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امللخص
ي فن أديب يتناول التناقضات يف الشخصية واتمع واملمارسات السلبية واألحداث ريإنّ اهلجاء الكاريكات

النفسية واملادية وغريها من املواضيع غري املتناهية، عرب امتزاج والشخصيات السياسية واملشاكل االجتماعية وحىت 
ي باأللفاظ واملعاين؛ كما يربز دور الشاعر ومسامهته يف حتصني الروح اإلنسانية رياهلجاء والرسم الكاريكات

. وجيعله الفن الذي ال مثيل لهريالكاريكاتإىلوهذا ما يقربه كثريا. وإظهار الذوات على حقيقتها
جاء من هشعر العصر العباسي، من خالل دراسةي يفريوم هذه املقالة مبعاجلة عناصر اهلجاء الكاريكاتتق

بن الرومي، الذين إذا ما تناولوا عيبا من عيوب ااس، واملتنيب، وودعبل، وأيب ن: برعوا يف هذا الفن األديب، أمثال
عيبا من العيوب املعنوية أو قضية من القضايا اجلسد أو عدم تناسب األعضاء أو عاهة من العاهات النفسية أو

االجتماعية أو السياسية، فبفضل براعتهم يف التصوير ميسخون صاحبه مسخا مزريا، مصورين إياه بصورة خارجة 
ىعن اخللق والطبيعة، وذلك بتضخيم عيوبه لتمييزه وجذب األنظار إليه، مثريين الضحك والبكاء معا، ناقمني عل

اإلصالح والتطوير من أجل واقع أفضل، القية واإلجتماعية والسياسية، داعني بصورة غري مباشرة إىلاملفاسد األخ
.يون اليومريكما يصنع الكاريكات
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ةمقدم
نفتاح الدولة اتسع ايف العصر العباسي رغم االضطرابات السياسية واملعوقات االجتماعية 

وغريها من احلضارات كالفارسية واهلندية واليونانيةى،الشعوب األخرىاإلسالمية عل
ي بني العرب وأبناء تلك الشعوب يف ـمتزاج الثقافوالثقافات األجنبية، وسنحت الفرصة لال

لثقافية واألدبية والشعرية، فسامهوا يف دفع عجلة العلم واألدب والفن والثقافة تنشيط احلركة ا
تشجيع اخللفاء واحلكام للعلماء واألدباء ملا تتمتع به الدولة من األمام، مضافا إىلعامة إىل

والترمجة النشطة، وزاد الثراء، كما نشطت احلياة العقلية نشاطا واسعا بسبب حركة النقل
رة احلجاج واملناظرة واجلدل العقلي يف كثري من املسائل الكالمية بسبب تعدد الفرق إتساع دائ
تنامت دوحة األدب الساخر شعرا ونثرا، وتبعا لذلك ةاملترفةالنشطبيئةالهيف هذ. اإلسالمية

وجد اهلجاء فرصة ذهبية لكي يقدم ما أمكنه من طاقاته املخزونة وخلق لون جديد حيتاج إىل 
اسوالرباعة، على أيدي من أجادوا يف هذا امليدان من الشعراء، كبشار بن برد وأيب نكثري من

بن الرومي خاصة، ألنه استطاع أن ميسخ احلي واجلماد ومينح األشكال ما يثري اودعبل واملتنيب و
هؤالء عرفوا كيف يعبثون مبهجويهم عبثا الذعا. ةوعبقرية فذّالضحك ملا يتمتع به من ذكاء حاد

يني الذين يضخمون العيوب ويظهروا يف أوسع مظاهرها كي رييشبه عبث املصورين الكاريكات
إنهم إذا ما تناولوا عيبا من عيوب . انييثريوا اهلزء والسخرية ورمبا اإلشفاق يف بعض األح

مهجويهم، وإن مل يكن عيبا يف جوهره فإم بفضل براعتهم وفنهم يف التصوير ميسخون 
ا مزريا وجيعلونه عرضة للتندر بني الناس، مصورين إياه بأبشع صورة غريبة عن صاحبه مسخ

ليصبحوا أدق الشبه بأصحاب الصور املألوف تثري الضحك والبكاء يف آن واحد معا، حىت
.ية، وهم بذلك ال يقصدون إال التغيري يف جذور الواقع اليت حتتاج إىل التغيريريالكاريكات

وليد الظروف اجلديدة يف العصر العباسييرياهلجاء الكاريكات
صطدم اإلنسان بواقع أثار فيه احلقد احني وقد ظهر،إنّ اهلجاء قدمي قدم اإلنسان نفسه

فقد جاء يف لسان العرب . صطلح الناس منذ القدمي على أنه فن الشتم والسباباو. والكراهية
أي شتمه : جوا، هجاء، جاءهجاه، يهجوه، ه: كلمة اهلجاء، فقالبن منظور عن معىنال

فرد، أو يقوم على تقبيح صورة«فهو فن أديب قدمي .)، مادة هجاء١٩٩٣بن منظور، ا(بالشعر 
حتقار اعن مجاعة، أو عادة من العادات، أو مظهر من مظاهر احلياة والوجود، وهو تعبري
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» لك سبيالالشاعر للمهجو والرغبة يف احلط من شأنه واهلزء به ومسخه ما أمكن إىل ذ
.)١٢٨١، ص١، ج١٩٨٧يعقوب وميشال، (

جند هذا الفن ،جتاهات اهلجاء وموضوعاتهاإذا وقفنا عند البحوث والدراسات املتعلقة ب
العباسي ظواهر أدبية جديدة، سايرت يف أوائل العصرىيف كل العصور األدبية، إال أننا نر

وظهرت يف الشعر ،ها بغرض التسليةجتهت كثري من النفوس إليااهلجاء ومنها الفكاهة، حيث 
مث ظهرت السخرية .)١٧٠، ص١٩٧٠فتحي، (أساليب التندر والتهكم، وتفنن الشعراء يف صوغها

لتقاط العيوب وتصويرها ونقضها بطريقة مضحكة، إذ ظهرت عند اجلاحظ االيت تعتمد إىل 
عالء يف القرن اخلامس، أيب البن برد حىتبتداء من بشارايف رسائله ويف كتابه البخالء، مث 

وتبعا لذلك كثرت وتنوعت .)٢٢٤، ص١٩٩٨العشماوي، (بن الرومي وغريمهاامرورا بأيب نواس و
، ومع التقائه ظاهرة السخرية هجتاهاتاختلفت اموضوعات اهلجاء يف العصر العباسي و

،يريالكاريكاتمتزاجه ا من ناحية الوظيفة، برزت ظاهرة جديدة من اهلجاء وهي اهلجاء او
، ١٩٩٦ضيف، (أو لون من التصوير اهلزيل الساخر تكرب فيه عيوب املهجوين اجلسدية واملعنوية

.والذي يقوم على تضخيم املساوئ حبيث جيعل املهجو مشوها خارجا عن املألوف،)٤٢٩ص
هذا، أصبح هذا اللون من الفن، فنا أدبيا حيتاج إىل كثري من الرباعة واخليال ىعل

مضافا إىل ،قتناص الصور اليت ترسم باأللفاظ واملعاينواسع واملهارة على التحليق عاليا الال
جيسم النكتة الذكية الالذعة أو التصوير يسري من الذكاء والفطنة، حىتغريقدر

بيات اهلجاء الساخرة قبل العصر أوهذا ال يعين عدم وجود بعض . ي املضحكريالكاريكات
ثل هذه األبيات عند احلطيئة وجرير وغريمها وإن كانت يف حدود العباسي، فقد وجدت م

ضيقة، أما يف العصر العباسي بسبب الظروف اليت غيرت وجه اتمع ومنحته شكال جديدا، 
،ضطراب يف مناحي احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية وتطور احلياة الفكرية والعقليةوكذلك اإل

عباسيني وجمتمعام إىل حد الرفض واإلنكار والثورة وبسبب حدوث اصطدام بني الشعراء ال
ي الذي يعد من أبرز مالمح ريفظهر اهلجاء الكاريكات،)٣٩-٣٣صص، ١٩٧٠عطوان، (أحيانا 

.التحول يف املوقف الشعري عند بعض الشعراء
فهذا اللون من اهلجاء هو أفضل أنواع اهلجاء وألطفها وأشدها وقعا على نفوس املهجوين، 

ي، فيضحك ويثري السخرية باملهجو وخاصة إذا كان ريسم العيوب بتصوير كاريكاتإذ جي
وهو ظاهرة حية . التصوير يرمز إىل التقليل والتهميش أو ركب على رموز مستهانة ومستحقرة
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نابضة خرجت يف العصر العباسي للتعبري عن موقف رافض ومتمرد طورا، وعن مشكالت 
إن اآلالم حني تشتد يبتسم املبدعون الكبار وتكون ابتسامام جتماعية طورا آخر، إذ انفسية و

