( خا�سة ذلك الكاريكات����ري الطريف الالذع املكون 
م����ن ر�سمني الفندي حا�سر الراأ�����ش و�سع ا�سبعه على فمه حمذرًا 
م����ن ال����كالم او الهم�ش ويقول: )خليهه �سنط����ة!(.. ويف ال�سورة 
الثاني����ة الأفندي اخر يلب�ش ال�سدارة ويف حالة ت�سلم رزمة دنانري 
ب�س����كل يكاد يكون �سري ويقول )ي����ا خذله �سفطه( ثمة كتب حتت 
ال�سورت����ني: )يف �سغله راهم.. مي�س����ي معاهم.. يحجي وراهم.. 

ح�سل مرامه.. بقلة كالمه.. حلل حرامة.. كل �سيء ي�سرطه(.
ويتب����ني بو�س����وح ان الف�س����اد قد ولد م����ع الدول����ة العراقية وهو 
ا�ستمرار ملا كان عليه يف زمن ال�سلطنة العثمانية. ومع ذلك فهناك 
الكثري من )ال�سطح����ات( التي يقع بها نوري ثابت التي جتاوزت 
الذوق العام وااللتزام الفني وال ميكن ان يعفي نف�سه من ال�سعي 
خل����ف اهداف����ه ال�سخ�سية م����ن خالل التق����رب لبع�����ش البا�سوات 
وذوي النف����وذ، وهذا ما كانت توؤك����ده ال�سور والكاريكاتري التي 

كانت تن�سر على ال�سفحة االوىل حلبزبوز.
وم����ن اب����واب اجلري����دة كان����ت كان تث����ري امل�س����اكل مثاًل ه����و باب 
)�س����وؤال وجواب( على احدى �سفحات اجلريدة وهذا الباب 
وان كان����ت فيه فائ����دة علمية او اجتماعي����ة او اخالقية ويف 
بع�ش االحي����ان مثل حمارب����ة بع�ش اخلراف����ات واال�ساطري 
ال�سائ����دة ان����ذاك، اال  ان الكثري منها يثري حفيظ����ة القراء من 
خ����الل الردود الفج����ة لبع�ش اال�سئلة التي يتم����ادى بها كثريًا 
لكنه����ا باملقاب����ل كانت تدع����و ال�س����راك ال�س����ركات الوطنية يف 

خطط التنمية.
لق���د كان م���ن �سم���ات ن���وري ثاب���ت ان���ه يكت���ب يف حبزبوزت���ه 
كل ابوابه���ا، لك���ن الرج���ل كان رائ���دًا يف تاريخ �سحاف���ة الهزل 
وال�سحك وال�سخرية والكاريكاتري يف العراق وكانت ال�سحيفة 
ه���ي من رائ���دات ال�سحف ومل ي�سج���ل تاريخ �سحاف���ة الهزل ما 
ا�س���اف جديدًا مهمًا اىل املا�سي ولكن ما زالت ال�سحافة احلالية 

تنتظر هذا اللون ولكن ب�سكل جاد ويتنا�سب مع املرحلة.

نوري ثابت »حبزبوز« )1938-1897(

)هو اليوم من عام 1930 يوم حريتي(
االول  المؤس���س   •
لمدرسة )الهزل( في 

الصحافة العراقية

• حقد المضطهدين 
العباقرة، يتحرك في 
انتقاداته على فرجال 

العامة

الجري���دة   أضح���ت   •
سياس���يا  منش���ورا 
تق���رؤه العام���ة كل 

أسبوع

حبزبوز، هو االسممم املسممتعار للصحفي الرائممد نوري ثابت الذي أصبح اسمما 

اسطوريا عند عامة الناس يف حقبة الثالثينات، واسا مرعبا الركان عهد امللوكية، 

وهذا االسممم او نوري ثابت عد يف نظر الوثائق السياسية أو الصحفية، املؤسس 

االول ملدرسممة )الهزل الصحفية( يف الصحافة العراقية، وواضع أسممس مدرسة 

)الكاريكاتممر الفكه( منذ بداية العرشينات حتى وفاته، ولقد ولد ثائرا بال رتوش، 

وكانه استوحى طروحاته  من الشعب بال ضوابط، ومات بالسل بدون شموع..

حبزبوز...! 

حبـــزبــــوز..يعـنـــــي نــــوري ثـــــابت  
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ــــدر فــلــيــح كــــفــــاح حــــي

 واأ�سته����ر م����ن ه����وؤالء الظرف����اء يف ذل����ك الزم����ان : 
ن����وري ثابت و ال�سيخ عبد احللي����م احلايف امل�سهور 
باحلافاتي واأحمد القيماقجي وال�ساعر عبد الرحمن 
البن����اء �ساح����ب جري����دة )كنا�����ش ال�س����وارع( وعب����د 
القادر املمي����ز �ساحب جريدة)اأب����و اأحمد( واال�سطة 
عبد الل����ه اخلياط وحمم����د �سعي����د امل�سطفى اخلليل 
واحل����اج �سكري احلم����اين، وقد �سدر اآن����ذاك العديد 
م����ن ال�سحف الهزلي����ة باالإ�سافة لل�سح����ف املذكورة 
�سابقًامث����ل : خان جغان، بال����ك، خان الذهب، البلبل، 
بكي مودة، كرمة ونرمه، اال�سرار، جكه باز، دونبال، 
ال�سحكات، جحا الروم����ي، احلقائق، الربيع الهزل، 
�سدى احلقائق، الناظ����رة، ال�سعادة، بهلول، املمثل، 
وغريها، ويرى املوؤرخ فائق بطي باأن هذه ال�سحف 
ل�سحاف����ة  االوىل  الب����ذرة  كان����ت  حبزب����وز  ومنه����ا 
اله����زل والنق����د يف تلك الظ����روف الع�سيب����ة التي مر 
به����ا الع����راق �سيم����ا وان نقده����ا كان فري����دًا بالن�سبة 

لل�سحافة العربية.

نوري ث�بت : ن�س�أته وحي�ته
ن�ساأ ن���وري ثابت يف حمل���ة )فرج الله( وب���داأ حياته 
�سابط���ًا يف اجلي����ش العثماين، ويف بداي���ة تاأ�سي�ش 
الدول���ة العراقي���ة زاول مهن���ة التدري����ش حي���ث كان 
يدر����ش مادة اجلغرافي���ة يف الثانوية املركزية وبقى 
فيه���ا اىل �سن���ة 1930 ثم اأعتزل اخلدم���ة ويف ايلول 
م���ن ع���ام 1931 ق���دم طلب���ًا اىل مديري���ة املطبوعات 
ب���وزارة الداخلية )حيث كانت ه���ي ال�سلطة امل�سرفة 
عل���ى ال�سحاف���ة( الإ�س���دار جري���دة فكاهي���ة ويك���ون 
ه���و مديره���ا امل�س���وؤول فاأجي���ب طلب���ة،ويف �سب���اح 
ي���وم 1931/9/29 �س���در الع���دد االول منها بعنون 
ل�ساحبه���ا  اأ�سبوعي���ة  فكاهي���ة  �سحيف���ة  )حبزب���وز 
ومديره���ا امل�س���وؤول نوري ثاب���ت(. ه���ذا ويذكر انه 
نب���غ يف الع���راق يف فرتة ما بني احلرب���ني العامليتني 
كاتب فكاه���ي منتقد نادر املثال )ن���وري ثابت( عرف 

بتوقي���ع )حبزبوز( وهو حمرف عن)اأ. حبزبوز( اأي 
اأحم���د حبزبوز )اأح���د املتبطل���ني امل�سهورين يف تلك 
الفرتة(، كتب يف جريدة )الك���رخ( ل�ساحبها ال�ساعر 
ال�سعبي )عب���ود الكرخي( وت�سرت وراء توقيع)خجة 
خ���ان( وكان همة النقد االجتماع���ي الهادف وال دخل 
ل���ه بال�سيا�س���ة وكتب كذلك يف جري���دة )البالد( حيث 
�سغ���ل الق���راء وحظ���ى با�ستح�س���ان املجتم���ع وق���ال 
في���ه ال�سيا�س���ي يا�سني الها�سمي)اأن���ه خري من ي�سف 
اخ���الق املجتم���ع واهل���ه و�سف���ًا في���ه االج���ادة كله���ا 
والع���ربة البالغ���ة(، وحبزب���وز كات���ب خفي���ف الظل 
ا�سلوب���ه حمبب اىل النفو����ش متازجه تعابري دارجة 
عن���د الدهماء مطعم���ة باالأمثال ال�سائ���رة على ال�سنة 
النا����ش عل���ى خمتل���ف طبقاته���م، وذكر امل���وؤرخ عبد 
ال���رزاق احل�سني يف كتابة تاأريخ ال�سحافة العراقية 

جريدة حبزبوز الفكاهية.

اأ�سل ا�سم حبزبوز 
حبزب���وز ه���ذا اال�س���م ال���ذي اأخت���ارة ن���وري ثاب���ت 
جلريدته م�ستعار عن ا�سم )احمد حبزبز(  وهو رجل 
هزال وكان���ت مهنته ال�سرقة،ومغامراته ونكاته اكر 
م���ن ان ت�ستق�سي ومن تلك الن���كات اأن والده واأ�سمه 
)املال علي���وي( اأجربه ذات يوم على اأن ي�سلي �سالة 
العي���د وعندما اأ�ستقبل القبلة رفع �سوته عاليًا بقولة 
)نوي���ت اأ�سل���ي ركعتني �سالة العيد جفي���ان �سر املال 
علي���وي( فذهب���ت قولته مث���اًل. ومنها اي�س���ًا حادثته 
امل�سه���ورة م���ع )الهيات���ه( والهيت���ة التي كان���ت تقوم 
بواج���ب مماث���ل لواج���ب ال�سرط���ة على عه���د احلاج 
احم���د اآغ���ا وايل بغ���داد – وتتلخ����ش احلادث���ة اأن 
اأحم���د حبزبز قاد نفرًا من ال�س���راق، لل�سطو على دار 
اأح���د االغني���اء وكانت خالي���ة من �ساكنيه���ا – فاأوعز 
لع�سابت���ه بدخ���ول ال���دار وجمع ما خ���ف حمله وغال 
ثمن���ه، واأخرج ه���و قدرًا كب���ريًا وماله بامل���اء واأوقد 
حتته ن���ارًا حامية، فمر احلاج اأحم���د اآغا مع �سرطته 

م���ن ذل���ك الزقاق ف�س���األ اأحم���د حبزبز عم���ا يف القدر 
فاأعلم���ه ان���ه ي�سخن م���اء ليغ�سل ميت توف���ى ل�ساعته 
فاأ�ستف�س���ر احلاج احم���د اآغا عن �سبب ع���دم ال�سراخ 
املعت���اد يف مثل هذه احل���االت فاأجاب���ه )موالنا تايل 

الليل ت�سمع ح�ش العياط( فذهبت مثاًل كذلك. 

العدد االول 
�س���در العدد االول م���ن اجلريدة كما م���ر بنا يف يوم 
التعريف���ة  عنوانه���ا  الثالث���اء 1931/9/29وحت���ت 
التالية)�سحيف���ة فكاهي���ة ا�سبوعي���ة ثم���ن الن�سخ���ة 
)عان���ه( واح���دة �ساحب االمتي���از واملدي���ر امل�سوؤول 
ثاب���ت ن���وري، مطبع���ة ال�سري���ان – بغ���داد- حم���ل 
االدارة �سارع ال�سراي عم���ارة ال�سابندر، اأما �سروط 
اال�سرتاك فه���ي 5،8،6 ربيات على التوايل يف بغداد 
ويف اخل���ارج ولل�سباط واملعلم���ني وطالب املدار�ش 
ام���ا الر�سائ���ل فالتع���اد الأ�سحابها ن�س���رت اأم مل ن�سر 
واملرا�سالت خال�سة االجرة وبا�سم �ساحب اجلريدة( 
وقد كانت جريدة حبزبوز ت�سدر يوم الثالثاء من كل 
ا�سبوع بثماين �سفحات وكان �ساحبها يحررها كلها 

بنف�سه ال ي�ساعده احد اال يف القليل النادر.
وكان النا����ش يتهافت���ون على �سرائها ي���وم �سدورها 
وكان���ت تر�س���ل مئ���ات الن�س���خ اىل خ���ارج العا�سمة 
للم�سرتك���ني وه���م باملئات وكانت ت�س���رف يف بع�ش 
االحي���ان )10000( ع�س���رة االف ن�سخ���ة من كل عدد 
تب���اع كله���ا للقراء مم���ا اأ�سط���ر �ساحبه���ا لال�ستعانة 
بع���دد من املوظفني ال جن���از العمل، وق���د كان النا�ش 
داخل العا�سمة وخارجها – على قلة املتعلمني وقتئذ 
– ينتظ���رون بحرارة ولهفة موعد �سدور حبزبوز 
ويتهافت���ون عل���ى �سرائها، ف���كان النا����ش يختطفون 
ن�سخه���ا م���ن اأيدي الباع���ة اختطاف���ًا وكث���ريًا ما كان 
البع����ش ي�سطر ل�سراء بع�ش الن�سخ ب�سعف �سعرها 
وه���ذه ظاهرة مل ت�سهد بغ���داد ورمبا �سوف لن ت�سهد 

لها مثياًل مطلقًا. 

م�����ن ت�����اري�����خ ال���ص���ح���اف���ة ال����ع����راق����ي����ة ..

املثقف���ني  م���ن  جمموع���ة  اأُجال����ش  اأن  اأعت���دت 
االأ�سدقاء يومي���ا يف اأواخر القرن الع�سرين يف 
مقهى عبود )امل�ستن�سرية(، وكان يدور حديثنا 
يف �ستى املجاالت االأدبي���ة والثقافية والرتاثية 
واأحيان���ا يف االأم���ور ال�سيا�سية، ويومها حتدث 
املرح���وم االأُ�ست���اذ بك���ر م�سطف���ى ال�س���امل ع���ن 
املرح���وم الكات���ب الفك���ه ن���وري ثاب���ت �ساحب 
جري���دة )حبزب���وز( حديث���ا �سيق���ا ال يخل���و من 
الفكاهة وقد ن�سر حديثه هذا يف جريدة العراق 

بالعدد 187 ل�سنة 1989 ملخ�سه: 
كان املرحوم نوري ثاب���ت الكاتب الفكه والناقد 
االجتماع���ي وال�سيا�سي ال�ساخ���ر، بقدر ما يثري 
بكتاباته ال�ساخرة والهادفة لالأو�ساع ال�سيا�سية 
ال�سائ���دة،  املختلف���ة  االجتماعي���ة  واالأح���وال 
الفرح���ة والب�سم���ة يف قلوب ووج���وه مواطنيه 
املحبني لوطنهم، بنف�ش الوقت كان ُيثري احلزن 
يف قل���وب امل�ستعمرين وم���ن واالهم ونا�سرهم 
م���ن ال�سيا�سيني والعمالء. فه���و يكتب باأ�سلوب 

�ساخر م���رح م�ستخدما النكتة الالذعة واحلكاية 
ال�سعبي���ة البارعة واملث���ل ال�سعب���ي ال�سائد، يف 
نقاداته االجتماعية وال�سيا�سية لغر�ش التوعية 
الفكري���ة والدع���وة اإىل احلري���ة واخلال�ش من 
العبودية اال�ستعمارية وكذلك املناداة بامل�ساواة 
االجتماعية بالق�ساء على الفقر واجلهل واملر�ش 
والعادات القبيح���ة.. كان مثله يف الكتابة كمثل 
الفيل�س���وف واملمث���ل العامل���ي ال�سه���ري �س���اريل 
�سابل���ن، يف اأفالم���ه ال�سينمائي���ة ال�سامتة منها 
والناطق���ة يف ف�سح اال�ستغالل الطبقي لالأنظمة 
الراأ�سمالية والك�سف عن الوجه القبيح لالأنظمة 
الدكتاتوري���ة والفا�سي���ة.. واملتابع يف قراءة ما 
كان يكتب���ه نوري ثاب���ت يف جريدته )حبزبوز( 
يجد املرء اأن���ه كان يهدف ويق�سد بنكاته املرحة 
واأمثاله ال�سعبية م���ن اأغرا�ش اجتماعية ومرام 
�سيا�سي���ة ووطنية.. وال عج���ب اأن ينتهج نوري 
ثاب���ت هذا االأ�سلوب يف كتاباته وهو اأحد طالب 
ال�ساع���ر الوطن���ي مع���روف الر�س���ايف الفكرية 

وم���ن مريدي���ه وحمبي���ه املخل�س���ني، له���ذا كان 
يعت���رب الكتابة م�سوؤولي���ة اأخالقية ووطنية تقع 
عل���ى عاتق اأ�سحاب الفكر الن���ري وحملة االأقالم 
احل���رة النزيه���ة وعل���ى كل م���ن يت�س���دى بقلمه 
ول�سانه يف معاجلة الق�سايا العامة يف الظروف 
ال�س���اذة ويف ظل اال�ستعم���ار واال�ستبداد.. فقد 
دف���ع هذا ال�سحف���ي احلر ال�سريبة ع���ن كتاباته 
النقدي���ة الت���ي كان ين�سرها يف بع����ش اجلرائد 
الوطنية باأ�سم���اء م�ستعارة، ت���ارة با�سم )خجه 
خان( وت���ارة با�سم )ج���دوع بن دوخ���ه( فف�سل 
املع���ارف  وزارة  يف  التعليمي���ة  وظيفت���ه  م���ن 
اآنذاك ع���ام 1933.. ولكن هذا الف�سل مل ي�سكت 
ن���وري ثابت ومينعه من الكتاب���ة.. قام باإ�سدار 
جريدة واأختار لها اأ�سم اأحد الفكهني امل�سهورين 
يف بغ���داد وه���و )احم���د حبزبز( �ساح���ب املثل 
البغدادي امل�سهور )جفيان �سر مال عليوي(، وله 
ق�س���ة طويلة مع هذا املث���ل ال ي�سعى املجال هنا 
م���ن ذكرها، فنعود ونق���ول اأن ن���وري ثابت قام 

بتحوير اأ�سم )حبزب���ز( اإىل )حبزبوز( ف�سارت 
جريدت���ه الفكاهية ت�سدر حت���ت اأ�سم )حبزبوز( 
ب���دال من نوري ثاب���ت.. فكان اختي���اره اختيارا 
موفقا، الأن احم���د حبزبز كان �سخ�سية معروفة 
يف االأو�س���اط ال�سعبية بح�س���ن الفكاهة وبداهة 
النكت���ة والأن اجلريدة يف االأ�سا����ش هي جريدة 
وباأ�سل���وب  العام���ة  بال�س���وؤون  تعن���ي  فكاهي���ة 
�سعبي ب�سيط يفهم���ه اخلا�ش والعام عن طريق 
�س���رد احلكايات واالأمثال ال�سعبي���ة القريبة اإىل 

فهم القارئ الب�سيط.
فقد ا�ستخ���دم حبزبوز )نوري ثابت( خمزونات 
فكره م���ن الرتاث ال�سعب���ي العراقي يف معاجلة 
امل�س���اكل االجتماعي���ة امللحة وف�س���ح االأ�ساليب 
اال�ستعماري���ة امللتوي���ة وخ���داع رج���ال احلك���م 
ف���كان  الب���الد،  اأم���ور  ت�سي���ري  يف  وال�سيا�س���ة 
به���ذا يدق اإ�سف���ني نقاداته يف ج�س���م اال�ستعمار 
والتخل���ف االجتماعي وال�سيا�س���ي من اأول عدد 
اأ�س���دره م���ن جريدت���ه )حبزب���وز( ع���ام 1931 
وحت���ى ع���ام 1938، وهو العام ال���ذي فارق يف 
اأواخ���ره احلي���اة ب���داء ال�س���ل وه���و يف ريعان 
الع���ام الواح���د  ال���ذي كان مل يتج���اوز  �سباب���ه 
واالأربع���ني. اأورد هن���ا ه���ذا املث���ل ك�ساه���د على 
قدرت���ه عل���ى ا�ستخ���دام املاأث���ورات واحلكايات 
ال�سعبي���ة يف االأغرا�ش ال�سيا�سية واالجتماعية 

التي يعاجلها يف كتاباته.

احلكاية ال�سعبية التي كانت �سائدة اآنذاك هي:
حبابه ما تكل �سي
تاكل منني دب�سي

تاكل جدر �سيخ حم�سي
تاكل ب�ستوكه طر�سي

حبابه ما تاكل �سي
الدب�سي: هو الرقي.

