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  الساخرة في العراقالمتخصصة في العراق/ الصحافة   الصحافة : بعنوان المحاضرة        

 أحمد أصدرها التً( الهندي مرلعة) جرٌدة بصدور العراق فً الساخرة الصحافة تارٌخ ٌرتبط 

 الساخر األسلوب باستخدام تمٌزت والتً 0212 الثانً تشرٌن 90 بتارٌخ البصرة فً المشرالً حمدي

 من حاولت ممٌزا   نهجا   لنفسها الساخرة الصحافة رسمت ولد. ومعالجاتها وموضوعاتها مماالتها فً

 بمٌت ولكنها العثمانٌة، الدولة عاصمة اسطنبول فً الصادرة الكارٌكاتٌرٌة الصحف وتملٌد محاكاة خالله

 ، بالصحافة العاملٌن من أي العراق فً ٌجٌده ٌكن لم الكارٌكاتٌر فن وان سٌما بها، اللحاق عن عاجزة

. فنٌة ألسباب العرالٌة الصحافة فً نشرها ٌتعذر كان عامة بصورة الصحفٌة الصورة أن عن فضال  

 السخرٌة حدود تتعد   ولم0291 عام حتى امتد الذي مسارها ضمن الساخرة العرالٌة الصحافة بمٌت ولهذا

 ألالم نتاج وهً المارئ ٌتلمسها ساخرة صورة رسم حاولت التً والموضوعات والتعلٌمات المماالت فٌها

 الصحافة تارٌخ فً تطور أهم حدث 0291 عام وفً.  الكارٌكاتٌري الفنان رٌشة ولٌست الكتاب

 والدة عن المرحلة هذه عٌرت ولد الصحافة فً الكارٌكاتٌرٌة الرسوم ظهرت عندما العراق فً الساخرة

 العربٌة الصحف من الكارٌكاتٌرٌة األفكار وٌمتبس وٌملد ٌحاكً أخذ الذي المحلً رالكارٌكاتٌ رسام

 .واألجنبٌة

 ممارسة إلى( 0211 ـ 0290) األول فٌصل الملن دعا العراق فً الوطنً الحكم تأسٌس وبعد      

 الحالة وفك واالستمرار الغربٌة، اللٌبرالٌة التٌارات ابرز على متفتحة تمدمٌة أسس وعلى حرة فكرٌة

 اآلراء ذوي من األوائل العرالٌٌن والصحفٌٌن واألدباء الكتاب من العدٌد بها بدأ لد كان التً الجدٌدة

 العراق فً الساخرة الصحف من العدٌد الماضً المرن من العشرٌنات فً صدرت ولد.  المستنٌرة

 الصحف تلن أبرز ومن ، الهزلً والنمد الكارٌكاتٌر خالل من االجتماعٌة الناس همـوم بغداد فً السٌما

 : ٌأتً ما نجد



 ولم كارٌكاتٌرٌا   رسما   صفحاتها على تنشر عرالٌة صحٌفة أول وهً:  الرومً جحا جرٌدة . أ

 0291 األول تشرٌن 02 فً أسبوعٌة ببغداد صدرت ولد.  أخرى صحٌفة أٌة المضمار هذا إلى تسبمها

 األولى صفحتها على الكارٌكاتٌر بنشر اهتمت ولد الصوفً رشٌد ومحررها المسؤول ومدٌرها لصاحبها

 وكان الساخرة واألبواب الزواٌا من العدٌد وتضمنت.  الموضوعات مختلف بالنمد وتناولت واألخٌرة

 .اجتماعٌة أغلبها فكانت موضوعاته أما الرسم أسلوب حٌث من بدائٌا   فٌها الكارٌكاتٌر

 لصاحبها 0294 األول تشرٌن 94 فً بغداد فً صدرت ساخرة جرٌدة وهً:  الهزل جرٌدة  . ب

 جانب إلى الصحفٌة الفنون بمختلف وعنٌت أسبوعٌة صدرت ولد.  عونً الدٌن عالء ومحررها

 . الساخرة والزواٌا األبواب من العدٌد وتضمنت الكارٌكاتٌر بنشر اهتمامها

 لصاحبها 0295 نٌسان 0 فً بغداد فً صدرت ساخرة جرٌدة وهً:  الشوارع كناس جرٌدة  . ت

 كناس صورة تمثل وهً الصحٌفة السم المالزمة بالصورة األولى صفحتها تمٌزت ولد تٌسً مٌخائٌل

