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ملخص: 

يهدف البحث اىل درا�صة مظاهر التنا�ص يف �صورة الكاريكاتري، وهو التنا�ص الرتاثي 
القراآنية  بالق�ص�ص  ي�صتعني  الذي  الديني  والتنا�ص  الرتاثية.  املعتقدات  على  ي�صتمل  الذي 
والتنا�ص  الق�ص�ص.  تلك  م�صامني  مع  تن�صجم  خمتلفة  �صيا�صية  �صياقات  يف  ويوظفها 
التاريخي الذي ي�صتح�رص �صخ�صيات واأحداثا يف حقب زمنية خمتلفة، ويربطها مبا يحدث 

يف الزمن احلا�رص. 
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Abstract: 
This research tackles the aspects of intertextuality in caricature images. 

It also observes a collection of intertextuality forms; these are the traditional 
intertextuality which includes traditional beliefs that are abbreviated in the 
caricature image, the religious one which seeks help from Quran stories 
and employs that in political contexts that are in harmony in terms of their 
connotations and abilities of excitement , the historical one which invites 
characters and events from different periods connecting them with modern 
ones, and the symbolic one which includes a number of symbols. 
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مقدمة: 
الدرا�صة  تتجاوز  اإذ  هديه،  على  الدرا�صة  ت�صري  الذي  الن�ص  مفهوم  نحدد  اأن  ينبغي 
اأو مكتوب، فالن�ص  الن�ص بت�صكيل لغوي منطوق  الذي يقيد  اأو املاألوف  التقليدي  املفهوم 
لي�ص ج�صداً من الكتابة، اأو ن�صيجًا لغويًا حمكومًا مبوا�صفات تركيبية، بل هو كل عمل فني 
�صواء كان لغة اأم �صكاًل اإبداعيًا اآخر؛ ذلك اأن االإبداع لي�ص قا�رصاً على اللغة، والتلقي كذلك لي�ص 
حم�صوراً بالقراءة اأو التلقي، فاملهارات والكفاءات االإبداعية تتجاوز اأ�صوار اللغة ومهارات 
– اإبداع فني موؤثر  – مثال  اأن ترقى اإىل جتليات االإبداع الفني، فاملو�صيقى  التلقي ينبغي 
يتخطى  توا�صلي  فن  كذلك  والر�صم  اللغوي،  والتحليل  القراءة  ومهارة  اللغة  ج�صد  يتجاوز 

حدود مهارات التوا�صل اللغوي، فكل فن يقت�صي مهارة تلقي تنا�صبه وتتفاعل معه. 
الفنان  من  ر�صالة  يحمل  ن�ص  هي  الكاريكاتري  �صورة  فاإن  تقدم  مبا  وا�صتئنا�صًا 
االألوان  نحو  وعنا�رصه،  مكوناته  له  ن�ص  وهي  اإليه،  املر�صل  املتلقي  اإىل  املر�صل 
واالأ�صكال والرموز واالأبعاد واالإ�صارات، وحتل هذه العنا�رص اأو املكونات حمل احلروف 
يجعله  حمدد  �صيميائي  مبعنى  الن�ص  م�صطلح  ))ي�صتخدم  و  والرتاكيب.  واملفردات 
ينطبق بال�رصورة على ر�صالة تثبت باللغة الطبيعية، ولكن يجب اأن يكون ر�صالة حتمل 
موؤلًفا  اأو  فنًيا  اأو عماًل  ر�صًما  الر�صالة  وتكون هذه   ،Integral Meaning متكاماًل  معنى 
العمارة  تتناول  التي  ال�صيميوطيقية  الدرا�صات  يف  ن�ص  فاملبنى  بناية،  اأو  مو�صيقًيا 

 )1( اأم مدنية((.  اأكانت تدر�ص مباين دينية  �صواء 
كذلك  ال�صورة  فاإن  عميقة،  وبنية  �صطحية  بنية  من  يتكون  اللغوي  الن�ص  كان  واإذا 
تتكون من بناء �صطحي م�صاهد )معلن( ، ويت�صمن يف الغالب دالالت ماألوفة �صطحية، ومن 
بناء عميق غري م�صاهد )م�صمر( يحتاج اإىل �صرب اأغوار الداللة اأو الر�صالة التي تنطوي عليها 
ال�صورة. وبهذا تكون مقولة املعنى ومعنى املعنى يف اخلطاب اللغوي تناظر ما ميكن اأن 
الكاريكاتري، وبناء عليه فاإن مفهوم  ن�صميه املعنى امل�صاهد، واملعنى امل�صمر يف �صورة 
الن�ص يف الدرا�صة يتقاطع مع مفهوم الن�ص عند )اإيزابريغر( الذي يرى اأن الن�ص ))ما ي�صري 
اإىل عمل فني مثل: الروايات، وامل�رصحيات، واالأفالم وبرامج التلفزيون، والق�ص�ص الق�صرية، 

واالإعالنات، والكرتون.. الخ( ( . )2( 
الن�ص  بنية  ت�صكيل  يف  ت�صهم  داللية  جينات  من  يخلو  ال  عامة  االإبداعي  والن�ص 
اإىل  احلقيقة  هذه  وتف�صي  املعريف،  الوعي  يف  ال�صعورية  اأو  �صعورية  موؤثرات  عن  ناجمة 
مقولة )الال�صعور اجلمعي( التي يرتد اخلطاب الثقايف اإىل منابعها، اإذ اإن ))ظاهرة تداخل 
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ذاكرة  الثقافية يف  العوامل  تت�صكل  العربية حيث  الثقافة  �صمة جوهرية يف  الن�صو�ص هي 
االإن�صان العربي ممتزجة ومتداخلة يف ت�صابك عجيب ومذهل(( )3( 

وقد ت�صكل كلمة واحدة مفتاحًا لغويًا قادراً على ربط الن�ص بن�ص اآخر، وتكون الكلمة 
الواحدة بوؤرة داللية حتمل �صحنة داللية قادرة على اإيقاظ ذهن املتلقي للتفاعل مع ن�ص 
الن�ص  الداللية بني  العالئق  ر�صد  املتلقي على  ثقافة  الربط على مدى  قدرة  وتعتمد  اآخر، 
احلا�رص والن�ص االأ�صلي، وهو ربط يك�صف عن التفاوت يف قدرات التلقي. وقد يكون املفتاح 
اأو البوؤرة الداللية غري لغوية، نحو االأيقونات والرموز واالأرقام واالأ�صكال وال�صور، فاملهم 
الذاكرة  خاليا  وتن�صط  املتلقي،  ذهن  توقظ  اإيحائية،  قدرة  ذات  الداللية  البوؤرة  تكون  اأن 

الثقافية. 
لكرثتها  عر�صها  اإىل  الدرا�صة  متيل  وال  التنا�ص،  تعريف  يف  النقاد  اأقالم  وت�صابقت 
وتناظرها يف املفهوم عامة، ولعل االختالف اجلوهري بينها يكمن يف مفهوم الن�ص ذاته، 
الن�صو�ص  من  ن�ص  اعتماد  ))التنا�ص  اأن:  اإىل  ذهب  للن�ص  اللغوي  البناء  من  انطلق  فمن 
الكتابية  اأو  ال�صفاهية  املعا�رصة  اأو  القدمية  ال�صعرية  اأو  النرثية  الن�صو�ص  من  غريه  على 
اأو االأجنبية ووجود �صيغة من ال�صيغ العالئقية والبنيوية والرتكيبية والت�صكيلية  العربية 
واالأ�صلوبية بني الن�صني( ( )4( . ومن تخطى حدود البناء اللغوي ذهب على اأن التنا�ص ))كل 
اأخرى( ( )5( . وهو التعريف الذي  اأو خفية مع ن�صو�ص  ما يجعل الن�ص يف عالقة ظاهرة 

تتبناه الدرا�صة. 
وتر�صد الدرا�صة حزمة من اأ�صكال التنا�ص يف �صورة الكاريكاتري، اإذ تعالج التنا�ص 
والتنا�ص  الكاريكاتري.  �صورة  تختزلها  التي  واالأمثال  ال�صعبية  املعتقدات  نحو  الرتاثي، 
ال�صياق  ميت�ص  الذي  الديني  والتنا�ص  الرمزية.  االأيقونات  من  عدداً  ي�صمل  الذي  الرمزي 
الق�ص�صي يف القراآن الكرمي ويوظفه يف �صياقات �صيا�صية تتناغم يف داللتها وقدرتها على 
التاأثري واالإثارة. والتنا�ص التاريخي الذي ي�صتدعي �صخ�صيات واأحداثًا من اأزمنة خمتلفة، 

ويربطها ب�صخ�صيات واأحداث معا�رصة موؤثرة يف اخلطاب الثقايف. 

