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علي الدليمي: الكاريكاتير ال ينمو وال يترعرع وال يؤثّر إال من خالل الصحافة 

راسيم زيـارة االربعينـية لالمام احلسـ وازدحام الطرق  على الرغم من انشـغال االغلبـية 
ـة حيث مقر احتـاد االدباء والكـتاب  حضر حـفل التوقيع ديـنة القد وصعوبة الـوصول الى ا
واالحـتفـاء بـالـروايـة جـمع من االدبـاء والـنقـاد  ومـحـبي الـروايـة  وقـد كانـت االمسـيـة جـمـيـلة
بادارة الـقاص الـصـديق ابراهـيم اخلـفاجي الـذي حتدث عن رفـقـته للـحريـزي مـنذ اكـثر من  45عاما
كمثـقف موسوعي واديب وكـاتب تناول مـختصـر السيـرة الذاتيـة للمـؤلف . قدم النـاقد االستـاذ ظاهر
االديب ورقة مختصرة حول الرواية مشيدا بجهد الروائي االبداعي رغم ان الرواية تسجل العديد من
االحداث التـاريخيـة في العـراق وخصوصـا تاريخ احلـزب الشيـوعي العراقي  والـتحـوالت السيـاسية
ؤلـف اهم احداث الرواية في العراق مـنذ اربعـينيـات القرن العـشرين وحل الـتاريخ . ثم اسـتعرض ا
قهور من اجل احلرية واخلبز .  بعد ودالالتها بشكل موجز . موضحا انها رواية كفـاح االنسان العراقي ا

بادرة نادي السرد . ذلك توقيع نسخا من الثالثية للحضور وختمت االمسية بالتحية والشكر للحاضرين و

رسالة النجف
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صياغات لزمن جديد

اإليـكـولـوجـيـة- الـكـونـيـة واحلـسـية
ـتـحـفيـة في الـتـقـنـيـة واخلـيـالـيـة- ا
اســتــجــابــة إلى الــرقــمــنــة والــنـزوح
ادي. ومن ب الـفنان اإلنسـاني وا
: جينيفر ألـورا وجيليرمو شاركـ ا
كـــالــــزاديال وكــــالــــ عـــون ولــــيـــو
آسيـموتـا وأل بايـانا وهـانا بالك
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يـقـدّم بـيـنــالي الـشـارقـة في دورتــه
ـدة من  7اذار  14الـتـي تـقــام في ا
إلى  10حــــــــزيــــــــران  2019حتت
عـنـوان »خـارج الــسـيـاق«ـ أعـمـال
 90فـنانـاً من أنـحـاء العـالم وأكـثر
من  60تـكلـيفاً جـديداً والـعديد من
األعــمــال الــفــنــيــة الــتي لم يــســبق

عرضها. 
وسيـقدم القيـمون زوي بوت وعمر
خـليف وكلـير تـانكوس  3معارض
تــتــضــمن األعـمــال والــتــكـلــيــفـات
والـــعــروض واألفـالم إضــافـــة إلى
ثالثـة منـاهج مـبرمـجـة لقـاء مارس
الــذي تـنــظــمه مـؤســســة الـشــارقـة
لــلــفـــنــون ســنـــويــاً ويـــجــمع بــ
الــفـــنــانــ احملــلـــيــ والــدولــيــ
والـقـيـم والـبـاحـثـ وغـيرهم من
ارسي الفنون الـذين يستكشفون
ــعــاصــر من خالل قــضــايــا الــفن ا

برنامج حواري وعروض أداء.
وســـتــــعـــرض األعـــمـــال اخلـــاصـــة
ـــبــاني بـــبــيــنـــالي الــشـــارقــة في ا
والــسـاحــات وفي مـنــاطق الـفــنـون
والتراث في مديـنة الشارقة وكذلك
في سـتوديوهـات مؤسسـة الشارقة
لـلـفنـون فـي احلـمـرية وفـي مـديـنة

كـلبـاء الـساحـلـية الـشـرقيـة وأماكن
أخرى في اإلمارة.