. عند شعراء العصر العباسيىأشد أثرا من الدموع، تنعكس يف كلمات ومواقف ساخرة كما نر
ي أو الساخر من اهلجاء لون صعب األداء يتطلب موهبة خاصة وذكاء حادا ريفاللون الكاريكات

.)٤١-٤٠، صص١٩٧٧أدونيس، (يس يف كتابه وبديهة حاضرة، كما يقول الشاعر أدون

ريي والكاريكاتريالعالقة بني اهلجاء الكاريكات
،ريوجدنا مشاة كثرية بينه وبني الكاريكات،يريإذا تأملنا يف ما جاء عن اهلجاء الكاريكات

نّ األفكار إقبل أن يبدأ رمسا، إذ ا بدأ حركة وكلماترييعتقد البعض أنّ فن الكاريكاتقد و
ري من جانب، ومن جانب آخر يرتبط الكاريكاتريتعترب مبرتلة جنني فن الكاريكاتاهلجائية

، وعده البعض وجها آخر »الفن الساخر«أطلق عليه تسمية بالسخرية ارتباطا وثيقاً حىت
وقد الحظ أمحد . للسخرية واهلجاء، ألنه حيمل يف ثناياه نقدا الذعا للسلوك اإلنساين املنحرف

ي،ري يف كتابه سيكولوجية الضحك، أنّ اهلجاء يف جممله يشبه التصوير الكاريكاتعطية اهللا
فاهلجاء ميسخ وصف الرجل بإبراز بعض عيوبه للعيون، حبيث ختفي العيوب ما فيه من 

خاصة أن . )٤٨، ص١٩٤٧عطية اهللا، (حماسن لشدة مبالغة اهلجاء يف تصوير هذه النقائص 
نتهاء يف ابتداء يف هجائيات عبيد بن األبرص وا العريب ريفن الكاريكاتبعضهم وجد جذور

.بن الرومي واملتنيب الالذعةاهجائيات 
، ريي والكاريكاتري يكشف لنا املشاة بني اهلجاء الكاريكاتريالكاريكاتولعلّ االنتباه إىل معىن

.واشتراك عناصرمها
مفردة تعين ١ريالساخر، وكلمة الكاريكاتمفردة يقابلها يف اللغة العربية، الرسم ريالكاريكات

متثيال للخصائص املميزة لشخص ما أو موضوع ما دف إيصال الفكرة بشكل مقصود «
.)٧، ص١٣٨٤امسيت، (» وبأسلوب ساخر مبالغ فيه

 هو فن اإلضحاك بالتضخيم، أو املسخ لصورة شخص أو قضية ريأنّ فن الكاريكاتىوذا نر
وكما . نتقاد والسخرية، أو هو فن مضحك يف ظاهره، ناقد يف مدلولهدف االما، أو شيء ما، 

ميثل عيوب املهجوين ،ي لون من التصوير اهلزيل الساخرريذكرنا سابقا أنّ اهلجاء الكاريكات

1. Caricature
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اجلسدية واملعنوية باملبالغة وميسخهم مسخا مزريا يقوم على تضخيم املساوئ دف حتقريهم 
 هني خارجني عن املألوف ،موازدرائهم واهلزء٤٢٩، ص١٩٩٦ضيف، (حبيث جيعلهم مشو(.

 مقال حتل ريي، غري أنّ الكاريكاتري واهلجاء الكاريكاتريوهكذا جند مشاة كثرية بني الكاريكات
ستخدام موهبة الرسم والتفكري ااخلطوط فيه حمل الكلمات، فهو تعبري عن حدث أو فكرة ب

املنطقي القادر على حتويل األفكار إىل رموز مكتوبة بقصد تسليط الضوء على أمر مذموم ينبغي 
وإذا أصبح هذا الفن لغة حبد ذاا يف غري حاجة إىل الكلمة اليت تعكس املضمون . معاجلته

كاريكاتريية باأللفاظ واملعاين، ، فهناك شعراء فنانون رمسوا صوراًريالذي يريده رسام الكاريكات
.وعبروا عن طريقها عن املفاهيم اليت يريدون إيصاهلا إىل القارئ

مبثابة فنني من الفنون الساخرة تبالغان يف إظهار فإنّ الكاريكاتري واهلجاء الكاريكاتريي
حتريف املالمح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما دف السخرية أو النقد 

يتمتعان بروح الذعة وخطوط جريئة أكثر ملا،إلجتماعي والسياسي وهلما القدرة على النقدا
، فهما يعتمدان يف صياغتهما على العناصر املشتركة ىبكثري من األنواع األدبية والفنية األخر

. بالضرورة أن يشتركا يف مجيع ااالتلنا الدراسة فيها بينهما، كما أنه ليسىسنتاليت ت
فعلى سبيل املثال هناك فرق كبري بينهما من ناحية األسلوب ملعاجلة الفكرة اليت يقومان 

.نسانيةوللقيام بدورمها األساسي كفنني يف الدفاع عن حقوق اإلنسان االجتماعية واإلابطرحه
.لتزاماملضمون، واملوضوع، واملبالغة والسخرية واال: ولعلّ من أبرز هذه العناصر املشتركة هي

املضمون
ي هي كاريكاتريي أو الرسام الكاريكاتريية اليت يعاجلها اهلجاء الكاريكاتريإن الصورة ال

بنية الواقع الذي يعيشانه على من خالل سياق مشترك قائم ،املتلقيإىل رسالة من الفنان 
ية املشتركة بني اهلجاءكاريكاتريومن هذا املنطلق نستطيع معاجلة بعض املضامني ال. معا

.كاريكاتريي والكاريكاتريال
ةهذا املضمون من أقدم املضامني اهلجائية والكاريكاتريية املوجه:املضمون الشخصي.أ

ومحل الناس على هذا ،إىل فرد نقم عليه الشاعر أو الرسام، فأراد إزدراءه واهلزء منه
ضمون قد زدراء والتندر مبا يظهر عنده من عيوب وشوائب وذكر مثالب، ومثل هذا املاال

حيث ،وإن فقد قسما كبريا من قيمته بتداول العصور،نتباههمايعجب الكثري ويسترعي 
إن الناس ال يتحمسون له وال جيدون فيه املتعة إال مبقدار ما يشتمل عليه من نادرة 
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.طريفة أو سخرية مسلية أو نكتة مضحكة
واختلفت دوافع الشعراء والرسامني من وراء هذه الصور الكاريكاتريية؛ فبعضهم كانت 

ختالل اعتماده على السخرية الداخلية اليت تتولد من ارسومه وأهاجيه لدوافع نفسية، نتيجة 
األحوال يف النفس ومن تأثري دافع داخلي ذايت، فيستخدم اهلجاء الكاريكاتريي كوسيلة من 

عن النفس وتسليتها، مث إنّ هذه األحوال النفسية جتعله يلبس العاهات وسائل التخفيف
اجلسدية والنفسية ثوباً غريباً مزرياً وميعن بالتحديق يف هذه النقائص واملساوئ، يتأملها، 
يعيدها ويستعيدها يف كل جهة، مشوها ماسخا ليشبع ما يف نفسه من حقد وزراية، فاقرأ شعر 

: أيب حفصابن الرومي واصفا صلعة
حفـــــْصٍ ممـــــردةً ألبــــــِيصـلـــــْعةً يــــا 

بـــــِهاالواقعـــات األكــــُف تــــَحت تـــرنُّ 
 ــنم نـــَاغنــاٍءكــمعمــيسافوانـِبـــِهج

 ـنسيَء أحال ش  يــنــا حنـْها مـذهتأخ

ــأنَّ ـــتهاكــــــ ــرآةُساحــــــ ـــُوالذمــــــ فــــــ
ــــــتا ىحتــــــَرنُّ لــــــَهـــــافأكنادــد بغـــ

  ونقٍ بــــِلحــاذح ـــنــ مفعِالصأســـتاذ
 األكــــــُف ــن إرذاذغــــــَير سمــــــاءٌ مـــ

)٤٤٨، ص١، ج١٩٩١بن الرومي، ا(

تضحك ، ويكاد الناظر إليها أن يراها يف لوحته الساخرة تلمع حتت وهج الشمس مرآة
.األكف بط عليها لطما ويكاد يسمع رنني األكف عليهاىحني تر، القهقهةحىت

كما أن بعض الرسامني والشعراء قد استغل رسومه وأهاجيه للتخلص من موقف صعب 
ية أو للتعبري عن كاريكاترينتفاع بصوره الأو لباعث نفعي يقصد منه الشاعر أو الرسام اال

. موقف سليب جتاه املسخور منه
ا املضمون يتناول قضايا الواقع األجتماعي ردا على تناقضاا هذ: جتماعياملضمون اال.ب

باكيا على املساواة ،وذودا عن كرامة اإلنسان وشرفه وعزته وسؤدده يف احلياة اجلماعية
األب ـــ»عبداملنعم رخاحممد«فتعترب أعمال الفنان . والعدالة، ونادبا اإلخاء والوفاء

