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وهبة والثقافة   ذكرى رحيل صالح عبد الغفور .. ا

سرح الوطني الفلسطيني (احلكواتي) في القدس بجائزة محمود درويش لإلبداع لعام 2018. فاز الطبيب والروائي السوري خليل النعيمي وا
كـان فجـاءت رواياته وقال رامـز جرايـسي نائـب رئيس مـجلس أمـناء مـؤسسـة مـحمـود درويش في مسـوغات مـنح اجلائـزة (انـشغل خـليل الـنعـيمـي بتـفاصـيل ا

محملة برائحة األرض وتقلبات اجملتمع وأثر السياسة على اإلنسان).
سيـرة أدبية طويـلة انحازت لإلنـسان ولألدب والفن ارتأت جلـنة التحـكيم منحه جـائزة محمود ـضمون وتقـديرا  وأضاف (ولسعـيه الدؤوب وراء التجـديد في الشكل وا

درويش لهذا العام).
ومن أبرز األعمال األدبية للنعيمي (تفريغ الكائن) و(الرجل الذي يأكل نفسه) و(دمشق  76) و(القطيعة) و(مديح الهرب) و(اخللعاء).

عتقلة لدى السلطات اإلسرائيلية عهد التميمي وتسلمها نيابة عنها والدها باسم التميمي وصديقاتها. كما قررت جلنة حتكيم اجلائزة منحها استثنائيا للشابة ا
ديـنة رام الـله في الضفـة الغـربية بـالتـزامن مع ميالد الـشاعر الـفلـسطيـني الراحل في الـثالث عـشر من مارس وأقيم حـفل توزيع اجلائـزة في متـحف محـمود درويش 

آذار.
الية للجائزة  25 ألف دوالر لكل فائز إضافة إلى شعار اجلائزة وبراءة اجلائزة موقعة من الرئيس الفلسطيني. وتبلغ القيمة ا

رسالة رام الله
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الـعـراقي إلى جـانب الـهـنـد والـص
واليـابان واثـنـاء السـفر كـان بجـانبه
في الـطـائـرة شـخص يـابـاني  فـطلب
الـفنـان صالح منه  أنّ يـعلـمه  إحدى
شهورة األغاني اليـابانية الشعـبية ا
وخالل ســاعـات الــطـيــران تــمـكّن من
إتـقـانـها فـأخـذ يـردّد الكـلـمـات معه و
يـبــدو أنـهــا كـانت أغــنـيــةً مـشــهـورةً
بـحيث فاجـأ اجلمـهور اليـاباني على
ــســرح عــنــدمــا انــشــدهــا بــالــلــغـة ا
ـــهــرجــان الـــيــابـــانــيـــة ...وفي ذلك ا
ـرتـبـة االولى حــصل  الـعـراق عـلـى ا
ــهــرجـــان وقــد أصــدرت ونـــال درع ا
هـرجـان االغـاني التي قـدمـها ادارة ا
وفـاز فـيـهـا الـفـنان صـالح علـى شكل
كــاســـيت وزعـت بــ جـــمـــيع الــدول
االســــــيــــــويــــــة الــــــتي شــــــاركـت في
الـفعـالـيـات..خالل زيـارته الى  مـصر
الـتقى عـدداً من الفنـان في الـقاهرة
بلـد الفن ومن بـينـهم  الفـنان الـكبـير
ـلـحـن سـيـد مـكــاوي وكـان مـشـروع ا
حلـن قـدمه لـلــفـنـان صـالح في حـيـنه
وبعـد عام   2005أستـقر فـي  سوريا
ليـكـون قريـبا من الـوطن وفـيهـا غنى
من خالل وســائل  االعالم الــســوريـة
والـعــربـيـة عـددا من االحلـان وشـارك
في مــهـــرجــانــاتــهم الـــفــنــيــة وغــنى
بــالـلـهـجــة الـشـامــيـة مـنـهــا اغـنـيـة (
يـالـيـتـنا مـن عـرب شـمر )عـلـى انـغام
الـدبـكـة الـشـامـيـة وقـد انـتـشـرت بـ
السـوريـ وكـانت مـراسـيم االعراس
التخـلو من اداء تلك االغـنية .. شارك
الـفـنـان صالح عـبد الـغـفـور مع فـرقة
اجلــالــغي الــبــغــدادي في جــوالتــهــا
لـدول اوربـا واســيـا وافـريـقــيـا يـقـدم
ـقـام والـبـسـته ويـنـال اعـجـاب تـلك ا
الـــشــعـــوب وكــان يـــحـــرص عــلى ان