ويــعــطي مــعــرض رحــلــة تــتــخــطى
ـسـار من تـقيـيم زوي بـوت سـيـاقاً ا
أعــمق لــلــحـراك الــبــشـري واألدوات
الــتـي دعــمت أو أعــاقـت بــقــاءه من
الــطــقــوس الــروحــيــة إلى األعــراف
الثقافية ومن العملية التكنولوجية

إلى القانون. 
ـعـرض تكـلـيفـات جـديدة وسـيضم ا
خلــادم عــلي وكــاوايــان دي جــويـا
وكـــارلــــوس جـــارايــــكـــوا ومــــيـــرو
كــــــــــــويـــــــــــزومـي وجـــــــــــومـــــــــــبـت
كـوســويـدانـانـتـو ونــيـو مـويـاجنـا
وتــــوان أنـــدرو جنـــويـن وفـــان ثـــو
جنــوين وهــو تــزو نــيــان ولــيــسـا
ريهـانا وأمباني سـاتوه وثاموتارا
مـــبـــيالي شـــانـــاثـــانـــان وكـــيــدالت
تــاهـيــمـيـك وكـيــو زهـيــجي وكـذلك
أعمال أنـتاريـكسا وشـيراز بـايجو
وأدريـــانــا بــوســـتــوس وروهـــيــني
ديــفــاشــيــر وجــودســكــول ولــيــلي
إشــــراغـي وأنـــــاوانــــا هـــــالـــــوبــــا
وروزلـــيــشــام إســـمــاعـــيل (إيــسي)
ونــالــيـنـي مــاالني ولي مــيــنــغـوي
وأحــــمــــد فــــؤاد عــــثــــمــــان ومـــارك
سـالـفـاتوس وشـو زهـ والنـتـيان

شي. ويــخـص الــبــيـــنــالي مـــنــصــة
بـعنـوان (ابحث عـني فيـما تراه) من
تقيـيم كليـر تانـكوس وهي مفـتوحة
عرض هـاجرة ويـتكـون ا للصـور ا
من عـدة نقـاط مـستـقاة مـن الشـارقة
كــمــديــنــة وإمــارة وشــبه جــزيــرة
ـتــد إلى اخلــطـوط بــالــتــالي فـإنـه 

ومحمد بورويسة وجيس كاليتون
وكـريسـتوفـر كوزيـر وآني دورس
وتـوركـواس دايـسون وآالء إدريس
وأليـا فـريد وبـيتـر فريـدل وميـشاك
جـابــا ونــيــكــولـوس جــانــســتــيـرر
وإيـسا جـوكسـون وإيزابـيل لويس
ودانــيـال لي ولـورا لــيـمـا وأولـريك

لـــوبــــيــــز وكـــارلــــوس مــــارتـــيــــيل
وســـوتــشـــيــتـــرا مــاتـــاي ومــوهــاو
مـــوديــــســـاكـــنج ونـــيـــو أورلـــيـــنـــز
إيـــرلــــيـــفت وتــــريـــسي روز ووائل
شــوقي وســيـســيـلــيـا تــريب وويـو

تساجن.
وقــالت رئــيس مــؤســســة الــشــارقــة
لـلـفـنـون حـور الـقـاسـمي إن (احلـياة
ـعلـومات ـعاصـرة تهـيمن عـليـها ا ا
ـتقلبة وهي تضـاربة والتواريخ ا ا
حـقـيـقـة تـطـرح أســئـلـة مـهـمـة حـول
ــعــاصـــر فــضالً عن مـــســار الــفـن ا
الظـروف التي يـتم فيـها ذلك ويـقدم
كـل من زوي بــــوت وعـــمــــر خــــلـــيف
وكــلــيـــر تــانـــكــوس وجــهـــات نــظــر
مـخـتـلفـة لـهـذه األسئـلـة وهي تـمثل
مــعــاً الــتــحــديــات الـــشــائــكــة الــتي
يــواجـهـهــا فـنـانـو الــيـوم واجملـتـمع
كـكل ويـأتي الـبـيـنـالي لـيـعـمّق هـذه
األســـئــلـــة من خالل أعـــمـــال فــنـــيــة
محرضة للتفـكير وكثيراً ما ستكون
جتـريبـيـة ليـأتي لـقاء مـارس مـكمالً
لـهـا ومـتـيـحـاً الـفـرص السـتـكـشـاف
هذه األعمال بشكل أعمق). ويحرض
معرض »صياغـات لزمن جديد «من
تقيـيم عمر خليف الستـكشاف كيفية
ــاديـة من إعــادة تـصــور الــثـقــافــة ا

