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   يب���دو ف���ن الر�س���م الكاريكات���ري خرقا 
للن�سق العام لف���ن الر�سم حينما يهدر،مبا 
يتوف���ر علي���ه م���ن خ�سائ�ص ممي���زة، اأو 
يب���دو وكاأن���ه يهدر امل�سرتك الع���ام للحقل 

ري،  الَب�سَ
 matie`eve )ونعني به )مادة التعبر
de l`expression ، وه���و الطاب���ع 
ال�سيئي مل���ادة الر�سم وللوح���ة، كما يبدو 
وكاأن���ه ي�س���كل خرق���ا لأه���داف التحلي���ل 
ا�ستنب���اط  يف  لل�س���ورة  ال�سيمولوج���ي 
)اأ�س���كال  اأي  البنيوي���ة(  )الت�س���كالت 
املحت���وى واأ�س���كال التعب���ر(، م���ن خالل 
)هيمن���ة( اللغ���وي عل���ى خط���اب الر�س���م 
الكاريكات���ري، ذلك الر�س���م الذي يت�سف 
بكون���ه حق���ال جامع���ا لدرجة م���ن اليقنة 
م���ن  درج���ة  م���ع  رَي���ن  الَب�سَ والتماث���ل 
الالمتاثل وال�سلبة، وهي من موا�سفات 
ف���ن  ينتم���ي  ���ري؛ وبذل���ك  الَب�سَ الن�س���ق 
الر�س���م الكاريكات���ري اإىل منط احلقول 
املختلط���ة الت���ي ميت���زج فيه���ا اخلط���اب 
اللغوي واخلطاب الب�سري: كالإعالنات، 
وال�سينما، والتلفاز، وبرامج الكومبيوتر 
ال�س���ور  وكل  النرتن���ت،  ومواق���ع 
املقرتن���ة  والكتاب���ات  بالكتاب���ة  املرفق���ة 
بال�سور،فتكون اأهم املظاهر املختلفة هي 
ك���ون ال�سورة الكاريكاترية ل ت�ستحيي 
البالغي���ة  التوا�سلي���ة  الوظيف���ة  م���ن 
للخطاب، حاله يف ذلك حال اأمناط عديدة 
من اأمناط ال�سور، وهو )اأي الكاريكاتر( 

يه���دف يف حم�سلته النهائي���ة اإىل اإحداث 
مفارق���ة: م�سحك���ة حين���ا وحمزن���ة حينا 
اآخ���ر، من خ���الل ت�س���اكل ال���كالم )اللغة( 
وبذل���ك  )الب�س���ري(،  الر�س���م  وعنا�س���ر 
فال�سورة الكاريكاتري���ة تت�سف بكونها 
ذات طبيعة مكاني���ة – زمنية )=تتابعية( 
ر�سائ���ل  فيه���ا  ذات���ه متت���زج  الوق���ت  يف 
بينم���ا  الب�س���ري،  اخلط���اب يف جانبه���ا 
تتلو الر�سائ���ل بع�سها بع�سا يف اجلانب 
اللغوي)التعلي���ق(، وبذلك تعد اخلا�سية 
اخلطية وغر اخلطية تواأمن هنا دومنا 
زيادات وعالم���ات اعتباطي���ة. وهي كلها 
تث���ر يف النهاية خطابا لغوي���ا كاأحد اأهم 
ن���واجت عملية التلقي التي ل ميكن اأن تتم 
دون لغة وا�سفة حتقق الفهم التاأويلي من 
خالل اللغة فتحيي اإنتاج عالمات الر�سم. 
لقد تفرد ر�سام الكاريكاتر الراحل موؤيد 
نعمة يف كون اجلوانب الب�سرية التقنية 
الت���ي يبثه���ا موزع���ة على �سفح���ة الر�سم 
الكاريكاتري ال���ذي ينجزه: كاخلطوط، 
واحل���زوز، والنق���اط الت���ي يقطرها على 
ال���دواة،  م���ن  مبا�س���رة  الورق���ة  �سفح���ة 
واإ�س���ارات احلرك���ة، وبع����ص العالم���ات 
الدال���ة عل���ى ال�سع���ور كالتعج���ب والهلع 
املج�س���دة بعالم���ات ب�سري���ة، وو�سائ���ل 
التظليل والعتمة وال�س���وء، كلها عنا�سر 
)م���ادة  اإىل  تنتم���ي  باعتباره���ا  يعامله���ا 
التعب���ر(، اأي اإىل البع���د ال�سيئ���ي للوحة 
)=احلرب الأ�سود الفاحم غالبا( ، »فاخلط 

عند موؤيد نعمة لي�ص حدودا ول اأطرا، بل 
�سرخة قلم م�ستفز وهذا ما مييز ر�سومه 
و�سخو�سه .. ان���ه اأداة تثوير وحتد بكل 
لأن���ه  والأدائي���ة  التكويني���ة  حممولت���ه 
ي���رتك حتى الف�س���اء �سليما م���ن خطوطه 
اخلاد�س���ة .. لق���د كان موؤي���د نعم���ة اأم���ام 
اأم���ام  التلق���ي  وع���ي  لتثوي���ر  طريق���ن 
اللوحة: من خالل الأداء اللوين واخلط« 
كم���ا يق���ول د. فائ���ز يعقوب احلم���داين ، 
بينم���ا يتخلق يف البعد الآخ���ر الال�سيئي 
اأو اللغوي هام�ص وا�سع من املو�سوعات 
املواط���ن  م�س���اكل  ب���ن  توزع���ت  الت���ي 
اليومي���ة اأو مفارقات���ه كمنت���م اإىل واق���ع 
طبق���ي او فئ���وي ل���ه هموم���ه ومالب�ساته 
املختلف���ة ع���ن هم���وم الآخري���ن، فكان���ت 
�سخو�س���ه اأبط���ال لن�س���ق ذي انتم���اءات 
وم�سالح متباينة: كاملتقاعدين، والعمال، 
والطالب، واملثقفن، والن�ساء، والرجال. 
الثقاف���ة  تخ����ص  اأخ���رى  ومو�سوع���ات 
وغربته���م  منتجيه���ا  وهم���وم  العراقي���ة 
يف  ال�سيا�س���ة  ومو�سوع���ات  احلياتي���ة، 
الولي���ات  فعّر����ص  والع���امل،  الع���راق 
املتحدة الأمريكية، وبع�ص اأنظمة احلكم 
العربية ال�سائرة بركابها، اإىل نقد لذع مل 
يعّر�سها له ر�سام كاريكاتر اآخر غره اإل 

الفل�سطيني ناجي األعلي.
الراح���ل  الر�س���ام  اأهمي���ة  لق���د جت�س���دت 
موؤيد نعمة يف كونه �س���ّكل البوابة الأهم 
لتح���ّول الر�س���م الكاريكات���ري العراق���ي 

توظيف���ه  خ���الل  فم���ن  احلداث���ة،  نح���و 
اأ�سالي���ب املدر�سة ال�سوفيتية والأوروبية 
تن���اول  يف  ال�سابق���ة،  ال�سرتاكي���ة 
املو�سوعات، كما يقرر ر�سام الكاريكاتر 
نعم���ة  موؤي���د  احلجار،ا�ستط���اع  �سي���اء 
الرتقاء مبو�سوعاته تلك جلعلها تالم�ص 
احلي���اة  يف  الإن�ساني���ة  اجلوان���ب  اأدق 
وب�سكل موؤث���ر، بينما كان متثله ملنجزات 
)املدر�سة اللبادي���ة امل�سرية( –ن�سبة اإىل 
الر�س���ام امل�س���ري حمي���ي الدي���ن اللباد- 
يف اأوائ���ل م�سرة موؤيد نعم���ة، وه�سمه 
تاأثراته���ا، بو�سفه���ا �س���كال جدي���دا اآخر 
وحداثي���ا، حافظ في���ه على درج���ة كبرة 
م���ن القطيعة عن كل تل���ك التاأثرات التي 
ه�سمها بعد ذلك ب�سكل �سهرها يف ن�سيج 
موّح���د ومتكامل هو اأ�سل���وب موؤيد نعمة 
ال���ذي تف���رد في���ه ع���ن كل ر�سام���ي العامل 

الآخرين.
لقد حاف���ظ موؤيد نعم���ة ،يف كل ذلك، على 
درج���ة م���ن املماثلة م���ع ال�س���كل الب�سري 
وامل�سخ�سات عموما،مقارنة مع اللبادين 
، ومع جتربة كاريكاترية عراقية اأخرى 
ذات  احلم���ري  خ�س���ر  جترب���ة  ه���ي 
الخت���زال ال�سديد؛ فكانت جتربة توفرت 
 stylization على درجة من ال�سلب���ة
���ري،  اجلوهري���ة لن�س���ق اخلط���اب الَب�سَ
وكان���ت املرتك���ز امله���م يف جتربته، ويف 
تقّبله���ا م���ن جان���ب قطاع���ات متنوعة من 
اأمن���اط متباين���ة م���ن املتلق���ن وعل���ى حد 

�سواء، فكانت جتربة ر�سم �سهلة ومرتفعة 
يف اآن واحد، احتلت ح�سورها وفرادتها 
ب�سكل قلم���ا توفر �سوى لقليل من جتارب 
تهذي���ب  باجت���اه  الكاريكات���ري  الر�س���م 

الفكرة الكاريكاترية وحداثتها. 
لق���د تنوعت جترب���ة موؤيد نعم���ة لتتعدى 
يف  التقليدي���ة  الكاريكاتري���ة  الر�س���وم 
ال�سح���ف واملج���الت اإىل ر�س���وم الوجوه 
بالأ�س���ود والأبي����ص وبالأل���وان باإب���داع 
ا�س���رتك معه في���ه الر�س���ام العراق���ي علي 
املن���دلوي، واأي�سا يف عمل اغلفة جمالت 
الأطفال باأ�سلوب ينم عن اأ�ستاذية ل جدال 
فيها، كما كان اإجنازه ع���ددا من الروؤو�ص 
ال�سراميكي���ة الكاريكاتري���ة قد نقلت فن 
الكاريكات���ر من ع���امل البعدي���ن اإىل عامل 

النحت املج�سم.
لق���د  متي���زت جترب���ة موؤيد نعم���ة بغزارة 
املو�سوعات والأفكار التي متيزت باجلدة 
وع���دم التك���رار، وتن���وع الأ�س���كال عل���ى 
الدوام ، فه���ي حالة نادرة جنبته ال�سقوط 
يف القالبية ال�سكلية اجلاهزة، فكان ينجز 
تل���ك الر�سوم مثقل���ة بالتفا�سي���ل الغزيرة 
اأحيان���ا ليمنحها طاقة تعبري���ة مما اأثقل 
علي���ه كثرا ف�سّكل - على م���ا اعتقد- عبئا 
ثقي���ال علي���ه اأدى يف النهاي���ة اإىل توق���ف 
ذل���ك القلب الطيب ال���ذي اأ�سحكن���ا واآملنا 
كث���را حينم���ا منحنا فر�س���ة التماهي مع 
�سخو�س���ه الذي���ن ي�سقط���ون يف مفارق���ة 

ا�ستثنائية م�سحكة ومبكية يف اآن معا.  

م�ؤيد نعمة 
 خالد خ�صري ال�صاحلي
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يف حمرتف���ه ببغ���داد، التقي���ت الفنان 
موؤي���د نعم���ة، وتبادل���ت مع���ه اأطراف 
احلدي���ث ح���ول جتربت���ه الت���ي قادته 
اإىل اكرب املهرجان���ات العاملية لر�سوم 
والنح���ت  والر�س���م  الأطف���ال،  كت���ب 

ال�ّساخرين.
* �ساألته عن اخلط���وات الالحقة التي 
تل���ت تلك البدايات اجلريئة يف رحلته 

الطويلة مع الر�سم ال�ساخر، فقال:
� يف عام 1973، دعيت للر�سم جلريدة 
وعندم���ا  البغدادي���ة،  »اجلمهوري���ة« 
�سدرت �سحيف���ة »طريق ال�سعب« بعد 
فرتة وجيزة من ذلك التاريخ، انتقلت 
بكاريكات���ر  برفده���ا  وب���داأت  اإليه���ا، 
�سيا�سي يومي، وهو ما حفزين لر�سد 
الح���داث والتفكر باأوج���ه معاجلتها 

النقدية ال�ساخرة.
ول �سك اأن اللتزام باإنتاج هذا الر�سم 
اليومي ب���كل ما فيه من حت���د، اأف�سى 
اإىل تطوير ملكتي اخلا�سة يف ابتداع 
اجلديد يف ه���ذا الفن ر�سمًا، واأ�سلوب 
معاجل���ة لعجين���ة الفك���رة، وحتويلها 
عرب قن���اة ال�سخرية والنق���د اإىل ر�سم 

كاريكاتري نافذ.
* وماذا عن جتربتك املتميزة جدًا يف 

جمال نحت الوجوه كاريكاتريا؟
� بع���د اأن اأكمل���ت درا�ست���ي الكادميية 
للر�س���م يف معه���د الفن���ون اجلميل���ة، 
وا�سلت درا�ست���ي الفنية يف اكادميية 
الفن���ون اجلميلة. وهن���اك اقرتح علّي 
اأن  ال���رتك،  فت���اح  ا�سماعي���ل  الفن���ان 
اأتوق���ف ع���ن درا�س���ة الر�س���م واأختار 
جتربت���ي،  لإغن���اء  اآخ���ر  تخ�س�س���ًا 
ال���رتك  كان  ال���ذي  الفخ���ار  فاخ���رتت 

يدر�سه.
باأ�سل���وب  حققت���ه  وج���ه  اأول  وكان 
النحت الفخاري »�س���اه اإيران«، بداأت 
بعده���ا بوج���وه ع���دد م���ن ال�سات���ذة 
الفنان���ن الكب���ار كالفن���ان فائق ح�سن 

و�سعد �ساكر وفالنتينو�ص واآخرين.
كان ذلك يف عام 1973، وكانت جتربة 
مثرة وجديدة، بل نادرة على ال�سعيد 
العامل���ي. وعندما ا�سرتكت بدورة عام 
1975 من مهرج���ان »غابروفو« بعمل 
فخاري م���ن املجموعة، اأبرق���ت اإدارة 
املهرج���ان تعرب عن اأمله���ا مبوافقتي 
على �س���م العمل اإىل جمموعة املتحف 

اخلا�ص باملدينة.
ويف الف���رتة نف�سه���ا، خ�س���ت جتربة 

الكاريكات���ري  املو�س���وع  جت�سي���د 
بنحت���ه بدًل من ر�سم���ه، وعن جتربته 
ل�سحاف���ة  الر�س���م  يف  الطويل���ة 
وكت���ب الأطف���ال، واأه���م ال�سخ�سيات 

الكارتونية، قال:
� بداأت ه���ذه التجربة م���ع الإعالن عن 
تاأ�سي����ص جمل���ة خا�س���ة بالطف���ل يف 
بغداد عام 1969. وكان الفنان الكبر 
طالب مك���ي هو املدي���ر الفني امل�سرف 
على تدريب الر�سامن على هذا النوع 
اجلدي���د من الر�سم، وعلى يديه تلقيت 
تدريب���ًا رائع���ًا، فرغم ان���ه مل ي�سبق له 
العمل يف هذا امل�سمار، اإل ان موهبته 
اخلارق���ة اأعطت���ه قابلي���ة عجيب���ة يف 

ا�ستيعاب تقنيات هذا التخ�س�ص.
تاأث���رت بطال���ب وا�ستوعب���ت درو�سه 
املده�س���ة، واأ�سبح���ت يف وقت ق�سر 
اأح���د الر�سام���ن املعتمدين يف املجلة. 
ومن اأ�سهر ال�سخ�سيات التي ابتدعتها 
وا�ستم���رت بطولته���ا عل���ى �سفحات 
املجلة ل�سنن طويل���ة �سخ�سية »جدو 
و»عبق���ري  احلج���ري«  الع�س���ر  م���ن 
وم�ساعده �سليم« و»جحا« و»اأ�سعب«.

وع���ن �سوؤال حول ماهية الكاريكاتر، 
اأجاب:

وخ���الل  الكاريكات���ر،  ب���اأن  اعتق���د   �
ال�سن���ن القليل���ة املا�سي���ة، ب���داأ باأخذ 
ع���ن  اأك���ر �سمولي���ة واإبداع���ًا  طاب���ع 
م���ا م�س���ى م���ن عم���ر اإنتاجه قب���ل هذا 
الكاريكات���ري  فالر�س���م  التاري���خ، 
وفي���ه  واإن�س���اء  فك���رة  في���ه  الناج���ح 
اأحا�سي����ص الر�س���ام وب�سمت���ه، وه���و 
ف���ن غر اعتي���ادي ي�ستم���ل على فنون 
عديدة يف عن الوق���ت مثل اجلرافيك 
والر�س���م والنحت، وحت���ى املو�سيقى 
الت���ي اأكاد ا�سمعها يف ر�س���وم العديد 
من الفنانن، وب�سكل خا�ص يف ر�سوم 

زميلي الفنان عبد الرحيم يا�سر.
وم���ن املالب�س���ات الت���ي خلقه���ا هوؤلء 
جتري���د  املبدع���ون،  الر�سام���ون 
القدمي���ة  �سبغت���ه  م���ن  الكاريكات���ر 

كو�سيلة لرواية النكتة.
فف���ي الكث���ر م���ن الر�س���وم، ل يو�سل 
لوحت���ه  ق���ارئ  اأو  م�ساه���د  الر�س���ام 
ال�سح���ك،  بهج���ة  اإىل  الكاريكاتري���ة 
ب���ل ي�س���ع ا�سبعه على اجل���رح وعلى 
م�ساح���ة من الكاآبة لأن���ه يو�سح ابعاد 
حال���ة ان�ساني���ة حدثت داخ���ل جمتمع 
حال���ة  وه���ي  واملاأ�س���اة،  الأذى  في���ه 

موج���ودة به���ذا الق���در اأو ذاك يف كل 
املجتمعات.

