رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم
العدد ( )1876السنة الثامنة
الخميس ( )12اب 2010

الكاريكاتري يف ال�صحافة العراقية..

2

فن الكاريكاتري بني املا�ضي واحلا�ضر

12

غازي وفن الكاريكاتري يف ال�صحافة العراقية
العدد ()1876
السنة الثامنة
الخميس ()12
اب 2010

�ضياء احلجار

2

برغم ان ال�صحافة دخلت اىل العراق
يف العام  1869الذي �شهد والدة اول
�صحيفة عراقية .هي جريدة الزوراء
التي ا�س�سها وايل بغداد مدحت با�شا.
ثم والدة جريدة املو�صل ع��ام 1885
وجريدة الب�صرة عام  ..1889اال ان
ه��ذه ال�صحف مل تكن تن�شر �صورا
ناهيك عن الكاريكاتري وفيما تال ذلك.
وم���ا ب�ين ع���ام  1908واخ���ري���ات عام
��� 1933ص��درت يف ال��ع��راق ت�سعون
جملة ومائتان وث�لاث ع�شرة جريدة
بني �سيا�سية وادبية وفكاهية ..فكان
جم��م��وع امل��ج�لات واجل���رائ���د ثلثمئة
وثالث خالل هذه احلقبة.ومن بني كل
هذا العدد الكبري من ال�صحف واملجالت
مل ت�صدر �سوى جريدة كاريكاتريية
واح����دة .ه��ي ج��ري��دة ح��ب��زب��وز التي
�صدر العدد االول منها يف  29ايلول
 1931وه����و وق����ت م��ت���أخ��ر لظهور
الكاريكاتري يف العراق قيا�سا مب�صر
مثال التي عرفت �صحافتها الكاريكاتري
منذ اواخر القرن التا�سع ع�شر.فلماذا
ت���أخ��ر ال��ك��اري��ك��ات�ير يف ال��ظ��ه��ور على
�صفحات ال�صحف العراقية ك��ل هذا
الوقت الطويل؟
ي��ع��زو بع�ض املهتمني ب��ال��ك��ت��اب��ة عن

تاريخ ال�صحافة الهزلية والكاريكاتري
يف ال��ع��راق ا���س��ب��اب ه��ذا ال��ت���أخ��ر اىل
امور عديدة ،فـ (روفائيل بطي) يقول
ان ال�شخ�صية العراقية جادة بطبيعتها
ب��ع��ي��دة ع���ن روح ال���ف���ك���اه���ة ،خالفا
(مثال) لل�شخ�صية امل�صرية املطبوعة
ب��امل��رح وال��ف��ك��اه��ة ،ه���ذا يف اجلانب
االجتماعي ...اما يف اجلانب الفني،
ف��ي��ق��ول ،ان ال��ك��اري��ك��ات�ير والكتابة
الهزلية مبعناهما الع�صري .فنانان
جديدان يف تلك الفرتة على العراق..
وع���دم ظ��ه��وره��م��ا م��ب��ك��را ي��ع��ود لعدم
توفر ال�شروط املو�ضوعية لظهورهما
انذاك.
ام���ا ج��م��ي��ل اجل���ب���وري ف��ي��ع��زو �سبب
جدية ال�شخ�صية العراقية وابتعادها
عن روح الفكاهة وامل��رح اىل كرثة ما
مر بالعراق من م�آ�س وحمن ونكبات
ووي���ل��ات ج�����راء ال���غ���زو واالوب���ئ���ة
واالم��را���ض واخ��ط��ار الفي�ضانات...
مم��ا طبع ح��ي��اة ال��ع��راق��ي بطابع جاد
ال يخلو من �سمات احل��زن واالمل مما
انعك�س على ام��ث��ال ال�شعب واقواله
واغ���ان���ي���ه واه���ازي���ج���ه ح��ت��ى النكتة
العراقية ،ات�صفت بالغ�صة املكبوتة
وال�سخرية املريرة.

وم���ع ات��ف��اق��ن��ا ال��ت��ام ع��ل��ى �صحة هذا
الكالم ..لكننا ال يجب ان نغفل اهمية
العامل التقني وع��دم ت��وف��ره ك�سبب
رئي�سي يف ت�أخر ظهور الكاريكاتري
يف ال�صحافة العراقية.
ف��ع��ن��دم��ا ب�����د�أ ه����ذا ال���ف���ن بالظهور
واالنت�شار يف �صحافة العامل املتقدم
منذ ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر.
كان العراق واليات عثمانية مل تدخلها
املطابع اال يف العقود االخ�يرة لذلك
ال���ق���رن ..وح��ت��ى ه���ذه امل��ط��اب��ع كانت
ح��ج��ري��ة وم��ت��خ��ل��ف��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا عن
مثيالتها يف تركيا و�سوريا ولبنان
وم�صر..
وح��ت��ى ت��ط��ب��ع امل��ط��اب��ع ال��ت��ي كانت
م��وج��ودة يف ال��ع��راق ان����ذاك �صورا
او ع��ن��اوي��ن ث��اب��ت��ة ..ك���ان ا�صحاب
ال�صحف واملطابع ي�ستعينون مبعامل
(الزنكغراف) املوجودة يف ا�سطنبول.
وبعدها تلك املوجودة يف لبنان ل�صنع
الكالئ�ش لتلك ال�صور والعناوين ..اذ
ان اول (زنكغراف) حملي ت�أ�س�س يف
ال��ع��راق ع��ام  ،1930لذلك نالحظ ان
معظم ال�صحف العراقية قبل العام
 1930كانت �شبه خالية من ال�صور
وال��ر���س��وم ..والقليل املن�شور منها

ك��ان يكلف ا�صحاب ال�صحف غالي ًا.
الن كالئ�شها ت�صنع خارج العراق كما
ذكرنا..
اذن فخول (الزنكغراف) اىل العراق
ع���ام  1930ات����اح ن�����ش��ر ال�����ص��ور يف
ال�صحف ال��ع��راق��ي��ة ،وب��ال��ت��ايل وفر
الفر�صة لظهور الكاريكاتري ..وهذا ما
حدث بالفعل ..اذ ت�أ�س�ست اول �صحيفة
كاريكاتريية يف العراق وهي جريدة
حبزبوز عام  1931اي بعد عام واحد
من ت�أ�سي�س اول معمل للزنكغراف يف
بغداد وهو معمل (زنكغراف الربق).
وقد توفر مع بداية عقد الثالثينيات
العن�صر الفني املتمثل بالر�سامني
ح��ي��ث ك��ان��ت احل��رك��ة الت�شكيلية يف
ال��ع��راق ق��د ب���د�أت ت�شب متطلعة اىل
م��ا ح��ول��ه��ا ل�لاخ��ذ ب��ا���س��ب��اب التطور
والن�ضوج على ايدي عدد من الفنانني
اه��م��ه��م ع��ب��داجل��ب��ار حم��م��ود و�سعاد
�سليم وف��ائ��ق ح�سن وع��ط��ا �صربي.
وغ�ي�ره���م وك�����ان ال��ك��اري��ك��ات�ير احد
اجلوانب الت�شكيلية التي ا�ستهوتهم،
حيث �شكلت اعمالهم التي ن�شروها يف
حبزبوز البدايات االوىل لهذا الفن يف
العراق ..وال يفوتنا �أن ننوه اىل ان
املرحوم نوري ثابت نف�سه كان اي�ضا

ر�ساما كاريكاترييا ن�شر اعماله يف
ج��ري��دت��ه ،ف��ك��ان بحق يكتب وير�سم
الكاريكاتري بجدارة.
اول ر���س��م ك��اري��ك��ات�يري يف تاريخ
ال�صحافة العراقية ك��ان مو�ضوعه
(االنفالت الأمني)!
تطلق �صفة (الكاريكاتري االيجازي)
على اغلب ر�سوم الكاريكاتري التي
ت��ن�����ش��ره��ا ال�����ص��ح��ف وال���ت���ي تغطي
اح���داث���ا او ت��ع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا بتكثيف
وايجاز ..ولوحة الكاريكاتري الكاملة
م�ؤلفة بال�ضرورة م��ن عنا�صر عدة
هي .1 :اخلط .2 .الكتلة .3 .الفراغ.
 .4اللون .5 .احلركة .6 .املفارقة.7 .
املبالغة .8 .املو�ضوع .9 .امل�ضمون.
 .10الهدف .11 .التعليق.
وم�����ن خ��ل��ال ال���ب���ح���ث يف جم���ل���دات
ال�صحف العراقية القدمية والفكاهية
منها ب��ال��ذات مت ال��ت���أك��د م��ن ان اول
ر���س��م ك��اري��ك��ات�ير اي���ج���ازي عراقي
���ص��م��ي��م وي��ح��ت��وي ك��ام��ل العنا�صر
امل��ذك��ورة اع�ل�اه .ظهر يف ال�صحافة
ال��ع��راق��ي��ة ه��و ل��ل��ف��ن��ان (عبداجلبار
حممود) ن�شر على ال�صفحة االوىل
للعدد االول من جريدة حبزبوز التي
ا�صدرها املرحوم نوري ثابت بتاريخ
 ،29/9/1931وي�صور ه��ذا الر�سم
ال��ك��اري��ك��ات�يري �شخ�صا ه��و (ن��وري
ثابت نف�سه امللقب حبزبوز) وقد ظهر
مبالب�س الفر�سان ممتطيا (طوب ابو
خزامة امل�شهور فلكلوريا يف العراق).
وقد حمل بيده قلما طويال ،كناية عن
رم��ح ال��ف��ار���س وكالهما ���س�لاح .وقد
توجه بنظراته وابت�سامته ال�ساخرة
اىل القراء .وفوق الكاريكاتري تعليق
هو (�سيارة حبزبوز اجلديدة وقلمه
ال�سيال) وحتت الكاريكاتري حوار من
�س�ؤال وجواب.
ال�����س���ؤال م��وج��ه حل��ب��زب��وز (ن���وري
ثابت) يقول� :شنو هاي.
حبزبوز؟ ا�شو راك��ب على طوب ابو
خ���زام���ة؟ ت��ري��د ت�����ص�ير م��ث��ل �سلطان
مراد؟!
ويجيب حبزبوز ـ ال موالنا! لكن مادام
بن�ص اوتيل ان�ضرب �ست ر�صا�صات
فمنا وغ����ادي .ق���ررت ب��ع��د م��ا اركب

بعربانة او �سيارة ...بل اخ��ذت هذا
الطوب من وزارة الدفاع حتى اجتول
ع��ل��ي��ه! ..ه��م امل�س�ألة اقت�صادية الن
معلوم ح�ضرتكم هذا يلهم الرتاب..
ي�صري ب���ارود ويلهم احل��ج��ار ي�صري
دان (اي ق��ن��اب��ل) ..اري��د رج��ال اللي
يتجدم.
وك����ان امل���رح���وم (ن�����وري ث���اب���ت) قد
ت��ع��ر���ض ق��ب��ل ان ي�����ص��در جريدته
ب��اي��ام قليلة وبينما ك��ان يجل�س يف
(اوتيل ما �شاء الله) الواقع يف حملة
احليدرخانة يف �شارع الر�شيد .اىل
حماولة اغتيال من قبل �شخ�ص اطلق
عليه الر�صا�ص ف�أخط�أه .ثم فر هارب ًا.
ووا����ض���ح ان ه���ذا ال��ر���س��م يحتوي
ك��ام��ل عنا�صر الكاريكاتري م��ن خط
وك��ت��ل��ة وف����راغ وم��و���ض��وع ويعتمد
املفارقات ال�ضاحكة ،كما جند املبالغة
وا�ضحة يف مفردات الر�سم والتعليق
وبالنتيجة ،فلهذا الكاريكاتري م�ضمون
انتقادي يغمز من قناة اجلهات االمنية
(انذاك) التي بلغ من �ضعفها ان تركت
ال��ق��ت��ل��ة ي�����س��رح��ون ومي���رح���ون على
هواهم.مما يوجب على املواطن ان
يحتاط ويتوىل حماية نف�سه بنف�سه.
وانها ملفارقة حقا ان يبد�أ الكاريكاتري
اول م��ا ي��ب��د�أ م�����ش��واره ق��ب��ل خم�سة
و�سبعني ع��ام��ا بالت�صدي ملو�ضوع
التدهور االمني .كما يفعل اليوم وهو
يقارع االرهاب واالنفالت االمني على
�صفحات ال�صحف.
وقبل �صدور حبزبوز ب�سنوات ..كان
املرحوم (ميخائيل تي�سي) قد ا�صدر
ع���ام  1925ج��ري��دة ه��زل��ي��ة �سماها
(كنا�س ال�����ش��وارع) كانت حتمل مع
ا���س��م��ه��ا ال��ث��اب��ت��� ،ص��ورة مر�سومة
ل��ك��ن��ا���س ي��ح��م��ل م��ك��ن�����س��ت��ه ..وكانت
هذه الر�سمة ..ال�صورة الوحيدة يف
اجلريدة.
وتتكرر يف كل عدد .ويف كل االحوال
ال مي��ك��ن ل��ن��ا اع��ت��ب��اره��ا كاريكاتريا
ك��ام�لا .الن��ه��ا ع��ل�اوة ع��ل��ى توا�ضع
ر�سمها ،تفتقر اىل عن�صر املفارقة،
وه��ي يف اح�سن االح����وال� ،صورة
تو�ضيحية ال غري ،مثلها مثل غريها
م���ن ال��ر���س��وم ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي كانت

