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ف���ي���ص���ل ل��ع��ي��ب��ي

ح������م������ي������د ق������اس������م

لق���اء  �أول  يف  خج���ول  و�س���يم،  ناع���م،  نحي���ف، 
وم�س���كلة بع���د �لتع���ارف و�مليان���ات، الميكنك �ن 

تفلت من مالحظاته، ماذ� بعد؟ 
مبدع ب�س���كل باه���ر ، جمدد للكاريكات���ر �لعر�قي 

و�ساحب مل�سة �حلد�ثة فيه. 
كان �ول ظه���وره للنا����س من خ���الل جملة جملتي 
وجريدة �ملزم���ار �ملخت�ستني بر�سوم �الأطفال، ثم 
دخ���ل معرتك �ل�سر�ع �ل�سيا�س���ي، فاأختار جريدة 
)طري���ق �ل�سع���ب( كموق���ع و�ل�سيوعي���ة كطريق، 
وب���د�أت معركت���ه �س���د �لتخل���ف و�لبروقر�طية 
يف  و�ساه���م  و�ملح�سوبي���ات،  �الإد�ري  و�لف�س���اد 
ف�س���ح �لرجعي���ات �لعربي���ة و�الأوربي���ة، ونال���ت 
من���ه �أمريكا م���ا مل تنله من ر�س���ام عربي معا�سر، 
باإ�ستثن���اء �لفن���ان �لفل�سطيني �لن���ادر و�أبن عني 

�حللوة، �لر�حل ناجي �لعلي.
خطوط���ه جريئ���ة، ح���ادة، قوية، مع���رة، �فكاره 

نابته، ويف �ل�سميم وبنت �ل�ساعة. 
كان���ت �مل���ر�أة �لعر�قي���ة ق���د �أكت�سب���ت يف ر�سومه 
نكهة �أخ���رى، بعد �ن �أده�سنا به���ا �سابقا، عبقري 
فمثله���ا  غ���ازي،  �لر�س���ام  �لعر�ق���ي  �لكاركات���ر 
وه���ي يف �جلامعة �و مكتب �لعم���ل �أو يف �لبيت 
كزوج���ة، ويف �حلق���ل كعامل���ة، �سليط���ة �لل�س���ان 
ومت�سلط���ة، �أم���ا �لرج���ل، فق���د قدم���ه موؤي���د بكل 
تعقيد�ت���ه وم�ساكله، �لتي التنته���ي ومن خمتلف 

�ملر�تب و�لدرجات.
م���ا �أجم���ل جل�سات���ه �لت���ي الينقط���ع فيه���ا �له���زل 
و�لن�سب���ات و�لتعليقات �لالذعة، ويف جملتي مع 
وج���ود �ملب���دع �لر�ئع طالب مك���ي، بقف�ساته �لتي 
اليفهمه���ا �إال �لقلي���ل و�لفنان �لبدي���ع �سالح جياد 
�ل���ذي يبد�أ �لن�سبة م���ع �حدهم عادة، حتى تلتهب 
غرفة �لر�سامني �سحكا وترجت جدر�نها وال ت�ستقر 
حتى يط���ل رئي����س �لتحرير، متو�سال بن���ا �إلتز�م 
�له���دوء، الأن معه �سيوف عمل من �لوز�رة، وبعد 

دقائ���ق ينطلق موؤي���د بعبارة طالب مك���ي �ل�سهر 
:”ه���اي �سنو مالفتهمنا”، مقلد� �إياه بدقة، لتعود 
�ل�سحكات جمدد�. فيوؤكدها طالب مكي بعبارة له 
�سه���رة �أي�سا :”معلوم �لع�سكري���ة”، �و”ثمانية 
وثل���ث كرمز ل�سو�رب”�لرف���اق �حللفاء”�آنذ�ك مل 
تكن جملة جملتي رغم م���ا كان �لنظام يخطط لها 
من توجهات، �إال خمتر� للمو�هب �لعر�قية �لهامة 
يف �لر�سم �لعر�قي �ل�ساخر �حلديث، حيث �سمت 
�ملبدع �لالمع ب�سام فرج،�جل�سر �لذي ربط تقاليد 
�لر�سم �لعر�ق���ي �ل�ساخر، �ملتمثلة باأعمال �لر�سام 
غ���ازي، و تطلع���ات �لو�س���ع �جلمه���وري، حي���ث 
كان ب�س���ام �ف�سل ممث���ل لها، بع���د �لر�سام غازي، 
�ل���ذي ميكن �عتباره �إبن �ملرحلة �للير�لية، �لتي 
د�سنه���ا �لنظام �مللكي، من خالل م�ساريع �الأعمار، 
�لت���ي �علن عنه���ا �آنذ�ك، و�لت���ي �أجه�ست من قبل 
�الأحز�ب �ل�سيا�سية، �لتى �أ�ستلمت مقاليد �الأمور 
�ل�سحن���ات �حلزبي���ة  �لعه���د �جلمه���وري ذو  يف 

�ل�سيقة، و�لع�سكرية �ملتخلفة �ملقيتة.
كان �لفن���ان طالب مكي، عمود� م���ن �أعمدة �لر�سم 
يف �ملج���الت �لعر�قي���ة، خا�س���ة جمل���ة �لعاملون 
بالنفط، �ما �لفنان �لكبر �سالح جياد، فقد �نطلق 
من جملة �ألف باء بق���وة، �أهلته �إمكانياته �لفنية، 
الأن ي�سبح �أهم ر�سام و�أبرز مبدع يف هذ� �ملجال، 
وم���ن يت�سفح �ألف باء �ل�سبعينات، �سيجد برهان 
هذ� �لكالم، وكان �لفنان �لقدير وليد �سيت، اليقل 
موهب���ة وال حما�س���ة ع���ن �الآخري���ن، �إ�ساف���ة �ىل 
�لفن���ان �ملوه���وب ع�س���ام �جلبوري، �ل���ذي �بدع 
يف ر�س���وم �ل�سخ�سي���ات �ل�سغ���رة يف جملت���ي، 
و�لتي �أحبها �الأطفال �لعر�قيون وتعلقو� بها، ثم 
جمموع���ة ر�ئعة من �ملبدعني �ل�سب���اب، �لذي كان 
موؤي���د �أبرزه���م منذ �لبد�ية، و�ل���ذي الميكن عزله 
عن �سدي���ق عمره وزميل���ه يف �لدر��س���ة و�لعمل 
و�لن�سب���ات كذلك، �لفنان �سعدي �ملو�سوي، �لذي 

كان يطل���ق �لنكات ويح���رك �مل�سهد �ل�ساخر، دون 
�ن يظه���ر عليه �جل���رم �مل�سه���ود، و�لزميل جمال 
�لعتاب���ي، د�خ���ال وهو يهم����س قائ���ال : -”�سلون 

�لوذع؟”– يق�سد �لو�سع – باإبت�سامته �ملاكرة.
�آه م���ا �أجمل تل���ك �الأيام. لقد كان���ت جملتي، ع�سا 
للمالئك���ة �الأر�سي���ني، ولكنه���ا مل تك���ن تخل���و من 

�الأبال�سة �ي�سا. 
�ن موؤي���د و�لزم���الء �الآخري���ن، ق���د �سق���و� طريقا 
جدي���د� لر�س���وم �ملجالت �لعر�قي���ة، مل يكن متكئا 
عل���ى �ملدر�سة �مل�سري���ة مث���ال، �و �لعربية عموما 
وال حتى �الأوربي���ة، هناك �سيء جديد كل �جلدة، 
�ن���ه �لهوي���ة �لعر�قي���ة يف �لر�سم، حت���ى �ل�ساخر 
منه، فاإح�سا�س �لر�س���ام �لعر�قي بقلة �الأمكانيات 
ويخت�س���ر  �جله���د  ي�ساع���ف  جعل���ه  و�لفر����س، 
�لوق���ت، ليقدم عم���ال فنيا متكامال ومن���ذ �لبد�ية، 
فنح���ن الجن���د يف ر�سوم معظ���م من مار����س هذ� 
�لفن، ما يع���رف بالهو�ية �و �لبد�ية، كان نا�سجا 
من �ول ر�سمة، وبدرجة عالية من �الإتقان، �أده�س 

�أ�سحاب �خلر�ت من �لفنانني �لعرب. 
كان موؤي���د نعم���ة �أول فن���ان عر�ق���ي، يتج���ه �ىل 
�لبورتريت �لفخاري، يف ف���ن �ل�سر�ميك عندنا، 
وق���د �أبدع فيه، وم���ن �أهم �أعماله في���ه، بورتريت 
�لفنان���ني �لر�حل���ني �إ�سماعي���ل �ل�سيخل���ي، كاظم 
حي���در وفائق ح�سن، وبذلك فتح له���ذ� �لفن نافذة 

مل تكن مطروقة �سابقا عندنا �إال نادر�. 
بع���د �سف���ري �ىل �خل���ارج، مل يج���ري بينن���ا �أي 
�إت�س���ال، لكن���ي قب���ل �أك���ر م���ن ث���الث �سن���و�ت، 
عرف���ت �أن���ه يقي���م يف �الأردن، وكن���ت وقته���ا يف 
برل���ني، مبنا�سب���ة �إقام���ة معر����س م���ع �الأ�سدقاء 
عل���ي �ملندالوي ومن�سور �لبك���ري، فتحدثت معه 
وجرى بيننا كالم جميل،�أح�س�ست وقتها �أن موؤيد 
قد بد� يل �أكر هدوء� ووقار� مما كنت �أت�سوره، 
و�إنته���ى حديثنا على �أم���ل �للقاء يف مكان ما، فلم 

يك���ن يف بالن���ا �أن �س���د�م �ستقلعه �أمري���كا بنف�س 
�ل�سهول���ة �لت���ي �أتت به، ولي����س �حلركة �لوطنية 
�لعر�قي���ة �لعتيدة، �لت���ي كنا نع���ول عليها، وكان 

هذ� �أي�سا بعيد �ملنال �آنذ�ك.
بع����د �نهي����ار نظ����ام �س����د�م ح�س����ني �لدم����وي، عاد 
�لفن����ان موؤي����د نعمة م����ن �الأردن، ليعمل جمدد� يف 
جريدة )طريق �ل�سعب(، ومن ثم جريدة )�ملدى(، 
ليطال����ع �لق����ر�ء وحمبيه، مب����ا جتود ب����ه �لقريحة 
وم����ا �غناه����ا، فكر�س ري�ست����ه �لنقدي����ة، لف�سح كل 
ما له عالق����ة بالتخلف و�لقم����ع و�الأرهاب، وليقف 
وهو و�عي����ا ملخاط����ر مو�قفه هذه، �م����ام جروت 
�لذي����ن يريدون �إع����ادة عجلة �لتاأري����خ �ىل �خللف 
قرون����ا عدي����دة، ودفع �لعر�ق����ي �ىل كهوف �لظالم 
و�لعبودية و�ل�سغينة، وكاأن ما جرى لنا اليكفي.

ماذ� �أقول بعد؟
�ن���ه جنم �آخر ه���وى �أمامنا، لكن���ه علمنا �لتحدي 

وهو �لنحيل �لبنية.
علمنا �ملثابرة و�جلدية و�الأ�سر�ر، وهو �ل�ساخر 

�ملتحدي لكل �سر�مات �لو�قع �ملر.
لقد هدين مكت���وب �لفنان �ل�سدي���ق كفاح �لريفي 
يف �ل�سب���اح �ل���ذي غادرن���ا به موؤي���د، معلنا وفاة 
مبدع و�سدي���ق ومنا�سل �آخر، م���ن منا�سلي تلك 
�لكوكب���ة م���ن �ملبدعني �لذي���ن مل ت�سعفه���م �أقوى 
�لفا�سيات يف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�سرين، 
ومل ينحن���و� للطغ���اة من كل �الأ�سن���اف، و�سارو� 
يف طريق يقينهم �ل���ذي �أرت�سوه، و�سمدو� �مام 
�أعتى �لعو��سف و�ملنعطفات �لتاأريخية �لكرى، 
�لت���ي مرت على �لع���ر�ق و�ملنطقة، الميلكون غر 
قناعاتهم و�سدق �لني���ة و�لقلب و�لل�سان ونظافة 

�ليد وحمبة �سعبنا. 
�ستبق���ى حكمة �لتاري���خ �لتي المثيل له���ا، برهانا 
على ما �أقول يا موؤيد ي���ا �سديقي ومعلمي �أ�سياء 

ال متحى.

تعرفت للمرة �الأوىل على ر�سوم فنان �لكاريكاتر 
�ل�سبعيني���ات يف  بد�ي���ة  نعم���ة  موؤي���د  �لعر�ق���ي 
جري���دة طريق �ل�سع���ب �ليومية، وجري���دة �لفكر 
�جلدي���د �الأ�سبوعي���ة، حي���ث كان يعم���ل وين�س���ر 
ر�سومه �ل�ساخرة، �لغريبة و�لالفتة للنظر، ومنذ 
�لبد�ي���ة ��ستطاع���ت ر�س���وم موؤي���د نعم���ة �ل�ساب 
�لع�سرين���ي �ملتحم����س �ن تلف���ت �الأنظ���ار بح���دة 
خطوطه���ا و�فكاره���ا وجر�أته���ا وقل���ة �حلو�ر�ت 
و�لتعليق���ات فيها، و�عتمادها روحا فكاهية ميكن 
�ن ندعوه���ا بالكوميدي���ا �ل�س���ود�ء، �أو كوميدي���ا 
�ملفارق���ة �ملوؤملة، ولك���م كنت �سعي���دً� حينما ر�أيت 
موؤي���د نعمة للم���رة �الأوىل وتعرف���ت �إليه �أو��سط 
�ل�سبعيني���ات، يف >طريق �ل�سع���ب<، لتتو��سل 
بعده���ا زمالتنا يف جمل���ة >�لف ب���اء< و�لتي مل 
تنقطع حت���ى مغادرتي �لعر�ق مطلع �لعام 1997 
حي���ث بقيت عل���ى �سلة متو�ترة م���ع �خبار موؤيد 
نعم���ة، وكان لقائ���ي �الأول ب���ه بعد ط���ول �نقطاع 
يف جريدة �ملدى �لبغد�دي���ة �أو�خر �لعام 2003، 
وه���و �للقاء �لذي تكرر يف يوليو �ملا�سي دون �أن 
�أع���رف �نه �للق���اء �الأخر بيننا، بع���د �ن نقلت لنا 
�الأخبار نعي���ًا مقت�سبا للفنان يف بغد�د �إثر جلطة 
دماغية �الإثنني �ملا�سي عن �ربعة وخم�سني عاما. 
ويف كل م���رة كنت �أرى فيه ق���درة ��ستثنائية، بل 
�سجاعة ن���ادرة يف �لثبات على �ملوقف و�لت�سدي 
ملن عادو� �سعبه �لعر�ق���ي، وقد و��سل هذ� �لنهج 
يف كل �أعمال���ه، �س���و�ء ي���وم كان يعمل يف طريق 
�ل�سع���ب �أو �لف باء �أو يف �ملدى، كانت ر�سوماته 
�سوط���ا موجعا مل�ستغلي �أوج���اع �لنا�س و�آالمهم، 
مثلم���ا كان���ت يف �لوق���ت نف�س���ه بل�سم���ا للمو�طن 

�لب�سي���ط �مل�ستل���ب، �سحية �حل���روب و�حل�سار 
و�لفق���ر �سابق���ا، ومن ث���م �ملحا�س�س���ة و�لطائفية 
و�الإره���اب �ل���ذي كان �لق�سي���ة �لت���ي ن���ذر نف�سه 
ملحاربتها يف �أعمال���ه �الأخرة، مثلما فعل الأعو�م 
عديدة وه���و يت�سدى للف�ساد بج���ر�أة نادرة حقًا. 
قبل ع���ام تقريب���ًا، كنت �أح���دث �ح���دى �لزميالت 
ع���ن ر�سوم موؤيد نعمة �لكاريكاترية، ثم �أطلعتها 
عل���ى مناذج منها، فتحم�ست للفك���رة، بل هددتني 
�نه���ا �ستكت���ب �ملو�سوع م���ا مل �جنزه ت���وً�، غر 
�نن���ي >تو�ني���ت< ور�ح �ملو�س���وع يف خ�س���م 
�ن�سغاالتن���ا �ليومي���ة، وخ���الل زيارت���ي �الأخرة 
ل�<�مل���دى< �أخرت موؤيد نعمة بهذ� �حلو�ر، فرد 
بخجل���ه �ملعه���ود و�أدبه �جلم: �سك���رً� جزياًل، هذ� 

ي�سعدين.
ماأ�ساوية �ساخرة

كان يع���ر ع���ن ماأ�ساوي���ة �ل�سخ�سي���ة �لعر�قي���ة، 
وي�ستخرج من ركام �ملاأ�ساة ملحة �ساخرة وعميقة، 
حتاول �أن جتعل �مل�ساه���د ين�سجم مع �لو�قع يف 
�لوق���ت �ل���ذي ي�سع���ر ب�سخ���ب جام���ح لتغي���ره، 
و�أحيانًا ي�ست�سع���ر �مل�ساهد، ياأ�س���ًا خمتلطًا باأمل 
مفتوح لدى قر�ءة لوحاته. وكان يقول: �إن مهمة 
ر�س���ام �لكاريكاتر هي �لك�سف عن �ملمنوع ونزع 
��ست���ار �ملبهم و�ل�سر�حة �لقا�سية �حيانا يف قول 
�حلقيق���ة �و �لبحث عنها، وهو يقرتح �حللول �و 
يفرت�سه���ا بااليحاء و�ال�سارة. لذلك فالكاريكاتر 
وليد �الزم���ات ومرّو�سها وكا�سف �مل�ستور منها. 
والأن هذ� �لف���ن يهتم ب�سوؤون �الن�س���ان وم�ساكله 
�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�لفكرية لذلك ي�ستجيب 
لكل هذه �ملو��سيع وي�ستمد منها �أفكارً� ومو�قف 

خمتلف���ة ويزده���ر بها. موؤك���دً� �ن �لكاريكاتر فن 
�لتحري�س �سد �لظلم و�لتع�سف و�خلطاأ و�ل�ساذ 
و�ل�سيئ وميكن مالحظ���ة ذلك جليًا يف �ية لوحة 

