






























االزمة االقتصادية 
� تونس من خالل رسوم ىڡ�

الشاذىل	 بلخامسة   
� تونس). االوىل الناطقة بالفرنسية ىڡ� اليومية  (الصحيفة 

نــجح  فقد  التعبرى�  حريـة  وغيــاب  التضييقــات  ورغم 
من  الكثرى�   � ىڡ� شارك  الرقيب...  قبضة  من  فالت  اال?  � ىڡ�
عىل  وحصل  وخارجها  البالد  داخل  الكاريكاترى�  معارض 

لرسوماته. البومات   3 واصدر  عديدة  جوائز 

الفنون   � ىڡ� أكاديميا  تكوينا  بلخامسة  الشاذىل�  تلقى 
للكاريكاترى�  ميله  لكن  الفن،  بتدريس  واشتغل  التشكيلية 
عمـــل  ان  بعد  الصحـــافة  مجـــال  اىل  ينتقــل  جعله 
والسينما  والمرسح   � الزيىى] والرسم  التصميم   � ىڡ�
البريس  جريدة   � ىڡ� سنة   35 حواىل�  عمل  والتلفزيون. 

! � الُمرْتىَ̀سِ مثل  مثله  مدان   � الرَّاى̀سِ أّن  جّيدا  تعلم   : � -القاىص�
ت نقودي من جيب الlخر فقط، يا سيادة  ّ : لقد كنت غرى� -الّراى̀س�

الرّئيس.

صّح  لو  الحكومة:  رئيس 
نغّض  أن  تريد  فأنت  فهمي، 

مقابل   � ىڡ� المشبوهة  المالّية  تحويالتك  عىل  الّطرف 
باالlخرة.  تتصحر  و  الدنيا  تأكل  اسمه:  هذا  المصالحة. 
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بلخامسة  الشاذىل�  للفنان  الكاريكاتورية  االعمال   � ىڡ� االنتباه  يشد  ما 
يثرى�  خاللها  ومن  وبسيطة،  طريفة  أحداثا  الواقع  من  يلتقط  انه 
ظرفية  تبدو  قد  وسياسية  اقتصادية  و  اجتماعية  حياتية  مشاغل 
. � المجتمع التونىس� وعابرة ، إال أنها  تعكس وعيا عميقا بما يجري ىڡ�

تروي مستجداته  بالواقع،  االلتصاق  بلخامسة  شديدة  رسوم 
بكل تفاصيلها وكأنها مرآة تعكس حقيقة الوضع بالبالد حىى] 
عنه:  قال  الفرنسية  لوموند  جريدة  رسام   � بالنىى] جان  أن 
من  تونس  واقع  نفهم  «كيف 
رســـوم  عىل  االطـــالع  دون 
رسـومه  بلخامسة؟...  الشاذىل� 
الديمقـــراطيـــة  هـــي محــرار 

� تونس ... » الهشــــة ىڡ�

كأّن لها ثأر عندي... الباب  � كّل صباح أمام  الّسّلة تنتظرىى� - هذه 

الغرق؟ من   � تنقذىى� ىك�  تنتظر  ماذا  عمومّية:  مؤّسسة  ـ 
! �     ـ القطاع الخاّص: أن تغرىڡ]

� تصاعد قاّر، يكون من االفضل تجميعها  ابات ىڡ� عدد اال?رص�
تحت إر̀ساف وزارة سياديّة.

المعّلقة:
وزارة 

ابات اال?رص�
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ترصد  بلخامسة  الشاذىل�  الفنان  رسوم 
االجتماعية  النواحي  مختلف  وتصور 
 � الىى] االقتصادية  والسيما  والسياسية 
 14 ثورة  منذ  ملحوظ  تـدهور   � ىڡ� باتت 

جانفي ( يناير ) 2011 .
من  السخرية  يولد  أن  بلخامسة  ونجح 
والتعارض  التباين  بفعل  رسومه  خالل 
مألوف ومعتاد من  ما هو   � بںى� الواضح 
� رؤية الفنان غرى� المتوقعة او  جهة و بںى�
للواقع،  مختلفة  رؤية  أحيانا،  الصادمة 
ة تدفع  ساخرة وضاحكة ومستفزة ومثرى�
� المسلمات  عادة النظـــر ىڡ� المتـــلقي ال?
او رصد االعوجاج  او نقد المـــظاهــر 
المجتمع...   � ىڡ� المتــــفشيـــة  الســلبية 
المتلقي   � ىڡ� برسومـــه  بلخامسة  يثرى� 
ة  الحرى� من  دائرة   � ىڡ� ويضعه  السؤال 