ترافق عناوين بع�ض ال�صحف قبل
الثالثينيات ،وي�ؤكد هذا قول املرحوم
اال�ستاذ �صادق االزدي� ،صاحب جملة
(ق���رن���دل)( ..ق��ب��ل ���ص��دور حبزبوز
يف اي���ل���ول  1931ك��ان��ت اجل��رائ��د
وامل��ج�لات اال�سبوعية ال�ضاحكة ال
تعرف ال�صور الكاريكاتريية اال يف
بع�ض عناوينها الثابتة وتقت�صر
ع��ل��ى وج���ه رج���ل او ام����راة .وهكذا
���ش���أن بع�ض اجل��رائ��د م��ث��ل (كنا�س
ال�������ش���وارع) وال���ك���رخ وال��ك��رخ��ي..
وامل��ل��ا ..وج��ح��اا ال���روم���ي وغريها
الكثري).لذا نعود فن�ؤكد باننا نعترب
تاريخ  29/9/1931هو يوم والدة
الكاريكاتري ال��ع��راق��ي (وه���و اي�ضا
تاريخ �صدور اول عدد من �صحيفة
حبزبوز) لال�سباب التالية:
 .1الر�سم ال��ذي ن�شرته حبزبوز يف
ه���ذا ال��ت��اري��خ ع��ل��ى ���ص��در �صفحتها
االوىل يعترب ر���س��م��ا كاريكاترييا
ايجازيا كامال باملفهوم الع�صري.
الن�����ه ي��ت�����ض��م��ن ع���ن���ا����ص���ر ال���ر����س���م
وامل��و���ض��وع وامل��ف��ارق��ة واملبالغة ثم
امل�ضمون والهدف .والتي مبجموعها
ت�شكل عنا�صر الكاريكاتري .2 .قام
بر�سم هذا الكاريكاتري فنان عراقي
هو (عبداجلبار حممود) .3.مفردات
ه��ذا الر�سم الكاريكاتريي وفكرته
عراقية خال�صة .4 .هذا الكاريكاتري
ن�����ش��ر ع��ل��ى غ�ل�اف ال��ع��دد االول من
�صحيفة ع��راق��ي��ة ه��ي ح��ب��زب��وز يف
 29/9/1931ويحدث هذا اول مرة
يف تاريخ ال�صحافة العراقية انذاك..
وي�ؤكد كل ما ذهبنا اليه تويل ال�سيد
جميل اجلبوري يف كتابة (حبزبوز)
ح�ي�ن ي��ذك��ر (ل��ق��د ك��ان��ت حبزبوز)
اول جريدة عراقية وظفت الر�سوم
ال��ك��اري��ك��ات�يري��ة فيما تن�شره).وقد
القت جريدة حبزبوز جناحا كبريا
ورواج����ا مل ت�سبقها ال��ي��ه �صحيفة
اخ��رى بف�ضل ادخالها للكاريكاتري
كمادة جديدة على ال�صحافة العراقية
وب��ف�����ض��ل ق��ل��م ���ص��اح��ب��ه��ا وحمررها
ال�ساخر الفكه ن��وري ثابت (رحمه
ال���ل���ه) ح��ت��ى ع���دت ج���ري���دة ال�شعب
االوىل بحق
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مروان الطائي
َمن منا نحن العراقيون (من عا�ش �أربعينات وخم�سينات و�ستينات القرن
املا�ضي) ال يعرف الفنان ال�شعبي املوهوب (غازي الر�سام) الذي لفـّه الن�سيان
ب�سبب التعتيم ال���ذي �أح��ي��ط ب��ه بعد ان��ق�لاب ع��ام  1963ب�سبب الظروف
ال�سيا�سية .
ولد يف بغداد عام ..1925وك���ان غ��ازي الوحيد لأم��ه الأرملة وكانت حالته
االقت�صادية تلفـّها الفاقة واحلرمان كباقي الكثري من النا�س حينذاك وقد
تخرج يف املتو�سطة عام  1949والتحق بالدرا�سة الإع��دادي��ة �صباح ًا ويف
معهد الفنون اجلميلة م�ساء ًا .كما و�أقام عدة معار�ض خالل درا�سته يف املعهد
وكان يحوّ ل �أعمال مع �أر�ضه �إىل دار املعلمني العالية حيث يعر�ضها هناك ثم
يرتكها للآخرين وكانت مو�ضوعاتها هي من الأغاين والأمثال ال�شعبية .
ويف ال�سنة الثانية للمعهد ترك غ��ازي الدرا�سة فيه وتخرج يف الإعدادية.
بعدها ّ
مت تعيينه يف وزارة الدفاع ب�صفة ر�سام هند�سي وهناك تعرف على
ّ
اخلطاط (�صربي الهاليل) الذي تعلم على يده فن اخلط العربي كما تعلم ر�سم
خرائط املباين والطرق.
قام بفتح مكتب للدعاية والإعالن باال�شرتاك مع الفنان (خليل العزاوي) عندما
�سافر �إىل م�صر مت تكليفه بالر�سم يف جملة (العراق احلديث) التي كانت ت�صدر
يف م�صر .
كانت لدى غازي هواية كرة القدم حيث ا�شرتك مع املنتخب الوطني العراقي
يف م�سابقات دولية يف م�صر وتركيا و�سوريا ٬حتى ر�سوماته الريا�ضية كانت
متميزة جد ًا .
كانت هناك نية لإعداد وكتابة ملف �شامل عن حياته لكن املنية كانت �أ�سرع٬
حيث وافاه الأجل يوم 1999/2/12
كانت ر�سومات غازي ال�ساخرة وال�ساحرة ب�أفكارها الالذعة و�أ�سلوبها الفكه
على مدى م�سريته الفنية التي بد�أها يف ال�صحافة العراقية يف جملة (قرندل)
الأ�سبوعية عام 1947بالأ�ضافة �إىل جمالت �أخرى مثل (قزموز ,احل�صون ابن
البلد  ,العدالة  ,جفجري البلد ,الع�صا ,الآراء  ,امل�صور ,جريدة اجلريدة  ,لواء
اال�ستقالل) وحتى حلظة لفظ �أنفا�سه الأخرية .
غازي الر�سام واخلطاط كما كان يطلق عليه يجيد ممار�سة الإبداعني مع ًاوقد
حمل كل روحية وم��ادي��ة و�أنفا�س بيئته االجتماعية البغدادية وظروفها
ال�سيا�سية ال�سائدة ,بتقاليدها وع��ادات��ه��ا ,برتاثها وفلكلورها �سخريتها
وحزنها ،ب�أجنا�س �أنا�سها املتنوعة ٬فكانت �شخ�صيات ر�سوماته التعبريية
الالذعة من �صميم الواقع العراقي ح�صر ًا �.أبتكر �شخ�صية ابن البلد �صاحب
اجلراوية البغدادية املعروفة ود�شدا�شته و�سرتته ونكاته مثلما كانت ت�شاركه
�شخ�صية الكردي بزته الفلكلورية املتميز وبيئته ال�شمالية .لقد كانت مفردات
�أعماله تعتمد بالأ�سا�س على ر�سم ال�شخ�صيات الرئي�سية وحواراتها الطويلة
امل�ستنبطة ع��ادة من كلمات الأغ��اين والب�ستات والأمثال ال�شعبية والنكات
الفكهه ال�سائدة يف املجتمع العراقي.
يف جمموعته الكاريكاتريية الأوىل التي �أ�صدرها عام  1958ي�ستذكر الفنان
غازي جتربته مع الر�سم قائ ًال " :مل يد ْر بخلدي و�أن��ا تلميذ بال�صف الثاين
االبتدائي �أن �أكون يوم ًا ما كما يقال عني ر�سام ًا �سواء كان كاريكاتريي ًا �أم
غري ذلك "
كان ولعه بفن الر�سم بالذات يف ال�صف الثاين..كانت له عادة رديئة كما يقول
فهو ير�سم وي�شخبط مبنا�سبة وبغري منا�سبة �سواء على الباب �أو احلائط �أو
الأر�ض..كان معلم نف�سه..لقد �صنع نف�سه�..صنعته موهبته..كانت ر�سوماته
متثل الواقع العراقي امل�ضحك املبكي..واقعنا مبرارته وحالوته.
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الكاريكاتري العراقي �صار عمرة  79عاما

غازي احد الفر�سان االوائل..
وم�ؤ�س�س لر�سم ال�شخ�صية البغدادية
عبداجلبار العتابي
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اه��ل الكاريكاتري  ..ن�سوا
عيدهم!! ،او رمبا تنا�سوه
 ،ال��ذي �صادف يوم ال�سبت
ال��ت��ا���س��ع وال��ع�����ش��ري��ن من
ايلول  ،و�صارت فيه قامة
ال��ك��اري��ك��ات�ير ال��ع��راق��ي
متتد على طول ( )79عاما
بالتمام وال��ك��م��ال  ،لذلك
هم مل يعلقوا الزينة ومل
يلتفتوا الق��ام��ة معر�ض
باملنا�سبة ..بل مل مير بنا
منهم طيف وال جاءنا خرب
 ،رغم هذا العيد الذي �سبق
وان اتفق اهل الكاريكاتري
ذات ي��وم على جعله عيدا
لفن الكاريكاتري العراقي..
وك���ان���وا اىل وق���ت قريب
ي��ق��ي��م��ون ف��ي��ه معر�ضهم
ال�����س��ن��وي واح��ت��ف��االت��ه��م
امل�شاك�سة ،او كما قيل ذات
ع��ام ت�سعيني (وي�ضيفون
ع����ام����ا ج�����دي�����دا ل��ع��م��ر
الكاريكاتري مليئا بالعطاء
وامل�شاك�سة)..

ول��ك��ن ي��ب��دو ان��ه��م ن�سوا ذل��ك الن��ه��م منذ
وق��ت طويل مل يحتفلوا ورمب��ا الهموم
الكبرية ان�ستهم عيدهم وكنا نتمنى هذا
اليوم ان تغرد م�شاك�ساتهم وتلعب يف
اراجيح �صفحات ال�صحف  ،ولكن ملاذا
يوم  29ايلول ؟!،
نقول :الن��ه يف مثل ه��ذا اليوم من عام
 1931ظهر يف ال�صحافة العراقية اول
كاريكاتري ع��راق��ي �صميم خطته ري�شة
الفنان العراقي عبداجلبار حممود ون�شر
غالفا للعدد االول من جريدة (حبزبوز)
ل�صاحبها ن���وري ث��اب��ت ،وي�����ص��ور هذا
الر�سم الكاريكاتريي �شخ�صا هو (نوري
ثابت نف�سه امللقب حبزبوز) وق��د ظهر
مبالب�س الفر�سان ممتطيا (ط��وب ابو
خزامة امل�شهور فلكلوريا يف العراق).
وق��د حمل بيده قلما ط��وي�لا ،كناية عن
رمح الفار�س وكالهما �سالح .وقد توجه
بنظراته وابت�سامته ال�ساخرة اىل القراء.
وف��وق الكاريكاتري تعليق هو (�سيارة
حبزبوز اجلديدة وقلمه ال�سيال) وحتت
الكاريكاتري حوار من �س�ؤال وجواب.
(ال�س�ؤال موجه حلبزبوز (نوري ثابت)
يقول� :شنو هاي حبزبوز؟ ا�شو راكب
على طوب ابو خزامة؟ تريد ت�صري مثل
�سلطان مراد؟!
ويجيب حبزبوز ـ ال موالنا! لكن مادام

بن�ص اوت��ي��ل ان�ضرب �ست ر�صا�صات
فمنا وغادي .قررت بعد ما اركب بعربانة
او �سيارة ...بل اخ��ذت هذا الطوب من
وزارة الدفاع حتى اجت��ول عليه! ..هم
امل�س�ألة اقت�صادية الن معلوم ح�ضرتكم
هذا يلهم ال�تراب ..ي�صري ب��ارود ويلهم
احلجار ي�صري دان (اي قنابل) ..اريد
رجال اللي يتجدم) .
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ان ج���ري���دة (كنا�س
ال�شوارع) الهزلية ل�صاحبها (ميخائيل
ت��ي�����س��ي) ال��ت��ي ���ص��درت ع���ام  1925قد
ح��م��ل��ت ب��ج��ان��ب ع��ن��وان��ه��ا ر���س��م��ا ميثل
�شخ�صا يحمل مكن�سة ا�شارة اىل عنوان
اجلريدة ،اال ان الر�سم على ب�ساطته كان
اق���رب اىل (امل��وت��ي��ف) ال��ث��اب��ت منه اىل
الكاريكاتري  ،ال�سيما ان اجلريدة خلت
اعدادها الالحقة من اي ر�سم كاريكاتريي
ي�ؤكد اهتمامها بهذا اجلانب.
وكنت قبل اع��وام �س�ألت الفنان الراحل
م�ؤيد نعمة عن مراحل تطور هذا الفن
ف��ق��ال يل  (:ال��ك��اري��ك��ات�ير ال��ع��راق��ي بد�أ
بت�أثريات ال�صحافة الرتكية وكان عبارة
عن ر�سوم تو�ضيحية (نكتة لفظية) ويف
ع��ام  1931كانت ال�صحافة الهزلية قد
بد�أت ت�أخذ موقعا وتطور الكاريكاتري يف
االربعينيات حيث بد�أ الر�سام غازي ي�ضع
مل�سات ملالمح فن الكاريكاتري العراقي