تنتمي لفن �لكاريكاتر ولي�س لفن �لتهريج.
مدر�سة بغد�د

عن���ي موؤي���د نعمة عناي���ة خا�س���ة بتاأكي���د مالمح 
مدر�س���ة خا�سة يف �لكاريكات���ر ��سماها �ملدر�سة 
�لبغد�دي���ة، يق���ول عنه���ا: �ملدر�س���ة �لبغد�دية يف 
ر�س���م �لكاريكاتر مدر�سة متمي���زة، وهذه لي�ست 
�سهادت���ي، �إمن���ا �سهادة �لفنان���ني �ملتمكنني من فن 
�لكاريكاتر، وكتب���و� عنها وعن متيزها، مدر�سة 
بغ���د�د يف ف���ن �لكاريكات���ر �عتم���دت عل���ى نق���ل 
�لو�ق���ع، باالأ�سلوب �حلديث، يعني مل تعتمد على 
�لنكتة �ل�ساذجة، �أو على �ملوقف �ل�ساخر �مل�سطح، 
دخلت بالعمق، ه���ذ� يعني �أ�ساف لنا م�سوؤوليات 
جدي���دة، �أن نتمكن من م�سك �خلي���وط كلها، �لتي 

جتعل ر�سام �لكاريكاتر متمكنا من عمله.
كان���ت ر�سومه و�أعمال���ه قريبة من نب����س �لنا�س 
وهمومهم �ليومية يف �للقمة �ل�سريفة، و�لكر�مة، 
وحماربة �ملف�سدين، و�لقتلة من جز�ري �الإرهاب، 
وكان ميلك قدرة هائلة على �حللم و�الأمل، لذ� فانه 
كان يقول: �ن �ملنطق ي�ستدعي �إن �أكون قريبًا من 
�أح���د�ث بلدي، وهذ� حال كل ر�سامي �لكاريكاتر 
بالع���امل، �ين بتما����س مبا�س���ر مع �أح���د�ث بلدي، 
و�أح���اول �أن �أترج���م م���ا �أ�ساه���ده، م���ا �أح�سه �إىل 
ر�س���وم �أن�سرها بال�سحافة. وله���ذ� �أي�سًا قال عنه 
�ساعر ومفكر مثل عبد �لرحمن طهمازي: >موؤيد 
نعمة م���ن ر�سام���ي �لكاريكات���ر �لعر�قيني �لذين 
ج���اءو� بعد جي���ل غازي، وه���و �أي�سًا بع���د ب�سام 

ف���رج مبا�س���رة حني دخ���ل �لكاريكات���ر �ل�سحفي 
عندن���ا مرحلة نوعي���ة جديدة. ميت���از موؤيد نعمة 
بال�سر�ح���ة و�ملج���از و�لق���درة �لت�سميمي���ة، عد� 
موهبت���ه �لتي يحت���اج �إليها �أي ر�س���ام كاريكاتر 
ال تغري���ه �ملد�هنة، �أق�س���د موهبة ر�سد �ملفارقات 
و�لتوري���ات �لتي ميتلئ بها و�ق���ع �جتماعي عام 
عر حلظة خا�سة. موت هذ� �لر�سام خ�سارة للفن 
�لعر�قي �حلديث، ولل�سحافة باملعنى �لو��سع<.

�الأمل �حلزين
يقول موؤيد نعمة عن وطنه وم�ستقبله: �نا ال �نظر 
�إىل م�ستقب���ل �لعر�ق من خالل �لعملية �حل�سابية 
)عند �لبع����س( و�ملتمثلة يف كم مق���د�ر من �المن 
هنا، ومثقال �المن هناك، وكم حتقق من �إحالمنا 
وكم خ�سرنا وكم ربحنا، فنحن نعمل يف �لتاريخ، 
وتاريخ �لعر�ق �جلديد بد�أ منذ �ستة �الف �سنة... 
نعم.. �قول تاريخ �لعر�ق �جلديد.. حيث يت�سمن 
كل ح���االت �لقه���ر و�لبوؤ����س و�النتكا�س���ات، �لتي 
لوالها م���ا ولدت ح���االت �لنهو����س و�ال�سر�قات 
�لت���ي تاأتي د�ئمًا بعد ظالم وعتمة، ويكفي �سعبنا 
فخ���رً� حتمل���ه معاناة ع�س���ر�ت بل مئ���ات �ل�سنني 
م���ن �لويالت عل���ى مر �لع�سور، ث���م ينه�س... ثم 
يكب���و... ث���م ينه�س لياأخ���ذ ما ي�ستح���ق ويعطي 
م���ا يل���زم لالن�سانية، فم���ن حقنا �ن نحل���م، ولكن 
علين���ا �ن ن�سع���ى لتحقي���ق �حالمن���ا. كان موؤي���د 
نعمة ي���رى �ن �لكاريكاتر< �سام���ل لكل �لفنون، 
وهو ف���ن �مل�ستقب���ل وف���ن �لتعاطي م���ع �مل�ساعر، 
ف���ن �لتلوي���ح باملع���اين �ملكبوت���ة، مثلم���ا ه���و فن 
�سامل لبقي���ة �لفنون؛ فن �ملبالغ���ة �لتي ال يدركها 
�لت�سوي���ر و�لر�سم �الكادمي���ي �و �لر�سم �حلديث 
�لت���ي  باملو�سيق���ى  �الح�سا����س  ف���ن  �لتجري���دي، 
تن�ساب بني �خلطوط، ف���ن �ل�سحر و�الإلهام �لذي 
يج�س���ده ر�س���ام �لكاريكات���ور بخط���وط و�ل���و�ن 
ق���د ال ت�سع���ف �لقو�ع���د �الأكادميي���ة يف تنفيذها. 
وب���ذ� فهو ف���ن �سام���ل بتخطيطه، �ألو�ن���ه، نحته، 
غر�فيك���ه، مو�سيق���اه، �سعره �ملفع���م باالأحا�سي�س 
�لتي تظهر على ر�سوم �لفنان. والبد من �اللتفات 
�إىل م�ساأل���ة مهمة، وهي �أين �أحت���دث هنا عن فئة 
�لكاريكات���ور �للوحة و�ملوق���ف ولي�س كاريكاتر 
�لبلي���د  �مل�سط���ح  و�ل�سح���ك  �ل�سمج���ة  �لنكت���ة 
و�ل�سائ���ع يف �ل�سحاف���ة<. وبه���ذ� �ملعن���ى، ظ���ل 
موؤيد نعم���ة قريبا من ر�سام �لكاريكاتر �لرو�سي 
)�سمرنوف( و�لت�سكيلي )�دولف بورن( �ساحب 
�لدولي���ة..  �ملهرجان���ات  يف  �لك���رى  �جلو�ئ���ز 
و�لفن���ان �لعر�قي )عب���د �لرحيم يا�س���ر( و�لفنان 
�الأمل���اين )هرني بوترن( و�لفنان �مل�سري )حميي 
�لدين �للب���اد( و�لفنان �لكوبي )رينيه ويالنويز( 
و�لفنان���ني �ل�سوري���ني )يو�س���ف عبد لك���ي وعلي 
ف���رز�ت( و�لفن���ان �المرك���ي �لروم���اين �ال�س���ل 
)�س���ول �ستاين���رك( و�لفنان �لرو�س���ي )�سرجي 
تيون���ن( و�لفنان �لفرن�س���ي )فولون( ويرى فيهم 

ممثلني حقيقيني ملفهومه عن �لكاريكاتر.
عا�س نعمة حياته، وغادرها موؤمنا �ن �لكاريكاتر 
ف���ن �لتحري����س �س���د �لظل���م و�لتع�س���ف و�خلطاأ 
و�ل�ساذ و�ل�سيئ، م�س���ددً� على �نه ميكن مالحظة 
ذل���ك جليًا يف �ي���ة لوحة تنتمي لف���ن �لكاريكاتر 
�ل���ذي منحه حياته ووقت���ه وموهبته، ولي�س لفن 
�لتهري���ج، �ل���ذي مل يق���رتب �لر�ح���ل م���ن �سفافه 

�بدً�.

ال���ن���ج���م م����ؤي����د ن��ع��م��ة

مؤي��د نعم��ة.. بالغ��ة الكاريكات��ير 
ته القاطعة وحدَّ
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حسين الهنداوي

ع�����دن�����ان ح��س��ي��ن 
فلق���د كانت فعال نكب���ة �سامتة تلك �لت���ي حلت بفن 
�لر�س���م �لعر�ق���ي قبل عام���ني برحيل موؤي���د نعمة، 
نكبة ت�ساعف���ت بفعل �لطابع �ملباغ���ت و�أكاد �قول 
�لغ���ادر �ل���ذي تلب�سه ذل���ك �لرحي���ل يف حلظة كان 
فيه���ا �لفن���ان �لكب���ر �لنف����س و�ملوهب���ة يف ذروة 
تاألق���ه وحت�سر�ت���ه للعطاء �حليات���ي و�لت�سكيلي 
�اله���م يف كل عمره رمبا، ومن بينها معر�س كبر 
م�سرتك م���ع �سديقه �لفن���ان عبد�لرحيم يا�سر كان 
م���ن �ملتف���ق �ن يتم �فتتاح���ه يف لندن نهاي���ة �لعام 
نف�سه ثم ينقل �ىل ع���دد من عو��سم ��لفن �الخرى 
للتعريف بهذ� �لوج���ه �حليوي من �لفن �لت�سكيلي 

�لعر�قي �ملعا�سر.
كم���ا �ن غي���اب موؤي���د نعمة خ�س���ارة عميق���ة �أي�سا 
للحرك���ة �البد�عي���ة �لعر�قي���ة و�لعربي���ة �لناه�سة 
من رماد �لقمع و�ل�سطحية و�لفجاجة كلها باجتاه 
�حلرية و�ل�سمو و�مل�ستقب���ل. فموؤيد نعمة يف هذ� 
�ملي���د�ن، من خالل �عمال جريئ���ة وطليعية كثرة، 
ب���د� ر�ئ���د� مبادر� و�أم���ر� كرميا ب���ال �دنى جد�ل. 
وه���ذ� ما ��ستطيع �ل�سه���ادة عليه عن قرب ومعرفة 
مبا�س���رة من خالل �سد�قة متاأخ���رة وكثيفة يف �آن 
م���ن خ���الل موؤ�س�سة”ع���ر�ق لالبد�ع”�لت���ي كنا قد 
�أ�س�سناه���ا يف بغ���د�د �آنئ���ذ ولعب ه���و يف �ن�سائها 
و�ر�سائه���ا دور� ��سا�سيا كما حر����س على ت�سميم 
�سعاره���ا مانحا فيه كلمة )ع���ر�ق( �ق�سى ما ميكن 
م���ن �خل�س���ب و�ملج���د وباإ�س���ر�ر مل يك���ن الأي من 
�الع�ساء �لع�سرة �و �كر �ملوؤ�س�سني �ال �ال�ستجابة 

لفكرته. 
و�أق���ول كثيفة الأنني �عرف و�حرتم فن موؤيد نعمة 
من���ذ نح���و ربع ق���رن، وب�سكل خا�س من���ذ معر�س 
عامل���ي لف���ن �لكاريكاتر �قي���م يف �لن�س���ف �لثاين 
من �لثمانينات يف”معهد �لعامل �لعربي”بباري�س 
و�س���ارك في���ه بلوحت���ني �ثارت���ا جدال كب���ر� حول 
موهب���ة ر�ئعة والمع���ة عرفت كي���ف تت�سامى على 
�لرطان���ة �لبعثية دون �ن تفق���د م�سامة و�حدة من 
روحها �لعر�قية �جلليلة:”�ملهم يف فن �لكاريكاتور 
لي����س قوة �ل�سنع���ة بل ق���وة �الأفكار”كم���ا قال لنا 
م���ر�ر�، وهذ� ما ظللت �أو��س���ل �كت�سافه من خالل 

ع�سري���ن �سن���ة من �ملتابع���ة �ملبعرة لك���ن �لعميقة 
د�ئم���ا لر�س���وم ه���ذ� �لفن���ان �لكبر �لباح���ث د�ئما 
عم���ا ور�ء �البت�سامة و�لذي منح �ل�سخرية وظيفة 
�سامية ور�سينة و�ن بدت مثقلة باحلزن و�ال�سئلة 
�الليم���ة غالبا. لكنه���ا �سورة ب���دت مر�سحة �خر� 

للتغير جديا الأول مرة منذ عقود: 
»�الآن بد�أن���ا نحق���ق �حالمنا”هذ� م���ا �سرنا نردده 
بثق���ة م���ع موؤي���د بع���د �سق���وط �لنظ���ام �ل�ساب���ق 
كاخل�سخا�س���ة �لياب�س���ة، ورغ���م �ن نزع���ة �لع���د�ء 
للثقاف���ة وحلرية �البد�ع الح���ت �سلفا كاأحدى �برز 
مالم���ح �لطغم �حلاكمة �جلديدة �لتي �أخذت تدعي 
ومتار�س �سرعية �سكلية باإ�سم ملل ونحل و�سر�ذم 
م�ستخدم���ة �أدو�ت قمع فك���ري وج�سدي كنا نعتقد 

باإنها حكر� على �لفا�سيات �لتقليدية.
ه���ل بع���د ه���ذ� ن�ستطي���ع تلم����س حج���م �ل�سرب���ة 
�لقا�سي���ة �لت���ي تلقاه���ا  كل و�حد منا بفق���د�ن ذلك 
�الن�سان �ل���ري باالمل بالعر�ق وبالتو��سع �جلم 
�ي�س���ا؟ بالن�سبة يل مل �جد �مامي �سوى �لهرب من 
ت�سدي���ق خر رحي���ل هذ� �لفنان �ل�س���اب )عن عمر 
يناهز بالكاد �لر�بعة و�خلم�سني عاما(، �ملولود يف 
بغد�د عام 1951 و�ملتويف فيها يف 2005/11/26 
و�ملع���روف يف كل ب���الده بجر�أته �لفنية يف تناول 
حمرمات ف���ن �لكاريكاتر عر ر�سومات مل تنقطع 
�ب���ان �لعق���ود �لثالثة �الخرة و�ل���ذي كان قد ن�سر 

�ول ر�س���م ل���ه يف عم���ر �ل�ساد�س���ة ع�س���رة لي�سارك 
بعده���ا بعام���ني يف تاأ�سي����س �ول جمل���ة لالطف���ال 
يف �لع���ر�ق، ولي�س���رع بعد ذلك بعام���ني يف �لعمل 
ر�سام���ا كاريكاتوري���ا يف �ل�سحاف���ة �ليومية، قبل 
�ن يتخرج من”معهد �لفنون �جلميلة”ببغد�د عام 
1971، ثم من”�كادميية �لفنون �جلميلة”حا�سال 

على �سهادة �لبكالوريو�س من ق�سم �ل�سر�ميك.
وهك���ذ� فمنذ بد�يته كر�سام قب���ل �ربعة عقود، قرر 
موؤي���د �ن تك���ون ر�سوم���ه حم���ددة وهادف���ة و�ن ال 
ير�سم �ال ما يريده هو متطلعا يف ذ�ت �لوقت وعن 
وع���ي خفي �ىل �القرت�ب من عاملي���ة �ن�سانية تنبذ 
�ل�سذ�ج���ة و�الرجتالي���ة يف �لكاريكات���ر ل�سال���ح 
�لفك���رة و�حللم و�المل وكل ما ه���و نر يف �لذ�ت 
�الن�ساني���ة �لعاملي���ة. وموؤك���د� �ي�س���ا �ن )م���ا �فكر 
به ه���و �ن �كون قريبا من �ح���د�ث بلدي وهذ� هو 
حال جمي���ع ر�سامي �لكاريكات���ر يف �لعامل �أجمع 
حم���اوال ترجمة ما ��ساهده و��سع���ر به �يل ر�سوم 

�ن�سرها(.
لق���د �خط���اأ �ولئ���ك �لذين �عتق���دو� �ن موؤي���د نعمة 
�سور �لكوميديا �ل�سود�ء لي�سحك منها �لنا�س يف 
بالده. بينما كان ه���و ي�سور �آالمهم هم، وحتديد� 
الأنه���ا �آالمهم، بينما كان �لفن���ان �لر�حل”يغلي من 
�لد�خل”كم���ا قال عنه ناقد المع م���رة. فاآالمهم تلك 
ذ�ته���ا هي ما كان يحملها يف ج�سده على �القل منذ 

ع���ام 1979 عندما �عتق���ل وتعر����س �ىل �لتعذيب 
وظ���ل يع���اين من �سع���ف �ل�سم���ع نتيج���ة �ل�سرب 

�ملرح يف �ل�سجون �لبعثية.
�للقط���ة �ملبا�س���رة ه���ي �لناف���ذة �ملبدئي���ة لر�س���ام 
�لكاريكاتر، لكن �للقطة �ملبا�سرة هي عملية معقدة 
�البعاد عندما يتعلق �المر بفنان عميق �الأمل كموؤيد 
نعم���ة. وهو بهذ� �قرب �ىل مغام���رة ناجي �لعلي: 
فنان ت�سكيلي كبر وملتزم وي�ساري دفعة و�حدة، 
لذ� فهو يتخلى تلقائيا عن �ي ق�سية عابرة ل�سالح 
ق�سية و�حدة تغدو �ملح���ور يف �لعمل �لفني، الأنه 
جعلها حم���ور ق�سية حيات���ه �لو��سح���ة و�لدقيقة 
بذ�تها. وكما هي فل�سط���ني لدى ناجي �لعلي فانها 
�لعر�ق لدى موؤي���د نعمة:”ما �فكر به هو �ن �كون 
قريبا م���ن �حد�ث بلدي الأن معان���اة �لعر�ق كبرة 
وق���د �أخ���ذت ح�سة كب���رة من تفكري”ق���ال مرة، 
م�سيف���ا”�ن �عم���ايل بال���ذ�ت �بتع���دت ع���ن حدود 
�للوحات و�جتهت نحو �ل�سخرية �ل�سود�ء. والأين 
�عت���دت �ن �غرف م���ن بحور �لثقاف���ة و�ملو�جهات 
�حلقيقي���ة مع �لو�قع لنقل م���ا يتعر�س له �الن�سان 
�مل�سطه���د«. لك���ن فل�سطني كانت ه���ي �ي�سا تعي�س 
م���ع موؤيد �ل���ذي �قتحم عامل �لكاريكات���ر �لعر�قي 
يف �ي���ام حرب حزي���ر�ن ع���ام 1967، بر�سم ميثل 
وه���و  جون�س���ون،  �ال�سب���ق  �المريك���ي  �لرئي����س 
يرفع ب���دل �سعلة متثال �حلري���ة �المريكي �ل�سهر 
قنبلة”نابامل”م���ن تل���ك �لت���ي كان���ت ��سر�ئي���ل قد 