فقد . من أهم الرسوم الكاريكاتريية يف هذا االـــاحلقيقي لفن الكاريكاتري العريب
» رفيعة هامن«و» بن البلدا«بتكر رخا عددا من الشخصيات اليت نالت شهرة كبرية مثل ا
، وكانت هذه الشخصيات متميزة يف خفة دمها وتعبريها عن نبض »املصري أفندي«و

.جتماعية والسياسيةاالنتقادها لألوضاعاالشارع املصري، وجتسيدها ألحالم املواطنني، و
فاللون الساخر يف هجاء بعض الشعراء يف العصر العباسي ال يقل شأنا عن هذه الصور 
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عن موقف صاحبه من األشياء يون؛ حيث إنه يسفركاريكاتريبتكرها الاية اليت كاريكاتريال
فر عن كما أنه يس، وإميانه باحلدود والقيم ومفهوم اإلنسان وغايته من نفسه ومن احلياة

فتقد فيه اوعذابه من اإلقامة يف عصر ،احلضارة وما إليهاوعيه بوظيفة اتمع ومعىن
وهذا ما نشاهده يف هجاء الكثري من . ستحلتاغتصبت القيم واو،الكفاءة واألخالقمعىن

وهذا األخري . بن الرومي واملتنيبااس ووبشار ودعبل وأيب نشعراء العصر العباسي أمثال
:الناس قدرا ومهما وإن كانوا غالظ األجسام فيقوليهجو صغار 

ـــــرهدونــــــَاس هنــــــَاسغــــــَارص
ومــا أنـــَا منـــْهم بـــِالعيشِ فــيهِم 

ــب ـــرأرانِـــ ـــهمغـَيـــ ــوكأنـــ ملـــ

وإنْ كانــــــَتمجثـــــثٌلــــــَهـــــاركب
ــام ولــــَكن معــــْدن  ــذهبِ الرغَـ الـ

ــامعـُيونـــــــــــُهممفـتـــــــــــّحةٌ نِيــــــــ
)٨٣ت، ص.الدهان، د(

إن هجاء املتنيب الكاريكاتريي خيتلف عما نشاهده يف اهلجاء الفردي املباشر، ألن املتنيب مل 
يكن خياصم فردا واحدا، ومل يكن ليقتصر يف عداوته على من يتصدون له، بل نراه يرتفع فيه 

اتمع، ألنّ دعوته ال تتجه إىل فرد عن واقع األشخاص إىل الناس، فهو ينقم بصورة عامة على 
بعيدة الغور يف وجدانه، إذ ال وهذا النوع من اهلجاء كان يصدر عن جذور.بل إىل الناس مجيعا

ينفك يتوهم أنه متفوق على البشر، وأنه أجدرهم بالسلطة واملال واجلربوت، ألنه أعظمهم عقال 
ولعلّ . ملوكهم باألرانب، ملكرهم وحقارمولقد ظهرت شدة نقمته على هؤالء، يف مسخ . وحكمة

فليس . ميثل لنا ذلك النوع من اهلجاء الداخلي يف شعر أيب الطيب»مفتحة عيوم نيام«قوله
فهم يتظاهرون باحلكمة واحلنكة . أدل على الغباء من الصورة اليت رمسها هلؤالء امللوك

.الواقع أغبياء غافلون، كأم نيامواملعرفة، أي يتظاهرون بأن عيوم مفتحة، بينما هم يف
وتعرض للناس ملبادئهم وقيمهم ، فاملتنيب وقف من عصره موقف ناقد متثل واقع عصره

 امإومدصبعه يشري إليهم إشارة اإل.
، كنوع ىنتشارا من املضامني األخراهذا املضمون وهو أكثر شيوعا و:املضمون السياسي.ج

عتراض على كل ما يتعارض مع املثل األعلى يف احلكم أو يف حزب من األحزاب أو من اال
طائفة من الطوائف أو مذهب من املذاهب، من نقائص ومعايب تتمثل يف أنصار حزب أو 

والشاعر أو الرسام يزعم صادقا أو متصنعا أنه يهاجم يف سبيل . طائفة أو مذهب آخر
مته حتريضية على احلكم والواقع السياسي، جند ويف بعض األحيان مه. الفضيلة واحلق

نتشار الصحف انتشر من الرسوم الكاريكاتريية يف أرجاء الوطن العريب بعد اذلك يف ما 
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عبدالسميع : اآلن وخاصة يف رسوم الفنانني الكاريكاترييني أمثالوالطباعة حىت
داجلبار حسني، وعبىعبداهللا، وزهدي، وصالح جاهني، وجورج البهجوري، ومصطف

حممود، وسعاد سليم، وفائق حسن، وعطا صربي والكثري من الذين لعبوا دورا كبريا يف 
رساموا «: حسنيىوعن هذا الدور يقول مصطف. مواجهة القضايا السياسية املختلفة

فرسام . حيولون أو يغريون اتمع بقدر ما يقومون بتنبيهه إىل األخطاءالكاريكاتري ال
م بدور تنويري، وهو لذلك خياطب يف الناس أحاسيسهم ومشاعرهم الكاريكاتري يقو

.(www.thoryanafee.org)»ويعرف بالضبط النقطة اليت خيترقها
وهذا التوظيف التنويري والتنبيهي جنده أيضا يف أهاجي الشعراء يف العصر العباسي الذين 

عليه فؤادهم من حقد ىلكاريكاتريي باحلضور بشكل طاغ إلظهار ما انطومسحوا لفن اهلجاء ا
ختذوا من اهلجاء او. وضغينة على ضياع أمور الناس وهوان أحواهلم وزوال هيبة اخلالفة

خلري دليل على والسخرية وسيلة من وسائل النقد واإلصالح ولعلّ أهاجي بشار ودعبل واملتنيب
عم ـــ املهمة يف اهلجاء أن نقرأ لدعبل يف هجائه إلبراهيم وليس ببعيد عن أجواء هذه. ذلك

وذلك ملا بلغه أنّ جند إبراهيم قد إجتمعوا حوله . نقدا مجع فيه بني اهلجاء والكاريكاتريـــمأمون
) املغين(يطالبونه باملعاش، فماطلهم مدة وبعد يأسهم أحاطوا بقصره يف بغداد وأعلمهم اخلليفة 

أحد الظرفاء من بني اجلند وطلب من إبراهيم أن يغين ألهل الرصافة ىنرباف...أن ال مال لديه
ـــي من أحياء بغداد أيضا ـحـــثالثة أصوات أي ثالثة أحلان وألهل الكرخـــي من أحياء بغدادـحـــ

:ونظمه شعرا وقال متهكمافأخذ دعبل هذا املعىن. ثالثة أصوات بدل املعاش
  رعـــْشـا مال تـَقـــْنطواي نـــَاداألج
 وفنــــــــَينيةًتـُعــــــــْطونَفـــــــَسح

املَعـْبـَديـــــــــــــَاتوكـــــــــــــُمادلـقـُو
قـــــــــــُوادهيـــــــــــَرزقوهـَكـــــــــــَذا

وارضــوا بـــِما كــانَ وال تـــَسخطوا 
١واألمشــــــطاألمــــــرديلـْـتـــــــذها

٢وال تـــــربطالكـــــِيس ال تـَدخـــــلُ 

حـَفـــــــُهصــــــرخـَلـِيفـــــــَةٌ مطالب٣ب

)١٢٨، ص١٩٩٤دعبل، (

الذي خالط : األمشط. الشاب الذي طلع شاربه ومل تنبت حليته: األمرد. حنني املغيننسبة إىل: حنينية.١
.بياضالسواد شعره 

.املغين معبدنسبة إىل: املعبديات.٢
.آلة موسيقية: الرببط.٣
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ستخف الشاعر به كما اف، ال الغناءإفدعبل يهجو إبراهيم بن املهدي بأنه مغن ال يهب 
.ستخف خبالفته حيث هبطت وهوت فتوالها مغن متهتكا

ودعبل يف هجائه الكاريكاتريي حفل بنقد سياسي الذع حامل يف زواياه رياح التغيري 
يف السخرية والتعريض باخلليفة، مظهرا عيوب احلكم، أمال يف السياسي، حمققا مآرب الشاعر 

وهكذا يقوم بدوره الكاريكاتريي على حد قول فنان الكاريكاتري، مسري عبد اخلالق، . إصالحها
على الرسام الكاريكاتري أن يقول رأيه بوضوح، «: عضو اجلمعية املصرية للكاريكاتري حيث يقول

ى احلكومات أن تفهم، وعلى املسؤولني عن احلركة السياسية ويسقط الضوء على مشكلة ما، وعل
»جتماعية يف البلد أن يعوا ذلك، وجيروا التغيريات والتعديالت املطلوبة حلل هذه املشكلةواال

(www.thoryanafee.org).