وب�أ�سلوب متقن كان ي�ضاهي اال�ساليب
امل�صرية والرتكية ،الن ال�صحف كانت
ت�صل م��ن ه��ذي��ن ال��ب��ل��دي��ن ،ويف وقتها
ظهرت ا�سماء بعد الر�سام غ��ازي لكنها
مل ترتك اثرا ،ويف ال�ستينيات بد�أ ر�سم
الكاريكاتري ي�صبح اكرث حداثة وب�ساطة
وتطورت الفكرة ،وهذا ا�ستمر اىل بداية
ال�سبعينيات حيث ظهرت اال�سماء التي
هي االن متواجدة يف ال�صحافة ف�أخذت
على عاتقها تطوير فن الكاريكاتري من
ناحية الفكرة وا�صبحنا نر�سم بطريقة
اال�ستغناء ع��ن التعليق ،وه���ذا جعلنا
نغامر ون�شرتك يف امل�سابقات العاملية
على �صغر جتربتنا وحداثتها وحاولنا
ان يكون الكاريكاتري الذي نر�سمه عامليا
ا���ض��اف��ة اىل حم��ل��ي��ة اال���س��ل��وب فتمكنا
م��ن التوا�صل م��ع الكاريكاتري العاملي
با�سلوب عراقي فكانت م�شاركتنا االوىل
ع��ام  1975ول��ك��ن يف ع��ام  1979فزت
باجلائزة الدولية الثالثة التي كان لها اثر
كبري عند اجلهة املنظمة التي تنظر اىل
الكاريكاتري يف العامل على انه متواجد
يف ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى االق����ل وك��ان
اعجابهم �شديدا بالتجربة العراقية) .
كاريكاترينا العراقي ..كان يف �سنوات
النظام ال�سابق منح�سرا ..وال يقوى
على رمي م�شاك�سة اال من وراء �ستائر

الغمو�ض ..حتى ناله فقر وحرمان ،..على
الرغم من ان جنوم هذا الفن توا�صلوا
يف رف��د ال�ساحة ب���أل��وان من ا�ساليبهم،
وبعد �سقوط النظام ..كان هذا الفن على
موعد مع االزده��ار ..وراح��ت ر�سوماته
تغزو ال�صحف ومت�ل�أ ال�صفحات وظهر
فنانون �شباب ا�ستطاعوا ت�أ�سي�س قواعد
ثابتة لطموحاتهم.
توجهنا اىل الفنان عبد الرحيم يا�سر
ل���ن�������س����أ�أل���ه ع���ن اح������وال ال��ك��اري��ك��ات�ير
العراقي خالل مراحله فقال ( انا اعتقد
ان ال��ك��اري��ك��ات�ير من��ا عندنا يف مرحلة
ال�سبعينيات والثمانينيات  ،وهذا رمبا
�شيء غريب اذا ما عرفنا ان ه��ذه املدة
الزمنية �صعبة وي�صعب فيها الر�سم
 ،ب��ل انها م��ن ا�صعب ال��ف�ترات على �أي
ر���س��ام ك��اري��ك��ات�ير ب�سبب االيدلوجية
ال���واح���دة ال��ت��ي حت��ي��ط��ك م��ن ك��ل مكان
باملخاطر  ،فكيف ميكن للر�سم ان يكون
يف ال�����ص��ح��اف��ة و���س��ط ه����ذه املخاطر،
وال�سبب يف ه��ذا ال��ن��م��ووو ه��و ظهور
جمموعة من الر�سامني  ،لي�س من اجل
ال��ظ��ه��ور يف ال�����ص��ح��اف��ة  ،ب��ل م��ن اجل
احل�صول على ج��وائ��ز يف املهرجانات
ومن خالل املعار�ض  ،وظهور كاريكاتري
ي�لام�����س امل��ع��ن��ى االخ����ر  ،ال��ت���أوي��ل��ي ،
فكان الر�سام ق��ادر على ان ين�شر العمل
دون ان يحا�سب عليه او جت��ري عليه
تقوالت الن��ه قابل للت�أويل )  ،وا�ضاف
رحيم ( :وقيا�سا للظروف التي عا�شها
الكاريكاتري فقد تخرج ع��دد الب�أ�س من
الر�سامني االك��ف��اء واملميزين  ،واتذكر
املعر�ض الذي اقيم يف م�صر عام 1990
و�شارك فيه جمموعة من فنانينا وهناك
ا�ستغرب الر�سامون امل�صريون و�سواهم
من العرب وج��ود ه��ذا النوع والكم من
الر�سامني العراقيني والذين ح�صلوا على
معظم جوائز املعر�ض الذي اجتمع فيه
معظم ر�سامي العرب وافريقيا  ،واذكر
ان احدهم قال  :كيف يت�سنى لر�سامني
بهذا امل�ستوى اجليد ان يظهروا يف بلد
التوجد فيه �صحف كثرية ) .
اع���دت رح��ي��م م��ن امل��ا���ض��ي لأ���ض��ع��ه امام
ال����واق����ع وي����ق����ر�أ يل م�����ش��ه��ده  ،وب�ين
ارت���ف���اع���ات ع��ي��ون��ه وحل���ظ���ات ت�أمالته
ق���ال ( :ه��ن��اك ظ���روف مت�شابكة اثرت
م����رة ث��ان��ي��ة م���ع ظ��ه��ور ���ص��ح��ف كثرية
 ،ال��ك��اي��ك��ات�ير ب��ح��اج��ة اىل ح��ري��ة اكرب
وتفهم اكرب من ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف
 ،فما زالت مادة الكاريكاتري غري قادرة
على معي�شة �صاحبها  ،فمن املهم دعم
الكايكاتري ماديا وجعله مادة �ضرورية
يف ال�����ص��ح��ف و���ض��م��ان احل���ري���ة وهي
باملنا�سبة غ�ير م��وج��ودة للكاريكاتري
ال���ذي ه��و م���ادة متفجرة تثري االنتباه
اكرث  ،وبدون حريات الميكن ان نواكب
االحداث ونقول ما نقول )  ،وحني عرفت

ما يعانيه اهل الكاريكاتري من قيود قلت
له  :ها هو عيدكم قد مر بال احتفال وال
اقامة معر�ض كما كنتم تفعلون ذلك من
قبل  ،اج���اب رح��ي��م وع��ل وج��ه��ه الحت
تبا�شري ابت�سامة  (:كل �سيحتفل على
طريقته اخل��ا���ص��ة ) وح�ي�ن طلبت منه
تو�ضيحا  ،قال ( :االن المنتلك امكانية
جمع املوجودين من الر�سامني يف هذا
ال��ظ��رف ال�صعب  ،وال اق��ام��ة معر�ض ،
فنحن غري قادرين على ذلك  ،فمن �سي�أتي
وم��ن ي�ضمن ام��ن ال��ق��اع��ة ؟ ،االحتفال
ان نتذكر العيد بر�سم ما على واجهات
ال�صحف) .
اما الفنان املبدع خ�ضري احلمريي احد
اقطاب الكاريكاتري العراقي فقد ا�شار
اىل الفكرة االوىل لالحتفال بعيد اهل
الكاريكاتري قائال ( :كنا جمموعة من
ر�سامي الكاريكاتري العراقيني من�شغلني
�أواخ����ر ثمانينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي يف
تقليب ار�شيف ال�صحافة العراقية بحثا
ع��ن م��وط��ئ ق��ل��م او ف��ر���ش��اة ت��دل��ن��ا على
االن��ط�لاق��ة االوىل ل��ر���س��م الكاريكاتري
يف ال��ع��راق  ،ح�ين ق��اط��ع ( ان�شغالنا )
اق�تراح للفنان �ضياء احلجار باعتبار
التا�سع والع�شرين من ايلول عام 1931
ت��اري��خ��ا م��وث��وق��ا لتلك االن��ط�لاق��ة  ،يف
�إ�شارة ل�صدور العدد االول من جريدة
حبزبوز  ،وهو ما ر�ست عنده ر�سالته
املو�سومة ( ر�سم الكاريكاتري املعا�صر
يف العراق ) لنيل �شهادة املاج�ستري يف
الفنون م��ن كلية الفنون اجلميلة عام
 ، 1990وم��ن يومها �أ�صدرنا مر�سوما
ن��اف��ذا يق�ضي ب��ات��خ��اذ ذل��ك ال��ي��وم عيدا
للكاريكاتري على غرار عيد الفالح وعيد
املعلم وعيد ال�شجرة كنا نلتقي يف ظالله
ونقيم معر�ضنا الذي انتظم لعدة �سنوات
ث��م ان��ف��رط مثلما انفرطنـ ــا ) وا�ضاف
احلمريي ( :وق��د طغى اق�تراح احلجار
يف حينه على فكرة �أخرى كانت مو�ضع
�أخذ و رد  ،ترى يف تاريخ �صدور جريدة
( كنا�س ال�شوارع ) ل�صاحبها ميخائيل
تي�سي (ع��ام  )1925ك���أول ظهور لر�سم
الكاريكاتري يف العراق على اعتبار ان
اجلريدة كانت ت�ضع ر�سما كاريكاترييا
ثابتا يف اعلى �صفحتها االوىل  ،يعرب
بطرافة ع��ن ا�سم اجل��ري��دة  ،يظهر فيه
�شخ�ص ح��ايف القدمني  ،رث الثياب ،
يجول يف �شوارع املدينة رافعا مكن�سته
مت�أهبا لل�ضرب ( �ضرب من  ..وملاذا  ..ال
ادري ) وقد ذيل الر�سم بتعليق حمور عن
بيت �شعر يقول  ( :من مل ميت بال�سيف
مات ب�ضرب املكان�س  ..تنوعت اال�سباب
وامل���وت واح���د ) وال��ر���س��م م��و���س��وم يف
ا�سفله بتوقيع �سريع وغ��ام�����ض ال�سم
الر�سام ( رمبا كان ا�سمه االول حممد )
 ،مت التخلي عن هذه الفكرة الن �صفحات
ك��ن��ا���س ال�����ش��وارع ك��ان��ت وبا�ستثناء (
موتيف الغالف ) خالية متاما من ر�سوم
الكاريكاتري  ،وان �صحفا �أخرى عا�صرت
�أو تلت كنا�س ال�����ش��وارع  ،اع��ت��م��دت (
الطـُعم ) الكاريكاتريي ذاته بجوار ا�سم
املطبوع من دون ان تكون للكاريكاتري
ح�صة ت��ذك��ر يف �صفحاتها الداخلية ،
ويعزو ال�صحفي العراقي �صادق االزدي
( �صاحب جملة قرندل ) ذل��ك �إىل ت�أخر
افتتاح اول معمل للزنكغراف يف العراق
حتى عام  ، 1930فيما جنحت ( حبزبوز
) يف اجتذاب اكرث من ر�سام كاريكاتري
للعمل فيها طوال �سنوات �صدورها التي
امتدت حتى عام  ، 1938مثل عبد اجلبار
حم��م��ود وم�صطفى اب��و ط�برة ونا�صر
عوين و�سعاد �سليم وفائق ح�سن وعطا
�صربي ف�ضال عن ن��وري ثابت �صاحب
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اجلريدة والذي كان ينفذ بع�ض الر�سوم
بخطوط ب�سيطة وتعليقات م�سهبة . )..
وا���س��ت��ط��رد احل��م�يري يف ���س��رد حكاية
العيد مو�ضحا  ( :الر�سم الذي اعتمدناه
ك�شمعة جنتمع حولها لالحتفال مبيالد
فن الكاريكاتري العراقي  ،ر�سمه الفنان
ال��رائ��د عبد اجل��ب��ار حممود غالفا لعدد
اجلريدة الأول  ،وهذا الفنان كان ير�سم
الكاريكاتريمن باب الهواية والت�سلية
و���س��رع��ان م��ا غ���ادر ال�صحافة لي�صبح
�ضابطا يف اجلي�ش العراقي  ،والر�سم
ال����ذي ن��ح��ن ب�����ص��دده مي��ث��ل �شخ�صية
حبزبوز ذات ال�صيت ال�شعبي  ،والتي
يتقم�صها هنا �صاحب اجل��ري��دة وهو
ميتطي مدفع ال�سلطان م��راد ال��راب��ع (
ط��وب اب��و خزامة ) حامال بيده ( قلمه
ال�سيال ) وقد كتب اعلى وا�سفل الر�سم
تعليقا م��ط��وال ي�سخر فيه م��ن ( تردي
احلالة الأمنية ) والكاريكاتري يتحدث
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��رع��ن ح���ادث���ة اط��ل�اق نار
ك��ان تعر�ض لها ح��ب��زب��وز يف ( اوتيل
ما �شاء الله ) حني اطلق عليه �شخ�ص
ما ( مل يكن اللثام قد اكت�شف حينها )
 6ر�صا�صات مل يحل بينها وبني ر�أ�س
ال�صحفي �سوى �سوء التهديف ( وهو
ما مت تالفيه متاما يف �أيامنا )  ،..وقد
نقلت جينات ال��ر���س��م االول ب�شكل او
ب�آخر كل ح�سناتها وبع�ضا من �سيئاتها
اىل م�شيمة الكاريكاتري العراقي لفرتة
من الزمن  ،فالر�سام اعتمد يف جت�سيد
ذل��ك الر�سم على م��ا �أم�ل�اه عليه رئي�س
التحرير �أو ( �صاحب ) اجل��ري��دة وفق
ماكان متعارفا عليه  ،االم��ر ال��ذي فتح
الباب الحقا للكثري من الر�سوم البائ�سة
ال��ت��ي ميليها ( ا���ص��ح��اب ) اجل��رائ��د او
حمرروها الهدافهم وم�آربهم و�أفكارهم
اخلا�صة وين�صاع لها الر�سام �صاغرا
حتت �ضغط احلاجة او املجاملة وقلة
احليلة  ،م��ا اورث ال�صحافة العراقية
الكثري من املفاهيم امل�شو�شة عن مهمة
فنان الكاريكاتري وح�ضوره االعالمي
 ،وافقد ه��ذا النوع من الر�سم خا�صية