* وما تقييمك لأداء زمالئك من ر�سامي 
الكاريكاتر العراقين والعرب؟

ر�سام���ي  م���ن  كب���ر  ع���دد  اجم���ع   �
الكاريكات���ر الع���رب والجان���ب على 
متيز الر�سم الكاريكاتري يف العراق 
وخ�سو�سيت���ه، مبعنى اأن���ه مل يخرج 
من حتت معطف الكاريكاتر امل�سري 
مثلما حدث م���ع ر�سامي باقي القطار 

العربية.
امل�س���ري  الفن���ان  مق���ال  اأذك���ر  وهن���ا 
حميي الدين اللّب���اد، عن طريقة عملنا 
يف الع���راق، الذي ن�س���ر يف ال�سحافة 
القاهرية، وكان عنوانه »كاريكاتر ما 
عّدا�ص على م�س���ر«، وقد اأ�ساب اللّباد 
يف حتليله، لأننا اي�سا مل ن�سعر مبثل 
هذا التاأثر، ولهذا ميكن القول اإن يف 
العراق كاريكات���رًا ذا �سمات م�ستقلة 
ع���ن باق���ي امل�ستغل���ن به���ذا الف���ن يف 

العامل العربي.
اأم���ا بالن�سب���ة للكاريكاترين العرب، 
ف���اإن اأهم التجارب واأكرها متيزًا يف 
اعتقادي، ترتك���ز يف م�سر و�سورية 

واجلزائر.
* ما موقفك من التحرير »الحتالل«؟ 
وكي���ف ميك���ن التعام���ل م���ع احلالة 

الأمركية التي يعي�سها العراق؟
� اأتوق���ع اأن ته���داأ الأم���ور، واحلالة 
الت���ي نعي�سه���ا ه���ي اف�س���ل يف كل 
�سابق���ا،  ع�سن���اه  مم���ا  الأح���وال 
�ستك���ون هن���اك �سحاف���ة حقيقي���ة 
و�ستك���ون وطني���ة وم�ستقلة مثل 
يف  احل���رة  لل�سحاف���ة  مفهومن���ا 

العامل.
* وما  امل�سروع الذي تعمل على 

تنفيذه حاليا؟
كاريكاتري���ة  ر�سوم���ًا  اأع���د   �
ل�سحيفة عراقية �ست�سدر قريبًا، 
ويف عودة اإىل اأعمايل النحتية 
الكاريكاتري���ة،  الفخاري���ة   �
كلف���ت بعمل جمموع���ة تتكون 
عراقي���ة  وج���وه  ع�س���رة  م���ن 
مبدعة كال�سياب واجلواهري 
واآخري���ن، واأعكف حاليًا على 

تنفيذها.

احلوار اجري يف نهاية 
عام 2003

 
  
 
   
 
 
        

العراق ميتلك 
خ�س��سية »متفردة« 

يف فن الكاريكاتري

ال����ر�����س����ام م�����ؤي����د ن��ع��م��ة: 

نعي�ش حاليا مرحلة جديدة �ستخلق �سحافة وطنية حقيقية وحرة

دخل موؤي��د نعمة )ت 1951 بغد�د(، �ل�ساح��ة �ل�ساخنة للر�سم �ل�ساخ��ر يف �أيام نك�سة يونيو 
)حزي��ر�ن( 1967، بر�س��م كاريكاتريي ميث��ل �لرئي�س �لأمريكي جون�س��ون، وهو يرفع بدل 
�سعل��ة متثال �حلرية �لأمريك��ي قنبلة »نابامل« كانت �إ�سر�ئي��ل ت�ستخدمه بوقاحة يف حربها 

�سد �لعرب.
�أر�سل �لفتى موؤي��د ر�سمته تلك �إىل �ملجلة �لبغد�دية �ل�ساخ��رة »�ملتفرج«، وكم كانت ده�سته 
كب��رية عندما وجدها حتتل م�ساحة �لغالف �لأول م��ن �ملجلة �ملثرية للجدل. ومل مي�س �سوى 
عام��ن حتى �لتحق مبغامرة ��سد�ر �ملجلة �لأوىل للطف��ل �لعر�قي »جملتي«، وب�سرعة ه�سم 
�ل�س��اب موؤيد �لتقنيات �خلا�سة جدً� لهذ� �لنوع �جلديد من �لر�سم، ليبدع يف خلق �لكثري من 

�ل�سخ�سيات �لكارتونية �لأخاذة.

حوار: علي املندالوي 
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كم���ا ان غي���اب موؤي���د نعم���ة خ�س���ارة 
البداعي���ة  للحرك���ة  اأي�س���ا  عميق���ة 
العراقية والعربية الناه�سة من رماد 
القم���ع وال�سطحي���ة والفجاج���ة كله���ا 
باجتاه احلري���ة وال�سمو وامل�ستقبل. 
فموؤيد نعمة يف هذا امليدان، من خالل 
اعم���ال جريئ���ة وطليعية كث���رة، بدا 
رائ���دا مبادرا واأم���را كرميا بال ادنى 
ج���دال. وه���ذا م���ا ا�ستطي���ع ال�سهادة 
علي���ه عن ق���رب ومعرف���ة مبا�سرة من 
خالل �سداقة متاأخ���رة وكثيفة يف اآن 
من خ���الل موؤ�س�سة "ع���راق لالبداع" 
التي كنا قد اأ�س�سناه���ا يف بغداد اآنئذ 
ان�سائه���ا وار�سائه���ا  ولع���ب ه���و يف 
دورا ا�سا�سيا كما حر�ص على ت�سميم 
�سعاره���ا مانح���ا في���ه كلم���ة )ع���راق( 
اق�س���ى ما ميكن م���ن اخل�سب واملجد 
وباإ�س���رار مل يك���ن لأي م���ن الع�ساء 
ال  املوؤ�س�س���ن  اك���ر  او  الع�س���رة 

ال�ستجابة لفكرته. 
واأق���ول كثيفة لأنني اع���رف واحرتم 
فن موؤي���د نعم���ة منذ نحو رب���ع قرن، 
وب�س���كل خا����ص من���ذ معر����ص عاملي 

لف���ن الكاريكات���ر اقي���م يف الن�س���ف 
الث���اين م���ن الثمانيني���ات يف "معه���د 
العامل العرب���ي" بباري�ص و�سارك فيه 
بلوحت���ن اثارت���ا ج���دل كب���را حول 
موهب���ة رائع���ة ولمع���ة عرف���ت كيف 
تت�سام���ى عل���ى الرطان���ة البعثية دون 
ان تفق���د م�سام���ة واحدة م���ن روحها 
ف���ن  يف  "امله���م  اجلليل���ة:  العراقي���ة 

الكاريكات���ر لي����ص ق���وة ال�سنعة بل 
قوة الأفكار" كما قال لنا مرارا، وهذا 
ما ظلل���ت اأوا�سل اكت�ساف���ه من خالل 
ع�سري���ن �سن���ة م���ن املتابع���ة املبعرة 
لك���ن العميقة دائما لر�سوم هذا الفنان 
وراء  عم���ا  دائم���ا  الباح���ث  الكب���ر 
ال�سخري���ة  من���ح  وال���ذي  البت�سام���ة 
وظيف���ة �سامي���ة ور�سين���ة وان ب���دت 

الليم���ة  وال�سئل���ة  باحل���زن  مثقل���ة 
غالب���ا. لكنه���ا �س���ورة ب���دت مر�سحة 
اخ���را للتغي���ر جديا لأول م���رة منذ 

عقود: 
احالمن���ا" ه���ذا  نحق���ق  بداأن���ا  "الآن 
م���ا �سرنا ن���ردده بثقة م���ع موؤيد بعد 
�سقوط النظ���ام ال�سابق كاخل�سخا�سة 
الع���داء  نزع���ة  ان  ورغ���م  الياب�س���ة، 
للثقاف���ة وحلرية الب���داع لحت �سلفا 
كاأح���دى ابرز مالمح الطغ���م احلاكمة 
اجلدي���دة التي اأخذت تدعي ومتار�ص 
�سرعي���ة �سكلي���ة باإ�س���م مل���ل ونح���ل 
و�سراذم م�ستخدمة اأدوات قمع فكري 
وج�س���دي كن���ا نعتقد باإنه���ا حكر على 

الفا�سيات التقليدية.
هل بع���د ه���ذا ن�ستطيع تلم����ص حجم 
ال�سرب���ة القا�سي���ة الت���ي تلقاه���ا  كل 
واحد منا بفقدان ذلك الن�سان الري 
بالم���ل بالع���راق وبالتوا�س���ع اجل���م 

الواقفون من اليمني :علي الدليمي، فوؤاد ح�سون ، خ�سري احلمريي، عبدالكرمي �سعدون ، عا�سم جهاد ، حمودي عذاب ، موؤيد نعمة ، مرمي ال�سناطي ، اجلال�سون من اليمني : عبداحلليم يا�سر، احمد عبدالكرمي ، 
احمد ال�سرع وخلفه مبا�سرة وليد نايف، �سهاب احلمريي ، �سرمد احل�سيني

يف ذكرى م�ؤيد نعمة 

   ح�صني الهنداوي

موؤيد نعمة اأهم فنان كاريكاتري عراقي يف تاريخنا املعا�صر 
ولق��د كانت فعال نكبة �سامتة تلك �لتي حلت بفن �لر�سم �لعر�قي برحيل موؤيد نعمة، نكبة ت�ساعفت بفعل 
�لطابع �ملباغت و�أكاد �قول �لغادر �لذي تلب�سه ذلك �لرحيل يف حلظة كان فيها �لفنان �لكبري �لنف�س و�ملوهبة 
يف ذروة تاألق��ه وحت�سري�ته للعطاء �حلياتي و�لت�سكيلي �لهم يف كل عمره رمبا، ومن بينها معر�س كبري 
م�سرتك مع �سديقه �لفنان عبد�لرحيم يا�سر كان من �ملتفق �ن يتم �فتتاحه يف لندن نهاية �لعام نف�سه ثم ينقل 

�ىل عدد من عو��سم �لفن �لخرى للتعريف بهذ� �لوجه �حليوي من �لفن �لت�سكيلي �لعر�قي �ملعا�سر.

قد اخطاأ اولئك الذين اعتقدوا ان م�ؤيد 
نعمة �س�ر الك�ميديا ال�س�داء لي�سحك منها 
النا�ش يف بالده. بينما كان ه� ي�س�ر اآالمهم 
هم، وحتديدا الأنها اآالمهم، بينما كان الفنان 

الراحل "يغلي من الداخل" كما قال عنه ناقد 
المع مرة.
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اي�س���ا؟ بالن�سب���ة يل مل اج���د امام���ي 
�س���وى الهرب من ت�سديق خرب رحيل 
ه���ذا الفن���ان ال�ساب )عن عم���ر يناهز 
بال���كاد الرابع���ة واخلم�س���ن عام���ا(، 
املولود يف بغداد عام 1951 واملتوفى 
فيه���ا يف 2005/11/26 واملع���روف 
يف  الفني���ة  بجراأت���ه  ب���الده  كل  يف 
تناول حمرمات ف���ن الكاريكاتر عرب 
ر�س���وم مل تنقطع ابان العقود الثالثة 
الخرة والذي كان قد ن�سر اول ر�سم 
ل���ه يف عمر ال�ساد�س���ة ع�سرة لي�سارك 
بعدها بعامن يف تاأ�سي�ص اول جملة 
لالطفال يف العراق، ولي�سرع بعد ذلك 
بعامن يف العمل ر�ساما كاريكاتريا 
ان  قب���ل  اليومي���ة،  ال�سحاف���ة  يف 
يتخرج يف "معه���د الفنون اجلميلة" 
ببغداد ع���ام 1971، ثم يف"اكادميية 
الفنون اجلميلة" حا�سال على �سهادة 

البكالوريو�ص من ق�سم ال�سراميك.
وهكذا فمنذ بدايته كر�سام قبل اربعة 
عق���ود، قرر موؤي���د ان تك���ون ر�سومه 
حم���ددة وهادف���ة وان ل ير�س���م ال ما 
يري���ده ه���و متطلع���ا يف ذات الوق���ت 
الق���رتاب  اىل  خف���ي  وع���ي  وع���ن 
م���ن عاملي���ة ان�ساني���ة تنب���ذ ال�سذاجة 
والرجتالي���ة يف الكاريكاتر ل�سالح 
الفكرة واحللم والمل وكل ما هو نر 
يف الذات الن�سانية العاملية. وموؤكدا 
اي�س���ا ان )م���ا افك���ر به ه���و ان اكون 
قريبا من احداث بلدي وهذا هو حال 
جميع ر�سامي الكاريكاتر يف العامل 
اأجم���ع حم���اول ترجم���ة م���ا ا�ساهده 

وا�سعر به ايل ر�سوم ان�سرها(.
لق���د اخطاأ اولئ���ك الذي���ن اعتقدوا ان 
موؤيد نعمة �سور الكوميديا ال�سوداء 
لي�سحك منها النا�ص يف بالده. بينما 
كان هو ي�س���ور اآلمهم هم، وحتديدا 
لأنها اآلمهم، بينما كان الفنان الراحل 
"يغلي من الداخل" كما قال عنه ناقد 
لمع م���رة. فاآلمهم تل���ك ذاتها هي ما 
كان يحملها يف ج�سده على القل منذ 
عام 1979 عندما اعتقل وتعر�ص اىل 
التعذي���ب وظل يع���اين �سعف ال�سمع 
نتيج���ة ال�سرب امل���ربح يف ال�سجون 

البعثية.

اللقطة املبا�سرة ه���ي النافذة املبدئية 
اللقط���ة  لك���ن  الكاريكات���ر،  لر�س���ام 
املبا�س���رة ه���ي عملية معق���دة البعاد 
عندم���ا يتعلق المر بفنان عميق الأمل 
كموؤي���د نعمة. وه���و به���ذا اقرب اىل 
مغام���رة ناجي العل���ي: فنان ت�سكيلي 
كب���ر وملتزم وي�ساري دفعة واحدة، 
لذا فهو يتخل���ى تلقائيا عن اي ق�سية 
عاب���رة ل�سال���ح ق�سية واح���دة تغدو 
املحور يف العمل الفن���ي، لأنه جعلها 
الوا�سح���ة  حيات���ه  ق�سي���ة  حم���ور 
والدقيقة بذاتها. وكم���ا هي فل�سطن 
لدى ناج���ي العلي فانه���ا العراق لدى 
موؤي���د نعم���ة: "م���ا افك���ر ب���ه ه���و ان 
اك���ون قريب���ا من اح���داث بل���دي لأن 
معان���اة الع���راق كب���رة وق���د اأخ���ذت 
ح�س���ة كبرة من تفك���ري" قال مرة، 
م�سيف���ا "ان اعمايل بال���ذات ابتعدت 
ع���ن ح���دود اللوح���ات واجتهت نحو 
ال�سخرية ال�سوداء. ولأين اعتدت ان 
اغرف من بحور الثقافة واملواجهات 
احلقيقية مع الواقع لنقل ما يتعر�ص 
له الن�س���ان امل�سطهد". لكن فل�سطن 
كانت هي اي�سا تعي�ص مع موؤيد الذي 
اقتحم ع���امل الكاريكاتر العراقي يف 
ايام حرب حزيران عام 1967، بر�سم 
ال�سب���ق  الرئي����ص المريك���ي  ميث���ل 
جون�س���ون، وه���و يرف���ع ب���دل �سعلة 
ال�سه���ر  المريك���ي  احلري���ة  متث���ال 
قنبل���ة "ناب���امل" م���ن تلك الت���ي كانت 
ا�سرائي���ل ق���د ا�ستخدمتها يف احلرب 

املذكورة �سد العرب.
هذا التوجه الواعي الطوعي والثابت 
لتبني ال�سخرية ال�سوداء منهجا فنيا 
هو حتديدا ما مينح موؤيد نعمة موقع 
الريادة يف ف���ن الكاريكاتر العراقي 
ال���ذي مل يع���رف مبدعا هك���ذا من قبل 
برغ���م ع���دد مهم م���ن الفنان���ن الكبار 
الذي���ن عرفه���م قبل���ه لي����ص م�سطفى 
اب���و ط���ربة وغ���ازي وب�سام ف���رج ال 
اأ�سهره���م. فموؤي���د نعم���ة كان الفن���ان 
العراق���ي الول ال���ذي جع���ل ثالث���ي 
الفكرة واملهارة واجلراأة الالجتارية 
يف العم���ل الفني معي���اره الوحيد يف 

العمل ودون م�ساومة تذكر.
ففي الع���راق، والعامل العربي كله يف 
الواقع، مل ي���ر هذا الفن النور ال بعد 
الفال����ص املب���ارك للنظ���ام ال�سمويل 
القمعي النا�س���ري ون�سخه ال�سوهاء 
يف العراق و�سوري���ا وليبيا واليمن، 
برغ���م ان ه���ذا الف���ن كان ق���د �سج���ل 
ولدت���ه الفعلية كفن اوربي يف القرن 
الثام���ن ع�سر )عرب ر�سوم الجنليزي 
هوغ���ارت الذي ر�س���م يف 1730 اول 
كاريكاتري���ا  ال�سيا�سي���ة  امل�ساه���د 
معطيا الفن هويته البداعية اخلا�سة 
رولند�س���ن  اعم���ال  ع���رب  وكذل���ك 
وجيلراي وغري�سان���ك وهيلث، ومع 
ولدة جريدة "كاريكاتور" يف فرن�سا 
كاأول �سحيفة كاريكاترية مب�ساركة 
ع���دد م���ن كب���ار ر�سام���ي الكاريكاتر 
اآنئذ ومنه���م غو�ستاف دورا ودوميي 
و�س���ام وغره���م( قب���ل ان يبل���غ يف 
نهاية القرن الع�سرين ع�سره الذهبي 

الفعلي عامليا.