املوضوع
السخرية متأثران بظروف وأوقات تنشطان فيها إنّ اهلجاء الكاريكاتريي والكاريكاتري وليدا

جتماعية والسياسية والدينية ، منها الظروف الفردية واالىأكثر من الفنون واألنواع األدبية األخر
حنطاط والتخلف والتراجع، كل هذه تساعد على إبراز األصوات الساخرة وما ينتج عنها من اال

مالمح : تأيت يف إطار الرفض والتصحيح، منهاوتؤدي إىل تناول املوضوعات املشتركة اليت 
جتماعية خمتلفة ااإلنسان اخلارجية، واجلوانب املعنوية يف ذات اإلنسان وحياته، ومنها فئات 

، ىكالزوجات واألزواج، واملغنني واملغنيات، والتجار واألدباء والفالسفة وفئات اجتماعية أخر
ال ىكما يوجد الكثري من املوضوعات األخر، والدولةخاصة احلكام واألمراء، وموظفي احلكومة 

.ميكن تناوهلا كلها يف هذا اال
إنّ مسخ األجسام يف اهلجاء ويف الرسم مسخا كاريكاترييا هو يف : مالمح اإلنسان اخلارجية.أ

وليست العيوب كلها مثرية للضحك، وإمنا الذي يثري ،احلقيقة تالعب وعبث بالكيان اإلنساين
نفعاالتنا، بغرابته وتفرده؛ اضها، ذلك الذي إذا عرض علينا عرضا خاصا يوقظ الضحك بع

الشاعر أو الرسام ىوهو ينحصر يف العيوب أو املشاهد اليت تبدو مرفوضة مستهجنة ليس لد
ومن العيوب املادية اليت قد تكون هدفا للكاريكاتري ما يتعلق . بل عند اتمع عادة،فحسب

فترتسم «تصل به، مثل األشكال الغريبة اليت تربز يف اهليئة أو احلركة، جبسم اإلنسان وما ي
صورة املتهكم به وقد لوا خيال املتهكم بألوان املبالغة غري املتوقعة، وكأنه يدعو الناظر أو 

فهذه الصور ،)٢٨٤، ص١٩٩٨قزحية، (» القارئ أو السامع إىل املشاركة يف السخرية والضحك
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سدية والعاهات البارزة أو عدم التناسب يف األعضاء كجحوظ العينني تتناول العيوب اجل
.عوجاج الظهر أو قصر القامة أو طوهلااوطول األنف أو اللحية أو 

أنّ الكاريكاترييني منذ أقدم العصور قد صرفوا ريشتهم البارعة إىل ىففي الكاريكاتري، نر
.وجعلوها مدار رمسهم الكاريكاترييثار السخط والكراهية فيهم أإظهار هذه العيوب يف من 

وخاصة يف العصر ـــأما شعراء اهلجاء فلم يقفوا عند امليدان الضيق يف اهلجاء بل تعدوه
إىل ميدان آخر وهو رسم املهجو يف صورة ساخرة، فأحلّوا على عيب فيه ضخموه ـــالعباسي 

بن الرومي يهجو اون؛ كقول وانصرفوا إىل نقص فيه وسعوا أمره، كما يصنع الرسامون اهلزلي
:شخصا ويصفه

ـــُوال ــرلـِدبــــــــْسٍقـــــ مــــــــَن شـــــ
فـِيـــــــــلـِدهـــــــــْرٍ  أنـــــــــْتتـــــــــباً

رآإبـْـلـيســـــــــــــــــــــاًلـــــــــــــــــــَو أنّ 
وتلـــــــــــَســـاى أذإذا ج خـُشــــــــ
إذاوضـــــــْتنـَهـــَا بو ـــكـَبــــ جــــــــ

همـِنـــــــــْك لـِعـَظـــــــــْم فـَاألنـــــــــْف
ـــــــــأنيـَظـــــــُن النـــــــَاسحـَـــــــىت

هـَكــــــــــَذاكــــــــــَانَ أنـْـفــــــــــُكإنْ
لــــَـــ إذاوع ـــت ــرىجـلـَسـْــــ الطــــ

عـَلـَيـــــــــكماالســـــــــالم: قـِيـــــــــلَ

١يـُرمــــــــــَسوالـتــــــــــُرابيـَطــــــــــَأ

ـــه ـــدـــــــــــ ـــُرأممـقـَــــــــــ ٢سومــــــــــ

٣يـُبـْــــــــــلسذعــــــــــْراًلــــــــــَكانَك

ــك ـــُممــــــَن مـــ الـْمجــــــلس يـَضـــ
املَعطــــــــــسللـْجـَبـيــــــــــنِـهــــــــــِك
يـَعـْكـــــــــــِسلـِرأســـــــــــِكأبـــــــــــَداً

تـَفَـــــــرسفـــــــِي الـتـــــــُرابِـنـــــــَك
أفـْطـــــــــسعـِنـــــــــْدكفـَالـْفـِيــــــــلُ 
تـَجـْلـــــــــِسلـــــــــَكى أريــــــــقِ  وال

 أنـــــــــْت فـَـتـُجـيـــــــــبســـر وتـَخـْــــــ
)٢٧٩-٢٧٨، صص٣، ج١٩٩١بن الرومي، ا(

بل ، أمام أنف هذا املهجوفغاية السخرية أن يشعر الناس أنّ خرطوم الفيل ال يعدل شيئا
بن الرومي اية ماسخة خلقها كاريكاتريفهذه ال شك صورة ! حيسبونه وأنفه إثنني ال واحد

.نتفجر مقهقهنيونكاد ال نتمثـلها يف ذهننا حىت،ختتل فيها املقاييس
نذكر سخرية أيب نواس ، ية الساخرة يف املالمح اخلارجيةكاريكاتريولتكتمل الصورة ال

.يدفن يف التراب، أي إنه شر املخلوقات حية وميتة: يرمس.١
.دعاء له باهلالك واخلسران: تبا له.٢
.يسكت وينكسر: يبلس.٣
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: يف قولهاجلسمية
اخلـــــــَاذيإلسمـاعـِيـــــــلَقـــــــُلْ

وامـــــــَةلـــــــِذي الـهـــــــقـــــــَدنـَص
طبــــــ وي الـثـَّغــــــْرِ الــــــَذي يلــــــِذ

ـــاًكــــــــان إعـْراســـــــــُك طـُعـــْمــــــ

اخلـــــــــَد السـبـَاعـــــــــيىلِ عـَلــــــَــ 
١مـِثـــــــْلِ الكــــــراعىـــــــصت عـَلـــــــَ

 الـتـســـــــــــاعيبـِالشـــــــــــّدقِــــــــــق
٢الـجـِيـــــــــــــــــَاعللـشـَّواهـِيـــــــــــــــــنِ

)٣٨٠، ص١٩٩٨أبو نواس، (

فة خبدعة لفظية؛ فبدأها خبطاب لطيف شفاف، وذكر أنّ جاءت مغلّفهذه اللوحة الساخرة
خد مهجوه خد مورد، وهذه صفة إجيابية تأيت يف إطار املدح، لكنه أردف بأوصاف ساخرة، 

 لفظني أحدمها لإلنسان وهو عنق مثل ساق الشاة، مث مجع بنيىوذكر أنّ هامة مهجوه مركبة عل
الثغر، واآلخر للحيوان وهو الشدق، وهذه من املفارقات اليت متنح الساخر حدودا أوسع من خالل 

.الضحك، وال تشغل الذهن يف حتليل كثافة الصورة وأبعادهاىاملقارنة واملوازنة، وحتمل القارئ عل
هذا املوضوع يتناول األمور املعنوية والعاهات : اجلوانب املعنوية يف ذات اإلنسان وحياته.ب

، ذلكإىل النفسية كالبخل والكذب والغدر واخليانة واجلهل وعدم الوفاء بالوعد وما 
اإلصالح إىل داعيا ، ناقدا املفاسد األخالقية، خسة أصحاا وحقارمىمربهناً عل

ما ، هلذا املوضوع الساخر يف اهلجاء كاريكاتريومن ال. اخللقي بصورة غري مباشرة
فقد جعله رمزا للبخل وهلذا ، بن املتوكلىبن موسىبن الرومي يف تصويره لعيساقاله 

:يقول. خه وجتريده من صفات كثريةمسإىل ىسع
نـَفـــــِْسهىـِّر عـِيـــــسي علـــــَيـُقـَتــــ

 ـــع ـــَقتريهفـَلــــــــَو يـَسـتـَطـِيـــــ لـِتـــــ
وال خـالــــــــــد ولـَيــــــــــْس بــــــــــِباقٍ  

واحــــــدـَّس مـــــــِن منـــــــْخرٍتـَنـَفــــــ
)١٦٠، ص١، ج١٩٩١بن الرومي، ا(