االن�سجام املتبادل بني ال�شكل وامل�ضمون
 ،وع�� ّر���ض ا�سلوب ال��ر���س��ام وتوجهاته
الفكرية للتقلبات تبعا لتقلب ( ا�صحاب
) اجلرائد او تقلبه بينهم ) .،
هنا وجدتني اتوقف عند هذه املالحظة
وت�أثرياتها  ،لكن احلمريي ق��ال  ( :قد
يكون االم��ر مقبوال وم�بررا �إىل حد ما
يف اخلطوة او اخلطوات االوىل خا�صة
ان ه��ذه ال��ظ��اه��رة ك��ان��ت ( وم��ا زال���ت )
م��ع��روف��ة يف بع�ض �أروق�����ة ال�صحافة
العربية عموما  ،ب�شكل غري معلن حينا
ومعلن حينا �آخ���ر � ،إال ان ال��ع��دوى مل
تتوقف عند عتبة ال�����س��ن��وات االوىل ،
وامنا اخذت باالنتقال من جيل اىل �آخر
 ،حتى و�صلت بع�ض فايرو�ساتها �إىل
الفيتنا الثالثة � ،إذ يكفي �أن نتفح�ص
بع�ض ر�سوم اليوم لنقف ب�سهولة على
فكرة رئي�س التحرير او حمرر ال�صفحة
متنكرة يف تالفيف هذا الر�سم او ذاك ،
بل ان بع�ض الر�سامني كان ير�سم الفكرة
من دون ان يعرف معناها  ،فقد ات�صلتُ
يوما من ت�سعينيات القرن املا�ضي باحد
اال���ص��دق��اء م��ن ر���س��ام��ي الكاريكاتري،
م�ستف�سرا عن فحوى الر�سم الذي ر�سمه
واث���ار الكثري م��ن اللغط والت�سا�ؤالت
حول الوجوه التي ظهرت فيه ومن بينها
( وجهي )  ،ف�أجابني ب�صريح العبارة
بانه ال يعرف املق�صود منه  ،وا�ضاف
و�صلتني الفكرة مكتوبة واعدتها �إليهم
مر�سومة !! وحدثنا الكاتب وال�صحفي
ل��ي��ث احل��م��داين ع��ن ح��ادث��ة وق��ع��ت يف
�ستينيات القرن املا�ضي حني طلب رئي�س
التحرير من ر�سام الكاريكاتري (الفنان
حميد املحل على الأغلب ) جت�سيد فكرة
ب�سيطة ل��ت��ك��ون غ�لاف��ا للمجلة تتمثل
ب�شخ�صية رئي�س ال��وزراء وهو ي�صعد
نخلة ع��راق��ي��ة �شاخمة وي�شذبها م��ن (
ال��ك��رب ) ال��ق��دمي  ،وه��ي ف��ك��رة تنطوي
على ا���ش��ارات ايجابية ال تثري الريبة ،
وحني ظهر الر�سم كان رئي�س التحرير قد
ت�صرف باعتباره ( �صاحب !) اجلريدة
و كتب على ( الكرب ) املت�ساقط ا�سماء

بع�ض الوزراء  ..وتعليقا �آخر يف �أ�سفل
ال��ر���س��م ال ي��ق��ل ت��وري��ط��ا يف جت����اوزه (
لل�سقف ) املتاح حينها  ،مما فاج�أ الر�سام
وع ّر�ضه للحرج واجلرجرة القانونية) .
وح�ين طلبت منه ان ر�أي���ه يف اح��وال
الكاريكاتري العراقي ق��ال  (:لقد جنح
ر���س��ام الكاريكاتري العراقي مبكرا يف
التمرد على ام�لاءات الآخرين  ،وا�صر
على جت�سيد اف��ك��اره ور�ؤي��ت��ه اخلا�صة
بعيدا عنها  ،وكان الفنان غازي عبدالله
من اب��رز الكاريكاترييني الذين ر�سموا
���س�يرت��ه��م ال��ف��ن��ي��ة با�ستقاللية وحت��رر
وا���ض��ح�ين  ،وح��ت��ى ح�ي�ن ك����ان ير�سم
افكار الآخ��ري��ن فانه يعاجلها بطريقته
املميزة  ،وجاءت �ستينيات و�سبعينيات
القرن املا�ضي بجيل جديد من ر�سامي
الكاريكاتري املميزين  ،كان من ال�صعب
تلقينهم �أو التعاطي معهم بالطريقة
اي��اه��ا  ،ف��ن��وع��وا بالتوجهات وال���ر�ؤى
والأ�ساليب و�أحدثوا حراكا كاريكاترييا
م�شهودا نتجت عنه جتمعات ومعار�ض
ومطبوعات  ،و مت على �أيديهم ت�صحيح
الكثري من مفاهيم الت�شوي�ش والتهمي�ش
).
وبعد حلظات من الت�أمل ك�أنه ي�سرتجع
االزمنة التي مر بها ر�سامو الكاريكاتري
 ،ا�ضاف احلمريي قائال ( :غري ان ر�سام
الكاريكاتري يف العراق �ش�أنه �ش�أن العديد
م��ن ال��ك��اري��ك��ات��وري�ين يف دول العامل
( اخل��ائ��ف ) ظ��ل م�شغوال منذ التا�سع
والع�شرين من ايلول عام  ،1931واىل
ما بعد منت�صف العقد االول من االلفية
الثالثة  ،مبتانة ال�سقف الذي ير�سم حتت
( رحمته )  ،فقد جرب خالل م�سرية الـ
(  ) 76عاما الر�سم حتت �سقف مرتفع
يف غرفة �ضيقة !! و جربه حتت �سقف
بال �سقف يف غرفة ( بال ج��دران ).....
وال �أم���ان !  ،وب�ين ه��ذا وذاك كثريا ما
مللم �أوراق����ه وان����زوى جانبا ( ن���زوال )
ع��ن��د رغ��ب��ة ���س��ق��ف ي��ط��ي��ب ل��ه �أن يهبط
�أحيانا� ...إىل م�ستوى �سطح الورقة !!
 ،ويف رمال ال�سيا�سة املتحركة عادة ما

كانت ر�سوم الكاريكاتري يف ال�صحافة
ال��ع��راق��ي��ة ت�صدح �أو يخفت �صوتها ،
ت�صرح �أو تلمّح ،
تتمدد �أو تنكم�ش ّ ،
ت�شاك�س �أو جتامل ،يخف �أو يثقل دمها ،
تعدو �أو حتبو ح�سب ( معطيات املرحلة
ومتطلباتها اخل��ط�يرة )  ،وم����آل ر�سام
الكاريكاتري و�سط ه��ذه الثنائيات هو
البحث بال كلل عن �أميا فرجة يف ال�سقف
كيما ميد قامته على طولها  ،فينجح مرة
و ( ينطح ) ال�سقف مــرات ) !!،
وك��ان علي ان ا�ستطلع ر�أي فنان �شاب
وجدت الفنان علي عاتب لأ�س�أله فقال :
( مبا ان جميع الفنون تلتقي على خطى
االب����داع ل��ل��و���ص��ول اىل غايتها لعك�س
ح��االت عامة او خا�صة ولتكون �شاهدا
على احداث ع�صرها  ،وفن الكاريكاتري
م��ن اب���رز ال��ف��ن��ون ال���ق���ادرة ع��ل��ى عك�س
االح���داث يف لوحات نقدية او �ساخرة
تخاطب اجلميع من النا�س على اختالف
اطيافهم وم�ستوياتهم الثقافية وعلى
خمتلف لغاتهم لتكون او�سع انت�شارا من
�سواه من الفنون ولتكون يف متناول
اجلميع ملا يحتويه من لغة �شفافة قابلة
للت�أويل ح�سب ر�ؤى القارىء ويتناوله
ال�����س��ي��ا���س��ي مل���ا ي��ح��ت��وي��ه م���ن ن��ق��د الذع
ويتناوله ال�صغري والكبري ملا يتناوله
من خطوط �ساخر تختزل فكرة عميقة)
 ،وا�ضاف علي ( :الكاريكاتري م�س�ؤولية
الفنان جت�سيد معاناة النا�س وو�ضعها
على طاولة العامل اجمع ثم على طاولة
امل�س�ؤولني  ،كذلك نقد احلاالت ال�سلبية
يف امل��ج��ت��م��ع )  ،وا���س��ت��ط��رد ق���ائ�ل�ا :
الكاريكاتري العراقي رغم كل الظروف
ا���س��ت��ط��اع ان ينمو وان يثمر ر�سوما
ور�سامني وي�صبح �شجرة وارفة الظالل
تتحدى اخلريف وال�شتاء وتثمر اطيب
الثمر  ،ومازالت تعي�ش حياتها بكربياء
االع���وام الطويلة من عمر الكاريكاتري
ال���ذي ع��ي��ده يجعلنا ���س��ع��داء بتاريخه
وباال�سماء الالمعة التي وهبت ابداعها
لهذا الفن الراقي .
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تركت الر�سم الكاريكاتريي �أكرث من ع�شرين عام ًا و�أنا غري �آ�سف ..فمزاولة الر�سم بالن�سبة يل هواية ولي�ست
مهنة ..وبدايتي كانت جمرد رغبة يف العمل ال�صحفي �أقرتحها علي �أحد الأخوان يف �إحدى الدوائر الر�سمية التي
كنت �أعمل فيها ..ومما زاد يف دفعي للعطاء يف هذا املجال هو ت�شجيع �صاحب املجلة ون�شره املزيد وب�شكل متوا�صل
حتى وجدت نف�سي �أمام واجب ا�سبوعي ..ومن هنا كانت بدايتي يف جملة ((قرندل)) اال�سبوعية عام  1947والتي
كان �صاحبها وررئي�س حتريرها ال�سيد �صادق الأزدي.

غــازي الر�ســام:
ه�����ذه ط��ري��ق��ت��ي يف ال��ر���س��م
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ولعل من �أهم العوامل التي رافقت
عملي هذا يف �أ�صالتها العراقية
ال�شعبية ال�صميمية والتي كانت
�صحافتنا تفتقر �إليها �آنذاك .وكانت
الكثري من ال�صحف واملجالت تعتمد
على اقتطاع ما يحلو لها من ال�صحف
العربية والأجنبية ل�سد بع�ض
الفراغات وتكملة �أبواب ال�صحيفة
ومما زاد يف دفعي هو التعوي�ض
املادي الذي وجدت فيه تقدير ًا �آخر ًا
عالوة على طابع ال�صحيفة ال�شعبي
الذي يتفق وطبيعة الر�سوم اليت
�أتعامل معها.
وبعد ا�ستمراري بالعمل �صارت
ر�سومي تن�شر يف عدة �صحف
وجمالت ا�سبوعية كثرية� ..أذكر
منها بالإ�ضافة �إىل جملة قرندل كانت
قزموز واحل�صون وابن البلد والعدالة
وجفجري البلد والع�صا والآراء
وامل�صور وجريدة اجلريدة ولواء
اال�ستقالل وبريد اجلمعة والنداء
االجتماعي وجريدة جملة اال�سبوع..
الخ ..وكانت الكثري من هذه ال�صحف
�أو املجالت معر�ضة للغلق والغياب
بني حني و�آخر لأ�سباب مادية �أو
�صحفية ..وقد تعاود ال�صدور
با�سم جديد وامتياز جديد لتكملة
م�سريتها ..وكانت �أجور الر�سوم
وحفر كالئ�شها يرهق ميزيانية بع�ض
ال�صحف �أو املجالت الأمر الذي
يدفعها يف كثري من الأحيان �أن تعزف
عنها �أو ت�ضطر �إىل �إعادة ن�شر بع�ض
الر�سوم وال�صور ب�شروحات مغايرة
وتعليقات جديدة ال متت �إىل ال�صورة
ب�شروحات اقت�صد ًا بالنفقات �أو ملجرد
�سد الفراغ ،على الأخ�ص و�إن اجناز
الكالئ�ش �أمر يتطلب له وقت لعدة
ايام ب�سبب ظروف ومراحل التقنية
�آنذاك.
بع�ض �أ�صحاب ال�صحف يعترب
الكاريكاتري م�س�ألة كمالية ترهق
مالية ال�صحيفة وقد عمد �أحد ا�صحاب
ال�صحف يف �أواخر الأربعينيات �إىل
تزويدي بقنينة حرب �صينني وري�شة
من كي�سه اخلا�ص حتى يقلل من �أجور
ال�صور التي يدفعها ،و�صحفي �آخر
يقتطع �صورة من جريدة �أو ي�ستحوذ
على كلي�شتها من املطبعة فيعيد طبعها
بتعليق و�شرح يبتكه مدع ّي ًا �أنها
�أعجبته ..و�أن ن�شرها �سيحقق دعاية
يل!! ...كل ذلك حتى يتمل�ص من دفع
نفقات الر�سم والكلي�شة علم ًا �أن بع�ض

املطابع كانت �أ�شبه باخلانات حتتوي
على غرف متعددة .ويف كل غرفة �إدارة
ل�صحيفة ما ..وللتاريخ ال�صحفي �أقول
�أنه كانت لإحدى ال�صحف اال�سبوعية
�إدارة يف غرفة داخل مقهى �شعبي!!
كانت الر�سوم الكاريكاتورية تطلب
لغايتني ..للمدح �أو لالنتقاد ..ولكن
هناك من ال تزجد له رغبة يف م�شاكل
كنت يف غنى عنها وجعلني �أترك
الر�سم نهائي ًا وعلى الأخ�ص ال�سيا�سة
منها /مكتفي ًا مبمار�سة الأفكار الفنية
واالجتماعية ف�أ�صدرت يف حينها
جمموعتني عن الأغاين والأمثال
ال�شعبية العراقية مع بع�ض اللوحات
االجتماعية خالل �سنة  1957و�سنة
 .1960الكاريكاتري فن �صحفي ناقد
الذع �أ�شبه بال�سوط فعند ت�أ�سي�س �أي
كادر ل�صحيفة انتقادية اجتماعية �أو