ثم كت���ب حبزبوز معلق���ا ما معن���اه: اأن االنكليز 
ال يري���دون �سيئا م���ن وجودهم يف بالدنا – كما 
يدع���ون – فه���م كحباب���ة ما ت���اكل �سيئ���ًا �سوى 
اأنهم يري���دون اأن ن�سع ق�سما من اأرا�سينا حتت 
ت�سرفه���م لبناء مع�سك���رات جلنودهم ومطارات 
لطائراته���م ويري���دون احل�س���ول عل���ى امتي���از 
ا�ستخراج النفط م���ن اأرا�سينا ل�سالح �سركاتهم 
ومل���دة زمنية تزي���د على ن�سف ق���رن لقاء ح�سة 
�سغ���رية للعراقي���ني وكذل���ك يري���دون االأ�سراف 
وال�س���كك  العراقي���ة  البحري���ة  املوان���ئ  عل���ى 
احلديدي���ة مقاب���ل قرو����ش تقدمه���ا للحكومة.. 
وهكذا نرى بريطاني���ا قد ح�سلت على كل �سيء 
وتقول احلباب���ة ما تاكل �سي. وبه���ذا االأ�سلوب 
الب�سي���ط كان حبزب���وز )ن���وري ثاب���ت( يف�سح 
اأ�سالي���ب اال�ستعم���ار ومن �سانده���م اآنذاك ونفذ 
خمططاته���م عل���ى �سفح���ات جريدت���ه الهزلي���ة 

)حبزبوز(..
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تعتممر الفكاهة غممذاء ال غنى عنممه للروح، مثل 

املوسمميقى واالدب وهممي فممن ال يحسممنه كل 

شممخص وليس مبقدور أي فرد ان يكون فكهًا، 

وبغممداد عجممت بالكثر من الظرفمماء يف مطلع 

القرن العرشين، وكانت تعقد مجالس وندوات 

خاصممة بهممؤالء الظرفاء يتبادلممون فيها النكات 

وكان الجمهممور البغدادي يطممرب لها ويتناقلها 

يف مجالسممه الخاصة وكان الهممدف منها انتقاد 

بعض العممادات غر املستحسممنة يف املجتمع 

و اصالح وتقويم ممما أعوج من أمور الدولة يف 

ذلك الوقت،

ــي  ــائ ــط عــــدنــــان ال

من أعالم بغداد..

 نوري ثابت حبزبوز



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

7

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4029( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )28( 
أيلول 2017

العدد )4029( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )28( 
أيلول 2017

ـــــدر الــــحــــيــــدر ـــــي ح

حفل����ت ال�سحافة العراقية بالكثري من االأمناط.. 
فاىل جانب ال�سحافة اجلادة كانت هناك �سحافة 
�ساخرة.. ولعل جريدة )حبزبوز( التي ا�سدرها 
ال�سحف����ي املقتدر نوري ثاب����ت من اهمها... وقد 
كان ن����وري ثاب����ت من الرواد االأوائ����ل يف تاريخ 

ال�سحافة العراقية.. خا�سة الهزلية منها .

 �سيئ عن ت�ريخ الكت�بة 
ال�س�خرة:

� ُعرفت الكتابة ال�ساخرة كا�سلوب للتعبريوالنقد 
من����ذ الع�س����ور القدمي����ة، وه����ذا النوع م����ن الفن 
ي�سمى بف����ن االإلتفاف الإي�سال ر�سالة ممنوعة... 
فالكتاب����ة ال�ساخ����رة ول����دت م����ن بط����ون التاريخ 
الع�س����ر  ولي����دة  ولي�س����ت  الق����دم  من����ذ  العرب����ي 

احلديث،
ففي الع�سر العبا�س����ي كانت املقامات التي كتبها 

احلريري وبديع الزمان الهمداين 
�سجعًا لنقد احلاالت ال�ساذة وال�سخرية منها،وال 
نرتوي م����ن اجلاحظ يف كتابات����ه ال�ساخرة مثل 
كت����اب البخ����الء ور�سائل����ه ال�ساخ����رة الناب�س����ة 
باملتع����ة والطراف����ة فحني مل يجد م����ن ي�سخر منه 
م����ا كان يرتدد يف ان يجعل م����ن نف�سه مو�سوعاُ 
لل�سخري����ة املق�س����ودة، كذلك جن����د ال�سخرية يف 
ر�سال����ة الغف����ران الأب����ي ع����الء املعري وعن����د ابن 
اجل����وزي يف كتابه )اخبار احلمقى واملغفلني(.. 
من هنا يتبني لنا ان الكتابة ال�ساخرة ا�ستخدمت 
كم�سن����د يتك����ئ علي����ه الكات����ب احل����ر بق�س����د نقد 
وتق����ومي النفو�ش، م����ن ممار�ساٍت �س����اذة �ساعت 
يف املجتم����ع اأو اعوجاج ال ميك����ن االإف�ساح عنه 
علن����ًا ب�سبب مان����ٍع ما.. وهك����ذا ا�ستمرت الكتابة 

ال�ساخرة اىل يومنا هذا 

 نوري ث�بت )مولده وحت�سيله 
الدرا�سي( :

� ولد ن���وري ثابت املع���روف ب )حبزبوز( يف عام 
1887 يف ال�سليمانية.

واكم���ل درا�ست���ه االعدادية يف بغ���داد وانتقل اىل 
املدر�سة احلربية يف ا�ستانة وتخرج منها �سابطًا. 
وح���ارب يف احل���رب العاملي���ة االوىل وقات���ل يف 

معركة )چنه قلعه( 
ال�سهرية وجرح يف رجله وعاد اىل بغداد وا�ستغل 

معلمًا يف مدر�سة اجلعفرية..
واعج���ب بالف���ن امل�سرحي فا�سبح ممث���اًل واخريًا 

اهتدى اىل ال�سحافة...
تويف يف بغداد عام 1938 ودفن فيها 

 بداي�ت عمله يف الكت�بة 
ال�س�خرة :

� كان���ت بداي���ات عم���ل ن���وري ثاب���ت يف ال�سحافة 
حمررًا يف جريدة الكرخ التي كان �ساحبها 

)املال عب���ود الكرخي( ع���ام 1927 كذلك كان ين�سر 
يف جريدة البالد اآنذاك 

وكان يكت���ب املق���االت باأ�سماء وتواقي���ع م�ستعارة 
منها :

� ابن ثابت
� ابو ثابت 
� ابو احمد 

� جدوع ابن دوخه 
� بياع �سراي 

� خادمكم املعلوم
� غ�سيم.... واأحمد حبزبز 

* هل تاأثر نوري ثابت، يف جمال الكتابة ال�ساخرة 
باإجتاه �سيا�سي حمدد؟ :

� رمب���ا كان قد تاأثر مبا كانت تكتبه بع�ش ال�سحف 
الرتكية ال�ساخرة..فقد كان

عل���ى ات�سال مع �سحيفة )قره قوز( الفكاهية التي 
ت�سدر با�سطنبول. 

ام���ا عن تاأثره باإجت���اه �سيا�سي حمدد فيجيب على 
ذلك بنف�سه يف جريدة حبزبوز 

قائ���اًل : )احل���ف بامل�سناية مال خ�س���ر اليا�ش انني 
حزب � �سز(

واحلقيق���ة ان امل�سناية لي�ست مرق���دًا وال امامًا بل 
مو�سع للبالمة على �ساطئ دجلة 

يف بغ���داد... ون�ستطي���ع ان نق���ول ان���ه كان كاتبًا 
اجتماعيًا وطنيًا �ساخرًا.

*)حبزبوز( يبدو ا�سمًا غريبًا..من اأين جاءت هذه 
الت�سمية؟

� ه���ذه الت�سمي���ة كني���ة ل�سخ�سية بغدادي���ة �سعبية 
يدعى احمد حبزب���ز، كان يف حياته �سريرًا �سكريًا 
تخ�س���ى النا����ش �س���ره.. وكان خنج���ره الطوي���ل 
ال يف���ارق نطاق���ه.. وم���ع ذل���ك كان فكه���ًا �سري���ع 
البديهي���ة ال تفوت���ه النكت���ه اذا ح�س���رت.. وم���ن 
طرائف���ه عندما اجربه مالعلي���وي ان يوؤدي �سالة 
الفج���ر قال : ا�سل���ي �سالة الفج���ر ركعتني چفيان 
�س���ر املالعليوي.. و�س���ار قوله هذا مث���اًل بغداديًا 

متداواًل.
 �سدور العدد االول من حبزبوز :

������ حبزبوز جريدة فنية فكاهي���ة ا�سبوعية �ساخرة 
ت�سدركل يوم ثالثاء..

وقد �سدرالعدد االول من منها يف 29 / 9 / 1931 
وكان���ت تعتم���د عل���ى ف���ن الكاريكاتريوالتعليقات 

الالذعة يف نقد االو�ساع ال�سلبية يف البلد.
ال�سابن���در يف �س���ارع  ف���وق مقه���ى  وكان مقره���ا 

املتنبي...

يذكر انه قبل اأيام م���ن �سدور العدد االأول تعر�ش 
نوري ثابت رئي�ش حتريرها 

ملحاول���ة اغتي���ال م���ن قب���ل �سخ����ش اطل���ق علي���ه 
النار وه���ويف فندق مبنطق���ة احليدرخانه ببغداد 
فاأخطاأه والذ بالفرار.. فب���داأ اال�سدار بنقد الذع.. 

حيث ن�سر ر�سمًا كاريكاترييًا
يظه���ر فيه مبالب����ش الفر�سان ممتطي���ًا )طوب ابو 
خزام���ه( وقد حمل قلمًا طوياًل بداًل من رمح.. كتب 
فيه عبارة )�سيارة حبزبوز اجلديدة وقلمه ال�سيال( 
وحتت الكاريكاتري �سوؤال موجه حلبزبوز يقول : 
�سنو هاي.. ا�سو حبزبوز راكب طوب ابو خزامه؟ 

تريد ت�سري مثل ال�سلطان مراد؟
فيجيب حبزبوز : ال موالنه.. ما دام ابن�ش اوتيل 
ان�سرب �س���ت ر�سا�سات فمّنا وغ���ادي.. قررت ما 
ارك���ب بعربانه او �سيارة.. ب���ل اخذت هذا الطوب 
م���ن وزارة الدفاع حتى اجتول علي���ه.. هم م�ساألة 
اقت�سادية وه���م يلهم الرتاب ي�سري ب���ارود ويلهم 

حجر ي�سري دان )اي قنابل( اريد رجال يتقدم.
� وكم���ا ه���و معلوم لدى اه���ايل بغ���داد القدامى ان 
ط���وب اب���و خزام���ه كان مدفعًا قدميًا م���ن خملفات 
الق���رن الثامن ع�س���ر )العهد العثم���اين( وقد و�سع 
وكان  امللك���ي..  العه���د  يف  الدف���اع  وزارة  ام���ام 
النا����ش وخا�س���ة الن�س���اء يحملون ل���ه النذور يف 
طل���ب املعج���زات الت���ي يحققه���ا االأولياء....ومن 
تل���ك املعج���زات الت���ي كان يعتقد بها الع���وام : انه 
عندم���ا نفد عت���اد اجلندرمه م���ن القنابل كان طوب 
ابو خزامه يلهم الرتاب ثم يحوله اىل بارود ويلهم 

احلجر ويحوله اىل قنابل يطلقها على االعداء..
وكانت ل���ه قد�سية اآنذاك اذ كان���ت الن�ساء يق�سدنه 

يف طلب املراد وكان يحلها لهن..!!!!
وق���د كت���ب ط���ه �س���امل م�سرحية ع���ن ه���ذا الطوب 

يتحدث فيها عما ا�سيع حوله من معجزات.

 من طرائف نوري ث�بت 
)حبزبوز(

� كان لن���وري ثاب���ت �سدي���ق يعمل )نع���ل بند( يف 
حملة )القاتر خانه( ببغداد 

جل����ش عن���ده مرة بع���د انته���اء دوامه م���ن مدر�سة 
اجلعفري���ة.. فتف���اءل ب���ه الرج���ل اذ تواك���ب عليه 
الزبائ���ن.. وعندما ودعه ن���وري ثابت قا�سدا بيته 
يف حملة بني �سعيد..قال له )النعل بند( : عود ُمّر 

علينه باچر ا�ستاذ نوري.. ف�ساأله ملاذا؟
اجاب النعل بند : ك�ستك خري علينه.. اليوم دكينه 

على ك�ستك هوايه نعلچات.
* وختام���ا البد من ذك���ر ا�سماء عراقي���ة برزت يف 

جمال ال�سحافة ال�ساخرة :
� ب���رز يف العراق العديد من ه���وؤالء الكتاب ا�سافًة 
ل�سح���ف اعتم���دت ه���ذا النوع م���ن الكتاب���ة.. فمن 
االق���الم الفكاهية الرائدة املرح���وم �سادق االأزدي 

�ساحب جملة 
)قرندل(ع���ام 1947 وعب���د اجلب���ار وهب���ي )اب���و 

�سعيد(يف احتاد ال�سعب عام 1959 
بل���د  ب���اء(  )ال���ف  جمل���ة  يف  الفرح���ان  وداود 
�ساع���د بل���د نازل..وعبد الغن���ي املالح ال���ذي كان 
بداي���ة  مه���ذار( يف  يكت���ب يف)التاآخ���ي / عم���ود 
ال�سبعيني���ات.. ومم���ا كتبه االخ���ري يف نقد ال�سعر 
املنثور اوالن���ر امل�سعور كم���ا كان ي�سميه.. ودعا 
ملعاجلته كما تعالج احلنط���ة امل�سمومة يف حينها، 

ما يلي :
)اكلن���ا حفن���ة الزئب���ق.. وكانت كيل���ة الطحان يف 
الزورق.. تكيل الن���ر م�سعورًا فال تقلق.. اكلناها 
مع الطر�س���ي حلفومًا.. هناك مغرب ال�سم�ش غدت 

ازار قم�ساين..
وكا�س���ات م���ن الوه���م ات���ت م���ن بي���ت ج���رياين.. 
كلوطر�س���ي.. كل���و عمب���ه.. عل���ى الچوب���ي عل���ى 
ال�سمبا(.وعلين���ا ان نذك���ر في�س���ل االعظم���ي وما 
كان يكتب���ه يف جريدةاجلمه���ور الريا�سي )فالفل 
وبهارات هندي���ه( يف ال�ستينيات وما يكتبه اليوم 

وجيه عبا�ش من عومله بالدهن احُلر .

عندم���ا ق���ال ن���وري ثاب���ت يف يف جري���دة حبزب���وز 
اليا����ش  خ�س���ر  م���ال  بامل�سناي���ة  )احل���ف  الهزلي���ة 
انن���ي ح���زب - �س���ز( كان ذل���ك طبع���ا من ب���اب الهزل 
احلبزب���وزي، فامل�سناي���ة لي�س���ت مرق���دا وال امام���ا، 
ب���ل امل�سناي���ة عادة مو�س���ع على �ساط���يء على دجلة 
ين���زل اليه العاب���رون اىل ال�سفة االخ���رى من بغداد 
لك���ي يركن���وا البلم البغ���دادي او )الكف���ة( البغدادية 
الت���ي امنح���ت م���ن تاري���خ بغ���داد، وكان يف بغ���داد 
اآن���ذاك العديد من امل�سنايات، لهذا فان حبزبوز حلف 
بامل�سناية ولي����ش مبرقد الن هذا بع�ش حبزبوزيات 
ذاك الزم���ان. واحلقيق���ة ان���ه لي����ش من ال�سه���ل االآن 
التح���ري والكتابة عن كافة اجلرائد التي �سدرت يف 
العراق منذ تاأ�سي�ش امللكية حتى االآن، ويت�سمن ذلك 
جري���دة حبزبوز التي بقيت طري���ة يف الذاكرة ا�سما 
فق���ط ف���كل تل���ك الكتاب���ات احلبزبوزية  ق���د اندثرت 
لي����ش بفع���ل الزمن فقط ب���ل الهمالنا حف���ظ الرتاث. 
فاملع���روف يف اخلم�سين���ات ورمب���ا قبله���ا كان على 
�ساح���ب اي جري���دة او مطبوع ي�س���در يف العراق، 
ان ير�س���ل عدة ن�س���خ من العدد ال�س���ادر اىل مديرية 
االعالم العامة، ثم حلت وزارة االعالم يف عهد مابعد 
امللكي���ة، بيد ان العقلية العراقي���ة ال�سائدة اآنذاك وال  
ت���زال لي�ست مهتمة يف هذا ال�س���اأن، خا�سة على ذلك 
الكم الهائل من اال�سدارات واال�سانيد، وكان اهتمام 
ال�سلط���ات اآنذاك والتزال مهتمة مب���ا كان يكتب �سد 
ال�سلطات، لهذا مل تكن هناك ار�سفة وال حفظ وكانت 
ترم���ى يف �سالل املهمالت. باالظافة اىل ذلك فان عهد 
�س���دام اللعني ق�سى على كل م���اكان من خملفات من 
العهود ال�سابقة معت���ربا اياه اثم من عمل ال�سيطان. 
ام���ا يف ع�سرن���ا ع�س���ر الطواع���ن الذي من���ر به يف 
العراق فلم يعد هناك مكتبة او ار�سيف او كر�سي من 
كرا�س���ي الدولة كله عاث به ال�س���راق، لهذا فلي�ش من 
ال�سه���ل ا�ستذكار املق���االت القيم���ة احلبزبوزية التي 

فرف�سة العراقيني يف جريدة حبزبوز، 

اتذكر جريدة حبزبوز وان���ا �سغري وكانت وال تزال 
قائمة يف ذهني فهي اجلريدة الفكاهية الوحيدة التي 
يتذكرها العراقيون الذين هم يف فوق اخلم�سني من 
اعماره���م، فالكث���ري من املج���الت الهزلي���ة يف بغداد 
كان���ت كالعادة التعمر كثريا، الن القيمني على الدولة 
يف كاف���ة مراحلها اليتحمولون نق���دا خا�سة اذا كان 
هزلي���ا، ومل يعم���ر منها طبعا اال جمل���ة قرندل. وقبل 
�سدور حبزب���وز 1931 كان هناك ع���دد من اجلرائد 
واملجالت اال�سبوعي���ة ال�ساحكة اال انها اختفت بعد 
ح���ني. اما جملة حبزبوز فال ت���زال قائمة يف ذاكرات 
الكثري من اهل العراق يعيدون بع�ش رواياتها منها 
م���ا ه���و حقيقي ومنها م���ا هو من ن�س���ج الهزليني من 

النا�ش الذين يرددونها يف املقاهي. 

ال�سحفي نوري ثابت خالق حبزبوز كان من الرواد 
االأوائل يف تاريخ ال�سحافة العراقية خا�سة الهزلية 
اذ ا�س���در جري���دة حبزب���وز يف 1931 وغدت االكر 
�سه���رة رغ���م �سدور هزلي���ات قبلها كجري���دة )كنا�ش 
ال�سوارع( التي ا�سدره���ا )ميخائيل تي�سي( يف عام 
1925 وكان���ت هزلي���ة حتم���ل يف مقدمته���ا �س���ورة 
لكنا����ش يحم���ل مكن�سته، وم���ن كتاب اله���زل يف تلك 
الف���رتة خلف �سوق���ي الداوودي وعبد الق���ادر املميز 

وتفرق���ت مقاالته���م يف اجلرائ���د التي �س���درت دون 
ار�سف���ة حكومي���ة. ومن م�ساه���ري تلك الف���رتة اي�سا 
ال�ساع���ر ال�سعب���ي امل���ال عب���ود الكرخ���ي يف جريدته 
وكان ين�سر فيه���ا ق�سائده ال�سعبية الهزلية واتذكره 
وانا يف الب�سرة يافعا، طويال ذو �سارب بيده ع�سا، 
يعتم���ر �س���دارة م���ن )اجل���ن( وه���ي ال�س���دارة التي 
اعتمره���ا رئي����ش ال���وزراء يا�س���ني الها�سم���ي وهي 
عراقي���ة ال�سن���ع اما �سدائ���ر القطيفة الت���ي يعتمرها 
النا����ش فكانت ت�ستورد من ايطاليا. ثم �سدرت جملة 
قرندل يف وقت متاأخر. كتب نوري ثابت مقاالته يف 
جريدة الب���الد بتوقيع اأ.حبزبوز وهو ا�سم خمت�سر 
ل�سق���ي بغ���دادي ا�سمه احم���د حبزب���وز، وكذلك ن�سر 
كتابات���ه يف جريدة الكرخ لل�ساعر ال�سعبي مال عبود 
الكرخ���ي بتوقيع )خج���ه خان( وكان ذل���ك يف مطلع 
�سباب���ه وقبل ان تكتمل لديه جتارب العمل ال�سحفي 

لتجعله يف ما بعد من اأكرب كتاب ال�سحافة.