شــعـوبـي ابـراهــيم وجــمــيل بــشــيـر
وكان الفـنان صالح يحـضر جلسات
ـقـام ويـستـمع لـكـبار الـفـنـان من ا
بـينـهم عبـد الرحـمن خضـر ويوسف
عـمـر وحمـزة الـسعـداوي في حفالت
يـوم اجلـمـعة الـتي كـانت تـقـام لـهذا
ـتحف الـبـغدادي.. تـخرج الـفن في ا
في معـهد الـدراسات الـنغـميـة عازفا
اللــة الـــكـــمـــان .. عــده  الـــنـــقــاد من
ــثـقـفـة الـتي االصـوات الــغـنـائـيـة ا
ـوسيـقية ـوهبة بـالثـقافة ا مزجت ا
ـي في مـــعـــهـــد عـــلـى نـــحـــو اكـــاد
ـوســيـقـيـة كـان يـجـيـد الـدراسـات ا
عـــددا مـن الـــلـــغـــات هـي الـــكـــرديـــة
والــتــركـــيــة  وغــنـى  بــالــصـــيــنــيــة
ـهرجانات واالنكـليزيـة وشارك في ا
واالحـتفـاالت الـداخـليـة واخلـارجـية
ــشــاركــات  في الــيــابـان ومن تــلك ا
خالل مهـرجـان متـخـصّص بالـتراث

يـحـفظ ويــقـدم اغـاني تــلك الـشـعـوب
بـــلـــغــتـــهم كـــمـــا فـــعل في الـــيـــابــان
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وقـال الـفنـان صالح في لـقاء صـحفي
غــيـر مــنــشــور عن  الـلــون الــغــنـائي
األقرب الى نفسه ( انني ملمّ بدراسة
ـقام كل االلـوان وأغـنـيـهـا جـمـيـعًـا ا
الـــعـــراقـي واالغـــنـــيـــة الـــبـــغـــداديـــة
بأصالـتها وهي لوني وأغـني باللغة
االجنبية انا احفظ نحو  700 اغنية
 وهذا من طـبيـعـة عمل الـفنـان الذي
يجب عليه أن يعرف غناء كل االلوان
قام هو مـا افتتح به كل حفالتي  وا
خــارج الــعــراق ويــعــبـر عـن هـويــتي
خـارج الــعــراق فـأن  هــنــاك ال اغـني
لـغيـر الـعـراق واالغـنـيـة الـبـغـدادية )
..تـرك ثـروة غـنـائـيـة زاخـرة بـاالبداع
والـعـطــاء سـتـظل راســخـة في ذاكـرة