التناص الرتاثي: 
املعتقدات  الكاريكاتري  فن  يوظف 
الثقافية  الذاكرة  يف  الرا�صخة  ال�صعبية 
راأ�صه  يدفن  النعام  اأن  مقولة  من  متخذاً 
يف الرمال كيال يرى اخلطر الذي يحيط 
به، ليعقد موازنة بني �صمت الراأي العام، 
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اإىل ق�صمني؛  الفل�صطيني من قتل وتنكيل وح�صار. فاللوحة تنق�صم  ال�صعب  وما يتعر�ص له 
الدائمني يف جمل�ص  االأع�صاء  اإىل  ترمز  نعامات  التي متثلها خم�ص  الدولية  االأ�رصة  االأول: 
االأمن الدويل، وتبدو النعامات وهي تدفن راأ�صها يف الرمال جت�صيداً لالعتقاد ال�صعبي الذي 
يظن اأن النعامة تفعل ذلك هربًا من روؤية اخلطر، فمجل�ص االأمن الذي متثله النعامات يغ�ص 
تنهمر  التي  الفل�صطينية  االأ�رصة  والثاين:  الفل�صطيني.  لل�صعب  ويالت  من  يحدث  عما  النظر 
عليها القنابل االإ�رصائيلية. وظهور �صعار االأمم املتحدة واللون االأزرق يدالن على م�صوؤولية 

املجتمع الدويل يف حماية املدنيني الفل�صطينيني من ق�صف القنابل االإ�رصائيلية. 
رئي�صًا  مف�صاًل  املثل  ويعد    
فنانو  ويوظف  الثقايف،  اخلطاب  يف 
ال  )ال�صم�ص  ال�صائر  املثل  الكاريكاتري 
داليل،  �صياق  غري  يف  بغربال(  ُتغطى 
ا�صتعارة  البالغي  الت�صوير  يف  وهو 
خمتلفة،  مواقف  عن  للتعبري  متثيلية 
ال�صم�ص  واأ�صعة  الغربال  �صورة  فظهور 
ب�رصي  تنا�ص  هو  االآتية  اللوحة  يف 
املثل  وهو  لغوي،  ن�ص  اإىل  يحيل 
�صيا�صي، اإذ تتحول قناة )اجلزيرة( الف�صائية اإىل اأ�صعة املذكور اآنفا، واإىل ن�ص داليل اإعالمي 

�صم�ص، ومي�صك امل�صوؤول ال�صيا�صي امل�صتهدف من اإعالم اجلزيرة غرباال ملنع و�صول اخلطاب 
االإعالمي اإىل اجلمهور. فالتنا�ص يف اللوحة ذو م�صتويني؛ م�صتوى لغوي غائب م�صتح�رص 
من الذاكرة الثقافية، وم�صتوى ب�رصي يختزل �رصاعًا اإعالميًا �صيا�صيًا بني التاأثري االإعالمي 
التنا�ص يف  يك�صف  االإعالمي. كما  امل�صتهدفة من اخلطاب  الدولة  و�صيا�صة  اجلزيرة  لقناة 

اللوحة عن حماوالت حجب بث قناة اجلزيرة يف غري مكان. 
�صورة  اأو  املثل  تنا�ص  وي�صور 
االحتالل  �صيا�صة  والغربال  ال�صم�ص 
ال�صم�ص  فتظهر  فل�صطني،  تهويد  يف 
والغربال  فل�صطني،  بعروبة  م�رصقة 
 ، اإ�رصائيل(  )يهودية  عبارة  يحمل 
الزي  واجلاين ميثل االحتالل، ويك�صف 
اال�صتيطانية  االأبعاد  عن  يرتديه  الذي 
والعن�رصية؛ فالقبعة اأو اللبا�ص )الزي( 
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تخ�ص امل�صتوطنني، ويف هذا تنا�ص يك�صف عن ال�صيا�صة اال�صتيطانية، والنجمة ال�صدا�صية 
متثل البعد ال�صهيوين، وال�صليب املعقوف )رمز النازية( الظاهر على الذراع يج�صد التمييز 

العن�رصي بني العرب واليهود يف فل�صطني. 
ويبدو امل�صتوطن يف اللوحة قد اأ�صاح بوجهه عن ال�صم�ص؛ الأن �صم�ص عروبة فل�صطني 
فل�صطني  فاإ�رصاقة عروبة  ال�صمود يف مواجهتها،  اأو  اإليها  النظر  ي�صتطيع  قوية، ال  �صاطعة 
اأقوى من الغربال ومن حماوالت التهويد، ووهج العروبة ال تطفئه �صيا�صة التهويد والطم�ص 

والتمييز العن�رصي. 
العربي  اإىل حتوير املثل  الكاريكاتري  ويعمد فنان 
يوؤدي  اأن  دون  املق�صود  الداليل  ال�صياق  مع  ليتالءم 
املثل  �صياق  بني  الداليل  التنا�ص  غياب  اإىل  التحوير 
يف  احلال  هي  كما  املوقف،  اأو  احلدث  و�صياق  العربي 
عبارة )جتوع احلرة وال تاأكل بثوابتها( التي تظهر يف 
اللوحة االآتية، اإذا حتيلنا اإىل املثل العربي )جتوع احلرة 
الت�صحية  �صياق  يف  ي�رصب  الذي  بثدييها(  تاأكل  وال 
واحلفاظ على ال�رصف. واإذا كان اأ�صل املثل يحيلنا اإىل 
�صليل  بن  )احلارث  اأبوها  اأرغمها  التي  )الزباء(  ق�صة 
 ، الطائي(  بن خ�صفة  )علقمة  الزواج من  االأ�صدي( على 
وقد افرتقا بعد فرتة من زواجهما ب�صبب غياب التكافوؤ 
واعتزازها بنف�صها. و )الزباء( يف بينهما، ف�صحت )الزباء( برفاهية احلياة مقابل حريتها 

)الزباء( ت�صحي غزة،  الكاريكاتري، وكما �صحت  اإىل )غزة( يف خطاب  ق�صة املثل تتحول 
وتتحمل اجلوع واحل�صار مقابل التم�صك بالثوابت الوطنية. اإن املفردات اأو الرتاكيب اللغوية 
التي حتويها ال�صورة الكاريكاتريية ذات كثافة داللية وقدرة امت�صا�صية ملواقف واأحداث 
اأن ي�صتنه�ص ذاكرته املعرفية كي يحقق التنا�ص وظيفته  �صابقة، لذا ينبغي على املتلقي 
تالية  اأو جاءت  �صبقته  اأخرى  واأعمال  للعالقات املوجودة بني عمل  القارئ  ))اإدراك  وهي 

عليه(()6( . 