�سيا�سية يو�ضع ر�سام الكاريكاتري على
ر�أ�س القائمة ومن هنا تكون �أهمية
الر�سام وقوته الفنية �سالح ًا من �أم�ضى
الأ�سلحة ال�صحفية ،ولكن من يقبل
االنتقاد؟! البع�ض يعترب االنتقاد نوع
من الذم واالهانة وال�سخرية وب�سبب
هذا االعتقاد يظهر عليه اال�ستياء وعدم
الر�ضى في�ستعمل �صالحياته ويبذل
جهوده يف �سبيل اخماد جذوة هذه
ال�صراحة الفنية متهم ًا �إياها بالقباحة
�أو الوقاحة الأخالقية..
الإن�سان العراقي يحب النكتة اىل حد
ما ي�شرط ان ال يكون �ضحيتها ،فكم
من حفلة �سمر �أو عر�س �أو جل�سة
خالن بهيجة تقلب اىل م�أ�ساة ب�سبب
نكتة �ساخرة يطلقها �أحد احلا�ضرين،
ف�أي نكتة يعتربها �سخرية حتظ من
كرامته ،لذلك ي�ستوجب على الر�سام �أن

يتجنب الوتر احل�سا�س عند التعامل
مع النا�س.
طريقتي يف الر�سم
املعروف عن الر�سم الكاريكاتريي ان
تكون خطوطه قليلة ومعربة و�شرح
ق�صري والر�سم لغة عاملية عندما يكون
خالي ًا من ال�شرح والتعليق ولكنني
ار�سم هنا ب�شكل مو�سع النني ار�سم ابن
ال�شعب ولغر�ض فهمه اعالمي ًا كان علي
ان ازيد من تفا�صيل ال�صورة وال�شرح
ولكي اجعله يتابع الفكرة ويبت�سم لها
فيجب ان ا�ضيف اىل الر�سم كل ما
هو �ساخر وم�ضحك فاخرج له لوحة
متكاملة اجلوانب يعتز بها فيق�ضها من
اجلريدة بعد اكمال قراءتها.
الكثري من الفنانني يتعامل مع ال�صورة
وكان القارئ ان يكون فنان ًا و�صحفي ًا
يف وقت واحد فري�سمها ب�شكل �سطحي

خمت�صر ويرتك الباقي اىل تقدير
املواطن الذي يقر�أ ال�صحيفة.
يف اللوحات التي اعدها امزج ما بني
الر�سم التعليمي الأكادميي والر�سم
الكاريكاتريي ال�ساخر عالوة على
تف�صيالت �إ�ضافية لها عالقة بالفكرة
الأ�صلية بحيث تبعث على على
االبت�سام وال�ضحك ولت�شد القارىء
اليها كلما وجد �شيئا جديدا فيها
مزودا بخرب وارد و�شرحا وافيا
فانا ار�سم للجندي والعامل والفالح
والتلميذ وربة البيت وغريهم وكذلك
اجد نف�سي م�ضطرا اىل االكثار من
تفا�صيل ال�صورة وال�شرح لتكون
ال�صورة معربة عن الغاية التي ن�شرت
من اجلها .
مقدمة املجموعة الثالثة
ملر�سوم غازي
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عندما حل الر�سام غازي �ضيفا علينا
ر�ضا ح�سن

العدد ()1876
السنة الثامنة

ذات م�ساء �شتائي ويف اوائل �سنوات ال�ستينيات ببغداد دخل خايل اىل بيتنا وهو يحمل بني
يديه كرا�س َا �صغرياَ وقال ل�شقيقي الأكرب( :لقد جلبت لك كرا�س الر�سام غازي من �شارع
املتنبي والذي كنت تبحث عنه منذ فرتة) قفز �أخي من على الأريكة واخذ الكرا�س بعد �أن
�شكر خايل و�صار يقلب �صفحاته بفرح عارم� .صادف ان كان بيتنا يف ذلك اليوم يعج بال�ضيوف
من االقرباء فالحظت ان الكثري منهم ان�ضموا اىل اخي وهم ي�شاهدون �صفحات هذا الكرا�س
العجيب الذي حول جو تلك االم�سية اىل عامل خمتلف !..ال�سعادة والفرح غمر املكان ب�صورة
مفاجئة و�شيء ا�شبه بال�سحر!!

العدد ()1876
السنة الثامنة

الخميس ()12
اب 2010
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الخميس ()12

ب���د�أت ن��وب��ات م��ن ال�ضحك والقهقهات
الطويلة تعلو املكان ,كنت اراقب وجوه
ال��ك��ب��ار بده�شة فتعابريها ه��ي نف�سها
عندما ي�شاهدون اح��دى اف�لام (لوريل
وه������اردي او����ش���اريل ���ش��اب��ل��ن) مالذي
ح���دث ل��ه��م ؟ ك��ن��ت �أ���س��م��ع اح��ده��م يقر�أ
الأم��ث��ال ال�شعبية العراقية او مقاطع
الأغ��اين العراقيه ال�شائعة يف �صفحات
ه��ذا الكرا�س لينفجر املتحلقون حوله
بعدها ب�ضحكات قوية لدرجة ان بع�ضهم
ي��ذرف الدموع من �شدة ال�ضحك!! كنت
ا���ش��ارك��ه��م ال�����ض��ح��ك وال���ف���رح ب�صورة
تلقائية وال اع��رف مالذي ح��دث؟ اجلو
العام حت��ول من حالة ال��وق��ار واجلديه
اىل حالة من املرح  ,لقد �أث��ارين ف�ضول
ك��ب�ير مل��ع��رف��ة ���س��ر ال�����س��ح��ر ال���ذي يكمن
داخ����ل ه����ذا ال���ك���را����س ال�����ص��غ�ير!! كان
ال��غ�لاف على م��ا �أت��ذك��ر باللون الأ�صفر
والبنف�سجي والأبي�ض والأ�سود وعليه
بع�ض الر�سوم .م�سكته بلهفة بعد احلاح
وت��و���س��ل ط��وي��ل م��ن��ي لأن ال��ك��ل ينتظر
دوره لأج���ل ال��ت��ب��ارك ب���ر�ؤي���ة ر�سومه
الكاريكاترييه امل�ضحكة .ت�صفحته على
عجل لعلني �أجد �ضالتي املن�شودة ,لقد
كان يخلو من االلوان ولكن اثارتني تلك
الأ�شكال الآدم��ي��ة الكاريكترييه :انوف
كبرية وطويلة عليها بع�ض ال�شعريات..
عيون مبحلقة� ..شخ�صيات بع�ضها بدين
ج��دا والأخ���ر نحيل ..رج��ال ون�ساء ذو
�أ�شكال غريبة مبالب�س بغدادية تقليدية
واخرى مبالب�س ريفية او كوردية� ,أمّا
التعليقات �أ�سفل ال�صور فلم �أمتكن من
قر�أتها ل��ك��وين طف ًال يف ال�صف الأول
االبتدائي على ما �أذكر .ما �شاهدته للتو
من ر�سوم� ,شيء اخر يختلف كثريا عن
تلك ال��ر���س��وم ال��ت��ي يف جملة �سمري او
جملة ميكي التي كنت اتابعها ب�شغف
واج��م��ع ن�سخها يف درج خ��ا���ص مقفل
مبفتاح .ه��ذه الر�سوم تختلف كثريا..
فال وجود لتلك الأل��وان الزاهية كما يف
جمالت الأطفال ,ولكنها رغم ذلك كانت
جميلة وم�ضحكة ,فالأ�شكال والنا�س
الذين �شاهدتهم بتحويرات كاريكاترييه
ت�شبه متاما النا�س ال��ذي��ن كنت �أراه��م
يف ال�شارع والأحياء ال�شعبية واملقاهي
والأ�سواق ويف املحافظات (االلوية كما
كانت ت�سمى يف ذل��ك ال��زم��ان) ويف كل
م��ك��ان .حتى ال��ك�لام حت��ت ال�صور هو
نف�سه الذي نتداوله يف البيت وال�شارع
والذي يختلف عن كالم الكتب املدر�سية
وامل����ج��ل�ات واالف���ل���ام امل�����ص��ري��ة التي
ا�شاهدها يف التلفزيون! حيث مل �أكن
اعرف حينها الفرق بني الكالم الف�صيح
والكالم الدارج.
�صار ولعي �شديد َا بهذا العامل الفاتن الذي

ي�ضحك النا�س ويدخل اىل نفو�سهم املرح
وال�سرور ,ليتحول هذا الولع ب�سرعة
اىل رغ��ب��ة ع��ارم��ة لتقليد تلك الر�سوم
وام��ت�لاك نف�س ال��ق��وه ال�سحرية التي
تر�سم ال�ضحكة واالبت�سامة على وجوه
االخ��ري��ن .كنت معجب ًا ك��ث�ير َا ب�أ�شكال
( ال�����ش��ق��اوات) امل�ضحكة التي ير�سمها
غازي بطريقته املبدعة� :شوارب طويلة
مفتولة  ,وجه �صارم عليه �آثار ال�شجار
وطعنات ال�سكاكني ,طاقية على الر�أ�س
والتي ي�سميها البغداديون بـ (عرقجني
ع�صفوري)� ,صدر منتفخ بغطر�سة �إىل
الأمام ,ع�ضالت مفتولة عليها و�شم على
�شكل عقارب �أو قلوب تخرتقها ال�سهام
 ..كوفية (���ش��م��اغ) طويل على الكتف,
�سكني او م�سد�س يف احلزام .ويحتذي
ال�شقي نوع من اخلف ال�شعبي املعروف
بالگيوة  .مرت الأي��ام والأع��وام وبقى
ه��ذا احللم ي���راودين (كيف ا�صبح مثل
الر�سام غ��ازي و�أُ ْ�ضحك الكبار واحوّ ل
الأجواء احلزينه اىل اجواء مفرحة كما
حدث يف بيتنا ذلك امل�ساء؟) لقد حاولت
تكرار ونقل هذه الر�سومات با�سلوبي
البدائي الب�سيط بقلم الر�صا�ص وكنت

�أجل�س ل�ساعات ار�سم دون �أن اجد من
ي�شجعني على جهدي ال يف البيت وال يف
املدر�سة .اتذكر كيف كانت والدتي الغالية
تنهرين وتقول (:لك كوم اقره درو�سك
وواج��ب��ات��ك اح�سن م��ن هالت�شخبط املا
يوكل خبز  )....لكني مل اك��ن ا�ست�سلم
لكالمها وكالم االخرين.
لقد كانت تلك التجربة ,وذل��ك الكرا�س
ال�����س��ح��ري ال��ع��ج��ي��ب ,ه���و �أول لقائي
م��ع الر�سام غ��ازي ولقائي بعامله الذي
ك��ان املحفز وامل�شجع يل ل��دخ��ول عامل
ال���ك���اري���ك���ات�ي�ر .ب��ع��ده��ا ����ص���رت ات��اب��ع
ا�����ص����دارات ه���ذا ال��ف��ن��ان م���ن كرا�سات
كاريكاتريية رائعة ,فقد �شاهدت له ثالث
اخرى ,احدها عن ثورة الرابع ع�شر من
متوز وقيام اجلمهورية العراقية بقيادة
الزعيم املرحوم عبد الكرمي قا�سم الذي
كان والزال اقرب اىل قلوب كل الطيبني
من ابناء ال�شعب العراقي.
بعد ذلك اختفى ا�سم الر�سام غازي عن
ال�ساحة الفنية بعد االن��ق�لاب الفا�شي
الغا�شم �ضد الزعيم يف اليوم امل�ش�ؤوم
من الثامن من �شباط  1963وكان ن�صيب

الفنان غازي كن�صيب �أي وطني وتقدمي
وحم��ب ل��ل��ع��راق وللزعيم امل��رح��وم من
اال�ضطهاد وال�سجون والتعذيب .مل نعد
ن��رى نتاجات غ��ازي ور�سومه اجلميلة
ب��ل اختفى ع��ن ال�ساحة الفنية تقريبا
اال ببع�ض م��ا ك���ان ي��ن�����ش��ره يف جملة
الفكاهة وامل��ت��ف��رج .وتوجه غ��ازي بعد
ذلك للت�صاميم التجارية واخلط العربي
الجل توفري لقمة عي�شه ,واعتقد انه ترك
فن الكاريكاتري بعد ذل��ك وعلى الأغلب
لأ�سباب �سيا�سية .ك��ان اخ��ر ما�شاهدته
ل��ه يف ب��داي��ات ال�سبعينيات عن طريق
ال�صدفة ه��و مل�صق ج���داري (بو�سرت)
ع��ن ال��ق��وة اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة بتوقيعه
املميز امل�ألوف الذي تر�سخ يف الذاكرة!
 ,لقد ت�أملت وانا ا�شاهد توقيع هذا الفنان
ال��ع��م�لاق ع��ل��ى ع��م��ل جت���اري متوا�ضع
بعيدا عن فن الكاريكاتري الذي اعتدنا
عليه كل هذه ال�سنوات الطويلة! .بعدها
مل يعد �أحد ي�سمع �أو ي�شاهد �أي �شيء عن
هذا الفنان الأ�صيل الذي كان املثل الأعلى
للكثري من فناين الكاريكاتري العراقيني
وحتى العرب  .لقد انطف�أ ذل��ك ال�ضوء
الباهر برحيل هذا الفنان الرائد يف عام

 1999ولكن �شعاعه بقى ينري �ضمائر
وق��ل��وب ك��ل حم��ب��ي��ه وال زال����ت اعماله
الفنية ال��رائ��ع��ة مدر�سة عراقية بحته
يقتدى بها الكثري من الفنانني حلد الآن.
رافقني كرا�سه ال�سحري حتى كتابة هذه
ال�سطور منذ قرابة  46عاما .لقد �أ�صبح
ل��ون �صفحاته البي�ضاء بني ًا و�صارت
بع�ض الأوراق مهرتئة ,واخرى مفقودة,
�أم َا الغالف فال اعرف ماحل به .بقى هذا
ال��ك��را���س ي�شدين بحنني وح��ب غريب
لتلك الأي��ام ال�سعيدة ..اي��ام الطفولة..
لقد ا�صبح �شاهد َا عليها رغم �شيخوخته.
حاولت بعد جهود طويلة اعادتة للوجود
مرة اخرى وانقاذ ما اتلف الدهر منه على
الرغم من ان ورقه التالف �صار ي�سبب يل
نوع َا من احل�سا�سية والزكام وحرقة يف
العيون .لقد ق��ررت اع���ادة ذك��رى مثلي
االعلى لكي ارد اجلميل اىل الفنان الذي
ال ميكن ن�سيانه ,فب�سببه ومب�ساعدته
حققت حلمي القدمي و�صارت ر�سومي
الكاريكاتريية تدخل قلوب النا�س يف كل
العامل مثل املرحوم غازي ,ومل ان�س قط
ذلك امل�ساء ال�سعيد الذي ّ
حل به الر�سام
غازي �ضيفا علينا لأول مرة.