 �س���اد ا�س���م جري���دة )حبزبوز( ب���ني النا����ش مهملني 
ا�س���م حمرره���ا ن���وري ثاب���ت 1897 - 1938 ال���ذي 
يعت���رب اأب���ا ل�سحاف���ة اله���زل يف الع���راق، وكان قبل 
�سدور جريدة حبزبوز يكتب يف ال�سحافة العراقية 
اآن���ذاك له���ذا عندم���ا �سدر الع���دد االول م���ن حبزبوز 
ع���ام 1931 كت���ب يق���ول )احلم���د لله وال�س���الة على 
خ���ري خلقه وبعد. يعلم الق���راء انني اكاتب ال�سحف 
العراقي���ة من���ذ ب�س���ع �سن���وات با�سم���اء م�ستع���ارة 
خمتلف���ة ف���كان االخ���ري منها”اأ.حبزبز”وم���ن بع���د 
ان �سايقتن���ي اجله���ات املعلومة � وه���ي حمقة بذلك � 
تقل����ش ه���ذا اال�س���م ف�س���ار”اأ. حبزبوز”وهو الذي 
عل���ى ما اعل���م ق�سى عل���ى حيات���ي يف الوظيفة ومن 
اجل ذلك اتخذته عنوان���ًا ل�سحيفتي هذه وكنت منذ 
زم���ن بعيد ا�سع���ر بالرغبة عن حي���اة التوظف راغبًا 
يف ال�سحاف���ة وال �سيما الفكاهية منه���ا. واحلمد لله 

عل���ى اخلامت���ة(. ثم يق���ول )ويذهب البع����ش مذهبا 
اخ���ر فيظنني”تقدمي”ل�سل���ة قراب���ة جتمعن���ي م���ع 
بع����ش رجال ه���ذا احلزب فاأنا اق�س���م لكم”بامل�سناية 
م���ال خ�س���ر اليا�ش”واق�س���م لك���م مب�سبح���ة مع���ايل 
الق�س���اب على انن���ي ل�ست كذل���ك اإذا مل يبق اال �سيء 
واح���د وهو انن���ي ال اإىل ه���وؤالء وال اإىل ه���وؤالء اأي 
بال ح���زب يعني”ح���زب �سز”وهنا اق�س���م لكم � وهو 
الق�س���م االخ���ري بحي���اة ال�سي���خ � عل���ى انن���ي ل�س���ت 
كذلك. اإذا م���ن انا وما هي نزعتي...؟! انا حبزبوز.. 
وحبزبوز فقط. خادم اجلمي���ع و�ساع وراء حت�سني 
�سحيفتي التي �ستكون فكاهية فنية فقط لعلي ا�سل 
به���ا حد ال�سح���ف امل�سرية وال�سورية مث���ل الفكاهة 

والك�سكول والدبور وامل�سحك املبكي(.    

يف اح���د االي���ام تعر�ش حبزبوز الط���الق الر�سا�ش 
علي���ه، فن�سر يف اجلريدة كاريكات���ريا عنه يظهر فيه 
مبالب�ش الفر�سان ممتطي���ا )طوب ابو خزامة(. وقد 
حمل بيده قلما طويال، بدال من رمح، كتب فيه عبارة  
)�سي���ارة حبزبوز اجلدي���دة وقلم���ه ال�سيال( وحتت 
الكاريكاتري �س���وؤال موجه حلبزب���وز )نوري ثابت( 
يقول: �سنو هاي. ا�سو راكب على طوب ابو خزامة؟ 
تري���د ت�سري مثل �سلط���ان مراد؟! فيجي���ب حبزبوز، 
ال موالن���ا! لك���ن م���ادام بن����ش اوتيل ان�س���رب �ست 
ر�سا�سات فمنا وغادي. قررت بعد ما اركب بعربانة 
او �سي���ارة... ب���ل اخ���ذت ه���ذا الط���وب م���ن وزارة 
الدف���اع حتى اجتول علي���ه!.. هم امل�ساأل���ة اقت�سادية 
الن معل���وم ح�سرتك���م ه���ذا يله���م ال���رتاب.. ي�س���ري 
بارود ويلهم احلجار ي�س���ري دان )اي قنابل(.. اريد 
رج���ال اللي يتجدم(. وطوب ابو خزامة من خملفات 
العثماني���ني كان مدفع���ا قدمي���ا م���ن خملف���ات القرن 
الثامن ع�س���ر تركه اجلندرم���ة العثمانيني مو�سوعا 
ام���ام وزارة الدف���اع وكان النا����ش خا�س���ة الن�س���اء 

يحملون له النذور يف طل���ب املعجزات التي يحققها 
االولي���اء ومن معجزات طوب ابو خزامة  انه عندما 
نفذ عتاد اجلندرمة العثمانيني من القنابل كان طوب 
ابو خزامة يلتهم الرتاب ثم يحوله اىل قنايل يطلقها 
عل���ى االعداء وكانت له قد�سية اآنذاك اذ كانت الن�ساء 
يق�سدنه يف طلب املراد وكان يحلها لهم!!!                                                                                                   

كان نوري ثابت يف حبزبوز على ات�سال مع ال�ساعر 
مع���روف الر�س���ايف وحمم���د بهجت االأث���ري والفكه 
�سفي���ق �سليم���ان واذ جائ���ت جري���دة حبزب���وز يف 
بداي���ات النظام امللك���ي العراقي، فانه���ا كانت حتمل 
الكثري م���ن االنطباعات الرتكي���ة، وكان نوري ثابت 
عل���ى ات�سال م���ع �سحيفة )قره ك���وز( الفكاهية التي 
كان���ت ت�س���در يف ا�سطنب���ول اآنذاك، يف ع���ام 1936 
الغت الدولة الق���اب )با�سا، بيك، افن���دي.. وغريها( 
العثماني���ة اال�س���ول فراأحوا يفت�سون ع���ن بدائل لها 
اقرتح �ساح���ب حبزبوز )امل�سيط���ر( تعريبا ال�سلها 
االنكلي���زي )م�سرت(، اورد ع���دة ا�ستعماالت �ساحكة 
له���ا ومنه���ا خماطب���ا زوجت���ه )امل�سيط���رة ام الولد!! 
من ف�سل���ج انطيني �سوّيه م���ي(. والواقع ان الكثري 
من النا����ش يف الب�سرة كانوا يقولون )اجا امل�سطر( 
اي امل�س���رت. هناك العدد العديد من الطرف واملقاالت 
واالحداث الهزلية التي كتبت يف حبزبوز احدى درر 
الع���راق يف ع�سر فريد، بيد ان���ى لنا احل�سول عليها 
فلم يكن هناك عملي���ات )غوغلة( احلافظة لكل دقيقة 
يف احلا�سر التي تغ���دو تاريخا، الغوغلة احلا�سرة 
ب���زت ما كتب���ه املوؤرخون من ك���ذب يف املا�سي الذي 
جعلن���اه فيما بع���د حقائقا ال �سك فيه���ا. الزلنا نحمل 
مورث���ات اال�ستخف���اف باحلا�س���ر ثم ج���اء الطاعون 
االخري حي���ث �سرقت املكتب���ات والدواوين ومل يبق 
وثيق���ة تاريخي���ة وال كت���اب اال دمر او ح���رق او بيع 
يف اال�س���واق بابخ����ش االثمان. فيا له م���ن طاعون.                                                                                                                                           

حبزبوز والصحافة الساخرة

عندما أقسم حبزبوز:

)احلف بالمسناية مال خضر الياس انني 
شـــمـــانـــيحزب سز( ـــــا  ـــــوم ت   

 ت�رونت�  -ع�ض� احتاد امل�ؤرخني العرب 

ن�ري ثابت وا�ضرة طربة
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توطئ����ة: حار الباحث����ون يف و�س����ع تعريف دقيق 
لكلمة الفكاهة، وذلك لكرة االنواع التي تت�سمنها 
واختالفها فيما بينه����ا. اذ ت�سمل ال�سخرية واللذع 
والتهك����م والهج����اء، والن����ادرة والدعاب����ة واملزاح 
والنكت����ة. والتوري����ة والهزل والت�سوي����ر ال�ساخر 
ان����واع  ارق����ى  ه����ي  )الكاريكاتري(.وال�سخري����ة 
الفكاه����ة، مل����ا حتتاج من ذكاء، وخف����ة ومكر، وهي 
لذل����ك اداة دقيق����ة يف اي����دي الفال�سف����ة والكت����اب 
والفنان����ني الذي����ن يه����زاأون باخلراف����ات والعقائد 
دخل����ت  اخلاطئة.وق����د  وال�سلوكي����ات  املنحرف����ة 
ال�سخرية اىل معظم الفنون، ومنذ قرون وقرون. 
فف����ي االدب العرب����ي الق����دمي جنده����ا تبت����دىء يف 
هجائي����ات )عبي����د ب����ن االبر�����ش( وال تنته����ي يف 
هجائي����ات )املتنبي( الالذعة. ذل����ك يف ال�سعر، كما 
نراه����ا نرا يف ما خلفه لن����ا اجلاحظ يف ما اورده 
ع����ن البخ����الء واملعلم����ني وغري ذل����ك. وجندها يف 
ت����راث االدب العامل����ي الروائ����ي ممثل����ة يف روائع 
لال�سب����اين  كي�س����وت(  )دون  كرواي����ة  االعم����ال 
)املفت�����ش(  و  امليت����ة(  و)النفو�����ش  )�سرفانت�����ش( 
للرو�س����ي )غوغول( ويف معظم اعم����ال االمريكي 

)مارك توين(.
وجنده����ا يف امل�س����رح، من����ذ الق����دم يف كوميديات 
)ار�سطوف����ان( التي جتمع بني الب����ذاءة وال�سخب 
ا�س����اف  ال����ذي  الراق����ي.. اىل )مولي����ري(  والفك����ر 
للكوميدي����ا نغمات م����ن املاأ�ساة و�سقاه����ا من فكره 
الواع����ي احلزي����ن.. كع����دو الب�س����ر ودون ج����وان 
وطرط����وف... الخ وجندها اي�س����ا يف كوميديات 

ت�سيخوف وبرنارد�سو وبرخت، وغريهم.
الق����رن  بن����ت  ال�سينم����ا  اىل  ال�سخري����ة  وت�سلل����ت 
الع�سري����ن، فاجنبت من خالل ه����ذا االقرتان اعظم 
ال�ساخري����ن )�س����اريل �سابل����ن( ال����ذي ب����داأ مهرجا 
وانته����ى فيل�سوفا ومبدعا من خالل دجمه لل�سحك 

والبكاء يف اعماله ال�ساخرة.
ومن����ذ الق����دم اي�س����ا دخل����ت ال�سخري����ة اىل فن����ون 
الت�سكي����ل نحتا ور�سم����ا وخزفا اال انه����ا اليوم يف 
الر�س����م ا�س����د اقرتان����ا ال�سب����اب عديدة لع����ل اهمها 
�سهولة ممار�سة الر�سم، و�سرعة اجنازه وب�ساطة 
ادوات����ه و�سهول����ة نقله����ا قيا�سا بالنح����ت واخلزف 
وحت����ى احلف����ر.. ه����ذا االق����رتان ب����ني ال�سخري����ة 
والفنون الت�سكيلي����ة واملق�سود منها الر�سم غالبا، 

اجنب )فن الكاريكاتري(.
والكاريكات����ري به����ذا املعن����ى، ف����ن ق����دمي ج����دا ن�ساأ 
بن�سوء االن�سان على االر�ش، حيث الزالت كهوف 
)كام����ربل( يف فرن�س����ا وكه����وف جن����وب اجلزائ����ر 
حتتفظ ومنذ ثالثني الف �سنة م�ست. على العديد 
من ر�سومات ان�سان الع�سر احلجري، ذات النزعة 

الكاريكاتريية الوا�سحة.
كم����ا جن����د يف االث����ار الفني����ة حل�س����ارات وادي 
الرافدي����ن. كال�سومري����ة واال�سوري����ة والبابلي����ة 
ج����ذورا وا�سح����ة للكاريكات����ري وكذل����ك احل����ال 
بالن�سبة للح�سارة الفرعونية وبقية احل�سارات 
القدمي����ة االخرى كما عرف����ت احل�سارة العربية 
اال�سالمي����ة، الر�س����م ال�ساخ����ر حي����ث جن����د يف 

ر�سومات الوا�سطي الكثري مما يدل على ذلك.
ويف ع�سر النه�سة ر�سم الفنان دافن�سي الكثري 

من التخطيطات الكاريكاتريية، ثم انت�سر و�ساع 

بعد ذلك يف اوروبا.. اال انه مل يوظف يف الدعاية 
واجل����دل ك�س����الح، اال يف ع�سر اال�س����الح الديني 

بتاأثري )مارتن لوثر( يف املانيا.
ومن����ذ ذل����ك التاري����خ، تعاظم����ت اهميت����ه وتو�سع 
وانت�سر جماهرييا بف�س����ل تطور و�سائل الطباعة 
وال�سحاف����ة.. كم����ا تط����ورت مفاهيم����ه وا�ساليب����ه 
تط����ورا كب����ريا يف الق����رن الع�سري����ن، فل����م يعد فن 
اال�سح����اك اخلايل من اله����دف. كما مل يبق معزوال 
عن تطورات احلركات الت�سكيلية وثوراتها. حيث 
اندم����ج يف خ�سمها وا�ستوع����ب بطريقته ا�ستلهام 

جديدها.
ومنذ بدايات الق����رن الع�سرين تو�سع الكاريكاتري 
وتفرع. ومل تعد ال�سحف ميدانه الوحيد. فقد دخل 
ال�سينما والتلفزيون عرب افالم الر�سوم املتحركة. 
مثلما ظه����رت ر�س����وم ال�سرائط الهزلي����ة امل�سورة 
)CDMICS( التي تعتم����د الكاريكاتري ا�سا�سًا 
كم����ا ا�ستخ����دم يف ت�سامي����م االعالن����ات والعل����ب 
واملالب�����ش واللع����ب. ور�س����وم الكت����ب املدر�سي����ة. 
والزال الطريق امام الكاريكاتري مفتوحا للدخول 
جم����االت  اىل 

جديدة.
وق����د بداأ االهتم����ام بالكاريكاتري يت�س����ع عامليًا بعد 
احل����رب العاملي����ة الثاني����ة. حي����ث يج����ري توثيق����ه 
ودرا�ست����ه وتقييم����ه. يف العدي����د م����ن دول الع����امل 
كفرن�سا وبريطاني����ا والواليات املتحدة االمريكية 
وغريه����ا. كم����ا راح����ت اغلبي����ة متاحفه����ا الكب����رية 

تقتني ر�سوم الكاريكاتري.
ر�سم الكاريكاتري وال�سحافة

يف عام 1830م ا�سدر ال�سحفي والر�سام والطباع 
الفرن�س����ي امل�سهور )�سارل فليب����ون( اول �سحيفة 
هزلي����ة م�سورة يف العامل تعتمد الكاريكاتري مادة 
ا�سا�سي����ة فيه����ا.. وق����د ا�سماه����ا )الكاريكاتور( ثم 
م����ا لب����ث ان تبعها با�س����دار �سحيف����ة كاريكاتريية 
اخ����رى ا�سماه����ا )�ساريف����اري(، وباال�سافة اىل ما 
كان ين�سره فيهما م����ن ر�سومه الكاريكاتريية، فقد 
ا�ستع����ان بالر�س����ام العبقري )دوميي����ه( يف الر�سم 
لهم����ا اي�سا.. ومنذ ه����ذا التاريخ بداأت العالقة بني 
الكاريكاتري وال�سحافة ب�سكلها الع�سري املعروف 

تقوى وت�ستد وتنت�سر �سريعا يف كل دول العامل.
ر�سم الكاريكاتري املعا�سر يف العراق

برغم ان ال�سحافة 

دخل����ت اىل الع����راق يف الع����ام 1869 ال����ذي �سه����د 
والدة اول �سحيف����ة عراقية. ه����ي جريدة الزوراء 
الت����ي ا�س�سه����ا وايل بغداد مدحت با�س����ا. ثم والدة 
جريدة املو�سل ع����ام 1885 وجريدة الب�سرة عام 
1889.. اال ان ه����ذه ال�سحف مل تكن تن�سر �سورا 
ناهيك عن الكاريكاتري وفيما تال ذلك. وما بني عام 
1908 واخري����ات عام 1933 �س����درت يف العراق 
ت�سعون جملة ومائتان وث����الث ع�سرة جريدة بني 
�سيا�سية وادبية وفكاهية.. فكان جمموع املجالت 

واجلرائد ثلثمئة وثالث خالل هذه احلقبة.
وم����ن ب����ني كل ه����ذا الع����دد الكب����ري م����ن ال�سح����ف 
واملج����الت مل ت�سدر �س����وى جري����دة كاريكاتريية 
واح����دة. هي جري����دة حبزب����وز التي �س����در العدد 
االول منه����ا يف 29 ايلول 1931 وهو وقت متاأخر 
لظهور الكاريكات����ري يف العراق قيا�سا مب�سر مثال 
الت����ي عرف����ت �سحافته����ا الكاريكاتري من����ذ اواخر 

القرن التا�سع ع�سر.
فلماذا تاأخر الكاريكاتري يف الظهور على �سفحات 

ال�سحف العراقية كل هذا الوقت الطويل؟
يعزو بع�ش املهتمني بالكتابة عن تاريخ ال�سحافة 
الهزلي����ة والكاريكات����ري يف الع����راق ا�سب����اب ه����ذا 
التاأخ����ر اىل ام����ور عدي����دة، ف����� )روفائي����ل بط����ي( 
يق����ول ان ال�سخ�سي����ة العراقي����ة ج����ادة بطبيعتها 
بعيدة عن روح الفكاهة، خالفا )مثال( لل�سخ�سية 
امل�سري����ة املطبوع����ة بامل����رح والفكاه����ة، ه����ذا يف 
اجلان����ب االجتماع����ي... ام����ا يف اجلان����ب الفني، 
فيقول، ان الكاريكاتري والكتابة الهزلية مبعناهما 
الع�س����ري. فنان����ان جدي����دان يف تلك الف����رتة على 
العراق.. وع����دم ظهورهما مبكرا يعود لعدم توفر 

ال�سروط املو�سوعية لظهورهما انذاك.
اما جميل اجلبوري فيعزو �سبب جدية ال�سخ�سية 
العراقي����ة وابتعادها ع����ن روح الفكاهة واملرح اىل 
ك����رة ما م����ر بالع����راق م����ن ماآ�ش وحم����ن ونكبات 
واالمرا�����ش  واالوبئ����ة  الغ����زو  ج����راء  ووي����الت 
واخط����ار الفي�سان����ات... مما طبع حي����اة العراقي 
بطاب����ع ج����اد ال يخل����و م����ن �سم����ات احل����زن واالمل 
مم����ا انعك�ش على امثال ال�سع����ب واقواله واغانيه 
واهازيجه حتى النكتة العراقية، ات�سفت بالغ�سة 

املكبوتة وال�سخرية املريرة.
وم����ع اتفاقنا التام على �سحة هذا الكالم.. لكننا ال 
يجب ان نغفل اهمي����ة العامل التقني وعدم توفره 
ك�سب����ب رئي�س����ي يف تاأخر ظه����ور الكاريكاتري يف 

ال�سحافة العراقية.
فعندم����ا ب����داأ ه����ذا الف����ن بالظه����ور واالنت�س����ار يف 
�سحافة العامل املتقدم منذ ثالثينيات القرن التا�سع 
ع�س����ر. كان الع����راق والي����ات عثماني����ة مل تدخله����ا 
املطابع اال يف العقود االخرية لذلك القرن.. وحتى 
ه����ذه املطابع كانت حجرية ومتخلف����ة تكنولوجيا 

عن مثيالتها يف تركيا و�سوريا ولبنان وم�سر..
وحت����ى تطب����ع املطاب����ع الت����ي كانت موج����ودة يف 
الع����راق ان����ذاك �س����ورا او عناوي����ن ثابت����ة.. كان 
ا�سحاب ال�سح����ف واملطاب����ع ي�ستعينون مبعامل 
)الزنكغ����راف( املوجودة يف ا�سطنب����ول. وبعدها 
تل����ك املوج����ودة يف لبن����ان ل�سن����ع الكالئ�����ش لتلك 
ال�سور والعناوين.. اذ ان اول )زنكغراف( حملي 
تاأ�س�����ش يف الع����راق ع����ام 1930، لذل����ك نالحظ ان 

الكاريكاتير في الصحافة العراقية 
وجريدة حبزبوز

معظم ال�سحف العراقية قبل العام 1930 كانت 
�سب����ه خالية م����ن ال�س����ور والر�س����وم.. والقليل 
املن�س����ور منه����ا كان يكل����ف ا�سح����اب ال�سح����ف 
غالي����ًا. الن كالئ�سه����ا ت�سن����ع خارج الع����راق كما 

ذكرنا..
اذن فخول )الزنكغراف( اىل العراق عام 1930 
العراقي����ة،  ال�سح����ف  يف  ال�س����ور  ن�س����ر  ات����اح 
وبالت����ايل وف����ر الفر�س����ة لظه����ور الكاريكاتري.. 
وهذا ما حدث بالفعل.. اذ تاأ�س�ست اول �سحيفة 
كاريكاتريي����ة يف العراق وه����ي جريدة حبزبوز 
ع����ام 1931 اي بع����د ع����ام واح����د م����ن تاأ�سي�����ش 
اول معم����ل للزنكغ����راف يف بغ����داد وه����و معمل 

)زنكغراف الربق(.
وق����د توفر مع بداي����ة عقد الثالثيني����ات العن�سر 
الفن����ي املتمث����ل بالر�سامني حي����ث كانت احلركة 
الت�سكيلي����ة يف الع����راق قد بداأت ت�س����ب متطلعة 
اىل ما حولها لالخذ با�سباب التطور والن�سوج 
عل����ى ايدي ع����دد من الفنانني اهمه����م عبداجلبار 
حمم����ود و�سع����اد �سلي����م وفائ����ق ح�س����ن وعط����ا 
اح����د  الكاريكات����ري  وكان  وغريه����م  �س����ربي. 
اجلوان����ب الت�سكيلي����ة الت����ي ا�ستهوته����م، حيث 
�سكل����ت اعماله����م الت����ي ن�سروه����ا يف حبزب����وز 
البداي����ات االوىل له����ذا الف����ن يف الع����راق.. وال 
يفوتن����ا اأن نن����وه اىل ان املرح����وم ن����وري ثابت 
ن�س����ر  كاريكاتريي����ا  ر�سام����ا  اي�س����ا  كان  نف�س����ه 
اعمال����ه يف جريدت����ه، فكان بحق يكت����ب وير�سم 

الكاريكاتري بجدارة.
اول ر�س����م كاريكات����ريي يف تاري����خ ال�سحاف����ة 

العراقية كان مو�سوعه )االنفالت االأمني(!
تطل����ق �سفة )الكاريكاتري االيجازي( على اغلب 
ر�سوم الكاريكاتري التي تن�سرها ال�سحف والتي 
تغط����ي احداثا او تعلق عليها بتكثيف وايجاز.. 
ولوح����ة الكاريكاتري الكامل����ة موؤلفة بال�سرورة 
من عنا�س����ر عدة هي: 1. اخل����ط. 2. الكتلة. 3. 
الف����راغ. 4. الل����ون. 5. احلرك����ة. 6. املفارق����ة. 
7. املبالغ����ة. 8. املو�س����وع. 9. امل�سم����ون. 10. 