التناص الرمزي: 

1- احلذاء: 

 ال اأظن اأن ال�صحفي العراقي منتظر الزيدي الذي قذف الرئي�ص االأمريكي جورج بو�ص 
بحذائه كان يتوقع اأن حذاءه �صيدخل التاريخ، واأن احلذاء �صيكون اأيقونة فنية ي�صكل منها 
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فنانو الكاريكاتري لوحات فنية يعربون 
االأبعاد،  متعدد  �صيا�صي  واقع  عن  بها 
وجدانية،  اأطيافا  فيها  ويج�صدون 
واأحداث  ذاته،  احلدث  بني  ويربطون 
اللوحة  يف  يبدو  كما  �صلة  ذات  اأخرى 
الرئي�ص  �رصب  بني  تربط  التي  االآتية 
االأمريكي باحلذاء، والهجوم بالطائرات 
على مواقع اأمريكية يف احلادي ع�رص من 
اأيلول )�صبتمرب( ، ذلك احلدث الذي اأ�صبح 
و�صما يف ذاكرة التاريخ، واأحدث تغريات 

اأعلى  الرابع ع�رص من دي�صمرب( يف  )اأحداث  العامل. وتعد عبارة  �صيا�صية يف غري مكان يف 
اللوحة – وهي تاريخ �رصب الرئي�ص االأمريكي بحذاء العراقي منتظر الزيدي- تنا�صًا لغويًا 
مبا�رصاً يحيلنا اإىل اأحداث احلادي ع�رص من �صبتمرب، ومل يكتف الفنان بالتنا�ص اللغوي بني 
احلدثني، فحول احلذاء اإىل طائرتني مقاتلتني، واأ�صهب الفنان يف اأ�صلوب ال�صخرية ال�صيا�صية، 
فكتب على احلذاء االأول )القندرة الذرية( ، وهي عبارة مكثفة حتمل تنا�صًا �صيا�صيًا اإعالميًا  
اإذ حتيل ذهن املتلقي اإىل املزاعم الغربية التي بررت العدوان بامتالك العراق اأ�صلحة الدمار 
ال�صامل، فالعبارة حتوي تنا�صًا موؤ�ص�صًا على �صخرية الذعة من و�صائل االإعالم الغربية التي 
روجت لغزو العراق. وكتب على احلذاء الثاين عبارة )اأم القنادر( يف اإ�صارة اإىل م�صطلح )اأم 

ل خطابًا �صيا�صيًا وع�صكريًا يف عهد الرئي�ص العراقي �صدام ح�صني.  املعارك( الذي �صكَّ
منتظر  حذاء  بني  الفنان  ويربط 
يف  )ُحننْي(  االإ�صكايف  وحذاء  الزيدي 
ق�صة املثل العربي )رجع بخفي ُحننْي( 
من  حلال  متثيلية  ا�صتعارة  يعد  الذي 
فا�صاًل خا�رصاً،  يعود من مهمته خائبًا 
لغة  يف  تغيريا  الفنان  اأحدث  وقد 
)منتظر(  اإىل  )ُحننْي(  فتحول  املثل 
االأوىل  داللتني؛  بني  الربط  بهدف 
الثقافية  الذاكرة  من  م�صتدعاة  داللة 
التي حتفظ ق�صة املثل، والثانية داللة 
احلرب  يف  بو�ص  ف�صل  جت�صد  على العراق وعودته بخفي )منتظر( . �صيا�صية 
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حينه  يف  احلدث  �صجل  وقد 
يف  وجدانيًا  وتفاعاًل  اإعالمية  عا�صفة 
خا�صة،  واالإ�صالمية  العربية  االأو�صاط 
يعو�ص  نف�صيا  انت�صاراً  بع�صهم  وعده 
احلرب،  ميدان  يف  الع�صكري  االنت�صار 
التفاعل  هذا  الكاريكاتري  فنان  فج�صد 
االآتية  باللوحة  احلدث  مع  والتعاطف 
)منتظر(  يعلق حذاء  �صخ�صا  ُتظهر  التي 
واعتزازاً  للحدث  متجيداً  اجلدار  على 
و�صماتة   ، )منتظر(  العراقي  بال�صيا�صة االأمريكية. بال�صحفي 
اخلوف  الكاريكاتري  فنانو  وج�صد 
ف�صوروا  منتظر،  به  قام  ما  تكرار  من 
ال�صحفي  االأمني بو�صع حذاء  الهاج�ص 
بقف�ص ملنع ال�صحفي من قذف امل�صوؤول 
القف�ص  قفل  وظهر  باحلذاء.  ال�صيا�صي 
على  للداللة  االأمريكي  العلم  باألوان 
امل�صددة  االأمريكية  االأمنية  االإجراءات 
الثقة  غياب  وعلى  ال�صحفيني،  بحق 
ال�صيا�صية  املحافل  يف  بال�صحفيني 
اأن  يخفى  وال  ال�صحفية.  واملوؤمترات 

و�صع احلذاء يف قف�ص مغلق بقفل اأمريكي لي�ص اإجراء حقيقيا، بل هو رمز دال على الهاج�ص 
االأمني بعد حادثة حذاء ال�صحفي العراقي. 

التنا�ص  بني  الفنان  ويجمع 
االأ�صلي،  احلدث  على  الدال  الرمزي 
وتنا�ص �صيا�صي يرتبط ع�صويا باحلدث 
ف�صل  االآتية  اللوحة  جت�صد  اإذ  الرئي�ص، 
�صيا�صيا  العراق  على  الع�صكرية  احلملة 
االأمريكي  الرئي�ص  فيبدو  وع�صكريا، 
)بو�ص( حامال حذاء )منتظر( وهو يغادر 
العراق ويدخل بوابة التاريخ، وهو م�صهد 
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يدل على �صياق �صيا�صي مفعم بالهزمية واالنك�صار. كما ت�صكل خلفية اللوحة تنا�صا ع�صكريا؛ 
اإذ تظهر اآليات االحتالل االأمريكي حمرتقة يت�صاعد منها دخان الهزمية. فاحلذاء الرمز يف 

هذه اللوحة ميثل امل�صهد االأخري للحرب على العراق. 
2- املواقع اإللكرتونية للتواصل االجتماعي )التناص التقين( : 

والريادي  اخلاّلق  الدور  يخفى  ال 
التوا�صل  مواقع  به  نه�صت  الذي 
العنكبوتية  ال�صبكة  على  االجتماعي 
الذي  بوك(  )الفي�ص  موقع  وبخا�صة 
والتحري�ص  والتخطيط  بالتنظيم  تكفل 
العربية يف  الثورات  �صياق فعاليات  يف 
غري مكان. وقد وظف فنانو الكاريكاتري 
التي  ورموزها  التوا�صل  مواقع  اأ�صماء 
اأيقونات  الكاريكاتري  لوحة  يف  اأ�صحت 
و�صيا�صية  تقنية  داللة  جت�صد  تنا�ص 

مواقع  بني  الع�صوية  العالقة  ُتظهر  التي  االآتية  اللوحة  يف  احلال  هي  كما  واجتماعية، 
التوا�صل والثورات العربية. واأ�صحت اأ�صماء مواقع التوا�صل �صعارات ُترفع يف م�صريات �صعبية 
للتعبري عن دورها الريادي. وتعد هذه اللوحة تنا�صا تقنيًا عامًا؛ الأنها جمعت اأ�صماء مواقع 
التوا�صل اأو رموزها كلها، يف حني اخت�ص بع�ص اللوحات مبوقع )الفي�ص بوك( للداللة على 

متيز دوره، وانت�صاره جغرافيا، واعتماده من قبل من�صقي فعاليات الثورات. 
التوا�صل  مواقع  رمز  وحتول 
والتنظيم  التخطيط  على  الداللة  من 
الثوار  على  الداللة  اإىل  والتحري�ص 
اأنف�صهم، وعلى الثورة ذاتها، كما يتجلى 
اأحداث  تختزل  التي  االآتية  اللوحة  يف 
ُعرف  الذي  اليوم  يف  التحرير(  )ميدان 
معار�صو  ا�صتعان  حينما  اجلمل  مبوقعة 
واجلمال  باخليول  )البلطجية(  الثورة 

لف�ص ح�صود الثوار يف ميدان التحرير. 
بوك  الفي�ص  رمز  يج�صد  اأن  الكاريكاتري  فناَن  والغريب  الالفت  احلدث  هذا  األهم  وقد 
يف  التنا�ص  فاإن  وعليه  جماًل،  ميتطي  للثورة  معار�ص  مواجهة  يف  ثائر  ميتطيه  ح�صانا 
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االأول:  متناق�صني؛  خطابني  يختزل  اللوحة 
خطاب ثقايف تقني م�صتنري يتمثل برمز الفي�ص 
خطاب  وهو  الوطني،  الوعي  عن  ويك�صف  بوك، 
يخ�ص الثوار. وخطاب ُبدائي �صوقي، يتمثل برمز 
ال�صابق  النظام  اجلمل، ويك�صف خمططات فلول 