الناس والوطن.. 
رحل وهـو مـازال يـحـلم بـالـكـثـيـر من
ــشـــاريع الـــفــنــيـــة واالفــكـــار الــتي ا
تـتـمـاهى مع هـمـوم ومـشـاعـر الـناس
مـنــهـا  اغــان  مــخـتــلـطــة بــالـكــرديـة
والـعـربـية وتـسـجيل   5 اغـان كـردية
فـــولــكــلـــوريــة لـــكن بــتـــوزيع جــديــد
لـلـفنـانـ الـكرد عـلي مـردان و طـاهر
تــوفـــيق و فــؤاد احــمــد  ومــنــحــهــا
روحــــا جـــديـــدا فــــضال عن اغــــنـــيـــة
بــعــنـــوان(جــوني ســرجـــاو) اغــنــيــة
بالـلـغـتـ الـكرديـة والـعـربـيـة حتكي
قــصــة شــخـص مــغــتــرب يــعــود الى
ارض كـردسـتـان من الـغـربـة واعـمـال
اخــــرى تـــهــــدف خلـــدمــــة مـــســــيـــرة
وسـيقى الـعـراقيـة والوانـها . وعن ا
عالقة عـبد الغـفور مع الفـنان التركي
ابـراهيم تـاتـلس يقـول  انه(اتفق  مع
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ـؤتمـر سنة  2008صمـمت أربعة ا
بـوســتـرات إرشــاديـة عن الــسالمـة
ــهـــنــيـــة / طــبـــعت ســـنــة 1981 ا
حــاصل عــلى شــهــادة في صــيــانـة
ركز ومعـاجلة األعمال الفـنية عن ا
ــمــتــلــكـات األقــلــيــمـي لــصــيــانــة ا
الــثــقــافــيــة في الــدول الــعــربــيـة /
بـغداد سـنة  1994دورة إدارية في
تـــوثـــيق اآلثــار عـــلى احلـــاســـبــة/
مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو/عـمـان- سـنـة
حــــاصل عــــلى شــــهـــادة في 2004
ـــشــروع تـــعــزيـــز وتــطـــويــر دورة 
الـكــفــاءات واألنــظــمــة اإلداريـة في
ـتـحـفيـة في الـعراق/ ـؤسـسات ا ا
مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو/عـمـان سـنـة/
عـضو جـمـعــية اخلـطـاط  2007
ـركزالعام/ 1981أم /ا العراقي
ـركـز الثـقافي الـعراقي لـلخط سر ا
الـعــربي والـزخـرفـة/  2004عـضـو
نـــــــقــــــابـــــــة الـــــــصـــــــحـــــــفـــــــيــــــ

.1992/ العراقي
{ أين نشرت باكورة أعمالك الفنية?

- فـي جــمـــيع الـــصـــحف واجملالت
العراقية منذ نهاية السبعينات من
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{ هل تمـارس وظيـفة اخـرى إلى جانب
فن الكاريكاتير?

- نــعم.. أمــارس فن اخلط الــعـربي
والـــزخــرفــة اإلسـالمــيــة وكـــتــابــة
الــقــصــة الــقــصــيــرة والــنـــــــــــقــد
الـتــشـكــيـلي فــضالً عن كـوني اآلن
ـــتـــحف الــــوطـــني لـــلـــفن مـــديـــر ا

احلديث في وزارة الثقافة.
ن تــأثــرت من الــرســامـ مــحــلــيـاً  }

ياً في بداية حياتك الفنية? وعربياً وعا
فـي بدايـتي تـأثـرت بـرسـوم الـفـنان
الشـعبي (غـازي) وكل من الـفنـان
ضــيـــاء احلــجــار ومـــؤيــد نـــعــمــة
ـصـري من ورسـومات الـفـنـان ا
خالل مــــجــــلــــتـي (روز الــــيــــوسف
وصـــــبــــاح اخلـــــيـــــر) والـــــفـــــنــــان
ناضل ناجي العلي. الفلسطيني ا
{ الـكـاريـكاتـيـر هـو صـورة بـألف كـلـمة

وبألف مقال. ما تعليقك على ذلك?
ــســنـاه - هــذا صــحـيـح وهـو مــا 
جـلــيـاً من خالل جتـربــتـنـا في هـذا
اجملـال.. فالقـار أول ما يـبتد به
هو قـراءة (الصورة الكاريـكاتيرية)

ـزيد من الـغـرب ولـلـتـعـرف عـلى ا
التفاصـيل كان لنا هذا احلوار مع
الـفنـان ورسام الكـاركتيـر والكاتب

علي الدليمي.
{ كـيف يــعـرف الـفـنـان عــلي الـدلـيـمي

نفسه للقراء?
- مواليد بغداد 1963/6/15.