خالل عدسـة مجموعـة من الفنان
الـــذين يـــعـــمـــلـــون عـــلى تـــخـــطي
عرض كرسـة ويعاين ا فـاهيم ا ا
كـيـفـيـة تشـكل االقـتـصـاديـات حول
الـثــقــافـة الــتـكــنــولـوجــيــة وكـيف
تـــتـــمــكـن هـــذه الــقـــوى مـن إعــادة

البناء. 
عرض تـكليـفات جديدة وسيـضم ا
لــــكلٍّ من لــــورانس أبــــو حـــمـــدان
ـــــاريـــــا وكـــــوري وصـــــوفــــــيـــــا ا
أركــاجنــيل ومــروة أرســانــيــوس
وألـــيــســـانـــدرو بـــالـــتـــيــو-يـــزبك
وكـانـديس بـريـتـز وإيـان تـشـيـنج
وشـيـزاد داوود وسـتـان دوغالس
وألــفــريــدو جــار وآن فــيــرونــيــكـا
جانـسينز وأوتوبـوجن نكاجنا مع
ـيكا أوجـبوه برونـو باتشـيكو إ
وهيـثر فيـليبسـون وجون رافمان
وبــامــيال روســيــنــكــرانــز وهــريـر
ســـاركــيــســـيــان وآمي ســـيــجــيل
وكــيـــمــاجن والـــيـــهــولـــر ومـــنــعم
واصف وأكـرم زعـتـري بـاإلضـافة
إلى أعـمـال لـسـمـيـحـة بـيـركـسوي
وهــاجـــيــويت كـــاالنــد ولــوبـــيــنــا
هـــيـــمـــيـــد وبـــاربـــارا كـــاســـتـــ

وآسـتـريـد كـلـ ومـروان ومايـكل
راكوويتز وأنور جالل شيمزا.

واجملالت الــعـــراقـــيــة مـــنـــذ نــهـــايــة
السبعينات.

{ هل تمارس وظيفة اخرى إلى جانب فن
الكاريكاتير?

نــــعـم.. أمــــارس فـن اخلط الـــــعــــربي
والـزخرفة اإلسـالمية وكـتابة الـقصة
القـصـيـرة والنـقـد الـتشـكـيـلي فضالً
تـحف الوطني عن كـوني اآلن مديـر ا

للفن احلديث في وزارة الثقافة.
ن تأثرت من الرسام محلياً وعربياً  }

ياً في بداية حياتك الفنية? وعا
فـي بــدايـــتـي تـــأثــرت فـي رســـومــات
الـــفــنــان الـــشــعــبـي (غــازي) وكل من
الفنان ضيـاء احلجار ومؤيد نعمة
ـصــريـ من ورســومـات الــفـنــانـ ا
خالل مجـلتي (روز اليـوسف وصباح
ناضل اخلير) والـفنان الفلـسطيني ا

ناجي العلي.
{ الـكــاريـكــاتـيــر هــو صـورة بــألف كـلــمـة

وبألف مقال. ما تعليقك على ذلك?
ـسـنـاه جـلـياً هـذا صـحـيح وهـو مـا 
من خالل جتــربـتـنــا في هـذا اجملـال..
فالـقـار أول ما يـبـتد به هـو قراءة
(الصورة الكاريكاتيرية) في الصفحة
األخـيــرة من اجلـريــدة قـبـل أن يـقـرأ
قـاالت األخـرى إن أراد أن يـقـرأها ! ا
فـالصورة الـكاريكـاتيريـة هي إختزال