الهدف. 11. التعليق.
ال�سح����ف  جمل����دات  يف  البح����ث  خ����الل  وم����ن 
العراقي����ة القدمي����ة والفكاهي����ة منه����ا بالذات مت 
التاأك����د م����ن ان اول ر�س����م كاريكات����ري ايج����ازي 
عراقي �سميم ويحتوي كامل العنا�سر املذكورة 
اع����اله. ظه����ر يف ال�سحافة العراقي����ة هو للفنان 
)عبداجلبار حممود( ن�سر على ال�سفحة االوىل 
للع����دد االول من جري����دة حبزبوز التي ا�سدرها 
املرح����وم نوري ثاب����ت بتاري����خ 29/9/1931، 
وي�س����ور ه����ذا الر�س����م الكاريكات����ريي �سخ�س����ا 
ه����و )ن����وري ثابت نف�س����ه امللقب حبزب����وز( وقد 
ظه����ر مبالب�����ش الفر�س����ان ممتطي����ا )ط����وب ابو 
خزام����ة امل�سه����ور فلكلوري����ا يف الع����راق(. وق����د 
حم����ل بيده قلما طوي����ال، كناية عن رمح الفار�ش 
وكالهما �سالح. وقد توجه بنظراته وابت�سامته 
ال�ساخ����رة اىل القراء. وفوق الكاريكاتري تعليق 
هو )�سي����ارة حبزبوز اجلديدة وقلم����ه ال�سيال( 

وحتت الكاريكاتري حوار من �سوؤال وجواب.
ال�س����وؤال موجه حلبزبوز )ن����وري ثابت( يقول: 

�سنو هاي.
حبزب����وز؟ ا�سو راك����ب على طوب اب����و خزامة؟ 

تريد ت�سري مثل �سلطان مراد؟!
ويجي����ب حبزب����وز � ال موالنا! لكن م����ادام بن�ش 
اوتي����ل ان�سرب �س����ت ر�سا�سات فمن����ا وغادي. 
ق����ررت بع����د ما ارك����ب بعربانة او �سي����ارة... بل 
اخ����ذت ه����ذا الط����وب م����ن وزارة الدف����اع حت����ى 
اجتول عليه!.. هم امل�ساألة اقت�سادية الن معلوم 
ح�سرتك����م ه����ذا يله����م ال����رتاب.. ي�س����ري بارود 
ويله����م احلجار ي�س����ري دان )اي قناب����ل(.. اريد 

رجال اللي يتجدم.
وكان املرح����وم )نوري ثابت( قد تعر�ش قبل ان 
ي�س����در جريدته بايام قليل����ة وبينما كان يجل�ش 

يف )اوتي����ل م����ا �س����اء الل����ه( الواق����ع يف حمل����ة 
احليدرخان����ة يف �س����ارع الر�سي����د. اىل حماولة 
اغتي����ال من قب����ل �سخ�ش اطلق علي����ه الر�سا�ش 

فاأخطاأه. ثم فر هاربًا.
ووا�س����ح ان ه����ذا الر�سم يحت����وي كامل عنا�سر 
الكاريكاتري م����ن خط وكتلة وف����راغ ومو�سوع 
جن����د  كم����ا  ال�ساحك����ة،  املفارق����ات  ويعتم����د 
املبالغ����ة وا�سحة يف مف����ردات الر�سم والتعليق 
وبالنتيجة، فلهذا الكاريكاتري م�سمون انتقادي 
يغمز من قناة اجلهات االمنية )انذاك( التي بلغ 
من �سعفها ان تركت القتلة ي�سرحون وميرحون 

على هواهم.
مم����ا يوج����ب على املواط����ن ان يحت����اط ويتوىل 

حماية نف�سه بنف�سه.
وانه����ا ملفارق����ة حق����ا ان يب����داأ الكاريكات����ري اول 
م����ا يب����داأ م�سواره قب����ل خم�س����ة و�سبع����ني عاما 
بالت�سدي ملو�س����وع التدهور االمني. كما يفعل 
الي����وم وهو يق����ارع االره����اب واالنفالت االمني 

على �سفحات ال�سحف.
وقبل �سدور حبزب����وز ب�سنوات.. كان املرحوم 
)ميخائيل تي�سي( قد ا�س����در عام 1925 جريدة 
هزلية �سماها )كنا�ش ال�سوارع( كانت حتمل مع 
ا�سمه����ا الثابت، �سورة مر�سوم����ة لكنا�ش يحمل 
مكن�ست����ه.. وكان����ت ه����ذه الر�سم����ة.. ال�س����ورة 

الوحيدة يف اجلريدة.
وتتك����رر يف كل ع����دد. ويف كل االحوال ال ميكن 
لنا اعتبارها كاريكاتريا كامال. النها عالوة على 
توا�س����ع ر�سمه����ا، تفتق����ر اىل عن�س����ر املفارق����ة، 
وه����ي يف اح�س����ن االحوال، �س����ورة تو�سيحية 
ال غ����ري، مثله����ا مثل غريه����ا من الر�س����وم القليلة 
الت����ي كانت ترافق عناوي����ن بع�ش ال�سحف قبل 
الثالثينيات، ويوؤكد ه����ذا قول املرحوم اال�ستاذ 
�س����ادق االزدي، �ساحب جمل����ة )قرندل(.. )قبل 
�سدور حبزبوز يف ايلول 1931 كانت اجلرائد 
واملجالت اال�سبوعية ال�ساحكة ال تعرف ال�سور 
الكاريكاتريي����ة اال يف بع�����ش عناوينه����ا الثابتة 
وتقت�س����ر على وجه رجل او امراة. وهكذا �ساأن 
بع�ش اجلرائد مثل )كنا�����ش ال�سوارع( والكرخ 
والكرخ����ي.. وامل����ال.. وجح����اا الرومي وغريها 

الكثري(.
لذا نعود فنوؤكد باننا نعترب تاريخ 29/9/1931 
هو يوم والدة الكاريكاتري العراقي )وهو اي�سا 
تاريخ �س����دور اول عدد من �سحيف����ة حبزبوز( 

لال�سباب التالية:
1. الر�سم الذي ن�سرته حبزبوز يف هذا التاريخ 
ر�سم����ا  يعت����رب  االوىل  �سفحته����ا  �س����در  عل����ى 
كاريكاترييا ايجازيا كام����ال باملفهوم الع�سري. 
واملو�س����وع  الر�س����م  عنا�س����ر  يت�سم����ن  الن����ه 
واملفارقة واملبالغة ثم امل�سمون والهدف. والتي 

مبجموعها ت�سكل عنا�سر الكاريكاتري.
2. ق����ام بر�سم هذا الكاريكات����ري فنان عراقي هو 

)عبداجلبار حممود(.
3. مف����ردات ه����ذا الر�سم الكاريكات����ريي وفكرته 

عراقية خال�سة.
4. ه����ذا الكاريكات����ري ن�س����ر عل����ى غ����الف الع����دد 
االول م����ن �سحيف����ة عراقي����ة ه����ي حبزب����وز يف 
29/9/1931 ويح����دث هذا اول مرة يف تاريخ 

ال�سحافة العراقية انذاك..
ويوؤك����د كل م����ا ذهبن����ا الي����ه تويل ال�سي����د جميل 
اجلب����وري يف كتابة )حبزب����وز( حني يذكر )لقد 
كان����ت حبزب����وز( اول جري����دة عراقي����ة وظف����ت 

الر�سوم الكاريكاتريية فيما تن�سره(.
وقد القت جريدة حبزبوز جناحا كبريا ورواجا 
مل ت�سبقه����ا اليه �سحيفة اخ����رى بف�سل ادخالها 
ال�سحاف����ة  عل����ى  جدي����دة  كم����ادة  للكاريكات����ري 
وحمرره����ا  �ساحبه����ا  قل����م  وبف�س����ل  العراقي����ة 
ال�ساخ����ر الفكه ن����وري ثابت )رحم����ه الله( حتى 

عدت جريدة ال�سعب االوىل بحق.

- ثورنا ال�سحايف 
- ايه... �سيدي حبزبوز 

- والتهون 
- اين �ساريل 7 �سنني ا�ستغل وياك وجنت 
اوف���ى واخل����ش م���ن كل ايل اكل���و نعمت���ك 

وجحدوهه مو متام.
- ا ي ابديني متام 

- واين ه�س���ه ا�سرتح���م منك ب���ان تاأذن يل 
بتق���دمي امتي���از جلري���دة ا�سبوعي���ة ا�سوة 

بالبقية.
- عجايب؟؟؟؟؟

- لي����ش عجاي���ب قاب���ل الذي���ن ا�سبحو يف 
م�س���اف ال�سحفي���ني اح�س���ن من���ي اذا همه 
الب�س���ني ق���وط اين الب����ش بوجن���ور واذا 
الب�سني مناظر باغ���ه اين الب�ش ذهبيه واذا 
ايكم�سون القلم باناملهم اين اكم�سه بظلفي 

واعطي القلم حقه اح�سن منهم.
- كل هذا �سحيح ولكن هناك �سروط يجب 

ان تتوفر بيك 
1- ان تكون عراقيا.

على را�سي وهاي ورق���ة اجلن�سية م�سجلة 
بدائرة البيطرة.

2- الزم عمرك اكر من 25 �سنة.
طي���ب اين من مات ابوي���ه �سنة 1918 رثاه 
امل���ال عب���ود الكرخي بق�سي���دة والل���ي كال 

بيهه 
وي���ن اودي �سجت���ه وفدان���ه......... ي���وم 

االك�سر يوم ع�ش ال�سانه 
جان ابذاك الوكت عمري 10 �سنني فاح�سب 
ح�سابك اليوم عربت ال 30 وا�ستحق نيابة 

مو �سحافه.

3- الزم اتك���ون غ���ري حمك���وم بجناية غري 
�سيا�سية او جنحة خملة بال�سرف.

هاي ا�سهل مايكون ه���ذه دائرة التحقيقات 
اجلنائي���ة )�سي. اأي. دي( وا�ساأل يف �سعبة 

طبع اال�سابع عن طبع ظلفي.
4- يج���ب ان تك���ون متخرج���ا م���ن مدر�سة 
عالي���ة وعن���دك �سه���اده وم���ن ذوي ال�سمعة 

احل�سنه 
اما م�ساألة ال�سمع���ة احل�سنة ف�سيدي اعرف 
بها من غريه واما م�ساألة الدرا�سة وال�سهادة 
فه���ذه ا�سه���ل مايكون اذه���ب اىل وحدة من 
الدول املجاورة وا�سرف جم فل�ش وجيبلك 

اح�سن �سهادة عالية وال�سالم.
5- يجب ان تكون غري موظف وغري ع�سو 

يف جمل�ش النواب.
احلمد لله اين النائب وال موظف.

6- يجب ان يكون لديك حمل اقامة!!
اجلامو����ش  زرائ���ب  يف  اقامت���ي  حم���ل   -
يف حمل���ة العوين���ة وهذا حم���ل عجزت كل 

ال�سلطات عن تغيري حمله!!!!
- هذه ال�سروط ال�سته يف قانون املطبوعات 

وماكو غريهه.
- ولق���د وجدتها متوفرة يف خادمكم املطيع 

)بحذف العني( 
- نعم 

ع���ن  رغم���ا  �سح���ايف  ا�س���ري  ان���ا  اذن   -
االنوف.

- ب����ش اك���و م�ساألة مهمه ومهم���ه جدا وهي 
انك )ذو قرنني(.

- �سي���دي يرحم موت���اك لتخليني اكول باع 
وا�سك الكاع!!!!!!

نوري ثابت وشروط 
الصحافة 

جريدة حبزبوز العدد 23 لعام 1931.

�ضامية طربة زوجة ن�ري ثابت مع �ضقيقها م�ضطفى

ن�ري ثابت مع ابنه 
ثابت وابن اخته 
الفنان خالد الق�ضاب
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   عندم����ا يذكر تاريخ ال�سحاف����ة تقفز اىل الذاكرة 
ا�سماء مع����دودة عدو ا�سابع اليد لعل نوري ثابت 
)حبزب����وز( واح����د من ابرزه����ا برغ����م ماتزخر به 
ال�سحافة العراقية من هذا اللون يف الع�سرينيات 
والثالثيني����ات من الق����رن الع�سرين مم����ا خلفه لنا 
كنا�����ش ال�سوارع - ميخائيل تي�سي - وعلوان ابو 
�سرارة - مو�سى ال�سابندر - وابو حمد - عبد القادر 
املمي����ز - وخلف �سوقي ال����داوودي - عراق �سلون 
ي�سوي����ك رقي - اما اذا كنت مم����ن يعنى بالفلكلور 
العراق����ي والبغدادي فان جري����دة )حبزبوز( تظل 
الينب����وع ال����ذي يفي�����ش علي����ك بالكث����ري والكث����ري 
برغ����م معا�سرته����ا امل����ال عب����ود الكرخ����ي ولنتاجه 
ال����ذي تناثر بني دواوينه و�سحف����ة التي ا�سدرها 
ومنها )الك����رخ(. و�سارع داء ال�سل الوبيل ثماين 
�سن����وات ظ����ل طولها ينزف دم����ا وي�سع����ل فلم ينل 
ذلك من حيويته ون�ساط����ه وظلت )حبزبوز( اكر 
من �سبع �سن����وات تبعث يف قرائها املرح والبهجة 
وال�سخري����ة والنقمة برغ����م انها كانت حت�سد عمر 

كاتبها بكل ق�سوة.

مل يك����ن ن����وري ثاب����ت بالرج����ل ال����ذي م����ر بحركة 
املجتم����ع العراقي يف الع�سريني����ات والثالثينيات 
مرورًا �سريعا.. لقد م����ر به وترك على وجهه اكر 

من ب�سمة.

حي�ة نوري ث�بت
ولد ن����وري ثاب����ت يف ال�سليمانية ع����ام 1898 يف 
االرج����ح الب عربي من حملة )بني �سعيد - �سارع 
الكف����اح( كان �سابط����ًا يف اجلي�ش العثماين برتبة 
)عقيد( ن�ساأ به����ا وتعلم اللغة الكردية قبل العربية 
فيه����ا ث����م ع����اد اب����وه اىل بغ����داد فادخل����ه املدر�سة 
الر�سدي����ة ثم االعدادية احلربية التي توؤهله حلمل 

رتبة )مالزم ثان(
واعلن����ت احلرب االوىل ي����وم كان نوري ثابت يف 
ال�سف املنتهي م����ن االعدادية احلربية فمنح رتبة 
مالزم ث����ان قبل تخرجه و�سب����ق اىل ميدان القتال 
وا�سه����م يف احلرب ب�سكل فعل����ي فجرح فيها ثالث 
م����رات وظل يحمل ر�سا�س����ة يف يده اليمنى حتى 
ع����ام 1924 عندم����ا اخرج����ت بجراح����ة اجريت له 
يف بغ����داد ويروي اال�ست����اذ م�سطفى على ان هذه 
الر�سا�سة اثرت يف يده بحيث انها ا�سطرته اىل 

ان مي�سك القلم ب�سكل غري طبيعي عند الكتابة.
وم����ا ان و�سع����ت احل����رب اوزاره����ا وان�سلخ����ت 
االقطار الت����ي اجربت على االن�س����واء حتت لواء 
االمرباطورية العثمانية بح����د ال�سيف حتى وجد 
نوري ثابت نف�سه يتوج����ه اىل وطنه ثانية لي�سع 

امكاناته يف خدمة تطويره.

العودة بعد احلرب
عاد نوري ثابت اىل بغداد فا�ستغل اوال مدر�سا يف 
املدر�س����ة اجلعفرية ثم التفي�����ش )وكانتا اهليتني( 
بعده����ا التحق ب����وزارة املعارف فع����ني مدر�سًا يف 
دار املعلمني االولية حيث ظهرت مواهبه فيها اأول 
مرة فلق����د تعهد احلركة الك�سفي����ة يف دار املعلمني 
وعندم����ا وجد ان االيع����ازات وتفا�سي����ل التدريب 
مازال����ت باللغ����ة الكردي����ة ا�سطل����ع برتجمتها اىل 
العربية. ويروي اال�ستاذ عبد املجيد ح�سن )وهو 
واحد من طالبه وقد زامله يف التدري�ش فيما بعد( 
ان مايت����داول من ايعازات )ي�ش... مي.. �سر.. اىل 

اليم����ني در... اىل الي�سار در... وهكذا( اىل يومنا 
ه����ذا كان يف�سل ماترجمه نوري ثايت من الرتكية 
اىل العربية. وكانت االنا�سيد التي تن�سد يف الدار 
وبع�����ش مدار�����ش بغ����داد يف اوائ����ل الع�سرينيات 
باللغ����ة الرتكي����ة وي����وم تن����ادى ال�سع����راء لنظ����م 
االنا�سي����د العربي����ة - والر�س����ايف احده����م انربى 
ن����وري ثابت لتلح����ني بع�سها م�ستفي����دًا من املامه 
الكبري باملو�سيقى ومن معرفته العزف على العود 

والكمان ولقد ظلت مدار�ش بغداد تردد ن�سيد :
بالقنا والق�سب         �سيد جمد العرب 

ومل يق�سر نوري ثابت ن�ساطه على هذين االمرين 
ب����ل تعداهما اىل كتاب����ة امل�سرحي����ات ال�ساخرة ثم 
امل�سارك����ة يف التمثي����ل بط����ال... عل����ى ان مهم����ات 
االخ����راج واملاكي����اج والديك����ور - عل����ى ب�ساطتها 
- كان����ت بعهدته اي�س����ا: وال ا�س����ك يف ان النقدات 
الالذعة الت����ي كان يوجهها نوري ثابت اىل احلكم 
م����ن خ����الل م�سرحيات����ه ه����ي الت����ي دع����ت النظ����ام 
وقت����ذاك اىل ان ي�سعه����ا يف ال�س����ف املعادي له... 
وه����ذا الت�سخي�����ش انته����ى به اىل النق����ل من الدار 
اىل االعدادي����ة املركزية مدر�س����ا فمعاونا ثم مبعدا 
اىل كرك����وك كمدير متو�سطة فيها.. لقد كان نوري 
ثاب����ت نقطة �س����وء.. جمموعة مواه����ب.... معينا 
يتدف����ق حيوية ون�ساط����ا وابداع����ا.. طاقات هائلة 

التعرف الكلل وامللل.