ورغ���م اأن �ساح���ب جمل���ة "امل���وؤرخ" 
يف  اأك���د  عي�س���ى  روؤوف  العراقي���ة 
مق���ال ل���ه ن�س���ر يف جمل���ة "النج���م" 
ع���ام اأن ظه���ور ر�س���وم الكاريكات���ر 
يف الع���راق كان اأ�سب���ق م���ن ظهورها 
يف م�س���ر وب���الد ال�س���ام م�س���را اىل 
عدي���دة  كاريكاتري���ة  ر�س���وم  ن�س���ر 
يف جري���دة "جورنال الع���راق" التي 
ا�سدره���ا ال���وايل داوود با�س���ا ع���ام 
يف  جري���دة  كاأول  بغ���داد  يف   1816
املنطق���ة، فاننا نعتقد ب���اأن تطور هذا 
الف���ن كان ا�س���رع يف م�س���ر ولبن���ان 
والن�س���ر  الطباع���ة  تط���ور  بف�س���ل 
فيهم���ا باعتبارهما من ل���وازم اي�سال 
الر�سوم املطبوعة ومنها الكاريكاتر 
كم���ا نعتق���د بوج���وب اعتب���ار مطل���ع 
ال�ستينيات كتاريخ لظهور اول ر�سام 
عراقي يعتمد فن الكاريكاتر ح�سرا 
او مطال���ب  اف���كار  ع���ن  التعب���ر  يف 
ثقافي���ة.  او  �سيا�سي���ة  او  اجتماعي���ة 
فلقد كان هن���اك ر�سامو اأمثال �سعبية 
وطرائف للرتفيه مهدوا وح�سب لفن 
الكاريكات���ر لدين���ا ال���ذي ا�ستفاد يف 
ولدته من حم���اكاة فناين كاريكاتر 
م���ن  ا�ستفادت���ه  م���ن  اأك���ر  غربي���ن 
الر�سام���ن الع���رب الذي���ن، با�ستثناء 
قلة قليل���ة، كناجي العلي يف فل�سطن 
ويو�سف عبدلك���ي يف �سوريا، كانوا 
اجم���ال ام���ا م���ن ر�سام���ي احلكايات 
او  الجتماعي���ة  والن���وادر  �سعبي���ة 
العالمي���ة  املواق���ف  مروج���ي  م���ن 
وال�سيا�سي���ة له���ذه احلكوم���ة او تلك 
مقاب���ل اأج���ر ه���و اله���دف احلقيق���ي 

ولي�ص الفن. 

عا����ص يف الزم���ن اخلط���اأ ورح���ل يف 
الزم���ن اخلطاأ قب���ل الوان بكثر، مع 
ان���ه عّد نف�سه دائما انه قد ُولد وعا�ص 
يف امل���كان ال�سح. عا����ص موؤيد نعمة 
يف زم���ن عراق���ي اأغ���رب ا�سب���ح في���ه 
احد �س���ذاذ الآف���اق حاكم���ا خم�سرما 
لب���الد الرافدي���ن الت���ي ن�س���اأت فيه���ا، 
ق���ارات  �سائ���ر  اىل  منه���ا  وانطلق���ت 
الع���امل، ح�سارات عظيمة غّرت، اىل 
الف�س���ل، اجت���اه التاري���خ وجم���رى 
وال�س���رع  وال���زرع  للب�س���ر  احلي���اة 
عل���ى ال�سواء. ام���ا »الجناز« الوحيد 
له���ذا احلاكم فه���و خ���راب ا�سطوري 
احل�س���ارات  مله���د  بع���د  يتوق���ف  مل 
ه���ذا. ورح���ل موؤي���د نعم���ة، عبق���ري 
زم���ن  يف  العراق���ي،  الكاريكات���ر 
عراق���ي اأغرب اي�سا يظل فيه - كما يف 
عه���د �سدام ح�س���ن � اأع���ّزة القوم من 
امث���ال موؤيد نعمة اأذّل���ة، ويت�سّيد فيه 
المّي���ون وان�ساف المّين واملر�سى 
النف�سيون والعقليون وال�ساذون من 
الطائفين والرهابين القتلة و�سراق 
واملنافق���ن  واخلا����ص  الع���ام  امل���ال 
واملداهن���ن  والدعي���اء  واملزّوري���ن 
الفن���ان..  نعم���ة  موؤي���د  والكذاب���ن. 
املرهف احل����ص.. الرقي���ق امل�ساعر.. 
اجلّيا����ص العواط���ف، خ�سو�س���ا يف 
حب العراق واهل العراق، املبدع من 
طراز اجلواهري وال�سياب والبياتي 
يو�س���ف  و�سع���دي  املالئك���ة  ون���ازك 
�سلي���م  وج���واد  والتك���ريل  وفرم���ان 
وفائ���ق ح�س���ن والرح���ال، عرفته عن 
قرب.. ت�سرفت بزمالته �سبع �سنوات 
يف »جملتي« و«املزمار« ثم يف »طريق 
ال�سع���ب«، وب�سداقته اكر من ثالثن 
عاما، عن قرب داخل العراق وعن بعد 
خارجه.. جمعتن���ا غرفة عمل واحدة 
يف »طري���ق ال�سعب« اك���ر من خم�ص 
و�سهرن���ا  و�سربن���ا  �سنوات..اكلن���ا 
وغنين���ا ورق�سن���ا �سوي���ة.. ت�ساركنا 
بع�ص امل�س���رات والأحزان.. ويف كل 
ذل���ك كان موؤيد نعمة ان�سانا من طراز 
فري���د يف خلقه ويف هّم���ه الوطني.. 
ل اظ���ن ان اأح���دا اأحب الع���راق اكر 
منه. بطريقة عجيب���ة يتميز بها عادة 
املبدع���ون الذكي���اء وحده���م، كان���ت 
عينا موؤيد تتحركان من وراء نظارته 
به���دوء ي�سب���ه هدوءه، وكان���ت اذناه 
تت�سمعان اىل ما ن�سمع وما ل ن�سمع، 
ليلتقط ال�سي���اء التي �سيج�سدها يف 
الي���وم الت���ايل او بعدئ���ذ عل���ى نح���و 
�ساحر يف �سور كاريكاترية مده�سة 
عبقريت���ه،  وجت�ّس���د  ذكاءه  تعك����ص 
وب�ساطت���ه  اجل���ّم  توا�سع���ه  وكذل���ك 
الراقية. على ال���دوام كان موؤيد نعمة 
م�سكونا ب���المل لن العامل، وبخا�سة 
كم���ا  ي�سب���ح  ول  يعان���ده  الع���راق، 
يري���ده ه���و، لكن���ه كان عل���ى ال���دوام 
اي�سا مفعما بالم���ل يف انه �سيك�سب 
الره���ان و�سيف���وز عل���ى خ�سمه هذا، 
معاندة العامل له، فتغدو الدنيا جميلة 
واحلي���اة �سعي���دة للجمي���ع م���ن دون 

ا�ستثناء.
 

فل�سطني كانت هي اي�سا تعي�ش مع م�ؤيد الذي 
اقتحم عامل الكاريكاتري العراقي يف ايام حرب 

حزيران عام 1967، بر�سم ميثل الرئي�ش 
االمريكي اال�سبق ج�ن�س�ن، وه� يرفع بدل �سعلة 
متثال احلرية االمريكي ال�سهري قنبلة "نابامل" 
من تلك التي كانت ا�سرائيل قد ا�ستخدمتها يف 

احلرب املذك�رة �سد العرب.

�سديقي 
م�ؤيد

في�صل لعيبي
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تشرين الثاني2009

حمي الدين اللباد كاريكاتري
ـــــش عــــلــــى مـــ�ـــســـر! ـــــّدا� ـــــاع م

لف���ت ر�سام���ان �ساب���ان من الع���راق نظر 
جمهور "معر����ص الكاريكاتر العربي" 
املقام يف باري�ص، الر�سامان هما: "موؤيد 
نعمة" و "عبد الرحيم يا�سر" املولودان 
يف عام واحد هو 1951. وهذا التاريخ 
يعن���ي انهم���ا ول���دا يف ال�سن���ة التي كان 
فيه���ا "عب���د ال�سمي���ع" ي�س���ول ويجول 
عل���ى اغلف���ة روز اليو�سف الت���ي ر�سمها 
بخط���وط كرباجية بال�س���ود والحمر، 
وجع���ل منها هجاء مقذع���ا للملك فاروق 
وللف�س���اد ومل�سطف���ى النحا����ص رئي����ص 
حزب الغلبية ورئي�ص الوزراء، وف�سح 
� عل���ى ه���ذه الغلف���ة � خفاي���ا �سفق���ات 
ال�سلحة الفا�سدة خ���الل حرب فل�سطن 
1948. ويعن���ي ه���ذا التاري���خ اي�سا ان 
الر�سامن كان���ا يف �سن اخلام�سة عندما 
�س���درت جملة "�سباح اخل���ر" مفرقعة 
الكاريكات���ر  يف  اجلدي���دة  املدر�س���ة 

امل�سري وبالتايل العربي.
وعندم���ا كان "موؤيد" و "عب���د الرحيم" 
يف �سن املراهقة املبكرة، كانت العالقات 
امل�سرية العراقية يف حالت �سبه مت�سلة 
م���ن الت���اأزم، مما جع���ل انتظ���ام و�سول 
ال�سحف واملجالت امل�سرية اىل العراق 
م�ستحيال، اما حن مراهقتهما املتاأخرة، 
فكان���ت "املدر�سة امل�سري���ة" مل تعد هي 

زمان".  بتاعة  امل�سرية  "املدر�سة 
ومل يعد "عبد ال�سميع" هو "عبد ال�سميع 
زمان" و � بالطب���ع � كان "�سالح �ساهن 

67" غر "�سالح �ساهن56".
ومثلم���ا فت���ح الر�سام���ون اجلزائريون 
 )1962( ال�ستق���الل  بع���د  عيونه���م 
عل���ى مدار����ص الكاريكات���ر الفرن�سي���ة 
والبلجيكي���ة، تفتح���ت عي���ون "موؤي���د" 
و "عب���د الرحيم" عل���ى مدار�ص اخرى، 
لع���ل اهمها كان���ت مدار����ص الكاريكاتر 
يف بع�ص بالد اوروب���ا ال�سرقية )املجر 

� بولندا � بلغاريا � يوغ�سالفيا(.
تلك الب���الد التي م���رت عالقاته���ا بوطن 
الرحي���م" بعالق���ات  "عب���د  "موؤي���د" و 
حت�س���ن خا�س���ة ل�سن���وات طويل���ة فيما 

م�سى.
ال�سرقية  ومدار����ص كاريكاتر اوروب���ا 
ه���ي  لي�س���ت  هن���ا(  نق�س���ده  )الت���ي 

تل���ك  ال�سائ���دة والغالب���ة يف  املدار����ص 
الب���الد، حي���ث يتغلب هناك � م���ن ناحية 
التع���داد والتواجد اليوم���ي � كاريكاتر 
وكاريكات���ر  والزغزق���ة،  "اله���اور" 
البنات الرفيعات بالبكيني، وكاريكاتر 
الع�سي���ق حت���ت ال�سري���ر، وكاريكات���ر 
املتك���ررة  باأف���كاره  ال�سيا�س���ي  النف���اق 
املتوقعة، وهجائه، امليكانيكي للخ�سوم 
م���ن  اخ���رى  وكاريكات���رات  وحده���م، 
النوع ال���ذي، ل ي���ودي ول يجيب، لكن 
مدار�ص الكاريكاترات املعنية هنا على 
اقليته���ا � تتمت���ع بوجود مه���م يف بع�ص 
املج���الت الثقافي���ة يف اوروبا ال�سرقية، 
ت�س���در  الت���ي  الكاريكات���ر  كت���ب  ويف 
واملعار����ص  املهرجان���ات  ويف  هن���اك. 

الدولية للكاريكاتر.
وميكن ت�سمية كاريكاتر هذه املدار�ص: 
 � � العبث���ي  � الذهن���ي  � ال�س���ود  املثق���ف 

اجلرافيكي )بدون كالم طبعا(. 
ال�سرقي���ة  ويت�س���م كاريكات���ر اوروب���ا 
)والكاريكات���ر ال���ذي تاأث���ر ب���ه عندنا( 
ب���ذكاء حذر من نوع جدي���د، لكي يتمكن 
م���ن امل�سي عل���ى تلك ال�سع���رة امل�سدودة 
ب���ن التفاهة والزغزق���ة املطلوبة، وبن 
النتائ���ج الت���ي ل حتمد عقباه���ا على يد 
ال�سلطات )ب�سم ال�سن وت�سديدها(. وقد 
ادى هذا احلذر اىل ان يكون هذا النوع 
م���ن الكاريكات���ر مبالغ���ا يف التعمي���م، 
والح���داث  للمو�سوع���ات  متفادي���ا 
الراهن���ة، مركزا على الف���رد الكالكاوي. 
وعلى ال�سياء واملواقف التف�سيلية يف 
احلياة، واذا تناول ال�سلطة، فهو ميثلها 
برموز غر حم���دودة لل�سلطان والقمع. 
ثم يرتك ه���ذا الكاريكات���ر لقارئه متعة 
ا�سق���اط ما فيه على م���ن ي�ساء وما ي�ساء 

وكما ي�ساء!
بالكاريكات���ر  التاث���ر  ب���داأ  وموؤخ���را 
املذك���ور بن ر�سامي الكاريكاتر العرب 
املثقف���ن من الجي���ال اجلدي���دة ما بعد 
الفن  در�سوا  اخل���ر" والذي���ن  "�سباح 
الكادمي���ي الغربي، والذي���ن ل يقنعون 
بر�سم الر�س���وم املوؤقتة باحداث جارية، 
ول بالنخراط يف حمالت الربوباجندا 
ال�سلط���ات  تقرره���ا  الت���ي  ال�سيا�سي���ة 

املبا�س���ر  بالت�سحي���ك  ول  املحلي���ة. 
�سري���ع التال�سي. وجتده���م � غالبا � وقد 
او  ال�سهري���ة  املج���الت  اىل  ان�سحب���وا 
ال�سبوعي���ة. كم���ا تراه���م مرتددين بن 
الغط����ص بالكام���ل يف نه���ر الكاريكاتر 
مبتطلبات���ه املختلف���ة )واوله���ا �سرورة 
للمهن���ة(. وب���ن  الكام���ل  الر�س���ام  ولء 
جنة الفن���ون " الت�سكيلية" التي يقدرها 
ويهتم به���ا املثقفون وفئ���ات خا�سة من 
اجلمه���ور. فف���ي بالدنا )اك���ر من باقي 
ب���الد الدني���ا( جت���د تل���ك "الت�سكيلي���ة" 
احرتام���ا مقد�س���ا خا�س���ا، وتو�سع يف 
مراتب اعلى بكثر م���ن باقي "�سنائع" 
الر�س���م، حتى وان كان ذل���ك "الت�سكيل" 

�سعيفا او غر ا�سيل. 
ويظ���ل فنان���و الكاريكات���ر املثق���ف يف 
ومرتددي���ن  حي���ارى  العربي���ة  بالدن���ا 
الرغب���ة  تتنازعه���م  ن�سبي���ا  ومعزول���ن 
يف التوا�س���ل م���ع جمهوريه���م العربي 
العري����ص املتحم�ص للذوق التقليدي يف 
الكاريكات���ر الذي يحت���ل كل امل�ساحات 
يف املطبوع���ات العربي���ة ال قلي���ال، كما 
تتنازعهم الرغب���ة يف التميز بالغمو�ص 
الثقايف الذي يتمتع به الت�سكيل وا�سكال 
الدب احلديث، والعالن عن تعففهم عن 
النزلق اىل ارتكاب الكاريكاتر اليومي 
"األع���ادي" واخلوف من مغادرة املكانة 
"الت�سكيلية" الثقافية املطلوبة . ويتاأثر 
هوؤلء الر�سامون كثرا بالرتحيب الذي 
تالقي���ه ر�سومهم من منظم���ي املعار�ص 
واملهرجانات الدولي���ة، اكر مما يالقيه 
الواق���ع  يك���ون يف  ال���ذي  الكاريكات���ر 
املحلي ويف الح���داث اجلارية املتعلقة 
ب���ه، او ذل���ك الكاريكات���ر ال���ذي يهج���و 
�سلطات حم���ددة او �سيا�سيات حكومية 
معينة. مم���ا ي�سبب الغ�س���ب او احلرج 
ل�سحاب املعار�ص واملهرجانات )انظر 
� على �سبيل املثال � احلدود واملوا�سفات 
الت���ي و�سعها "معهد الع���امل العربي يف 
اختي���اره ر�س���وم معر����ص الكاريكاتر 

العربي(.
وق���د تخ���رج "موؤي���د و "عب���د الرحي���م 
يا�سر" يف اكادميية الفنون اجلميلة يف 
بغداد، ويعمل كالهما يف الر�سم ملجالت 

الطف���ال العراقي���ة ب�س���كل ا�سا�س���ي كما 
ان "موؤي���د" ق���د �سور لوح���ات حائطية 
الكاريكات���ر  ر�س���م  وج���رب  �سخم���ة، 
عل���ى اخل���زف، مثلما ميار�س���ه مع "عبد 
الرحي���م" عل���ى �سفح���ات جمل���ة "ال���ف 

باء" البغدادية ال�سبوعية.
وجن���د كاريكات���رات "موؤي���د" و "عب���د 
الرحي���م" خمتلفة ع���ن ال�سائد، وحمملة 
بال���ذكاء، والهم الجتماعي وال�سيا�سي، 
مثلها مث���ل ر�سوم اخرى تك���رر بزوغها 
خمتلف���ة،  عربي���ة  ب���الد  يف   � موؤخ���را   �
ظه���ور  ق���رب  يف  الم���ل  يعطين���ا  مب���ا 
مدر�س���ة عربية جديدة، ق���د تتكون منهم 
با�سخا�سهم، او من اجي���ال تالية ت�سر 
يف ه���ذا الطري���ق اجلدي���د ال���ذي يت�سع 
يوم���ا بعد ي���وم مدر�س���ة عربي���ة مميزة 
م���ن الكاريكات���ر ال�سام���ت ع���ن الكالم 
وال�ساخ���ب باملعاين والهم���وم. مدر�سة 
 � يف���ك  ان  العرب���ي  الق���ارئ  ي�ستطي���ع 
بي�س���ر � املع���اين والرم���وز يف ر�سومها 
ال�سامتة، وذلك عندما يجد فيها همومه 
ومو�سوعات���ه احلميمة، وعندما ل يجد 
تل���ك الر�سوم تتعاىل عليه، وحتبطه، او 

ت�سد احتياجه الوا�سح لها. 
على القارئ امل�سري ان يتعرف على هذا 
الكاريكات���ر اجلديد ويهت���م به، ويتابع 
تطوره على اي���دي الر�سامن احلقيقن 
او اي���دي ابنائه���م القادم���ن الذي���ن ق���د 
يطلع���ون من���اذج معدل���ة اك���ر ن�سج���ا 
واك���ر حملي���ة واك���ر اقرتابا م���ن قلب 
جمهوره���م ومن همومه غر العمومية. 
علين���ا ان نتابع رغ���م ال�سعوبة العملية 
للمتابع���ة � وان نح���اول ان نتفهم ر�سوم 
ال���راوي" و  "رائ���د  ف���رزات" و  "عل���ي 
يا�سر"  الرحيم  "عب���د  "موؤي���د نعمة" و 
وغرهم، رغم اختالفها مما نتعود عليه 
حاليا، ومعل�ص اذا كان هذا الكاريكاتر 

� كما تقول "�سادية"
ما عدا�ص على م�سر!

