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  )1987 – 1985( العلي ناجي كاريكاتير
  العلي ناجي

  .الكبير القطع من صفحات 206. 2008 خاص، رإصدا دمشق،
   

. العشرين القرن سبعينيات يف الثوري الزهو حقبة من يوم كل يف عيوننا وحتت وبيننا معنا العلي ناجي عاش
 كل ويف. رسومه وآخر الصباح وجريدة الصباح قهوة: ثالثة ثالث ناجي يكون حين إالّ  يكتمل ال يومنا افتتاح وكان
 جعله الذي" حنظلة" ظهر لنا ويدير السياسي، وامتثالنا واستكانتنا خجلنا يعرّي ناجي كان األسود باحلبر رسم

 العلي ناجي لدى والعامل. بشدة ناخز كسوط أشواكه استعمال عن يتورع ال لكنه كثيراً، يرى الذي الصامت الشاهد
 عين خميم مساحة يف ليصبح لديه املكان انكمش فقد األصلية، فلسطين من أصغر ربما بل فلسطين، على مقصور
  .مثالً احللوة
 املثال، سبيل على الوجه أو الرأس وكتلة اجلسد بنسب أو وبالتشريح، بالتشكيل يهتم مل عفوي فنان العلي ناجي

 أحيانًا، والشرسة العالية، ومشاكستها كلماته وبساطة تلك عفويته ولعل. بدرجات الشكل من أهم عنده فالفكرة
 أبرز من واحداً وأصبح وفلسطين، واألردن وسورية لبنان خميمات يف لالجئين النقدي الضمير موقع يف وضعته
 صارت وبالتدريج. وغيرهم ناصر وكمال كنفاين وغسان درويش حممود جانب إىل الفلسطيني الشعب مبدعي
  .تضاهى ال رمزية سلطة رسومه واكتسبت سياطاً، وكلماته سيفاً، ريشته

 مل. العلي ناجي الفلسطيني الفنان على لندن يف النار أُطلقت لقد: فاجعاً خبراً كله العامل سمع 22/7/1987 يف
. األخيرة رحلته يف غادرنا حين 29/8/1987 حتى املوت يصارع الغيبوبة يف بقي بل الفور، على ناجي يمت

 يدعى فلسطينياً شاباً البريطانية الشرطة اعتقلت 17/8/1987 يف لكن،. شتى مذاهب الشكوك ذهبت الفور، وعلى
 وتبين. الفرار من سمارة بشير شريكه تمكن بينما أردنياً، سفر جواز ويحمل القدس، من صوّان حسن إسماعيل

 ويف. صوّان باعتقال العلي ناجي اغتيال عملية العارفون ربط وقد. للموساد عميالن الشخصين هذين أن الحقاً
 اخلارجية وزارة استدعت 18/6/1988 ويف. سنة عشرة إحدى صوّان العميل بسبح حكم صدر 16/6/1988

 يف ضابط وهو ريغيف، آرييه الدبلوماسي إبعاد قرارها وبلّغته آفنر، يهودا لندن يف اإلسرائيلي السفير البريطانية
  .ملحق بصفة اإلسرائيلية السفارة يف يعمل املوساد

 رسوماته وجمع والتقصي البحث من أعواماً استغرق مكثف جهد وبعد العلي، ناجي اغتيال على عاماً 21 بعد
 على حتتوي أن لها يقيض حتى تباعاً ستصدر سلسلة من األول الكتاب إصدار من خالد ابنه تمكن املبعثرة،
  .كاريكاتير آالف عشرة نحو حياته خالل رسم ناجي فإن علمي، وبحسب. املميز الفنان لهذا الكاملة األعمال

 جريدتي يف ونشرها لندن، يف إقامته أثناء يف رسمها العلي، ناجي أعمال من خمتارة جمموعة الكتاب هذا يضم
 قبيل رسمه ما آخر على عالوة األوىل، للمرة يُنشر ما الرسوم هذه وبين. الكويتيتين" الدويل القبس"و" القبس"

 الفلسطيني الناقد مقدمته كتب الذي الكتاب هذا ويف. فيه اغتيل الذي نفسه اليوم يف أجنزه رسم آخر بل اغتياله،
 سيرته ترصد العلي لناجي فوتوغرافية صورة 19 الكويت، يف مباشرة العلي ناجي عرف الذي األسعد، حممد

 لندن، يف له األخيرة الصورة الصور، هذه وبين. عائلة وتأليفه زواجه حتى واليفاعة الطفولة منذ الشخصية
  .البريطانية العاصمة يف قبره وصورة جنازته، وصورة

 العامل يف انتشرت رسومه لكن ،1985و 1983و 1976 السنوات يف كاريكاتيرية كتب ثالثة العلي ناجي أصدر
 يف الرابع هو الكتاب وهذا. كثيرة مرات وتزويراً تصويراً كتبه ونُسخت اإلطالق، على مسبوقة غير بصورة العربي
  . حال أي يف عسيرة مهمة وهي الكاملة، جملموعته أوىل فاحتة األرجح، على سيُشكل، والذي أعماله، سلسلة

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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