حك�ية داء ال�سل
ويف كرك����وك كانت الطامة الك����ربى التحق نوري 
ثابت بوظيفته كمدير متو�سطة كركوك وكان احد 
زمالئه م����ن املدر�سني م�سابا مبر�����ش ال�سل وكان 
ي����زوره، فلف����ت نظره )ع����ود( كان معلق����ا يف غرفة 
زميل����ه املري�ش وكان نوري ثابت عازفا ف�سال عما 
اذا كان ممن ي�سرب عليه فعلم انها زوجه فكان ان 
توط����دت العالقة بينه وب����ني زوج زميله املري�ش، 
ال�سي����د  يق����ول  بدائ����ه  املري�����ش  اال�ست����اذ  وم����ات 

م�سطف����ى ط����ربة ابن ع����م زوج����ه الثاني����ة وواحد 
من الر�سام����ني الكاريكاترييني جلريدة حبزبوز.. 
يق����ول ان اال�ست����اذ املري�����ش اب����دى رغب����ة يف ان 
يت����زوج ن����وري بزوج����ة ان واف����اه االج����ل وبرغم 
علمه ب����ان االرمل����ة احل�سن����اء هي االخ����رى كانت 
م�ساب����ة بال�سل اال ان جماله����ا الفائق اغرى نوري 
ثاب����ت بالزواج منها وبعد ا�سه����ر قليلة من زواجه 
بها ب����دت اعرا�ش املر�ش فكان عل����ى حد قوله )يد 
مت�سك الكا�ش واخرى مت�سك ال�سيكارة( وانتهزت 
ال�سلطة اللغط ال����ذي دار حول زواجه من االرملة 

احل�سناء فكان ان ف�سل من وظيفته عام 1931.

حك�ية الذيل
ال�سعي����د اىل  ن����وري  ع����ام 1930 وعن����د جم����يء 
احلرك����ة  ان  وقت����ذاك  ال�سلط����ة  �سع����رت  احلك����م 
الوطني����ة اخ����ذت تن�س����ط ب�س����كل ا�سبح����ت ت�سكل 
نوع����ا م����ن اخلطر ان ت����رك املج����ال له����ا الن تعمل 
وتن�س����ر وعيها وله����ذا اخذت تخطط م����ن اجل كم 
االف����واه ومن اج����ل ان تك�سب �سيئا م����ن ال�سرعية 
عل����ى ت�سرفاتها هذه اخذت ت�س����ن بع�ش املرا�سيم 
اجلائرة ومنها )الذيل( والذيل هذا هو ذيل قانون 
ان�سب����اط موظف����ي الدولة الذي �س����در عام 1931 
ف����كان �سحية ه����ذا )الذي����ل( الكثري م����ن املوظفني 
الذي����ن ال�سقت به����م �ستى التهم من اج����ل ابعادهم 
عن الوظائ����ف كممار�س����ة من ممار�س����ات ال�سغط 
عليه����م ل�سرفهم عن ال�سيا�س����ة وكل من ف�سل بهذا 
القان����ون كان يق����ال عن����ه )�سرب����ه الذي����ل( ي����روي 
اال�ست����اذ م�سطف����ى عل����ي يق����ول : كن����ا يف رحلة - 
وادي املرائ�����ش - انا وحبزب����وز و�سكري حممود 
احلم����داين فج����اء م����ن اخربن����ا بف�س����ل حبزب����وز 
فتوقعن����اه �سي�ستقبل الف�سل ب�سيء من احلزن او 
االمل اال انه رفع قدحه وطلب منا ان نرفع اقداحنا 
لن�س����رب نخب )الذيل( وفرح عجيب يغمره بحيث 
ان����ه طلب من امل�سوري����ن ان ي�سورونا بالته فكان 

ان ن�س����ر هذه ال�سورة يف واح����د من اعداد ال�سنة 
االوىل جلري����دة حبزب����وز ون�سرها حت����ت عنوان 

)هكذا ا�ستقبلنا الذيل(.
الك����رخ  جري����دة  يف  ثاب����ت  ن����وري  مان�س����ره  ان 
)مذكرات خج����ة خان( ومان�سره يف جريدة البالد 
)ه����زل وتفكهة( هو مادعا ال�سلطة لف�سله فاتخذت 
حكاية زواجه ذريعة علما بان زواجه هذا طبيعي 
وم�سرع. ويقول اال�ستاذ م�سطفى علي اين �سالته 
ع����ن �سر فرحه بهذا الف�سل فاجاب اىل متى )خجة 
خ����ان... جدوع اب����ن دوخية... خادمك����م املعلوم( 
اريد ان اطلع للنا�ش على حقيقتي.. اكتب واعري 

ال�سلطة بكل ما اوتيت من قدرة و�سجاعة.

جريدة حبز بوز
وال ا�س����ك يف ان����ه كان قد خطط ال�س����دار جريدته 
حبزي����وز اثن����اء م����اكان موظف����ا وان����ه كان يتمنى 
الف�سل ليتاح له تنفيذ رغبته وعاد اىل بغداد ليعد 
الع����دة ال�سدار جري����دة اال ان خ�سومه ت�سدوا له 
النه����م يعرفون ج����راأة ن����وري ثاب����ت وقدرته على 
تعريته����م وتعرية احلكم ال����ذي ين�سرونه وكانت 
ثمة عالق����ة تربط نوري ثابت بفائ����ق �ساكر )امني 
ل����ه  حميم����ا  �سديق����ا  وكان  يوم����ذاك(  العا�سم����ة 
فتو�س����ط الدكت����ور فائ����ق ل����دى ال�سلط����ة فمنحت����ه 
امتي����ازا ال�سدار جريدة ويبدو ان ال�سلطة منحته 
ه����ذا االمتياز بعد ان اخذت من����ه املوائيق على ان 
تك����ون �سحيف����ة م�ستقل����ة التنتم����ي الي حزب من 
االحزاب املت�سارعة وقت����ذاك وب�سكل �سدر العدد 
)االول( م����ن جريدته)حبزب����وز( وفيه����ا يق����ول : 
))ان ه����ذه ال�سحيف����ة فكاهي����ة ادبي����ة فني����ة بحته 
عل����ى طول العالق����ة لها توبة ا�ستغف����ر الله العظيم 
بال�سيا�سة واالحزاب مطلقا. تختلف الظنون على 
مبدئ����ي وحتوم ال�سك����وك حول نزعت����ي لذا اردت 
ان ازيح ال�ست����ار واقدم نف�سي برزانة اىل القراء. 
يراين البع�ش كث����ري االت�سال با�سخا�ش الوزارة 
احلاليني معجبا برئي�سه����م ال�ساب فيظنني عهدي 
)من�س����وب اىل ح����زب العهد ال����ذي يراأ�س����ه يا�سني 
الها�سم����ي(. ويف احلقيق����ة انن����ي اق�س����م بق�سبان 
احلدي����د يف البالك����ون املعه����ود)كان اقطاب حزب 
العه����د يلتق����ون يف عي����ادة الدكت����ور فائ����ق �ساك����ر 
له����م(  مكان����ا  البالك����ون  �سرفت����ه  م����ن  ويتخ����ذون 
عل����ى انن����ي ل�س����ت ذاك. ويرين البع�����ش اكتب يف 
جري����دة االخاء الوطني و�سدي����د االعجاب بادمغة 
االخائي����ني فيظنن����ي اخائي����ا )من�س����وب اىل حزب 
االخ����اء الذي يراأ�سه يا�س����ني الها�سمي( وانا اق�سم 
لكم بالبيان الها�سمي )ن�سبة اىل يا�سني الها�سمي( 
الرفي����ع وبرتب����ة الكي����الين )ويعن����ي ر�سي����د عايل 
الكي����الين معتمد حزب االخ����اء( املقد�س����ة ين�سب 
م����ن هذه الزي����ارات على انني ل�س����ت هذا. ويذهب 
البع�����ش مذهبا اخر فيظنني تقدميا )من�سوب اىل 
حزب التقدمي الذي يرا�سه عبد املح�سن ال�سعدون( 
ل�سلة قرابة جتمعني مع بع�ش رجال هذا احلزب 
)ويعني عبد العزيز الق�ساب زوج اخته الذي كان 
واح����دا من اقط����اب حزب التق����دم( فان����ا اق�سم لكم 
)بامل�سناية مال( م�سناة خ�سر اليا�ش )م�سريا اىل 
م�سناة( دار يو�سف ال�سويدي حيث يلتقي اع�ساء 
حزب التقدم واق�سم لكم مب�سبحة معايل الق�ساب 
)يعني عبد العزيز( على انني ل�ست كذلك. ويراين 
البع�ش اتظاهر بالوطنية املتطرفة وادغدغ احيانا 
حملة الكري����ات )حيث تقع ال�سف����ارة الربيطانية( 

فيظنني من احلزب الوطن����ي فانا اق�سم لكم بجبة 
مع����ايل جعفر اب����و التمن واقبل االي����ادي البع�سة 
ل����كل من حمم����ود رام����ز واالخ الب����دري )وكالهما 
م����ن اقطاب احل����زب الوطني( فاق����ول )هو منهم(. 
ويذه����ب فري����ق اخ����ر مذهبا بعي����دا نح����و املا�سي 
فيظنني من احلزب احلر العراقي املحروم والكل 
يعلم انني ما�سربت )لكمة( يف الرتجمانية )حيث 
ب�ست����ان عبد الرحمن النقي����ب رئي�ش احلزب احلر 
)وال تناول����ت طعام االفط����ار يف ليايل رم�سان يف 
الدركاه )دركاه ال الكيالين(. اذن مل يبق اال �سيء 
واحد وهو انني ال اىل هوؤالء اي االحزاب........

يعن����ي )حزب �س����ز( وهن����ا اق�سم لكم وه����و الق�سم 
االخ����ري بحي����اة ال�سي����خ عل����ي )واظنه م����ن اعوان 
اجلواه����ري يف واح����دة م����ن �سحفه(عل����ى انن����ي 
ل�س����ت كذلك. اذن من انا؟ وما نزعتي؟ انا حبزبوز 
وحبزبوز فقط خادم اجلميع و�ساع وراء حت�سني 
�سحيفت����ي التي �ستكون فكاهية فنية ولعلي ا�سل 
به����ا اىل حد ال�سح����ف امل�سري����ة او ال�سورية مثل 
الفكاه����ة والك�سك����ول والدب����ور وامل�سحك املبكي. 
وعلى الله وحده اتكايل وهو خري معني ون�سري.     
اأ- حبزبوز وقد بقيت جريدة حبزبوز ت�سدر حتى 
عام 1938 حيث توقفت قبيل وفاته بقليل بعد ان 
ا�ستدت علي����ه وطاأة املر�ش فطرحت����ه يف الفرا�ش 
واقعدت����ه عن الكتابة. عل����ى ان نوري ثابت مل يف 
بوع����ده ال����ذي قطع����ه على نف�س����ه م����ن ان جريدته 
بعي����دة عن ال�سيا�سة فلق����د كانت واىل يوم حجبها 
�سوطا قا�سيا الهب ظه����ور رجال ال�سلطة وعراهم 

ب�سكل جريء مل ي�سبق له مثيل من قبل.

ال�سل واخلمرة التهم� حي�ته
مل ي���دم زواج ن���وري ثاب���ت طوي���ال فق���د توفي���ت 
زوجته جراء مر����ش ومل تخلف وعاد نوري ثابت 
عازب���ا م���رة اخ���رى وبق���ي ف���رتة ق�س���رية قاربت 
ال�سنتني تزوج بعدها من ابنة خالته �سامية طربة 
وكان���ت طالبة يف ال�سف الث���اين املتو�سط فرتكت 
املدر�س���ة واثناء زواجه منها نقل داء ال�سل الكامن 
في���ه اليه���ا فا�سيبت ه���ي االخرى به ث���م نقلته اىل 
اختها فا�سيب���ت به هي االخرى كذلك ومن زواجه 
الث���اين رزق بول���د ا�سماه ثابت وله���ذا ا�ستهر بني 
ا�سدقائ���ه وحمبي���ه باب���ي ثابت. ومل يع����ش ثابت 
اك���ر من �ستة ا�سهر مات بعدها بذات ال�سحايا فلم 
يخلف نوري ول���دا غريه ولقد عملت زوجته مايف 
و�سعه���ا الن ت�سد نوري ثابت اىل البيت وان تهيئ 
له االجواء الن يعمل وينتج اال انه كان مرهقا فهو 
وح���ده يكتب جريدته بكاملها اليعاونه يف الكتابة 
احد �س���وى م�س���رف واحد عل���ى االم���ور االدارية 
واملالي���ة وكان ي�سطلع بهذه املهمة يف بداية االمر 
ال�سي���د حامت الكرخ���ي ابن املال عب���ود والذي جاء 
بع���ده نا�سر جرجي����ش الذي بق���ي مالزما له حتى 
احتجابه���ا نهائيا ع���ام 1938. وبرغ���م مر�سه فقد 
كان معاق���را للخمرة كت���ب مرة عام 1936 يقول ما 
ملخ�سه: انه بع���د ان ينتهي من عمله يف اجلريدة 
يف ال�ساعة الثامن���ة م�ساء يرتك مكتبه اىل واحدة 
م���ن احلان���ات ويظل ي�س���رب حتى منت�س���ف الليل 
حي���ث ينتقل بعدها م���ن ملهى اىل مله���ى واليعود 
اىل بيته اال يف �ساعة متاخرة من الليل ويف العام 
نف�س���ه - ع���ام 1936 - ادرك ان اخلم���رة �ستلته���م 
حيات���ه وانها ا�سعف���ت ج�سمه م���ن مقاومة مر�سه 
ال�سل فقرر ال�سف���ر اىل بيت الله احلرام لعل احلج 
يك���ون رادعا له ع���ن �سربها فرحل ع���ن طريق الرب 
وعاد م���رة ثانية فع���اد ي�سربها بنف����ش النهم حتى 
طرح���ه مر�سه يف الفرا�ش وم���ات يف الثاين ع�سر 

من ت�سرين االول عام 1938.
كان ن���وري ثاب���ت عربيا يعت���ز بعروبته اىل درجة 
كب���رية فمقاالت���ه الت���ي كان ين�سره���ا خ���ري موؤ�سر 
ملعتق���ده ماكان ينبه ال�سلط���ة اىل اغفالها لكثري من 
االم���ور التي مت�ش عروب���ة القطر منه���ا الوظائف 
واالنكلي���ز  الهن���ود  بع����ش  ي�سغله���ا  كان  الت���ي 
واالجان���ب كما ان ل���ه دورا كب���ريا يف التظاهرات 
التي قامت يف املو�سل اثناء اثارة م�سكلة املو�سل 
يروي اال�ست���اذ عبد املجيد ح�سن فيقول : - عندما 

اثريت م�سكلة املو�سل كان عبد العزيز مت�سرفا له 
وله���ذا �سمن ن���وري ثابت جان���ب ال�سلطة لعالقته 
باملت�س���رف )وكان زوج اخته( فتوجه نوري ثابت 
م���ن بغداد اىل املو�سل واخذ ينب���ه اهلها و�سبابها 
اىل خطورة دعوى تركيا ون�سط يف ح�سد ال�سباب 
للتظاه���رات كم���ا الف ع���دة متثيلي���ات وقدمها يف 
مدار����ش املو�سل ومثل فيها. ونظم �ساعر املو�سل 
ا�سماعي���ل حق���ي ف���رج مدر����ش اللغ���ة العربية يف 

متو�سطة املو�سل ن�سيدا مطلعه:
ل�ست يامو�س���ل اال     دار عز وكرامة فلحنه نوري 
ثاب���ت واخذ املتظاهرون والط���الب ين�سدونه. اما 
موقف���ه م���ن االحزاب الت���ي كان���ت ان���ذاك )التقدم 
-العهد-االخاء-احلر-الوطن���ي( فل���م ينتم اىل اي 
منه���ا ويبدو يل انه كان ي�سعر باأن انتماءه قد يقيد 
حركت���ه يف العم���ل ال�سيا�سي وقد ي�سب���ب للبع�ش 
نوعا من االحراج اال ان ذلك اليعني انه مل يتعاطف 
م���ع اي منها والذي اظن���ه كان يتعاطف مع احلزب 

الوطني الذي كان يرا�سه جعفر ابو التمن. 

 م����رة وج����د رجل����ني يتخا�سمان ح����ول بغل �سخم 
كل منهم����ا يدعيه لنف�سه ويدع����ي انه �ساحبه ومر 
بهم����ا احمد حبزب����ز فا�ستوقفاه ليحكم����اه يف امر 
البغ����ل فحك����م بينهما بع����د ان اخذ املواثي����ق منها 
عل����ى الر�سى بحكمه وما ان ق����ال حكمه حتى عادا 
للخ�سام مرة اخ����رى فحاول ان يرتكهما ومي�سي 
ل�ساأن����ه فا�ستبقياه واحلا عليه بالبقاء حتى تنتهي 
اخل�سوم����ة فما كان منه اال ان اخرج �سكينة وذبح 

البغل ثم تركهما و�ساأنهما.
ويج����دوا ان احم����د حبزب����ز م����ن اقرب����اء ام نوري 
ثاب����ت والت����ي هي م����ن عائل����ة )ط����ربة( البغدادية 
املعروفة وكان الحم����د حبزبز اب ورع تقي يدعى 
)م����ال عليوي( وقد انك����ر على ولده احم����د �سلوكه 
ه����ذا فجعل ير�سده ويهدي����ه اىل الطريق ال�سواب 
وم����ازال به حتى �سحب����ه يف �سبيحة احد االعياد 
كما ي�سلى معه �س����الة العيد فاذعن احمد ور�سخ 
ام����ام احلاح)ابيه وما ان اذن امل����وؤذن بالنا�ش اىل 
ال�سالة حتى رفع احمد حبزبز يديه )لينوي( كما 

)ينوي( غريه وقاٌ :
ونوي����ت ا�سل����ي ركعت����ني جفي����ان �سر م����ال علوي 
ف�سرب����ه امل�سل����ون واخرجوه م����ن امل�سجد وذهب 
قول����ه ه����ذا مثال يدرج عل����ى ال�سن����ة العراقيني منذ 

ذلك العهد.

ا�سم�وؤه امل�ستع�رة
ا�ستخدم نوري ثابت اربعة ا�سماء م�ستعارة خوفا 
من بط�ش ال�سلطة وقتذاك والتي كانت حترم على 
املوظفني الكتابة يف ال�سح����ف واملجالت لت�سمن 
لنف�سها جتميد الطبقة املتعلمة واملثقفة و�سلها من 

ن�سر الوعي او ف�سح ا�ساليبها يف احلكم
فلق����د ا�ستخ����دم اال�س����م امل�ستعار )خج����ة خان( يف 
جري����دة )الكرخ( التي ا�سدرها املال عبود الكرخي 
ع����ام 1927 وق����د روى اب����ن اخي����ه ال�سي����د �سكيب 
ناج����ي )املوظ����ف يف دي����وان الرقابة املالي����ة العام 
والذي تعه����د برتيبته عمه نوري بع����د وفاة ابيه( 
ان كتابات����ه يف جريدة الكرخ كان����ت جمانا ودون 

لقاء
وا�ستخ����دم اال�سم امل�ستعار )ج����دوع بن دوخه( و 
)خادمك����م املعل����وم( و )اأ. حبزب����ز( وال����ذي تطور 

فيما بعد فا�سبح )اأ. حبزبز(.