حاصل عـلى شهادة بـكالوريوس/
جــامــعـة بــغــداد / كــلـيــة الــفــنـون
دبـلـوم / مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة
اجلــــمــــيـــــلــــة أقــــمـت مــــعــــرضي
الــــشــــخــــصي األول عــــلـى قــــاعـــة
الـواســطي حتت عــنـوان (قــضـايـا
بـــالـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر) ســـنــة 1982
ومـعرضي الـشخـصي الثـاني على
قــاعـــة كــولــبــنـــكــيــان حتـــــــــــــت
عـنــوان (أحـداث بــالـكـــاريـكــاتـيـر)
ســـنـــة 1987. شـــاركـت في أغـــلب
معـارض ومهـرجانـات ومسـابقات
اخلـط الـــــــــــعــــــــــــربـي والـــــــــــرسـم
والــــكـــاريـــكـــاتـــيــــر والـــبـــوســـتـــر
الـسيـاسي. حـصلت عـلى اجلـائزة
الـثالـثة في مـسابـقة (مـؤيد نـعمة)
للـكاريكـاتير الـتي نظـمتهـا جريدة

الصـــــباح سنة 2006.
حـــصــلـت اجلــائــزة الـــثــانـــيــة في
ـــلـــصق) الـــتي (مـــســـابـــقـــة فــن ا
نظـمـتهـا وزارة االسـكان واالعـمار
في مـوضـوع (االســكـان إسـتـثـمـار

لألجيال) سنة 2008.
حـصلـت على اجلـائـزة الثـالـثة في
(مـسـابـقــة اإلبـداع الـثـقـافي) الـتي
أقامـتـهـا هيـئـة النـزاهـة في مـجال
الرسم الكاريكاتيري سنة 2011.
بـدع الـعراقـي كرمت بـوسـام ا

من وزارة الثقافة سنة 2016.
منـحت جـائزة اإلبـداع من جـمعـية
كـهـرمـانـة لـلـفـنـون لـلـحـفـاظ عـلى
ـتـحــــــــــــــــفـية األعـمـال الفـنـيـة ا
ســنــة 2016. أصــدرت كــتــابــاً عن
التـشـكيـلـية الـرائـدة (حيـاة جـميل
حـافظ .. الـطـبـيـعـة والـضـــــــــــوء

واللون) سنة 2016.
لـديّ عـدة كــتب فـنـيـة (تــوثـيـقـيـة/
نـــقــديــة)  –مــخـــطــوطـــات رســام
ومصمـم جـريدة (بغـداد أوبزرفـر)
مـن ســــنـــة 1995- 2003مــــحــــرر
صـفــحــة (فــضــاءآت تــشــكــيــلــيـة)
ورســام كـــاريــكــاتــيـــر في جــريــدة

في الـصفحـة األخيـرة من اجلريدة
قـــــــاالت األخرى إن قبل أن يقرأ ا
أراد أن يـــقـــرأهــا ! فـــالـــصـــــــــورة
الـكـاريـكاتـيـرية هـي إختـزال جـميل

ومطلوب.
{ هـل هـــــــــــنــــــــــالــك اوجـه ربـط  بــــــــــ

الكاريكاتير والصحافة?
- فن الـــكــاريــكــاتــيــر ال يــنــمــو وال
يـــتـــرعـــرع وال يــــؤثـــر إال من خالل
الـصـحـافـة الـيـوميـة حـيث يـواكب
ــســتـجــدات الــسـيــاســيـة جــمـيع ا
واإلجتماعـية واإلقتصادية .. حيث
يـعـتـبـر ولـيـد الـسـاعـة وال يـتحـمل

التأخير.
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{ التطـور التقـني والتكـنومعـلوماتي هل
أثر على فن الكاريكتير?

- أبــداً يــظل فن الــكــاريــكــاتـيــر فن
مــســتــقل بـــذاته ومــا الــتــطــورات
الـتـقـنـيـة والـتـكــنـومـعـلـومـاتـيـة إال
وسـيــلـة في خـدمـة نــشـر هـذا الـفن