اب 2010
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فن الكاريكاتري بني املا�ضي واحلا�ضر
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السنة الثامنة
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 –1ظهرت كلمة كاريكاتري يف ايطاليا يف القرن
ال�سابع ع�شر ميالدي واطلقت على الر�سوم
الفكاهية واملبالغ فيها وامل�شوهه وكانت
ب��داي��ات��ه ق��د وج���دت يف ر���س��وم دافن�شي
�سنة  1504 -1503ولكن العرب �سبقوا
االوربيني يف �صناعة الدمى املتحركة كما
�سبقوهم يف الفكاهة وال��ط��رائ��ف  .وقد
ذكر لنا �سعيد اخل��ادم يف كتابه – الدمى
املتحركة عند العرب – جملة من الروايات
القيمة واجلميلة يف هذا ال�صدد  .كما ذكر
ع��ن ظ��ه��ور ف��ن��ان يف ال��ع��راق يف الن�صف
االخري من القرن الثاين الهجري ( الثامن
امليالدي ) يدعى احمد اخل��راط الب�صري
ا�شتهر يف ت�صوير اال�شخا�ص واحليوانات
ور�سوم الكريكاتري  .ويذكر بان ال�شاعر
ب�شار ب��ن ب��رد االك��م��ة كلفه ان ي�صور له
ط�يرا على قطعة زج��اج ف�صورها  ,ولكن
ب�شار مل يعجبه ذلك فهدده بالهجاء غري ان
امل�صور رد عليه بتهديد مماثل حيث قال
له  ( :ا�صورك على باب داري بهيئتك هذه
وعلى عاتقك قردا �آخذا بلحيتك حتى يراك
ال�صادر والوارد  ,فقال ب�شار اللهم اخزه
انا امازحه وهو ي�أبى اال اجلد ).
وفن الكاريكاتري يعني االبتعاد عن التناغم
الهند�سي املنت�ضم لل�شكل او يعني عدم
االه��ت��م��ام بالن�سب الطبيعية  ,ويعني
اي�ضا املبالغة والت�شويه لل�شكل  ,كما يعني
املبالغة يف احل��دث او الفكرة و اعطائها
�صورة �ساخرة او ناقدة او م�ضحكة  .وقد

وردت كلمة م�شوة يف كتاب ل�سان العرب
مبعنى قبيح .
ارى ثم وجها
�شوه الله خلقه
فقبح من وجه
و قبح حامله
 --احلطيئه ------ويعترب الرتويح عن النف�س �ضرورة من
���ض��رورات احلياة  ,والفكاهه وال�ضحك
والطرائف العذبة واال�ستماع اىل ال�شعر
و �صنوف احل��ك��م تعترب حم��ط��ات للراح
جتدد الن�شاط وتثري احليوية يف النفو�س
وت��ث��ق��ف االذه����ان وت��ه��ذب ال��ط��ب��اع وترق
القلوب .وال��ع��رب م��ن االمم ال��ت��ي اخذت
بن�صيب كبري يف ه��ذا الفن البا�سم وقد
ام��ت�لات ب��ه كتب االدب وال��ت��اري��خ  ,كما
ترجموا كثري من الكتب الفار�سية والهندية
ال��ت��ي زادت م��ن ث���روة ه��ذا االدب الرفيع
 .ويعترب اجلاحظ من االوائ���ل يف عامل
ال�سخرية والهزل وكان جريئا اليخاف وقد
قال يوما  :انه اذا وردته النكته ف�سيقولها
ولو ادت به يف النار .
ويذكر بان العامل العربي املقريزي ذكر يف
كتابه ( �ضوء النربا�س وان�س اجلال�س يف
اخبار املزوقني من النا�س ) عدد كبري من
امل�صورين امل�سلمني يف الع�صور اال�سالمية
ولكن م��ع اال���س��ف �ضاع ه��ذا الكتاب مثل
غريه من �آالف املخطوطات العربية التي
نهبها االجانب اثتاء ا�ستعمارهم البلدان

العربية  ,وبالتايل فقد اقاموا ح�ضارتهم
احلديثة على علوم العرب وامل�سلمني .
ويف اورب����ا ظ��ه��ر ع���دد ك��ب�ير م��ن فناين
الكاريكاتري العاملي الذين �سجلوا حظورا
رائ��ع��ا يف نفو�س ال��ن��ا���س خ�لال القرنني
ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر وال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ,منهم
االن��ك��ل��ي��زي ول��ي��م ه��وغ��ارث Willam
و
1697-1764- Hogarth
فرانثي�سكو غويا Francisco Goya
 - 1746-1828و ه��ون��ورا دوم�ي�ر( او
دوميه ) وقد ذكرنا ذلك تف�صيال يف كتابنا
 ف��ن ال��ك��ارك��ات�ير – مل��ح��ات ع��ن بداياتهوح��ا���ض��ره ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا – ويعترب
هوغارث االب التقليدي للمدر�سة االنكليزية
يف ر���س��م ال��ف��ك��اه��ه واحل��ف��ر  ,وك��ان��ت له
�شخ�صية مرموقة وقد اعطى للفن االوربي
منظورا ونف�سا جديدا  .كما ظهر يف زمنه
عدد �آخر من الر�سامني واحلفارين االنكليز
 ,وقد اطلق علىع�صرهم بالع�صر الذهبي
لفن الكاريكاتري والفكاهه االنكليزي .
وا�صبحت اعمال هوغارث حاجة يومية
ظرورية للنا�س البد منها .
وي��ذك��ر بانه اخ��ذت تنتن�سخ اعماله من
قبل بع�ض الر�سامني الآخرين بكرثة مما
اظ��ط��ر ال�برمل��ان ال�بري��ط��اين اىل مناق�شة
هذا املو�ضوع ثم �صدر قرار مينع مبوجبه
ا�ستن�ساخ اي عمل فني دون ترخي�ص ...
و�سمي هذا القانون -بقانون هوغارث . -
وم��ا احوجنا نحن ال��ي��وم اىل مثل هذه
القوانني وتطبيقها للحفاظ على اعمال

ال��ف��ن��ان�ين وال��ك��ت��اب واالدب�����اء م��ن �سرقة
الل�صو�ص واملحتالني وح��ت��ى ال يتب�ؤن
لهم مقاعد متقدمة على ح�ساب ت�ضحيات
وجهود االخرين .
وتعترب  -ال��ن��زوات – للفنان غ��وي��ا من
االعمال العاملية لي�س فقط يف كونها ا�صيلة
يف مفاهيمها وامن���ا يف عملية االب���داع
واخل��ي��ال واجل���ر�أة وال�شجاعة يف ع�صر
كانت ت�سيطر عليه التقاليد اجلامدة والدين
حد االخرا�س واملوت  .ويذكر بع�ض النقاد
ب�أن غويا لي�س فنان هزل وفكاهه مقارنة
مع الفنان االنكليزي هوغارث او الفرن�سي
دوميه  .ولكن يف مرحلة من حياته غط�س
يف الهزل الوح�شي .
لواقع عا�شه كان قد فر�ض عليه ممار�سة
ور���س��م ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ه��زل  .غ�ير ان
الناظر اىل هذه االعمال –النزوات – يرى
بانها اك�ثر غ��راب��ة وخ��ي��ال والذع���ة النقد
وال�سخرية  ,وقد ا�ستدعي من قبل الكني�سة
وا�ستجوب حتى انها كادت تو�صله اىل حد
املق�صلة .
ام���ا ���ص��اح��ب رواي����ة –دون ك��ي��خ��وت��ة –
للم�ؤلف ثربانت�س (  ) 1547فقد كان مت�أثرا
ب��ال��ف��ك��اه��ه وال��ه��زل ال��ع��رب��ي وك���ان كتابه
ي�سخر من التقاليد االجتماعية يف ذلك
الوقت خا�صة الطبقة الربجوازية  ,وقد
�سلك يف ا�سلوبه النقد ال�ساخر واملعاين
املبطنة ال��ه��ادف��ة  .وذك���ر بع�ض املحللني
ب��ان ثربانت�س ك��ان مت�أثرا ج��دا بالثقافة
اال���س�لام��ي��ة وان ه���ن���اك � 35شخ�صية

ا�سالمية يف الرواية و  220كلمة من ا�صل
عربي باال�ضافة اىل االم��ث��ال ال�شعبية .
وت��ق��ارن احيانا �شخ�صية دون كيخوتة
ب�شخ�صية ابو زيد ال�سروجي يف مقامات
احلريري  .علما ان احلريري قد الف كتابه
قبل ظهور رواية دون كيخوتة بعدة قرون
وانها و�صلت اىل االندل�س مع كثري من
امل�ؤلفات امل�شرقية  .وكان لها ت�أثريا كبريا
على ثقافة �شبة اجلزيرة خا�صة م�ؤلفات
ثربانت�س .
لقد تابع غويا م�سرية االقدمني يف الهزل
ولكن بطريقة اخ��رى  ....فهذه الوجوه
الهزلية للرهبان وتلك امل�شوهه الدموية
وال���ر�ؤ����س امل��ح��ت��ال��ة امل��ل��ع��ون��ة والطيور
الوح�شية واالج�����س��ام النحيلة للعجائز
القبيحة واملوم�سات والرهبان ال�سكارى
املخمورين  ...وغ�يره��ا  .ك��ل ذل��ك و�ضع
غويا يف اجتاه املغامر وك�شف امل�ستحيل
يف وق��ت ك��ان��ت حم��اك��م التفتي�ش تبحث
وتعتقل ك��ل غريب و���ش��اذ ع��ن تقاليدها .
ورمبا كان غويا من ا�صل موري�سكي  .وقد
نفذت النزوات على املعادن بطريقة احلفر
وعددها  80كلي�شة حمفوظة حلد اليوم يف
مدر�سة �سان فرناندو يف مدريد .
اما دوميه فقد �شارك يف الثورة الفرن�سية
���س��ن��ة  1830وج����رح خ�ل�ال امل��واج��ه��ات
الدامية التي وقعت يومذاك  ,كما �شارك
معه الفنان املعروف كوربيه Courbet
بعد ذلك انظم اىل جماعة الثوار و�شارك
م��رة اخ���رى يف ث���ورة  . 1848وق��د علق

النقاد على ر�سوم دوم��ي��ه فقالوا  :لوال
ر�سومه ال�سيا�سية ال�ساخرة مل��ا ا�صبح
فنانا مرموقا  .وكانت حوادث  1830قد
�سجلت لدوميه موقفا وطنيا �شجاعا ظهر
م���ن خ��ل�ال ر���س��وم��ه ال���ن���اق���دة ال���ت���ي كان
ينفذها بطريقة احلفر على احلجر ......
وقد ظهرت اعماله االوىل يف جريدة La
silho-vette
وكانت �ساخرة من النظام احلاكم والطبقة
ال�ب�رج���وازي���ة مم���ا ح��م��ل��ه اىل ال�سجن
ويف  1831/12/15ظ��ه��رت احد
.
ر�سومه ال�ساخرة وهي متثل امللك لوي�س
فيليب على �شكل فاكهة ال��ك��م�ثري حتت
عنوان  -الرجل النهم – وكانت النتيجة
ان حكم عليه بال�سجن ملدة �ستت ا�شهر مع
غرامة قدرها  500فرانك  .ولكنه ا�ستمر
يف ر�سومه ال�ساخر فا�شتغل يف �صحيفة
اخرى وهي جاريباري Charivari
ال����ذي ا���س�����س��ه��ا ال���رج���ل ال��ث�ري فيليبون
� Philiponسنة . 1834

-2فن الكاريكاتري العربي
مل يكن ال��ف��ن الكاريكاتريي ح��اظ��را يف
ال�ساحة العربية يف ظل احلكم العثماين
وذل��ك ال�سباب عديدة منها  :غياب حرية
ال��راي والتعبري ثم تاخر دخ��ول املطابع
اىل ال��دول العربية حيث و�صلت �سوريا
ولبنان وم�صر يف نهاية ال��ق��رن التا�سع
ع�شر  ,وك��ان��ت ه��ذه املطابع متخلفة عن
االوربية ومعظمها كانت حجرية  .و تعترب
م�صر اول الدول العربية التي ظهر فيها فن
الكاريكاتري وانت�شر  ,ويعود الف�ضل اىل
وجود معامل الزنكغراف والطباعة ونخبة
جيدة من ر�سامي الفكاهه  .باال�ضافة اىل
ذلك الت�سامح الديني يف م�س�ألة التحرمي
حول الفن  .وكانت
اول �صحيفة عربية خمت�صة بالكاريكاتري
ظ��ه��رت يف ال��ق��اه��رة يف 1877/3 /21
تدعى – ابو ن�ضارة زرقاء – الذي ا�صدرها
يعقوب �صنوع وكانت ال�سبب يف ظهور
عدد كبري من ر�سامي الهزل والفكاهه مثل
رخا عبد ال�سميع و �صاروخان و �صالح

يعترب غازي عبد اهلل �صاحب مدر�سة فن الكاريكاتري العراقي احلديث له ا�سلوب مميز اثر
على االجيال التي عا�صرته والتي تبعته  .وقد ظهرت ر�سومه الول مرة يف جملة – قرندل
– و جريدة – احل�صون – �سنة  . 1947ويعترب غازي من اجليل الثاين بعد الرواد  ,حيث تفرغ
متاما للكاريكاتري وابدع فيه  ,ون�شرت ال�صحف و املجالت اعماله التي كانت ت�سجل عادات
وتقاليد املجتمع العراقي يومذاك .