��ستخدمتها يف �حلرب �ملذكورة �سد �لعرب.
ه���ذ� �لتوج���ه �لو�ع���ي �لطوع���ي و�لثاب���ت لتبني 
�ل�سخري���ة �ل�س���ود�ء منهج���ا فني���ا ه���و حتديد� ما 
مينح موؤيد نعمة موقع �لريادة يف فن �لكاريكاتر 
�لعر�قي �ل���ذي مل يعرف مبدعا هكذ� من قبل برغم 
ع���دد مه���م من �لفنان���ني �لكب���ار �لذين عرفه���م قبله 
لي����س م�سطف���ى �ب���و طرة وغ���ازي وب�س���ام فرج 
�ال �أ�سهره���م. فموؤي���د نعم���ة كان �لفن���ان �لعر�ق���ي 
�الول �لذي جعل ثالثي �لفك���رة و�ملهارة و�جلر�أة 
�لالجتاري���ة يف �لعم���ل �لفني معي���اره �لوحيد يف 

�لعمل ودون م�ساومة تذكر.
فف���ي �لعر�ق، و�لع���امل �لعربي كل���ه يف �لو�قع، مل 

عا����س يف �لزم���ن �خلط���اأ ورح���ل يف �لزمن 
�خلط���اأ قبل �الو�ن بكثر، م���ع �نه عّد نف�سه 

د�ئما �نه قد ُولد وعا�س يف �ملكان �ل�سح.
عا����س موؤي���د نعم���ة يف زم���ن عر�ق���ي �أغر 
��سبح فيه �حد �سذ�ذ �الآفاق حاكما خم�سرما 
لب���الد �لر�فدين �لتي ن�س���اأت فيها، و�نطلقت 
منه���ا �ىل �سائ���ر ق���ار�ت �لع���امل، ح�سار�ت 
عظيم���ة غّرت، �ىل �الف�سل، �جتاه �لتاريخ 
وجم���رى �حلياة للب�س���ر و�ل���زرع و�ل�سرع 
عل���ى �ل�س���و�ء. �م���ا »�الجناز”�لوحيد لهذ� 
�حلاكم فهو خر�ب ��سطوري مل يتوقف بعد 

ملهد �حل�سار�ت هذ�.
ورح���ل موؤي���د نعم���ة، عبق���ري �لكاريكاتر 
�لعر�ق���ي، يف زمن عر�قي �أغ���ر �ي�سا يظل 
في���ه – كم���ا يف عه���د �س���د�م ح�س���ني � �أعّزة 
�لقوم م���ن �مثال موؤيد نعمة �أذّل���ة، ويت�سّيد 
في���ه �المّيون و�ن�س���اف �المّي���ني و�ملر�سى 
م���ن  و�ل�س���اذون  و�لعقلي���ون  �لنف�سي���ون 
و�س���ر�ق  �لقتل���ة  و�الرهابي���ني  �لطائفي���ني 
�ملال �لعام و�خلا����س و�ملنافقني و�ملزّورين 

و�الدعياء و�ملد�هنني و�لكذ�بني.
موؤيد نعمة �لفنان.. �ملرهف �حل�س.. �لرقيق 
�مل�ساعر.. �جلّيا�س �لعو�طف، خ�سو�سا يف 
حب �لعر�ق و�ه���ل �لعر�ق، �ملبدع من طر�ز 
ون���ازك  و�لبيات���ي  و�ل�سي���اب  �جلو�ه���ري 
�ملالئك���ة و�سعدي يو�سف وفرمان و�لتكريل 
وجو�د �سليم وفائق ح�سن و�لرحال، عرفته 
عن قرب.. ت�سرفت بزمالته �سبع �سنو�ت يف 
»جملتي« و»�ملزمار”ثم يف »طريق �ل�سعب«، 
وب�سد�قت���ه �كر من ثالث���ني عاما، عن قرب 
د�خ���ل �لع���ر�ق وعن بعد خارج���ه.. جمعتنا 
غرف���ة عمل و�حدة يف »طريق �ل�سعب« �كر 
من خم����س �سنو�ت..�كلنا و�سربنا و�سهرنا 
وغنين���ا ورق�سن���ا �سوي���ة.. ت�ساركنا بع�س 
�مل�سر�ت و�الأحز�ن.. ويف كل ذلك كان موؤيد 

نعم���ة �ن�سانا من طر�ز فري���د يف خلقه ويف 
هّمه �لوطني.. ال �ظن �ن �أحد� �أحب �لعر�ق 

�كر منه.
بطريق���ة عجيبة يتمي���ز بها ع���ادة �ملبدعون 
�الذكياء وحدهم، كانت عينا موؤيد تتحركان 
م���ن ور�ء نظارت���ه به���دوء ي�سب���ه ه���دوءه، 
وكان���ت �ذن���اه تت�سمعان �ىل م���ا ن�سمع وما 
ال ن�سمع، ليلتقط �ال�سي���اء �لتي �سيج�سدها 
يف �ليوم �لت���ايل �و بعدئذ على نحو �ساحر 
يف �سور كاريكاترية مده�سة تعك�س ذكاءه 
وجت�ّس���د عبقريت���ه، وكذلك تو��سع���ه �جلّم 

وب�ساطته �لر�قية.
على �لدو�م كان موؤي���د نعمة م�سكونا باالمل 
الن �لع���امل، وبخا�س���ة �لع���ر�ق، يعانده وال 
ي�سبح كما يريده هو، لكنه كان على �لدو�م 
�ي�سا مفعما باالمل يف �نه �سيك�سب �لرهان 
و�سيف���وز عل���ى خ�سمه هذ�، معان���دة �لعامل 
ل���ه، فتغ���دو �لدني���ا جميلة و�حلي���اة �سعيدة 

للجميع من دون ��ستثناء، وبخا�سة �لفقر�ء 
�لذين ناء موؤيد بحمل همومهم.

مثل كل �لذين عرفوك و�حبوك كما يع�سقون 
حبيباته���م، ل���ن �بكيك وحدك �يه���ا �لعبقري 
�لعر�ق���ي، موؤيد نعمة.. �ساأبكي معك �لعر�ق 
�لذي من فرط حبك له مل يتحمل قلبك �لطيب 
ور�أ�س���ك �جلميل هذه �اله���و�ل �لهائلة �لتي 
تع�سف ب���ه. فلقد خ�سرَت �لره���ان و�سقطَت 
�لي���ك  �سدده���ا  �لت���ي  �لقا�سي���ة  بال�سرب���ة 
ه���وؤالء �لذي���ن ي�سع���ون للت�سّي���د يف ع���ر�ق 
�حل�س���ار�ت.. �المّي���ون و�ن�س���اف �المّيني 
و�ملر�سى �لنف�سيون و�لعقليون و�ل�ساذون 
م���ن �لطائفيني و�الرهابي���ني �لقتلة و�سر�ق 
�ملال �لعام و�خلا����س و�ملنافقني و�ملزّورين 
�لذي���ن  و�لكذ�ب���ني  و�ملد�هن���ني  و�الدعي���اء 
كم���ا  وبطول���ة  وعن���اد  بج���ر�أة  حاربته���م 

�لفر�سان �ل�سجعان.

نعمة م��ؤي��د  ذك����رى  ف���ي 
ير هذ� �لف���ن �لنور �ال بعد �الفال�س �ملبارك للنظام 
�ل�سم���ويل �لقمعي �لنا�سري ون�سخه �ل�سوهاء يف 
�لعر�ق و�سوريا وليبيا و�ليمن، برغم �ن هذ� �لفن 
كان قد �سجل والدته �لفعلية كفن �وربي يف �لقرن 
�لثام���ن ع�س���ر )عر ر�س���وم �الجنلي���زي هوغارت 
�ل���ذي ر�س���م يف 1730 �ول �مل�ساه���د �ل�سيا�سي���ة 
كاريكاتريا معطيا �لفن هويته �البد�عية �خلا�سة 
وكذلك عر �عمال روالند�سن وجيلر�ي وغري�سانك 
وهيلث، ومع والدة جريدة”كاريكاتور”يف فرن�سا 
كاأول �سحيفة كاريكاترية مب�ساركة عدد من كبار 
ر�سام���ي �لكاريكات���ر �آنئذ ومنه���م غو�ستاف دور� 
ودومي���ي و�س���ام وغرهم( قبل �ن يبل���غ يف نهاية 

�لقرن �لع�سرين ع�سره �لذهبي �لفعلي عامليا.
ورغم �أن �ساح���ب جملة”�ملوؤرخ”�لعر�قية روؤوف 
عي�س���ى �أكد يف مقال له ن�سر يف جملة”�لنجم”عام 
1934 �أن ظه���ور ر�س���وم �لكاريكات���ر يف �لعر�ق 
كان �أ�سب���ق م���ن ظهوره���ا يف م�س���ر وب���الد �ل�سام 
م�س���ر� �ىل ن�س���ر ر�س���وم كاريكاتري���ة عديدة يف 
جريدة”جورن���ال �لعر�ق”�لت���ي ��سدرها �لو�يل 
د�وود با�سا عام 1816 يف بغد�د كاأول جريدة يف 
�ملنطقة، فاننا نعتقد باأن تطور هذ� �لفن كان ��سرع 
يف م�س���ر ولبن���ان بف�سل تطور �لطباع���ة و�لن�سر 
فيهم���ا باعتبارهم���ا م���ن ل���و�زم �ي�س���ال �لر�س���وم 
�ملطبوعة ومنه���ا �لكاريكاتر كم���ا نعتقد بوجوب 
�عتب���ار مطلع �ل�ستينات كتاريخ لظهور �ول ر�سام 
عر�ق���ي يعتمد فن �لكاريكات���ر ح�سر� يف �لتعبر 
ع���ن �ف���كار �و مطال���ب �جتماعي���ة �و �سيا�سي���ة �و 
ثقافي���ة. فلق���د كان هن���اك ر�سام���و �أمث���ال �سعبي���ة 
وطر�ئف للرتفيه مه���دو� وح�سب لفن �لكاريكاتر 
لدين���ا �ل���ذي ��ستفاد يف والدته من حم���اكاة فناين 
كاريكاتر غربيني �أكر من ��ستفادته من �لر�سامني 
�لعرب �لذي���ن، با�ستثناء قلة قليل���ة، كناجي �لعلي 
يف فل�سط���ني ويو�سف عبدلك���ي يف �سوريا، كانو� 
�جماال �ما من ر�سامي �حلكايات �سعبية و�لنو�در 
�الجتماعي���ة �و م���ن مروج���ي �ملو�ق���ف �العالمية 
و�ل�سيا�سية لهذه �حلكوم���ة �و تلك مقابل �أجر هو 

�لهدف �حلقيقي ولي�س �لفن.

اقامة مؤمتر )فستيفال( دوري 

عاملي لفن الكاريكاتري ببغداد من 

كل عامني هي االمنية - الدعوة 

التي رأيت رضوريا اطالقها 

يف ذكرى رحيل مؤيد نعمة 

أهم فنان كاريكاتري عراقي يف 

تاريخنا املعارص. فهل ستهتم 

اليونسكو او الجامعة العربية او 

الدولة العراقية او الجمعيات 

واملؤسسات الفنية يف بالد 

الرافدين بدعوة كهذه؟ ال اتوقع 

ذلك منها يف الواقع، بيد ان 

الحلم مبرشوع كهذا يستحق 

ان يظل مراودا بقوة وفاء لهذا 

الفنان عىل االقل.

مؤيد نعم��ة.. عبقري من 
العراق
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حامد خ��ال��دة  ح���اورت���ه: 

* يق���ال �إن �لبورتريه فن و�سي���ط بني �لكاريكاتر 
و�لفن �لت�سكيل���ي، و�ملالحظ عل���ى ر�سوماتك �أنها 
توظف���ه ب�سكل ممي���ز، ما �أهمية ه���ذ� �لفن بالن�سبة 
للكاريكات���ر؟ وم���ا عالقت���ك بالفن���ون �لت�سكيلي���ة 

�الأخرى �سّيما �أنت تخ�س�ست بال�سر�ميك؟

- مثلم���ا تعرفني ف���اإن �خت�سا�سي هو �ل�سر�ميك، 
وهو�يتي كانت �لكاريكاتر، لكن �حلالة �أ�سبحت 
�أن �س���ار �لكاريكات���ر ه���و �الح���رت�ف و�أ�سب���ح 
مكمل���ة  ممتع���ة  هو�ي���ة  لكنه���ا  هو�ي���ة.  �خل���زف 
لعملي ول�سخ�سيت���ي �لفنية. �أما ع���ن �لكاريكاتر 
فه���و ف���ن ت�سكيل���ي متن���وع، فاأي���ن �لو�ساط���ة يف 
ه���ذ�؟ و�لبورتري���ه �لكاريكات���وري ينط���وي على 
معاجل���ات ر�ئع���ة يف ر�سم �لوجوه ق���د ال يتو�سل 
له���ا �لر�س���ام �الكادميي مبعنى �الهتم���ام بالتعبر 
و�اليح���اء و�ملبالغ���ة و�البتع���اد ع���ن �لتطابق يف 
�خلط���وط و�يه���ام �مل�ساه���د )نف�سي���ًا( بفر�سية �ن 
�ل�س���ورة متطابقة مع �ملودي���ل. ولتو�سيح �لكالم 
�لفن���ان  وبروتريه���ات  ر�س���وم  نتاأم���ل  �ن  �رج���و 
)ج���ورج �لبهج���وري( لك���ي ن�س���اب بالده�سة يف 

كيفية تنفيذها �ملذهلة م���ن خطوط و�لو�ن توحي 
للم�ساه���د ب���ان �ل�سخ�س �ملر�سوم الب���د و�ن يكون 

كما نر�ه يف �للوحة.
كذل���ك �حل���ال وبطريق���ة خمتلف���ة عند �لفن���ان عبد 
�لرحي���م يا�س���ر �ل���ذي يتميز حق���ًا بتخي���ر مالمح 
بحج���م  �مل�سا����س  دون  �ملر�سوم���ة  �ل�سخ�سي���ة 
�حلقيق���ة يف تلك �ملالمح.. �ألي����س هذ� فنًا ت�سكيليًا 
ر�ئع���ًا؟ وهك���ذ� �عمل على �اليح���اء بتطابق �ل�سبه 
ب���ني بورتري���ه �لنح���ت �لكاريكت���وري و�سخ�سية 

�ملوديل.

*تق���ول يف �إح���دى �ملقاب���الت �لت���ي �أجري���ت معك 
ف���ن  ه���و  �لفن���ون،  ل���كل  �لكاريكاتر”�سام���ل  �إن 
�مل�ستقب���ل”�أال ت���رى �أن يف هذه �ملقول���ة �سيء من 

�ملبالغة؟

- ف���ن �مل�ستقب���ل.. هو ف���ن �لتعاطي م���ع �مل�ساعر.. 
ف���ن �لتلوي���ح باملع���اين �ملكبوت���ة… ف���ن �سام���ل 
يدركه���ا  ال  �لت���ي  �ملبالغ���ة  ف���ن  �لفن���ون؛  لبقي���ة 
�لت�سوي���ر و�لر�سم �الكادمي���ي �و �لر�سم �حلديث 

�لت���ي  باملو�سيق���ى  ف���ن �الح�سا����س  )�لتجري���دي( 
تن�ساب بني �خلطوط.. ف���ن �ل�سحر و�الإلهام �لذي 
يج�س���ده ر�س���ام �لكاريكاتور بخط���وط و�لو�ن قد 
ال ت�سع���ف �لقو�ع���د �الأكادميي���ة يف تنفيذها. وبذ� 
فه���و فن �سامل بتخطيطه، �ألو�نه، نحته، غر�فيكه، 
مو�سيق���اه، �سعره �ملفع���م باالأحا�سي�س �لتي تظهر 
على ر�سوم �لفنان. والب���د من �اللتفات �إىل م�ساألة 
مهم���ة، وهي �أين �أحتدث هن���ا عن فئة �لكاريكاتور 
�للوحة و�ملوقف ولي�س كاريكاتر �لنكتة �ل�سمجة 
و�ل�سحك �مل�سطح �لبليد و�ل�سائع يف �ل�سحافة..

�لرو�س���ي  �لكاريكات���ر  ر�س���ام  مث���اًل  خ���ذي 
)�سمرن���وف( و�لت�سكيلي )�دولف بورن( �ساحب 
�لدولي���ة..  �ملهرجان���ات  يف  �لك���رى  �جلو�ئ���ز 
و�لفن���ان �لعر�ق���ي )عبد �لرحي���م يا�س���ر( و�لفنان 
�الأمل���اين )هرني بوترن( و�لفن���ان �مل�سري )حميي 
�لدي���ن �للباد( و�لفنان �لكوب���ي )رينيه ويالنويز( 
و�لفنان���ني �ل�سوري���ني )يو�س���ف عبد مك���ي وعلي 
ف���رز�ت( و�لفن���ان �المرك���ي �لروم���اين �ال�س���ل 
)�س���ول �ستاين���رك( و�لفن���ان �لرو�س���ي )�سرجي 
تيونن( و�لفنان �لفرن�سي )فولون( … وع�سر�ت 

�الأ�سماء �ملحلقة يف �سماء �لكاريكاتر.

* لل�س���اأن �ل�سيا�س���ي يف ر�سومات���ك �الآن ح�س���ور 
يطغى على �جلو�نب �الأخ���رى، كاالجتماعية مثاًل 
�إذ توقف���ت ع���ن ز�ويت���ّي )طب���ق �الأ�س���ل( و)ن�ساء 
�ل�سبعيني���ات  يف  تناولتهم���ا  �للت���ني  ورج���ال( 

و�لثمانينيات، ما �ل�سبب؟ 

- مم���ا ال�سك في���ه �أن �لظ���روف �لتي مر به���ا بلدنا 
كان له���ا تاأث���ر كب���ر على �أبن���اء �ملجتم���ع، ومنهم 
ر�سام �لكاريكاتر قطعًا، مما دفعني �إىل �أن �أعك�س 
�ملعان���اة �ل�سيا�سية يف ر�سومات���ي. �ملعاناة كبرة 
وله���ذ� �سغل���ت ح�سة كب���رة من تفك���ري. وكانت 
هناك �أ�سباب مو�سوعية ومعروفة يف تلك �ل�سنني 
لكي �ر�سم خل���ف عناوين”رجال ون�ساء”و”ِطْب�ق 
�الأ�س���ل”. وج���اءت �الأح���د�ث �الأخ���رة ب�سق���وط 
�لنظام �لديكتات���وري لكي تفجر خمزوناهائال من 
�الأفكار �ملكبوتة و�ملوؤجلة �إىل حني. لذلك جتديني 

�ر�س���م �الن يف �سحيفت���ني يوميت���ني �تخ���ذت يف 
�إحد�ه���ا عنو�ن”طب���ق �الأ�سل”لي�سم���ل �ملو��سيع 

�ل�سيا�سية و�الجتماعية. 