باري�ص � حمي الدين  زنكنة

جملة �صباح اخلري امل�صرية
25 متوز 1988

جند كاريكاتريات 
"عبد  "م�ؤيد" و 

الرحيم" خمتلفة 
عن ال�سائد، 

وحمملة بالذكاء، 
والهم االجتماعي 

وال�سيا�سي، مثلها مثل 
ر�س�م اخرى تكرر 

بزوغها � م�ؤخرا � يف 
بالد عربية خمتلفة، 
مبا يعطينا االمل يف 
قرب ظه�ر مدر�سة 

عربية جديدة 
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نبــ�ءة م�ؤيــد نعمـــة 
د. �صفيق مهدي

مت���ى تعرف���ت على )موؤي���د نعمة(؟ اظن 
ان ذل���ك ق���د كان يف اواخر �سنة �سبعن 
او اأوائ���ل ال�سنة التي تلته���ا من القرن 
املا�س���ي التقيته يف مبنى وكالة النباء 
العراقي���ة املطل عل���ى دجل���ة يف �سارع 
ابي نوا����ص م�ساء كان منهمكا يف ر�سم 
الت���ي  ال�سخ�سي���ة  )عبقرين���و(  غ���الف 
ابتكره���ا الكاتب املب���دع )كاظم �سالح( 
يح���رب  ير�س���م  جال�س���ًا  )موؤي���د(  كان 
الغالف الذي انتهى من تخطيطه، ر�سم 
)عبقرين���و( املخ���رتع العبق���ري ال���ذي 
اخ���رتع جه���ازا معق���دا ج���دًا لت�سخ���ن 
املاء ابدي���ت اعجابي ال�سدي���د بالفكرة 
وبالر�س���م فاكتف���ى بهز راأ�س���ه مبت�سما 

ابت�سامة خفيفة.

الفنان املثقف
موؤي���د نعم���ة فنان مب���دع موه���وب بداأ 
مع الف���ن ال�سعب، الر�س���م لالطفال مل 
يك���ن ير�س���م ما يوكل الي���ه فقط بل كان 
يق���راأ الن����ص اوًل وقد يناق����ص الكاتب 
فيه لرمب���ا اقرتح �سيئًا م���ن احلذف او 
ال�سافة او التغير ل اعتباطًا بل وفق 
نظ���رة منهجي���ة علمية دقيق���ة تدل على 
وعيه الثقايف العايل ول يخفي اعجابه 

بن�ص قراأه او ر�سمه. 
ذات م���رة حتدث���ت مع���ه ع���ن �ساعري���ة 
املب���دع الكب���ر )خي���ون دواي الفه���د( 
رحم���ه الل���ه وا�ست�سه���د ل���ه بق�سيدت���ه 

)�سديقت���ان( احللوة الرائع���ة فقال يل 
�سحي���ح انه���ا ق�سي���دة جميل���ة ولك���ن 

)نوار�ص( اجمل منها.
الت���ي  الق�سي���دة  ه���ذه  ي���ردد  وراح  

حفظها:
اىل  مت�س���ي  نوار����ص       نوار����ص 

املدار�ص
ل مطر مينعها      ول �ستاء قار�ص 

عام فعام ينق�سي
ويرتكون املدر�سة

فار�سة وفار�ص 
ظل موؤي���د نعمة ير�سم لالطفال خمل�سًا 
له���ذا الفن النبي���ل ال�سعب ال���ذي ياأخذ 
م���ن الفن���ان وقتًا كب���رًا وبنحو خا�ص 
عند ر�سم الق�سة امل�سورة املقطعة وكل 

همه ان يرقى بهذا الفن اخلالق.
)م�سا�س���ات(  علب���ة  راأي���ت  م���رة  ذات 
مزين���ة بر�سوم ت�سب����ه ر�سومه اىل حد 
كب���ر عندما اقرتب����ت منها راي���ت انه�ا 

ر�سوم�ه فقلت له :
علب���ة  عل���ى  ر�سوم���ا  راأي���ت  البارح���ة 

م�سا�سات ت�سبه ر�سومك.
قال وملاذا ل تكون ر�سومي انا ر�سمتها 

حبًا بالطفال؟
مل تزين ر�سومه كتب وجمالت الطفال 
العراقية فق�ط ب�ل ر�س�م ف�ي العدي�د م�ن 
املجالت العربية نذكر منها )حامت( )طه 

ردنية( مثاًل .
وعجائ���ب  امل�سادف���ات  غرائ���ب  وم���ن 

التفاق���ات ان اخ����ر كتاب���ن ر�سمه�م���ا 
)موؤي���د( لالطف���ال هم���ا اخ����ر كتاب���ن 
كتبهم���ا املب���دع الكبر الدكت����ور جعفر 
�س���ادق حمم���د وهم���ا روايتان:)دليلة 
و�سمن���ة( و)حكاي���ة هيمان م���ع حبيبة 
ف���رط الرمان( وقد ن�سرته���ا )دار ثقاف�ة 

الط�فال( موؤخ�رًا.

فنان املبداأ 
)موؤيد نعمة( كم���ا هو معروف ي�ساري 
املب���داأ ل ير�سم ال م���ا يقتنع ويوؤمن به 
اح����ص باح�سا�س���ه املره���ف الرقي���ق ما 
يعاني���ه �سعب العراق م���ن جور رئي�ص 
النظ���ام ال�ساب���ق فكان يب���ذل جهده يف 
ر�س���م معاناة النا�ص به���ذه الو�سيلة او 
بتل���ك مر�سخًا ري�ست���ه ال�ساحرة وفكره 
الن���ر لتج�سي���د ه���ذه املعان���اة املريرة 
وكان ين�سر ر�سومه يف جريدة )طريق 
ال�سعب( بع���د ان اجيزت ل���ه ر�سم ذات 
م���ن  ال�سبعيني���ات  منت�س���ف  يف  م���رة 
الق���رن املا�س���ي �س���ورة هزلي���ة مليئة 
باملرارة لم���راآة عراقية ترتدي العباءة 
و )ال�سيل���ة( وبيده���ا )العالك���ة( وه���ي 
تندب حظه���ا وقد كتب حت���ت ال�سورة 

هذا التعليق:
كيلو اللحم بدينارين وماكو

لي�ص تبجن            دكومي اكلي دب�ص
عيوجن مدمعات          دمعج حمتب�ص 

معان���اة  ين����ص  مل  ذات���ه  الوق���ت  ويف 

ال�سع���ب الفل�سطين���ي فعندم���ا حدث���ت 
يف  )اكتوب���ر(  الول  ت�سري���ن  ح���رب 
�سن���ة 1973م حتدثت مع���ه عن املوقف 
املتخ���اذل لبع�ص احل���كام العرب الذين 
وقفوا موقف املتف���رج من هذه احلرب 
فاأوحي���ت ل���ه بفك���رة ر�س���م لوحة متثل 
احد هوؤلء احلكام وبيده زهرة يقطف 
وريقاته���ا وريقة وريق���ة وهو يردد مع 

نف�سه )اأحارب ..ما اأحارب(.
وقد ر�سم زهرة كبرة جدًا تدل على ان 
احلرب �ستنتهي واحلاكم لن ينتهي من 

نتف وريقاتها.
وظل )موؤيد نعمة( �ساهرًا ري�سته بوجه 
كل اخلونة الفا�سدين من احلكام الذين 
خان���وا اوطانه���م وقوميته���م وتنكروا 
لب�سط املبادئ وبنحو خا�ص خيانتهم 
لل�سع���ب العراقي ال���ذي عانى احل�سار 
ال���دويل القاتل ال���ذي �سببه ل���ه حاكمه 

الطاغية.
كان )موؤيد( يرى وهو حمق ان العديد 
م���ن ح���كام اخللي���ج يقف���ون وراء ه���ذا 
احل�سار بع���د ان ار�سعه���م ال�ستعمار 
مبادئ���ه ومفاهيم���ه اراين لوح���ة متثل 
عددًا من حكام اخلليج ا�سطجع اولئك 
احلكام على الر�ص بكرو�سهم املمتلئة 
واعجازه���م املنتفخ���ة وه���م ير�سعون 
م���ن حليب خنزير اجنب���ي كان )موؤيد( 
ين�س���ر ر�سومه اليومية هذه يف جريدة 
)الع���رب الي���وم( الردني���ة نظ���رت اىل 

ال�سورة مليًا وقلت له:
فق���ال يل وهو ينظر اىل اللوحة بحنان 
وكان���ه ينظ���ر اىل وليدله:لاظ���ن انه���ا 

�ستن�سر
املهم انني قد عربت عما يف داخلي:

ون�سر ال�ست���اذ )�سالح القالب( رئي�ص 
حترير اجلري���دة لوحة موؤي���د واأراين 
العدد ال���ذي ن�سرت في���ه ال�سورة وهو 
ي�سع���ر بالزه���و واخليالء فق���د انت�سر 

لل�سعب العراقي من احلكام اخلونة.

نبوءة )موؤي��د (التي حتققت 
!

ظل���ت ري�س���ة )موؤي���د نعم���ة( نقي���ة مل 
يلوثه���ا بر�س���م اي �س���يء يخ���دم اعالم 
النظام املقب���ور على الرغم من ال�سغط 
الكب���ر ال���ذي تعر�ص ل���ه فوجئت ذات 
يوم بر�سمه لغالف جملة الف باء ر�سم 
جنديًا عراقيًا ينه���ال بال�سرب العنيف 
بنعال���ه عل���ى راأ�ص جندي اي���راين بعد 
ان قب����ص على راأ�سه باحكام وملا �ساألته 
ع���ن �سبب ر�سمه له���ذا الغالف نظر ايل 

نظرة عتاب وقال:
اجلن���دي  به���ذا  اأرم���ز  اإلَم  تع���رف  ال 
اليراين هذا هو �سدام الذي جر علينا 

ويالت احلرب.
وحتقق���ت نب���وءة موؤي���د بع���د ان اوقع 
ال�سنم م���ن �ساح���ة الفردو����ص وانهال 

على راأ�سه ذلك العراقي بنعاله.
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اك���رب  كان  امل���وت  ه���ذا  هك���ذا       
دائم���ا لن���ه كان موت���ا خمتلف���ا، كان 
الدكتات���وري  العه���د  يف  املبدع���ون 
ال�سود ميوت���ون حزنا على ابداعهم 
ال���ذي تلتهم���ه اجه���زة اع���الم لتتقن 
ال�سلط���ان  بح���ب  التغن���ي  �س���وى 
ومنجزات���ه )العظيم���ة( او ميوت���ون 
كم���دا لنه���م يلزم���ون بيوته���م خوفا 
الت���ي حت���وم حوله���م  م���ن الجه���زة 
ويتذك���رون )ال�سي���د()1( و)�سرغام(
و)ا�سماعي���ل( و)العتاب���ي()3(   )2(
)4( و... و... تط���ول القائم���ة وج���اء 
)الحت���الل( وادوات���ه وب���داأ م���وت من 
نوع جديد )التخلف( الذي يزحف على 
)الب���داع( وخ���وف املبدعن م���ن الغد 
خوف يالزمهم بعد فرحة مل تدم طويال 
ب�سقوط الدكتاتوري���ة، موؤيد نعمة كان 
�سحية امليتن ومازلت اآراه اأمامي يوم 
�س���درت )طريق ال�سع���ب( علنية يف ظل 
اجلبه���ة و )الربيع ال���كاذب( كان ميتلئ 
اك���ر  وكان  وابداع���ا  واف���كارا  �سباب���ا 
املوؤمن���ن بابداع موؤي���د ال�ساعر واملبدع 
الع���ذراء(  )اب���و  كان  ال�سائ���غ  يو�س���ف 
اكر املتابع���ن ملوؤيد واكر املدافعن عن 
ر�سوم���ه الت���ي كان اغلبه���ا لين�سر كي ل 
يوؤثر يف )العالقات اجلبهوية( التي ظلت 
الخب���ار تتحدث عن )تعميقها( يوميا اىل 
درجة ان الزميل جمعة احللفي وقف مرة 
خماطبا زميلنا الذي دفع حياته ثمنا ملهنته 
)ياابو هند الله يخليك متكلي هذا التعميق 
اىل مت���ى ه�س���ة ل���و ب���ر ه���م ج���ان خل�ص 
التعمي���ق بي���ه( كان موؤي���د يبت�س���م �سابرا 
ويح���اول ان ميرر ه���ذا الر�س���م او ذاك او 
يلج���اأ للر�س���م لالطف���ال ه���و وزميل���ه نبيل 
يعق���وب يف �سفحة )مرحب���ا يااطفال( التي 
)اخرتعه���ا( يف ال�سحافة اليومية العراقية 
يو�سف ال�سائغ والت���ي ا�سر موؤيد يف اول 
لق���اء لنا يف بغداد بعد العودة ان يعيد ر�سم 
)تروي�سته���ا(، وانتهت رحلة موؤيد معنا يف 
الطريق حن دعي خلدمة الحتياط فا�سبح 
حتت طائلة )الع���دام( اذا ماتوا�سل معنا، 
كنت ا�ساهده يف منطقة البا�ص قرب �ساحة 
14 رم�س���ان يف املن�س���ور حيث كان ي�سكن 
يومه���ا ونحر�ص على التكلم ب�سوت مرتفع 
يف ح���وار ابل���ه ح���ول ال�سح���ة وال�س���رة 

وم���ااىل ذلك خوفا م���ن )تقرير( طائر يطيح 
بروؤ�سن���ا وعان���ى موؤيد ح�س���ارا داخليا يف 
حيات���ه الع�سكري���ة وحيات���ه الوظيفي���ة ث���م 
ان���زوى بعي���دا ع���ن الكاريكات���ر اليوم���ي 
واملح���ذورات التي حتكمه يف مركز الرتاث 
منكب���ا على ابداع���ه يف جم���ال ال�سراميك، 
حن ع���دت اىل بغداد كان موؤي���د قد �سبقني 
اىل جري���دة امل���دى وكان قلب���ه م���ازال يف 
طري���ق ال�سعب وح���ن قلت له عل���ى الهاتف 
النقال انني يف بغداد واتواجد يف الطريق 
وجدت���ه امامي كم���ا فارقته ممتلئ���ا حيوية 
وحب���ا للعم���ل كان الزم���ن قد ت���رك ب�سماته 
عل���ى وجه���ه وقلب���ه، حتدثن���ا طوي���ال حول 
م���ا كان، وما �سار، اجتمعن���ا اكر من مرة، 
كانت مرارته من �سنوات حكم الدكتاتورية 
ل تفارق���ه حت���ى ان �سديقا ق���ال يل )انه يف 
اعمال���ه ا�س���ر املرحل���ة ال�سابق���ة يج���ب ان 

يتجاوزها(.
 فاأجبت���ه: لو عانيت ماعاناه ملا قلت هذا فما 
حلقه من اي���ذاء وتهمي�ص لميكن ان ين�ساه 

ب�سر.
وقب���ل ان ا�سد الرح���ال باجتاه بلدي الثاين 
اجتمعنا م���ع الفنان فالح اخلط���اط وموؤيد 
وزمي���ل عمره الفنان قا�سم يف معهد الرتاث 
توادعن���ا عل���ى ام���ل لق���اء وتنفي���ذ م�ساريع 
موؤجل���ة بحث���ا عن حري���ة حقيقي���ة حتميها، 
كان موؤي���د خائف���ا م���رة اخ���رى م���ن الغ���د، 
م���ن التخل���ف ال���ذي بداأ يط���ل عل���ى احلياة 
ال�سيا�سية تبادلنا توقعاتنا ومتنينا للوطن 

العراق اخلال�ص من املحنة.
توق���ف قلب موؤي���د نهائيًا م���ن دون ان يرى 
الوط���ن احل���ر وال�سع���ب ال�سعي���د الذي ظل 
يحل���م بهم���ا كل حيات���ه ل���و ق���در ملوؤي���د ان 
)يخلق( يف ار�ص غر العراق لكان له �ساأنه 
يف ع���امل الكاريكات���ر ولكن���ه عراق���ي كتب 
علي���ه ان يدفن ابداعه حي���ا وميتًا. �سالمًا يا 

طيب القلب �سالمًا موؤيد نعمة.

الهوام�ش:

1- )ال�سيد( عزيز ال�سيد جا�سم
2- )�سرغام( �سرغام ها�سم

3- )العتابي( �سامي ح�سن
4- )ا�سماعيل( ا�سماعيل خليل

   

ليث احلمداين

�سالمًا م�ؤيــد نعمــة 
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 م�ؤيد نعمة يلخ�ش حياته بجملة واحدة !!      
قبل رحيله ..