وم�صاحلهم يف اإجها�ص الثورة. 
 وعمدت االأجهزة االأمنية والدوائر الر�صمية 
اإىل حجب مواقع التوا�صل االجتماعي وبخا�صة 
بني  التوا�صل  قطع  بهدف  بوك(  )الفي�ص  موقع 
جلان الثورة واجلماهري، واإحداث �صلل يف قدرات 
التخطيط والتنظيم والتعبئة والتحري�ص للكوادر 
مواقع  اجلماهريي. فخطورة  وامتدادها  الثورية 
التوا�صل ال تقل �صاأنا عن خطورة الثوار اأنف�صهم، 
فج�صد  االأمر،  هذا  الكاريكاتري  فنان  وظف  وقد 
اأجهزة  و�صّور  االت�صال،  ملواقع  الهجومي  الدور 
هجوم  ملواجهة  تر�صا  يحمل  اأمن  برجل  الدولة 
بني  �رصاعًا  ت�صكل  فاللوحة  التوا�صل.  مواقع 

تقنية الثورة وقمع النظام، اأو بني ال�صوت االإعالمي الدميقراطي، ودكتاتورية االأنظمة. وقد 
ت�صافرت تقنية الثورة واالمتداد اجلماهريي يف ك�رص �صوكة النظام، اأو ك�رص ظهر النظام كما 

تعرب اللوحة التي تٌظهر نهاية النظام امل�رصي والدور الريادي للفي�ص بوك. 

3- األيقونات الدينية: 

الديني  التنا�ص  اأيقونات  اأبرز  من 
رمزان موغالن  وهما  وال�صليب،  الهالل 
يف  فكري  ح�صور  ولهما  القدم،  يف 
و�صجل  والوجداين،  الثقايف  اخلطاب 
حافلة،  تاريخية  مواقف  الرمزان  هذان 
الوطنية،  الذاكرة  يف  و�صما  واأ�صبحا 
احلديث  امل�رصي  التاريخ  يف  وبخا�صة 
 . )عرابي(  ثورة  اأحداث  يف  �صيما  وال 
اإليه من الطابور اخلام�ص على ا�صتغالل وحتر�ص ثقافة اال�صتعمار ومن ينتمون 
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اخلالفات الطائفية بهدف متزيق الن�صيج الوطني، وتقوي�ص دعائم الوحدة الوطنية، وهو ما 
حدث اأثناء ثورة )يوليو( ، ويف اأعقاب �صقوط النظام اإذ �صهدت بع�ص االأماكن اإحراق بع�ص 
الكنائ�ص يف م�رص. وما دامت ري�صة الفنان را�صدا للواقع وتفاعالته، وما دام الفنان �صاحب 
ر�صالة ومنتميا لثقافته الوطنية فقد وظف التنا�ص الديني للهالل وال�صليب ليكون دعوة 
وال�صليب،  بالهالل  يديه  بكلتا  يقب�ص  قويا  ج�صما  اللوحة  ج�صدتها  التي  الوطنية  للوحدة 
واتخذ من الن�رص )ال�صعار الوطني( راأ�صا للج�صم، ومن العلم درعا لل�صدر حر�صا على معامل 

القوة و�صمات الوحدة الوطنية. 
ويوظف الفنان التوازن اأثناء ال�صري 
التوازن  فكرة  عن  للتعبري  احلبل  على 
املجتمع  ن�صيج  على  حفاظا  الطائفي 
الواحد، فيتخذ من الهالل وال�صليب اآلية 
للتوازن، ويج�صد ال�صعب امل�رصي برجل 
يحمل بيده الهالل وال�صليب. وال يخفى 
يناظر  ال�صري على احلبل  التوازن يف  اأن 
املجتمع  وا�صتقرار  الطائفي،  التوازن 
واحلبل  والطماأنينة،  االأمن  و�صيادة 
فاإذا  التوازن،  فقدان  خطورة  يناظر 

اإذا فقد املجتمع توازنه الطائفي �صاعت  فقد ال�صائر على احلبل توازنه �صقط وهلك، وكذلك 
الفو�صى والفنت والدمار. 

4- النار )عود الثقاب( : 
من  ال�صعلة  اأو  الثقاب  عود  اأ�صبح 
لوحات  يف  ظهرت  التي  التنا�ص  رموز 
الكاريكاتوري،  اخلطاب  يف  فنان  غري 
ابتكر  الذي  الفنان  حتديد  حاولت  وقد 
عن  للتعبري  ال�صعلة  اأو  الثقاب  عود  رمز 
الثورات  انت�صار  الريادي يف  دور تون�ص 
حماوالتي  ولكن  العربي،  الوطن  يف 
واجهت �صعوبات ب�صبب ظهور اللوحات 
الرمزي  التنا�ص  ذات  الكاريكاتورية 
واحد  زمن  يف  املت�صابه  اأو  املتماثل 

الأحداث مت�صارعة ومتداخلة ومتناظرة. واتفاق الفنانني على وحدة الرمز الناري يعود اإىل 
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النار التي احرتق بها ال�صهيد حممد بوعزيزي يف حمافظة )�صيدي بو زيد( يف تون�ص. 
ونلحظ يف اللوحة اأن عود الثقاب امل�صتعل ميثل املوقع اجلغرايف لتون�ص يف خريطة 
الوطن العربي التي تت�صكل من اأعواد الثقاب القابلة لال�صتعال. واأن عود الثقاب حتول يف 
اليا�صمني(  )ثورة  م�صطلح  تبنى  االإعالمي  اخلطاب  الأن  يا�صمني؛  زهرة  اإىل  تون�ص  موقع 
للثورة التون�صية. ومل يغفل الفنان التنويه اإىل ريادة الثورة التون�صية، واإ�صعالها فتيل الثورات 

العربية، فكتب يف اأعلى اللوحة )تون�ص – القيامة االأوىل( . 
واإذا كانت اللوحة ال�صابقة قد حوت 
ن�صًا لغويًا ي�صهم يف الك�صف عن دالالت 
كذلك  وحوت  الثقاب،  عود  يف  التنا�ص 
فاإن  اليا�صمني،  تنا�صيًا وهو زهرة  رمزاً 
التنا�ص يف اللوحة االآتية اأقل مبا�رصة يف 
الداللة على الدور الثوري الريادي للثورة 
تقت�صي  اللوحة  فاإن  وعليه  التون�صية، 
امل�صتعل  الثقاب  برمز  وعيًا  اأكرث  متلقيًا 

الذي ميثل املوقع اجلغرايف لتون�ص. 

التناص الديين: 
اأبرز  الكاريكاتري  فنانو  يوظف 
�صياق  من  امل�صتوحاة  الدينية  االأحداث 
اأحداث  للتعبري عن  الكرمي  القراآن  ق�ص�ص 
الفنانون  ويختار  معا�رصة،  �صيا�صية 
بوؤرة  لتكون  اآية  من  جزءاً  اأو  قراآنية  اآية 
الديني  باحلدث  تنه�ص  داللية  لغوية 
لوحة  فت�صبح  ال�صيا�صي،  وبالواقع 
م�صتح�رصة  بنية  من  مكونة  الكاريكاتري 
يف  خالد  عقائدي  ثقايف  خطاب  من 
نف�صية  بكثافة  ويت�صم  والوجدان،  تهز امل�صاعر النف�صية، ومن بنية معا�رصة حلدث الذاكرة 

ال�صيا�صي  الواقع  ت�صور  لوحة  ففي  امل�صتح�رصة.  البنية  حتويه  عما  واإثارة  تاأثرياً  يقل  ال 
واال�صتحقاق الديني للقد�ص وامل�صجد االأق�صى يعمد فنان الكاريكاتري اإىل ا�صتح�صار ق�صة 
اإن اهلل  اأبي بكر ال�صديق من خالل قوله تعاىل: ))ال حتزن  هجرة الر�صول الكرمي و�صاحبه 