* هل حقًا �أن �لكاريكاتر هو فن �لتحري�س؟

- نع���م �لكاريكات���ر ف���ن �لتحري����س �س���د �لظل���م 
وميك���ن  و�ل�سي���ئ  و�ل�س���اذ  و�خلط���اأ  و�لتع�س���ف 
مالحظ���ة ذل���ك جلي���ًا يف �ي���ة لوح���ة تنتم���ي لف���ن 

�لكاريكاتر ولي�س لفن �لتهريج. 

*ه���ل عالقة ه���ذ� �لفن باحلكوم���ات �سيئ���ة د�ئمًا؟ 
وهل تعر�ست ر�سوماتك �إىل �ملنع؟

- عالق���ة �لكاريكات���ر باحلكوم���ات متقاطعة غالبًا 
و�سبب ذلك يع���ود �إىل طبيعة هذ� �لفن �ملنفلت من 
�ي���ة قيود حكومي���ة �و ديكتاتوري���ة.. �لكاريكاتر 
ين�س���د �خلال�س من كل �لقيود يتمكن من �ن يكون 
موؤث���رً� ومتميزً�. ويف طبيع���ة �حلال فقد تعر�ست 
�لثمانين���ات  �ملن���ع يف  �إىل  م���ن ر�سوم���ي  بع����س 
ب�سب���ب )�ملبالغة( كما �دعى �سكرت���ر �لتحرير يف 
�إح���دى �ملجالت، و�لت���ي كانت عن �أ�سع���ار �لبي�س 
حتدي���دً�، �إذ ذك���رت �أن �سعر طبق���ة �لبي�س يف تلك 
�لفرتة و�س���ل �إىل ع�سري���ن دين���ارً�، و�حلقيقة �أن 
�سكرت���ر �لتحرير ق���ال �إنها بثماني���ة ع�سر دينارً�. 
ت�سوري! وبع���د �أ�سبوع فقط قف���زت �الأ�سعار �إىل 
خم�سة وع�سرين دين���ارً� و مائة دينار وهكذ�! كما 
مت ت�سوي���ه �إحد �لكاريكاتر�ت �لتي ر�سمتها وذلك 
بو��سطة �حلر �ال�س���ود الإخفاء �سخ�سيتني د�خل 
�لكاريكاتر يرتديان �ل���زي �لعربي، وقد �خرين 
�مل�سم���م ب���اأن رئي����س �لتحري���ر ه���و �ل���ذي طل���ب 

ذلك”حل�سا�سية �ملوقف”! 

ر�سام���ّي  حماي���ة  جلن���ة  الإح�سائي���ات  تبع���ًا   *
روب���رت  ير�أ�سه���ا  �لت���ي  �لع���امل  يف  �لكاريكات���ر 
ر��سي���ل ف���اإن )43( ر�سام���ا كاريكاتري���ا يف دول 
�لع���امل �لثالث �س���ارو� مالحقني ب�سب���ب ر�سومات 
ال تتقبله���ا بلد�نه���م، وال تخفى علي���ك ق�سة �غتيال 
ناج���ي �لعل���ي، هل يدفع ذل���ك بر�س���ام �لكاريكاتر 
�إىل �لرتمي���ز و�لت�سف���ر؟ وه���ل �سي���وؤدي ذلك �إىل 

حتجيم”ر�سالته”؟ 

- ��سب���ح �لرتميز من ��سا�سي���ات فكر �لكاريكاتور 
عل���ى  �لتحاي���ل  ل�س���رورة  �لعربي���ة  �لبل���د�ن  يف 
�الأمني���ة، و�الأمثل���ة  �أو �ملالحق���ة  �لرقي���ب  مق����س 
م�س���ر  فف���ي  حت�س���ى..  وال  تع���د  ال  ذل���ك  عل���ى 
متري���ر  يف  يتفنن���ون  �لكاريكات���ر  ر�سام���و  كان 

�أفكارهم”�مل�ساك�سة”عل���ى مق����س �لرقي���ب لتن�سر 
بعده���ا وتبد�أ �جلماه���ر بالغمز و�للم���ز على هذ� 
�مل�س���وؤول �و ذل���ك �لوزي���ر. ويف �سوري���ة كذل���ك 
و�لع���ر�ق و�جلز�ئر ومب�ستوي���ات خمتلفة ح�سب 

هام�س �حلرية �ملمنوح لل�سحافة يف كل بلد.
وي�ستدعي ذلك فطنة ر�سام �لكاريكاتر و�جتهاده 
عن���د  �ملنا�س���ب  �لتري���ر  �يج���اد  يف  و�سجاعت���ه 
��ستجو�ب���ه م���ن قب���ل �ل�سلط���ات �الأمني���ة )و�أن���ت 

وحظك(.
وبالتاأكي���د ي�سبح”�لت�سفر”عبئ���ًا م�ساف���ًا عل���ى 
�لر�س���ام وي�سع���ف من قدرت���ه على �ي�س���ال كل ما 
يجول يف خميلت���ه �إىل �مل�ساهد ويقلل من �مكانية 
�لتوغ���ل �العم���ق يف مو�سوعات قد تك���ون ملتهبة 
ومهم���ة ال ميك���ن للر�س���ام حتت ه���ذه �لظروف من 

تناولها.

* ه���ل �لغليان �لذي ي�سه���ده عاملنا �ليوم ي�سهم يف 
�سرع���ة �إن�ساج ه���ذ� �لفن، مبعنى �آخ���ر هل يزدهر 

هذ� �لفن يف �الأزمات؟

- �إن مهم���ة ر�س���ام �لكاريكات���ر ه���ي �لك�س���ف عن 
�ملمن���وع ونزع ��ست���ار �ملبهم و�ل�سر�ح���ة �لقا�سية 
�حيان���ا يف قول �حلقيقة �و �لبح���ث عنها ويقرتح 
�حلل���ول �و يفرت�سه���ا بااليح���اء و�ال�س���ارة لذل���ك 
فالكاريكات���ر ولي���د �الزمات ومرّو�سه���ا وكا�سف 
�مل�ستور منها. والأن هذ� �لفن يهتم ب�سوؤون �الن�سان 
وم�ساكله �الجتماعية و�ل�سيا�سي���ة و�لفكرية لذلك 
ي�ستجيب لكل هذه �ملو��سيع وي�ستمد منها �أفكارً� 

ومو�قف خمتلفة ويزدهر بها.

* �أي�س���ح �لق���ول �إن �لكاريكات���ر ه���و ف���ن �لفكرة 
�أ�سا�سًا و�إن مقيا�س �لر�سم و�ملهارة ياأتي بالدرجة 

�لثانية؟

- نع���م �لكاريكات���ر م���ن �لفك���رة ولك���ن �لو�سيل���ة 
الإي�س���ال هذه �لفكرة ه���ي �الأ�سلوب �لفني �ملده�س 
بالتنفي���ذ �ل���ذي ي�ساعد يف تر�سي���خ �لفكرة ويعزز 
من م�سد�قيته���ا لدى �مل�ساهد. و�أن���ا �أعتمد �لفكرة 
�أ�سا�س���ا، �أي �أنها عندي قبل �الأ�سل���وب �لفني، قبل 
�لتخطيط، قبل �خلطوط. �أعتمد �لفكرة، وتنفيذها 
يبق���ى �سهاًل. �مله���م �أن �لفك���رة ت�سل مبا�س���رة، �أو 
ب�سكل غ���ر مبا�س���ر، �إىل �ملتلق���ي. و�أمتنى يف كل 
عم���ل �أجن���زه، �أن ي�ساركن���ي �لق���ارئ �أو �مل�ساه���د 
با�ستنب���اط �أفكار جديدة من �لفك���رة �لتي �أطرحها 

�أنا.
ن�صر يف �صحيفة املدى عام 2005
 بعد ي�م من رحيل م�ؤيد نعمة

الحوار االخير للراحل مؤيد نعمة: 

الكاريكاتير فن المستقبل
ولد مؤيد نعمة يف بغداد عام 

1951. وحينام كان يف السادسة 

عرشة من عمره نرش أول رسم 

له، وشارك بعد عامني يف 

تأسيس أول مجلة لألطفال يف 

العراق. تخرج يف معهد الفنون 

الجميلة يف بغداد عام 1971. 

حصل عىل بكالوريوس سرياميك 

ية الفنون الجميلة يف  من أكادميَّ

بغداد. وشارك يف العديد من 

املعارض داخل الوطن وخارجه. 

تم انتخابه عام 1991 رئيسًا للجنة 

الكاريكاتري العراقي. يعمل يف 

الصحافة منذ سن مبكرة وال يزال 

يواصل نشاطه اآلن يف صحيفتّي 

”املدى” و«النهضة”العراقيتني. 

قب���ل �أي���ام قليلة من رحي���ل �لفنان موؤيد نعم���ة �لتقينا يف ��سرت�ح���ة جريدة �مل���دى، و��ستاأنفنا 
حديث���ا �سابق���ًا ع���ن عدم �لرتدد يف نق���د ما يح�سل يف ر�هنن���ا �لعر�قي، وكنت ق���د قلت له يجب 
�أن نتوخ���ى �حل���ذر، فالفو�س���ى �لتي تل���ف حياتنا ترعبن���ي �أحيان���ا، وكان موؤيد د�ئم���ًا ال يرى 
يف ذل���ك �ختيار�،و�من���ا ��سط���ر�ر ميليه �ل�سمر، وم���ع ذلك قلت له فقط بع����س �حلذر، و��سل 
موؤي���د كالم���ه و��ست�سهد بعمود كتبته قبل م���دة بعنو�ن : )حمنة �لكتابة ه���ذه �الأيام(،�إذ� حتذر 
م���ن ه���ذ� �ملو�س���وع، وترتدد يف تل���ك �لق�سية �سنتوقف متام���ا، وقال باحل���رف �لو�حد : يجب 
�ن ت�ستم���ر دون خوف �أو ت���ردد، فال خيار يف هذ� �ملوقف.ور�ح يعت���ب علي لتذبذبي يف كتابة 
عم���ودي �ال�سبوعي، فقلت له �أحيانًا �أجد يف ر�سوماتك م���ا يغني عنها وهو ما يدفعني للتوقف 
ع���ن �لكتابة. �بت�س���م �بت�سامته �لق�سرة �ملمزوجة بجديته. وعاد لكالم���ه �لذي عهدته منه كلما 
توقف���ت ع���ن �العتناء مبظه���ري، فاالناقة وحالق���ة �لوجه هي بد�ي���ة حديث م�ستم���ر مع موؤيد، 
�سرع���ان م���ا يتطور للكالم عن ر�سوماته و�أخب���ار �ل�سوفية، وما هو �مل�س���روع �لذي �أعمل عليه 
حينه���ا،ويف كل حو�ر يوؤكد يل على �سرورة مو��سلة ت�سخي�س �لقتلة وعدم �لت�ساهل يف هذه 

�ملرحلة حتديد�. 
والعرتف �أنني كنت �أحيانا �أح�سد موؤيد على �سجاعته يف مطاردة �لقتلة بر�سوماته ومو�سوعاته 

�لتي كانت تنطوي على قدرة كبرة لتقول هوؤالء هم �لقتلة وهوؤالء هم �ل�سحايا.
فالنا����س �عت���ادو� دور موؤيد يف ترجمة همومه���م وم�سكالتهم ومو�قفهم، وي���رون يف ما ير�سم 
بل�سم���ا لالآالم �لت���ي حتيط بهم.ويج���دون يف ر�سوماته �ل�سارخة متنف�سا له���م، حتى �ن بع�س 
�لر�سائ���ل �لت���ي كان���ت ت�سل �ملدى �لثق���ايف وجدت يف �عم���ال موؤيد نعمة يف ه���ذ� �لظرف على 
وج���ه �لتحدي���د ما يو�زي عمل �لكثر م���ن �ل�سا�سة، �ن مل يتجاوزه، حت���ى �ن بع�س �لقر�ء، قد 
يئ�س���و� مم���ا يكتب هذه �الأيام ور�ح���و� يتابعون ما ير�سم���ه موؤيد، وال �أريد هن���ا �أن �أقر�أ موؤيد 
ق���ر�ءة �سيقة قد تو�سف باأنه���ا �سيا�سية �سرف، و�منا �أحاول �أن �أنقل �الطار �لنف�سي �لذي كان 
يوف���ره يل �سخ�سي���ا كلما �لتقينا، ويدفعني نحو كتابة ت�سع ��سبعها على �جلاين، وت�سر بكل 
و�س���وح لل�سحايا، �أقول له : �أنه���ا حمنة ع�سيبة تلف �ل�سمائر و�لعقول وال حتمد عو�قب قول 
�حلقيق���ة يف ه���ذه �لفو�سى، فرد بعد �ن يبل���ل �سفتيه : هذ� هو دورن���ا وال ميكن �ل�سكوت عن 

نزف �لدم �ليومي.
�أخ���ذت م���ن موؤيد �سورة جميل���ة له علقتها يف �لق�س���م �لثقايف �إىل جنب �س���ور �أدباء ومفكرين 
ور�سام���ني، وكلم���ا دخ���ل موؤيد �لق�سم �لثق���ايف توقف للحظ���ات �سمن �طار �لب���اب، فاأقارن بني 
�ل�س���ورة و�الأ�سل، ويقول موؤيد )هاي �ل�سورة �سوك���ت ت�سيلهه منا(. كانت �سورة موؤيد �لتي 
ر�سمه���ا لنف�سه غاية يف �لو�س���وح، وخطوطها يف غاية �لدقة، تذكرن���ا با�ستمر�ر مبوؤيد عندما 
يغي���ب عنا الأيام، �س���ورة موؤيد وكلماته تتطابق �إىل حد بعيد، وعندم���ا �فكر �الآن مبوت موؤيد، 
��ستعي���د كل �أخ���الق �لرث���اء لدينا، و�أح���اول �أن ��ستذكر وجوه �ل�سحايا �لذي���ن وقف موؤيد �إىل 
جنبه���م وعر عن رعبهم وخوفهم، و�أتذك���ر يف �لوقت ذ�ته رعب �لقتلة من خطوطه وم�سامينه 
ور�سومات���ه، و�فك���ر ب���رت�ث �مل���وت كل���ه، هذ� �ل���رت�ث �لق���دمي �ملتكرر �ل���ذي يتجل���ى يف �سور 
�أ�سدقائن���ا ومبدعين���ا و�أحبتنا، وتبقى يل �سخ�سيا من موؤيد �سجاع���ة نادرة ي�سعب درجها يف 

مقوالت �ل�سيا�سة، و�سورة غابت عن جد�ر �لق�سم �لثقايف.
رمب���ا يك���ون رحي���ل موؤي���د مفجعا عل���ى �مل�ست���وى �ل�سخ�س���ي، لكنه عل���ى �مل�ست���وى �البد�عي 
و�ل�سيا�س���ي خ�س���ارة كب���رة، فق���د �سغل موؤي���د نعمة مكان���ا يف ه���ذ� �لظ���رف �ال�ستثنائي، هذ� 
�مل���كان �لذي غ���د� مو�جهة حقيقية �س���د �لقتل و�مل���وت، ودر�سا �بد�عيا يلخ����س لنا كيف ميكن 
لتخطي���ط مب�ساح���ة �سنتيم���رت�ت �أن يكون �سالحا موؤث���ر� يف وجه �ملوت، و�سم���ر� يعيد للفن 

دوره و�عتباره.

ش��جاعة مؤي��د نعم��ة  
وصورته التي غابت

قاسم محمد عباس
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 اجرى الحوار : علي المندالوي

موؤي���د  دخ���ل 
 1951( نعم���ة 

�ل�ساح���ة  بغ���د�د(، 
�ل�ساخن���ة للر�س���م �ل�ساخ���ر 

يف �أي���ام نك�س���ة يوني���و )حزير�ن( 
�لرئي����س  ميث���ل  كاريكات���ري  بر�س���م   ،1967
�الأمركي جون�سون، وهو يرفع بدل �سعلة متثال 
�حلرية �الأمرك���ي قنبلة »نابامل« كان���ت �إ�سر�ئيل 

ت�ستخدمه بوقاحة يف حربها �سد �لعرب.
�ملجل���ة  �إىل  تل���ك  ر�سمت���ه  موؤي���د  �لفت���ى  �أر�س���ل 
�لبغد�دية �ل�ساخ���رة »�ملتفرج«، وكم كانت ده�سته 
كبرة عندما وجدها حتتل م�ساحة �لغالف �الأول 
من �ملجلة �ملثرة للجدل. ومل مي�س �سوى عامني 
حتى �لتحق مبغامرة ��سد�ر �ملجلة �الأوىل للطفل 
�لعر�ق���ي »جملتي«، وب�سرعة ه�س���م �ل�ساب موؤيد 
�لتقني���ات �خلا�س���ة جدً� له���ذ� �لن���وع �جلديد من 
�لر�س���م، ليبدع يف خل���ق �لكثر م���ن �ل�سخ�سيات 

�لكرتونية �الأخاذة.
يف حمرتف���ه ببغ���د�د، �لتقيت �لفن���ان موؤيد نعمة، 
وتبادلت معه �أطر�ف �حلديث حول جتربته �لتي 
قادته �إىل ك���رى �ملهرجانات �لعاملية لر�سوم كتب 

�الأطفال، و�لر�سم و�لنحت �ل�ّساخرين.