��������ص�������اح زي����ن����ل

فاأنن���ي  كاريكات���ر  ر�س���ام  ل�س���ت  لين 
ع���ن  يبح���ث  كق���ارىء  مع���ه  اتعاط���ى 
مع���اين الواقع وقد جت�سد ب���كل اختزال 
ور�ساق���ة ع���رب تل���ك اخلط���وط الدقيق���ة 
وتلك احل���ركات التي ميك���ن ان ت�سنفها 
اىل مفه���وم ال�سهل املمتن���ع، حيث يعجز 
الفن���ان الت�سكيلي بكل طاقت���ه البداعية 
�سح���ت  اذا  الكاريكات���رات،  حم���اكاة 
ت�سميت���ه لن���ه اتخ���ذ م���ن تلك املح���اكاة 
ال���ال واقعية لل�سكل والت���ي تنحو منحى 
�ساخ���رًا ومث���رًا لال�ستغ���راب والريب���ة 

م�سدر ابداعها
.. ه���ذا الخت���زال يحتوي اخت���زاًل اخر 
للحدث بالرغم من ج�سامته او جتذره ما 
دام منعك�س���ًا للواقع ب���كل تفرعاته وتلك 
ه���ي غاية الب���داع، ولع���ل ه���ذا المر ل 
يت�س���ح ب�سهولة ال اذا اتخذنا من الفنان 
موؤي���د نعم���ة مث���اًل. فق���د راف���ق ذاكرتنا 
من���ذ الطفول���ة مب���ا زخ���رت به”لوحاته 
“ الت���ي تربع���ت عل���ى بع����ص ال�سحف 
واحرتق���ت  فتمزق���ت  ال�سبعيني���ات  يف 
تل���ك ال�سح���ف وبق���ي م���ا فيه���ا حبي����ص 

الذاك���رة.. لق���د حافظ ه���ذا الفن���ان على 
ا�سلوب���ه املتف���رد منذ ذلك احل���ن وحتى 
الن ومل تهن قدرت���ه على اي�سال افكاره 
املنعك�س���ة ع���ن ذل���ك الواقع امل���زري وما 
�سهدن���اه من عهد ال�ستبداد والظلم حتى 
�سق���وط ال�سن���م، ولنك تع���رف الر�سام. 
ف���ال ي�سع���ب عليك معرفة م���ا يعنيه مهما 
اتخ���ذ من ا�س���كال. وما اأخف���ى من معان 
لتعليق���ات يطلقه���ا على ل�س���ان �سخو�ص 
املتفردي���ن بذل���ك التق���ان ال���ذي مل ياألفه 
ال�سكل الكاريكاتري التقليدي معلنًا فيه 
ا�ستقالل���ه مبدر�سة فني���ة مذهلة تتجاوز 
حدود ورق اجلري���دة اىل مملكة اللوحة 
الت�سكيلية بكام���ل ابعاده���ا وموؤثراتها، 
ول ابال���غ ان قل���ت ب���اأن موؤي���د نعمة كان 
ذل���ك  يف  اعمال���ه  ع���رب  دائم���ًا  يربطن���ا 
العه���د املظلم بتلك الذكري���ات التي كادت 
تاأف���ل لول ه���ذا النعت���اق وه���ذا البحث 
ع���ن لق���اءات جدي���دة م���ع اف���راح جمدت 
ابت�ساماتها وانهارت على جفاف ال�سفاه 

تقرحات ما زلنا نداويها..
ال�سدق الذي ربينا عليه ومواويلنا التي 

ما زال���ت تداعب �سمتن���ا.. م�سداق حبنا 
له���ذا الوطن ال���ذي اف���رغ كل جراحه فينا 
فكربنا مع جراحه و�سابت نوا�سينا نف�سه 
يبارك لن���ا �سعينا يف بن���اء عهدنا اجلديد 
وا�ستع���ادة كل �س���ور المل وق���د وجدت 
يف هذا املبدع كل مثابرة على ان يقول ما 
يعجز عن قوله الكاتب واملنظر ال�سيا�سي 
مهم���ا برع يف حتليل الواق���ع او ا�ستذكار 
املا�س���ي لن الكاريكات���ر بالرغم من عدم 
احتالل���ه م�ساحة كبرة عل���ى الورق لكن 
م�ساحته املرئية اكرب بكثر حيث تنجذب 
اليه العيون بعيدًا ع���ن امل�ستوى الثقايف 
او ع���ن حمي���ط الق���راءة وقد فطن���ت لهذا 
الم���ر بع�ص ال�سحف الت���ي تتعاطى معه 
لكي يت�س���در �سفحاته���ا الوىل او يكون 
املو�س���وع الرئي�سي يف عرف ال�سحافة/ 
وبعي���دًا ع���ن ال�سف���اف و ال�سطحية التي 
ت�سل ح���د ال�سذاجة لبع�ص ما نطالعه من 
اعمال ت���كاد ت�ستم وت�سخر م���ن كل �سيء 
مبا فيه اليجابي وت�سع اجلميع مو�سعًا 
للتندر املفرغ من عم���ق التحليل الواعي، 
جند موؤيد نعم���ة وقد ا�سرت�سل يف قراءة 

معمق���ة مفعمة باجلد، رغ���م خبث او قبح 
او ب�سا�س���ة �سخو�س���ه الذين ت���كاد تعرف 
بع�سهم مبج���رد تاأمل تلك اخلطوط وتلك 
التقاطيع.. لكنك تبت�سم على كل حال امام 
تلك الكوميديا ال�س���وداء او ترتعب، امام 
تل���ك احلقيقة التي ترتب�ص به���ا الدوائر. 
واذ ير�س���م بع����ص النا�ص بوج���وه بليدة 
او متبل���دة الحا�سي����ص جت���د �سخو�س���ه 
وق���د انفج���ر �سراحتهم ليق���رع �سمعك او 

�سراخه���م م���ن خيب���ة ام���ل او ت�سم���روا 
امام ارهابي يقط���ع الروؤو�ص، او �ساروا 
حامل���ن جن���ازة ملي���ت جل����ص يف تابوته 
لتمت���د يده اىل جيب م�سيعي���ه، وتلك هي 
بليتنا حيث مات نظام الطاغية او ادعينا 
ذلك لك���ن يده تعبث بخرن���ا وم�سرنا.. 
اذن عمل���ت ر�س���وم موؤي���د نعم���ة لتك���ون 
مل�سق���ات �سيا�سية يومية لواقع يجب ان 

نتحكم به دون �سوانا.

م�ؤيد نعمة.. الفن الذي احت�ى ال�سيا�سة  
�صعيد ح�����ص��ن  ط���ال���ب 

تع���ود عالقت���ي بالفن���ان الراح���ل موؤيد 
نعم���ة اىل ع���ام 1981 عندم���ا �ساركن���ا 
مبعر����ص للمل�سقات اجلداري���ة اآنذاك 
وكانت تقيم���ه دائرة الفنون الت�سكيلية 
للف���ن  الوطن���ي  املتح���ف  قاع���ة  عل���ى 
احلديث يف الباب ال�سرقي-حيث كانت 
القاعة الوحيدة حينها- وكنت قد نفذت 
لوحت���ي با�سل���وب اأق���رب للكاريكات���ر 
وفزت حينها باجلائزة الثانية... حيث 

قابلني الراحل وقال يل:    
)ا�سلوبك حلو؟هل تر�س���م الكاريكاتر 
بالنف���ي..  فاجبت���ه  ال�سحاف���ة؟(  يف 
وا�ستط���ردت: ولكني م���ن اليوم �سوف 
حمرتف���ًا  ر�سام���ًا  اك���ون  ان  اح���اول 

للكاريكاتر…
كلي���ة  يف  طالب���ًا  حينه���ا  كن���ت  امله���م 
الفن���ون.. ولك���ن مقابلت���ي م���ع الفنان 
موؤيد نعمة حينها منحتني دفعة كبرة 
كي احرتف الر�سم الكاريكاتري حيث 
و�سع���ت ر�س���وم موؤي���د نعم���ة ب�سم���ة 
اأم���ام عيني وبدات ابح���ث عن ا�سلوب 
يخ�سن���ي لكي يك���ون ب�سم���ة وا�سحة 
كم���ا كان ا�سل���وب موؤي���د نعم���ة عظيما 
لف���ن عراق���ي اأ�سي���ل يف جم���ال يحاول 
�ساحبه اأن ي���زرع الب�سمة و�سط اأكوام 
القه���ر الذي كان قا�سي���ًا على العراقين 
من���ذ الأزل .وبال�س���ك فق���د عان���ى ف���ن 
الكاريكات���ر كث���رًا ويكف���ي ان الفنان 
الراحل �ساألت���ه يومًا:م���اذا ح�سلنا من 
ف���ن الكاريكات���ر بعد كل ه���ذه ال�سنن 

وماذا �سوف نخلف لطفالنا؟
- فاأجابن���ي ب�سرع���ة البديه���ة املعهودة 

لديه:اكتب عندك )منحني بلدي �سعف 
النظر..وك���رة القه���ر.. وفراغ اجليب 
يف بداي���ة ونهاي���ة كل �سه���ر... و�سوء 
العالقة م���ع امل�سوؤول ال�سابق واحلايل 
فنح���ن  اأبين���ا  ام  واملنتظر..و�سئن���ا 
نر�س���م ونكت���ب ونب���دع وه���م يقتن���ون 
الدرر..ونتعرى ليلب�ص غرنا النفي�ص 

املعترب(.
تذكرت كالمه ه���ذا وانا اأ�ساهد وا�سمع 
ما اآلت اليه حال بالدي واملثقف بالذات 
ال���ذي اأ�سب���ح �سحي���ة تنتظ���ر جالدها 
يف اي���ة حلظ���ة ك���ي يف���رغ ر�سا�س���ات 

حق���ده ب���ن عيني���ه.. او يخطف���ه القدر 
جث���ة  لي�سب���ح  امل���وت(  امل�سمى)ف���رق 
جمهولة تبحث عنه���ا املالين بالرم�ص 

معلوم.
كان املرحوم)موؤي���د نعم���ة(... موؤي���دًا 
والب�سم���ة  العراقي���ة  املدر�س���ة  لفك���رة 
العراقية يف جمال الر�سم الكاريكاتري 
فق���د كان ير�سم ويتكلم ويتاأمل على هذا 
الأ�سا����ص ك���ي تظه���ر وتتول���د الب�سمة 
العراقي���ة اخلال�س���ة الت���ي ت�ستنه����ص 
الواقع العراقي بكل ب�ساطته وعاطفته 
التعب���ر  �س���يء:يف  كل  يف  اجليا�س���ة 

ع���ن فرحه وحزن���ه.... ودميومة اآهاته 
امل�ستم���رة ع���رب التاريخ وكي���ف ي�سنع 
م���ن حلظ���ة الأمل موقف���ًا �ساخ���رًا ومن 
حلظ���ة الف���رح ماأ�س���اة حقيقي���ة للتندر 
عل���ى واق���ع الن�س���ان امل�سح���وق وهو 
يف  امل�سوؤول.اأوبالعك����ص  يواج���ه 
عملي���ة تبادلية ف���رى كال يح�سد الآخر 
.امل�سوؤول يح�سد املواطن الب�سيط لنه 
له���م ل���ه �س���وى ان يعي����ص! واملواطن 
يح�سد امل�سوؤول على جيبه املالآن برزم 
العم���الت الجنبي���ة وه���ي تتناث���ر بن 

زوايا وطيات مالب�سه.

يف ع���ام 1995 التقي���ت يف طرابل����ص 
العرب���ي  الكاريكات���ر  فن���ان  الغ���رب 
الليب���ي حمم���د ال���زواوي وكان حينها 
ي�سك���و م���ن اأو�س���اع الفن���ان العرب���ي 
وفن���ان الكاريكات���ر بالأخ�ص وتعامل 
احلكوم���ات ال�سمولي���ة معه...وفج���اأة 

قطع حديثه و�ساألني:
كيف هي احوال ))نعمة((؟
فقلت له تق�سد موؤيد نعمة؟

فاأجابني:انا اعلم بانه مل يكن )موؤيدًا( 
من النظام عندكم ولكنه بالتاأكيد)نعمة( 
كان  مثلم���ا  ولل�سع���ب  وللثقاف���ة  للف���ن 

ومازال مثقفو العراق نعمة للعرب. 
نعم لقد كان فنانن���ا الراحل مدر�سة يف 
الفن ال���ذي يحاول جهده ان يحفر ا�سم 
الكاريكاتر العراقي على لوح التاريخ 
كي يكون ا�سلوبًا متفردًا لزعاج الذين 
ليري���دون اح���دًا ان يعار�سه���م وه���م 
يبط�س���ون بال�سع���ب ويحاول���ون قهره 
لياأت���ي دور الذي���ن يذكرونهم بان هناك 
طريق���ة لتحمل ه���ذا القه���ر بالبت�سامة 
فرى الفنان يتحمل كل �سيء يف �سبيل 
ا�ستمرار الب�سمة يف الأقل داخل القلب 
ومقاوم���ة انك�س���ار ال���روح التي حاول 
حتطيمه���ا.. يف  اليغ���ال  الكث���رون 
ان كان عل���ى م�ستوى النظ���ام.. اوبعد 

�سقوط النظام!!
نعم لقد كان املرح���وم موؤيدًا لكل �سيء 
جمي���ل ومب���اركًا ل���كل �سيح���ة �ساخرة 
م���ن و�سع �س���اذ لقد كان نعم���ة فقدناها 
وث���روة �ساعت من بن ايدينا يف وقت 

اإحتجناها كثرًا.

كان املرح�م
)م�ؤيد نعمة(... م�ؤيدًا 

لفكرة املدر�سة العراقية 
والب�سمة العراقية يف جمال 

الر�سم الكاريكاتريي فقد 
كان ير�سم ويتكلم ويتاأمل 

على هذا االأ�سا�ش كي تظهر 
وتت�لد الب�سمة العراقية 
اخلال�سة التي ت�ستنه�ش 

ال�اقع العراقي بكل 
ب�ساطته وعاطفته اجليا�سة 

يف كل �سيء
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العدد )1659( 
السنة السابعة 
الخميس )19( 

تشرين الثاني2009

يتبناه���ا  �سيكولوجي���ة  حكم���ة  ثم���ة 
تق���ول:  النف�س���ي،  الع���الج  حمرتف���و 
))احلقيقة ت�سفي النفو�ص، فاإذا ما اأردَت 
من النا����ص اأن يتطه���روا – ولو جزئيًا 
– م���ن همومهم و�سراعاتهم، فاجعلهم 
ذواته���م  بحقائ���ق  "ي�ستب�س���رون" 
والع���امل((. وق���د تبن���ى )موؤي���د نعم���ة( 
ه���ذه احلكم���ة اإىل اأق�ساه���ا يف مي���دان 
فنه العاقل/ ال�ساخر من ع�ساب العنف 
واملت�سام���ن  ال�ستب���داد،  وبارانوي���ا 
مبرح معتم م���ع النبل الب�سري املحكوم  

باملطاردة والت�سييق واخلنق!
لوح���ة  اإل  ير�س���م  مل  نعم���ة(  )موؤي���د 
ب�سي���غ  قدمه���ا  واح���دة،  كاريكاتري���ة 
ع���رب  متنوع���ة ج���دًا، ومبتك���رة ج���دًا، 
عق���ود ع�سرة من التجرب���ة ال�سخ�سية 
والفل�سفي���ة والفني���ة وال�سيا�سية، لأنه 
بب�ساط���ة مل يق���در اأن يخونه���ا وير�سم 
غره���ا. ولنق���راأ م���ا ب���ن �سط���ور هذه 
اللوحة/الر�سال���ة، وه���ي تخاط���ب من 
يتمع���ن فيه���ا: ))ي���ا �سديق���ي املتلقي..
انظ���ْر معي اإىل الع���امل، اإنه مكان رديء 
جدًا ومتناق�ص ج���دًا. فالقبح يع�سع�ص 
والك���ذب  اجلم���ال،  احتم���الت  و�س���ط 
يغط���ي م�ساح���ات ال���كالم، والظلم ينام 
قري���ر الع���ن يحل���م مبكا�س���ب جديدة، 
وال�سادي���ة متار����ص �ساديته���ا ب�سم���ر 
بال���دم  مكتظ���ة  البيئ���ة  حت���ى  مرت���اح، 
والبارود واجليف والآث���ام! ومع ذلك، 
ح���دْق مع���ي بعمق، ف�س���رتى اأن���ه عامل 
قابل للتغير، غر ع�سي اأو ممت�نع عن 
الإ�سالح، يحت���اج اإىل خطوتك الأوىل، 

اإىل انتفا�ستك الأوىل!((.
ه���ذه اللوح���ة الوحي���دة والدائمة التي 
اأدم���ن ر�سمه���ا )موؤيد نعم���ة(، اأ�سبحت 
لها وظيف���ة اجتماعية يومية يف نفو�ص 

اآلف املنتظري���ن له���ا، اإذ اأم�ست حتقق 
يتاأمله���ا  مل���ن  خاطف���ًا  نف�سي���ًا  �سف���اءًا 
)ومهما تكررت م���رات تاأمله لها(، عرب 
اأربعة ميكانزم���ات ل�سعورية متار�ص 
تاأثرًا عالجي���ًا اآنيًا مده�س���ًا لأعرا�ص 
الياأ����ص والك���رب لديه، ولعله���ا امتدت 
يف اأعماقن���ا لتمنحن���ا �سالب���ة تكيفية 

بعيدة املدى: 
 )1( التوحد

يهت���ف العق���ل الباط���ن املت���اأزم باأعلى 
�سمته: ))ه���ذه اللوحة تق���ول ما اأريد 
قول���ه اأنا. هي عقلي الناطق ووجداين 
ال�ساك���ت. اإنها تتوحد ب���ي! اإذن، ل�سُت 
خم�سيًا اإىل ه���ذا احلد. ل�سُت غائبًا اأو 

مغيبًا اإىل هذا احلد. اأنا موجود!((. 
)2( تقا�سم الإح�سا�ص بالذنب

يهم����ص العقل الباطن )الآث���م( لنف�سه: 
))ح�سن���ًا، ه���ذه اللوح���ة تثب���ت باأنني 
ل�ست الوحيد الذي يعرف اخلطايا ول 
يكافحه���ا. هن���اك اإذن م���ن اأتقا�سم معه 
اإح�سا�س���ي بالذنب جت���اه �سلبيتي ول 

فاعليتي. هذا يجعل معاناتي اأقل!((.
)3( التكوين العك�سي

يعب�ص العق���ل الباط���ن اأول الأمر اأمام 
اللوح���ة، وتغ���رورق عين���اه بالدموع، 
لكنه يهم�ص ل�ساحبه )العقل الظاهر(: 
))اإ�سحْك، اأو ابت�سم على الأقل، واترك 
الب���كاء يل. اأن���ا م�س���وؤول ع���ن جت���رع 
�سم���وم حزنك وخيباتك كله���ا، اأما اأنت 
فم�سوؤول عن التخفيف عني قلياًل، باأن 

تبدو متما�سكًا ومرحًا..و�ساحكًا!((.
)4( التطهر بتقزمي ال�سر

املُ�ست�َ�ل���ب  الباط���ن  العق���ل  يندف���ع 
لتفريغ اأ�س���د انفعالته احلبي�سة اأ�سى 
وعمقًا وجدية، عرب م�ساهدة اأ�سبابها 
جم�سمة وم�سخ�سنة يف لوحة اأمامه، 

تع���ري نف�سه���ا، وت�سخ���ر م���ن اآثامها 
وحمقه���ا، فيهل���ل م�ستب�س���رًا: ))اأيه���ا 
ال�س���ر، ها اأن���ت الآن خل���ف ق�سباين، 

ُمنت�َهٌك، ُم�نت�َ�ق����صٌ منك. نعم، اأعرتُف 
ب�سلطان���ك عل���ى حياتي، لكنن���ي الآن 
اأف�سحك، اأقّزمك، اأث���اأر منك، واأ�سرتد 

حقي ول���و بخطوط ت�سط�ّ���ر حقيقتك 
على الورق!((.