جميل ومطلوب.
{ هل هنـالك اوجه ربط  بـ الكـاريـكاتـير

والصحافة?
فن الـكاريـكـاتيـر ال ينـمـو وال يتـرعرع
وال يـــؤثـــر إال من خالل الـــصـــحـــافــة

الــكـاريـكـاتــيـر فن سـاخــر من فـنـون
الرسم وهـو صورة مـبالـغة هـدفها
إظـهـار حتريـف مقـصـود في مالمح
ـيـزات طـبــيـعــيـة أو خـصــائص و
شــــخـص أو جــــسـم مــــا بـــــغـــــيــــة
الــســخـريــة أو الــنـقــد االجــتــمـاعي
والـــــــســـــــيـــــــاسـي. إلـى ذلـك فـــــــفن
الـكـاريكـاتـيـر له الـقـدرة عـلى الـنـقد
ــقـــاالت والــتـــقــاريــر ـــا يــفـــوق ا
الـــصــــحـــفـــيــــة أحـــيـــانــــاً. كـــلـــمـــة
»كـاريـكـاتـير «مـشـتـقـة من الـكـلـمـة
اإليـطالـية »كـاريكـير «والتي تـعني
»يــبــالغ ?«حـــيث يـــعــتـــمــد فـــنــان
الــكــاريـكــاتــيــر في رســومـاتـه عـلى
ـالمح الــــطــــبــــيــــعــــيــــة حتــــريف ا
لـــلـــشــخـص أو االســتـــعـــاضــة عن
المح بأشكال حيوانات أو طيور. ا
دور الـكـاريـكـاتـيـر في اجملـتـمع هـو
الــــتـــنــــبــــيه واإلشــــارة إلى وجـــود
ظــواهــر ســلــبــيــة وذلك عن طــريق
إلــقــاء الـضــوء عـلــيــهـا وفــضـحــهـا
ـا ال يـضع حـلوالً بـشكـل ساخـر ر
لـذلك فـهـو لـيـس دور الـفن عـمـومـاً
لــكــنه يـرصــد الـظــواهــر الـســلـبــيـة
ويـحــلـلـهــا ويـوجه أصــابع االتـهـام

ويـــــــنـــــــتـــــــقـــــــد
اخملـــطــــئـــ من
وجــــهـــــة نــــظــــر
الــرســام طـبــعـاً.
هــنــاك دور آخــر
لـلـكاريـكاتـير في
حتديـد توجهات
ـواطن الـعـادي ا
ــا جلـأ الــذي ر
لـــــــــــــــرســـــــــــــــام
كــــاريــــكــــاتــــيـــر
يـــتــــابـــعـه عـــلى
مــــدى ســــنـــوات
ونـــشـــأت بـــيـــنه
وبــــ الــــقــــار
أواصـــــر ثــــــقـــــة
ليحدد من خالله
توجـهاته عـندما
يــلـــتــبس عـــلــيه
األمــر في كــثــيــر
من األحـــــــيـــــــان

واقف. وا
أن الدور الـذي يـلـعـبه الـكـاريـكـاتـير
الـســيـاسي في الــثـقـافــة الـشـعــبـيـة
ورؤية األحـداث اجلـاريـة في الـعالم
الـعربي أكـثر أهـميـة من الدور الذي
يـلـعــبه في الـغـرب ولــلـتـعـرف عـلى
ـزيـد من الـتـفـاصـيل كـان لـنـا هـذا ا
احلوار مع الفنـان ورسام الكاركتير

والكاتب علي الدليمي.
{  كـيف يــعـرف الــفــنـان عــلي الـدلــيـمي

نفسه للقراء?
مواليد بغداد .15/6/1963

بـكالوريـوس/ جامعـة بغداد / كـلية
دبـلـوم / مــعـهـد الـفــنـون اجلـمــيـلــة
الـفــنـون اجلـمـيـلــة أقـمت مـعـرضي
الـــــشــــخـــــصي األول عـــــلى قـــــاعــــة
الــواســطي حتت عــنــوان (قــضــايــا
بـــالــــكـــاريـــكــــاتـــيــــر) ســـنـــة 1982
ومـعـرضي الـشـخـصي الـثـاني عـلى
قــاعــة كــولـــبــنــكــيــان حتت عــنــوان
(أحداث بالكاريكاتير) سنة .1987
شـــــــاركت فـي أغـــــــلـب مـــــــعــــــارض
ومــهــرجـــانــات ومــســابــقــات اخلط
الــعــربي والــرسـم والــكــاريــكــاتــيــر

والبوستر السياسي.