يف اهلواء ستطاع لبخل حىتاالضحك من كونه شديد البخل؛ فلو ىفهذه الصورة تبعث عل
الذي يتنفسه، وهنا يعجب االنسان من دقة الوصف يف صورة اخليال الذي يصور رجال حياول 

.أن يتنفس من منخر واحد

.الكعبما دون الركبة إىل: الكراع من اإلنسان.١
.النسر: الشواهني.٢
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: فيقول. أبو نواس وهو من أبرع شعراء عصره يف هذا اللون من اهلجاء الساخركذلكو
أيــــــــْتـــْلَر مكـْـتئــــــــباً الـْـفـَضـــــ

فـَقـطـــــــّبـــن ـــيحيــــ أبـْـصـرنــــ
لـــــــــــهحـَلـَـفـْـــــــــــتأنْفـَلـَمـــــــــــا

يـُنـَاغـــــــــِي اخلـــــــــُبز والســـــــــمكا
ـــس ـــكي ونـَكــــــــــ ـــه وبــــــــــ رأســــــــــ

ـكاضـَحـــــــــــصـَائـــــــــــم نـــــــــــي بـِأ
)٤٣٣، ص١٩٩٨أبو نواس، (

بن الرومي يف االرغم من أنّ أبا نواس يهجو شخصا خبيال هجاء ساخرا، كما فعل ىفعل
فهو مل يصرح قط مبذمة البخل، لكنه . تجاه مغاير متامااالبيتني السابقني، فإنه قد صار يف 

الطعام كأنه طفله املدلل، مث قد رسم مشهدا مسرحيا كامال، بطله حزين يف بدايته وهو يناغي 
وجهه، فتنكيس الرأس فالبكاء فور مشاهدته ىيتحول التعبري الدرامي إىل التقطيب الظاهر عل

لشخص قادم حنوه قد يشاركه الطعام، وقد أدرك هذا الشخص املأساة غري املقصودة اليت 
رة إىل القسم وتذكريه أحدثها ظهوره املفاجيء يف هذه اللحظة الدرامية احلامسة، فبادر مباش

الصائم، ليؤكد له مبواثيق السماء عدم التفكري يف مشاركته هذه الوليمة، ىحبرمة الطعام عل
.بتسامة مكللة بعار البخلا،يف ختام املشهدىفعاد وجه البطل ليبتسم مرة أخر

الصور الكاريكاتريية اليت خلقها ىغلب هذا املوضوع علقد: جتماعية خمتلفةافئات .ج
لكاريكاترييون بالرسم أو اهلجاؤون باأللفاظ واملعاين منذ القدم، إال أنه يف بعض األحيان ا

ففي هذا املوضوع يساند الشاعر أو الرسام. كان يلحق ببقية املواضيع ومل يكن مستقال بذاته
سدوجيىاتمع يف مجيع فئاته وقضاياه من خالل رؤيته التنويرية، فهو ينظر إىل املثل األعل

أما الفئات . عما بداخله من أمل يف لوحاته الفنية اليت رمسها بريشته أو باأللفاظ واملعاين
اليت خاض معاركها شعراء اهلجاء أو رسامو الكاريكاتري فكثرية، حبيث يصعب وضع بعضها

ستيعابه يف احتت عناوين حمددة؛ وملا كان اخلوض يف دراستها حيتاج إىل حيز ال ميكن 
.املرأة أو الزوجات، واملغنون واملغنيات:لة، فنكتفي بالكالم عن فئتني ومهاهذه العجا

لذلك فإنّ السخرية . اسد للجمال واألنوثةتعترب املرأة الشكل املادي: املرأة أو الزوجات-١
ىلقد محل الشعراء أو رسامو الكاريكاتري منذ القدم عل. يف نفسهامن جسدها له بالغ األثر

ويبدو من خالل دراسة هذه . املرأة محلة قاسية، وصوروا بشاعتها تصويرا كاريكاترييا مضحكا
ألنه وحده يستقبل الناظر فيجذب أو ؛األهاجي والصور أم كانوا يولون الوجه عناية خاصة

.يدفع، ويرسل السخر أو يبعث السحر؛ ولذلك أكثروا من رسم الفم واألنف واجلبني والذقن
عبل يظهر زوجته بصورة كاريكاتريية يف أقبح صورة، فيجعلها كبرية الفم، عابسة، وهذا د
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تصيب بالعني، مرتفعة األنف، طويلة العينني، ضخمة الشفة، كأا قطعت من مشفر الفيل، 
: أسناا متراكبة بعضها فوق بعض، يقول
فـَوهاُء شوهاُء يبدي الكيد مضحكها

ــا ـــْتقي لَهــ ـــَم ملــ ــفــ نقرتـــــها دقيهشــ
ــي أسنـــَاا ف فتــاأضــع هدا خلقــدع

١بـالطولِ انُ، والعينـ قـَنـْواُء بِـالعرضِ 

٢كــأنَّ مـــِشفرها قـــَد طـــُر مــن فـــِيلِ     

ـــَميعاً  ـــَهرات جـــــ ـــرواويلِمظـــــ ٣بـِالـــــ

)١٣١، ص١٩٩٤دعبل، (

الشعراء أم سلبوا الفضائل النفسية واجلسدية اليت طاملا ركز عليها ىيالحظ علو
.شديدة الوقع والتأثري، ومن هنا كانت سخريتهم الذعة، شعراء العربية وعنوا ا

وقف بعض الشعراء ورسامي الكاريكاتري مدافعني عن القيم الفنية :املغنون واملغنيات-٢
التعليل وكان بعضها ىهم نقادا يصدرون أحكاما، قام بعضها علفجعلوا من أنفس،املتمثلة يف الغناء

ستغل بعض الشعراء ثقافتهم ومعارفهم يف جتسيد احاسيت الذوق والسمع، وىنطباعيا قائما علا
: بن الرومي يرسم لوحته الغريبة من اهلجاء ملعلم الصبيان أيب سليمان قائالافهذا . صورهم

طـَريقتـــــُهىأبـــــُو ســــليمانَ ال تـــــُرض 
لــــَه إذا جــــَاوب الـطــــنبور محـــتفال    

ـــَواء َـــ عــ مندفــــة أوتــــارِ ىكـَلـــــبٍ علــ
ــين فـَكـَّيــــْه إذا و ــااحتســـب العـ ختلفـ

ـــَاءٍ ال ــي غـِنـــ ـــَعليمفـــ ــبيانوال تـــ صـــ
 صـوت ـي بــمصر وضــربفخراســان

هامــاناســتكبارِقــرد وفــِي قــبحِفــِي 
بـَغـــــْل طحــــانفكــــي ، عـــــِند التـَنغـــــم

)٢٨٨، ص٦، ج١٩٩١بن الرومي، ا(

الرباعة وأنت تسمعه ىفهو مغن ومعلم صبيان، ولكن شاعرنا غري راض عنه، ختَـيلْ مد
الصوت يف خراسان، ال بل صوته يضاهي عواء الكلب، واملفترض ىيغين يف مصر ويتردد صد

ىوجيذبك الصوت القبيح لتر،الصوتختاره لطول مد انباح الكلب ألنّ العواء للذئب، وربما 
قومه ىوجهه فإذا هو يف بشاعة القرد ويزيد ذلك يف تكربه الذي قرنه بقارون الذي خرج عل

وخيتتم لوحة الوصف الساخر بفكيه اللذين يشبهان فكي بغل الطحان الذي . يف زينته متكربا
.حيركهما وهو يدور حول الرحي

.مرتفعة األنف: قنواء. عابسة، وتصيب بالعني: شوهاء. كبرية الفم: فوهاء.١
.قطع: طر. الشفة، شبهها مبشفر الفيل لضخامتها: املشفر.٢
.ىمجع الراوول، وهو السن الزائدة خلف أخر: الرواويل. أي بعضها فوق بعض: مظهرات.٣
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إىل فيدفعه . ثريا عميقا يف نفسية املغين واملغنيةوقد يترك هذا اللون من السخرية تأ
يف جملس شراب بني الشاعر احلسني بن ىويؤكد هذا ما جر، عتزال الناساو، ترك الغناء

)١٦٢، ص٧، ج١٩٩٤اإلصفهاين، (: أنه قال، املغنيات؛ إذ يروي عن صاحب لهىالضحاك وإحد
فبعث املغنية ومخشها فصاحت ،نبيذىكنا يف جملس ومعنا احلسني بن الضحاك وحنن عل

:فأنشأ يقول، ستخفت بهاعليه و
   كـــــــَنا عجـْهـــــــِهـــَا فـــــــِي و لـَهــــ

الـْبـــــــــَطأسـْنـــــــــَانٌ كـريـــــــــشِو
ذقـــــــــــــَنوجـــــــــــــْههاثـُلـْـثـــــــــــــَاو