لقد خطا )موؤيد نعمة( بوعيه اجلمايل 
التنوي���ري اأبع���َد م���ن وع���ي اللحظ���ة 
التاريخي���ة املظلم���ة التي طوقت���ه، اإذ 
رغم غياب���ه الفيزيقي املبكر عن هواء 
باللتح���اق  اأفل���ح  اأن���ه  اإل  الع���راق، 
العراقي���ة،  الثقاف���ة  بذاك���رة  الأب���دي 
بو�سف���ه مروجًا اأمين���ًا لأيديولوجية 
)لي�ص اأمامك اأيه���ا الإن�سان املعذب اإل 
اأن تر�س���م ال�سر واحلم���ق، ثم ت�سحك 

منهما حتى تت�سيدهما(.
اإن رحيل���ه العبث���ي ج���دد فين���ا �سوؤاًل 
فل�سفي���ًا مري���رًا، كث���رًا م���ا �ساك�سن���ا 
يف اأغل���ب مراحل حياتن���ا ال�سخ�سية 
والفكري���ة مبواجه���ة لغ���ز الوج���ود: 
كيف ميكن ملوؤي���د نعمة )اأو لأي مبدع 
للجم���ال واحلقيقة( اأن يخ�س���ع ملبداأ 
كائ���ن  كاأي  البيولوج���ي،  النطف���اء 
ع�س���وي اآخ���ر يف ه���ذا الك���ون؟ كم���ا 
جدد لدينا مفارق���ة اأن العظماء ل ُيق�ّر 
بعظمته���م اإل بع���د رحيله���م، ذل���ك اإن 
الدراك الب�س���ري م���ا ي���زال )يحتاج( 
قد�سي���ة  بو�سف���ه حلظ���ة  امل���وت  اىل 
�سادم���ة، جتعل���ه ي�ست���درك غفلته عن 
التمحي����ص بحقائ���ق حياتي���ة، كانت 
�ساطع���ة ومبتن���اول تفك���ره قبل تلك 
جل�س���ات  كث���رًا  اللحظة.�سنفتق���د 
عالج���ك الكاريكات���ري اليومي معنا 
ي���ا )فنان ال�سعب(، لكنن���ا تعلمنا منك 
تنحن���ي  ل  اأن  اأردَت  ))اإذا  الدر����ص: 
اأيها الإن�سان املقهور، فال تهدْر طاقتك 
بح���ركات فائ�س���ة، ب���ل كث����ْف بوؤ����ص 
العامل يف لوح���ة �سغرة اأو يف فكرة 
مرك���زة، و�ستج���د اأن���ك الأق���وى لأنك 

الأعرف!((.

فار�س كمال نظمي

الكاريكاتري فن احلكمة

ًا نف�سيًا؟  هل كان )م�ؤيد نعمة( معالجِ

موؤيد نعمة مع جمموعة من زمالئه يبدو بينهم بربن، خ�سري احلمريي، عبد الكرمي ال�سعدون
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تشرين الثاني2009 اذا م���ا تاأملن���ا خطاب���ات الثقاف���ة العراقية 
مبختل���ف ا�سكالها منذ التا�س���ع من ني�سان 
قدرته���ا  وتفح�سن���ا  الآن،  اىل   2003
عل���ى مواكب���ة احل���دث وك�س���ف اعماق���ه، 
فانن���ا �سنق���ع عل���ى خط���اب )موؤي���د نعمة( 
بو�سف���ه واح���دا من ب���ن اه���م اخلطابات 
التي توجه���ت للقب�ص على جم���رة الواقع 
والرتفاع بها اىل افاق م�سافة من الر�سد 
والك�س���ف والتاأوي���ل، مبا ي�سي���ف ملهمات 
ف���ن الكاريكات���ر مهمات جدي���دة، حا�سمة 
يف قدرتهاعل���ى ر�س���د امل�سه���د والن�سغال 
بتناق�ساته املوؤ�سي���ة، حا�سمة بامكانياتها 
عل���ى اع���ادة انت���اج الواقعة وه���ي ت�سغل 
ف�ساءها الثقايف، متتليء به وتفي�ص على 

حقول عدة جماورة.
موؤي���د نعمة يعاين، ير�سم، ينتج لقطة ذات 
منح���ى درامي حمكم، تتوج���ه مبا مييزها 
من احكام وما تتمتع به من ا�سلوب لر�سد 
تن�سغ���ل  احل���دث وادراك بواطن���ه وه���ي 
بال�سيا�س���ي بو�سف���ه اطارا يرع���ى امل�سهد 
ويح���رك تفا�سيله، ذل���ك ما يوؤك���ده ادراك 
الفنان وقد م���رن نف�سه عقودا طويلة حتى 
و�س���ل اىل اللحظة الفا�سلة حلظة التا�سع 
م���ن ني�سان 2003، مبا خلفته من حتولت 
وم���ا نت���ج عنه���ا م���ن ه���زات واخت���اللت. 
كاأن الفن���ان، وقد حدق بتناق�س���ات امل�سهد 
خا����ص  اللحظ���ة،  تل���ك  قب���ل  الجتماع���ي 
مترين���ه الطوي���ل يف درا�س���ة ال�سخ�سي���ة 
العراقية، من منظ���وره اخلا�ص، للوقوف 
عل���ى تناق�ساتها عرب ك�سف دخيلتها، وهي 
املهم���ة العم���ق لف���ن الكاريكات���ر، لينتج 
ع���رب )طب���ق ال�س���ل( مالم�سة ث���رة حلدث 
ي���كاد يك���ون، ل���ول ق���درة الف���ن، عار�س���ا، 
لكنه ي�س���اغ، يف برهان على طاقة اللوحة 
وق���وة ممكناته���ا، ببالغة عالي���ة، ل تعمل 
عل���ى مطابقته���ا ملقت�س���ى الواق���ع بقدر ما 
ت�سع���ى اىل قراءة �سادمة. م���ن هنا ي�سكل 
خطاب موؤي���د نعم���ة الكاريكاتري واحدا 
م���ن خطابات املواجه���ة يف وقت لذت فيه 
خمتل���ف الكلم���ات و�سمتت، ان���ه ل يكتفي 
بتحني���ط اللحظ���ة الزمني���ة العار�س���ة يف 
م�ساح���ة تاأملية، بل يعم���ل على ربطها مبا 
تتب���ع من���ه وما ت�سع���ى اليه، ليتج���اوز فن 
الكاريكات���ر بذلك، وم�ست���ه ال�ساخرة اىل 
حلظ���ة وع���ي ت�سه���م يف ا�س���اءة امل�سه���د، 
وهي تختزل الكث���ر من القول على الرغم 

من اعتمادها هي الخرة على الكلمات.
العراق���ي  اجل�س���د  اع�س���اء  تب���دو  هك���ذا 
املقطع���ة، اذا م���ا دخلنا اىل اللوح���ة، نهرا 
يتح���رك على موج���ه زورق وحي���د بثالثة 
ا�سخا����ص: الم والب وابنهم���ا، فاىل اين 

ايها العراقي؟
قط���رة دمع تت�ساقط م���ن روح اللوحة، من 
اعم���اق قلبه���ا ال�سامت لتن���زل على وجنة 

الب الذي يوا�سل دفع الزورق.
موؤي���د  فيه���ا  علمن���ا  الت���ي  احلي���اة  انه���ا 
نعم���ة، نحن البن���اء الكبار ل���� )جملتي( و 
)املزم���ار(، معن���ى ان يغم�ص الطف���ل فينا 
عينيه على حلم اللوحة القادمة. فهل يبدو 
م���ن املح���زن ان تعي����ص لوحة موؤي���د نعمة 
الواقعة، بتفا�سيلها املرة، وهي تعمل على 
التقاط �سظايا احلياة با�سابعها اجلريحة 
بع���د ان ت�سمي، بجراأة مبدعة، مال ي�سمى 

من عنف وموات؟
واذا كنا قد غ�سلنا وجوهنا الطفلية مبياه 
الر�سوم البعيدة مياه املعنى الذي مر مثل 
ظل خاطف يف �سماء مدار�سنا البتدائية، 
لنفت���ح عيونن���ا وق���د �سرن���ا اب���اء بعد ان 
اجهدتن���ا رياح احلروب واثقل���ت كواهلنا 
نه���ر ال�س���الء  خط���وات الربع���ن، عل���ى 
املحروقة واملقطع���ة، فعلى اي معنى يفتح 

ابناوؤنا عيونهم؟
ذل���ك ال�س���وؤال ال���ذي يب���دو الي���وم حمركا 
لن�سط���ة احلي���اة العراقية وه���ي تخو�ص 
بزورق وحيد نهر ال�سالء املدماة، فيكون 
خيار اللوحة عندئذ من�سجما مع ما ا�س�سه 
موؤي���د نعم���ة يف دواخلن���ا، مثلم���ا يك���ون 
ه�سي���م امل�سهد داخل اللوحة فر�سة ملعاينة 
الفعال يف ذروتها احلا�سمة: افعال املوت 

وافعال احلياة.
تتح���رك القطرة ب���ن ا�ساب���ع موؤيد نعمة: 
قط���رة املطر، وقط���رة الدم، وقط���رة الدم، 
وقطرة احلياة، منتقل���ة اىل �سماء اللوحة 
وقد القي الرا�ص مقطوعا على ار�سها وهو 
يحدق مت�سنجا بغيمة الدميقراطية القطرة 
عالق���ة يف م�ساحة ال�سخري���ة احلزينة بن 
الغيم���ة وفم الرا����ص املفتوح، فيم���ا تت�سع 
برك���ة ال���دم حت���ت الرقب���ة وت���كاد تفي����ص 
خارج الط���ار لتمحو بحقيقته���ا ال�سارمة 
مراوغ���ة العنوان���ات ال�سحفي���ة واوه���ام 
التحليل التي تغرق فيها مو�سوعاتها كلما 

تعقد امللف العراقي وت�ساعدت وتائره.

م�ؤيد نعمة
لوؤي حمزة عبا�س 

ي�صكل خطاب موؤيد نعمة الكاريكاتريي 
واحدا من خطابات املواجهة يف وقت الذت 

فيه خمتلف الكلمات و�صمتت، انه ال يكتفي 
بتحنيط اللحظة الزمنية العار�صة يف 

م�صاحة تاأملية، بل يعمل على ربطها مبا 
تتبع منه وما ت�صعى اليه
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ورحيل الفن���ان املبدع موؤي���د نعمة بهذه 
الطريق���ة املفاجئ���ة واملفجع���ة يج���ب اأن 
نتوق���ف عن���ده طوي���الآ .. لأن���ه ي�سعن���ا 
جميع���ًا مبواجهة �سوؤال كب���ر من نوع؛ 
ترى من يدفع ثمن هذا الرحيل هل وحده 
الفن���ان يدف���ع فات���ورة م�س���ره برمته���ا 
الع���دم ثمن���ًا لندح���ارات �سيا�سي���ة  اإىل 
بحيات���ه  وع�سف���ت  و�ساغت���ه  اأنتجت���ه 
فيم���ا بع���د لأكر م���ن ثالثة عق���ود؟ اأم اأن 
الندح���ارات ال�سيا�سي���ة تل���ك كانت ثمنًا 
بخ�س���ًا و كافيًا لنهاء حي���اة الفنان موؤيد 
نعم���ة ؟! .. من جهة اأنه ينتمي اىل جيلنا 
جيل ال�سبعين���ات .. جيل الي�سارين من 
الفنان���ن والأدب���اء والكت���اب واملثقف���ن 
الذي���ن خذلته���م ال�سيا�س���ة ب���ن مطرق���ة 
النظ���ام الدكتات���وري القمعي���ة و�سندان 
ال�سب���ل الت���ي تقطعت بهم داخ���ل الوطن 
الالوطنية،ه���ذا  اجلبه���ة  انف���راط  بع���د 
اجليل هو جيل موؤيد نعمة .. هذا اجليل 
الذي ل يتقبله ل النظام الدكتاتوري ول 
املعار�س���ة الي�سارية التي ف���رت بجلدها 

وجليدها..
ه���م  جيل���ه  واأبن���اء  نعم���ة  موؤي���د  كان    
اأبط���ال املحن���ة احلقيقية الدامي���ة الذين 
توزعته���م جبهات احل���روب واملعتقالت 
ال�سيا�س���ي  والت�سقي���ط  والنته���اكات 
اإذا  بالإع���دام  التعه���دات  اآلف  وتوقي���ع 
ثب���ت تعاطيه���م ال�سيا�سة .. ه���ذا اجليل 
هو ال���ذي كان يف واجهة امل�سهد الثقايف 
الع���ذاب  م�سه���د  واجه���ة  ويف  والفن���ي 
الوق���ت كان موؤي���د  ذل���ك  .. يف  الدام���ي 
نعمة واأبناء جيله يعدون العدة ملواجهة 
ج���رف  ال���ذي  الدكتات���وري  الطوف���ان 
البلد بخ���رة فنانيه ومثقفي���ه واأدبائه.. 
يف ذل���ك الوق���ت كان���ت فيه حث���الت من 
فنان���ن بعثي���ن و�سيوعي���ن يتمتع���ون 

بزم���الت درا�سي���ة م���ن اأحزابه���م حينما 
ت اأكادميية الفن���ون با�سم البعثين  جررُّ
ج���ت حثالت من  وحزبه���م الفا�سي وخرَّ
دكات���رة ل ميلك���ون غر �سف���ة رفاق يف 
احلزب..وحينم���ا كانت جلن���ة الزمالت 
يف احلزب ال�سيوعي حتتكرها وت�سيطر 
عليه���ا بع����ص العوائل ومنح���ت زمالت 
تل���ك  اأ�سم���اء  غ���ر  يحمل���ون  ل  لأنا����ص 
العوائ���ل .. كان موؤيد نعمة واأبناء جيله 
اأم���ام مف���رتق طرق مظلم���ة اأم���ا الذهاب 
اإىل جبه���ات القت���ال دفاع���ًا ع���ن ج���الدي 
الثقاف���ة والف���ن واإم���ا اأن ت�سحقهم ماكنة 
الإع���الم احلربي���ة واإما اأن ي���زج بهم يف 

املعتق���الت .. وق���د تعر����ص العديد منهم 
لالعتق���ال ومنه���م كات���ب ه���ذه ال�سطور 
حيث حكمت عليه حمكم���ة الثورة �سيئة 
ال�سي���ت ع�سرة �سن���وات .. وهن���ا اأدون 
مقطع���اآ من مق���ال كتب ع���ن موؤي���د نعمة 
يف موق���ع عراق���ي 8 كان���ون اول 2005 
با�سم توفيق التميمي :)) واأنت تقاوم .. 
�سوهوا تخطيطات���ك .. اأوقفوا رع�ساتك 
امل�ساك�س���ة .. وا�سطحبت حقيبة املقاتل 
.. جن���دًي يف اخلط���وط الأمامية املهلكة 
يف الفرق���ة العا�س���رة .. يط���اردك مل���ف 
�س���ري م�سبوه للفن���ان (( .. هل ي�ستحق 
فنان متعدد املواهب مثل موؤيد نعمة هذا 
امل�سر؟! �سوؤال اأوجه���ه اإىل كل حثالت 
ال�سيا�س���ة التي ع�سف���ت بالبلد وتع�سف 
ب���ه الآن واىل كل حث���الت الفن والثقافة 
م���ن فنانن واأدب���اء بعثي���ن و�سيوعين 
اأمل ي�ستح���ق الفن���ان موؤي���د نعم���ة وه���و 
ال�سراميك���ي الالم���ع اأن يك���ون اأ�ست���اذا 
مل���ادة ال�سرامي���ك يف اأكادميية الفنون ؟ 
األ ي�ستح���ق موؤيد نعم���ة اأن يح�سل على 
زمال���ة م���ن احل���زب ال�سيوع���ي لتطوير 
اأدواته التي يقارع به���ا الدكتاتورية ؟اأم 
اأنه���ا ال�سيا�س���ة التي دا�س���ت بحذائها كل 
القي���م وحولت البل���د اإىل م�ستنق���ع اأنتم 
مياه���ه الآ�سن���ة الآن .. اأم لأن موؤيد نعمة 
مل يّحول احل���زب ال�سيوعي يومًا ما اإىل 
وليم���ة عوائل كي مي�س���ح يديه منها بعد 
ما ُي�سب���ع رغباته الدنيئ���ة !! .. من منكم 
ذاق طعم العذاب وال�سطهاد والتهمي�ص 
داخ���ل  والع���زل  والت�سقي���ط  والإلغ���اء 
الوطن امل�ستباح غرن���ا نحن جيل موؤيد 