عالقته بروف�ئيل بطي
كان روفائي����ل بطي قد ن�سر مقاال يف جريدة البالد 
ع����ام 1936 يحي����ى فيه جري����دة حبزب����وز ملنا�سبة 

مرور خم�ش �سنوات على �سدورها جاء فيه:
جري����دة  ال����روح  اخلفيف����ة  الزميل����ة  )دخل����ت 
حبزبوز0الهزلية اال�سبوعية يف �سنتها اخلام�سة 
وم����ن العجي����ب ان الت�ستطي����ع جري����دة الب����الد ان 
تق����ول كلم����ة اط����راء يف حبزب����وز الكات����ب الهزال 
اللبق حيث قد ولد هذا الكاتب الذكي وترعرع يف 
جريدح البالد ف�سجلت ل����ه جملدات ال�سنة االوىل 
منه����ا ا�سم����ا ذهبي����ا يف  النق����د ال�سيا�س����ي الب����ارع 

واال�س����الح االجتماعي القوم����ي وال جتوز �سهادة 
االطراء يف احد االن�سباء(

فكتب نوري ثابت يرد عليه ويقول :
اخلام�س����ة  ال�سن����ة   202 الع����دد  )حبزب����وز 

)1936/1/31
ه����ذه هي الكلمة ال�سريف����ة املتوا�سعة التي اهدانا 
اياه����ا اال�ست����اذ روفائي����ل بط����ي ملنا�سب����ة دخولنا 
ال�سن����ة اخلام�س����ة فوددن����ا ان نذك����ر للق����راء �سيئا 
م����ن تاريخ حبزي����وز الن ح�س����رة اال�ستاذ تعر�ش 
للتاري����خ بقول����ه : - )حي����ث ول����د ه����ذا الكاتب يف 

جريدة البالد( 
اجتمع����ت واال�ست����اذ روفائيل بطي قبي����ل �سدور 
جري����دة البالد يف جمل�ش اال�ست����اذ الر�سايف كنت 
حين����ذاك موظف����ا يف وزارة املع����ارف )قل����ت : كان 
مدر�سا يف االعدادية املركزية( ولكن هذه الوظيفة 
كان����ت المتنعن����ي ع����ن الكتاب����ة بع�����ش املوا�سيع 

الهزلية با�سماء م�ستعارة مثل :
)ج����دوع ابن دوخ����ة( و )خجة خ����ان( و )خادمكم 

املعلوم( وغري ذلك فقال اال�ستاذ روفائيل بطي :
- انا راح ا�سدر جريدة با�سم )البالد( 

- موفق ان �ساء الله
- ولكنني اريد معاونتك

- مثل اي�ش؟
- مقاالت هزلية حتت عنوان )هزل وتفكه(

- ممنون... ولكن انا ال اكتب )ببال�ش(
- يعني تريد فلو�ش 

- طبع����ا وذلك ال اين مفل�ش وامن����ا اريد ان اعطي 
در�س����ا للكت����اب العراقي����ني يف ان الكات����ب اليتعب 

قلمه )ببال�ش(
- انا حا�سر 

- ا�سكرك وانا حا�سر 
وهك����ذا اتفقت مع اال�ستاذ ف�س����درت جريدة البالد 
وه����ي حتمل مق����اال هزليال يف باب )ه����زل وتفكه( 
وكان عنوان����ه )كل �س����يء بح�ساب����ه( )واخرتت له 
ا�سم����ا م�ستع����ارا )اأ. حبزب����ز( اخذته م����ن املرحوم 
)احم����د حبزب����ز( )احم����د حبزب����ز( اح����د الفكه����ني 
امل�سهورين ببغداد وابت����داأت بالكتابة اعتبارا من 
الع����دد االول الذي �سدر من جري����دة البالد ببغداد 

يوم 25 ت�سرين االول �سنة 1929
ماذك����ره ن����وري ثابت كان حمقا في����ه اذ ان مل يولد 
ككاتاب يف جريدة البالد وال يف اية جريدة اخرى 
فه����و يكت����ب التمثيلي����ات الهازل����ة و ال�ساخرة منذ 
اوائ����ك الع�سرينيات وعندما و�سل����ت مقاالته اىل 
ال�سح����ف التي كان����ت ت�سدر وقتذاك ع����ام 1925 
كانت �سهرة نوري ثاب����ت ككاتب وا�سعة ولو تهياأ 
ل����ك ان تق����راأ مقاالته )مذك����رات خجة خ����ان( التي 
ن�سره����ا يف جري����دة الك����رخ ع����ام 1927 لوجدتها 
مق����االت ا�ساب����ت كث����ريا م����ن الن�س����وج ول����و انك 
قارنتها مبا كتبه ع����ام 1937 او اوائل عام 1938 

لوجدت الفرق �سئيال جدا
نوري ثابت ا�ساب ن�سجا كبريا فيما تركه لنا من 
االدب �سحف����ي �ساخر ولقد حاول كثري من الكتاب 
مم����ن عا�س����روه او ج����اءوا بع����ده كتاب����ة املقال����ة 
ال�سحفي����ة ال�ساخ����رة اال انه����م م����ا ا�ساب����وا الذي 
ا�سابه نوري ثابت... لقد كان كاتبا متاألقا مل جتد 

ال�سحافة العراقية اىل يومنا هذا مبثيل له.
ويب����دو ان نوري ثاب����ت بداأ الكتاب����ة يف ال�سحف 
ع����ام 1925 فق����د ن�س����ر يف جري����دة الك����رخ )العدد 
التا�سع - 14 اذار 1927( مقاال حتت عنوان )وقد 

المني يف حب �سعبي عقاربي( قال فيه:
)تركت الكتابة وك�س����رت الرياع منذ �سنة ون�سف 
الم����ن قلة الب�ساعة الهزلية - وعندي منها مايكفي 
لتبلي����ط ال�س����ارع الع����ام با�سبوع����ني - وال من قلة 
اجل����راأة االدبي����ة... ولك����ن لك����رة اال�سغ����ال التي 

اعتقدها انفع للمجتمع من الهزل(
لق����د اخطاأ اال�ستاذ روفائيل بط����ي عندما قال )ولد 

هذا الكاتب يف جريدة البالد(
الن����ه ولد ككاتب �سحفي قب����ل والدة جريدة البالد 
باكر من اربع �سن����وات وككاتب متثيلية �ساخرة 

باكر من �سبع �سنوات 
ولك����ن الذي ميكن ان يقال ان نوري ثابت احرتف 

الكتابة واخذ يتقا�سى راتبا عما يكتبه يف جريدة 
البالد

والي����وم الثاين ع�سر من ت�سرين االول عام 1977 
يكون قد مر على وفاة نوري ثابت رائد ال�سحافة 

ال�ساخرة ت�سع وثالثون �سنة 
رحم الله نوري ثاب����ت فلقد كان من االوائل الذين 

تعاملوا باحلرف اجلرئ من اجل الوطن واالمة 
حبزبوز ي�سارع املوت. 

تعر�ش نوري ثابت للموت مرات عديدة جنا منها 
كله����ا اال ان����ه مل ينج من مر�ش ال�س����ل الذي ا�سابه 

والذي ادى به اىل املوت 
1- فلقد واجهه املوت ع����ام 1904 عندما غرق يف 
نه����ر دجلة وكان ي�سب����ح يف )�سريع����ة املربعة( مع 

اخيه ناجي الذي ا�ستطاع ان ينقذه
2- ويف ع����ام 1906 �سق����ط م����ن ظه����ر اجلم����ل يف 
)االح�س����اء( ومرت اجلم����ال بالقرب من����ه ومل تطاأ 

وجنا باعجوبة
3- ويف مع����ارك )جن����اق قلعة( ا�سي����ب بر�سا�سة 
يف يده اليمنى وا�ستقرت يف يده حتى عام 1924 

عندما اجريت له جراحة مت فيها اخراجها
4- ويف معارك القفقاز ا�سيب بر�سا�سة 

5- ويف معركة ثالثة ا�سيب بطعنة يف فخذه
)حربة( فاأخطاأت بطنه وجرحته بفخذه

6- ويف ا�سطنب����ول �سق����ط م����ن ظه����ر احل�س����ان 
فك�سرت يده

7- ويف ايلول عام 1931 وقبل ان ت�سدر جريدته 
حبزب����وز باي����ام وبينما كان يحت�س����ي اخلمرة يف 
اوتي����ل ما�ساء الل����ه( يف �سارع الر�سي����د - احليدر 
خان����ة )حمل موبيليات عطي����ل حاليا( جاءه واحد 
م����ن )�سقاوات( بغداد وقت����ذاك كان نوري ال�سعيد 
قد اغراه بقتل حبزب����وز وكان هو االخر مف�سوال 
)بالذيل( فاطلق عل����ى حبزبوز الر�سا�ش فاخطاأه 
وا�ستط����اع حبزب����وز الهرب م����ن )االوتيل( فلحق 
به يف ال�سارع واظل ميط����ره بالر�سا�ش فاأخطاأه 
اي�س����ا اثن����اء ذل����ك كان احدهم يحل����ق عند احلالق 
)حممود ندمي( بجوار )االوتيل( فتحرك الكر�سي 
وم����د راأ�س����ه م����ن ب����اب )ال����دكان( ل����ريى ماح����دث 

فا�سابته ر�سا�سة يف احلال 
8- بع����د هذا احلادث ن�سر حبزب����وز مقاال بعنوان 
)عل����ى عيون عزرائيل( حتدث فيه عن املرات التي 

تعر�ش فيها للموت وعر�ش بنوري ال�سعيد فيه
9- وان كان ن����وري ثاب����ت قد جنا م����ن املوت �سبع 
م����رات اال ان مر�����ش ال�س����ل مل يرحم����ه فمات وهو 

على اعتاب االربعني.

حبزبوز الفن�ن
اح����ب ن����وري ثابت الف����ن ون�سط يف اك����ر ابوابه 
فلق����د مار�����ش نظ����م ال�سع����ر وخ�����ش من����ه ال�ساخر 
والفك����ه اما الكتابة فقد كت����ب بالف�سحى والعامية 
وبرغ����م ان العامي����ة ه����ي التي غلبت عل����ى كتاباته 
اال ان ماتركه لن����ا من ن�سو�ش ف�سيحة ت�سري اىل 
ان للرج����ل ا�سلوبا ر�سين����ا ت�سمن خطوات بارعة 
ول����وال معرفته بقدراته ملا ت�سدى لرجلني فا�سلني 
يف االدب واللغة هما االب ان�ستا�ش ماري الكرملي 

ويو�سف عز الدين النا�سري
وكت����ب امل�سرحيات ال�ساخرة وق����ام بتمثيلها وقام 
عل����ى  االنا�سي����د وعزفه����ا ودرب طالب����ه  بتلح����ني 

ان�سادها
ام����ا املقام ف����كان ممن )ي�سبطه( ب�س����كل دقيق جدا 
وي����وم كان ع�س����اق املق����ام منق�سم����ني ب����ني ان�سار 
كان  القندرج����ي...  لر�سي����د  وان�س����ار  للكباجن����ي 
ن����وري ثابت واحدًا من ان�س����ار الكباجني وكذلك 
امل����ال عبود الكرخ����ي يف الوقت ال����ذي كان فيه كل 
م����ن الر�سايف وم�سطف����ى علي من ان�س����ار ر�سيد 

القندرجي
وله����ذا هاجم ن����وري ثاب����ت واملال عب����ود الكرخي 
حممد عبد الوهاب عندما جاء اىل بغداد وغنى )يا 
�سراعا وراء دجلة يجري( مراعاة منها للكباجني 

الذي هاجم عبد الوهاب. 

عن جملة الف باء 1979

نــوري ثابت صحفي صــارع الجهل 
والتخلف بالضحكات 

م�ضطفى طربة ر�ضام حبزب�ز مع ا�ضقائه



12

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

13

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4029( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )28( 
أيلول 2017

العدد )4029( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )28( 
أيلول 2017

ــــوري  ــــب ــــج جــــمــــيــــل ال

اورد �ساح���ب تاري���خ ال�سحاف���ة العراقي���ة ع���ددا 
م���ن �سح���ف اله���زل ابت���داء م���ن جري���دة )مرقع���ة 
الهن���دي( التي �س���درت بالب�س���رة باللغ���ة العربية 
وانته���اء   1909 ع���ام  الث���اين  ت�سري���ن   21 يف 
بجري���دة )حبزب���وز( ال�س���ادرة يف بغ���داد يف 23 
ايل���ول ع���ام 1931. وعل���ى النحو الت���ايل! جريدة 
بال���ك بع���د مرقع���ة الهن���دي – جريدة خ���ان الذهب 
ب���از  اال�س���رار وجن���ة  البلب���ل وجرائ���د  وجري���دة 
دونب���ال وامل�سحكات.الق�سطا����ش. باب���ل. البدائع. 
املراقب.جح���ا الروم���ي. احلقائ���ق. اله���زل. كنا�ش 
ال�س���وارع. بال���ك – م���رة ثاني���ة. املداع���ب. �سدى 
احلقائ���ق. الناقد. الر�سافة. ث���م )حبزبوز( ثم تلت 
تل���ك ال�سح���ف جرائ���د اخ���رى هزلية �س���درت بعد 
ه���ذا التاريخ منه���ا جريدة )بهل���ول( التي ا�سدرها 
ال�سي���د حممد ح�سن القطيفي ع���ام 1932 وجريدة 
)املمث���ل( التي ا�سدرها ال�سيد حممد ح�سن �سربي 
يف نف�ش العام وجري���دة )ابو حمد( التي ا�سدرها 
الفكه املع���روف املرحوم عبد الق���ادر املميز وجملة 
�س���ط العرب الت���ي ا�سدره���ا ال�سيد )خل���ف �سوقي 
ال���داودي( ال���ذي كان يكتب بتوقي���ع م�ستعار وهو 

املال ن�سر الدين.

اله���زل  �سح���ف  ا�سح���اب  اغل���ب  ح���اول  ولك���ن 
والكريكت���ور تقلي���د �سح���ف ا�ستانب���ول يف ه���ذا 
امل�سم���ار لكنه���م اخفق���وا ومل ي�ستطيع���وا حماكاة 

الناجح���ة كما انه���م مل يوفقوا لالبت���كار واالبداع. 
ولع���ل مرد ذل���ك ك���ون ف���ن اله���زل والكريكتور يف 
ال�سحاف���ة فن وجد ومن���ا يف الع���امل العربي ولقد 
كان���ت ثقافة اغل���ب ا�سحاب ه���ذه ال�سح���ف ثقافة 
عربية بحتة االمر الذي غلق امامهم ابواب االطالع 

على اجلديد يف هذا امل�سمار. 
ولغر����ش ت�سلي���ط ال�س���وء على البارزي���ن يف هذا 
امليدان البد من وقف���ة ق�سرية عند ميخائيل تي�سي 
�ساح���ب جريدة كنا�ش ال�س���وارع ابرز كاتب هزيل 
قب���ل )نوري ثابت- حبزبوز( فقد كان ملفتا النظار 
الق���راء بعد احل���رب العاملية االوىل وق���د كانت فيه 
نزعة مرح وخفة روح مما ثقل ج�سم وهما �سفتان 

متالزمتان غالبا. كما يقول موؤرخه. 
ويق���ول )�ساح���ب ال�سحاف���ة يف الع���راق( ب�س���دد 
احلدي���ث عن���ه ))�سالته يوم���ا ملاذا اخ���رتت كنا�ش 

ال�سوارع ا�سما قلميا لك؟.
ق���ال : اردت ان اخت���ار بني �سخ�سي���ة ادمية كثرية 
التج���وال يف �سراي���ني املدينة وقلبه���ا دوار تقرتب 
من االبواب وتدخل البيوت بيوت الفقراء وق�سور 
االغني���اء. فل���م اجد خريا م���ن كنا�ش ال�س���وارع ثم 
وددت ان اعت���زم االنتق���اد واحلمل���ة عل���ى العادات 
والنواق����ش يف النا����ش واملجتم���ع ان اختار ا�سما 
يوافق���ه حمل �س���الح للتهوي�ش وال�س���رب والدفاع 

عن النف�ش عند احلاجة. 
وق���د كان ه���ذا ه���و ا�سل���وب ميخائيل تي�س���ي فيما 

كتب���ه يف جريدة )الرافدان( و)دجلة( وغريهما من 
ال�سحف التي �سبق ذكرها. 

ولق���د ا�ستطاع تي�سي ان يحظ���ى بر�سى الكثريين 
وعناياتهم واهتمامهم بعد ان عرفه القراء وراجت 
ال�سحف التي كان يكتب فيها وا�سدر جريدته التي 
حتم���ل ا�سمه القلمي.. )كنا�ش ال�سوارع( يف االول 
من ني�س���ان عام 1925 وقد �س���در خطتي وا�سحة 
احم���ل  اللي���ل  خام�س���ة  يف  كال�سم����ش  ومعلوم���ة 
مكن�ستي واخذ اجت���ول يف الطرق واالزقة وحيث 
م���ا راأي���ت احدا يات���ي ام���را خمتلفا لل���ذوق وال�سم 
والنظام والقانون وكمنجة �سربته مبكن�سة كافرة 
على را�سه ف���ان انك�سرت املكن�سة راحت من كي�سي 
وانك�سر را�سه راح من كي�سيه وكانت اخر ن�ساطات 
ميخائي���ل تي�سي ال�سحفية يف جريدته الناقد التي 
ا�سدره���ا يف ال�ساد����ش من ايار ع���ام 1936 والتي 
تن���اول فيه���ا املو�سوع���ات اجلدية بجان���ب نقداته 
الهزلية. وقد توقفت هذه اجلريدة عن ال�سدور يف 
26 �سب���اط 1939 حيث ف�س���ل الوظيفة احلكومية 
على العمل ال�سحفي. كما البد يل من وقفة ق�سرية 
عند عبد الق���ادر املميز املعروف ب)ابي حمد( وهو 
من معا�سري نوري ثابت ومن ا�سدقائه )ابو حمد 
اال�سل( ا�سم ل�سخ�ش م���ن ظرفاء بغداد كان يدعي 
)ال�سقاوة( وكان ي���وؤم املجال�ش مت�سائال عن ورود 
ا�سم���ه يف احلادث���ة الفالني���ة او ذك���ره يف الق�سية 
العالنية على اعتبار انه احد ال�سقاة الذين يخيفون 

النا�ش ب�سطوتهم.. جمرد ادعاء هازل لي�ش اال. 
وقد ا�سدر املميز جريدته اال�سبوعية فكانت ت�سدر 
يف الثالث���اء م���ن كل ا�سبوع وقد ات�سم���ت باجلراأة 
وال�سراح���ة وكان �ساحبها يذه���ب يف خ�سوماته 
م���ع رجال ال�سيا�س���ة يومذاك اىل ابع���د االمر الذي 
عر�ش جريدت���ه للتعطيل مرات عدي���دة وقد اوقف 
اب���و حم���د جريدت���ه ع���ام 1935 بناء عل���ى ظروف 
خا�سة احاطت به وبها ولعل نوري ثابت حبزبوز 
ابرز من نه�ش بع���بء ب�سحافة الهزل والكريكتور 
يف الع���راق فه���و برغم ما يوؤخذ علي���ه مل يجار بعد 
يف ميدان���ه وال ظه���ر من حقق اف�سل م���ن م�ستواه 
يف ف���ن �سحافة اله���زل ويف حماولة لرتجمة حياة 
ن���وري ثاب���ت اذكر انه ول���د يف بغداد كم���ا جاء يف 
دف���رت نفو�سه ال�سادر ع���ن ماموري���ة نفو�ش بغداد 
برق���م 16 808 يف احلادي والع�س���رون من ال�سهر 
االول 1936 او يف ال�سليماني���ة كم���ا روى بع����ش 
عارفي���ه ع���ام 1897 الب كان مقدم���ا يف اجلي����ش 
الرتك���ي وه���و احد عا�س���ر مولودا اجنب���ه والده.. 
م���ات اكرهم يف �سن الطفولة وال�سبا ولقد �ساءت 
ظ���روف عم���ل وال���ده ان يدر����ش مراح���ل درا�ست���ه 
االوىل يف االح�س���اء وعندم���ا اكمله���ا انت�س���ب اىل 
مدر�سة االع���دادي امللكي يف بغداد حيث اكمل فيها 
الدرا�سة الر�سدية ثم دخل اىل االعدادي الع�سكري 
يف بغ���داد ومنها انتق���ل اىل املدر�س���ة احلربية يف 
اال�ستان���ة حي���ث تخ���رج فيه���ا �سابط���ا يف اوائ���ل 
احلرب العظم���ى االوىل.. واملع���روف ان املرحوم 
ن���وري ثاب���ت ال�سباط م���ن بني الذي���ن ا�سهموا يف 
هذه احل���رب ح���ارب يف الدردنيل �ساب���ط ر�سا�ش 
وبعده���ا التحق يف الفرقة الذاهب���ة اىل القفقاز اال 
ان���ه جرح هن���اك فا�سطر اىل الع���ودة اىل اال�ستانه 
حي���ث ا�ستخ���دم يف وزارة احلربي���ة برتبة �سابط 
ا�ستخب���ارات حتى الهدنة. ولقد بق���ي يف اال�ستانه 
حت���ى نهاية ع���ام 1923 حيث ع���اد اىل بغداد فعمل 
التفتي����ش  يف  الر�سم���ي  ث���م  االهل���ي  التعلي���م  يف 
واالدارة حت���ى اق�سي م���ن الوظيفة ب�سبب كتاباته 
ال�سحفي���ة الت���ي كان ين�سره���ا با�سم���ه او با�سماء 
م�ستعارة وقيل ال�سباب غري هذه فتفرغ اىل العمل 
ال�سح���ف ولق���د ا�سهم يف العدد م���ن ال�سحف التي 
كانت ت�س���در يوم���ذاك كالبالد والك���رخ والعندلب 
وغريه���ا.. ولق���د تق���دم اىل وزارة الداخلية بطلب 
منح���ه بامتياز جريدة )حبزب���وز( يف الرابع ع�سر 
م���ن ال�سهر التا�سع ع���ام 1931 فمنح اي���اه بتاريخ 
23 ايل���ول 1931 و�س���درت اجلري���دة يف التا�سع 

والع�سرين منه وقد قدمها اىل القراء مبا يلي :.
با�سمك اللهم.. من اأ. حبزبوز اىل ال�سعب العراقي 

الكرمي..
)احلم���د لله وال�سالة على خ���ري خلقه وبعد.. يعلم 
الق���راء انن���ي الكاتب منه���ا ا�سم حبزب���وز وبعد ان 
�سايقتن���ي اجله���ات املعلوم���ة وهي حمق���ة يف ذلك 
تقل����ش ه���ذا اال�سم ف�سار اأ. حبزب���وز.. وهو الذي 
عل���ى ما اعل���م ق�سي عل���ى حيات���ي يف الوظيفة من 
اجل ذل���ك.. اتخذته عنوان���ا ل�سحيفتي هذه وكنت 
منذ زمن بعي���د ا�سعر بالرغبة ع���ن حياة التوظيف 
راغب���ا يف ال�سحافة �سيما الفكاهية منها.. واحلمد 