ثارة و القلق ...  واال?
هذه مجموعة من أعمال الفنان الشاذىل� 
مظاهر  مختلف  تصور   � الىى] بلخامسة 
تونس  تعيشها   � الىى] االقتصادية  االزمة 

حاليا. 
د. حنان الرقيق قطاطة
� مدرسة الكاريكاترى� بصفاقس أستاذة ىڡ�

 ، � الياسمںى� ثورة  -منذ 
لم أبع واحدة قّط!

 � صورة ابن رشيق ىڡ�
لّله   : النقدية  الورقة 

... � محسنںى� يا 

-طالب الّشغل: 
؟...  � تمنحىى� أوافق عىل جراية قدرها 450 دينارا، وإن اشتغلت كم  حسنا... 
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تتقاىص� المشّغل: 
االlن، وأكر̀ى من ذلك مستقبال... 1000 دينار 

إذن! مستقبال  أعود  طّيب،  الّشغل:  طالب 

الشاذىل	 بلخامسة عن  الفنان  يقول 
من  ممنوعا  قضاها   	 الىى4  � السنںى	
رسم الكاريكاترى	 خالل حكم بن عىل	 
 � � و قدرىى] � الحقيقة دفـنت حماىس� وطاقىى] أنا ىڡ�
اب طويال .... اليوم أخذت  بداع تحت الرى] عىل اال?
ة  المثرى� العجاف  السنوات  من  االنتقام  قرار 
� حلقة مفرغة. وكل هذا  للسخرية ومن الدوران ىڡ�
ة من توجيه  � تلك الفرى] � لحسن الحظ ىڡ� لم يمنعىى�
بداع  � نحو أشكال أخرى من اال? � و مجهوداىى] قدراىى]

.... � الفىى�
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حاصل   1967 عام  مواليد  من  حجـاج  عماد  الفنان 
موك  � فـن الغرافيك - جامعة الرى� عىل بكالــوريوس ىڡ�
مجال   � ىڡ� المطبوعــات  من  العديد  وله   ،1991
 � ىڡ� صدر  المحجــوب،  كتــاب  أهمـها:  الكـاريكـاترى� 
العــام 2000 ،والعــام 2008، وهــو رئيــس رابطة 
نقــابة   � ىڡ� وعضو   ، � االردنيںى� الكــاريكــاترى�  رسامي 
وج وله ثـالثة أبنـاء ويعمل  � ، مرى] � � االردنيںى� الصحفيںى�
� الجديد  � موقع وصحيفة العرىى� حاليا رّساما سـاخرا ىڡ�

اللندنية ..

	 مدرسة الفّنان عماد حّجاج ىڡ�
الكـــاريكــاترى	 بصفــــاقس



 أبو محجوب بالمرصاد للفساد و الفاسدين26























حجازي أحمد 
فنان الحارة المéية

� طنطا عام 1936 وكان ابوه سائقا 
ولد الفنان أحمد إبراهيم حجازي ��

وذكور.   إناث   � �ãب ما  عشــــر  أحد  إخوته  عدد  ويبــــلغ  للقطار. 
� سنة 2011.

وتو��
إ�  القطار   �

�� معه   �
�µيصطحب  ìÛأ كان  الصيف  ف́�ة   �

��» يقول حجازي: 
التحقت  وعندما  القطار،  نافذة   ì�ع كلها   éم فرأيت   ،µ́ش محافظات 
� ا��غنياء إ� بيوتهم، وأرى 

�Ûبعض زم� �
�Ûيدعو � �ãبالمدرسة، كنت أشعر ح

وقتها  أبدا  أفهم  أكن  ولم  الدنيا،   �
�� مقنع   ��غ شيئا  هناك  بأن  الفخامة، 

لماذا نحن فقراء جدا إ� هذا الحد".
ويقول أيضا:  "كنت أذهب ا� قé الثقافة وأقرأ كل كتاب أراه .عشقت الثقافة وامت��ت وعيا بأهمية الكتاب ..ورغم تنوع 
أزجاله  وكانت   . �̧ التون م  ��ب  ��الكب بالشاعر  عجاب  ا�� شديد  كنت   �µان إ�   .. منها  أنهل  كنت   �µ́ال والثقافات  المعارف 