   أصـُولـِهـــــــَا عــــــــَفَن ـــــــط بـَيـــــــْن

هذان البيتان، وشاع. نتفعنا ا بقية يومنااعميت، وما فضحكنا، وبكت املغنية حىت: قال
فكسدت من أجلهما، وكانت إذا حضرت يف جملس وأنشدوا البيتني تجن، مث هربت من سر من 

.، فما عرفنا هلا بعد ذلك خرباىرأ
الفئتني اللتني ىوكما أسلفنا، مل يقتصر املوضوع يف اهلجاء الكاريكاتريي والكاريكاتري عل

كالكتاب والشعراء واملتكلمني واخلدم واجلواري ذكرناها، بل ظهر يف املوضوعات املختلفة 
ولعلّ هجاء . ستيعاا يف هذا االاوالفقهاء والفالسفة والكثري من املوضوعات اليت ال ميكن 

، )٣٦٠، صن.م(، وأليب املستهل)٣٠٢-٣٠١، صص١، ج١٩٩١بن الرومي، ا(بن الرومي للبحتريا
أبو نواس، (، وسخرية إيب نواس من النظام)٣٤٠، ص٣، جن.م(وإلبراهيم بن حممد بن نفطويه

املوقف الذي ،بن الزيات يف سخريتهاستغالل او)٥٨٩، صن.م(، ومن أيب عبيدة)٢٩، ص١٩٩٨
.هذه املوضوعاتىمثال علخلري،)٦٢، ص١، ج١٩٨٠الصفدي، (قتل فيه بابك اخلرمي

اجلماهري الناقدة ألنه يعري فن الكاريكاتري فن نابض باحلياة، تعشقه : احلكام واألمراء.د
صوته عرب الريشة واحلركة والشكل ناقما ىزيف الطبقة احلاكمة املستبدة، ويصرخ بأعل

تغلغل هذا الفن بني اجلماهري . الناس من قهر وتعسفىعليها، ويفضح ما تسلط عل
ن فيواجه هذا الف. واملثقفني وكأم يبحثون عمن ينفـّس عنهم يف حاالت الضعف والوهن

تناقضات العامل السياسي وأدواته غري الدميقراطية وإجراءات القمع والرعب اليت 
ستبدادية والديكتاتورية واألنظمة الشمولية وأجهزا القمعية متارسها أنظمة احلكم اال

العتماد وسائل اإلعالم ؛وهذا دور هام هلذا الفن ال ميكن ألحد أن ينكره.واملخابراتية
 مقدمتها الصحافة بأنواعها وأشكاهلا، حيث فتحت نوافذها للنقد ويف،الرئيسية عليه

. ت املتنوعةيالشجاع والبناء، وتسابقت معها صفحات املواقع اإللكترونية ومنتديات اإلنترن
سبيل املثال لعب فن الكاريكاتري دورا هاما بعد النكبة الفلسطينية والتشرد، وتعزز ىفعل
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ربيالية الربيطانية، واحلركة الصهيونية والرجعية العربية حتدام الصراع ضد األمادوره مع 
نتابت اجلماهري العربية جراء اهلزائم السياسية احباط اليت معربا بصراحة عن حالة اإل

والعسكرية املتتالية اليت حلقت باجليوش العربية وفقدان الثقة باألنظمة العربية وقيادا 
يف اتمعات العربية، وعجزها عن اخلروج من املسؤولة مصورا تردي األوضاع السياسية

» ناجي العلي«وهذا ما يعرب عنه رسامو الكاريكاتري ومنهم الفنان الشهيد. أزماا الطاحنة
نتقد األنه ،)٨٨، ص٢٠٠١كلم، (يف لندن ١٩٨٩الذي أغتيل بالرصاص يف آب أغسطس عام 

ىزوجة شهيد األقص» أمية جحا«الثورة الفلسطينية جبرأة وشجاعة، والفنانة الفلسطينية
وهو » ماجد بدرة«املبدعة والربكانة املتفجرة يف وجه الظلم القومي، والفنان املهندس

لتزامه بقضايا شعبه ووطنهاد بلوحاته الفنية وبريشته وخطوطه، جيس.
عل،ا يف العصر العباسيأم ضياع أمور الناس وزوال ىفقد تعالت أصوات الشعراء، حتتج

ختذوا من هجائهم الكاريكاتريي وسيلة من وسائل النقد واإلصالح، معتمدين او،هيبة اخلالفة
وقد ظهرت األصوات الناقدة يف زمن . اخلليفة وحاشيتهىما وجدوه من عيوب وأخطاء لدىعل

غتصاب العباسيني ابتداء من انقسام، واالىاتمع من بذور الفوضىمبكر، فواكبت ما جر عل
.نتهاء خبروج األمور من أيدي اخللفاء إىل أيدي العناصر األجنبيةاللحكم و

دعبل اخلزاعي، ومن اخللفاء ،ومن أكثر الشعراء الذين بروزا يف نقد احلكام وأعوام
الذي بايعه أهل بغداد باخلالفة، حني مسعوا » إبراهيم بن املهدي«الذين وقع لسانه فيهم 

فناصر . حتويل اخلالفة إىل مروىوليا للعهد، وعزمه علرضااملأمون اإلمام الرضاختيار اب
: ، واستهزأ بإبراهيم بن املهدي، قائالالبيتحنيازه إىل آل البيتاعمه بسبب ىدعبل املأمون عل

، ولـــــَيس ذاك بـــــِكائنِ يـَكـــــُونُىأنــــ
  كــــلةَ  انـَعــــَرش راق بـــنأهلــــهوبـــالع

  ــانَ إبــــْراهيم ـــِها إنْ كـ ـــعاً بـ مـُضطـَلـ
لـتـصلـــُحن مــن بعــد ذلــك لـــزلزل  و

ــن فـــَاسقِ   يـــَرثُ اخل م قـِالفـــَةَ فـــَاس
  كـــــُلُّ أطـْيـــــَش فا إليـــــْه١مـَائـــــِقفـــــَه

لــــِمخارق ، فـَلـْـتصلــــُحن هبــــَعد ـــن٢م

هبـَعـــــْد ــــنم ٣للـــــْمارقيولـتـــــصلحن

)١١٦، ص١٩٩٤دعبل، (

.أمحق: مائق. صاح: نعر. براهيم بن املهدي، وشكلة أمهإهو : ابن شكلة.١
.أحد املغنني: خمارق. ٢
.من كبار مغين العصر العباسي: زلزل واملارقي.٣
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وأنكر عليهم تسليم ، مهم بالطيش واحلمقاو، دعبل كل من بايع إبراهيمفقد هاجم 
وهو يف ذلك يصرح بتشيعه ويعتقد أن معظم اخللفاء العباسيني فاجرون ، اخلالفة لفاسق

فإذا صحت اخلالفة ، يةكاريكاتريفهما بيتا هزء وسخرية ، وأما البيتان األخريان. فاسقون
وكلهم من مغين ، وتصلح فيما بعد لزلزل وللمارقي، ملخارقفوالية العهد تكون ، إلبراهيم

وهي دافع أساسي ، لبيتستمد الشاعر جرأته من تشيعه وحبه آلل البيتاوقد . ذلك العصر
.وراء هذه السخرية

مهامجته وهجائه الساخر، وقد أظهر فيه ما ىأقدم دعبل عل،املعتصم اخلالفةىوعندما تولّ
الفرج ويؤكد هذا ما يذكره أبو. رقاب العبادىالذين تسلّطوا علالعباسيني ىيضمر من حقد عل

»غتياله وقتلهاوبلغ دعبال أنه يريد ،كان املعتصم يبغض دعبال لطول لسانه«: اإلصفهاين، إذ يقول
: قدم مصر مث خرج إىل املغرب، وقال يهجوهفهرب منه حىت. )٣٣١، ص١، ج١٩٩٤اإلصفهاين، (

ســبعةٌي الكتــْبِ ملـوك بنِـي العبـاسِ فـ    
هلُ الكهـف فـي الكهـف سـبعةٌ    كذلك أ

هم  وــــي ألعـــــْلي كلــــــْبــــك رِفــــــْعة إننع
لشـقائــــــــــــناملـِّكـْتــــــــــــَناإذكأنـــــــــــك

لقد ضاع أمر الناسِ إذ ساس ملكهم

أتنــــاولـــــَمت كتــــب منٍ لـــــَهثـــــَام عـــــَن
كلــــــبعـــــــُدوا وثـَامنــــــهم كــــــرام إذا 

ذنـــــبولـَيــــــْس لــــــَهألنـــــك ذو ذنــــــْبٍ
ــا  هليع ــوزجع  واإلتــب ـقـــْدوالع ــاج ١الت

يفصواسـنوأش اخلطـب عـَظم ٢وقَد

)٥١٥، ص ٢٠٠٠بن قتيبة، ا(

املدح أو ىإنّ هذه األبيات ختتصر عبقرية دعبل؛ فإنّ قصة أهل الكهف هي قصة ال تدل عل
ويظهر هجاؤه . اهلجاء بذاا، إال أنّ الشاعر أخذها وصورها صورة هجائية مبتكرةىعل