لله على اخلامتة( 

خطتي : 
ان ه���ذه ال�سحيف���ة فكاهي���ة ادبية فني���ة بحتة على 
ط���ول العالق���ة له���ا )توب���ة ا�ستغف���ر الل���ه العظيم( 
بال�سيا�س���ة واالحزاب مطلقا. تختلف الظنون على 
مبادئ���ي وحت���وم ال�سكوك حول نزعت���ي لذا وددت 
ان ازي���ح ال�ست���ار واقدم نف�س���ي اىل الق���راء وبعد 
ان ي�ستط���رد ن���وري ثاب���ت يف احلديث ع���ن الكتل 
واالح���زاب ال�سيا�سي���ة وم���دى عالقت���ه ب���كل منها 
با�سلوبه ال�ساخر يقول.)اذا مل يبق اال �سيء واحد 
وه���و انن���ي ال اىل هوؤالء وال اىل ه���وؤالء(.. اأي بال 
حزب �سز.. ثم يت�سائل اذا من انا وما هي نزعتي؟. 
ويجيب انا حبزبوز وحبزبوز فقط( خادم اجلميع 
و�ساعي اىل حت�سني �سحيفتي اىل ا�سعى ان تكون 
فكاهية وفنية فقط لعلي ا�سل بها اىل حد ال�سحف 

امل�سرية وال�سورية مثل 
)الفكاه���ة والك�سكول والدب���ور وامل�سحك املبكي( 
وعلى الله وحده اتكايل وهو خري املعني والن�سري 
ولق���د �سدر من جريدة حبزبوز 303 اعداد من عام 
1931 اىل عام 1938 وق���د تعر�ست للتعطيل عدة 
مرات بلغ���ت مدتها ح���وايل اخلم�س���ة ا�سهر وعلى 
ذات املنهاج الذي اختطه لنف�سه يف افتتاحية العدد 
االول �س���ار يف اع���داد جريدت���ه التالي���ة على وجه 
االجم���ال االم���ر ال���ذي �سبب ل���ه بع����ش امل�سايقات 
يف البداي���ة ولذل���ك جن���ده يكتب يف الع���دد الرابع 
ال�سادر يف 20 /10 /1931 كلمة بعنوان )العربي 
الف�سيح(..)قلن���ا م���رارا ان ال�س���دور يف هذا البلد 
�سيقة جدا اجتاه مغ���زى الفكاهات والنكات.. فان 

قلت انت عن احدهم.. 
لو اتعديل م�سيتك لو اتزينيلي حليتج 

قامت القيامة وف���ار التنور �سكايات ودعاوى انزل 
وا�سعد واحيان���ا �س���رب ).......( واحيانا �سرب 
ر�سا����ش ويف نف�ش العدد وبات الدافع يكتب كلمة 
لهذا بعنوان )كري�ستوف كولومبو�ش والبي�سة(..
يقول فيها : مما يروى عن مكت�سف الدنيا اجلديدة 
ان���ه كان حا�س���را يف جمل����ش دار البح���ث في���ه عن 
اماك���ن و�سع البي�س���ة را�سيا عل���ى املن�سدة فعجز 
احلا�س���رون من ه���ذا االمر مهما حاول���وا ذلك ولو 
مبختلف االو�ساع وملا طلبوا من كولومبو�ش ذلك 
م�س���ك البي�سة بني ا�سبعي يداه الي�سرى وو�سعها 
على املن�سدة را�سيا ثم �سربها بيده اليمنى �سربة 
قوي���ة انبط�س���ت بع���د ذل���ك عل���ى املن�س���دة ف�سحك 
احلا�سرون م���ن ذلك �ساخرين وقال���وا )هاي �سنو 
كل واح���د يكدر يك�سره���ا( الاال ان املكت�سف العتيد 
اجابهم باخت�سار..ب����ش لي�ش ما ك�سرتوها.. كلمة 
�سغ���ري للذين يريدون ان يقول���وا )يابة هاي �سنو 
ه���اي اجلري���دة.. كل واح���د يك���در يطل���ع هيج���ي 
جريدة.. نقول حل�سراته���م ونحن م�ستمرون على 
خطتن���ا و�ساع���ني وراء حت�س���ني ه���ذه ال�سحيف���ة 
الفني���ة متام���ا لك���ن لي����ش ماطلعت���وا اىل ه�س���ة.. 
ونوري ثابت يو�سح بهذا وجريدته التزال مبقتبل 
عمرها الع���دد الرابع ال�سنة االوىل.. انه يعاين من 
�سغطني ويواج���ه معار�ستني ال�سلط���ة احلكومية 
اوال ث���م خ�سوم���ه ال�سخ�سي���ني وح�س���اده ثاني���ة 
م�ساف���ا اليه ان�سار احلكومة يوم���ذاك وال�سائرين 
يف ركابه���ا.. ودار�ش اعداد جري���دة حبزبوز يقف 
عن���د الكثري م���ن ابوابه���ا االمر ال���ذي يعطيه االمر 
ال�سلي���م فيم���ا ارى لفن نوري ثاب���ت ودوره الكبري 
كرائ���د م���ن رواد �سحاف���ة اله���زل والكريكت���ور يف 
الع���راق ومن هذه االب���واب الدالة ب���اب كاريكتور 
ال�سفح���ة االوىل وفيه يتناول ع���رب تعليق ين�سره 
حت���ت الر�س���م الكاريكتريي بالنقد ال���الذع والكالم 
القا�س���ي الذي ق���د يبلغ احيانا الير�سي���ه اال�سلوب 
املت���زن خمتلف االو�س���اع العامة وم���ن مناذج هذا 
يف  ال�س���ادر  الع���دد  يف  وتعقيبات���ه  الكاريكات���ري 
ال�ساب���ع والع�سرين من ال�سه���ر العا�سر عام 1931 
ن�س���ر ر�سما لرجل رجل كتب عل���ى حذائها حبزبوز 
وجعله���ا تدو�ش عل���ى رجل افرت����ش االر�ش ورفع 
الفت���ة كتب عليه���ا االق���الم املاجورة ون�س���ر حتتها 
تعليق���ا ق���ال في���ه.. ارباب االق���الم املاج���ورة منني 
طلعت بلية حبزب���وز وخربطت علينا ال�سغل كله.. 
حبزبوز طلع���ت الن ت�سحق روؤو�سكم وتنعل �سلفة 

�سلفاك���م. ويف العدد ال�س���ادر يف 3 / 11 يف العام 
نف�سه �سورة كاريكاتريية لبع�ش النواب يدخلون 

من باب كتب عليها جمل�ش االمة وعلق بقوله :
حبزبوز يافت���اح يارزاق ربي ي�س���ر والتع�سر اهال 
و�سهال بالنواب يابة اغواتنا وكالونة جيتم دقعدم 
انتخ���اب رئي����ش 55 جعف���ر الع�سك���ري 21 جمي���ل 

املدفعي ورقة بي�ساء... الخ..
ه���ذا كل���ه اليهمني وامنا ال���ذي يهمن���ي ان تفتحوا 
عيونك���م يف كل جل�سة وال ترفعوا اال�سابع اال بعد 

وخزة ال�سمري.. هذا ودمتم خلادمكم افندم..
وم���ن اب���واب اجلري���دة الت���ي ت�ستوق���ف الباح���ث 
وتلف���ت نظره ب���اب �س���وؤال وجواب وفي���ه يتناول 
باالجابة عن ا�سئلة ي�سعها او ترد اليه مو�سوعات 
ذات دالالت �سيا�سي���ة واجتماعي���ة هام���ة كم���ا ان���ه 
يجي���ب احيان���ا عل���ى ا�سئل���ة اخرى تث���ري حفيظته 
با�سلوب���ه اخلا�ش ال���ذي اليتحرج في���ه واليتعنف 
با�سلوب���ه اخلا�ش الذي اليتحرج في���ه واليتعنف. 
مث���ال ذل���ك مان�سره يف ع���دد اجلري���دة ال�سادر يف 

..1932/5/17
امتط���اء  دائم���ي ح���ول  �سج���ار  بلدن���ا  – يف  ����ش 

)كرا�سي( رئا�سة البلدية فهل عندكم ذلك؟.
ج- مل يعجبن���ي م���ن �سوؤال���ك اال كلم���ة )امتط���اء( 
فالرجل احلقيقي ميتطي الكر�سي وا�سباه الرجال 
ه���م اولئك الذين متتطيهم الكرا�سي في�سبحون لها 

مطايا. 
ومن مداعباته يف هذا املجال..

�ش- يابه حبزبوز. كي���ف نن�سى لل�ساعر ان ي�سرب 
الف���رات يف  ال�سب���وح يف دجل���ة و)الغب���وق( يف 
اليوم نف�س���ه ومل تكن عندهم �سي���ارات حينذاك او 

تراه يقول :
خليل���ي ما احل���ى �سبوحي بدجل���ة واعذب منه يف 

الفرات غبوقي.
ج- موالنة ب�سيطة ميكن ه���ذا ال�ساعر ان�سد البيت 

هذا يف القرنة. 
ومن فقرت هذا الباب اي�سا.

�ش- �سمعت ان بع����ش الن�ساء ي�سعن �سكينا حتت 
را����ش الطف���ل وذل���ك طيلة اي���ام النفا�ش فم���ا �سبب 

ذلك؟.
ج- �سال���ت والدت���ي العج���وز فقال���ت انه���ا مل ت�سع 
حتت را�سي �سكينا وامنا و�سعت مكوارا اط�سر به 
امثال هذه اخلرافات من مخ �سيدنا ال�سائل ويبدو 
ان بع����ش القراء متادوا مع حبزب���وز يف ا�سئلتهم 
فتمادى ه���و االخر يف اجاباته له���م. ومن اال�سئلة 
التي اثارت���ه بالرغم من دعواته امل�ستمرة اىل �سعة 
�س���دره ومطالبت���ه ب�س���رورة التحل���ي بها.�س���وؤال 
ورده يقول ال�سائع انك���م عازمون على الزواج من 

بقرة �سفراء فاقع لونها فهل هذا �سحيح؟.
فاجابه قائال: )مل يخطر على بايل الزواج بعد فقط 
زوجت���ي العزي���زة وال �سحة لهذا اخل���رب من انني 
�ساطلب ي���د �سقيقتكم املحرتمة وغن���ي عني القول 
ان ن���وري ثابت يوؤك���د هنا �سمة متيي���ز ا�سلوبه اذ 
يلتج���ىء اىل العن���ف والق�س���وة به���ذا ال�س���ك. ولن 
اوج���د يف جريدته بابا لال�سئلة واجوبتها فقد كان 
يكتب يف باب اخر ا�سئلة بال اجوبة يثري فيها جملة 
ت�ساوؤالت ويفتح جم���االت وا�سعة للنقد والت�سكيك 
يف احلكم القائم يومذاك وال�سخرية منه ومن هذه 
اال�سئل���ة بال اجوبة.. هذا ال�س���وؤال الذي ن�سره يف 

العدد 12 من ال�سنة االوىل..
)�سمعنا ان امانة العا�سمة اجازت احدى ال�سركات 
�س���ارع  يف  التجاري���ة  �سفنه���ا  لت�سي���ري  االجنبي���ة 
�سبابي���غ االل فه���ل ه���ذا �سحيح.. ومل���اذا اليعطى 

االمتياز اىل �سركة وطنية(؟.
ول���ه اي�سا يف جمال النق���د االجتماعي وال�سيا�سي 
لفتاة بارع���ة ذكية وتعليقات �ساخرة هادفة منها ما 

ن�سره يف العدد 53 ال�سنة الثانية 1932.
االقا�سي: ان املحكمة ارتات ان حتكم عليك 

املتهمة: ملاذا 
القا�سي: النك م�سرتجلة 

ال�سب���ان  املتهم���ة: ومل���اذا الحتك���م املحكم���ة عل���ى 
امل�ستخنثني؟. 

عن كتاب )حبزب�ز( جميل اجلب�ري 

من تأريخ صحافة الهزل والفكاهة 
في العراق 

ـــطـــائـــي جـــمـــيـــل ال

كاتب عراقي

بين الرصافي وحبزبوز 
والعالف

ِمن خالل زيارات���ي امليدانية ملحلة )احليدر 
خانة( اإحدى حم���الت اجلانب ال�سرقي من 
بغ���داد وب�س���ورة خا�سة عند م���روري من 
زقاقه���ا ال�سيق املج���اور جلامعها املعروف 
وال���ذي تنت�س���ب املحل���ة اإلي���ه ف���اين عندها 
ا�ستذكر تلك احلادثة الطريفة التي �سمعتها 
املحل���ة  تل���ك  يف  وقائعه���ا  ج���رت  والت���ي 
لالأ�ستاذي���ن الناق���د ال�سحف���ي الفكه نوري 
ثابت القي�س���ي �ساحب جري���دة )حبزبوز( 
وال�ساع���ر عب���د الك���رمي الع���الف وم���ن ث���م 
ال�ساعر الكبري معروف الر�سايف اإما اأ�سل 
تل���ك احلادث���ة او النادرة الطريف���ة ان �سح 

التعبري فهي كاالأتي:

بينما كان ال�سحفي والناقد ال�ساخر نوري 
ثابت )حبزبوز( �ساح���ب اجلريدة الالذعة 

املو�سومة ب� )حبزبوز( 
ال�ساع���ر  احلمي���م  �سديق���ه  برفق���ة  ي�س���ري 
املع���روف واملغم���ور بنف����ش الوق���ت عب���د 
الك���رمي الع���الف يف زق���اق حمل���ة )احليدر 
خان���ة( وكم���ا هو مع���روف ع���ن غالبية تلك 
املح���الت باأزقته���ا احللزوني���ة ودرا بينه���ا 
اإمامهم���ا   ي�سادف���ان  بهم���ا  ف���اإذا  ال�سيق���ة 
جمموعة من )احلمري( ت�سري بعك�ش اجتاه 
�سريهم���ا ومل���ا كان ال�ساع���ر الع���الف ي�سري 
بب���طء بعكازه متقدم���ًا �سديقه نوري ثابت 
فقد جت���اوز ب�سالم اال�سط���دام واالحتكاك 
بتل���ك احلم���ري بينم���ا اأ�ساب���ت )حبزب���وز( 
ب�)دعج���ة( قوي���ة عنده���ا مل ي�ستطع االأخري 
ال�سك���وت عل���ى هذه )الدعجة( م���ن دون اإن 
ي�سمله���ا باإحدى تعليقات���ه الالذعة لذلك قال 
ل�سديقه العالف وكان يف تلك احلقبة يعمل 
)اأي العالف( ببيع التن والعلف  يف حملة 

)خام الوند(:
)موالنة.... ه�س���ه اأفاتهمنه الزمايل تعرفك 
اأتبيع اأ�سعري وتن اأو مدعجتك ه�سه مواين 

�سديق���ك اأو ج���ان اأخلاط���رك م���ا دعجن���ي( 
وخ���الل حديثهما هذا كانا ق���د و�سال مقهى 
)ح�س���ن عجم���ي( حي���ث كان يجل����ش فيه���ا 
ال�ساع���ر الكب���ري معروف الر�س���ايف فما اإن 
�سم���ع ما حدث لهما م���ع تلك )احلمري( حتى 

قال موجهًا كالمه اإىل )حبزبوز( : 
))�س���وف اأب���و ثابت اأن���ت الزم تفتح )دورة 
لتدري����ش احلمري(  طريق���ة ال�سري بال�سارع 

ابنزاكه حتى تتخل�ش من الدعجات((
ف�سحك اجلميع لهذا التعليق

معن���ى كلم���ة.... )حبزب���وز( ام���ا ه���و اأ�سم 
ل�سقي من اأ�سقياء بغداد... 

ا�سمه )اأحمد حبزبز اأبن املال عليوي( وكان 
ه���ذا الرج���ل �سريرا لكن���ه كان فكه���ا �سريع 
البديه���ة و�ساح���ب نكت���ة رهي���ب  وي�سخر 
مم���ن حول���ه.... ووال���ده كان تقي���ا ورع���ا 
ويك���ره ت�سرفات ول���ده  كان دائ���م الن�سح 
واالر�س���اد ل���ه حتى يبعده ع���ن طريق ال�سر 
واال�س���رار.....  وا�سطحب���ه يوم���ا ل�سالة 
لل�س���الة...  امل���وؤذن  اأذن  وعندم���ا  العي���د  
رف���ع اأحمد حبزب���ز يديه ني���ة لل�سالة وقال 

ب�سوت عايل :
))نويت اأن اأ�سلي ركعتني )جفيان( �سر مال 

عليوي((

وم���ا اأن �سم���ع امل�سلون كالمه حت���ى قاموا 
ب�سرب���ه وطردوه م���ن امل�سجد  وذهب قوله 
م���ن حينها مث���ال دارج عند اأه���ل بغداد  اإىل 
يومن���ا هذا ويقول���ون لكي يتجنب���وا ثقيل 
اعوف���ك  ))راح  وامل�ساج���رة.....   الق���ول 

جفيان �سر مال عليوي(( 
ومعن���ى )جفي���ان(... التجن���ب )جتنب( اأو 
االبتع���اد ع���ن ومن هذا االأ�س���م جعله نوري 
ثابت عن���وان جلريدته الفكاهية والتي كان 

لها �سدى كبري يف ال�ساحة العراقية.

املدر�ضة اجلعفرية 1923 ويف ال��ضط ن�ري ثابت
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ـــد مــطــلــك  ـــب ع  كــــريــــم 

عندما نت�سفح تاريخ ال�سحافة العراقية ال�ساخرة 
ي���ربز ا�سم نوري ثابت واح���دا من املع ال�سحفيني 
العراقي���ني الذي���ن تعامل���وا باحل���رف اجلريء من 

اجل الوطن وال�سعب حياته.

ولد ن���وري ثابت يف ال�سليمانية ع���ام 1898م من 
اب عرب���ي من حملة –بني �سعي���د- �سارع الكفاح. 
حيث ينتهي ن�سب���ه اىل قبيلة قي�ش العربية. وكان 
�سابط���ا يف اجلي�ش العثم���اين برتبة )عقيد(، ن�سا 
ن���وري يف ال�سليماني���ة وتعل���م اللغ���ة الكردية قبل 
العربي���ة فيها وعندم���ا عاد اأبوه اىل بغ���داد اأدخله 
املدر�س���ة الر�سيدي���ة ث���م االعدادية احلربي���ة التي 
توؤهله حلمل رتبة )مالزم ث���ان(... وعندما اعلنت 
احلرب العاملية االوىل كان نوري ثابت يف ال�سف 
املنته���ي م���ن االعدادي���ة فمن���ح رتبة )م���الزم ثان( 
قبل تخرج���ه و�سيق اىل ميدان القت���ال واأ�سهم يف 
احلرب وج���رح ثالث مرات وظ���ل يحمل ر�سا�سة 
يف ي���ده اليمنى حت���ى ع���ام 1924 عندما اخرجت 
بجراح���ة اجري���ت ل���ه يف بغ���داد وقد اث���رت عليه 
بحيث ا�سطرته الن مي�سك القلم ب�سكل غري طبيعي 
عند الكتابة، وبعد ان و�سعت احلرب اوزارها عاد 
اىل بغ���داد ليعمل مدر�سا يف املدر�سة اجلعفرية ثم 
التفي����ش وكانت���ا اهليت���ني بعدها التح���ق بوزارة 
املع���ارف وع���ني مدر�س���ا يف دار املعلم���ني االولية 
وتعه���د باحلرك���ة الك�سفي���ة فيها وعندم���ا وجد ان 
االيع���ازات وتفا�سي���ل التدري���ب م���ا زال���ت باللغة 
الرتكي���ة ا�سطل���ع برتجمتها اىل العربي���ة وما يتم 
تداوله اليوم من ايعازات )ي�ش...مي...اىل االمام 
�س���ر.. اىل اليمني در وغريه���ا( كان بف�سل ترجمة 
ن���وري ثاب���ت م���ن الرتكي���ة اىل العربي���ة، وكانت 
االنا�سي���د الت���ي تن�س���د يف الدار وبع����ش مدار�ش 
بغداد باللغة الرتكية،وي���وم تنادى ال�سعراء لنظم 
االنا�سيد العربية كال�ساعر الر�سايف اإنربى نوري 
لتلح���ني بع�سه���ا م�ستفيدا م���ن املام���ه باملو�سيقى 
ومعرفته بالعزف على العود والكمان، ومل يقت�سر 
ن�ساطه عل���ى ذلك بل تع���داه اىل كتابة امل�سرحيات 
ال�ساخ���رة وامل�سارك���ة يف متثيلها عل���ى ان مهمات 
االخ���راج واملاكي���اج والديكور – عل���ى ب�ساطتها- 
كان���ت بعهدت���ه اي�سا وقد ادت االنتق���ادات الالذعة 
اىل  نقل���ه  اىل  ان���ذاك  لل�سلط���ة  م�سرحيات���ه  يف 
االعدادي���ة املركزي���ة مدر�سا ثم مبع���دا اىل كركوك 
كمدي���ر متو�سط���ة فيه���ا، وعندم���ا اث���ريت م�سكل���ة 
املو�س���ل وكان زوج اخت���ه عب���د العزي���ز الق�ساب 
مت�سرف���ا له���ا توجه ن���وري ثاب���ت من بغ���داد اىل 
املو�س���ل واخذ ينب���ه اهلها و�سبابه���ا اىل خطورة 
دعوى تركيا ون�سط يف ح�سد التظاهرات كما الف 
ع���دة متثيليات قدمه���ا يف مدار����ش املو�سل ومثل 
فيه���ا وعندما نظ���م �ساعر املو�س���ل ا�سماعيل حقي 
فرج مدر����ش اللغة العربي���ة يف متو�سطة املو�سل 

ن�سيدا مطلعه : 

ل�ست يا مو�سل اال 
دار عز وكرامة 

ق���ام نوري بتلحين���ه واخذ املتظاه���رون والطالب 
بان�ساده وترديده. 