ّ للسخرية". ìµوح ��الساخرة من أهم أسباب اهتمامي بفن الكاريكات
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وما إن أكمل تعليمه الثانوي حىى] قرر 
وقد  القاهرة..  ىڡ�  للعيش  ينتقل  أن 
ة يقول فيها ..  ترك الرسته رسالة صغرى�
أريد االعتماد عىل نفىس� ال أحب أن 

أثقل كاهل أحد. 
� بداية  � ذلك الوقت ىڡ� وكانت القاهرة ىڡ�
ثورة  وكانت   ّ ات شىى] ّ بتغرى� تمّر   1954
االحالم  طريق  بداية  ىڡ�  يوليو 

ة والوسطى.  للطبقات الفقرى�
إليها  رحاله  شّد  قد  حجازي  وكان 
رحلته  ليبدأ  ة،  الصغرى� أحالمه  حامال 
من  عدد   � بںى� وليتنّقل  الرسم،  مع 
بهاء  أحمد  رّشحه  حىى]  المجالّت 
«روز  مؤسسة   � ىڡ� معه  للعمل  الدين 
اليوسف»، حيث التقى بعدد من كبار 
البهجورى  جورج  مثل   � الرّسامںى�
� ونيس وبهجت  � ورجاىى وصالح جاهںى�
وصالح  العدوى.  وزهدي  عثمان 
هم   اللباد  وغرى� الدين  الليى̀ى  ومحى 
وكانت المجّلة صاحبة شعار للقلوب 

الشابّة والعقول المتحررة. 
الكبرى�  الفنان  فضل  ينىس  أحد  وال 
عبد  الفىى�  المخرج  وال  فؤاد  حسن 
كّل  احتضن  الذى   � العينںى� ابو  الغىى� 
رأسهم  عىل  وكان  الجدد   � الموهوبںى�

الفنان الكبرى� حجازى 
العمل،  بهذا  از  � االعرى] شديد  وكان 
«تعّلم  إنّه  الفنان  بتواضع  ويقول 
جاء  من  وكّل  سبقه  من  كّل  من  الفّن 

بعده » .
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تقول  كيف  الصورة  هذه  ترسم  وعندما  أب"،  "سفن  الـ 
إنّهم فقراء؟... بينما هم فقراء فعال عىل نحو ما".

الصحف   � ىڡ� الكاريكاتورى  حجازي  فن   � ّ تمرى� ذلك  عىل  زد 
العربية باالنتقادات الالذعة، وعىل نحو مخالف لكاريكاترى� 
الشديدة  المبالغة  عىل  يقوم  كان  والذي  الوقت،  ذلك 
� أسسها  � مدرسته الجديدة الىى] ال?ضحاك الناس، واعتمد ىڡ�
 � ون عىل فكرة الواقع المعكوس، الىى] وسار عىل دربها كثرى�
تدخل،  دون  من  هو  كما  الواقع  رصد  من  تنطلق  كانت 
مفارقات  من  الواقع  هذا  عليه  ينطوى  ما  عىل  استنادا 
� الرسوم  مضحكة للغاية. وقد تنّوعت رسوم حجازي مابںى�
بالقصص  اهتّم  ذلك  عىل  عالوة  بدونه.  أو  بتعليق 
الساخرة  المصّورة  الر̀سائط  من  العديد  وصنع  المصّورة 

" و" روز اليوسف".  � "صباح الخرى� � زيّنت مجّلىى] الىى]