 والموت األسباب تنوعت  المكناس بضرب مات بالسٌف ٌمت لم من) عبارة الصورة تحت وكتبت

.  العراق تأخر إلى أدت التً المختلفة الحٌاة شؤون على الشوارع كناس جرٌدة نمـد انصب ولد(. واحد

 بموت المتالعبٌن وكشف الطرق وتبلٌط الشوارع وإنارة النظافة مسألة على مماالتها معظم دارت ولد

 . عصرٌة اجتماعٌة تنشئة وتنشأته الجٌل تربٌة إلى ودعت والبدع الخرافات انتمدت كما.  الشعب

 لصاحبها 0210 أٌلول 92 بتارٌخ الجرٌدة هذه من األول العدد صدر:  حبزبوز جرٌدة  . ث

 اعتمد ولد.  العرالٌة الصحافة تارٌخ فً المتمٌزة الساخرة الصحف من كانت ولد ثابت نوري ومحررها

 تكن لم.  عمودٌن إلى الواحدة الصفحة لسمت أنها ذلن البسٌطة الطرٌمة على فٌها الصحفً اإلخراج

 وفاق على ٌكن لم ثابت نوري صاحبها إن ذلن ودٌة عاللة آنذان المائمة بالسلطة حبزبوز جرٌدة عاللة

 ٌصدر أن لبل والبالد الكرخ جرٌدتً فً ٌنشرها كان التً الالذعة الساخرة مماالته وان السلطة مع

 من السلطة تالحمها بدأت حبزبوز صدرت وعندما.  لها المناوئٌن على تحسبه السلطة جعلت حبزبوز

 عام الصدور عن الجرٌدة هذه تولفت ولد إلٌها، وجهت التً والعموبات اإلنذارات من سـلسـلة خالل

0211. 

 كمجلة االزدي صادق لصاحبها 0241 شباط 9 بتارٌخ المجلة هذه صدرت:   لرندل مجلة  . ج

 بها ضرب لدٌمة بغدادٌة شخصٌة ولرندل. المتوسط المطع من صفحة( 91)بـ مستملة سٌاسٌة أسبوعٌة

 علٌه جرى حتى نائما   ٌترن الطعام ولت وعند لٌعمل لرندل ٌستدعً عمل هنان ٌكون عندما إذ المثل،

 األولى الصفحة وتمٌزت( . ناٌم لرندل خلوا الكبة وبأكل..  لرندل كعدوا الكبة بدق) الشعبً المثل

 الصحف شأن شأنها( لرندل) عانت ولمد.  الرئٌس الكارٌكاتٌر لنشر خصصت كما اللون باستخدام



 لرندل وتلمت.  المائمة السلطة تعف أو المطبوعات لوانٌن بسبب واإلغالق التولف من األخرى العرالٌة

 . األشخاص أو الموظفٌن ببعض مسا   ٌعتبر ما ذرٌعة تحت الداخلٌة وزارة من اإلنذارات من العدٌد

 شحة فً المتمثلة الفنٌة المعولات هً الفترة تلن فً الساخرة الصحافة واجهتها مشكلة أهم ان 

 هذه استمرت ولد.  الكارٌكاتٌرٌة الرسوم نشر دون حائال   ٌمف كان الذي( البلٌت) الطباعٌة اللوازم

 عمد خالل الصحافة عاشته الذي التطور ورغم الماضً المرن من الثالثٌنات عمد خالل المعولات

 تستخدم ان آثرت الساخرة الصحف بعض ان حتى للصحف مالزمة ظلت المشكلة هذه أن اال االربعٌنات

 .محدود بشكل الكارٌكاتٌر