. الكاريكاتريي للمعتصم يف تشبيهه بكلب أهل الكهف، مث يعلي من مكانة كلب أهل الكهف عليه
ويصوره كذلك يف صورة عجوز . فهو بريء من الذنوب يف حني أنّ املعتصم ذو ذنوب كثرية

اج، وتلبس يف صدرها العقد، وترتدي ثوب اجلميالت، ساخرا من اخلليفة رأسها التىتضع عل
متنح الزينة وجه العجوز مجاال وروعة، بل تكون مدعاة مكانا ال يستحقه، كما الىالذي ارتق

.ستهزاءإىل السخرية واال

.برد تلبسه املرأة من غري جيب وال كمني: اإلتب.١
العرب ىغالمان تركيان دخال مع األتراك الذين جلبهم املعتصم ليستعني م عل: وصيف وأشناس.٢

.دور كبري يف حكم املعتصم والواثقا موالفرس فصارا من قواده وكان هل
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 يتناوالن نقدا الذعا للسلطة يف صورة كاريكاتريي والكاريكاتريأنّ اهلجاء الىفكما نر
كذلك يعاجلان املواضيع املختلفة السياسية ، شديدة القسوة يف الوقت نفسه، رية للضحكمث

ويواجهان بشدة قاسية مظاهر الفساد والرشوة واملصاحل األنانية اخلاصة يف موظفي 
احلكومة والدولة من الشرطة وغريهم ويتابعان مالحقة الظواهر السلبية وربطها مبسبباا 

ية هذه يف هذا اال كثرية حبيث ال ميكن كاريكاترينوعت صورمها الوقد ت. وأصحاا بقوة
.ستيعاا كلها يف هذا املقالا

املبالغة والسخرية الالذعة 
فهما يندرجان يف ، كاريكاتريالالذعة من أهم العناصر املؤلفة للإنّ املبالغة والسخرية

ساخر من فنون الرسم وهو صورة فن: له بأنه، تعريفه بالضرورة يف حتديد املوسوعة احلرة
أو قضية ما تبالغ يف إظهار تعريف املالمح الطبيعة أو خصائص ومميزات شخص أو جسم

.ة أو النقد اإلجتماعي أو السياسيدف السخري
الرسم أو يقلص فالكاريكاتري بأسلوب ساخر يكسر حاجز الواقعية، فيضخم بعض أجزاء

روح الشكل ىمع احلفاظ عل،غري املعتاد، للطرافة والدعابة وإثارة السخريةىعلىأجزاء أخر
،أمر مذمومىالعام وعدم تغيريه للتعبري عن حدث أو فكرة أو مفهوم بقصد تسليط الضوء عل

فالرسام . ينبغي حتويل األفكار إليه ودعمه،ينبغي معاجلته أو لفت االنتباه إىل أمر حممود
يعمد إىل ى،سبيل املثال رسم شخصية سياسية أو أية شخصية أخرىعلالساخر عندما يريد 

األنف، أو طوله، أو عرض احلاجبني وما تضخيم اجلزء املميز يف قسمات هذه الشخصية، ككرب
املواضع احلساسة ملشكلة أو قضية م أكثر شرائح اتمعات حماوال ىشابه، أو يلقي الضوء عل

ىجتماعي والسياسي، مع احلفاظ علحنراف اخللقي واالؤدي إىل االجتسيد ما فيها من سلبيات ت
وهذا ما يسهل . صورا شبه الواقعية، أو مع قليل من التغيري فيهاىرسم األجزاء املتبقية عل

.قلوم وعقوهلم معاىكثريا من مهمة الكاريكاتري املوجه إىل الناس، ألنه يستحوذ عل
ر عن فإذا كان من حق الفنان أن يغير اخلطوط الطبيعية بصورة ساخرة من أجل أن يعب

فإنّ هذا اخلروج وهذه السخرية ، ولو كان هذا سيجعله خيرج عن حدود الواقعحىت، رأيه
.كاريكاتريمها حمورا ال

ستهوت شعراءه يف اأما املبالغة فهي أحد اجلوانب التشكيلية يف اهلجاء الكاريكاتريي اليت 
.هذا اجلانب هو السبب الرئيسي يف تسمية هجائهم باهلجاء الكاريكاترييولعلّ. العصر العباسي
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،الشعريةتتصف به سائر قصائدهم يف أي فن من الفنونفإنّ قصائدهم يف اهلجاء إضافة إىل ما
من خالل الغلو به يف خلق الصور، غلوا يقصر وهو أسلوب إاك املعىن،جديدتتصف بأسلوب

فإننا لو حترينا أمر هذه الصور . ان كما يستحيل متثيله وحتقيقه يف الواقععنه إدراكه ذهن اإلنس
يز بفطنته متقد ،أللفينا أنّ الشاعر يف هذه اللوحات اليت يرمسها يف هجائه،يف هجائهم
ولعلّ هذين البيتني يتمكنان أن يكشفا . الطبيعةكتشاف نسب ذهنية يف فكره ملظاهراالعجيبة يف 

:باأللفاظ واملعاينستخدام عنصر املبالغة يف لوحاته الساخرة اليت رمسهاابن الرومي يف امقدرة 
ـــف يَـ  ـــْن حـــــــَربٍ الـــــــَك أنـْــــ بــــ

أنــــــْت فــــــِي الـقــــــُدسِ تــــــُصلي 
 أنـِفــــــــــــَت مـِــنــــــــــــْهاألنـــــــــــــُوف

    يـــــــَطوف فـــــــِي البـَيـــــــْت وهـــــــو
)٢٢٤، ص١، ج١٩٩١بن الرومي، ا(

خلق الصور الكاريكاتريية يعلم أنّ أية حماولة جلعل الرسومات ىحرصه علبن الرومي يف اف
الواقعية يف لوحاته الساخرة اهلجائية هي حماولة فاشلة بكل تأكيد؛ فعليه أن يعمد إىل تضخيم 
اجلزء املميز يف قسمات مهجوه وهو كرب حجم األنف، وعليه أن يتالعب بالنسب واألوزان 

يت يسخر منها، فينهض خبلق صورته الكاريكاتريية إىل ذروة الغلو واألشكال يف الشخصية ال
دون أن مينحها إطارا شكليا حيققه يف الواقع إذ يفترض له صورة جديدة تفصح عن وظيفة 
اخللق يف هجائه، كما يصنع الكاريكاترييون اليوم، لكي ينجب صورة تستخرج من رحم قرحيته 

والسخرية الالذعة يف نفسه؛ ولذلك يتمتع هجاؤه العجيبة وتنبع من حس الدعابة الفائقة
.الكاريكاتريي الساخر بالقيمة الفنية األدبية الرفيعة ويتصف بأسلوب متميز يف اخلفة والظرافة

واملبالغة واضحة يف هجاء الكثري من الشعراء الكاريكاترييني، حيث إنهم يتصيدون مظاهر 
مغالني متجاوزين كل ما هو منطقي وخيرجون عن العاهات اجلسدية والنفسية ويرمسوا 

أنّ مثل هؤالء ميعنون يف البحث عن صفات جديدة، جتعلهم يوغلون يف ىاملألوف، فنر
:بن الرومياكما يقول . الالمعقول، وذلك من أجل إخراج صورة ممسوخة متاما

لـــَه قـــُرونٌ ســمقت فـــِي العـــالء 
ـــَل   ـــَرق الســـمع عـ نِهقــــَر ىيـَسـتـ

با رأطـَالـــــــــــــــَهـــَات الـبـَريــــــــــــ
  اتوــم ـــي جــــــَو الســـ ـــليس فـــ إبـــ

)٣١١، ص١، ج١٩٩١بن الرومي، ا(

وواضح أن هذه اللوحة الساخرة . صاحبهاىفقرونه لطوهلا تعطي إبليس الفرصة ليتصنت عل
يف خلق الصورة الكاريكاتريية املبالغة، ألنّ الشاعر يعرف جيدا أنّ العنصر األفضلىحتتوي عل
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هو التضخيم يف مظاهر املهجو، خاصة إذا رغب يف متييز هذه الصورة وجذب األنظار إىل لب 
.هذا املعىن

فعنصر املبالغة هو من أهم العناصر اليت يتميز به اهلجاء الكاريكاتريي، وهذه املبالغة إما 
الفكرة بشكل عام، وإما يف التعامل بتداء من الشكل واملظاهر وصوال إىلا،يف رسم الشخوص

فاملبالغة يف الصور الكاريكاتريية للهجاء هي اليت شدت . جتماعيةمع األحداث السياسية واال
. هتموا ذا اللون من اهلجاءانتباه الدارسني الذين ا

لتزاماال
ات زدواج الكامن يف الذاال،وجود السخرية يف أشكاهلا املختلفةىباعث علىلعلّ أقو