اأ�سم�وؤه امل�ستع�رة :
 ا�ستخدم ن���وري ثابت عدة ا�سماء م�ستعارة خوفا 
م���ن بط�ش ال�سلط���ة اآنذاك حيث كان���ت حترم على 
املوظف���ني الكتابة يف ال�سح���ف واملجالت لت�سمن 
لنف�سه���ا جتمي���د الطبق���ة املتعلمة واملثقف���ة و�سلها 
ع���ن ن�س���ر الوع���ي او ف�س���ح ا�ساليبه���ا يف احلكم، 
ولق���د ا�ستخ���دم اال�س���م امل�ستعار )خج���ه خان( يف 
جري���دة )الكرخ( التي ا�سدره���ا مال عبود الكرخي 
عام 1927 وكان كتابات���ه فيها جمانا كما ا�ستخدم 
اال�س���م امل�ستع���ار )جدوع ب���ن دوخ���ة( و )خادمكم 
املعل���وم( و )اأ. حبزب���ز( ال���ذي تط���ور فيم���ا بع���د 

لي�سبح )اأ. حبزبوز(. 

جن�ته من املوت :
تعر����ش نوري ثابت للموت ملرات عديدة جنا منها 

كلها : 

1- واج���ه امل���وت ع���ام 1904 عندما غ���رق يف نهر 
دجل���ة عندم���ا كان ي�سب���ح يف �سريع���ة )املربع���ة( 

وا�ستطاع اخوه ناجي ان ينقذه ب�سعوبة. 

2- يف ع���ام 1906 �سق���ط م���ن ظه���ر اجلم���ل يف 
)االح�س���اء( ومرت اجلمال بالق���رب منه ومل تطاأه 

وجنا باعجوبة. 

3- ا�سي���ب يف مع���ارك )جن���اق قلع���ة( يف احلرب 
العاملية االوىل بر�سا�سة يف يده اليمنى ا�ستقرت 
فيه���ا حتى ع���ام 1924 عندم���ا اجريت ل���ه جراحة 

الخراجها. 

4- ا�سيب بر�سا�سة اي�سا يف معارك القفقا�ش. 

5- ويف معرك���ة اخ���رى ا�سي���ب بطعن���ة )حرب���ة( 
حيث اخطات بطنه وجرحته يف فخذه. 

ظه���ر احل�س���ان  م���ن  �سق���ط  ا�ستانب���ول  6- ويف 
فك�سرت يده. 

7- ويف ايلول عام 1931 وقبل ان ت�سدر جريدته 
حبزب���وز بايام جنا باعجوبة م���ن حماولة اغتيال 
بينما كان يحت�سي اخلمرة يف اوتيل )ما �ساء الله( 
يف �س���ارع الر�سي���د – احليدر خان���ة اذ جاءه احد 
)�سق���اوات( بغداد اآن���ذاك وكان ن���وري ال�سعيد قد 

اغراه بقتل حبزبوز فاطلق عليه الر�سا�ش فاخطاه 
وا�ستطاع نوري ثابت الهرب من )االوتيل( فلحق 
ب���ه يف ال�س���ارع وظل ميط���ره بالر�سا�ش فاخطاه 
اي�س���ا واثناء ذلك كان احده���م جال�سا عند احلالق 
)حممود ن���دمي( بجوار )االوتيل( ف���رتك الكر�سي 
وم���ّد را�سه من باب الدكان لريى ما حدث فا�سابته 
ر�سا�س���ة قتلته يف احلال. وبعد هذا احلادث ن�سر 
حبزب���وز مق���اال بعن���وان )عل���ى عي���ون عزرائيل( 
حت���دث فيه ع���ن املرات الت���ي تعر�ش فيه���ا للموت 

وعّر�ش بنوري ال�سعيد يف املقال اي�سا. 

عالقته بروف�ئيل بطي : 

كان روفائيل بطي قد ن�سر مقاال يف جريدته البالد 
ع���ام 1936 يح���ي في���ه جري���دة حبزب���وز ملنا�سبة 
م���رور خم����ش �سن���وات عل���ى �سدوره���ا ج���اء فيه 
:”دخلت الزميلة اخلفيف���ة الروح جريدة حبزبوز 
الهزلي���ة اال�سبوعي���ة يف �سنته���ا اخلام�س���ة، ومن 
العجي���ب ان ال ت�ستطي���ع جري���دة الب���الد ان تقول 
كلمة اطراء يف حبزبوز الكاتب الهزال اللبق حيث 
ول���د هذا الكاتب الذك���ي وترعرع يف جريدة البالد 
ف�سجلت له جملدات ال�سنة االوىل منها ا�سما ذهبيا 
يف النقد ال�سيا�س���ي البارع واال�سالح االجتماعي 
اح���د  يف  االط���راء  �سه���ادة  جت���وز  وال  القوم���ي، 
االن�سباء”. فكتب ن���وري ثابت يرد عليه يف العدد 
)202( ال�سنة اخلام�سة ال�سادر يف 1936/1/21 
قائال”هذه الكلمة ال�سريفة املتوا�سعة التي اهداها 
ايانا اال�ستاذ روفائيل بطي ملنا�سبة دخولنا ال�سنة 
اخلام�س���ة فوددنا ان نذكر للق���راء �سيئا من تاريخ 
حبزب���وز الن ح�س���رة اال�ست���اذ تعر����ش للتاري���خ 
بقوله :”حيث ولد هذا الكاتب يف جريدة البالد”. 
اجتمع���ت واال�ست���اذ روفائي���ل بطي قبي���ل �سدور 
جري���دة البالد يف جمل�ش اال�ستاذ الر�سايف وكنت 
حين���ذاك موظف���ا يف وزارة املع���ارف ولك���ن ه���ذه 
الوظيف���ة ال متنعن���ي م���ن كتابة بع����ش املوا�سيع 
الهزلية با�سماء م�ستعارة مثل :)جدوع بن دوخة( 
و )خادمك���م املعل���وم( وغ���ري ذل���ك. فق���ال اال�ستاذ 

رفوائيل بطي : 

- انا راح ا�سدر جريدة با�سم”البالد". 

- موفق ان �ساء الله. 

- ولكنني اريد معاونتك. 

- مثل اي�ش؟ 

- مقاالت هزلية حتت عنوان”هزل وتفكه”

- ممنون...ولكن انا ال اكتب”ببال�ش". 

- يعني تريد فلو�ش. 

- طبع���ا ذل���ك ال الأين مفل����ش وامنا اري���د ان اعطي 
در�س���ا للكت���اب العراقي���ني يف ان الكات���ب ال يتعب 

قلمه”ببال�ش".

- اأنا حا�سر. 

- اأ�سكرك واأنا حا�سر. 

وهكذا اتفقت مع اال�ست���اذ، ف�سدرت جريدة البالد 
وهي حتمل مقاال هزليا يف باب”هزل وتفكه”وكان 
عنوان���ه”كل �س���يء بح�سابه”واخ���رتت ل���ه ا�سما 
م�ستع���ارا”اأ. حبزبز”اح���د الفكه���ني امل�سهوري���ن 
ببغ���داد، وابت���دات بالكتاب���ة اعتب���ارا م���ن الع���دد 
االول ال���ذي �س���در من جري���دة البالد ببغ���داد يوم 
25 ت�سري���ن االول �سن���ة 1929. ويف مقال���ه ه���ذا 
اراد ن���وري ثابت ان يقول ان���ه مل يولد ككاتب يف 
جري���دة البالد وال يف اية جريدة اخرى فهو يكتب 
التمثيلي���ات الهازل���ة وال�ساخ���رة وعندم���ا و�سلت 
مقاالته اىل ال�سح���ف التي كانت ت�سدر انذاك عام 
1925 كانت �سهرة نوري ثابت ككاتب وا�سعة كما 
كتب يف جري���دة الكرخ عام 1927 وهذا يعني انه 
ول���د ككاتب �سحفي قبل والدة جريدة البالد باكر 
من اربع �سنوات وككاتب متثيليات �ساخرة باكر 
م���ن �سبع �سنوات ولك���ن ميكن ان يق���ال ان نوري 
ثابت اح���رتف الكتابة واخ���ذ يتقا�س���ى راتبا عما 
يكتب���ه يف جري���دة الب���الد حيث ان���ه كان يكتب يف 

جريدة الكرخ ل�ساحبها عبود الكرخي جمانا. 

عالقته ب�جلواهري :
كان اجلواه���ري موظف���ا يف الب���الط فاعتا�ش من 
الوظيفة با�سدار جريدة ا�سماها )الفرات( ويبدو 
انه ه���ادن نوري ال�سعيد و�سيا�سته اآنذاك فت�سدى 
ل���ه املعار�س���ون ويف مقدمتهم ن���وري ثابت واملال 

عبود الكرخي
حت���ى ان املال عبود نظم ق�سي���دة �سعبية هجا فيها 

اجلواهري يقول فيها : 

كا�سر االكرع ودافن 

وانت هم دافن وكا�سر 

فث���ارت ثائ���رة اجلواه���ري وكتب مق���اال يف العدد 
)19( م���ن جريدت���ه )الف���رات( ال�س���ادر يف الثاين 
م���ن حزيران ع���ام 1930 حت���ت عن���وان”اذا كنت 
كذوب���ا فك���ن ذكورا”�ست���م فيها نوري ثاب���ت �ستما 
مقذع���ا والم وزارة املع���ارف عل���ى ايقافه���ا نوري 
ثابت كواحد م���ن مدر�سيها ومربيه���ا وكان نوري 
يومه���ا مدر�سا وقد جاء يف املق���ال :”يف هذا البلد 
زم���رة من النا�ش اتخذوا ال�سحاف���ة و�سيلة لنه�ش 

االعرا�ش واثارة احلفائظ واالحقاد". 

لي�س���ت  :”انه���ا  في���ه  املع���ارف  ع���ن وزارة  وق���ال 
)احلب���اززه  وزارة  ه���ي  ب���ل  مع���ارف  وزارة 
وكان  املع���ارف  وزي���ر  والقزامزه(”فغ�س���ب 
وقته���ا عب���د احل�سني اجللب���ي فاق���ام الدعوى على 
اجلواه���ري، وي���وم نظم اجلواه���ري ق�سيدة حّيا 

فيها مزاحم الباجه جي مطلعها : 

كيفما �سورتها فلتكن 

اأنا عن ت�سويرة النا�ش غني 

قام ن���وري ثاب���ت وكان ين�س���ر يف جري���دة الكرخ 
با�س���م )خجه خ���ان( يح�س���د جماعة م���ن ال�سعراء 
الفكهني فاعانوه على معار�سة ق�سيدة اجلواهري 

هذه بق�سيدة جاء فيها : 

كيفما �سورتها فلتكن 

انها طبخة طاه ارعن 

غاية ال�سعر لديكم اأكلة 

فالفح )الت�سريب( ملء )اللكن(

اترك )الباجة( ال تلهج بها 

لي�ست )الباجة( مثل )التمن(

وي�سري بالباجة اىل )مزاحم الباجه جي( وبالتمن 
اىل )جعفر ابو التمن(

ثم تختم الق�سيدة بتربئة نوري ثابت من امل�ساركة 
يف نظمها : 

اأ�سهد الله تعاىل انني 

)ل�ست من قي�ش وال قي�ش مني(

حي���ث كان ن���وري ثاب���ت قي�سي���ا، فث���ارت ثائ���رة 
اجلواهري واقام الدعوة على املال عبود الكرخي، 
وعندم���ا �سدرت جريدة جبزب���وز قام نوري ثابت 
بن�سر الق�سيدة يف احد اعداد ال�سنة االوىل مذيلة 
با�س���م م�ستع���ار هو )مدغ���دغ( وظل���ت العالقة بني 
اجلواهري وحبزبوز متوترة مل تتح�سن فيما بعد 

حتى وفاته

 

انوطته واو�سمته :

حاز ن���وري ثابت على اربعة او�سم���ة اثناء حياته 
الع�سكرية يف اجلي�ش العثماين : 

1- و�س���ام حرب مداليه �س���ي ال�سرتاكه يف حروب 
جناق قلعة. 

2- و�سام ليقات مدالية �سي النه جرح مرتني. 

3- و�سام ب�سنجي رتبة جمي���دي لتاليفه كتابا عن 
الر�سا�سات الرو�سية. 

لقيام���ة  االمل���اين  ال�سلي���ب احلدي���دي  4- و�س���ام 
بالرتجمة من الفرن�سية اىل الرتكية وبالعك�ش. 

و�سيته وتركته :

يروى ان ن���وري ثابت قد او�سى وهو على فرا�ش 
امل���وت قائ���ال :”و�سيت���ي اىل وهي���ب امل�سط���اف 
)عديل���ه( كل م���ا عن���دي خم����ش وثالث���ون دينارا، 
ثالث���ون منه���ا ل�سكيب اب���ن اخي وخم�س���ة دنانري 
اىل خريي���ة )مربيته( وقد ق���ال الو�سية امام جمع 
من عائلته ومل يكتبه���ا وقد اخذت عائلته بو�سيته 
ونفذتها بعدها ترج���ل الفار�ش وا�سلم الروح ميتا 
عل���ى فرا�س���ه بع���د ان عان م���ن مر�ش ال�س���ل الذي 
انتق���ل اليه عن طريق زوجت���ه االوىل التي توفيت 
ه���ي االخرى قبله وذه���ب اىل جوار رب���ه يف يوم 
االربعاء الثاين ع�سر من ت�سرين االول عام 1938 
م ودف���ن بالزاوية الي�سرى م���ن موؤخرة جامع بني 
�سعيد ببغداد و�سيدت عليه قبة لها باب ال يفتح اال 

للزوار ونق�ش على �سهادة قربه املرمر : 

)هذا مرقد الكاتب الهزيل ال�سهري الوطني ال�سميم 
املرح���وم احل���اج ن���وري ثاب���ت �ساح���ب )جريدة 
حبزبوز( ول���د �سنة 1316ه� وتويف يوم االربعاء 

17�سعبان 1357ه�. اىل روحه الفاحتة(

نق���ول رحم الل���ه ه���ذا االن�س���ان الكبري ال���ذي كان 
علم���ا من اعالم ال�سحافة العراقية احلرة اجلريئة 
وجهب���ذا من جهابذتها و�سنن�س���ر ملفا عن جريدته 
حبزب���وز عل���ى �سفح���ات �سبكتنا)�سبك���ة توا�سل 
لالأع���الم احلر(وف���اءا ل���ه وجلريدت���ه ولل�سحاف���ة 

العراقية ولقراءنا االأعزاء .

رائد الصحافة العراقية الســاخرة 
نوري ثابت



ــــكــــرخــــي حــــســــيــــن ال

ال�ساع���ر الكبرياجلواه���ري موظف���ا يف  كان 
الب���الط امللكي فاعتا�ش عن الوظيفة باإ�سدار 
جري���دة ا�سماها )الف���رات( ويب���دو انه هادن 
ن���وري ال�سعي���د و�سيا�سته وقت���ذاك فت�سدى 
ل���ه  املعار�س���ون ويف مقدمتهم ن���وري ثابت 
واملال عبود الكرخ���ي حتى اأن املال عبود نظم  
ق�سي���دة �سعبي���ة هجا فيه���ا اجلواهري يقول 

فيها:
كا�سر االكرع ودافن

واأنت هم دافن وكا�سر
فثارت ثائرة اجلواهري فكتب مقاال يف العدد 
)19( م���ن )الف���رات( يف الثاين م���ن حزيران 
ع���ام 1930 حتت عنوان )اذا كنت كذوبا فكن 
ذك���ورا( �ست���م فيه ن���وري ثابت �ستم���ا مقذعا 
والم وزارة املعارف وقتذاك على اإبقائها على 
ن���وري ثابت كواحد م���ن مدر�سيه���ا ومربيها 
وكان ن���وري ثاب���ت وقتها مدر�س���ا مل )يذيل( 

بعد، جاء يف املقال:
)يف ه���ذا البل���د زم���رة م���ن النا����ش اتخ���ذوا 
ال�سحاف���ة و�سيلة لنه����ش االأعرا����ش واإثارة 

احلفائظ واالأحقاد(.
وق���ال ع���ن وزارة املع���ارف فيه: اأنه���ا لي�ست 
وزارة مع���ارف ب���ل ه���ي وزارة )احلب���اززة 

والقزامزة(.
وغ�س���ب وزير املع���ارف وقت���ذاك وكان )عبد 
عل���ى  الدع���وى  فاأق���ام  اجللب���ي(  احل�س���ني 

اجلواهري.
وكان اجلواه���ري ق���د نظم ق�سي���دة حيا فيها 

مزاحم الباجه جي ومطلعها:
كيفما �سورتها فلتكن اأنا عن ت�سويرة النا�ش 

غني
وكان نوري ثاب���ت ين�سر يف جريدة )الكرخ( 
جري���دة امل���ال عب���ود الكرخ���ي �سفح���ة با�سم 
)خج���ة خ���ان( ف���كان ان ح�س���د جماع���ة م���ن 
ال�سع���راء الفكه���ني فاأعان���وه عل���ى معار�س���ة 

ق�سيدة اجلواهري جاء فيها.
كيفما �سورتها فلتكن

 انها طبخة طاه )اأرعن(
غاية ال�سعر لديكم اأكلة

 فالفح )الت�سريب( ملء )اللكن)
اترك )الباجة( التلهج بها

لي�ست )الباجة( مثل )التمن(
ا�سهد الله تعاىل اإنني

 )ل�ست من قي�ش وال قي�ش مني(
وي�س���ريون بالباجة اإىل )مزاح���م الباججي( 
و بالتم���ن اإىل )جعفر ابو التمن( ثم يختمون 
ق�سيدته���م بتربئة نوري ثابت م���ن امل�ساركة 

يف نظم الق�سيدة فيقولون:
)ل�ست من قي�ش وال قي�ش مني(.

وكان ن���وري ثاب���ت قي�سي���ا كروي���ا. فث���ارت 
ثائ���رة اجلواه���ري فاأق���ام الدع���وى على املال 
عب���ود الكرخ���ي ال ب�سبب ه���ذه الق�سيدة الأنه 
مل ين�سرها وامن���ا اأ�ساعها الذين نظموها يف 
االأو�س���اط ال�سيا�سية واالأدبية بغري ن�سرها.. 
ب���ل ب�سب���ب الق�سي���دة ال�سعبي���ة الت���ي يقول 

فيها:
كا�سر االكرع ودافن

واأنت هم دافن وكا�سر
ي���روي اال�ست���اذ م�سطف���ى عل���ي )اأول وزي���ر 

للعدل يف العهد اجلمهوري(:
انه ج���رت حماكمة املال عب���ود الكرخي وكان 
ن���وري ثاب���ت واحدا م���ن احلا�سري���ن ف�سال 
احلاك���م املال عب���ود عن الغاية م���ن نظمه هذه 

الق�سيدة فقال:
- بك هذه ق�سيدة نظمتها من العهد العثماين 

وما لها عالقة باجلواهري
يف  ورد  لق���د  طي���ب...   - احلاك���م  ل���ه  فق���ال 
الق�سي���دة )روح اأ�سال وين اوتيل اجلواهر( 
فه���ل كان يف بغ���داد )اوتيل( به���ذا اال�سم يف 

ذلك العهد؟
فل���م يجب امل���ال عبود ع���ن �س���وؤال احلاكم بل 
التف���ت اإىل ن���وري ثاب���ت اجلال����ش يف قاع���ة 

املحكمة وقال له:
- )على بختك نوري... هاي فاتتنة( ف�سجت 
واعت���رب  بال�سح���ك  وامل�ستمع���ون  املحكم���ة 
احلاك���م قول املال عبود ه���ذا اعرتافا واإقرارا 

فحكمت عليه بالغرامة.
عن كتاب )جمال�س بغداد( ج1

ــوز ــزب ــب ـــجـــواهـــري وح ــن ال ــي ب