الليثي وزهري ورفقي الرتكي
و���ش��رق��ي ال�ترك��ي و زه���دي ال��ع��دوي  ,ثم
جاء بعدهم �صالح جاهني وبهجت عثمان
وج��ورج البهجوري واحمد عز العرب و
حميي الدين اللباد و م�صطفى ح�سني و
احمد حجازي وناجي كامل وغريهم ...
ويف هذه الفرتة اي نهاية القرن التا�سع
ع�شر ظ��ه��رت يف م�صر جملتا – �صباح
اخلري  -و -روز اليو�سف -وكانتا اي�ضا
ميدانا لظهور ال�صور الهزلية  .ويذكر بان
روز اليو�سف كانت يف البداية خمت�صة
بر�سوم الفكاهه ث��م بعد ف�ترة تخلت عن
هذا اخلط وادخلت م��واد �صحفية اخرى
متنوعة املوا�ضيع .
ويف �سوريا كانت اول �صحيفة كاريكاتريية
هزلية هي – حط باخلرج – �صدرت يف
 1909/4/2ل�صاحبها حممد عارف الهبل
 ,وقد ر�سم بها عدد من الر�سامني االوائل
مثل توفيق ط���ارق وع��ل��ي االرن�����ا�ؤوط و
عبد ال��وه��اب اب��و ال�سعود وغ�يره��م  .ثم
ظهر بعد ذل��ك نخبة جيدة من الر�سامني
مثل علي ف��رزات و يا�سني اخلليل و عبد
الهادي ال�شماع ... ...ال��خ  .اما يف لبنان
فقد ا�صدر جنيب جانا و �شو�سكريي اول
�صحيفة هزلية بعنوان
حمار بلدنا – يف . 1910/9/17
وقيل ان اول �صحيفة هي – هبت – التي
ا�صدرها خليل كامل يف  . 1908بعد ذلك
�صدرت عدة �صحف
ه���زل���ي���ة يف ل����ب����ن����ان م���ث���ل – ال��ب��غ��ل��ة
–  - 1913/7/4و حمارة اجلبل –
 - 1913/8/18و  -ج���راب ال��ك��ردي –
..... 1914/4/20
ام���ا ال��ف��ن��ان الفل�سطيني ن��اج��ي العلي
فيعترب من اعظم الفنانني العرب يف جمال

الكاريكاتري ال�سيا�سي ال�ساخر وقد ج�سد
يف ر�سومه واقعنا العربي بكل تناق�ضاته
و مواقفه ال�سيا�سية جتاه فل�سطني  ,وقد
ق���ال ع��ن��ه ال�����ش��اع��ر حم��م��ود دروي�����ش  :ان
ناجي العلي هو الق�ضية الفل�سطينية بحد
ذاتها وبكل بعادها امل�أ�ساوية  .وقد اغتيل
عام  1987يف لندن .

غ����ازي وف����ن ال��ك��اري��ك��ات�ير
العراقي
يف �سنة  1869ظهرت اول �صحيفة عراقية
يف بغداد ا�سمها  -الزوراء – وظهر بعدها
ع��دد م��ن اجل��رائ��د وك��ان��ت معظمها خالية
م��ن ال��ر���س��وم و ذل��ك ل��ع��دم وج���ود معامل
الزنكغراف حيث ك��ان ا�صحاب ال�صحف
يبعثون ال�����ص��ور وال��ع��ن��اوي��ن اىل لبنان
وا�سطنبول ل�صنع الكالئ�ش .
ويف ه��ذه الفرتة ظهرت �صحف فكاهيه
تعتمد على النكتة املكتوبة والطرائف
و ال��ن��وادر امل��ق��روءة  ,وه��و ا�سلوب لي�س
بجديد  ,فقد امتلأت املكتبة العربية بكتب
الطرائف والنوادر التي حتكى يف جمال�س
اخل��ل��ف��اء واالم������راء واال�����س����واق االدبية
وغريها  .ومن هذه ال�صحف �صحيفة
 كنا�س ال�����ش��وارع – �سنة  1925التيا�صدرها ميخائيل تي�سي  .ويف �سنة 1930
ت�أ�س�س اول معمل زنكغراف يف العراق
 .ويف  1931ظهرت اول �صحيفة تعني
بفن الكاريكاتري هي – حبزبوز – والتي
ا�س�سها نوري ثابت  .وقد ر�سم بها كل من
فائق ح�سن و�سعاد �سليم و عبد اجلبار
حممود و عطا �صربي وم�صطفى ابو طربة
و بهاء الدين ال��راوي و ناجي امل�صرف و
نا�صر عوين  ,وه�ؤالء يعتربون م�ؤ�س�سي
اول ن���واة لفن الكاريكاتري احل��دي��ث يف

ال��ع��راق  ,باال�ضافة اىل كونهم م��ن رواد
احلركة الت�شكيلية يف العراق .
وبعد جريدة حبزبوز ظهرت �صحف اخرى
كما ظهر فنانون متفرغون ومتخ�ص�صون
بفن الكاريكاتري  .ومن هذه اجلرائد التي
اتخذت مادة الكاريكاتري كا�سا�س ثابت لها
هي جريدة –ابو حمد – التي ا�صدرها
عبد القادر املميز �سنة  , 1934و – الناقد
– التي ا�صدرها ميخائيل تي�سي �سنة
 . 1936ثم ظهرت بعد ذلك جرائد – بهلول
– العندليب – ابو نوا�س – ك�شكول –
الندمي – احل�صون – القرندل – وغريها
وغالبيتها ظهرت يف االربعينات من القرن
املا�ضي  .وك���ان �سعاد �سليم م��ن اوائل
ر�سامي الكاريكاتري العراقي حيث ن�شر
اع��م��ال��ه يف ج��ري��دة ح��ب��زب��وز ك��م��ا ا�صدر
جمموعتني من ر�سوم الفكاهة حتت عنوان
– جمموعتي –
ويعترب غازي عبد الله �صاحب مدر�سة فن
الكاريكاتري العراقي احلديث له ا�سلوب
مم��ي��ز اث���ر ع��ل��ى االج��ي��ال ال��ت��ي عا�صرته
والتي تبعته  .وق��د ظهرت ر�سومه الول
م��رة يف جملة – ق��رن��دل – و ج��ري��دة –
احل�صون – �سنة  . 1947ويعترب غازي
من اجليل الثاين بعد الرواد  ,حيث تفرغ
متاما للكاريكاتري واب��دع فيه  ,ون�شرت
ال�صحف و امل��ج�لات اع��م��ال��ه ال��ت��ي كانت
ت�سجل ع��ادات وتقاليد املجتمع العراقي
يومذاك .
وك���ان او���س��ع �شعبية و اك�ث�ر ق���درة من
غ�يرة على ترجمة احل��ي��اة االجتماعية ,
وكانت ا�شكاله متتاز بكل موا�صفات فن
الكاريكاتري ال�ساخر والفكاهه من املبالغة
و املفارقات و الت�شكيل و اخلط والفكرة
اىل غري ذلك  ,والتي هي من مقومات فن

الكاريكاتري  .وهذا ما يدعونا اىل االعتقاد
بانه �صاحب مدر�سة الفن الكاريكاتريي
العراقي احلديث .
ك��م��ا ي��ع��ت�بر ح��م��ي��د امل��ح��ل م���ن ر�سامي
الكريكاتري العراقي املعروفني الذين لهم
الف�ضل يف تطوير وحتديث هذا الفن وهو
اول م��ن ادخ��ل الكاريكاتري اليومي اىل
ال�صحافة العراقية منذ �سنة  1945وكذلك
اول من اخل الكاريكاتري امللون من خالل
جملة الوادي التي كان ير�سم
بها  .وكان هو وغازي ي�شكالن الطليعة يف
فن الكاريكاتري العراقي وكانا ير�سمان
معا يف جملة احل�صون وكذلك يف قرندل
�سنة  1947ويعود لهما الف�ضل يف تن�شيط
وحتديث هذا الفن وابراز �شخ�صية مميزة
لفن الكريكاتري العراقي .

ب�سام فرج
ظهر ب�سام ف��رج �سنة  1964وك��ان ين�شر
ر���س��وم��ه يف جم��ل�ات – ال��ق��ن��دي��ل و –
املتفرج – و –الفكاهه -وغ�يره��ا وكان
�شابا ن�شطا ذو ر�ؤية جديدة و وعي كبري
وقد ت�أثر باال�ساليب االوربية وامل�صرية
ولكن ت�أثره الكبري جاء من الفنان غازي
عبد الله  .وك��ان ب�سام ميلك طاقة كبرية
وخ��زي��ن ف��ك��ري وخ��ي��ايل قلما جن��ده عند
الفنانني العرب  ,وك��ان ير�سم اي�ضا يف
ج��ري��دة اجل��م��ه��وري��ة و جملة ال��ف ب��اء و
جملة جملتي واملزمار  ,كما �ساهم يف عمل
اول فلم ك��ارت��وين يف ال��ع��راق ي�سمى –
لعبة الركبي االمريكية – 1971 -حل�ساب
التلفزيون العراقي  .والزال ب�سام ير�سم
بجدية و وعي .
وق���د اط��ل��ع��ت ع��ل��ى �آخ���ر اع��م��ال��ه يف �آخر
معر�ض له يف بوداب�ست - 2010 -حيث
يقيم فيها منذ اكرث من � 35سنة  ,وهي
تتدفق جماال وحيوية  .كما ظهر عدد �آخر
من الفنانني املبدعني يف جمال الكاريكاتري
منهم :
�سلمان داود � ,سامي �سامي  ,جا�سم حممد
�سعيد  ,وزير  ,عالء الدين  ,عادل �شنتاف
 ,عبد الوهاب الراوي  ,ناظم رمزي  ,عامر
ر�شاد اجلليلي  ,ع�صام اجلبوري  ,نزار
الهنداوي وغريهم  ...وعندما ظهرت
جملة جملتي و جريدة املزمار �سنة 1969
املوجهه اىل االطفال  ,ر�سم فيها عدد من
الفنانني وهم  :طالب مكي  ,ماهود احمد ,
فالنتينا  ,م�ؤيد نعمة  ,رائد نوري � ,ضياء
احل��ج��ار  ,عبد الرحيم يا�سر  ,من�صور
ال��ب��ك��ري  ,ادي���ب م��ك��ي  ,ع��ل��ي املندالوي
 ,نبيل يعقوب  ,ه��ن��اء م��ال ال��ل��ه  ,حنان
الكمايل ’ وغريهم .
و ي�ضاف اىل تلك املجموعة من ر�سامي
ال��ك��اري��ك��ات�ير ال��ع��راق��ي  :في�صل لعيبي
و�صالح جياد وكاظم �شمهود  .. ..ويعترب
في�صل و���ص�لاح م��ن الفنانني العراقيني
امل��ع��روف�ين وي��ع��ت�بران م��ن اب���رز ر�سامي
ال�صحافة يف مطلع ال�سبعينات وكانا
ير�سمان يف جملة الف باء و جملة جملتي
وج��ري��دة امل��زم��ار وغ�يره��ا م��ن ال�صحف
العراقية  .و عندما هاجروا اىل خارج
الوطن ازدادوا يف عملهم اكرث ن�شاطا و
ت�ألقا و�صفاء وحازوا على جوائز تقديرية
واعجاب الآخرين .
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الخميس ()12

الخميس ()12

اب 2010

اب 2010

حقيقته اال عمال ايجابيا يف م�ضمار
النقد االجتماعي ال��ذي نحن االن
مب�سي�س احلاجة له واذا ما علمنا
بان فن الكاريكاتري ،لي�س ادب اال
ف��ك��وه��ة ال��ع��اب��رة ال��ت��ي ت��دخ��ل اىل
القلب اخللي دون ا�ستئذان فقط..
ب��ل ه��و اللغة العاملية التي حتمل
اعلى طاقة تعبريية باقل ما ميكن
من خط.
يف لقاء م�سجل م��ع الفنان �سعاد
�سليم ..وه��و ال��ذي يعد من اوائل
ال��ر���س��ام�ين ال��ك��اري��ك��ات�يري�ين يف
ال��ع��راق وا�ستنادا لغازي اكت�سب
�صفة التفرغ �شبه الكامل يف مراحل
�شبابه الوىل للكاريكاتري حتدث عن
غازي قائال:
كنت مدر�سا ملادة الر�سم والرتبية
الفنية يف م��دار���س ب��غ��داد وكنت
اع��رف الفنان غ��ازي بحكم اجلرية