والواقعيات، وبني العقل والعاطفة، وبني ىزدواج بني الفكر والعمل، وبني املثل األعلاإلنسانية، اال
وإمنا يطمح ،والساخر املتمرد ال يتصل بالواقع.)١٠٨ت، ص.أدهم، د(الفكرة اردة والبداهة

.هاوهلذا جنده قوي املالحظة لعيوب الشخص واتمع، يتابعها ويلتقط،إىل املثال
مل يعد فن اإلضحاك والسخرية بأشكاهلا املختلفة خاليا من اهلدف، كما مل يبق معزوال ،إذن

اليوم أن فن الكاريكاتري من الفنون القادرة ىفنر. عن تطورات احلركات الفنية واألدبية وثوراا
 يبتعد عن وهو من أكثر الفنون قربا إىل اجلماهري، ألنه ال،القيام بدور فعال يف اتمعىعل

.املوقف والفكرة بالدرجة األوىلىفن يعتمد علقضاياهم ومشكالم احلياتية والسياسية فهو
ىمن رسامي الكاريكاتري اجلدد والقدماء والذين هم يف املستوىأن الغالبية العظمىفلذلك نر

ىوهذا يدل عل،جتماعي والسياسياملطلوب من الثقافة واإلبداع يستهويهم فن الكاريكاتري اال
جتاوز اخلطوط احلمراء يف ىجتماعي والسياسي والقدرة علاالأمهية هذا الفن الفائقة يف النقد

.جتماعية والسياسيةالكتابة اال
أما يف العصر العباسي فقد عرف العرب فن الكاريكاتري من خالل اهلجاء الساخر وهو فن 

التصوير ى مشهد واحد يعتمد علاختزال كم هائل من املشاعر واملواقف يفىعلقادر
حتل مساحة هامة االكاريكاتريي الذي يرمسه الشاعر من خالل األلفاظ والكلمات، وقد 

ي، ـومكانة يستحقها يف األدب العباسي، ألنه الفن الذي يتقن املناورة والوخز املؤمل الشاف
،اجسهم ومهومهمألا تداعب هو،ليقدم لغة يفهمها اجلميعى،ويتجاوز مبهارة ال تضاه

ساخرين من أنفسهم ومن حيام من ،وتترك هلم متسعا من الوقت ليضحكوا مبرارة
.الطحالب النابتة يف زوايا احلياة املعتمة
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لقد شكل اهلجاء يف هذا العصر حاضنة طبيعية لفن الكاريكاتري الذي تناوله الكثري من 
اجلديد، لكنهم وجدوا فيه متنفسا لبيان ماوإن مل يكن هلم اليد الطويلة يف هذا الفن ،الشعراء

من ،جتماعية والسياسيةنفعاالت الشخصية وااليف نفوسهم، ووجدوا فيه فسحة لتفريغ اال
فقد كانوا أصحاب مواقف ويف بعض األحيان جندهم يدفعون ،خالل اللوحات اليت يرمسوا

ىالذي محل خشبة صلبه علمثن هذه املواقف غاليا، من مثل الشاعر املناضل دعبل اخلزاعي 
وذلك بسبب هجائه املقذع، فلم يسلم منه أحد من اخللفاء الذين،ن يصلبه عليهاكتفه يبحث عم

هارون الرشيد، وحممد األمني، واملأمون، واملعتصم، واملتوكل؛ كما مل يسلم : وهم،عاصرهم
فن اهلجاء الكاريكاتريي،قمةىوقد تربع عل،بن الرومياوكذلك شأن . الء اخللفاءؤمنه وزراء ه

فكان اهلجاء . وهو الذي دفع حياته مثنا هلجائه الالذع للوزير القاسم بن عبيداهللا بن وهب
يف أشد حلظاته حرجا، فقد الكاريكاتريي يف شاعرنا طبعا متأصال ال يستطيع مفارقته حىت

يف الطعام ـــالذي مات بسببه ـــ أنّ الوزير القاسم بن عبيداهللا بن وهب قد دس له السم رووا
إىل املوضع الذي: إىل أين تذهب؟ قال: خوفا من هجائه، فلما أحس بالسم قام، فقال له الوزير

!ما طريقي إىل جهنم: بن الرومياوالدي، فرد عليه ىسلـّم عل: بعثتين إليه، فقال له الوزير
حات ويسفر هذا الكالم خيتصر آالف الصف،وهذا أيضا كالم ساخر وقصري لفكرة كبرية

التفكري ىوجتربه عل،ويطلق معاين كبرية لتسكن ذهن وعقل اإلنسان،بتسامة ساخرةاعن 
فيما هو داخل دائرة الواقع، وتدعو إىل تشكيل الدائرة من جديد بفكر وعقل جديدين من أجل 

.واقع أفضل، وهذا ما يعطي اهلجاء الساخر أمهية وجيعله الفن الذي ال مثيل له
ناجي «الشهيد الفلسطيين الفنانكمثل هذا املوقف عند الفنانني الكاريكاترييني ىفنر

شهيدا وشاهدا ١الذي دفع حياته مثنا لدفاعه عن القضية الفلسطينية وترك لنا حنظلته» العلي
مازال يدير لنا ظهره بكربيائه اجلميل، وكذلك ساهم العديد من الفنانني العرب يف ،تارخييا
ومسري ،اللطيف مارديينعبد: هداف الفن الكاريكاتري اإلجتماعية والسياسية منهمإرساء أ

ستعماروهؤالء كلهم كانت أعماهلم دعوة ضد طغيان اال.كحالة، وحممد الزواوي، وخليل األشقر
.جتماعيةانتقادا حلاالت اأو 

حنظلة، شخصية ابتدعها ناجي العلي متثل صبيا يف العاشرة من عمره، وعقد يداه خلف ظهره وهو .١
، وأصبح حنظلة مبثابة »للعدو«شبه للفلسطيين املعذب والقوي رغم كل الصعاب اليت توجهه فهو دائر ظهره 

.رسوماتهىتوقيع ناجي العلي عل
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يف يف كل الظروف واألوضاع أن يعرب عما جيول، وخامتة املطاف يستطيع اإلنسان
أو باإلشارة؛ إال ، ىأو املوسيق، أو الرسم، الكلمة: خميلته من آمال وآالم بوسائل عديدة منها

ي قد يكونان أقرب الوسائل إدراكا لفئات كاريكاتري واهلجاء الكاريكاتريال: أن هذين الفنني
.وأسرعها تأثريا مبهمتها التحريضية حنو األفضل، كبرية من اتمع

نتيجة ال
الذي مل يظهر بوصفه ظاهرة إال يف العصر ـــكاريكاترييمما سبق أنّ اهلجاء اليستنتج 

املهجو بتصوير ىإذ جيسد فيه الشاعر نقمته عل، هو أفضل أنواع اهلجاء وألطفهاـــالعباسي
يني الذين كاريكاتريجيسم العيوب ويعبث به عبثا الذعا يشبه عبث املصورين ال،يكاريكاتري

ورمبا اإلشفاق ، كي يثريوا اهلزء والسخرية،مظهر هلاىويظهروا يف أقويضخمون العيوب
.انياألحيف بعض 

إذا وقفنا عند أكثر مناذج اهلجاء الكاريكاتريي وأساليب الشعراء يف معاجلته، جند أنه 
ث املسخ واملبالغة يف تصوير العيوب أو العب: السخرية واملزاح، ثانيا: أوال: يتألف من عناصر شىت

جتماعي أو السياسي دف البحث عن نقد الواقع اإلنساين أو اال: بالصورة الكاريكاتريية، ثالثا
وهذا ما يقربه بكثري إىل فن الكاريكاتري ويعطيه نفس األمهية اليت يتمتع ا . اإلصالح والتطوير

.هالنا املقارنة بينهما يف العناصر اليت يتألفان منالكاريكاتري اليوم، كما تتسىن
أا ليست جمرد ىنر، ية فيهاكاريكاتريوإذا دققنا النظر يف هذه األهاجي والصور ال

أسلحة التغيري ىإنها إحد، ية يف الرسمكاريكاتريولكنها كالصور ال، صورة عادية للضحك
احليلة اليت جتعلك تبلع حبة الدواء بدون مرارة ، جانب ذلكإىل وهي ، والتطهري يف اتمع

.ىو التعايش مع الواقع من جهة وحماولة تغيريه من جهة أخروتدفعك حن
ية إلثارة األسئلة رييكاترنقد الصورة الكاىفاهلجاء الكاريكاتريي والكاريكاتري يعتمدان عل

األصنام والثوابت الفكرية دف البحث عن احلقيقة وكشف زيف بعض األفكار املستترة وكسر
فهما يستهدفان ذلك اجلمود واهليمنة . الناسىخلف شعارات أو صور منطية فرضت عل

.  الفكرية يف جمتمع يغسل عقول الناس ويقتل حرية التفكري فيهم
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