* �ص���األته ع���ن اخلط����ات الالحق���ة الت���ي تل���ت تل���ك 
البداي���ات اجلريئ���ة يف رحلت���ه الط�يل���ة م���ع الر�ص���م 

ال�صاخر، فقال:

جلري���دة  للر�س���م  دعي���ت   ،1973 ع���ام  يف   �
»�جلمهورية« �لبغد�دية، وعندما �سدرت �سحيفة 
»طريق �ل�سعب« بعد فرتة وجيزة من ذلك �لتاريخ، 
�نتقلت �إليها، وبد�أت برفدها بكاريكاتر �سيا�سي 
يومي، وهو م���ا حفزين لر�سد �الحد�ث و�لتفكر 

باأوجه معاجلتها �لنقدية �ل�ساخرة.
وال �س���ك �أن �اللت���ز�م باإنت���اج هذ� �لر�س���م �ليومي 
ب���كل ما في���ه من حت���د، �أف�سى �إىل تطوي���ر ملكتي 
�خلا�س���ة يف �بتد�ع �جلديد يف ه���ذ� �لفن ر�سمًا، 
و�أ�سل���وب معاجل���ة لعجين���ة �لفك���رة، وحتويله���ا 
عر قناة �ل�سخري���ة و�لنقد �إىل ر�سم كاريكاتري 

نافذ.

* وم���اذا عن جتربت���ك املتميزة ج���دًا يف جمال نحت 
ال�ج�ه كاريكاترييا؟

� بع���د �أن �أكمل���ت در��ست���ي �الكادميي���ة للر�سم يف 
معهد �لفن���ون �جلميلة، و��سل���ت در��ستي �لفنية 
يف �كادميي���ة �لفنون �جلميلة. وهناك �قرتح علّي 
�لفنان ��سماعيل فتاح �لرتك، �أن �أتوقف عن در��سة 
�لر�س���م و�أختار تخ�س�س���ًا �آخر الإغن���اء جتربتي، 

فاخرتت �لفخار �لذي كان �لرتك يدر�سه.
وكان �أول وج���ه حققته باأ�سلوب �لنحت �لفخاري 
»�س���اه �إي���ر�ن«، ب���د�أت بعده���ا بوج���وه ع���دد م���ن 
�ال�سات���ذة �لفنان���ني �لكب���ار كالفن���ان فائ���ق ح�سن 

و�سعد �ساكر وفالنتينو�س و�آخرين.

كان ذل���ك يف ع���ام 1973، وكان���ت جترب���ة مثرة 
وجدي���دة، ب���ل ون���ادرة عل���ى �ل�سعي���د �لعامل���ي. 
وعندما ��سرتكت بدورة ع���ام 1975 من مهرجان 
»غابروفو”بعم���ل فخاري من �ملجموع���ة، �أبرقت 
مبو�فقت���ي  �أمله���ا  ع���ن  تع���رب  �ملهرج���ان  �إد�رة 
عل���ى �س���م �لعم���ل �إىل جمموعة �ملتح���ف �خلا�س 

باملدينة.
جت�سي���د  جترب���ة  خ�س���ت  نف�سه���ا،  �لف���رتة  ويف 

�ملو�سوع �لكاريكاتري بنحته بداًل من ر�سمه.

وع���ن جتربت���ه الط�يل���ة يف الر�ص���م ل�ص���حافة وكتب 
الأطفال، واأهم ال�صخ�صيات الكرت�نية، قال:

� بد�أت هذه �لتجربة مع �الإعالن عن تاأ�سي�س جملة 
خا�سة بالطفل يف بغد�د عام 1969. وكان �لفنان 
�لكب���ر طالب مكي هو �ملدير �لفن���ي �مل�سرف على 
تدري���ب �لر�سام���ني عل���ى ه���ذ� �لن���وع �جلديد من 
�لر�سم، وعلى يديه تلقيت تدريبًا ر�ئعًا، فرغم �نه 
مل ي�سبق له �لعمل يف هذ� �مل�سمار، �إال �ن موهبته 
�أعطت���ه قابلي���ة عجيب���ة يف ��ستيع���اب  �خلارق���ة 

تقنيات هذ� �لتخ�س�س.
تاأث���رت بطال���ب و��ستوعب���ت درو�س���ه �ملده�س���ة، 
�لر�سام���ني  �أح���د  ق�س���ر  وق���ت  يف  و�أ�سبح���ت 
�ملعتمدي���ن يف �ملجل���ة. وم���ن �أ�سه���ر �ل�سخ�سيات 
�لتي �بتدعتها و��ستمرت بطوالتها على �سفحات 
�ملجل���ة ل�سنني طويلة �سخ�سي���ة »جدو من �لع�سر 
�حلجري”و»عبق���ري وم�ساعده �سلي���م« و»جحا« 

و»�أ�سعب«.

وعن �ص�ؤال ح�ل ماهية الكاريكاتري، اأجاب:

� �عتقد ب���اأن �لكاريكاتر، وخ���الل �ل�سنني �لقليلة 
�ملا�سي���ة، بد�أ باأخ���ذ طابع �أكر �سمولي���ة و�إبد�عًا 
عن م���ا م�سى من عم���ر �إنتاجه قبل ه���ذ� �لتاريخ، 
فالر�س���م �لكاريكاتري �لناجح في���ه فكرة و�إن�ساء 
وفي���ه �أحا�سي����س �لر�س���ام وب�سمت���ه، وه���و ف���ن 
غ���ر �عتي���ادي ي�ستمل على فن���ون عديدة يف عني 
�لوقت مث���ل �جلر�فيك و�لر�س���م و�لنحت، وحتى 
�ملو�سيقى �لتي �أكاد ��سمعها يف ر�سوم �لعديد من 
�لفنان���ني، وب�سكل خا�س يف ر�سوم زميلي �لفنان 

عبد �لرحيم يا�سر.
وم���ن �ملالب�س���ات �لتي خلقه���ا ه���وؤالء �لر�سامون 

�ملبدعون، جتريد �لكاريكاتر من �سبغته �لقدمية 
كو�سيلة لرو�ية �لنكتة.

ففي �لكثر من �لر�سوم، ال يو�سل �لر�سام م�ساهد 
�أو قارئ لوحته �لكاريكاترية �إىل بهجة �ل�سحك، 
بل ي�س���ع ��سبعه على �جلرح وعل���ى م�ساحة من 
�لكاآب���ة الأنه يو�س�سح �بع���اد حالة �ن�سانية حدثت 
د�خ���ل جمتم���ع في���ه �الأذى و�ملاأ�ساة، وه���ي حالة 

موجودة بهذ� �لقدر �أو ذ�ك يف كل �ملجتمعات.

ر�ص���امي  م���ن  زمالئ���ك  لأداء  تقييم���ك  ه����  وم���ا   *
الكاريكاتري العراقيني والعرب؟

� �جمع عدد كبر م���ن ر�سامي �لكاريكاتر �لعرب 
و�الجان���ب على متي���ز �لر�س���م �لكاريكاتري يف 
�لع���ر�ق وخ�سو�سيته، مبعن���ى �أنه مل يخرج من 
حتت معطف �لكاريكاتر �مل�سري مثلما حدث مع 

ر�سامي باقي �القطار �لعربية.
وهن���ا �أذكر مق���ال �لفن���ان �مل�سري حمي���ي �لدين 
�للّباد، ع���ن طريقة عملنا يف �لع���ر�ق، �لذي ن�سر 
يف �ل�سحافة �لقاهرية، وكان عنو�نه »كاريكاتر 
م���ا عّد��س عل���ى م�س���ر«، وق���د �أ�س���اب �للّباد يف 
حتليل���ه، الأننا �ي�سا مل ن�سعر مبث���ل هذ� �لتاأثر، 
وله���ذ� ميكن �لقول �إن يف �لع���ر�ق كاريكاترً� ذ� 
�سم���ات م�ستقلة عن باقي �مل�ستغلني بهذ� �لفن يف 

�لعامل �لعربي.
�أم���ا بالن�سب���ة للكاريكاتري���ني �لعرب، ف���اإن �أهم 
�لتجارب و�أكرها متيزً� يف �عتقادي، ترتكز يف 

م�سر و�سورية و�جلز�ئر.

* م���ا ه���� م�قفك م���ن التحرير »الحت���الل«؟ وكيف 
ميك���ن التعام���ل مع احلال���ة الأمريكية التي يعي�ص���ها 

العراق؟

� �أتوق���ع �أن ته���د�أ �الأمور، و�حلالة �لت���ي نعي�سها 
ه���ي �ف�سل يف كل �الأح���و�ل مما ع�سن���اه �سابقا، 
�ستكون هناك �سحاف���ة حقيقية و�ستكون وطنية 
وم�ستقل���ة مث���ل مفهومن���ا لل�سحاف���ة �حل���رة يف 

�لعامل.

* وما ه� امل�صروع الذي تعمل على تنفيذه حاليا؟

� �أع���د ر�سوم���ًا كاريكاتري���ة ل�سحيف���ة عر�قي���ة 
�ست�سدر قريبًا، ويف ع���ودة �إىل �أعمايل �لنحتية 
� �لفخارية �لكاريكاتري���ة، كلفت بعمل جمموعة 
تتكون من ع�سرة وجوه عر�قية مبدعة كال�سياب 
عل���ى  حالي���ًا  و�أعك���ف  و�آخري���ن،  و�جلو�ه���ري 

تنفيذها.
عن �صحيفة ال�صرق الو�صط 2003

الرسام العراقي مؤيد نعمة: 

الع��راق يمتلك خصوصي��ة »متفردة« 
في فن الكاريكاتير

نعي��ش حالي��ا مرحل��ة جدي��دة س��تخلق 
صحافة وطنية حقيقية وحرة

�سكل   
ع  � �سر

�خل��������������ط 
و�ل�����ل�����ون يف 

�ل����ل����وح����ة ع���الم���ة 
ب������ارزة يف ت���اري���خ �ل��ف��ن 

ه��ذ�  حم��ط��ات  �ب���رز  م��ن  ول��ع��ل  �لت�سكيلي 
�جلديدة  �لكال�سية  ��سلوب  تبني  �ل�سر�ع 
��سا�سيات  م��ن  �لتبني  ه��ذ�  وج��ع��ل  للخط 
�لتبني  ه��ذ�  ورب���ط  �لفني  �لعمل  �سر�مة 
بنبل �ملو�سوع، هذه �لثو�بت مل حتد عنها 
�لتزمت  �لتي  للفنون  �لفرن�سية  �الكادميية 
بخط �لثورة �لفرن�سية و�لتي �سكلت �عمال 
نا�سعا  مثاال  و�نغري�س  د�فيد  لوي�س  جاك 

لها.

 
 مل ي���ات ه���ذ� �لتبن���ي �ال رد فع���ل للميوع���ة 
�للوني���ة -�ن �سح �لتعبر- �لت���ي متيز بها 
ف���ن �لركوك���و و�ل���ذي نظ���رت �لي���ه �لثورة 
�لفرن�سي���ة مث���اال مليوعة طبق���ة �لنبالء �لتي 
لعب���ت دور� �سيئ���ا �ب���ان �حلك���م �مللك���ي يف 

فرن�سا �ن ذ�ك.
�ساك�سته���ا  �لت���ي  �ل�سارم���ة  �لنظ���رة  ه���ذه 
�لرومان�سي���ة فبد�ت �للوح���ة تتخذ طريقها 
�سيئ���ا ف�سيئ���ا �ىل ت���رك �سر�م���ة دور �خلط 
و�النط���الق يف ف�س���اء �لل���ون. وهن���ا ياتي 
�ل�س���وؤ�ل، �هن���اك عالقة بني �مي���ان �لبع�س 
باخل���ط بو�سفه مقرتن���ا بالنبل �لفني وبني 
تبن���ي �لفن���ان موؤيد نعم���ة للخ���ط يف �د�ئه 
�لفني هذ� �لتيني �ل���ذي ظل �سمة بارزة يف 

�د�ئ���ه �لفني حت���ى يف ق�س�س �الطفال �لتي 
كان ير�سمه���ا يف جملت���ي و�ملزم���ار؟ طامل���ا 
�س���كل �خل���ط منطق���ة ��ستغ���ال و�عي���ة لديه 
وكان ميث���ل لدي���ه �د�ة �حلرك���ة و�النفع���ال 

وبتكثيف عال.
هل يعود ذلك �ىل �ن ر�سامي ق�س�س �الطفال 
وعل���ى نف����س �لدرجة �لكاريكات���ر معنيون 
باالد�ء �لت�سخي�سي للوحة وبالتايل ي�سبح 

�خلط �د�ة �البد�ع �ال�سا�سية لديهم؟
 �م �ن للم�سالة بعد� �خر؟

�ن خط���وط موؤي���د نعم���ه تلع���ب دور� �ك���ر 
من كونه���ا حدود� لل�سخو����س فهي متار�س 
متن���ح  لكونه���ا  فباال�ساف���ة  �خ���رى  �دو�ر� 
�ل�سخ�سي���ة بع���د� ح���اد� يتناغ���م م���ع ح���دة 
�ملعنى �لتي تريد �ي�ساله، وهو من مميز�ت 
ف���ن �لكاريكات���ر، ف���ان موؤي���د يجعل �خلط 
مهيمن���ا عل���ى مناخات���ه وف�ساء�ت���ه �ي �نه 
يحرك ف�س���اء �للوحة ويوجه �در�ك �ملتلقي 
من خالل خطوط مائل���ة تكر�س �لفعل �لذي 
تق���وم ب���ه �ل�سخ�سي���ة �ملر�سوم���ة وب�س���كل 
ي�ستف���ز وعي���ه �يجابيا، و مب���ا يجعله �كر 
تفاعال وهو يعمد �ىل �ن يوؤدي �خلط دوره 
حت���ى يف �مل�ساح���ات �لت���ي يتوق���ع �ملتلق���ي 
خل���وه منها �ذ �ن موؤيد نعمة يعمد �ىل ر�سم 
خطوطه لتغط���ي مالمح �لوجه ليخلق حالة 

من �حلركة ت�ساك�س �ال�ستجابة �لعادية.
  �ن �خل���ط عند موؤيد نعمة لي�س حدود� وال 
�ط���ر� بل ه���و �سرخة قلم م�ستنف���ر وهذ� ما 
مييز كاريكاتر�ته و�سخو�سه. ميكن �لقول 
�ن �خل���ط ل���دى موؤيد نعم���ه كان �د�ة تثوير 
وحتد بكل حمموالت���ه �لتكوينية و�الد�ئية 
�ن موؤيد نعم���ة ال يرتك حتى �لف�ساء �سليما 
من خطوط���ه �خلاد�سة باخت�س���ار �ن موؤيد 
نعمة كان �مام طريقني لتثوير وعي �ملتلقي 

�مام �للوحة:
 �لطريق �الول من خالل �الد�ء �للوين وهو 
طريق مينح �لفنان م�ساحة كبرة للتحرك.

�لطريقة �لثانية هو �خلط وهو جمال حمدود 
لر�س���ام �لكاريكاتر وكما ه���و معروف فان 
ر�س���ام �لكاريكاتر يعتم���د بالدرجة �الوىل 
على �ملفارقة �ملقرتنة باالد�ء �لفني �ملو�زي 
�ما بالن�سبة ملوؤيد نعمة فان �سرخته مل تكن 
لتكتف���ي بذل���ك فاخ���رج خطوطه ع���ن جمال 
�د�ئه���ا و�ر�سلها �سرخات حادة يف �لوجوه 
و�لف�ساء�ت لي�سحن �للوحة �لكاريكاترية 
بطاق���ة نافرة. جدي���ر بالذكر �ن ل���دى موؤيد 
نعمة وهو ر�س���ام كاريكاتر من طر�ز رفيع 
طاقة �خت���ز�ل بارعة تكف���ي وحدها لتميزه 

ولكن ح�سه �لنبيل كان �كر مترد�.

 ولكن كيف تعامل موؤيد نعمة مع �للون؟
�ن موؤيد نعم���ه و�ن كان الي�سمح اللو�نه �ن 
تتجاوز ح���دود خطوطه فان���ه مينح �لو�نه 
ح�سا�سيت���ه �ملرهف���ة ذ�تها �ىل درج���ة �نه ال 
ي�سع���ر �ملتلقي �مام لوحات���ه بالتنوع �ملثر 
للم�ساح���ات �للونية �ل�سغ���رة النه ميار�س 
عل���ى �ملتلق���ي هيمن���ة متكن���ه �الد�ئ���ي �لتي 
جتع���ل ع���ني �ملتاب���ع تتنق���ل ب���ني م�ساحات 
�لوجوه ب���دون تع���ر وكان لوحاته �مللونة 
بالن�سب���ة له م�ساح���ة ��ستجمام ملحارب د�ب 
عل���ى مد�هم���ة �لوع���ي �خلام���ل بخطوط���ه 
�ل�سارخ���ة، هذه �خلطوط �لت���ي جعلت من 
�عم���ال موؤي���د نعم���ه �لكاريكاتري���ة �لغاية 
�لتي طمح���ت له���ا �لكال�سي���ة �جلديدة حني 
كر�س���ت �خل���ط يف �سبي���ل بحثها ع���ن �لفن 

�لنبيل، ولكن بطريقته هو.
 

م�قع الفنان م�يد نعمة

خطوطه  في  قراءة 
النبيلة المشاكسة
د. فائز يعقوب الحمداني
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د. شفيق مهدي 

فارس كمال نظمي 

الفنان املثقف
موؤي���د نعم���ة فن���ان مب���دع موه���وب ب���د�أ م���ع �لف���ن 
�ال�سعب، �لر�سم لالطفال مل يكن ير�سم ما يوكل �ليه 
فقط بل كان يقر�أ �لن�س �واًل وقد يناق�س �لكاتب فيه 
لرمبا �قرتح �سيئًا من �حلذف �و �ال�سافة �و �لتغير 
ال �عتباط���ًا بل وفق نظرة منهجي���ة علمية دقيقة تدل 
عل���ى وعيه �لثقايف �لع���ايل وال يخفي �عجابه بن�س 

قر�أه �و ر�سمه. 
ذ�ت م���رة حتدث���ت مع���ه ع���ن �ساعرية �ملب���دع �لكبر 
ل���ه  �لل���ه و��ست�سه���د  �لفه���د( رحم���ه  )خي���ون دو�ي 
بق�سيدت���ه )�سديقت���ان( �حلل���وة �لر�ئع���ة فق���ال يل 
�سحيح �نه���ا ق�سيدة جميلة ولك���ن )نو�ر�س( �جمل 

منها.
ور�ح  يردد هذه �لق�سيدة �لتي حفظها:
نو�ر�س نو�ر�س      مت�سي �ىل �ملد�ر�س

ال مطر مينعها      وال �ستاء قار�س 
عام فعام ينق�سي

ويرتكون �ملدر�سة
فار�سة وفار�س 

ظ���ل موؤيد نعم���ة ير�سم لالطف���ال خمل�سًا له���ذ� �لفن 
�لنبي���ل �ل�سع���ب �لذي ياأخذ م���ن �لفنان وقت���ًا كبرً� 
وبنح���و خا�س عند ر�س���م �لق�سة �مل�س���ورة �ملقطعة 

وكل همه �ن يرقى بهذ� �لفن �خلالق.
ذ�ت م���رة ر�أي���ت علب���ة )م�سا�سات( مزين���ة بر�سوم 
ت�سب����ه ر�سوم���ه �ىل ح���د كب���ر عندما �قرتب����ت منها 

ر�يت �نه�ا ر�سوم�ه فقلت له :
�لبارح���ة ر�أيت ر�سوم���ا على علب���ة م�سا�سات ت�سبه 

ر�سومك.
�ن���ا ر�سمته���ا حب���ًا  ق���ال ومل���اذ� ال تك���ون ر�سوم���ي 

باالطفال.
مل تزي���ن ر�سوم���ه كتبًا وجم���الت �الطف���ال �لعر�قية 
فق����ط ب�ل ر�س�م ف�ي �لعدي�د م�ن �ملجالت �لعربية نذكر 

منها )حامت( )طه ردنية( مثاًل.

