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  )���� ـ السنة التاسعة ـ العدد االلكترونية” كنعان“نشرة (

أشرك ناجي العلي المرأة في إبداعاته وأعطاها عدة أدوار، أكثرها كان من 

نصيب فاطمة الفلسطينية الالجئة المثابرة الداعمة للمقاومة الداعية إلستمرارها التي 

أعطى فاطمة الدور . إلستكانة لواقعه األليم والمرتحض زوجها على النهوض وعدم ا

الريادي في قيادة المعركة، فهي التي تحمل وتلد وترفد المقاومة بالمقاتلين، وهي التي 

ظهرت إلى جانب . ترفض التنازل عن حق العودة، وتتمسك بمفتاح بيتها في فلسطين

الة على ما آل إليه حالها، فاطمة في كاريكاتير ناجي العمة حنيفة بمالبسها البسيطة الد

العمة حنيفه، : "رمزت في رسوماته إلى األرض والحب والحنان ويقول عنها العلي

هي الحكم، . إنسانة حميمة ألنها رمز انتمائي إلى قريتي، إنها جزء من تكويني النفسي

، هي ...حكمة الحزن الصادر في أعماق المرأة المقهورة، وهي فرح األغنية الريفية،

  .1"رسوماتي تلك المرأة الطيبة القوية المعبرة عن هم إنساني شاملفي 

منح ناجي للمرأة صوراً جميلة فرمزت عنده تارةً لبيروت وأخرى إلى فلسطين 

بقوامها الجميل وأنوثتها الطاغية وصالبتها ورفضها العنيد لالستسالم الذي صوره 

ان وقوة، وهي التي تشجع أكثر من مرة على أنه محاوالت اغتصاب تتصدى لها بعنفو

أنا لست "القضية الوطنية والقومية كانت عنده امرأة، . األطفال المنتفضين بالحجارة

وسأله آخر، أحكي لنا عن القضية، ... آلة كوكا كوال، الرسم بحاجة إلى جو خاص

أجاب، أنا لست ممن يتقنون الكالم، ولكن القضية بالنسبة لي، هي المرأة الفلسطينية 
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مخيم التي فقدت بيتها من القصف وعم تمسك لوح الزينكو، وضرب بقبضته في ال

  .2" "وبتضرب عليه وبترجعه على سقف الدار"على راحته األخرى بعصبية 

  

  

  

  

  

المرأة في كاريكاتير العلي حضرت في ميادين عدة أيضاً منها االجتماعي والثقافي   

هي المرأة العراقية المكلومة، وهي والسياسي ولم تكن فلسطينية دوماً في حضورها، ف

كذلك الديمقراطية المسلوبة في الوطن العربي، وهي عين الحلوة في لبنان، والمرأة 

  .الجنوبية التي تروي ظمأ المقاتلين من مياه الليطاني
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 فاطمة اجلميلة قرطها فنبلة يدوية 

 عيد األم 



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ذبيحاً ألنه جاءت المرأة أيضاً على شكل األم العربية الفقيرة التي تفقد ابنها