للكاريكاترى�  رّساما  بالعمل  التحاقه  ومنذ  حجازي  واستطاع 
بسخرية  برسومه   ّ يعرى� أن   ،1956 سنة  اليوسف»  «روز   � ىڡ�
القضايا  عن   ، كبرى� فلسفي  عمق  من  تخلو  ال  الذعة 
بها  مرت   � الىى] نفسها  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
الشعبية  الطبقات  إىل  دائما  منحازا   � العرىى� والوطن  مرص 
ت خاللها رسومه بشفافية فنان  � برؤية فلسفية متفردة، تمرى�
من  والمدهشة  الجديدة  االفكار  اقتناص  عىل  قادر 
«لقد  حجازي  يقول  ة  الفرى] تلك  وعن  الواقع.  مفارقات 
عن   ّ تعرى� رموز  هناك  تعد  ولم   ، الكاريكاترى� حسبة  ت  ّ تغرى�
الواقع   ّ تغرى� أن  بعد  واضحة،  اجتماعية  مفردات 
و"مصباح  "الطبلية،  كانت   � الماىص�  � ىڡ� االجتماعي... 
الر̀سيحة  فتجد  االlن  أما  الفقر،  عن  ان  ّ يعرى�  " � وسںى� الكرى�
ير̀سبون وأبناءها  فيديو  جهاز  تملك  نفسها  االجتماعية 
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فكرة  عىل  ون  كثرى� دربها  عىل  وسار  أّسسها   � الىى] الجديدة 
كما  الواقع  رصد  من  تنطلق  كانت   � الىى] المعكوس،  الواقع 
هو من دون تدّخل، استناًدا عىل ما ينطوي عليه هذا الواقع 
من مفارقات مضحكة للغاية مّما جعل رسومه موّجهة أيضا 
القصص   � ىڡ� الكرتونية  شخصّياته  كانت  حيث  لالطفال، 

. � � االطفال عىل المستوى العرىى� ًا ىڡ� المصّورة االكر̀ى تأثرى�

نكسة  عقب  الفتا  تحوال  شهدت  حجازي  رسوم  أّن  غرى� 
وهى  والعبث،  واال?حباط  االكتئاب  عليها  فخيم   1967
االنفتاح  ة  فرى] أثناء   � ىڡ� تصاعدت  ما  رسعان   � الىى] الحال 
بعد  السادات  الراحل  الرئيس  أقرها   � الىى] االقتصادي 
 � ىڡ� ات  تغيرى� من  ة  الفرى] تلك  صاحب  وما  للقدس،  زيارته 
مصابة  حجازي  شخصيات  فظهرت  القيم،  منظومة 
النبيلة  القيم   � بںى� ما  بالمتناقضات  ومزدحمة  بالفصام 
لتطرح  صديقا،  أصبح  الذي  العدو   � بںى� وما  والفساد 
والر̀سف  واالنغالق،  االنفتاح  عن  االهمية   � ىڡ� غاية  أسئلة 

والعار.
لفّن  إنتاجا   � الفنانںى� أغزر  من  واحد  هو  حجازى  ولعّل 
الذي  الفطرى  الذكاء  يمتلك  وكان  وكيفا..  كّما  الكاريكاترى� 
تحاول  كانت  سلطة  وكّل  الرقيب  عسف  من  يحميه  كان 
بجرأة  والتعبرى�  رأيه  إعالن   � ىڡ� شجاعا  وكان  منه..  النيل 

يحسده عليها كل أبناء جيله. 
� خطوط حجازي بانسيابّية  وحسب نقاد الكاريكاترى� " تتمرى�
مدرسته  � ىڡ� واعتمد  االلوان،   � ىڡ� بديع  وتناسق  ة  كبرى�
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السادات للقدس وجد حجازى نفسه أمام خيارين إما التحول لمسايرة 
التغيرى� السياىس الذى لحق بالبالد وبالسياسة المرصية أو اللجوء إىل 
 � والمراهقںى� االطفال  مخاطبة  إليه،  بالنسبة  البديل  وكان  بديل،  حّل 
القيام  قادرا عىل  يكون  لعله  تشكيل وعى جيل جديد،  ىڡ�  للمساهمة 
بحلم التغيرى� الذي فشل جيله ىڡ� تحقيقه ومحاولة للهروب من رؤية 
أمل االّمة العربية ينهار، وقّرر أن المناخ الموجود ىڡ� الصحافة ال يسمح 
له بالعمل السياىس� فاتّجه إىل الرسم لالطفال، ويبدو أّن ما أراده تحقق 
رسومه.  � ىڡ� خاطبهم  طالما  الذين  الشباب،  يد  عىل  ا  أخرى�
الهالل  دار  عن  تصدر  كانت   � الىى] سمرى�  مجّلة   � ىڡ� واضحا  هذا  وظهر 
ويعترى�  مارات  باال? االتّحاد  كانت تصدر عن مؤسسة   � الىى] ماجد  ومجّلة 
مجّلة  الهّم  الرئيسّية  المالمح  وصانع  شخصّياتها  مبتكر  هو  حجازي 