وم���ن غر�ئب �مل�سادفات وعجائب �التفاقات �ن �خ�ر 
كتاب���ني ر�سمه�ما )موؤي���د( لالطفال هم���ا �خ�ر كتابني 
كتبهم���ا �ملبدع �لكب���ر �لدكت�ور جعف���ر �سادق حممد 
وهم���ا رو�يتان:)دليل���ة و�سمن���ة( و)حكاي���ة هيم���ان 
م���ع حبيب���ة فرط �لرم���ان( وق���د ن�سرته���ا )د�ر ثقاف�ة 

�الط�فال( موؤخ�رً�.

فنان املبداأ 
)موؤي���د نعم���ة( كم���ا هو مع���روف ي�س���اري �ملب���د�أ ال 
ير�س���م �ال م���ا يقتن���ع ويوؤم���ن ب���ه �ح����س باح�سا�سه 
�ملره���ف �لرقيق م���ا يعاني���ه �سعب �لع���ر�ق من جور 
رئي����س �لنظ���ام �ل�سابق ف���كان يبذل جه���ده يف ر�سم 
معاناة �لنا�س بهذه �لو�سيلة �و بتلك مر�سخًا ري�سته 
�ل�ساح���رة وفكره �لنر لتج�سيد هذه �ملعاناة �ملريرة 
وكان ين�س���ر ر�سوم���ه يف جري���دة )طري���ق �ل�سعب( 
بع���د �ن �جي���زت ل���ه ر�س���م ذ�ت م���رة يف منت�س���ف 

�ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�س���ي �سورة هزلية مليئة 
باملر�رة الم���ر�آة عر�قية ترتدي �لعب���اءة و )�ل�سيلة( 
وبيدها )�لعالك���ة( وهي تندب حظها وقد كتب حتت 

�ل�سورة هذ� �لتعليق:
كيلو �للحم بدينارين وماكو

لي�س تبجني            دكومي �كلي دب�س
عيوجن مدمعات          دمعج حمتب�س 

ويف �لوقت ذ�ته مل ين�س معاناة �ل�سعب �لفل�سطيني 
فعندما حدثت حرب ت�سرين �الول )�كتوبر( يف �سنة 
1973م حتدث���ت مع���ه ع���ن �ملوقف �ملتخ���اذل لبع�س 
�حل���كام �لعرب �لذين وقف���و� موقف �ملتفرج من هذه 
�حلرب ف���ا و�سيث له بفك���رة ر�سم لوح���ة متثل �حد 
ه���وؤالء �حلكام وبيده زهرة يقط���ف وريقاتها وريقة 

وريقة وهو يردد مع نف�سه )�أحارب..ما �أحارب(.
وق���د ر�س���م زه���رة كب���رة جدً� ت���دل عل���ى �ن �حلرب 

�ستنتهي و�حلاكم لن ينتهي من نتف وريقاتها.

وظل )موؤيد نعم���ة( �ساهرً� ري�سته بوجه كل �خلونة 
�وطانه���م  خان���و�  �لذي���ن  �حل���كام  م���ن  �لفا�سدي���ن 
وقوميته���م وتنكرو� الب�سط �ملب���ادئ وبنحو خا�س 
خيانته���م لل�سع���ب �لعر�قي �لذي عان���ى من �حل�سار 

�لدويل �لقاتل �لذي �سببه له حاكمه �لطاغية.
كان )موؤي���د( ي���رى وهو حم���ق �ن �لعدي���د من حكام 
�خللي���ج يقفون ور�ء هذ� �حل�س���ار بعد �ن �ر�سعهم 
�ال�ستعم���ار مبادئ���ه ومفاهيم���ه �ر�ين لوح���ة متث���ل 
عددً� من حكام �خللي���ج ��سطجع �ولئك �حلكام على 
�الر�س بكرو�سهم �ملتمثلة و�عجازهم �ملنتفخة وهم 
ير�سع���ون م���ن حلي���ب خنزي���ر �جنب���ي كان )موؤيد( 
ين�س���ر ر�سوم���ه �ليومي���ة ه���ذه يف جري���دة )�لع���رب 

�ليوم( �الردنية نظرت �ىل �ل�سورة مليًا وقلت له:
فق���ال يل وهو ينظ���ر �ىل �للوحة بحنان وكانه ينظر 

�ىل وليدله:ال�ظن �نها �ستن�سر
�ملهم �نني قد عرت عما يف د�خلي:

ون�س���ر �ال�ست���اذ )�سال���ح �لق���الب( رئي����س حتري���ر 
�جلري���دة لوحة موؤيد و�أر�ين �لعدد �لذي ن�سرت فيه 
�ل�س���ورة وهو ي�سعر بالزهو و�خلي���الء فقد �نت�سر 

لل�سعب �لعر�قي من �حلكام �خلونة.
نبوءة )موؤيد(�لتي حتققت!

ظل���ت ري�سة )موؤي���د نعمة( نقية مل يلوثه���ا بر�سم �ي 
�س���يء يخ���دم �ع���الم �لنظام �ملقب���ور عل���ى �لرغم من 
�ل�سغ���ط �لكبر �ل���ذي تعر�س له فوجئ���ت ذ�ت يوم 
بر�سم���ه لغالف جمل���ة �لف ب���اء ر�سم جندي���ًا عر�قيًا 
ينه���ال بال�س���رب �لعني���ف بنعاله عل���ى ر�أ�سه جندي 
�ي���ر�ين بعد �ن قب�س على ر�أ�س���ه باحكام وملا �ساألته 
ع���ن �سبب ر�سمه له���ذ� �لغالف نظ���ر �يل نظرة عتاب 

وقال:
�ال تع���رف �الم �أرمز بهذ� �جلن���دي �الير�ين هذ� هو 

�سد�م �لذي جر علينا ويالت �حلرب.
وحتققت نبوءة موؤيد بعد �ن �وقع �ل�سنم من �ساحة 

�لفردو�س و�نهال على ر�أ�سه ذلك �لعر�قي بنعاله. 

)موؤي���د نعم���ة( مل ير�س���م �إال لوح���ة كاريكاتري���ة 
و�ح���دة، قدمه���ا ب�سيغ متنوع���ة ج���دً�، ومبتكرة 
ج���دً�، عر عقود ع�سرة م���ن �لتجربة �ل�سخ�سية 
و�لفل�سفية و�لفني���ة و�ل�سيا�سية، الأنه بب�ساطة مل 
يق���در �أن يخونه���ا وير�سم غره���ا. ولنقر�أ ما بني 
�سط���ور ه���ذه �للوحة/�لر�سال���ة، وه���ي تخاط���ب 
م���ن يتمع���ن فيه���ا: ))ي���ا �سديق���ي �ملتلقي..�نظْر 
مع���ي �إىل �لعامل، �إنه م���كان رديء جدً� ومتناق�س 
جدً�. فالقبح يع�سع����س و�سط �حتماالت �جلمال، 
و�لكذب يغطي م�ساحات �لكالم، و�لظلم ينام قرير 
�لعني يحلم مبكا�سب جدي���دة، و�ل�سادية متار�س 
�ساديتها ب�سمر مرتاح، حتى �لبيئة مكتظة بالدم 
و�لب���ارود و�جليف و�الآثام! ومع ذلك، حدْق معي 
بعمق، ف�سرتى �أنه عامل قابل للتغير، غر ع�سي 
�أو ممت�ن���ع ع���ن �الإ�س���الح، يحت���اج �إىل خطوت���ك 

�الأوىل، �إىل �نتفا�ستك �الأوىل!((.
هذه �للوحة �لوحيدة و�لد�ئمة �لتي �أدمن ر�سمها 
)موؤي���د نعم���ة(، �أ�سبح���ت له���ا وظيف���ة �جتماعية 
يومي���ة يف نفو�س �آالف �ملنتظري���ن لها، �إذ �أم�ست 
حتقق �سف���اءً� نف�سي���ًا خاطفًا مل���ن يتاأملها )ومهما 
تك���ررت مر�ت تاأمله لها(، ع���ر �أربعة ميكانزمات 
ال�سعوري���ة متار����س تاأث���رً� عالجيًا �آني���ًا مده�سًا 
الأعر�����س �لياأ�س و�لكرب لديه، ولعلها �متدت يف 

�أعماقنا لتمنحنا �سالبة تكيفية بعيدة �ملدى: 

)1( التوحد
يهتف �لعق���ل �لباطن �ملتاأزم باأعلى �سمته: ))هذه 

�للوح����ة تقول م����ا �أريد قوله �أنا. ه����ي عقلي �لناطق 
ووج����د�ين �ل�ساك����ت. �إنه����ا تتوحد ب����ي! �إذن، ل�سُت 
خم�سي����ًا �إىل ه����ذ� �حلد. ل�س����ُت غائب����ًا �أو مغيبًا �إىل 

هذ� �حلد. �أنا موجود!((. 

)2( تقا�سم الإح�سا�س بالذنب
يهم�����س �لعقل �لباطن )�الآثم( لنف�سه: ))ح�سنًا، هذه 
�للوح����ة تثب����ت باأنن����ي ل�س����ت �لوحيد �ل����ذي يعرف 
�خلطاي����ا وال يكافحه����ا. هناك �إذن م����ن �أتقا�سم معه 
�إح�سا�سي بالذنب جت����اه �سلبيتي وال فاعليتي. هذ� 

يجعل معاناتي �أقل!((.

)3( التكوين العك�سي
يعب�����س �لعق����ل �لباط����ن �أول �الأم����ر �أم����ام �للوح����ة، 
وتغ����رورق عيناه بالدم����وع، لكنه يهم�����س ل�ساحبه 
)�لعق����ل �لظاهر(: ))�إ�سح����ْك، �أو �بت�سم على �الأقل، 
و�ت����رك �لب����كاء يل. �أن����ا م�سوؤول عن جت����رع �سموم 
حزن����ك وخيبات����ك كله����ا، �أم����ا �أن����ت فم�س����وؤول ع����ن 
�لتخفي����ف عني قلياًل، باأن تب����دو متما�سكًا ومرحًا..

و�ساحكًا!((.

)4(التطهر بتقزمي ال�سر
�أ�س���د  لتفري���غ  �ملُ�ست�َ�ل���ب  �لباط���ن  �لعق���ل  يندف���ع 
�نفعاالت���ه �حلبي�س���ة �أ�س���ى وعمق���ًا وجدي���ة، ع���ر 
م�ساه���دة �أ�سبابها جم�سم���ة وم�سخ�سنة يف لوحة 
�أمامه، تعري نف�سها، وت�سخ���ر من �آثامها وحمقها، 
فيهل���ل م�ستب�سرً�: ))�أيها �ل�سر، ه���ا �أنت �الآن خلف 
ق�سب���اين، ُمنت�َه���ٌك، ُم�نت�َ�ق����سٌ منك. نع���م، �أعرتُف 
�أف�سح���ك،  �الآن  لكنن���ي  عل���ى حيات���ي،  ب�سلطان���ك 
�أقّزم���ك، �أث���اأر من���ك، و�أ�س���رتد حقي ول���و بخطوط 

ت�سط�ّر حقيقتك على �لورق!((.
لقد خطا )موؤي����د نعمة( بوعيه �جلم����ايل �لتنويري 
�أبع����َد م����ن وع����ي �للحظ����ة �لتاريخية �ملظلم����ة �لتي 
طوقت����ه، �إذ رغ����م غياب����ه �لفيزيقي �ملبك����ر عن هو�ء 
�لع����ر�ق، �إال �أن����ه �أفل����ح بااللتح����اق �الأب����دي بذ�كرة 
�لثقافة �لعر�قية، بو�سفه مروجًا �أمينًا الأيديولوجية 
)لي�س �أمامك �أيها �الإن�سان �ملعذب �إال �أن تر�سم �ل�سر 

و�حلمق، ثم ت�سحك منهما حتى تت�سيدهما(.
�إن رحيل���ه �لعبثي جدد فينا �س���وؤ�اًل فل�سفيًا مريرً�، 
حياتن���ا  مر�ح���ل  �أغل���ب  يف  �ساك�سن���ا  م���ا  كث���رً� 
�ل�سخ�سي���ة و�لفكرية مبو�جهة لغز �لوجود: كيف 
ميكن ملوؤيد نعمة )�أو الأي مبدع للجمال و�حلقيقة( 
�أن يخ�س���ع ملبد�أ �النطفاء �لبيولوج���ي، كاأي كائن 
ع�سوي �آخر يف هذ� �لكون؟ كما جدد لدينا مفارقة 
�أن �لعظم���اء ال ُيق�ّر بعظمته���م �إال بعد رحيلهم، ذلك 
�إن �الدر�ك �لب�س���ري م���ا يز�ل )يحت���اج( �ىل �ملوت 
بو�سفه حلظ���ة قد�سي���ة �سادمة، جتعل���ه ي�ستدرك 
غفلت���ه ع���ن �لتمحي����س بحقائ���ق حياتي���ة، كان���ت 

�ساطعة ومبتناول تفكره قبل تلك �للحظة.
�سنفتق���د كث���رً� جل�س���ات عالج���ك �لكاريكات���ري 
�ليومي معنا يا )فن���ان �ل�سعب(، لكننا تعلمنا منك 
�لدر����س: ))�إذ� �أردَت �أن ال تنحن���ي �أيه���ا �الإن�س���ان 
�ملقهور، فال تهدْر طاقتك بحركات فائ�سة، بل كث�ْف 
بوؤ�س �لعامل يف لوحة �سغرة �أو يف فكرة مركزة، 

و�ستجد �أنك �الأقوى الأنك �الأعرف!((

نب��وءة مؤي��د نعم���ة 

   متى تعرفت عىل )مؤيد 

نعمة(؟ اظن ان ذلك قد 

كان يف اواخر سنة سبعني 

او أوائل السنة التي تلتها 

من القرن املايض التقيته 

يف مبنى وكالة االنباء 

العراقية املطل عىل دجلة 

يف شارع ايب نواس مساء 

كان منهمكا يف رسم غالف 

)عبقرينو( الشخصية التي 

ابتكرها الكاتب املبدع 

)كاظم صالح( كان )مؤيد( 

جالسًا يرسم يحرب الغالف 

الذي انتهى من تخطيطه، 

رسم )عبقرينو( املخرتع 

العبقري الذي اخرتع جهازا 

معقدا جدًا لتسخني املاء 

ابديت اعجايب الشديد 

بالفكرة وبالرسم فاكتفى 

بهز رأسه مبتسام ابتسامة 

خفيفة.