رفض الواقع الطبقي لألمة العربية، المدافعة عن كرامة األمة العربية في مواجهة 

رجاالت كامب ديفيد، المرأة المقهورة من النفط العربي الذي لم يدخل ساحة المعركة، 

المرأة هي مصر أم الدنيا التي ترفض كامب ديفيد، وهي بيروت التي تودع المقاتلين 

عند ناجي دور استثنائي في المعركة فهي سالح نوعي بما تحمله من للمرأة "بحزن، 

 دور املرأة الفلسطينية يف املقاومة 
 فاطمة تشد من أزر زوجها

  فاطمة احملرضة فاطمة املكابرة  فاطمة احملرضة 

 االستشهادية سناء جميديل  مقاتل فلسطيين يعود إىل بريوت مشتاق 

سالك الشائكة فلسطني خلف األ  



لم تقف في فن ناجي العلي عند حدود المرأة الوالّدة " فاطمة"طاقات مقاومة كامنة، و

والصلبة والمعطاءة، بل تعدت ذلك لتكون المشاركة في الحوار والموقف والشريكة 

في اقترابه أو " رجل الطيبال"في الموت والمصير، فهي بوصلة األمان لزوجها 

  .3"ابتعاده من المسار الصحيح في الحكم على األمور

ومن صور الجمال للمرأة عند فناننا الطفلة ساندريال المصممة على البقاء 

المتشربة حب الوطن رغم فقدانها ألجزاء من جسمها بسبب العدوان اإلسرائيلي على 

ها من قبل جندي صهيوني كناية عن لبنان، إضافة إلى الطفلة التي تقاوم شد شعر

  .الضفة الغربية
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 الجئة تبكي طفلها الذبيح  عني احللوة والنخوة العربية 



  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فاطمة تعطي موقفاً من احلالة الفلسطينية  الجئة تشكو إىل اهللا حاهلا 

 مصر أم الدنيا 

 ساندريال ترفض الصلح واالعتراف 
الجئة تفزع الستشهاد العشرات يف عني 

 احللوة والعرب يكتفون بتعزيتها 



طالت ريشة ناجي كذلك بالرسم صوراً لنسوة بشعات، فإسرائيل عنده هي المرأة المقززة 

النتنة ذات األرداف الكبيرة كناية عن دورها في اإلغراء والالأخالقية، ظهرت نسوة آخريات في 

 ناجي العلي بشكل ثانوي بصورة بعيدة عن الصالبة كأم عبد الكادر المتكرشة البرجوازية فن

كنقيض لفاطمة والعمة حنيفة، وفي تناوله للشغف العربي للجنس خاصة في الخليج النفطي ظهرت 

وانحرافهم عن امراء النفط عنده صورة المرأة العارية، احتجاجاً منه على اهتمامات وتوجهات 

  . القومية المركزيةالقضية

  

  

  

  

  

  

  

  

ناداني "رسم ناجي للمرأة لم يكن سهالً بل جاء بعد إرهاصات وعصر دماغ، 

وسألته .. إن النساء آلة تعذيب وباردة: ناجي وقال لي ذات صباح وهو عائد من صيدا

أال ... المهم أال يرتعش الخط: ما إذا كان يفكر في رسم إمرأة استعصت عليه فقال

أال أضع العينين في الساقين أال أضع وردة في ... أال ينحني الرأس.. كليتقلص الش

سرائيل املرأة املغوية اإلغراء إ إسرائيل املرأة املغوية 
اإلسرائيلي 



إن التناقض يجب حيث المواجهة، .. أال أتحدى ال مباالتها وحيلتها ونتوءاتها.. الصدر

  . 4"لكن ال أعرف كيف أرسم امرأة غيري مع أنهم ال يرسمون غير نساء غيرهم

لدها في كاريكاتيراته وأشركها أنصف ناجي المرأة المقهورة وانحاز إليها وخ

في مراحل ومواقف متقدمة من النضال إلسترداد حقوقها وإلستعادة كرامتها حتى بعد 

وال تزال الدمعة تذرف من جفن فاطمة على الوطن وأحواله المتردية "استشهاده، 

  .5"لكنها رغم الشدائد صامدة صابرة تربي أطفالها على حب فلسطين

عربية من الظلم الذي لحق بها في مجتمع ذكوري ينكر انتصر ناجي للمرأة ال

أي دور للنساء باعتبارهن قاصرات، فامتلك وعياً تقدمياً حضارياً على هذا الصعيد، 

وجاءت المرأة في إبداعاته، حقاً شريكاً للرجل في المقاومة والحلم والبناء، راصداً 

لكزه عند الحاجة ليصوب رادارياً لما يمكن أن يصيب الرجل من تخاذل أو تقاعس، ت

  .مساره
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 احتاد املرأة الفلسطينية 



 

  

  

  

  

 

 املرأة ذات األفق القومي 

 مؤمتر النساء العاملي يف موسكو 