214

)جمالية( أسلوبية  دراسة  الكاريكاتير  د. عمر عتيقالتناص في صورة 

حينما  ال�صديق  بكر  اأبا  �صاحبه  مطمئنا  الكرمي  ر�صولنا  ل�صان  على   )40 )التوبة   ) معنا( 
اأن�صنة امل�صجد  اللوحة مل�صات فنية جتلت يف  الغار. وقد حوت  اإىل باب  و�صل عتاة قري�ص 
االأق�صى وقبة ال�صخرة امل�رصفة، اإذ حتولت القبة يف كليهما اإىل عني، ومن املالحظ اأن العني 
على قبة امل�صجد االأق�صى تختلف داللتها عن داللة نظرة العني على قبة ال�صخرة، اإذ حتمل 
عني االأق�صى داللة الثقة والثبات واالطمئنان؛ الأنها جت�صد ثبات الر�صول عليه ال�صالم وثقته 
النف�صي  البعد  الأنها جت�صد  والرتقب واحلزن؛  ال�صخرة فتوحي باخلوف  قبة  اأما عني  باهلل، 
الأبي بكر ال�صديق ))فالّن�ص احلا�رص يتنّف�ص بو�صاطة الن�صو�ص الغائبة ويحيا بها، ويتكّلم 
باأل�صنتها، وهو ال يتكّلم يف زمن �صابق على زمنه، واإمّنا يتكّلم من خالل �صياقه وح�صوره 

وحا�رصه.(( )7( 
وهذا االختالف يف داللة العني ي�صجل ل�صاحب اللوحة وعيا بدقائق احلدث التاريخي 
من  ف�صيف�صائية  تركيبة  من  يت�صكل  ن�ص  ))كل  اإن  اإذ  الفتا،  ودالليا  فنيا  واإبداعا  الديني، 

اال�صت�صهادات وكل ن�ص هو امت�صا�ص اأو حتويل لن�صو�ص اأخرى( ( )8( 
وت�صتح�رص اللوحة كذلك حال امل�صلمني زمن هجرة الر�صول من �صعف وخوف ومالحقة 
وغلبة االآخر، وتن�صحب هذه احلال على واقع امل�صلمني جتاه القد�ص بخا�صة. وجت�صد هذه 
املقاربة بني احلالتني جانبًا من ر�صالة اللوحة الكاريكاتريية، كما اأن االآية القراآنية ت�صكل 
مفتاحا لغويًا مبكراً )ال حتزن اإن اهلل معنا( ، ونافذة داللية على االإميان احلتمي بالتغيري 
الرباين ملا يعاين منه امل�صجد االأق�صى من حفريات تهدف اإىل هدمه واإقامة الهيكل املزعوم، 
وهي نافذة توؤدي اإىل ف�صاء داليل ي�صري اإىل �رصاع عقائدي بني قد�صية امل�صجد االأق�صى، 

واملزاعم التوراتية وهو ف�صاء ال ينف�صم عما تقدم. 
ف�صاء  اللوحات  بع�ص  ويختزل 
امل�صميات  تغيب  حينما  كونيا  دالليا 
وي�صبح  اجلغرافية،  واحلدود  االإقليمية 
اأبعاده  االإن�صان يف  لل�صورة هو  املتلقي 
االإن�صاين  وال�صمري  واجلغرافية،  العرقية 
هو هدف ال�صورة كما يتجلى يف اللوحة 
مكان  غري  يف  الطفولة  قتل  جت�صد  التي 
همجية  ال�صورة  وت�صتح�رص  العامل.  من 
من  اجلاهلي  الع�رص  يف  النا�ص  من  فئة 
ذهنيًا خالل قوله تعاىل: {باأي ذنب قتلت}  االآية  من  اجلزء  هذا  ويرتبط   )9 )التكوير 

ووجدانيًا باجلزء ال�صابق يف قوله تعاىل: {واإذا املوءودة �صئلت} )التكوير 8( ، ويف�صي 
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الع�رص اجلاهلي وما  البنات يف  واأد  ب�صبب  توتر ذهني وع�صف وجداين  اإىل  االرتباط  هذا 
ينطوي عليه من انهيار ملنظومة القيم االإن�صانية، وتن�صحب هذه االأبعاد النف�صية والوجدانية 

واالإن�صانية على قتل االأطفال يف غري مكان يف العامل
وتكتفي بع�ص اللوحات باإيحاء داليل لل�صورة دون ت�صمني لالآية التي ترتبط بحدث 
مف�صلي يف الق�صة القراآنية، اإذ اإن فنان الكاريكاتري يعول على املخزون املعريف لتفا�صيل 
غرق  ق�صة  بني  جتمع  لوحة  ففي  اجلماعية،  الذاكرة  يف  احلية  الب�رصية  وال�صورة  احلدث 
فرعون م�رص امل�صتوحاة من القراآن الكرمي، و�صقوط النظام احلاكم يف م�رص اإبان ثورة 25 
الغرق ف�صاء فنيًا يجمع فيه بني  البحر، وم�صهد  اأمواج  الكاريكاتري من  يوليو يتخذ فنان 

نهاية فرعون وجنوده، ونهاية ح�صني مبارك واأركان نظامه. 
وتتجاوز داللة اللوحة املقاربة يف 
احلدث اإىل الداللة على �صلوك ال�صخ�صية 
بني  اللوحة  تربط  اإذ  احلدثني،  يف 
مو�صى  ل�صيدنا  وظلمه  فرعون  جربوت 
وظلم  جهة،  من  واأتباعه  ال�صالم  عليه 
امل�رصي  لل�صعب  وظلمه  البائد  النظام 
داللية  جينات  اأن  كما  اأخرى،  جهة  من 
عقائدية اأخرى تتخلق يف ف�صاء اللوحة؛ 
مبعجزة  مت  قد  فرعون  من  فاخلال�ص 
اأركان النظام انت�رصت بالثبات والعزمية ربانية، كذلك فاإن الثورة امل�رصية التي  قو�صت 

واليقني باأن الن�رص مقادير �صماوية. 
الن�ص  من  يخلو  اللوحات  وبع�ص 
ت�صتدعي  نف�صها  ال�صورة  لكن  القراآين، 
يف  كما  ال�صورة،  متثله  قراآنيا  ن�صا 
ال�صياق  ت�صتدعي  التي  االآتية  اللوحة 
))َواإِْذ  تعاىل:  قوله  يف  للحدث  الكلي 
َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفاأَجَنْيَناُكْم َواأَْغَرْقَنا اآَل 

ِفْرَعْوَن َواأَنُتْم َتنُظُروَن( ( )البقرة50( 
وقوله تعاىل: {َفاأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن 
َن اْلَيمِّ َما َغ�ِصَيُهْم}  ِبُجُنوِدِه َفَغ�ِصَيُهم مِّ
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)طه78(. وهي جت�صد م�صهد غرق فرعون الذي حتول يف داللة التنا�ص اإىل �صقوط الرئي�ص 
التي تعد مفتاحا لغويا دالليا  )اآمنت(  اللوحة كلمة  امل�رصي ح�صني مبارك. وقد ت�صمنت 

للحدث، وت�صتح�رص قوله تعاىل: {َحتَّى اإَِذا اأَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل اآَمنُت} )يون�ص90(
وتقتب�ص اللوحة االآتية قوله تعاىل: 
ْيِفي  �صَ يِف  ُتْخزُوِن  َوالَ   َ اللرّ ُقواْ  {َفاتَّ
)هود78(  �ِصيٌد}  رَّ َرُجٌل  ِمنُكْم  اأََلْي�َس 
ال�صالم  عليه  لوط  �صيدنا  ل�صان  على 
املحرمة  اأفعالهم  قومه  على  م�صتنكرا 
واملق�صود  عرفًا،  واملنكرة  �رصعًا 
ياأمر  رجل  االآية  يف  الر�صيد  بالرجل 
والرجل  املنكر.  عن  وينهى  باملعروف 
الر�صيد يف اللوحة رجل يرف�ص �صيا�صة 
اإىل ك�رص احل�صار اخلانق؛ اإذ يبدو الطفل املحا�رص احل�صار والتجويع يف غزة، رجل ي�صعى 

اللوحة يحمل يف حناياه تناظراً  القراآين يف  التنا�ص  اإن  اللوحة يو�صك على االختناق.  يف 
بني جرائم قوم لوط واجلرائم االإن�صانية الناجمة عن ح�صار غزة، وربطًا بني غياب الرجل 