نعمة ؟
واأن���ا اأحت���دث ع���ن الفن���ان موؤي���د نعم���ة 
.. فاأن���ا اأحت���دث ع���ن زميل درا�س���ة اأربع 
يف  زمي���ل  و  الأكادميي���ة  يف  �سن���وات 

احت���اد ال�سبيبة الدميوقراط���ي العراقي 
ورفي���ق يف احلزب ال�سيوع���ي.. و�سنو 
يف اخلدمة الع�سكرية وجبهات احلروب 
الت�سكيلي���ة  احلرك���ة  يف  زمي���ل  ..و 
العراقية..وعندم���ا اأري���د اأن اأق���راأ رحيل 
الفنان موؤيد نعمة فاأق���راأه قراءة مغايرة 
غر القراءة التي رافقت رحيله .. قراءة 
فه���و   .. املواه���ب  بفن���ان متع���دد  تلي���ق 
�سراميكي من الط���راز الرفيع واأول من 
وظ���ف ال�سرامي���ك يف ف���ن الكاريكاتر 
يف املنطق���ة والثالث يف الع���امل ب�سهادة 
اأ�ست���اذه الفن���ان الراح���ل اإ�سماعيل فتاح 
ال���رتك .. وه���و م���ن املوؤ�س�س���ن ملدر�سة 
بغداد لف���ن الكاريكاتر واختر يف اأكر 
من جلنة عربيًا ودولي���ًا لتحكيم الأعمال 
يف معار����ص الكاريكات���ر وحائ���ز عل���ى 
جوائز حملية و عربية و عاملية و م�سمم 
اأف���الم كارت���ون متحرك���ة وم�سم���م كتب 
ور�س���ام اأطفال من الدرجة الأوىل ومنفذ 
�سيناريوه���ات .. ومل يك���ن جم���رد ر�سام 
يف جري���دة طريق ال�سع���ب مثلما يحاول 
الآخرون تقدميه مبنا�سبة رحيله .. هذه 
املنا�سب���ة التي اأ�سبح���ت فر�سة للتبجح 
موؤي���د  الفن���ان  رحي���ل  عل���ى  واملزاي���دة 
نعم���ة.. ه���ذا الفنان ال���ذي غادرن���ا بهذه 
الطريقة املفجعة وهو حامل معه اأفكاره 
وم�ساريعه واأوراقه وطينه وهو اخلارج 
توًا من ذلك الطوف���ان ومل يزل م�سحوذًا 
ومتوق���دًا .. وكان حل���د حلظ���ة رحيل���ه 
م�سروعًا كبرًا لفنان �سبح �سد التيارات 
وامل�سالح  والنك�س���ارات  والنهزام���ات 
لأف���كاره  اأمين���ًا  وبق���ى   .. ال�سخ�سي���ة 
ومبادئ���ه وقريب���ًا من �سعب���ه وهمومه .. 
ومل يتخلى يومًا عن حمل اأدواته ملقارعة 
الدكتاتوري���ة وم���ن ثم مقارع���ة الإرهاب 
.. ه���ذا ه���و املجد احلقيقي ال���ذي �سنعه 

موؤي���د نعم���ة لنف�سه وفن���ه ومل مينحه له 
اأح���د !! لق���د كان احل���زب ال�سيوعي ذاته 
يقات���ل البعثي���ن بر�سوم���ات موؤيد نعمة 
.. عل���ى حد تعبر الفنان قا�سم ال�ساعدي 
.. قبل اأن يخذل���ه اجلميع وي�سل وحيدًا 
وعندما مل يجد اأحدًا يتحد معه احتد مع 

نف�سه ومع اأدواته ومع فنه .. 
غ���ر  البل���د  ه���ذا  م���ن  ومل يج���ن �سيئ���ًا 
املكاب���دات والع���ذاب واحلرم���ان .. فمن 
ي�ستم���ع للق���اء اإذاع���ة الع���راق احل���ر مع 
زوجته يف باب اأجيال يح�ص من نرباتها 
احلزينة بذلك العذاب والنكد واحلرمان 
ال���ذي كان يحيط مبوؤي���د نعمة حتى بعد 
�سق���وط الدكتاتورية وجمي���ئ املعار�سة 

الي�سارية !!
و اأن���ا يف وداع الفنان ال�سديق والزميل 
والرفي���ق فنانن���ا املب���دع موؤي���د نعم���ة .. 
اأق���ول ل���كل الذين يبك���ون موؤي���د الآن .. 
اأنت���م الذي���ن  اأنت���م الذي���ن خذلتم���وه .. 
�ساهمت���م يف عذاب���ه وحرمان���ه .. اأنت���م 
الذي���ن عجلتم يف رحيل���ه املبّكر واملفجع 
هذا .. اأنت���م الذي���ن كان بامكانكم اإنقاذه 
ي���وم تركتموه وحيدًا.. اأنت���م الذين كان 
بامكانك���م املحافظ���ة علي���ه .. موؤيد نعمة 
غادرك���م به���ذه الطريق���ة املفجع���ة لأن���ه 
يف غفل���ة م���ن الزمن وجد نف�س���ه حماطًا 
ب���كل النا����ص الذين خذل���وه لثالثة عقود 
!! غادرك���م موؤي���د بهذه الطريق���ة املدمية 
لأن���ه ل يليق بك���م واأنتم ل تليق���ون به!! 
فه���ذا البلد ل ي�ستحقك ي���ا موؤيد واأنت ل 
ت�ستحق���ه !! فن���م قرير العن ي���ا موؤيد .. 
فالنا����ص الذين خذل���وك والنا����ص الذين 
عزل���وك وا�سطه���دوك جميع���ًا ه���م الآن 
يف موكب عزاءك ي���ا موؤيد !! ويودعوك 
�سوي���ة يف رحلت���ك الأبدي���ة .. فن���م قرير 

العن يا موؤيد !!

من يدفع ثمن الرحيل املبّكر للفنان م�ؤيد نعمة؟! 

زياد حيدر

 يخطئ من يعتقد �أن �لفنان موؤيد نعمة كان �سحية �لنظام �لدكتاتوري و�سنن عذ�باته 
فقط .. ب��ل �أنه كان �سحية و�سع �سيا�سي و منظومة �أحد�ث �سيا�سية ع�سفت بالبلد 
لأك��ر من ثالثة عقود .. وهو �لذي �أتت به �أف��كاره و�أدو�ته ومو�سوعاته �إىل و�جهة 

�مل�سهد �ل�سيا�سي و�لثقايف و�لفني .. 

كان موؤيد نعمة 
واأبناء جيله 
يعدون العدة 

ملواجهة الطوفان 
الدكتاتوري الذي 

جرف البلد بخرية 
فنانيه ومثقفيه 

واأدبائه
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ط����وال زم����ن م����ا بع����د ال�سق����وط كان 
ل����ك احل�س����ور الأك����رب والأمث����ل على 
الرغ����م من اأن ح�سورك فيما قبل هذا 
الزم����ن مل يك����ن باله����ن ، فاأنت املبدع 
يف كل ج����رة قل����م ويف كل انحن����اءة 
اأو تقوي�س����ة يف ر�س����م اأو حت����ى يف 
كلم����ة . قد عهدن����اك تكت����ب املقال تلو 
املق����ال ت�سويرا بدل م����ن احلروف ، 
وبع����د ان كنا يف زم����ن الطاغية نقراأ 
اجلري����دة م����ن ال�سفح����ة الأخ����رة ، 
�سرن����ا نق����راأ جري����دة امل����دى )وعذرا 
للت�سبيه( م����ن ال�سفحة اخلام�سة كي 
تطال����ع اعيننا اأول ما تطالع ر�سومك 
الناب�س����ة باحلي����اة والت����ي يعدل كل 
واح����د منه����ا مق����ال اأو اك����ر بكث����ر 
، مق����ال ي�س����رب بغ����ر ه����وادة عل����ى 
اأوتار اأحا�سي�سن����ا ومينحنا ال�سعور 
بالتف����اوؤل بالغ����د على الرغ����م من كل 
م�ساوئ اليوم ومعاناته ، فاأنت كنت 
بو�سلتن����ا اىل الغ����د ، وفنار التائهن 
ال�سيا�سي����ة  امل�سارب����ات  زخ����م  يف 
وت�سابك امل�سال����ح واحتقان املواقف 
الآني����ة و�سيق الأف����ق ، موؤيد ل اأقول 
وداع����ا )ه����ذه عب����ارة اقتب�سته����ا م����ن 
حمي الدين زنكن����ة وهو يوؤبن موؤيد 
�سامي( و�سميك موؤي����د قد �سبقك اىل 
الع����امل الآخر ولكن لي�ص بفعل جلطة 
كم����ا ح����دث مع����ك ب����ل بفع����ل ارهابي 
ا�ستهدفه يف الثالث ع�سر من م�ستهل 
هذا الع����ام ، ومل تكن تف�سله عن يوم 
النتخابات - التي مهد لها بكل خلية 
يف ج�سده - �سوى �سبعة ع�سر يوما 
وت�ساء امل�سادفة الغريبة ان يتذكرك 
املنون مبا ي�سبق النتخابات القادمة 
ب�سبع����ة ع�س����ر يوم����ا ، تل����ك م�سادفة 
غريب����ة، اأو رمبا غ����ر غريبة فكالكما 
موؤي����د وكالكما اأ�س�ستم����ا لعراق الغد 

ال����ذي مل يج����ىء بعد !! ولع����ل اأف�سل 
تخليد لذكراكما �سيكون بالعمل على 
تقريب زمن هذا املجيء بكافة ال�سبل 

والو�سائل .
موؤي����د .. ماذا اأق����ول ب�ساأنك ؟ قد كنت 
اأخ�س����ى علي����ك م����ن الإره����اب ، وكان 
جميع ا�سدق����اء املدى )قراء وكتاب ( 
ي�ساركوين خ����ويف وقلقي هذا ، لكن 
مل يخيل لأحد منا اأن كرات دم جامدة 
�ست�سبقهم اإليك ، رمبا تلك دعابة ا�سد 
ق�سوة من كل دعاباتك التي ارتكبتها 
يف ر�سومك ، دعابة قا�سية �ستجعلنا 
نفكر كل ي����وم ونحن نطالع ال�سفحة 
اخلام�س����ة م����ن جري����دة امل����دى : ه����ل 
ميار�����ص موؤيد �سدنا دعابة اأو مزحة 
اخرى م�سابه����ة لدعاباته التي حفلت 
به����ا ر�سوم����ه ، اأم اأن الأم����ر حقيقة .. 
حقيقة مرة كالعلقم علينا اأن ن�سدقها 
واأن ن�س����دق ب����اأن موؤي����د ق����د رح����ل ؟ 
اأم ان����ه �سيخ����رج يف الي����وم الت����ايل 
ب�سورة كاريكاتورية جديدة ت�سور 
موت����ه املزعوم تت�سدره����ا عبارة من 

عباراته ال�سهرة )ن�سر �سهوا( .
موؤيد .. ق����راء املدى وطريق ال�سعب 
وكافة ال�سح����ف التي تن�سر ر�سومك 
غالبا م����ا كانوا يتب����ارون فيما بينهم 
ك����ي يرتجم����وا ر�سوم����ك ويف�سحوا 
ع����ن معانيها ، كل ح�س����ب ما يرتئيه ، 
كما ل����و كانت ق�س�س����ا تتحدث باأكر 
م����ن لغة ورمز و�س����ورة ، فهذا يقول 
ب����اأن ال�سخ�����ص الواقف عل����ى اليمن 
)مثال ( ميثل فالنا من ال�سا�سة وهذا 
يق����ول ل اإن����ه ميث����ل ف����الن الف����الين ، 
ث����م يت�ساحك����ون لأن ف����الن الأول ل 
يف�س����ل ف����الن الث����اين يف ال�س����وء اإل 
قلي����ال ، ومثلهم اآخ����رون يتحاورون 
ح����ول حتريكة يد اأو غم����زة عن ، اأو 

ما�س����اء لهم الت�س����ور والتخيل ، مما 
يعك�����ص ب�س����دق لق����ب فن����ان ال�سعب 
اإذ اطل����ق علي����ك م����ن قب����ل اأك����ر م����ن 
ط����رف اأو جه����ة ولعل اأوله����م جريدة 
الطري����ق .. موؤيد ماذا اأق����ول اأي�سا . 
�ساأظل اأق����ول واأقول ولك����ن لن اأقول 

اأب����دا وداع����ا فاأنت ماث����ل يف خميالنا 
ال�سعب����ي ، واذا كان ال�سهي����د ناج����ي 
العلي ق����د ح�سي بال�سه����رة املنا�سبة 
فه����ذا ل يعن����ي باأنك اقل من����ه �سهرة ، 
ولع����ل الغد �سيلف����ت نظر من مل ينظر 
جي����دا الي����ك فتطبق �سهرت����ك الآفاق ، 

ول اأظ����ن من امل�ستبع����د اأن تتبنى دار 
املدى ن�س����ر ر�سوماتك يف كتاب ، كي 
يكون يف متناول دار�سي هذا النمط 

اجلميل من الفن.
فل����ك اخللود ي����ا موؤيد ل����ك اخللود يا 

فنان ال�سعب

م�ؤيد نعمة.. فنان ال�سعب .. لن نق�ل وداعا
ح�صني التميمي 
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مل نعت����د، ومل نهي����اأ لن نعت����اد، على ان 
ننظ����ر اىل ف����ن الكاريكات����ر بو�سف����ه 
اح����د فنون الطبق����ة العليا م����ن الفنون 
مل نعت����د عل����ى ان نتعامل مع����ه على ان 
ل����ه منزلة كمنزلة النح����ت او الر�سم او 
املو�سيق����ى، ل تبدو اعمال الكاريكاتر 
اعم����ال فني����ة بقيم����ة  )الفورني����كا( او 
)ن�سب احلرية(، ولحتى بقيمة اعمال 
من الدرج����ة العا�سرة من طبقة الفنون 
ف����ن  الكاريكات����ر  لن  رمب����ا  العلي����ا، 
�سحفي، �سريع يومي، مبا�سر ذو �سلة 
باحداث �سيا�سي����ة راهنة. تظهر لوحة 
الكاريكات����ر م����ع ال�سحيف����ة اليومي����ة 
م�س����ر  م�سره����ا  معه����ا،  وتنته����ي 
التنظي����ف،  اعم����ال  اىل  ال�سحيف����ة، 
او تغلي����ف الب�سائ����ع، او ن�سي����ان يف 
حافل����ة او مرتو او �سال����ة انتظار، يف 
ح����ن تتاأبد اللوح����ات واملنحوتات يف 
املتاحف او ت�سخ�ص يف �ساحات املدن 

الكربى متر عليها اجيال الب�سر.
و�سيل����ة الف����ن لي�س����ت ر�سالت����ه فق����ط، 
عل����ى نحو ما يقول مار�س����ال ماكلوان، 
فو�سيلته حتدد قيمته اي�سا. )الو�سيلة 
الكاريكات����ر  فلوح����ة  القيم����ة(،  ه����ي 
الت����ي تن�سى م����ع ال�سحيف����ة يف حافلة 
او م����رتو ل تق����ارن بن�س����ب، كن�س����ب 

احلرية، ع�سي على الن�سيان.
للوح����ات  يك����ون  ل  ق����د  ذل����ك،  وم����ع 
واملنحوت����ات )الرفيعة( فع����ل �سيا�سي 

كما للوحة الكاريكاتر. 
رمبا ل يتذكر احدنا لوحة او منحوتة 
عربي����ة كان له����ا فعل �سيا�س����ي كما كان 

للوحات ناجي العلي.
يرتب����ط المر م����رة اخ����رى، بالو�سيلة 
وببنية الف����ن التي حتدده����ا الو�سيلة. 
فال�سحيف����ة اليومي����ة، م����ن حي����ث هي 

و�سيل����ة، تفر�ص على ف����ن الكاريكاتر 
ان يك����ون ت�سخي�سي����ا، معتم����دا عل����ى 
اللغ����ة اىل ح����د م����ا، ذا معن����ى ور�سالة 
وق�س����د وا�س����ح، �سيا�سي����ا عل����ى نحو 
كب����ر، يف ح����ن يتيح الطاب����ع الطبقي 
للمتاح����ف والكالريهات للوحات الفن 
)الرفي����ع( ان تك����ون فئوي����ة، تاأملي����ة، 
تربيدي����ة، جمالوية، تتداوله����ا وتعيد 
انتاجها فئة قليلة م����ن النا�ص، تتم�سك 
بع�سب التاري����خ املطلق، البدي، هذه 
اللوح����ات )الرفيعة( تتاأم����ل يف معنى 
م����ا، غ����ر ملمو�����ص، م����ن دون ان تفكر 

باأن ت�سن����ع تاريخًا، ان حترتق بناره. 
لقد جع����ل الف����ن )الرفي����ع( م����ن التاأمل 
ف����وق  مع����اين  واجلم����ال  والتجري����د 
التاأريخ )لأقل: خارج التاريخ(، مبهمة 

وغام�سة.
ميك����ن للوح����ة الكاريكات����ر ان ت�سنع 
التاري����خ. انه����ا تعي����د ترتي����ب طبق����ات 
الفن����ون، لأن )الو�سيل����ة ه����ي القيمة(، 
وق����د تغ����ر فهمن����ا للو�سائ����ل وقيمه����ا 
ومراتبه����ا واهمية كل منه����ا على نحو 
والكالريه����ات  فاملتاح����ف  رادي����كايل. 
الق�سي����ة، الت����ي حتمل نكه����ة طبقية او 

�سيا�سي����ة، مل تع����د تعن����ي �سيئ����ا براأي 
تل����ك ال�سبك����ة الفرتا�سي����ة الهائلة من 
الف�سائي����ة  التلفزيوني����ة  ال�سح����ف 
واملج����الت ومواق����ع النرتن����ت، الت����ي 
تتيح ل����كل ف����رد يف الع����امل امكانية ان 
يك����ون فاع����ال عليه����ا، الف����رد م����ن حيث 

هوفرد، من دون اية �سفة اخرى.
ح�سارتن����ا  يف  الف����ن  معن����ى  تغ����ر 
املعا�سرة، املتجهة اىل �سفاف العدمية. 
فهذه احل�س����رة بال وثائق وبال ذاكرة، 
لن و�سائلها �سريع����ة العطب. �سيزول 
ار�سيف احل�سارة كما تزول ال�سحيفة 