الرفيع.
{ هل لفن الـكـاركـتيـر أهمـية اذا وضع
قارنة مع الفنون التشكيلية االخرى? با
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تــاتـلس عــلى مـشــروع فـني مــشـتـرك
لــتــقــد اغــاني ومــقــامــات عــراقــيـة
وخــلق حـــالــة امــتــزاج بــ االنــغــام
الـعـربيـة  والـتركـيـة خاصـة ان هـناك
ــقـــامــات قـــريــبــة الى انــغـــامــا في ا
االحلــان الــتـــركــيــة مــنـــهــا احلــجــاز
واالورفه والـبــنـجــكـاه). كـان الــفـنـان
صالح دائم احلركـة وقراءة كل جديد
من الــنـصـوص الــغـنـائـيــة واخـتـيـار
ـها لـلجـمهور... اجلمـيل منـها لـتقد
ــــيـــزات الــــفـــنــــان  صالح  انه من 
ـلــحـنـ تــعـامل مع عــدد كـثـيــر من ا

نـحـو 24 مــلـحـنـا ومـن الـشـعـراء 25
شاعـرا بحيث يـختار مـا يتناسب مع
طبـقات صـوته ومن بيـنهم الـفنـانون
فـــاروق هـالل وطــالـب الـــقــره غـــولي
وجـعـفر اخلـفـاف كـما انه كـان يـجـيد
لـغــات عـدة ..الـكـرديـة والــتـركـمـانـيـة
وحــتى االثـوريـة بـحـيث كـان يـجـسـد
الـوحــدة والـوطــنـيــة والـفــسـيــفـسـاء
اجلـميـلة جلمـيع العـراقي من خالل
تـلك االحلــان وكـانت اغـنـيـة (اشـونك
عـيـني اشلـونك ) خـير دلـيل على ذلك
ــتــلك روح مــرحــة ومــحــبـة .. كــان 
للناس والفنان حريص على تقد
ـلـتـزمة الـتـراث الـعـراقي واالغـنيـة ا
تـرك ثــروة غـنــائـيـة زاخــرة بـاالبـداع
والـعـطــاء سـتـظل راســخـة في ذاكـرة

الناس والوطن.. 
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رحل وهـو مـازال يـحـلم بـالـكـثـيـر من
ــشـــاريع الـــفــنــيـــة واالفــكـــار الــتي ا
تــــتــــمـــاحـك مع هــــمــــوم ومـــشــــاعـــر
الــنــاس..دخل عـام  1973فـي الـفــرقـة
الـقومـيـة لـلـفـنون الـشـعـبـيـة وأصبح
فـيـمـا بـعـد عـضـواً في فـرقـة االنـشـاد
الـعراقـيـة وشارك مـعـهـا في عدد من

هـرجانـات واالحتـفاالت الـداخلـية ا
واخلــارجـــيــة واســتـــمــر فـــيــهــا 4
سـنوات. وفي الـعام  1977دخل في
مـعهـد الـدراسات الـنـغمـيـة وأصبح
طــالــبــاً فــيـه وتــخــصص في غــنــاء
ــقـام الــعــراقي والـعــزف عــلى آلـة ا
الـكـمـان وبـعـد   6 ســنـوات تـخـرج
عـهد وأنظم إلى (فـرقة التراث من ا
ـوسـيـقي الـعـراقي) الـتي أسـسـها ا
ـوســيـقــار الـراحل مــنـيــر بـشــيـر ا
وكـان فـيـها عـدد كـبـير من الـفـنـان
ــعــروفــ أمــثــال (مــائـدة نــزهت ا
حس األعظمي فريدة محمد علي
ســعــدي احلــديــثي ريــاض أحــمـد
وغـيرهم...) وشاركـوا في عدد كـبير
ـية هـرجانـات واحلفالت الـعا مـن ا