الر�صيد يف قوم لوط، وغياب النظام العاملي ال�صامت االأعمى االأ�صم عن ح�صار غزة. 
�صياقًا  اللوحات  وت�صتدعي بع�ص 
ويعقد  الكرمي،  القراآن  من  ق�ص�صيا 
الق�صة  �صخ�صيات  بني  داللية  مقاربة 
اأو  الراهن  الواقع  و�صخ�صيات  القراآنية 
االآتية  اللوحة  ت�صوره  ما  نحو  رموزه، 
التي تختزل مقاربة بني ماأ�صاة �صيدنا 
ال�صعب  وماأ�صاة  ال�صالم  عليه  يو�صف 
الفل�صطيني، اإذ حتيلنا ال�صورة اإىل قوله 
تعاىل: {َوَتَوىلَّ َعْنُهْم َوَقاَل َيا اأَ�َصَفى 

ْزِن َفُهَو َكِظيٌم} . )يو�صف84(  ْت َعْيَناُه ِمَن احْلُ َعَلى ُيو�ُصَف َواْبَي�صَّ
بامل�صجد  يحيط  ما  وبخا�صة  القد�ص،  مدينة  ماأ�صاة  ال�صورة  يف  ال�صخ�صية  وجت�صد 
االأق�صى من تهديدات، وح�صار يتجلى يف االأ�صالك ال�صائكة التي تظهر وراء �صورة املراأة، 
�صياقها  من  ال�صورة  يف  املراأة  راأ�ص  فوق  يظهر  الذي  الهالل  وهو  الرمزي  الدال  ويحّول 



217

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

االإن�صاين اإىل �صياق مقد�ص يج�صد امل�صجد االأق�صى. ويت�صف التنا�ص الديني يف هذه ال�صورة 
بتحوالت داللية متناظرة تتوزع على خاليا عدة، فاخللية االأوىل حتولت فيها املراأة اإىل رمز 
مقد�ص – كما اأ�رصنا- ، واخللية الثانية حتول فيها الرمز املقد�ص اإىل �صخ�صية دينية جت�صد 
معاناة االأب الذي ابي�صت عيناه حزنا على غياب ابنه �صيدنا يو�صف عليه ال�صالم. واخللية 
الثالثة تتحول فيها عودة يو�صف عليه ال�صالم اإىل اأبيه اإىل عودة �صالح الدين اإىل القد�ص. 
الدين  �صالح  بعودة  القد�ص  فرح  اإىل  االبن  بعودة  االأب  فرح  فيها  يتحول  الرابعة  واخللية 

االأيوبي. واخللية اخلام�صة يرتد فيها ب�رص االأب، وكذلك ُت�صرتد القد�ص من مغت�صبيها. 
التي تكمن يف  الدالالت املتناظرة  الداللية عن حزمة من  التحوالت  وال تنف�صم هذه 
البنية العميقة للوحة، اإذ اإن داللة املوؤامرة التي دبرها اأخوة يو�صف ووعودهم الكاذبة الأبيهم، 
وتخليهم عن اأخيهم يو�صف تناظر داللة املوؤامرات واملكائد التي حاقت بالقد�ص، ومازالت 
اآثارها م�صتمرة. كما اأن التدبري الرباين باإنقاذ يو�صف وعودته اإىل اأبيه يناظر اليقني بتحرير 
ا�صتدعاء �صخ�صية  اللوحة من خالل  اإليه  اأ�صارت  العقائدي، وهو يقني  القد�ص يف اخلطاب 
�صالح الدين الذي اأ�صحى رمزاً للن�رص واخلال�ص يف الذاكرة التاريخية والوجدانية. وبهذا 
يكون التنا�ص ))عبارة عن اإنتاجية ومبادلة بني الن�صو�ص، اإذ اإنه داخل ف�صاء الن�ص الواحد 

جند عدداً من امللفوظات، اإمنا اأخذت من ن�صو�ص اأخرى، فتقاطعت معه، وتفاعلت(( . )9( 

التناص التارخيي: 
التي  الديني  التاريخ  ق�ص�ص  من 
الكاريكاتري يف لوحاتهم  وظفها فنانو 
ق�صة اأبرهة احلب�صي وحماولته اليائ�صة 
لهدم الكعبة امل�رصفة، وموقف اأهل مكة 
اأطراف مكة،  اأبرهة  حينما و�صل جي�ص 
حينما  املطلب  لعبد  ال�صهرية  واملقولة 
ا�صت�صاره قومه: ))للبيت رب يحميه(( ، 
وتعد هذه املقولة مفتاحا لغويا ل�صياق 
�صورة  اأما  مكة،  باأهل  اخلا�ص  احلدث 

بهدف حتويل  اأيقونية  تغريات  الفنان  اأحدث  وقد  اأبرهة،  ب�رصيًا جلي�ص  منبهًا  فتعد  الفيل 
اإىل امل�صجد االأق�صى  اأبرهة هدمها حتولت  امل�صتوى الزمني للتنا�ص؛ فالكعبة التي حاول 
الفيل  تركب  يهودية  �صخ�صية  اإىل  اأبرهة حتولت  و�صخ�صية  اإىل هدمه،  اليهود  ي�صعى  الذي 

ومتيزها النجمة ال�صدا�صية. 
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اأبرهة هدم  نف�صيًا ودالليًا، فاملتلقي يجمع بني حماولة  تناظراً  التحول  ويحقق هذا 
الكعبة، و�صعي اليهود لهدم االأق�صى يف �صورة ذهنية ونف�صية من�صجمة يف اأبعادها العقائدية 

والفكرية والوجدانية. 
بعدها  يف  اهلل  على  التوكل  االأوىل:  داللية،  ثنائية  ت�صكل  املطلب  عبد  مقولة  اأن  كما 
العقائدي اليقيني باأن اهلل جل وعال حمى الكعبة من اأبرهة، كذلك يحمي امل�صجد االأق�صى 
جتاه  والعقائدية  التاريخية  م�صوؤوليتهم  عن  تخّلوا  مبن  التعري�ص  والثانية:  اليهود.  من 
القد�ص واالأق�صى، على اعتبار اأن اأهل مكة خرجوا منها والذوا باجلبال وال�صعاب هربًا من 

بط�ص اأبرهة. 
بع�ص  يف  الفنية  التقنية  وحر�صت 
اللوحات على ر�صم م�صهد الهروب والتخلي 
�صواء  والتاريخية  الدينية  امل�صوؤولية  عن 
يف  اأو   ، )املا�صي(  امل�صتدَعى  ال�صياق  يف 
كما   ، )احلا�رص(  له  امل�صتدعى  ال�صياق 
التي  التالية  الفنية  التقنية  من  يتبني 
بط�ص  من  والهروب  الذعر  حالة  جُت�صد 
اأن  اللوحة  هذه  يف  والالفت  اأبرهة.  فيل 
اآخر  تنا�ص  وهو  م�صلحون،  الهاربني 

يت�صمن تعري�صًا مبن ميلكون القوة واملقدرة على املواجهة ولكنهم يفرون من اأمام االآخر، 
�صواء كان االآخر اأبرهة يف املا�صي اأم االحتالل اليهودي يف احلا�رص، و�صواء كانت الق�صية 
التي تخلوا عنها الكعبة اأم امل�صجد االأق�صى. ونالحظ يف هذه اللوحة اأن النجمة ال�صدا�صية قد 
انتقلت ممن ميتطي الفيل اإىل الفيل نف�صه، وهذا يعني تعدد املتاآمرين على القد�ص اأو امل�صجد 
االأق�صى، فحينما ترتبط النجمة ال�صدا�صية مبن يركب الفيل فاإن اجلاين هو االحتالل وحده، 

وحينما ترتبط بالفيل فاإن اجلناة هم االحتالل ومن يقف اإىل جانبهم. 
كما يحوي هذا التنا�ص التاريخي جينات من القراآن الكرمي، وال يخفى اأن التداخل بني 
يتفق احلدث  الكاريكاتري، وبخا�صة حينما  للوحة  الداليل  ال�صياق  يقت�صيه  التنا�ص  اأنواع 
التاريخي مع ال�صياق القراآين. ومن الي�صري على املتلقي ا�صتح�صار ق�صة اأ�صحاب الفيل من 