نعم��ة(  )مؤي��د  كان  ه��ل 
معالجًا نفسيًا؟ مثة حكمة سيكولوجية 

يتبناها محرتفو العالج 

النفيس، تقول: ))الحقيقة 

تشفي النفوس، فإذا ما أردَت 

من الناس أن يتطهروا – 

ولو جزئيًا – من همومهم 

ورصاعاتهم، فاجعلهم 

”يستبرصون” بحقائق 

ذواتهم والعامل((. وقد تبنى 

)مؤيد نعمة( هذه الحكمة 

إىل أقصاها يف ميدان فنه 

العاقل/ الساخر من عصاب 

العنف وبارانويا االستبداد، 

واملتضامن مبرح معتم 

مع النبل البرشي املحكوم 

باملطاردة والتضييق والخنق!
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طالب حسن سعيد

   الين ل�س���ت ر�س���ام كاركات���ر فاأنن���ي �تعاط���ى 
مع���ه كق���ارىء يبح���ث عن مع���اين �لو�ق���ع وقد 
جت�س���د بكل �ختز�ل ور�ساقة عر تلك �خلطوط 
�لدقيقة وتلك �حلركات �لت���ي ميكن �ن ت�سنفها 
�ىل مفه���وم �ل�سهل �ملمتنع، حي���ث يعجز �لفنان 
حم���اكاة  �البد�عي���ة  طاقت���ه  ب���كل  �لت�سكيل���ي 
�لكاركاتر�ت، �ذ� �سحت ت�سميته النه �تخذ من 
تل���ك �ملحاكاة �ل���ال و�قعية لل�س���كل و�لتي تنحو 
منح���ى �ساخ���رً� ومث���رً� لال�ستغ���ر�ب و�لريبة 

م�سدر �بد�عها
.. ه���ذ� �الختز�ل يحتوي �خت���ز�اًل �خر للحدث 
بالرغ���م من ج�سامته �و جتذره م���ا د�م منعك�سًا 
للو�ق���ع بكل تفرعات���ه وتلك هي غاي���ة �البد�ع، 
ولعل هذ� �المر ال يت�سح ب�سهولة �ال �ذ� �تخذنا 
من �لفن���ان موؤيد نعمة مثااًل. فقد ر�فق ذ�كرتنا 
من���ذ �لطفول���ة مب���ا زخ���رت به”لوحاته”�لتي 
تربعت على بع�س �ل�سح���ف يف �ل�سبعينيات 
فتمزقت و�حرتقت تلك �ل�سحف وبقي ما فيها 
حبي����س �لذ�كرة.. لقد حاف���ظ هذ� �لفنان على 
��سلوب���ه �ملتف���رد منذ ذلك �حل���ني وحتى �الن 
ومل تهن قدرته على �ي�سال �فكاره �ملنعك�سة 
عن ذلك �لو�قع �مل���زري وما �سهدناه من عهد 
�ال�ستب���د�د و�لظل���م حت���ى �سق���وط �ل�سنم، 
والن���ك تع���رف �لر�سام. ف���ال ي�سع���ب عليك 
معرف���ة ما يعنيه مهما �تخذ من ��سكال. وما 
�أخفى من معان لتعليقات يطلقها على ل�سان 
�سخو����س �ملتفردين بذل���ك �التقان �لذي مل 

ياألفه �ل�س���كل �لكاركاتري �لتقلي���دي معلنًا فيه 

��ستقالل���ه مبدر�سة فنية مذهل���ة تتجاوز حدود 
ورق �جلري���دة �ىل مملك���ة �للوح���ة �لت�سكيلي���ة 
بكام���ل �بعاده���ا وموؤثر�تها، وال �بال���غ �ن قلت 
ب���اأن موؤيد نعم���ة كان يربطنا د�ئم���ًا عر �عماله 
يف ذلك �لعهد �ملظل���م بتلك �لذكريات �لتي كادت 
تاأفل لوال هذ� �النعتاق وهذ� �لبحث عن لقاء�ت 
جدي���دة مع �فر�ح جم���دت �بت�ساماتها و�نهارت 
على جفاف �ل�سفاة تقرحات ما 

زلنا ند�ويها..
�ل�سدق �لذي ربينا عليه ومو�ويلنا �لتي ما ز�لت 
تد�عب �سمتنا.. م�سد�ق حبنا لهذ� �لوطن �لذي 
�فرغ كل جر�حه فينا فكرنا مع جر�حه و�سابت 
نو��سينا نف�سه يبارك لنا �سعينا يف بناء عهدنا 
�جلديد و��ستعادة كل �س���ور �المل وقد وجدت 
يف ه���ذ� �ملب���دع كل مثاب���رة عل���ى �ن يق���ول م���ا 
يعج���ز عن قوله �لكاتب و�ملنظر �ل�سيا�سي مهما 
برع يف حتلي���ل �لو�قع �و ��ستذكار 

�ملا�س���ي الن �لكاركاتر بالرغم من عدم �حتالله 
م�ساح���ة كبرة على �لورق لكن م�ساحته �ملرئية 
�ك���ر بكث���ر حيث تنج���ذب �ليه �لعي���ون بعيدً� 
ع���ن �مل�ست���وى �لثق���ايف �و عن حمي���ط �لقر�ءة 
وق���د فطن���ت له���ذ� �المر بع����س �ل�سح���ف �لتي 
تتعاط���ى معه لكي يت�س���در �سفحاتها �الوىل �و 
يك���ون �ملو�سوع �لرئي�سي يف عرف �ل�سحافة/ 
وبعي���دً� ع���ن �ال�سفاف و �ل�سطحي���ة �لتي ت�سل 
ح���د �ل�سذ�جة لبع�س م���ا نطالعه من �عمال تكاد 
ت�ستم وت�سخر من كل �سيء مبا فيه �اليجابي 
وت�سع �جلمي���ع مو�سعًا للتن���در �ملفرغ من 
عمق �لتحليل �لو�عي، جند موؤيد نعمة وقد 
��سرت�سل يف قر�ءة معمقة مفعمة باجلد، رغم 
خبث �و قبح �و ب�سا�سة �سخو�سه �لذين تكاد 
تع���رف بع�سهم مبج���رد تاأمل تل���ك �خلطوط 
وتلك �لتقاطي���ع.. لكنك تبت�س���م على كل حال 
�م���ام تل���ك �لكوميدي���ا �ل�س���ود�ء �و ترتع���ب، 
�مام تلك �حلقيقة �لت���ي ترتب�س بها �لدو�ئر. 
و�ذ ير�س���م �لبع����س �لنا�س بوج���وه بليدة �و 
متلب���دة �الحا�سي�س جتد �سخو�سه وقد �نفجر 
�سر�حتهم ليقرع �سمعك �و �سر�خهم من خيبة 
�مل �و ت�سمرو� �م���ام �رهابي يقطع �لروؤو�س، 
�و �سارو� حاملني جنازة مليت جل�س يف تابوته 
لتمت���د يده �ىل جيب م�سيعي���ه، وتلك هي بليتنا 
حيث مات نظام �لطاغية �و �دعينا ذلك لكن يده 
تعب���ث بخرنا وم�سرن���ا.. �ذن عمل���ت ر�سوم 
موؤي���د نعم���ة لتكون بو�س���ر�ت �سيا�سي���ة يومية 

لو�قع يجب �ن نتحكم به دون �سو�نا.

مؤيد نعمة.. الفن الذي احتوى 
السياسة 

موته خ�سارة 
للفن وال�سحافة

عبد الرحمن طهمازي

موؤي���د نعمة م���ن ر�سام���ي �لكاريكات���ر �لعر�قيني 
�لذي���ن جاءو� بعد جيل غ���ازي هو �أي�سًا بعد ب�سام 
ف���رج مبا�س���رة ح���ني دخ���ل �لكاريكات���ر �ل�سحفي 

عندنا مرحلة نوعية جديدة.
ميت���از موؤيد نعم���ة بال�سر�ح���ة و�ملج���از و�لقدرة 
�لت�سميمي���ة، ع���د� موهبت���ه �لتي يحت���اج �إليها �أي 
ر�سام كاريكاتر ال تغري���ه �ملد�هنة، �أق�سد موهبة 
ر�س���د �ملفارقات و�لتوريات �لت���ي ميتلئ بها و�قع 
�جتماع���ي ع���ام ع���ر حلظ���ة خا�س���ة. م���وت ه���ذ� 
�لر�سام خ�سارة للفن �لعر�قي �حلديث، ولل�سحافة 

باملعنى �لو��سع.

ت�سدى بفنه للزيف واخلداع
�سعد الق�ساب

�أ�سع���ر بغياب���ه بالفق���د�ن مرت���ني.. م���رة كاإن�س���ان 
و�سدي���ق ورجل مب���ادئ ومرة ثاني���ة كفنان مبدع 
ت�س���دى يف �أعماله �لكاريكاترية لكل �أنو�ع �لقبح 
و�الإذالل و�لزيف و�لدمار �لذي تعر�س له �الإن�سان 

�لعر�قي.
�أج���د �أن موؤي���د يف عمل���ه �ل�سحف���ي ق���د نق���ل ف���ن 
�لكاريكاتر كي يكون �سهادة معلنة ونقدً� فا�سحًا 
ل���كل ما منر ب���ه يف هذه �ملرحلة. م���ن هنا �أ�ستطيع 
�أن �أ�سمي���ه فنان هذه �ملرحلة بحق، بغيابه خ�سرنا 
�أح���د �أب���رز �ملبدع���ني �لذي���ن ك�سف���و� ودل���و� عل���ى 
ماأ�ساتن���ا وتاأجي���ل �إن�سانيتنا، وه���و �لفعل �لقبيح 
�ل���ذي تريده لن���ا قوى �لظ���الم و�ل�س���ر، تغمد �لله 

موؤيد برحمته..

ن��ت  كا
لوحاته احتجاجًا

توفيق التميمي

قدم موؤيد نعمة بر�سومه �لكاريكاترية، ما عجزت 
عن حتقيقه �إمكانيات �الأحز�ب و�لرموز �ل�سيا�سية 
عق���ب مرحلة �لطغيان يف ته�سي���م �سورة �الإرهاب 
و�إد�ن���ة ما تبقى م���ن �أيت���ام �لديكتاتورية �حلاملني 
�لكاريكاتري���ة  تخطيطات���ه  فكان���ت  بالع���ودة. 
يتوزعه���ا �لتهك���م و�مل���ر�رة و�الحتج���اج لبالغت���ه 
�لفني���ة �لت���ي متيز به���ا �لر�ح���ل موؤي���د نعمة دون 

�سو�ه.
وكنت �أت�سور جل���ر�أة وج�سارة �ملو�سوعات �لتي 
يفاجئن���ا بها يوميًا وهو يق���ارع ب�سر�وة موهبته 
و�سفافي���ة خميلت���ه وعمق ثقافته �ملخال���ب �ملتبقية 
�الإره���اب  ع�ساب���ات  وجتلي���ات  للديكتاتوري���ة، 
�جلدي���د، �أن يق�س���ي حياته �لز�خرة عل���ى يد هذه 
�لع�ساب���ات �لتي ت�سته���دف �مل�سلح���ني و�الأبرياء 
يف �مل�ساج���د و�ملد�ر�س، فكيف مبوؤي���د نعمة �لذي 
كان و��سح���ًا بحدود �ل�سجاعة �لفريدة �لتي �سجل 
مبوت���ه �نت�س���ارً� �أخ���رً� وخامتة بطولي���ة حلياة 

فنان يبقى خالدً� يف ذ�كرة �الإبد�ع 
�لعر�قي.

رمز للإبداع الكاريكاتريي
كاظم ح�سوين

برحي���ل �لفن���ان موؤيد نعم���ة فقد �لو�س���ط �لثقايف 
و�لفن���ي، �أح���د �أهم رم���وز �الإب���د�ع �لكاريكاتري 
يف �لعر�ق. ه���ذ� �لرجل �لذي عمل ل�سنو�ت طو�ل 
بحر����س وجد و�إخال����س لفنه وفك���ره �الإن�ساين، 
�إذ عان���ى ما عاناه م���ن ��سطهاد �لنظ���ام �ملباد. �أما 
بع���د هزمي���ة �لديكتاتور فق���د �أخذت �أعم���ال موؤيد 
نعم���ة م�ساح���ات و��سع���ة يف �لقن���و�ت �الإعالمي���ة 
وه���ي تالحق ه���ذه �لظاهرة �أو تل���ك بالنقد �لالذع 
و�لك�س���ف �جل���ريء، لتخطيطات فن���ه �لبارع �لتي 

متتع �لقارئ وتك�سف له �لكثر من �حلقائق.
وعل���ى �لرغم من ذلك، ف���اإن �لفنان موؤي���د نعمة، مل 
ياأخ���ذ ما ي�ستحقه م���ن مكانه كفن���ان متميز. حتية 
للر�ح���ل و�لفن���ان �لكب���ر موؤي���د نعم���ة يف حياته 

ومماته.

موؤ�س�سة اإعلمية حاربت 
الإرهاب
عبد احل�سني بري�سم

لق���د فقدن���ا �أحد �أه���م �ملوؤ�س�س���ات �الإعالمي���ة �لتي 
حارب���ت �الإره���اب و�ل�سد�مي���ني ب���ال ه���و�دة م���ن 
خ���الل �لكاريكات���ر �ملعر ع���ن عمق �ملاأ�س���اة �لتي 
حلت بالعر�ق بعد �سق���وط �لديكتاتورية وما فعله 
�أزالمها من دمار وقتل وتفخيخ، ولوحات وكلمات 

موؤيد نعمة جاءت لتعري هوؤالء �الإرهابيني.

خ�سارة ل تعو�س
د. جواد الزيدي

�عتق���د �ن ر�سامي �لكاريكاتر ومنه���م موؤيد نعمة 
مل ياأخ���ذو� م���ن �أ�سو�ء على �لرغ���م من ح�سورهم 
�ليومي على �سفح���ات �جلر�ئد وقر�ءة �ملتغر�ت 
و�الأو�ساع ب�سورة �ساخرة والذعة فخ�سارته هي 
خ�سارة جيل من �لتاأ�سي�س �لذي ال ميكن �أن يعو�س 
ب���اأي �سكل من �الأ�س���كال، كونه نت���اج مرحلة مهمة 
وخما�سات عديدة يف �ل�سياق �لفني �أو �لت�سكيلي 
عل���ى وجه �خل�سو����س، بو�س���ف �لكاريكاتر فنًا 
ينتم���ي �إىل �لت�سكيل ف�ساًل ع���ن �ملعاجلات �الأدبية 
�لت���ي تقع يف حيز �لن�س �ملق���روء �لتابع لل�سورة 
�لب�سري���ة. �عتقد �أن فقد�ن �أي م���ن هوؤالء خ�سارة 
للف���ن �لعر�ق���ي وللثقاف���ة �لعر�قية، ه���ذه �ل�سموع 
�لت���ي �أنارت �لطري���ق لفن يقع يف �ملقدم���ة بعد �أن 

�أخذ من جرفها �لكثر لتلك �الإ�ساءة.

غلف املاأ�ساة بلمحة �ساخرة
حممد خ�سري �سلطان

�ل�س���ور  �أركان  �أح���د  �لعر�ق���ي،  �لب�س���ر  فق���د 
�لكاريكاتري���ة �ل�ساخ���رة، كانت لوح���ات �لر�حل 
موؤي���د نعم���ة، تعب���رً� �سعبيًا، ع���ن �له���م و�ملعاناة 
�الأخ���رة  ت�ساوي���ره  ولع���ل  �لعميق���ة.  �لعر�قي���ة 
بع���د �سقوط �لطغي���ان ف�سحت �الأعم���ال �الإرهابية 
و�لف�س���اد �الإد�ري و�ملحا�س�س���ة و�لطائفية. و�إذ� 
م���ا كان �لف���ن �لكاريكات���ري يق���وم عل���ى حم���ور 
�ل�سخ�سي���ة، ف���اإن �لر�ح���ل موؤيد نعم���ة، كان يعر 
ع���ن ماأ�ساوي���ة �ل�سخ�سي���ة �لعر�قي���ة، وي�ستخرج 
م���ن ركام �ملاأ�س���اة ملح���ة �ساخرة وعميق���ة، حتاول 
�أن جتع���ل �مل�ساه���د ين�سجم مع �لو�ق���ع يف �لوقت 
�ل���ذي ي�سع���ر ب�سخ���ب جام���ح لتغي���ره، و�أحيانًا 
ي�ست�سعر �مل�ساهد، ياأ�سًا خمتلطًا باأمل مفتوح لدى 
ق���ر�ءة لوحاته. ال�سك يف �أن فاجعتنا بفقد ر�سامنا 
�لكاريكاتري �ملع���روف ج�سيمة وعز�وؤنا �أنه قدم 

وبكل وفاء �إىل �سعبه باأف�سل ما يكون.

جبهة معادية للإرهاب
علي دنيف ح�سن

بفق���د�ن �لفن���ان �لر�ئ���ع موؤيد نعمة فق���دت �جلبهة 
�ملعادي���ة لالإره���اب و�ح���دً� م���ن �أعت���ى �أ�سلحته���ا 
�لنبيل���ة. فلق���د مالأ ه���ذ� �لفن���ان �أف���و�ه �لعر�قيني، 
باالبت�سام���ات �ل�ساخ���رة من �الإرهابي���ني وجعلهم 

فرجة جمانية خللق �لله جميعًا.
لقد مزق موؤيد �سورة م���ن �أر�دو� �لعودة بالعر�ق 
�إنه���ا  �لعر�قي���ني.  عليه���م  و�أ�سح���ك  �ل���ور�ء  �إىل 
خل�سارة كبرة يف زمن نحتاج فيه الأكر من موؤيد 

نعمة لبناء �لعر�ق.

ش����ه��ادات
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خالد خضير الصالحي

ف�����������الح ال�����خ�����ط�����اط 

بدو فن �لر�سم �لكاريكاتري خرقا للن�سق �لعام لفن 
�لر�سم حينم���ا يهدر،مبا يتوفر عليه من خ�سائ�س 
ممي���زة، �أو يبدو وكاأنه يهدر �مل�سرتك �لعام للحقل 
���ري، ونعني به )مادة �لتعبر(، وهو �لطابع  �لَب�سَ
�ل�سيئ���ي مل���ادة �لر�س���م وللوح���ة، كما يب���دو وكاأنه 
�ل�سيمولوج���ي  �لتحلي���ل  الأه���د�ف  ي�س���كل خرق���ا 
لل�س���ورة يف ��ستنباط )�لت�س���كالت �لبنيوية( �أي 
)�أ�س���كال �ملحت���وى و�أ�س���كال �لتعب���ر(، من خالل 
)هيمنة( �للغوي على خطاب �لر�سم �لكاريكاتري، 
ذلك �لر�سم �لذي يت�سف بكونه حقال جامعا لدرجة 
رَي���ني م���ع درجة من  م���ن �اليقن���ة و�لتماث���ل �لَب�سَ
�لالمتاث���ل و�ال�سلبة، وهي م���ن مو��سفات �لن�سق 
ري؛ وبذلك ينتم���ي فن �لر�سم �لكاريكاتري  �لَب�سَ
�إىل من���ط �حلق���ول �ملختلط���ة �لت���ي ميت���زج فيه���ا 
�خلطاب �للغوي و�خلطاب �لب�سري: كاالإعالنات، 
و�ل�سينما، و�لتلفاز، وبر�مج �لكومبيوتر ومو�قع 
�النرتنت، وكل �ل�سور �ملرفقة بالكتابة و�لكتابات 
�ملقرتن���ة بال�سور،فتك���ون �أه���م �ملظاه���ر �ملختلفة 
ه���ي كون �ل�سورة �لكاريكاتري���ة ال ت�ستحيي من 
�لوظيفة �لتو��سلي���ة �البالغية للخطاب، حاله يف 
ذل���ك حال �أمناط عدي���دة من �أمن���اط �ل�سور، وهو 
)�أي �لكاريكاتر( يهدف يف حم�سلته �لنهائية �إىل 
�إحد�ث مفارقة: م�سحكة حينا وحمزنة حينا �آخر، 
م���ن خالل ت�س���اكل �لكالم )�للغ���ة( وعنا�سر �لر�سم 
�لكاريكاتري���ة  فال�س���ورة  وبذل���ك  )�لب�س���ري(، 
– زمني���ة  تت�س���ف بكونه���ا ذ�ت طبيع���ة مكاني���ة 
)=تتابعي���ة( يف �لوق���ت ذ�ت���ه متتزج فيه���ا ر�سائل 
�خلطاب يف جانبها �لب�سري، بينما تتلو �لر�سائل 
�للغوي)�لتعلي���ق(،  بع�س���ا يف �جلان���ب  بع�سه���ا 
وبذل���ك تع���د �خلا�سي���ة �خلطي���ة وغ���ر �خلطي���ة 
تو�أم���ان هنا دومنا زي���اد�ت وعالم���ات �عتباطية. 
وه���ي كله���ا تث���ر يف �لنهاي���ة خطابا لغوي���ا كاأحد 
�أهم نو�جت عملية �لتلقي �لتي ال ميكن �أن تتم دون 
لغة و��سفة حتقق �لفه���م �ألتاأويلي من خالل �للغة 