والعربية. 
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لـلفنـان صالح عبـد الغفـور أكثر من
ــقـام ثالثــ ألــبـومــا كـان يــغـني ا
الـــعــــراقي واألغــــاني الــــعـــراقــــيـــة
الــتـــراثــيـــة وكــذلك غـــنى األغـــنــيــة
الـعـاطـفيـة والـوطنـيـة غـنى الكـثـير
ــطــربــ فــيـمــا بــعــد أغــانــيه مـن ا
واشـهـرهم الـفــنـان الـتـركي الـكـبـيـر
إبــراهـــيم تــاتــلــيــسـس حــيث غــنى
أغــنـيـته الـشــهـيـرة (شـلــونك عـيـني
شـــــــــلـــــــــونـك)... ومـن أغـــــــــانـــــــــيه
أشـهـرهــا(شـلـونك عـيــني شـلـونك ,
ولك عـــــرنـــــة ولك خـــــانه ,حـــــلـــــوة
يالـبغـدادية ’خسـرتك يا حـبيبي ,ال
تـلـومـوني ,أنت الـغـلـطـان  ,كل يوم
لك ميـعاد وألـعب يـاالسمـر - أغنـية
ريـاضــيــة- وكــاسك يــافـلــســطـ -
أغـنية ريـاضيـة ويا ليـتني من عرب
شـــــمــــر وارد اوقـف بــــحـي الــــولف

وغيرها الكثير من األغاني.

- لـــكل جـــنس تـــشـــكـــيـــلي أوأدبي
خــــصـــــوصــــيــــتـه ومــــكــــانـــــته في
اجملتـمـعات إال أن فن الـكاريـكاتـير
قدمة كونه فنا تعبيريا يبقى في ا
واقـــعـــيـــا يـالمس حـــيـــاة الـــنـــاس
ــيـة الــيــومــيــة.. ولــكــونه لــغــة عــا

مفهومة للجميع.
ـعــارض الــفـنــيـة { مــا أهـمــيــة إقـامــة ا

بالنسبة لرسام الكاريكاتير?
- الـفن الكـاريكـاتيـري ال يعيش وال
يـتـقـدم إال في الـصــحـافـة نـفـسـهـا
كــونه اإلبن الــشــرعي والــصــحــيح
فــيـهــا وفن الــنــاس جـمــيــعــاً أمـا
ـعـارض فال أعـول عـلـيـهـا كـثـيراً ا
ـــــــــعــــــــارض تــــــــســــــــجن كــــــــون ا
(الكاريكاتير) ب اجلدران األربعة.
{ هل وقــعـتَ ضــحــيــة لــســرقــة إحــدى
رسـومـاتك يـومـاً مـا? كيـف تقـيّم الـوضع
ـلـكـيـة ـا يـخص حـمــايـة ا ـنــطـقـة  في ا

الفكرية?
- تعـرضت كثيراً ولـكنني أكبر من

أقاضي اآلخرين.
{ هـل  مـــــــــــنــع أو حـــــــــــجـب أي مـن
رسوماتك منذ بدأت الرسم حتى اآلن?

- أبــداً .. ال أذكـــر في يــوم مــا قــد
مـنع أو رفض لي أي كـاريـكـاتـيـر
وكـانت جـمـيـع رسـومـاتي لـهـا رد
فـــــعـل من قـــــبـل اآلخـــــرين.. أمـــــا
رســـومـــاتي الـــســـيـــاســـيـــة ضـــد
(احلـصــار) والـعـدوان األمــريـكي
الــتي كــنت أنــشــرهــا فـي جــريـدة
(بـغداد أوبزيرفـر) الناطقـة باللغة
اإلنـكلـيزية فـي العـقد التـسعـيني
فــقــد أثــارت إنــتـــبــاه الــشــبــكــات
الفـضـائيـة األجـنبـيـة العـامـلة في
بـغداد حـيث أجـرت مـعي لـقاءات

صحفية عديدة.
{ من يعجـبك من رسامي الـكاريكـتير

? احلالي
- اآلن الـكـاريـكــاتـيـر الـعـراقي في
الـقـمــة ولـديـنـا عـشـرات األسـمـاء
الــرائــعـــة والالمــعـــة الــتي بــدأت
ــيـاً) في تــســجل حـضــورهــا (عــا
ـــهـــرجـــانـــات.. ـــســـابـــقــــات وا ا
وجــمـيــعــهــا تــبـشــر بــعــافــيـة فن
الـكاريـكـاتـيـر.. وهم بـحـاجـة فعالً
إلى رعـــايــة خـــاصـــــة مـن جــانب

الدولة. 