القراآن الكرمي. 
اأمََلْ َيْجَعْل َكْيَدُهْم يِف  َحاِب اْلِفيِل 1  َك ِباأَ�صْ َكْيَف َفَعَل َربُّ يف قوله تعاىل: {اأمََلْ َترَ 
يٍل 4 َفَجَعَلُهْم َكَع�ْصٍف  ن �ِصجِّ ْر�َصَل َعَلْيِهْم َطْراً اأََباِبيَل 3 َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّ َت�ْصِليٍل 2 َواأَ
اأُْكوٍل 5}. ولو توافرت هذه اجلينات القراآنية يف اللوحة حلققت اللوحة تكاماًل فنيا ودالليا،  مَّ
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باأبرهة وجي�صه من خالل �صورة  الذي نزل  العقاب  ي�صمل  امتداد مل�صاحة احلدث  ولتحقق 
من  حجارة  ترمي  وهي  االأبابيل  طيور 
الداليل  االمتداد  هذا  توافر  ولو  �صجيل، 
املتلقي  على  ل�صهل  ال�صابقة  اللوحة  يف 
ي�صعون  مبن  للعقاب  �صورة  ي�صكل  اأن 
يتجلى  كما  االأق�صى،  امل�صجد  هدم  اإىل 
فيها طيور  تظهر  التي  االآتية  اللوحة  يف 
�صجيل،  االأبابيل وهي ترمي حجارة من 
ويظهر فيها الن�ص القراآين الذي يخرب عن 

ق�صة اأبرهة احلب�صي. 
ولكن ال�صياق الداليل يختلف يف هذه 

اللوحة عن ال�صياق ال�صابق، اإذ تعرب اللوحة عن �صياق االنتفا�صة الفل�صطينية، وطيور االأبابيل 
هم ال�صهداء، وحجارة ال�صجيل هي حجارة االنتفا�صة الفل�صطينية االأوىل... تلك احلجارة التي 
االحتالل  احلب�صي هو جي�ص  واأبرهة  الفل�صطينية.  الق�صية  تاريخ  انعطافًا حاداً يف  اأحدثت 

الذي متيزه النجمة ال�صدا�صية يف هذه اللوحة الكاريكاتورية. 
للتعبري عن  الواحد  التنا�ص  اأيقونة  اللوحات توظف  وا�صتئنا�صًا مبا تقدم جند بع�ص 
املهدد  االأق�صى  امل�صجد  �صياق  يف  اأبرهة  فيل  توظيف  يف  احلال  هي  كما  حدث،  من  اأكرث 
اأكرث من  للتعبري عن  الذي ي�صلح  الفل�صطينية. والتنا�ص  باالنهيار، ويف �صياق االنتفا�صة 
موقف يكون تنا�صا مكثفا وتوليديا؛ الأنه يحوي جينات داللية حية يف الذاكرة وفاعلة يف 
الوجدان، ت�صمح للفنان اأن يوظفها يف مواقف خمتلفة، وال يجد املتلقي �صعوبة يف الربط 

بني ال�صياق الداليل يف املا�صي، وال�صياق الداليل يف احلا�رص. 
ا�صتح�صار  االآتية  اللوحة  ويف 
بو�صاطة  املعت�صم  اخلليفة  ل�صخ�صية 
يف  وقعت  التي  امل�صلمة  املراأة  �رصخة 
م�صهدين  بني  اللوحة  وتربط  الروم.  اأ�رص 
�رصخت  التي  املراأة  م�صهد  متناق�صني؛ 
فو�صل  )وامعت�صماه(  الروم  اأ�رص  يف 
جهز  الذي  املعت�صم  اإىل  �رصختها  دوي 
جي�صا ففتح عمورية وحرر املراأة االأ�صرية. 
متثل  التي  اللوحة  يف  املراأة  وم�صهد 
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ال�رصف العربي )كما يظهر يف العبارة املكتوبة يف اللوحة( ، ولكن �رصختها ال ي�صتجيب لها 
اأحد، ف�رصختها دوي �صوت يف بئر؛ اإذ ر�صم الفنان اأذن النظام العربي ال�صامت االأ�صم بئرا 
عميقا يدّوي ال�صوت فيه دون جميب، ف�صدى ال�رصخة ت�صل اإىل اأعماق البئر )�صمع النظام 
اللوحة.  يف  يظهر  كما  ماه(  ماه  )ماه  �صوتية  متوجات  البئر  اأعماق  من  وت�صعد  العربي( 
للميت،  الندبة  يف  االأ�صل  اأن  اأي  الندبة،  يعني  لغوي  اأ�صلوب  هي  )وامعت�صماه(  وعبارة 
وحينما يق�رّص احلي يف واجباتي يجوز اأن ّيندب؛ الأن تق�صريه يجعله مبنزلة امليت، ولهذا 
الندب يف �رصخة  الروم، الأنه فهم داللة  لدى  االأ�صرية  املراأة  لنجدة  هّب اخلليفة املعت�صم 
املراأة )وامعت�صماه( ، اأما النظام العربي الغافل عن حماية ال�رصف العربي يف غري مكان، 

فهو يف غفلة عن واجباته القومية والدينية، لذا ظهر النظام نائما عاجزاً اأ�صم. 
اإذ  واحلدث،  ال�صخ�صية  بني  االآتية  اللوحة  وجتمع 
ت�صتح�رص �صخ�صية طارق بن زياد حينما و�صل اإىل �صواطئ 
اأمامكم والعدو  االأندل�ص، وخاطب جنوده قائاًل: )البحر من 
مقولته  مغزى  اأن  يخفى  وال   ،  ) املفر؟  فاأين  ورائكم..  من 
لفتح  الزحف  وا�صتمرار  واملواجهة  ال�صمود  على  احلث  هو 
ظهرت  التي  العبارة  يف  التنا�ص  داللة  وتقت�رص  االأندل�ص. 
على  من خلفكم(  والف�صاد  اأمامكم  من  )احل�صار  اللوحة  يف 
اأ�رصنا  الذي  واحلدث  زياد  بن  طارق  �صخ�صية  ا�صتح�صار 
الداللة  بني  وتوافقًا  تفاعاًل  التنا�ص  يحقق  اأن  دون  اإليه 
االأ�صلية وداللة اللوحة التي ت�صور احل�صار املفرو�ص على 
ال�صعب الفل�صطيني، والف�صاد ال�صيا�صي. ولكن الداللة امل�صرتكة 
للتنا�ص بني امل�صهدين املتباعدين هي ال�صمود واملواجهة. 

التاريخية  ال�صخ�صيات  اأبرز  ومن 
الكاريكاتري  فنانو  ي�صتدعيها  التي 
�صخ�صية �صالح الدين االأيوبي التي حتمل 
مع  تن�صجم  ووجدانية  فكرية  �صحنات 
والرتكيز  مكان،  غري  يف  ال�صيا�صي  الواقع 
اللوحة  يف  الدين  �صالح  �صخ�صية  على 
ال�صتح�صار  رغبة  يج�صد  الكاريكاتريية 
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�صياق تاريخي م�رصق بالبطوالت واالنت�صارات، للك�صف عن حالة �صيا�صية مناق�صة، ومللء 
فراغ يف ف�صاء يخلو من بطولة �صالح الدين، ويخلو من املناقب اجلهادية ملثل هذا الرجل 
وتتوزع دالالت  والهوان.  ال�صعف  الذاكرة يف �رصاديب  رمزية ت�صيء  اأيقونة  اأ�صحى  الذي 
يبدو  االآتية  فاللوحة  ومتكاملة،  متنوعة  وجدانية  م�صاحات  على  الدين  �صالح  ا�صتح�صار 

فيها ح�صان �صالح الدين وحيدا، يتحول فيها �صهيل احل�صان اإىل نداء مدوي. 
يف  يظهر  كما  انتظاره  طال  ا�صتياق  وهو  لفار�صه،  احل�صان  ا�صتياق  اللوحة  وجت�صد 
)�صالح  ا�صم  من  الثاين  اجلزء  ُكتب  فقد  وحاراً،  عاليًا  ال�صوت  يبدو  اإذ  ال�صهيل،  نداء  وقع 
الدين( مكرر الياء )الدييني( وهي اإ�صارة خطية ب�رصية للداللة على مد ال�صوت وعلوه، كما 
تدل قطرات العرق املت�صبب من عنق احل�صان على ال�صعور بالتعب واملعاناة، وتناظر هذه 
الدالالت الوجدانية للح�صان دالالت تختزلها �صورة القد�ص يف اللوحة، اإذ تبدو القد�ص مثقلة 