أطفال بالوطن العرىى� 
عن  التوّقف  ورغم   ، الكاريكاترى� فّنان  تكوين  من  جزءا  المشاغبة  وتعّد 
من  المشاغبات  عن  يتوقف  لم  «حجازى»  أن  إال  السياسّية،  الرسوم 
وقت الlخر، يتذّكر «عيىس» واقعة عن السادات: عام 79، كّنا نصدر 
مجّلة الثقافة الوطنية طلبت منه «رسمة»، جاءىى� بصورة شخص ذى 
ة سفرة " فخمة، ويعلق عىل  � شارب يأكل عىل طبلية وضعها فوق " ترابرى�
الر̀ىيات الفاخرة المعلقة ىڡ� السقف، وكتب  الحائط «لمبة جاز» رغم 
السادات،  أنور  الشخص  وكان هذا  القرية»،  أخالق   � «شايفںى� تعليقا: 

فطلبت منه تغيرى� شارب الرجل حىى] نخرج من تشبيهه بـ" الرئيس المؤمن ".

الواقع أصبح أكر̀ى  إّن  وكان حجازي دائما يقول 
سخرية من الكاريكاترى� 

ال الرسوم االجتماعية،  � وعن قرار «حجازي» اعرى]
زيارة  عقب  عيىس  صالح  الكبرى�  الكاتب  يضيف 
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. السياىس� الكاريكاترى� 
الصحفي  الرّسام  حجازي  عن  الحديث  سياق   � وىڡ�
� دار الفىى]  وعاداته، يقول: «عملنا سويا من 79 حىى] 81 ىڡ�
الله  رزق  عدىل�  الفنان  قيادة  تحت  الفلسطينية،   � العرىى�
ة  وبصحبة عالء الديب ومحي الدين اللباد وىڡ� هذه الفرى]
حي  ىڡ�  كان  مكتبنا  مبار̀س،  بشكل  حجازي  عىل  تعرفت 
 � "، و كان المفتاح معه ويذهب إىل العمل ىڡ� � "جاردن سيىى]
الـخامسة صباحا، وعند وصولنا جميعا ىڡ� العار̀سة، نجده 
يلملم أوراقه وأقالمه ويستعّد للمغادرة . كانت هذه هي 

 ." عادته منذ التحاقه بمجلة "صباح الخرى�

إىل  عاد  حىى]  الواقعة  هذه  عىل  طويل  وقت  يمّر  لم 
رغبة  عند  نزوال  والسياىس�  االجتماعي  الكاريكاترى� 
 ّ � تسّلحت بحلم صحيفة تعرى� مجموعة حزب التجّمع الىى]
عداد  اال? بدأ  عندما  يقول «صالح عيىس»:   ، الجماهرى� عن 
قوية  محاوالت  بذلنا   1982 ىڡ�  لالهاىل  الثاىى�  صدار  لال?
رسم  اىل  للعودة  عليه  شديدة  ضغوطا  ومارسنا 
هذه   � ىڡ� معي  ك  واشرى] اختياري  توقف  بعد  الكاريكاترى� 
ثّم  قليال  حجازي  وترّدد  الرازق،  عبد   � حسںى� المحاولة 
الخّط  رؤية  وعند   ،" "االهاىل� أعداد  صدور  عند  تحّمس 
السياىس� للصــحيفة حــسم أمره بالــعودة إىل رســـــم 
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عنهم،  بالرحيل  قراراً  يأخذ  أن  قبل  حجازى،  برسوم 
أن  يجار لصاحبها دون  باال? ترك شّقته  إىل طنطا.  والعودة 
يتقاىص� «خلّو الرجل» المعروض عليه والذى كان يساوى 
اض  � كّل ى̀سء، اعرى] ثروة ىڡ� منتصف التسعينيات، زاهدا ىڡ�
هذا  أن  مفادها  رؤية  كان  عيىس  صالح  يرى  كما  حجازي 
فن  عرى�  وتحديدا  للمقاومة  إمكانية  فيه  توجد  ال  العرص 
وشعور  بالصدمة  إحساس  يملؤه  كان   ، الكاريكاترى�
من  المجتمع  ىڡ�  يحدث  بما  اث  االكرى] وعدم  باالكتئاب 