غازي والبداية مع ال�صحافة

14

يف ع����ام  1947ا����ص���در اال�ستاذ
ال�����ص��ح��ف��ي ����ص���ادق حم��م��د االزدي
جملته امل��ع��روف��ة "قرندل" وك��ان
يبحث يف ا و���س��اط الفنانني عمن
ير�سم ملجلته الكاريكاتري ..فا�ستعان
بعدد من الفنانني ممن يهوى ر�سم
ال��ك��اري��ك��ات�ير ام��ث��ال ال��ف��ن��ان �سعاد
�سليم و الفنان حميد املحل ،وال�سيد
عبد اجلليل حممود ..وكان االزدي
يطمح اىل ان ت��ك��ون جملة قرندل
يف ال����ع����راق ب���دي���ل مم���اث���ل ملجلة
"روز اليو�سف الكاريكاتريية" يف
م�صر .ل��ذا ك��ان اهتمامه بالبحث
عن الكاريكاتري ور�ساميه ودعوتهم
للر�سم جملته ..اما ع ن لقائه بغازي
ودع���وت���ه ل��ه ل��ل��ر���س��م يف ق��رن��دل..
ولي�صبح بعد ذلك ر�سامها اال�سا�سي
حتى غلقها عام  1958فيقول ال�سيد
االزدي.
"عرفت الفنان البارع غ��ازي عام
 ..1947وك��ان لقائي االول به عن
ط��ري��ق بع�ض ���ص��وره ..فتو�سمت
فيه اال�صالة الفنية.وا�ستطعت ان
ا���س��ت�����ش��ف م��ن ���ص��وره ت��ل��ك روح��ه

ال�ساخرة و مدحه الالمتناهي..
وي�ضيف االزدي مف�صال حلديث عن
لقائه االول ب��غ��ازي جلب يل احد
اال�صدقاء �سكيجات احلرب ال�صيني
لر�سمها رجال بالزي ال�شعبي يجل�س
يف املقهى يدخن النارجيلة ..وقال يل
انها ل�شاب موظف ..وقد لفت نظري
فن الر�سم واث��ره وتفا�صيله ..وقد
التقيت الر�سام بعد ذلك فاده�شني
�صغر �سنه ..وتوا�ضعه وخجله.
املهم اين كلفته بالقيام بر�سم عدد
من الكاريكاتريات ل�صفحات املجلة
ال��داخ��ل��ي��ة ..وبعد ف�ترة و جيزة..
مل�ست تطوره الكبري و ال�سريع..
ب��د�أت بتكليفه بر�سم �صورة غالف
املجلة ..وا�ستمر

ع��ل��ى ذل���ك ح��ت��ى غ��ل��ق امل��ج��ل��ة عام
.1958
مباذا امتازت ر�سوم غازي
ي�ضيف االزدي متحدثا عن مميزات
ر���س��وم غ���ازي "يف ر���س��وم��ه معامل
مت��ي��زه ع���ن غ��ي�ره م���ن الر�سامني
ال�ساخرين ..فهو يهتم بالتفا�صيل ..
و يحاول ان يربز الفكرة ويج�سمها
با�شياء قد ال تخطر على البال".
اما اال�ستاذ حافظ القباين فيتحدث
ع���ن ري�����ش��ة غ����ازي ق���ائ�ل�ا" :تلعب
ري�شة فنانا دوره���ا ال��ب��ارع لتخط
وت��ر���س��م بالبحر اال���س��ود فقط بال
الوان وبال تزويق وبا�سلوب �سهل
ممتنع ر�سوما عديدة خمتلفة يف كل

ر�سم لوحة تعرب عن اح��د جوانب
احلياة العراقية ،وال تكتفي ري�شته
ب��ه��ذه اخل���ط���وط ،ب��ل ه��ي تغو�ص
يف االعماق لت�صور لك النف�سيات
وامل�شاعر االن�سانية احلافلة..
وي�����ص��ف ط����ارق اخل��ال�����ص��ي غ��ازي
وفنه مبا يلي:
"فنه بعد ه��ذا اع�صابه واقعنا..
واقعنا امل�صحك امل��ب��ك��ي ..واقعنا
يف ال�������ش���ارع ويف امل��ق��ه��ى وعلى
ال�������ش���اط���يء ..واق��ع��ن��ا يف الكوخ
والبيت ويف احلانوت ال�صغري..
واق��ع��ن��ا مب���رارت���ه ويف احلانوت
ال�صغري..
واق��ع��ن��ا مب���رارت���ه وح�ل�اوت���ه ..فال
عجب اذا ان ترى لوحاته مقتطعة

اذ ك��ان��ت دار ا���س��رت��ه قريبة م��ن د
ارن�����ا ..وق���د تتلمذ ع��ل��ى ي���دي يف
املرحلة املتو�سطة حيث مل�ست فيه
توجها ج��ادا يف ر�سم الكاريكاتري
مدعوم مبوهبة كبرية..
رك���زت ج��ه��دي م��ع��ه واع��ط��ي��ت��ه من
خ�برت��ي وم��ع��ل��وم��ات��ي ال��ك��ث�ير مما
مكنه من موا�صلة م�سريته الفنية
بجدارة..
وكنت �سعيدا لكونه وا�صل عمله
ب��ه��م��ة ون�����ش��اط غ��ط��ى ال��ك��ث�ير من
حاجة �صحافتنا الوطنية ..التي
مل اكن وحدي بقادر على تلبية كل
احتياجتها  ..وحينما ان�صرفت
انا اىل عملي يف الن�شاط املدر�سي
وال��و���س��ائ��ل التعليمية .وم���ن ثم
ان��خ��راط��ي يف ال�سلك الع�سكري.
وابتعدت عن ال�صحافة وبالتايل
عن ر�سم الكاريكاتري ..كان غازي

ق���د ت��ر���س��خ��ت اق���دام���ه وتبلورت
�شخ�صيته ال��ف��ن��ي��ة ..ف��ح��ل حملي
ب���ج���دارة ك��ب�يرة ي��ع��اون��ه يف ذلك
الفنانني حميد املحل ونزار �سليم.
امتازت ر�سوم غ��ازي بقوة اخلط
 ..ودق�������ة ال���ت���ع���ب�ي�ر ع����ن م�لام��ح
ال�شخ�صية ال��ع��راق��ي��ة ..كما اهتم
اكرث من غريه بابراز ادق تفا�صيل
البيئة العراقية .من ال�شمال حتى
اجلنوب ..لقد وعى غازي بفرطته
وح�سه الفني ال�صادق م�س�ؤوليته
كفنان معرب ع��ن وج��ه ال��ع��راق كله
بادق تفا�صيله.
بحث �ضمن ر�سالة
املاج�ستري للفنان �ضياء
احلجار

م��ن اجل��رائ��د وامل��ج�لات معرو�ضة
يف ح��ان��وت ب��ائ��ع ال���رق���ي ..وعلى
ج�����دار امل���ق���ه���ى ..ويف البيوتات
ال�شعبية ..وه��و يف لوحاته هذه
مل يكتف بنقد او�ضاعنا االجتماعية
ف��ق��ط ..ب��ل ت��رى ل��ه ب��راع��ة عجيبة
يف اجل��م��ع يف ال��ل��وح��ة ال��واح��دة
بني الفكرة ال�سيا�سية والواقعة ا
لدولية ..وامل�شكلة ا لعاملية ..وبني
املثل ال�شعبي ال�سائد ال�ساذج دومنا
تكلف وال كبري ادعاء".
ه���ذا ال���ع���دد م���ن م��ع��ا���ص��ري غ���ازي
وزمالء وكتاب بر�أي اال�ستاذ الفنان
نوري الراوي متحدثا عن غازي و
الكاريكاتري..
ان ما فعلته ري�شة غازي مل يكن يف

ي�ضيف االزدي مف�صال حلديث عن لقائه االول بغازي جلب يل احد اال�صدقاء
�سكيجات احلرب ال�صيني لر�سمها رجال بالزي ال�شعبي يجل�س يف املقهى يدخن
النارجيلة ..وق��ال يل انها ل�شاب موظف ..وق��د لفت نظري فن الر�سم واث��ره
وتفا�صيله ..وقد التقيت الر�سام بعد ذلك فاده�شني �صغر �سنه ..وتوا�ضعه وخجله.
املهم اين كلفته بالقيام بر�سم عدد من الكاريكاتريات ل�صفحات املجلة الداخلية..
وبعد فرتة و جيزة..
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مواليد  1925يف بغداد.
بد�أ ر�سم الكاريكاتري يف الأربعينات من القرن املا�ضي
بد�أ م�سريته الفنية مع جملة قرندل الأ�سبوعية عام.1947
تخرج من الدرا�سة املتو�سطة عام 1949
وا�ستمر بالدرا�سة الأعدادية �صباحا
ومبعهد الفنون اجلميلة م�ساءاً الذي ترك الدرا�سة
فيه بال�سنة الثانية ،ثم تخرج من الأعدادية عام .1951
�أ�شتهر ب�أ�سم غازي اخلطاط حيث �أبدع باخلط ك�أبداعه بالر�سم.
�أ�صدر جمموعته الكاريكاتريية الأوىل عام .1958
�أ�صدر جمموعة كاريكاتريية ثانية عام .1962
توفى عام 1999
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* ال �أريد �أن �أدخل يف تفا�صيل تاريخ الكاريكاتري
العراقي  ،فلقد ُكتب الكثري عن هذا املو�ضوع  ،وال �شك
يف �أن هناك رواد يف هذا الفن املتميز  ،حيث و�ضع
ه�ؤالء الرواد احلجر الأ�سا�س لتطور هذا الفن .كنت طفال
�صغرياعندما كنت �أنتظر ب�صرب كبري والدي ( رحمه الله
) كي يفرغ من قراءة ال�صحيفة  ،فريميها جانبا� ،أتلقفها
ب�شغف لكي �أتطلع �إىل الكاريكاتري ،حيث كان الفنان
غازي والآخر(على ما �أتذكر) يدعى علي فتال  ،و�أتذكر
كذلك ر�سوم حميد املحل �أي�ضا �إىل جانب �آخرين ال �أتذكر
�أ�سماءهم  ،و�أعتقد هذه كانت البداية للتعرف على( فن
الكاريكاتري ) الذي �أ�ستحوذ على م�شاعري فبد�أت( �أقلد )
ر�سوم �أ�ستاذنا املرحوم غازي الر�سام  ،فمعطف غوغول
هو نف�سه معطف غازي عبد الله الر�سام
ب�سام فرج

* الر�سام ال�شهري غازي  ,من ا�شهر ر�سامي الكاريكاتري
العراقيني واعتربه �شخ�صيا ابرز ر�سام �ساخر يف العراق
 ,فقد عالج كل املوا�ضيع التي مرت على العراقيني ور�سم
كل ال�شرائح الأجتماعية وانتقد العادات والتقاليد
والأمرا�ض التي متور يف جمتمعنا  .ا�سلوبه اقرب
اىل الواقعية وهو اف�ضل من �صور البغدادي والكردي
والبغاء وال�شذوذ اجلن�سي وحارب الف�ساد الأداري
وانتقد �سيا�سات احلكومات العراقية املتعاقبة خا�صة يف
العهد امللكي وقد ا�ستخدم غازي تنيكات حديثة ومواد
مثل ال�شبك وامل�ساحات �إ�ضافة لأقالم احلرب والفحم
والألوان املائية والزيتية كذلك ومن يتذكر بو�سرت فلم
�سعيد افندي يعرف هذه احلقيقة
في�صل لعيبي

* كان ظهور �أول كاريكاتري للر�سام ( عبد اجلبار حممود )
الذي مل ي�ستمر طويال بالعمل بعد ذلك ،لكن الرائد احلقيقي
لفن الكاريكاتري يف العراق هو الفنان اخلطاط ( غازي
عبدالله ) والذي لقب باخلطاط النه باال�ضافة لكونه فنان
كاريكاتري كان �أي�ضا خطاطا وميتلك حمال للخط يف بغداد .
هذا الفنان ظهر يف منت�صف اخلم�سينات من القرن املا�ضي
و�إ�ستمر بالعمل حتى وفاته منت�صف الت�سعينات مع توقفات
كثرية بني احلني واالخر مع كل تغيري �أو م�صيبة �أو�إنقالب
�أو حرب كانت حت�صل يف العراق وهذا حال فنان الكاريكاتري
العراقي املحكوم عليه بعدم اال�ستمرار وكرثة التوقفات
و�إ�ضطراره لالبتعاد عن بلده حماية لنف�سه والهله ب�سبب
الو�ضع ال�سيا�سي امللتهب دائما والذي �أدى اىل توقف الكثري
من ال�صحف واملجالت مع كل تغيري يح�صل يف البلد
�سجاد الغازي

* فن الكاريكاتري بد�أ على يد الفنان الكبري
املرحوم غازي اللغة ال�شعبية والرجل
العراقي اخلطاط الذي ر�سم خالل خم�سة
عقود وا�ستخدم ال�شكل ال�شعبي واجلر�أوية
واالمثال ال�شعبية واالدوات القدمية التي
نراها يف املتحف العراقي انه فكر ذلك الزمان
ولغة املخاطبة التي لها �شعبيتها وحوارها
البغدادي اجلميل انه فنان ر�سم الواقع البغدادي
والرجل واملر�أة البغدادية ب�شكل هزيل وا�ستعمل
االمثال ال�شعبية ب�شكل م�ضحك جد ًا انه فنان
ا�ستطاع ان ينقل ذلك الواقع اىل �صور
كاريكاتريية ،فعندما انظر اىل ر�سومه
�سامي العبيدي
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