ولوح����ة الكاريكات����ر، اىل ن�سيان، او 
كم����ا ت����زول �سبك����ة النرتن����ت ومواقع 
النرتن����ت وثقاف����ة النرتن����ت اىل اثر 

غام�ص.
الفن اجلدي����د عدمي كذلك. لقد ا�ستبدل 
باخلل����ود فل�سف����ة  اخ����رى نقي�سة، هي 
ع����ن  يبح����ث  الف����ن  ا�سب����ح  التال�س����ي 
التال�س����ي، ذل����ك امل�س����ر ال����ذي يواجه 
�سري����ع   CD عل����ى  اغني����ة حمفوظ����ة 
التل����ف او لوح����ة عل����ى ج����دار �سرعان 
م����ا يل�س����ق عليه����ا اع����الن او ق�سي����دة 
يغنيه����ا �ساعر يف ف�س����اء ذاهب وحتى 

�سحكة بحاجة اإىل خط من اأمل ودم لتكتمل

حيدر �صعيد
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املتاح����ف )الرفيعة( واللوحات )الرفيعة( 
ا�ستدرج����ت اىل ه����ذا ال����زوال، فهي، الن 
النرتن����ت،  �سبك����ة  ع����رب  نف�سه����ا  تتي����ح 
وتتن����ازل عن رفعته����ا اىل ه����ذه الو�سيلة 
الفرتا�س����ي  الث����ر  و�سيل����ة  اجلدي����دة 

املتال�سي.
ه����ذا التح����ول يف الف����ن، م����ن اخللود اىل 
التال�س����ي ا�ستل����زم حت����ول راديكالي����ا يف 
مو�س����وع الفن، من التاأمل يف املطلق اىل 
ال�س����وؤال ع����ن الراه����ن، باملعن����ى الزماين 
واملكاين معا، الن وهنا، حترك كل منهما 
باجتاه معاك�����ص، )الن( حترك بعيدا عن 
الزم����ان املطل����ق، وال� )هنا( حت����رك بعيدا 
عن املجلة �سوب ع����امل واحد.. ل مطلق. 
دف����رت الثقاف����ة املطلق، ال����ذي ن�ستطيع ان 
نقل����ب �سفحات����ه يف اي ع�س����ر ويف اي 
م����كان، لنق����راأ ونح�����ص بال�سئل����ة نف�سها، 
مل يع����د موج����ودا. ثم����ة )الآن( و )الهنا(، 
ل ي�ستطي����ع ان يع����رب ع����ن نف�س����ه ال عرب 
الو�سيل����ة الزائلة، لنه يفتقد دفرت الثقافة 
املطلق ول تعرب الو�سيلة الزائلة ال عنه.

لقد ا�سبح ف�ساء الفن متاحا للجميع، لكل 
فرد يف العامل والفردانية هي ذروة معاين 
احل�سارة املعا�سرة، ولذلك ا�سبح ما كنا 
نطل����ق عليه )الف����ن  ال�سعب����ي( و )الثقافة 
الثقاف����ة  ف�س����اء  واجه����ة  يف  ال�سعبي����ة( 
بالتدري����ج،  يغ����ران،  انهم����ا  املعا�س����رة. 

معنى الفن ومعنى الثقافة.
يف التزام����ن مع ذلك، وعل����ى نحو غريب، 
تغر الف�ساء ال�سكايل للعامل اجلديد، لقد 
ا�سبحنا م�سغولن ب� )الندماج الثقايف( 
)�س����دام  و  )العومل����ة(  و  )الكوني����ة(  و 
الثقافات( و )الره����اب( و )اخل�سو�سية 
املع����اين  ه����ذه  )الهوي����ة(،  و  الثقافي����ة( 
الت����ي ميت����زج فيه����ا )الثق����ايف املطل����ق( ب� 
)ال�سيا�س����ي املبا�سر( على نحو ا�سا�سي..
لع����ل كثرا من املثقفن العراقين يتفقون 
عل����ى ان كاريكاتر موؤيد نعم����ة كان ابرز 
ظاه����رة ثقافية عراقية يف ال�سنوات التي 
اعقب����ت �سق����وط الدكتاتوري����ة يف 9/ 4/ 
2003. لق����د اكت�سبت هذه الظاهرة قوتها 
من انه����ا تقاطعت واندجم����ت بالتحولت 
ومعن����ى  الف����ن  معن����ى  يف  الراديكالي����ة 
الثقاف����ة، فبازاء ما يج����ري يف العراق من 
حتول، ف�سل الف����ن )الرفيع( يف ان يكون 
ن����دا للتاري����خ ال����ذي ي�سن����ع هن����ا، فم����اذا 
ت�سن����ع لوح����ة ل ت����زال جت����رت التاأمل يف 
املطل����ق والب����دي؟ م����اذا ت�سن����ع ق�سة او 
ق�سيدة تكتب بهدوء وروية؟ ماذا ت�سنع 
ق�س����ة مو�سيقي����ة جتريدية؟ م����اذا ي�سنع 

كتاب يطبع على مهل؟
لقد م����الأ موؤي����د نعم����ة الفراغ ال����ذي تركه 
ف�س����ل الثقافة )الرفيعة( وق����دم فنا جريئا 
املثقف����ن  م����ن  كث����را  جع����ل  ومبا�س����را، 
العراقي����ن ي�ستحون م����ن انهم يواجهون 
حرارة الج�س����اد املذبوحة والدم املتفجر 
يف بلده����م بن�����ص يتاأم����ل يف مطل����ق، لن 

ياأتي.
ب����اأن  يفك����ر  نعم����ة  موؤي����د  يك����ن  رمب����ا مل 
يجع����ل نف�سه ن����دا للفن الرفي����ع واملثقفن 
التاأملين، ولكن����ه �  الت�سدع الذي يحدثه 
النك�سار يف التاريخ � خل�ص التحول يف 
معنى الف����ن: ا�ستطاع ان ي�س����كل ظاهرته 
م����ن الفعل ال�سيا�س����ي والو�سيل����ة الزائلة 

والقرتاب من �سطح الثقافة ال�سعبية.
ت�ستدع����ي الكتابة ع����ن موؤي����د نعمة جيال 
من ر�سام����ي الكاريكاتر العراقين )اريد 
ان ا�سي����ف اىل ا�س����م موؤي����د نعم����ة هن����ا، 
ا�سم����ي زميلي����ه: عل����ي املن����دلوي وعب����د 
الرحي����م يا�س����ر(. لق����د كان ل����كل واحد من 
ه����وؤلء م�ساغ����ل فنية اخرى خ����ارج اطار 
الكاريكاتر، مبا يوحي باأنه كان يريد ان 

يتخل�ص من الكاريكات����ر )الفن العربي( 
اىل الف����ن )الرفي����ع(. ولكنه����م مل يعمل����وا 
ال يف تخ����وم فن����ون )الهام�����ص( املوازية 
لف����ن الكاريكاتر، ومل يقرتب����وا من الفن 
)الرفي����ع(. لق����د عمل����وا يف التخطيط����ات 
والبورتري����ه  والت�سمي����م  ال�سحفي����ة 
والعناي����ة  لالطف����ال  والر�س����م  ال�سحف����ي 
بر�سوم الطف����ال. فلَم مل ير�سموا اللوحة 

)التجريدية(.. )التاأملية(؟
لق����د و�س����ع ه����وؤلء ب�سمته����م ع����رب تراث 
الهام�����ص، وع����رب مالمح موق����ف �سيا�سي 
اعطاهم اياه الرف�ص املواجه لدكتاتورية 
التاريخ����ي  والنتم����اء  ح�س����ن  �س����دام 
للي�س����ار )والي�س����ار، هن����ا، ه����و احلا�سنة 
التي انتجت اجلزء اجلوهري من الثقافة 
العراقي����ة يف الثلثن الخرين من القرن 
الع�سري����ن، وهو اي�س����ا، حا�سنة الرف�ص 
والتم����رد الت����ي تك�سب م����ن ينتم����ي اليها 

معنى �سيا�سيا وثقافيا فريدا(.
يتذك����ر ابن����اء جيل����ي )اجلي����ل ال����ذي ن�ساأ 
"املزم����ار"  و  "جملت����ي"  جملت����ي  عل����ى 
ثقاف����ة  "دار  با�سدارهم����ا  ب����داأت  اللت����ن 
الطف����ال" يف وزارة الثقاف����ة من����ذ نهاي����ة 
ال�سبعيني����ات( لوحات الطف����ال التي كان 
ير�سمه����ا هوؤلء، ونتذكر كلنا بورتريهات 
الت����ي  الكاريكاتري����ة  املن����دلوي  عل����ي 
اجنزه����ا يف الثمانيني����ات ملجموع����ة م����ن 
املثقفن والفنان����ن العراقين، كما نتذكر 
كاريكاتر موؤي����د نعمة )طبق ال�سل( يف 
احلقبة نف�سها يف جملة )الف باء( بنكهته 

الكوميدية ال�سوداء التي ل تن�سى. 
كان هوؤلء ي����رون الهام�ص ويو�سعونه، 
ومل يكون����وا يري����دون ان ي�ستبدل����وا ب����ه 
فن����ا )رفيع����ا(، ال اذا ا�سبح ف����ن الهام�ص 
فن����ا رفيعا، وق����د ا�سبح كذل����ك، يف حلظة 
النك�سار التاريخي هذه، وا�سبحوا معه 

من اباء الثقافة العراقية.
الي�ص هذا هو معنى موؤيد نعمة؟

ا�سمح����وا يل الآن ب����ن الل����وان، ان اطل����ق �سارة 
البل����ور،  مث����ل  رقيق����ة  ل����ه،  والنيا�س����ن  املحب����ة 
وه�سا�س����ة خطوط����ه يف املزام����ر، امللوح����ة لن����ا 

بالغناء والرتتيل و�سط الدم!
�سعب دمنا، لتقوى عليه ايقاعات الناي!

لكنه م�ستجيب خلطوطه اخل�سر وال�سود.
امل����اء  م����ن  ي����ا مقد�����ص الل����وان واق����رتب  تع����ال 
وال�سباي����ا وال�سرف����ات العالي����ة و�س����ط زقورات 
تل����وح لن����ا بذاك����رة الزل، م����رددة ن�سي����د البقاء، 
وا�ستهاء اللوز وحبات الرمان يف م�سامر امل�ساء، 

ومناحات الع�سق بن ال�سبايا والفتيان.
علمتن����ا ح����وار املزامر وايق����اع الرق�ص �سجاعة 

�سد الدم.
علمتنا حمبة العراق والن�ساء و الطفال وحمائم 

م�ساملة برفرفات مثل غيم املطر.
ال�ستيق����اظ  حلظ����ة  الطري����ق  �سح����وة   علمتن����ا 
وتلم�����ص و�سائ����د الري����ح باأحالم المه����ات، وهن 
ي����رددن ايقاع امله����ود، مثقالت ب�سح����وة املواليد 

امل�ساحبة لل�سباح وللوجوه ال�سبيحة.
"انن����ا ل نع����رف م����ن احلياة �س����وى احلياة كما 
تقدمه����ا احلي����اة" ب�سواه����د حتمل ا�سم����اء قتالنا 

مر�سومة بالورد وليل البنف�سج".
ي����ا �سباح الغاين ون�سيد الن�س����اد حلظة �سباح 

عراقي �سارتنا فيه الدم والبيا�ص.
موؤيد ترتيل����ة ال�سباح على وجوه عمال امل�سطر، 
واحلل����م  بالتوق����ع  مفخخ����ة  ارغف����ة  بانتظ����ار 

والنوامي�ص العراقية.
موؤيد نطفة ريح خيولها �سفاف!

موؤيد طر لوح لنا باجنحة نحو المان
وحدك مللمت ا�سودنا باخ�سرك

ورفعت يدك مذكرا بان العراق اية اخلتام
موؤيد يعك�ص ال�سخر �سورته، ويف املرايا غياب 

وجوهنا
ومراثينا منافذ كل هذه اليام

م�ؤيد نعمة 
يل�ح بع�سبة البيا�ش

ناجح املعموري

لقد ماأ موؤيد نعمة 
الفراغ الذي تركه 

ف�صل الثقافة 
)الرفيعة( وقدم 

فنا جريئا ومبا�صرا، 
جعل كثريا من 

املثقفني العراقيني 
ي�صتحون من انهم 
يواجهون حرارة 

االج�صاد املذبوحة 
والدم املتفجر يف 

بلدهم بن�س يتاأمل 
يف مطلق، لن ياأتي.
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اال�صراف اللغوي : يون�س اخلطيب الت�صميم : ن�صري �صليمالتحرير : علي ح�صني

ع���ام 1967 كان ملجل���ة املتف���رج التاأث���ر الول وال�سا�س���ي يف 
توجه���ي لر�س���م الكاريكات���ر حيث كان���ت املجلة تع���ج بالر�سوم 
الكاريكاترية لر�سامن م���ن كل لون.. عراقين وم�سرين ومن 
بقية انحاء العامل، وكنت احتن الفر�سة ل�ساركهم هذا املجهود 
وان���ا الطال���ب يف ال�س���ف الراب���ع الع���دادي.. بداي���ات ب�سيطة 
ومتوا�سعة جدا ابتداأته���ا مرتددا لعلها تن�سر وا�سعد بت�سفحها 

مع �سفحات املجلة املحبوبة.
ومازل���ت اتذكر اول ر�سم كاريكاتري ن�سر يل يف )املتفرج( كان 
ال�سب���ب يف ا�ستم���رار ار�س���ال الر�س���وم واملواظبة عل���ى متابعة 

املجلة وما ين�سر بها من ر�سوم.. 
ث���م كانت النتقالة الثانية حن اعتم���دت )املتفرج( احد ر�سومي 
الع�سكري���ة  وامل�ساع���دات   1967 ح���رب  وملنا�سب���ة  له���ا  غالف���ا 
المركي���ة "ل�سرائي���ل" جم�س���دة بتمثال احلري���ة يف الوليات 
املتح���دة يرفع قنبلة النابامل بدل من ال�سعلة املعروفة.. ولكم ان 

تت�سوروا مقدار ال�سعادة التي غمرتني.
كنت وقتها قد ار�سلت اوراقي اىل معهد الفنون اجلميلة بدل من 
ال�ستم���رار يف الدرا�سة العدادية.. وفع���ال مت قبويل يف املعهد 
وا�سبح���ت اك���ر حر�سا عل���ى موا�سل���ة الر�س���م الكاريكاتري 

مادامت الهواية قد اقرتبت من الخت�سا�ص.
بعده���ا طلب من���ي ان ار�سم ملجل���ة جديدة �سوف ت�س���در ا�سمها 

)الف باء(.
اعتذرت ملعرفتي بتوا�سع جتربتي.

و�س���در العدد الول من )الف باء( ليك���ون متنف�سا اخر لر�سامي 
الكاريكاتر يف العراق كم���ا ان لوجود ر�سام الكاريكاتر ب�سام 
فرج بن �سفحات املجلة زاد من اهمية وقيمة الكاريكاتر حيث 
متي���ز بال�سل���وب ومل اكن بعيدا عن متابعة )ال���ف باء( وار�سال 
الكاريكات���ر لين�س���ر �سم���ن زاوية م���ع القراء.. وم���ع اول كلمة 
ت�سجي���ع من م�س���وؤول �سفح���ة )و�سلتني ر�سالت���ك( � عرفت بعد 
خم����ص �سنوات انه ال�ست���اذ يو�سف ال�سائغ � اقول مع اول كلمة 

ت�سجيع بداأت حكايتي مع الكاريكاتر. 
�ساركت بعدها مع جمموع���ة من الفنانن يف تاأ�سي�ص اول جملة 
كاريكات���ر لالطفال )جملة جملتي( عام 1969 وتتلمذت على يد 
الفنان الكبر طالب مكي املتميز بر�سومه ال�سحفية الرائعة كما 
تتلم���ذ على يديه جميع ر�سامي املجلة ب���دون ا�ستثناء حيث كان 

يتقن بعبقرية ا�سلوب الر�سم ل�سحافة الطفال.
ع���ام 1973 انتقل���ت للعمل يف ال�سحافة اليومي���ة بكل ما حتمله 
م���ن �سعوبات لر�سام مبتدئ وكانت جتربة غنية جدا حققت من 
خالله���ا توا�سال م���ع الحداث املحلية والدولي���ة وب�سكل مكنني 
م���ن اعتماد ا�سلوب فن���ي وا�سح اىل حد ما يجعلن���ي قادرا فيما 
بع���د ال�ساف���ة اليه والو�س���ول اىل مالم���ح مدر�س���ة عراقية مع 
جمموع���ة من الر�سامن اعتز كثرا بانت�سابي اليهم وحققنا معا 
اول معر����ص جلماعة الكاريكات���ر العراقي كان له تاأثر وا�سح 

على حركة الكاريكاتر العراقي لحقا. 
ان فرتة ال�سبعينيات بالن�سبة يل )ذهبية( لكونها �سقلت ا�سلوبي 
ا�ساف���ة اىل انه���ا بداي���ة م�ساركات���ي يف املعار����ص وامل�سابقات 
الدولي���ة التي توجتها بفوزي باجلائزة الثالثة يف اكرب م�سابقة 

كاريكاترية عاملية يف مدينة كابروفو/ بلغاريا 1979.
انقطع���ت بعدها عن الر�سم )مكرها( حت���ى عام 1982 ووا�سلت 
بدايت���ي اجلدي���دة يف جمل���ة ال���ف ب���اء ث���م القاد�سي���ة وحرا�ص 
الوط���ن.. وخالل ه���ذه ال�سنن الت���م �سمل ر�سام���ي الكاريكاتر 
ب�س���كل نا�س���ج وواع حت���ت خيمة جلن���ة الكاريكات���ر يف نقابة 

ال�سحفين وحتقق الكثر ول يزال هناك الكثر.

حكايتي مع الكاريكاتري
موؤيد نعمة

موؤيد نعمة بري�سة �سياء احلجار