حـصـلـت عـلى اجلـائـزة الــثـالـثـة في
مـسابـقة (مـؤيد نـعمـة) للـكاريـكاتـير
التي نـظمـتها جـريدة الـصبـاح سنة

2006.
حـــصـــلت اجلــــائـــزة الـــثـــانـــيـــة في
لصق) التي نـظمتها (مسابـقة فـن ا
وزارة االســــــكــــــان واالعـــــــمــــــار في
مـــوضـــوع (االســـكــــان إســـتـــثـــمـــار

لألجيال) سنة .2008
حـصـلـت عـلى اجلـائـزة الــثـالـثـة في
(مـســابــقــة اإلبـداع الــثــقـافـي) الـتي
أقــامـتـهـا هـيـئــة الـنـزاهـة في مـجـال

الرسم الكاريكاتيري سنة .2011
بدع العراقي من كرمت بوسام ا

وزارة الثقافة سنة .2016
مـنـحت جـائــزة اإلبـداع من جـمـعـيـة
كـهــرمـانــة لـلــفـنــون لـلــحـفــاظ عـلى
ــتــحــفـيــة ســنـة األعــمــال الـفــنــيـة ا

2016.
أصــدرت كـــتــابــاً عن الــتــشــكــيــلــيــة
الـــرائـــدة (حــيـــاة جـــمـــيل حـــافظ ..
الـطـبــيـعـة والــضـوء والـلــون) سـنـة

2016.
لــديّ عــدة كــتب فـنــيــة (تــوثـيــقــيـة/
نـــقـــديـــة)  –مـــخـــطـــوطـــات رســـام
ومـصـمـم جريـدة (بـغــداد أوبـزرفـر)
من ســـــنــــة  2003-1995 مـــــحــــرر
صـفحة (فـضاءآت تشـكيلـية) ورسام
ـؤتـمر سـنة كـاريكـاتـير في جـريدة ا
2008  صــمــمت أربــعـة بــوســتـرات
ــهــنــيـة / إرشــاديــة عن الــسالمــة ا
طـــبـــعت ســـنــة 1981حــاصـل عــلى
شهادة في صيانة ومعاجلة األعمال
ركـز األقلـيمي لـصيـانة الفـنيـة عن ا
ــمـــتــلــكــات الــثــقــافــيــة في الــدول ا
الـعـربيـة / بـغـداد سـنة  1994دورة
إداريـــــة في تـــــوثــــيق اآلثـــــار عــــلى
احلــــــــاســـــــبــــــــة/ مــــــــنــــــــظــــــــمـــــــة
الـيونسـكو/عمـان- سنة
 2004حــــــاصـل عـــــــلى
شـــــــــــهـــــــــــادة فـي دورة
ـشروع تـعزيـز وتطـوير
الـــكــفـــاءات واألنـــظـــمــة
ـؤسـسـات اإلداريـة في ا
ــتـحـفــيـة في الـعـراق/ ا
منظمة اليونسكو/عمان
ســــنـــة/  2007عــــضـــو
جــمـــعـــيــة اخلـــطــاطــ

ـركزالعام/ /ا العراقيـ
ــركـز  1981أمــ سـر ا
الـثقـافي الـعراقي لـلخط
الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــربــي
والـــــزخــــــرفـــــة/?2004
عضـو نقابة الـصحفي

1992./ العراقي
{ أين نـــــشــــرت بـــــاكــــورة

أعمالك الفنية?
في جـــمــــيع الــــصـــحف

الـــيـــومـــيـــة حـــيث يـــواكب جـــمـــيع
سـتجدات السـياسية واإلجـتماعية ا
واإلقـتـصـاديـة .. حـيث يـعـتـبـر ولـيـد

الساعة وال يتحمل التأخير.
{ التـطـور التـقـني والـتكـنـومعـلـوماتي هل

أثر على فن الكاريكتير?
أبداً يظل فن الـكاريكاتـير فن مستقل
بــذاتـه ومــا الــتــطــورات الـــتــقــنــيــة
والـتـكـنومـعـلـومـاتـيـة إال وسـيـلة في

خــدمــة نــشــر هـذا
الفن الرفيع.