متعبة باالحتالل الذي جت�صد بالنجمة ال�صدا�صية وعلم دولة االحتالل. 
�صخ�صية  الكاريكاتري  فنانو  ويوظف 
بني  املفارقة  داللة  الإبراز  الدين  �صالح 
واجباته  عن  التقنيات  ثقافة  اأبعدته  جيل 
الدين كما  التاريخية، وجيل ع�رص �صالح 
�صابًا  ت�صور  التي  االآتية  ال�صورة  يبدو يف 
منهمكًا يف تفا�صيل ثقافة مزاجية غربية، 
االنتماء  ثقافة  م�صتحقات  عن  وغافاًل 

للق�صايا امل�صريية. 
ومن ال�صخ�صيات التي ت�صجل ح�صورا 

الكاريكاتوري،  التنا�ص  خطاب  يف  مائزا 
يف  يبدو  الذي  املختار  عمر  �صخ�صية 
الليبي  اال�صتقالل  علم  مرتديا  اللوحة 
الذي يرمز للثورة الليبية املعا�رصة التي 
اأنهت نظام القذايف، كذلك ترمز �صخ�صية 
التاريخية  الليبية  للثورة  املختار  عمر 
بني  واجلمع  االإيطايل،  اال�صتعمار  �صد 
يوؤكد  واحدة  لوحة  �صياق  يف  الرمزين 
ال�صعوب،  التحرر يف تاريخ  دوران حركة 
التحرري يف حركة  الثوري  الفاعل  اإن  اإذ 
الطرف  يتغري  حني  يف  يتغري  ال  التاريخ 
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االآخر. وت�صتح�رص اللوحة مقولة املختار ال�صهرية )نحن ال ن�صت�صلم.. ننت�رص اأو منوت( ، وهي 
تنا�ص لغوي يربط بني �صمود الثورة اأمام اال�صتعمار االإيطايل، و�صمود الثورة اأمام النظام 
الليبي. كما تظهر يف خلفية اللوحة طائرات حربية حتلق يف �صماء ليبيا للداللة على امل�صهد 
احلربي وتدخل )حلف الناتو( ل�صالح الثوار �صد نظام القذايف، وبهذا يكون التنا�ص اللغوي 
والب�رصي يف اللوحة قد �صجال تاريخيًا الأبرز اأحداث الثورة الليبية املعا�رصة، وهو ما ميكن 
ت�صميته بالتنا�ص الكلي ))وهو الذي يكون با�صتخدام الفنان ن�ص ب�رصي م�صهور وتوظيفه 
�صمن �صياق منجزه الت�صكيلي باآليات خمتلفة، مبا يخدم فكرته وي�صيف اإىل منجزه اأبعاداً 

اأو�صع، وي�صارك به يف معاجلته لق�صية العمل(( )10( 
تنا�ص  االآتية  اللوحة  ويف 
تفاوؤل  فيها  فيبدو  مكثف،  عنقودي 
الرئي�ص  فوز  بخرب  وامل�صلمني  العرب 
وبخا�صة   ، اأوباما(  )باراك  االأمريكي 
االبن(  )بو�ص  خلف  قد  )اأوباما(  اأن 
اأمريكا  مواقف  يف  االأ�صواأ  يعد  الذي 
جتاه الق�صايا العربية واالإ�صالمية. وقد 
جتلى التفاوؤل ب�صيا�صة )اأوباما( بدعاء 
يحوي تنا�صا تاريخيا مكثفا؛ فعبارة 

امل�صلمني  �صعفاء  حمى  الذي  احلب�صة  جنا�صي  موقف  متت�ص  معنا(  جنا�صيا  اجعله  )اللهم 
)عنرتة  و  احلب�صي  اأبرهة  بط�ص  ت�صتح�رص  اأعدائنا(  على  )اأبرهة  و  للحب�صة،  هاجروا  الذين 
على الظلم( تنا�ص مبا�رص مع �صجاعة عنرتة بن �صداد العب�صي واأخالق الفرو�صية. و )كافورا 
على الظاملني( ا�صتدعاء ل�صيا�صة كافور حاكم م�رص. و )بالل يف قول احلق( تنا�ص ديني 
ا�صتح�صار �صخ�صية  اأن  اأمية. والالفت  الذي �صمد يف وجه �صيده  ي�صتح�رص بالل بن رباح 
اأبرهة يف �صورة الكاريكاتري يف �صياق الدعاء لن�رصة العرب وامل�صلمني يعد انتكا�صة ثقافية؛ 
ال�صخ�صية  الكاريكاتري  ي�صتدعي فنان  والظلم واجلربوت، فكيف  العدوان  اأبرهة يج�صد  الأن 

الظاملة يف �صياق الدعاة بالن�رص للعرب وامل�صلمني. 



223

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

خامتة: 
عاين البحث اأبرز جتليات التنا�ص يف �صورة الكاريكاتري ا�صتئنا�صًا باملنهج االأ�صلوبي 
الذي ر�صد التقنيات الفنية واللغوية التي تو�صل بها فنانو الكاريكاتري. وميكن اإيجاز النتائج 

التي تو�صل اإليها البحث مبا هو اآت: 
جتاوز البحث مفهوم الن�ص التقليدي الذي يقت�رص على اللغة؛ فالن�ص لي�ص ج�صداً  1 .
من الكتابة اأو ن�صيجًا لغويًا حمكومًا مبوا�صفات تركيبية فح�صب، بل هو كل عمل فني �صواء 
كان لغة اأم �صكاًل اإبداعيًا اآخر. و�صورة الكاريكاتري هي ن�ص يحمل ر�صالة من الفنان املر�صل 
اإىل املتلقي املر�صل اإليه، وهي ن�ص له مكوناته وعنا�رصه، نحو االألوان واالأ�صكال والرموز 
واالأبعاد واالإ�صارات، وحتل هذه العنا�رص اأو املكونات حمل احلروف واملفردات والرتاكيب. 
اأفاد فنانو الكاريكاتري من اأ�صكال الرتاث ال�صعبي يف رفد الدالالت واالإيحاءات التي  2 .
تختزلها �صورة الكاريكاتري، وبخا�صة يف التعبري عن امل�صهد ال�صيا�صي، وتوؤكد هذه االإفادة 

على ح�صور الرتاث ال�صعبي اأثناء اإجناز التجرية االإبداعية لدى فناين الكاريكاتري. 
واأن  واحلداثة،  بالتطور  تت�صم  الثقايف  اخلطاب  يف  الرموز  اأن  على  البحث  ينبه  3 .
الرمز يتخلق من حدث حمدد ي�صلح اأن يكون ف�صاء دالليًا الأحداث م�صابهة، كما هي احلال 
الثورة  من  م�صتمداً  ثوريًا  رمزاً  اأ�صحى  الذي  الثقاب  وعود  العراقي«،  ال�صحفي  »حذاء  يف 

التون�صية. 
اأبرز  من  يعد  القراآين  الق�ص�صي  ال�صياق  وبخا�صة  الكرمي  القراآن  اأن  البحث  يوؤكد  4 .
التاأثر  كان  �صواء  الفنية،  لوحاتهم  ت�صكيل  يف  الكاريكاتري  فنانو  منها  ينهل  التي  املنابع 

بالقراآن الكرمي اقتبا�صًا اأو امت�صا�صًا اأو حتويراً. 
ي�صيء البحث التعالق بني الن�ص التاريخي يف املا�صي، والن�ص الفني يف احلا�رص،  5 .
وال�صخ�صيات  االأحداث  بني  الربط  �صياق  يف  نف�صه(  يعيد  )التاريخ  مقولة  حتقق  وير�صد 

التاريخية من جهة، ودالالت اللوحة الكاريكاتورية من جهة اأخرى. 
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