للـفن الغـنـائي العـراقي أمضى نـحو
عاماً عاشقًا للغناء هاوياً ثم 50
محتـرفاً قدم مئات األغـاني اجلميلة
..أنه بـألـوانــهـا الـغـنـائـيـة اخملـتـلـفـة
الــفـنـان الـراحل صالح عـبـد الـغـفـور
الـذي تـصـادف ذكـرى وفاتـه السـابع
من نـيـسـان بـحـادث مـروري مـؤسف
فـي مديـنة اربيـل باقـليم كـردستان ..
صقل موهـبته على يد كبـار الفنان
ــوســـيــقى من بـــيــنــهم فـي مــجــال ا

فــنــان عـــراقي مــوهــوب أنــضم إلى
ـوســيـقي الــعـراقي فــرقـة الـتــراث ا
ية التي اكسبته  شـهرة عربية وعا
من خالل جتــواله مع الــفـرقــة الـتي
وسيقار منير بشير وكان اسسها ا
احد اعـضائـهـا الى جانب الـفنـان
مــائــدة نــزهت وحـــســ االعــظــمي
وريــاض احـمـد وسـعــدي احلـديـثي
مــقــدمــا عـبــرهــا مــقــامـات واغــاني
تراثـيـة تـكـشف الـهـوية احلـقـيـقـية
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الـكـاريكـاتـيـر فن ساخـر من فـنون
الـــرسم وهـــو صـــورة مـــبـــالـــغــة
هدفها إظهار حتريف مقصود في
مـالمح طــبــيــعـــيــة أو خــصــائص
ــيــزات شـخـص أو جـسـم مـا و
بـــغـــيـــة الـــســـخـــريـــة أو الـــنـــقـــد

االجتماعي والسياسي. 
إلى ذلـك فــفـن الــكـــاريــكـــاتـــيــر له
ــا يــفــوق الــقــدرة عـــلى الــنــقــد 
ـقــاالت والـتــقـاريــر الـصــحـفــيـة ا
أحــيــانــاً. كــلــمــة »كــاريــكــاتــيـر«
مــشـتــقــة من الـكــلــمـة اإليــطـالــيـة
كــاريـكــيـروالــتي تــعـني »يــبـالغ«
حيث يعتمـد فنان الكاريكاتير في

رســـــــومــــــاتـه عـــــــلى
حتــــــريف
ـالمـح ا

الــــطـــبــــيــــعــــيــــة لــــلـــشــــخص أو
المح بـأشـكـال االسـتـعـاضـة عـن ا

حيوانات أو طيور.
دور الـكـاريـكاتـيـر في اجملـتـمع هو
الـــتـــنــــبـــيه واإلشـــارة إلى وجـــود
ظــواهـر ســلـبــيـة وذلـك عن طـريق
إلــقـاء الـضــوء عـلـيــهـا وفـضــحـهـا
ا ال يـضع حلوالً بـشكل ساخـر ر
لـذلك فـهو لـيس دور الـفن عـمـوماً
لــكـنه يــرصـد الـظــواهـر الـســلـبـيـة
ويـحـلـلهـا ويـوجـه أصابـع االتـهام
ويـنـتقـد اخملـطئـ من وجـهة نـظر

الرسام طبعاً. 
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هـنـاك دور آخـر لــلـكـاريــكـاتـيـر في
ـواطن الـعادي حتـديـد تـوجـهـات ا
ـــــــا جلــــــأ لــــــرســــــام الــــــذي ر
كـاريكـاتـيـر يـتـابـعه عـلى مدى
سـنـوات ونـشـأت بـيـنه وبـ
الـقار أواصـر ثقـة ليـحدد
مـن خاللـه تـــــوجــــهـــــاته
عـنـدمـا يــلـتـبس عـلـيه
األمـــر فـي كــثـــيـــر من
واقف. األحــــيان وا
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أن الـــدور الـــذي يـــؤديه
الكاريكاتير السياسي في
الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة ورؤيـة
األحــــــداث اجلـــــــاريــــــة في
العـالم الـعربي أكـثـر أهمـية
من الـــدور الـــذي يـــؤديه في

من اعمال الفنان علي الدليمي

رحوم صالح عبد الغفور مع زميله سعدون جابر ا

علي الدليمي