{ هــل لـــــــــــــــــــــــــــفــن
الكاركـتير أهـمية اذا
ــقـارنـة مع وضع  بـا
الـفـنـون الـتــشـكـيـلـيـة

االخرى?
لــــــــــكــل جــــــــــنـس
تـشــكــيـلي أوأدبي
له خــصـــوصــيــته
ومــــــكــــــانــــــتـه في
اجملتـمعات إال أن
فن الـكــاريــكـاتــيـر
قـدمة يـبقـى في ا
كـونه فن تـعـبـيري
واقـــــــــعـي يـالمس
حــــيـــــاة الــــنــــاس
الـيومـية.. ولـكونه
ـــــيــــة لـــــغـــــة عـــــا
مفهومة للجميع.

ــعــارض الــفــنــيــة { مــا أهــمــيــة إقــامــة ا
بالنسبة لرسام الكاريكاتير?

الـفـن الـكــاريــكـاتــيــري ال يــعـيش وال

يتقدم إال في الصـحافة نفسها كونه
اإلبن الشـرعي والصحـيح فيها وفن
ــعـارض فال الـنــاس جــمـيــعـاً أمــا ا
ـعارض أعـول عـلـيـهـا كـثـيـراً كـون ا
تـسـجن (الـكـاريكـاتـيـر) بـ اجلدران

األربعة.
{ هل وقـــعتَ ضـــحـــيــة لـــســـرقـــة إحــدى
رسوماتك يوماً مـا? كيف تقيّم الوضع في
لكية الفكرية? ا يخص حماية ا نطقة  ا

تــعـرضت كـثــيـراً ولـكـنــني أكـبـر من
أقاضي اآلخرين.

{ هل  منع أو حجب أي من رسوماتك

منذ بدأت الرسم حتى اآلن?
أبداً .. ال أذكـر في يـوم مـا قـد منع
أو رفض لي أي كاريكاتير وكانت
جـمـيع رسـومـاتي لـهـا رد فـعل من
قـــبـل اآلخـــرين.. أمــــا رســـومـــاتي
الـــســـيـــاســـيـــة ضـــد (احلـــصـــار)
والــعــدوان األمـريــكي الــتي كــنت
أنـــشــــرهـــا فـي جـــريــــدة (بـــغـــداد
أوبــزيـــرفــر) الـــنــاطــقـــة بــالـــلــغــة
اإلنــكـلـيـزيـة في الـعـقـد
التـسعيـني فقد أثارت
إنـــتـــبـــاه الـــشـــبـــكــات
الـفـضـائــيـة األجـنـبـيـة
الــعـــامــلــة في بــغــداد
حـــــيـث أجـــــرت مـــــعي
لــــقـــاءات صــــحـــفــــيـــة

عديدة.
{ مـن يـــــــعــــــــجــــــــبـك من
رســـامي الـــكـــاريـــكـــتـــيـــر

? احلالي
اآلن الـــكـــاريــــكـــاتـــيـــر
الــعـــراقي في الـــقــمــة
ولــــديـــــنـــــا عـــــشــــرات
األســــمــــاء الــــرائــــعـــة
والالمــعــة الــتي بـدأت
تـــســـجـل حـــضـــورهـــا
سـابقات ) في ا ـياً (عا
ــــــهــــــرجــــــانــــــات.. وا
وجــمـــيـــعــهـــا تــبـــشــر
بــعـافــيـة فـن الـكــاريـكــاتــيـر.. وهم
بحاجة فعالً إلى رعاية خاصة من

قبل الدولة.

من اعمال الفنان علي الدليمي

لوحة من بينالي الشارقة