ات ربما لم يستطع تحّملها. تغرى�

يرسل  واالخرى  الفينة   � بںى� كان  الّرسم  عن  توّقفه  ورغم 
النارصى وكان  الحزب  � لسان حال  العرىى� رسومه لجريدة 
توّقف  الذى  الوحيد  الرّسام  وهو  عظيما.  بها  االحتفاء 
النّها  وذلك  يتوّقف  لم  رسومه  نر̀س  أّن  إال  الرسم  عن 
وكان  منها..  بالعديد  تنّبأ   � والىى] االحداث  قلب  ىڡ�  دائما 
االحداث  وقراءة  االستر̀ساف  عىل  عالية  قدرة  يمتلك 
قراءة  عىل  قادر  فيلسوف   بحّس  ببعضها  وربطها 

 . لمستقبل ا
واالطفال  الصغرى�  الشباب  فيها  استمتع  أوقات  ومّرت 
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قّرر حجازي العزلة بعيدا عن الناس، وتفّهم الجميع رغبته 
تلميذه  بغدادي"،  "محمد  هو  واحدا  فّنانا  عدا  تلك، 
إثناء   � ىڡ� ّ وفاته  متكّررة حىى] بذل محاوالت  الذي  وصديقه 
بالفشل  باءت  محاوالته  لكّن  ال،  � باالعرى] قراره  عن  الفّنان 
ييأس  ولم   ، الكبرى� الفّنان  تصميم  وتحّطمت عىل صخرة 
 � ىڡ� وطبعها  "االرشيف"  من  أعماله  أصول  جمع  بغدادي، 
 � ىڡ� إليه  وذهب  المرصية ".  الحارة  فّنان  "حجازى..  كتاب 
"طنطا" بالكتاب طالبا منه كتابة مقدمة، لكّنه رفض. وقّرر 
ىڡ�  المعاش  سّن  إىل  بوصوله  معه  االحتفال  أصدقاؤه 
المرسحى  المخرج  وبإر̀ساف  ميامى  بمرسح  كبرى�  احتفال 
وكان عىل  مثقفي مرص  كّل  ه  السّيد" حرص� "عصام  الكبرى� 
رأسهم الفاجومي  "احمد فؤاد نجم"   و"عادل حمودة " 
� االحتفال..عندما  والفّنان الكبرى� "عادل إمام".. الذى قال ىڡ�
سّيد  الواد   � بمرسحيىى] والذهاب  رهاب  اال? محاربة  قّررُْت 
وّقعه  وقد  كتابه  حجازى  ىل�  أرسل  الّصعيد  إىل  الشغال 
بشكل غريب مال الصفحة االوىل منه بكتابة اسمي "عادل 
� الّصفحة عر̀سات المّرات.. جئت أنا اليوم  امام" وكّرره ىڡ�
هو  وكّررها  حجازي  حجازي  حجازي  واحدة  كلمة  القول 
االlخر عر̀سات المرات ... إالّ أن الفّنان الذى قّرر أن يكون 
عن  بعيدا  محرابه   � ىڡ� يتعّبد   � كصوىڡ� االضواء  عن  بعيدا 

الضجيج والضوضاء لم يحرص� ....
، أنا ما عملتش حاجة ومش عاوز حاجة ". � � اتصال هاتفي: انتو بتحتفلوا بإيه، وبمںى� وقال لهم ىڡ�

 	 سمرى	 عبد الغىى�
 فنان كاريكاترى� - مرص

 رسم الفنان عمر صديق

شخصية العدد44
أحمد حجازي : فنان الحارة المرصية













































66

	 - إيران مانا نيستاىى�

عمر عبد الاّلت- اال$ردن

أمجد رسمي- اال$ردن

اليا ديفيد روي– أسرى4

يس جورجوبليس – اليونان ديمرى4

د رياردس – هوالندا طجرى	

باتريك شباط - فرنسا

س جورجوبليس  اليونان

� محمد الّسباعنة – فلسطںى	

متابعات
نقل السفارة اال$مريكية إىل القدس بعيون رسامي الكاريكاترى	
