فتحيي �إنتاج عالمات �لر�سم.
لق���د تفرد ر�س���ام �لكاريكات���ر �لر�ح���ل موؤيد نعمة 
يف ك���ون �جلو�نب �لب�سري���ة �لتقنية �لت���ي يبثها 
موزع���ة عل���ى �سفحة �لر�س���م �لكاريكات���ري �لذي 

ينج���زه: كاخلط���وط، و�حل���زوز، و�لنق���اط �لت���ي 
يقطرها عل���ى �سفحة �لورقة مبا�س���رة من �لدو�ة، 
و�إ�س���ار�ت �حلركة، وبع�س �لعالم���ات �لد�لة على 
�ل�سع���ور كالتعج���ب و�لهل���ع �ملج�س���دة بعالم���ات 
ب�سري���ة، وو�سائ���ل �لتظلي���ل و�لعتم���ة و�ل�سوء، 
كله���ا عنا�سر يعاملها باعتباره���ا تنتمي �إىل )مادة 
�لتعب���ر(، �أي �إىل �لبع���د �ل�سيئ���ي للوح���ة )�حلر 
�الأ�س���ود �لفاح���م غالبا(،”فاخلط عن���د موؤيد نعمة 
لي����س ح���دود� وال �أط���ر�، ب���ل �سرخة قل���م م�ستفز 
وهذ� ما مييز ر�سومه و�سخو�سه.. �نه �أد�ة تثوير 
وحت���د ب���كل حمموالت���ه �لتكويني���ة و�الأد�ئية الأنه 
يرتك حتى �لف�ساء �سليما من خطوطه �خلاد�سة.. 
لق���د كان موؤي���د نعم���ة �أم���ام طريق���ني لتثوير وعي 
�لتلق���ي �أم���ام �للوح���ة: م���ن خ���الل �الأد�ء �لل���وين 
و�خلط”كم���ا يق���ول د. فائ���ز يعق���وب �حلمد�ين، 
بينما يتخلق يف �لبعد �الآخر �لال�سيئي �أو �للغوي 
هام����س و��س���ع م���ن �ملو�سوع���ات �لت���ي توزع���ت 
ب���ني م�ساكل �ملو�ط���ن �ليومي���ة �أو مفارقاته كمنتم 
�إىل و�ق���ع طبق���ي �و فئوي له هموم���ه ومالب�ساته 
�ملختلف���ة عن هم���وم �الآخري���ن، فكان���ت �سخو�سه 

�أبط���اال لن�س���ق ذي �نتم���اء�ت وم�سال���ح متباينة: 
و�ملثقف���ني،  و�لط���الب،  و�لعم���ال،  كاملتقاعدي���ن، 
و�لن�س���اء، و�لرجال. ومو�سوع���ات �أخرى تخ�س 
وغربته���م  منتجيه���ا  وهم���وم  �لعر�قي���ة  �لثقاف���ة 
�لع���ر�ق  �ل�سيا�س���ة يف  �حلياتي���ة، ومو�سوع���ات 
و�لع���امل، فعّر����س �لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكية، 
وبع�س �أنظم���ة �حلكم �لعربية �ل�سائ���رة بركابها، 
�إىل نق���د الذع مل يعّر�سها له ر�س���ام كاريكاتر �آخر 

غره �إال �لفل�سطيني ناجي �ألعلي.
لق���د جت�س���دت �أهمية �لر�س���ام �لر�ح���ل موؤيد نعمة 
يف كون���ه �س���ّكل �لبو�ب���ة �الأه���م لتح���ّول �لر�س���م 
�لكاريكات���ري �لعر�قي نح���و �حلد�ثة، فمن خالل 
توظيفه �أ�ساليب �ملدر�س���ة �ل�سوفيتية و�الأوروبية 
�ال�سرت�كي���ة �ل�سابقة، يف تناول �ملو�سوعات، كما 
يقرر ر�س���ام �لكاريكاتر �سي���اء �حلجار،��ستطاع 
موؤي���د نعم���ة �الرتق���اء مبو�سوعات���ه تل���ك جلعلها 
تالم�س �أدق �جلو�نب �الإن�سانية يف حياة وب�سكل 
موؤثر، بينما كان متثله ملنجز�ت )�ملدر�سة �للبادية 
�مل�سرية( -ن�سبة �إىل �لر�سام �مل�سري حميي �لدين 
�للب���اد- يف �أو�ئ���ل م�س���رة موؤيد نعم���ة، وه�سمه 

تاأثر�ته���ا، �س���كال جدي���د� �آخ���ر وحد�ثي���ا، حافظ 
في���ه عل���ى درجة كب���رة م���ن �لقطيعة ع���ن كل تلك 
�لتاأث���ر�ت �لتي ه�سمه���ا بعد ذلك ب�س���كل �سهرها 
يف ن�سي���ج موّحد ومتكامل هو �أ�سلوب موؤيد نعمة 

�لذي تفرد فيه عن كل ر�سامي �لعامل �الآخرين.
لق���د حاف���ظ موؤي���د نعم���ة،يف كل ذلك، عل���ى درجة 
م���ن �ملماثل���ة م���ع �ل�س���كل �لب�س���ري و�مل�سخ�سات 
جترب���ة  وم���ع  �للبادي���ني،  م���ع  عموما،مقارن���ة 
كاريكاتري���ة عر�قي���ة �أخ���رى هي جترب���ة خ�سر 
�حلم���ري ذ�ت �الخت���ز�ل �ل�سدي���د؛ فكانت جتربة 
توف���رت على درجة من �ال�سلب���ة  �جلوهرية لن�سق 
يف  �مله���م  �ملرتك���ز  وكان���ت  ���ري،  �لَب�سَ �خلط���اب 
جتربت���ه، ويف تقّبلها من جان���ب قطاعات متنوعة 
م���ن �أمن���اط متباينة من �ملتلقني وعل���ى حد �سو�ء، 
فكان���ت جترب���ة ر�سم �سهل���ة ومرتفع���ة يف �آن معا، 
�حتلت ح�سورها وفر�دتها ب�سكل قلما توفر �سوى 
لقلي���ل من جت���ارب �لر�س���م �لكاريكات���ري باجتاه 

تهذيب �لفكرة �لكاريكاترية وحد�ثتها.
لق���د تنوعت جتربة موؤي���د نعمة لتتع���دى �لر�سوم 
�لكاريكاتري���ة �لتقليدي���ة يف �ل�سح���ف و�ملجالت 
�إىل ر�س���وم �لوجوه باالأ�سود و�الأبي�س وباالألو�ن 
باإب���د�ع ��س���رتك معه في���ه �لر�س���ام �لعر�ق���ي علي 
�ملندالوي، و�أي�س���ا يف عمل �غلفة جمالت �الأطفال 
باأ�سل���وب ين���م ع���ن �أ�ستاذي���ة ال ج���د�ل فيه���ا، كم���ا 
كان �إجن���ازه ع���دد� م���ن �لروؤو����س �ل�سر�ميكي���ة 
�لكاريكاتري���ة ق���د نقلت ف���ن �لكاريكاتر من عامل 

�لبعدين �إىل عامل �لنحت �ملج�سم.
بغ���ز�رة  نعم���ة  موؤي���د  جترب���ة  متي���زت  كان  لق���د 
باجل���دة  متي���زت  �لت���ي  و�الأف���كار  �ملو�سوع���ات 
وع���دم �لتك���ر�ر، وتن���وع �الأ�س���كال عل���ى �ل���دو�م، 
فه���ي حال���ة ن���ادرة جنبت���ه �ل�سق���وط يف �لقالبي���ة 
�ل�سكلية �جلاهزة، ف���كان ينجز تلك �لر�سوم مثقلة 
بالتفا�سيل �لغزيرة �أحيانا ليمنحها طاقة تعبرية 
مم���ا �أثقل عليه كثر� ف�سّكل – على ما �عتقد- عبئا 
ثقي���ال علي���ه �أدى يف �لنهاية �إىل توق���ف ذلك �لقلب 
�لطيب �ل���ذي �أ�سحكنا و�آملنا كث���ر� حينما منحنا 
فر�سة �لتماهي م���ع �سخو�سه �لذين ي�سقطون يف 

مفارقة ��ستثنائية م�سحكة ومبكية يف �آن معا!!.

�سحي���ة  �س���در  يف  ��ستق���رت  ر�سا�س���ات  �أرب���ع 
مع�سوب���ة �لعينني وموثوق���ة �ليدين، ويف حلظة 
�ملوت.. �خت���ارت �ل�سحية �ل�سخري���ة من قاتليها، 
فمدت ل�سانها لت�سخ���ر وت�ستنكر وتندد، متثال من 
�ل�سل�س���ال �ملفخور للفنان �لر�ح���ل موؤيد نعمة ما 
ز�ل م�ستقر� يف �حدى زو�يا منزله.. هل يبدو ذلك 
�لتمثال �لكاريكاتري خال�س���ة لرت�جيديا �حلزن 
�لعر�ق���ي؟! �أم كان �سرخة �لر�حل بوجه حمرتيف 

�لقتل؟
على مدى �كر من ربع قرن كانت تخطيطات موؤيد 
نعمة �لكاريكاترية حتم���ل �ملحنة �لعر�قية، فكان 
يخت�س���ر �لعدي���د م���ن �ملق���االت و�الآر�ء و�لتقارير 
بتخطي���ط )طبق �ال�سل( وظل ذل���ك �لعنو�ن �سمة 

تف���رد و��سلوب���ًا �متلك���ه �لر�حل ليوؤ�س����س مدر�سة 
للكاريكات���ر �لعر�ق���ي، طاملا �تهم���ت بالتحري�س، 
و�ث���ارة �مل�ساكل، حتى �خت���ار ر�سامو �لكاريكاتر 
�لعزل���ة، بعدما ��سطدمت �فكارهم برغبات روؤ�ساء 

حترير �سحف �لنظام �ل�سابق.

�لر�ح���ل موؤي���د نعم���ة وغ���ره م���ن زمالئ���ه �لذين 
�لعر�ق���ي،  �لكاريكات���ر  ق���ر�ءة  عل���ى  حر�س���و� 
�سع���رو� باأنه���م يعمل���ون يف حق���ل �ألغ���ام و��س���ع، 
متد�ول���ة  تخطيط���ات  بر�س���م  �أمره���م  فتد�رك���و� 
عل���ى نط���اق �سيق، تك�س���ف حمنة �لعزل���ة، و�لفهم 
�خلاط���ئ العمالهم.�أثب���ت موؤي���د نعم���ة ي���وم كان 
طالب���ا يف �أكادميي���ة �لفنون �جلميل���ة �أو��سط عقد 

�ل�سبعيني���ات م���ن �لق���رن �ملا�سي، باأن���ه �مل�ساك�س 
�لوحيد ب���ني زمالئه من �لطلبة، الن���ه غامر ب�سنع 
متاثيل ال�ساتذته �آن���ذ�ك، كاظم حيدر، �سعد �ساكر، 
فائق ح�سن وعاجلها با�سلوب كاريكاتري خروجا 
على قو�عد فن �ل�سر�ميك �لتي در�سها يف كليته.. 
تلك �ملغامرة �ثارت �لعديد من ردود �الفعال وعدت 
�جن���از� لفن���ان �أجاد حتقيق ح�س���وره يف �حلركة 
�لت�سكيلي���ة �لعر�قية �ملليئة برم���وز كبرة بح�سب 
و�س���ف �لنقاد.وحينما عر�س �لر�ح���ل �عماله يف 
معر�س بالقاهرة، لفت �نتباه ر�سامي �لكاريكاتر 
�مل�سريني، وكانت ردود �لفع���ل �يجابية، فالر�سام 
�للب���اد، �أب���دى �عجاب���ه و��ستغر�به وه���ذ� ويعني 
�ن تاأث���ر �لكاريكات���ر �مل�س���ري مل ي���رتك �ي �ث���ر 
يف نظ���ره �لعر�قي، وكتب �للب���اد مقاال يف جملة 

�سباح �خلر ب�ساأن ذلك. 

كان حل���م موؤي���د نعم���ة �ن ي�سدر مطبوع���ا عر�قيا 
يعنى بفن �لكاريكات���ر، ولكن ما �ن ي�سرع بتنفيذ 
م�سروعه مع زمالئه، حتى ي�سطدم �حللم بجدر�ن 
عالية ج���د�، ��ستط���اع �لر�حل وبع����س زمالئه �ن 
يهدم���و� ج���زء� م���ن حجارت���ه بتخطيطاته���م تارة 

و�العالن عن �حالمهم تارة �خرى.
وظ���ل �ل�ساه���د �لوحي���د على �ح���الم �لفن���ان موؤيد 
نعم���ة وم�ساريع���ه �ملوؤجل���ة متث���ال �ل�سرخة، فهل 
هناك من ي�سمع ومينح للكاريكاتر �لعر�قي �سفة 

�لفن �لكبر، �لذي قارع �ملحنة بال�سخرية؟.

بورتريت للف���ان �لر�حل بري�ست���ه.. ولوحة لوجه 
�مر�أة و�لتمثال �لذي حتدثت عنه يف �ملقال ومكتبه 
�لذي يعمل عليه، �سورته بعد وفاته.. ويظهر فيها 
ت�سميم لوغو �جلمعية �لعر�قية لدعم �لثقافة..مع 

�خر علبة �سكائر له

مؤيد نعمة يسخر من الموت
مؤيد نعمة.. الفرادة والتميز  



ع���ب���د ال���رح���ي���م ي��اس��ر 

ذ�كرت���ي مليئ���ة مبوؤي���د، فق���د ولدنا 
كالن���ا يف ع���ام 1951 وكان لقاوؤن���ا 
�الول يف معه���د �لفن���ون �جلميل���ة، 
ث���م يف جمل���ة )جملت���ي( وجري���دة 
)�ملزم���ار( ث���م تك���ررت لقاء�تن���ا يف 
�سحف وجمالت كث���رة، عانينا معًا 
و�غرتبن���ا وعدنا، ور�سمن���ا وكانت 
كث���رة،  م�سرتك���ة  م�ساري���ع  لدين���ا 
ومعار����س م�سرتك���ة �أقمناه���ا مع���ًا، 
�أو م���ع �آخرين..و��س���اف: م���ا زلت 
�حتف���ظ بتفا�سي���ل كث���رة وعدي���دة 
يف  نعم���ة  موؤي���د  �س���ورة  ت�س���كل 
ذ�كرتي..ويكت�س���ب �الحتفاء به هذ� 
�لي���وم �همي���ة كبرة لي����س للقائمني 
علي���ه فق���ط، ب���ل �ن موؤي���د نعم���ة مل 
يك���ن ر�سامًا عاب���رً� يف ذ�كرة �لر�سم 
وف���ن �لكاريكات���ر، ب���ل كان موهبة 
كرى ��سهم���ت يف تاأ�سي����س �مل�سهد 
�جلمايل و�لتاأثر به، و�ن �الحتفاء 
به �حتفاء بقيم �جلمال و�حل�سارة، 
وه���و وقف���ة �سروري���ة يف مو�جهة 
�الهمال و�لفو�س���ى. ناقد �جتماعي 
بامتياز بعد ذلك �لقى �لناقد و�لفنان 
ع���ادل كام���ل كلم���ة ت�سمن���ت حتلياًل 
نقدي���ًا العم���ال موؤيد نعم���ة، تخللته 
بالر�ح���ل،  خا�س���ة  ��ست���ذكار�ت 
ومنه���ا: يف ع���ام 1975 ر�س���م موؤيد 
نعم���ة ماكن���ة كب���رة بحج���م عمارة 
قط���ر�ت �سغ���رة،  �س���وى  تنت���ج  ال 
و�س���ارك به���ذ� �لر�س���م يف بلغاري���ا 
و�آث���ار �العجاب. يعد موؤيد نعمة من 
جيل �لرو�د ما عد� جو�د �سليم، كان 
يخت���زن �لكثر مم���ا كان يريد قوله، 
وكان ر�سمام���ًا متنوعًا يف �لكر�فيك 
وغره من حقول �لت�سكيل كاخلزف 
و�لنح���ت، ثم �سب جتارب���ه كلها يف 
�لكاريكات���ر، يذك���رين موؤي���د نعمة 
بالر�س���ام �لفرن�س���ي )دومي���ه( حيث 
الي�ستطي���ع �لكائن يف بع�س �حلقب 
�ن يوج���ه نقدً� الذع���ًا ملجتمع ميتلك 
ركام���ًا م���ن �لتقالي���د الر��سخة.. يف 
�ل�سبعيني���ات  و�و�ئ���ل  �ل�ستيني���ات 
م���ن �لق���رن �ملن�س���رم كان���ت هن���اك 
موج���ات �ساخب���ة وكان���ت �ل�سيا�سة 
توؤدي دورً� �سلبيًا فيها.. وكان موؤيد 
مرهف���ًا يلتق���ط مبه���ارة �لتناق�سات 
�لكامنة يف �ملجتمع �لعر�قي، �ذ كان 
اليحتم���ل �ن يكون �لعامل �مليحط به 
ملوث���ًا، ونح���ن كلما تق���دم بنا �لعمر 
نكت�س���ف �نن���ا �م�سين���ا �ك���ر قيودً� 
و�نن���ا الن�ستطيع �مت���الك �لقليل من 
�ل���ر�ءة.. �ذ كان موؤي���د جناح مالك 
يف  بر�ءت���ه  ميتل���ك  �ن  �ىل  يطم���ح 
جمتمع �ساخب بالتحوالت و�ل�سغب 
و�لتلوث، لذ� كانت روؤيته من �لعمق 

كروؤية . 

صديقي مؤيد نعمة 

ان الكثري مما كتب عن 
موؤيد نعمة لميت ب�سلة 

ابداً اىل �سخ�سه وجتربته وكاأن 
هناك ق�سيدة تبح��ث عن قافيتها ومل اجد 
الذين كتبوا عن موؤيد نعمة يعرفون الرجل 
اأو الفنان، ان الراحل موؤيد ي�ستحق ان يكتب 
عن��ه اكادميي��ًا ولي���س مبالغ��ات وادع��اءات 

لي�ست منه يف �سيء..


