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ملّخص:

تعكف الدرا�صة على معاينة �صورة القد�س يف اخلطاب الكاريكاتريي بهدف الك�صف عن 
اأبرز املثريات الأ�صلوبية اللغوية والفنية التي يتو�صل بها مبدعو اللوحة الكاريكاتريية يف 
جت�صيد معاناة القد�س باأبعادها ال�صيا�صية والدينية والإن�صانية . وقد ر�صدت الدرا�صة اأربع 

ظواهر اأ�صلوبية كربى ؛ وهي التنا�س والرمز واملوازنة واللوحة النمطية . 
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Abstract:

This study aims at showing the image of Jerusalem through the language 
of the caricature in an attempt to reveal the most important stylistic linguistic 
and artistic effects that the caricature artists used to express the political, 
religious and humanistic suffering of Jerusalem. The study employed jour 
major stylistic methods which are: intextuality, symbols, parallelism and 
stereotyped picture. 



تي��ر يكا ر لكا ا ة  ر ص��و ف��ي  لق��دس  عتي��ق ا د. عم��ر 

238

مقدمة:
يعد فن الكاريكاتري خطابا اإعالميا �صعبيا, ي�صعى اإىل ت�صوير اأكرث املواقف ال�صيا�صية 
م�صاحات  اختزال  على  قدرة  وميتلك  الإن�صاين,  الوجدان  من  وقربًا  حرارة  والجتماعية 
تتوافر يف  اأن  ينبغي  التي  ال�صفافية  �صمة  يلغي  ل  الختزال  هذا  ولكن  الروؤى,  �صا�صعة من 
ال�صورة الكاريكاتورية. ومل يعد اخلطاب يف عملية التوا�صل مق�صوراً على اللغة,اإذ اإن غاية 
اخلطاب  تتحقق بالكلمة وال�صورة واللون واأية اأ�صكال اأخرى من الدوال والرموز, فال�صورة 

الكاريكاتريية هي ن�س �صيميائي.
على  تتفوق  ال�صورة  وتكاد  الثقايف,  اخلطاب  يف  مائزاً  حيزاً  ال�صورة  ثقافة  ت�صكل 
ثقافة الكلمة يف كثري من مقامات اخلطاب ال�صيا�صي والجتماعي, ولعل املثريات الب�رصية 
والإيحاءات الدللية املتوافرة يف خطاب ال�صورة اأكرث تاأثرياً واإثارة من املثريات الدللية 
الدليل   القناع  ال�صفافية وغياب  اأن  اأو امل�صموع, ول يخفى  التي يحويها اخلطاب املقروء 
الأيدلوجية  م�صاربهم  اختالف  على  املتلقني  من  وا�صعًا  قطاعًا  يوفران  ال�صورة  ثقافة  يف 

وانتماءاتهم الطبقية.
اأكرث تاأثريا يف  اأو حدث  اأن التلقي بو�صاطة العني التي ت�صاهد التج�صيم لفكرة  واأزعم 
اأن  اأو امل�صموع, كما  الن�س املقروء  تلقي  الالوعي من  واأكرث ر�صوخا يف  الوعي والإدراك, 
�صورة واحدة ت�صتطيع اأن تختزل ق�صية كربى يحتاج التعبري عنها مقال مطول اأو كتابا, 
اإذ اإن نظرة واحدة  ومن خ�صائ�س تلقي ال�صورة  قدرتها على اإ�صاءة فكرة بزمن قيا�صي, 
لل�صورة  تخلق ف�صاءات دللية واإيحاءات رمزية, وتر�صم من الآفاق الفكرية واملعرفية ما 

يعجز عنه اخلطاب املكتوب اأو امل�صموع. 
وتتوزع ثقافة ال�صورة على ف�صاءات فنية خمتلفة, نحو الف�صاء الفوتوغرايف  والف�صاء 
الت�صكيلي والف�صاء الكاريكاتريي, وكل ف�صاء ميتاز بتقنيات فنية واأبعاد هند�صية م�صبعة 
ال�صورة  درا�صة  ينبغي   ف�صاء  لكل  الفنية  التقنية  ونظرا خل�صو�صية  الدللية,  بالإيحاءات 

وفق نوعها. 
الظواهر  عن  الك�صف  بهدف  حمدد  مو�صوع  يف  الكاريكاتريي  الف�صاء  اخرتت  وقد 
التي ت�صكل  القد�س  الذي يعالج ق�صية  الكاريكاتري  التي جتلت يف �صورة  الفنية  الأ�صلوبية 
حتديا لالأمتني العربية والإ�صالمية, ول يخفى اأن القد�س جت�صد الع�صب العقائدي يف ميدان 

ال�رصاع. وتعالج الدرا�صة حزمة من الظواهر الأ�صلوبية الفنية وذلك على النحو الآتي:
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أوال: التناص:
1. التنا�س االأ�صطوري:

ي�صتح�رص اخلطاب الكاريكاتوري خمزونا تاريخيا موغال يف القدم تقرتب اأحداثه من 
املعطيات الأ�صطورية ؛ اإذ يربط بني �صد ماأرب العظيم الذي تهدم ب�صبب الفئران التي قر�صت 
الإ�رصائيلية املتوا�صلة  الذي تهدده احلفريات  الأق�صى املبارك  واأركانه, وامل�صجد  قواعده 

منذ احتالل القد�س عام 1967.
انهيار �صد  التي تربط  الرواية  اأن  ول يخفى 
ماأرب بالفئران حتتاج اإىل اإعادة متحي�س وقراءة 
يف  يعنينا  ما  ولكن  اجليولوجي,  املنظور  وفق 
التاريخية  ال�صيميائية  الدللة  هو  ال�صياق  هذا 
 ( كلمة  حروف  على  تنت�رص  التي  الفئران  ل�صورة 
ينذر  ثقافيا  خمزونا  تختزل  دللة  وهي   ,) هدم 
حتت  احلفريات  ل�صتمرار  الوخيمة  بالعاقبة 
امل�صجد الأق�صى, ول تقت�رص دللة �صورة الفئران 

يف هذه اللوحة على الربط بني انهيار �صد ماأرب, 
وهدم امل�صجد الأق�صى ب�صبب احلفريات, بل تدل ال�صورة على خطورة العامل الزمني ؛ فقد 
ا�صتغرقت الفئران يف قر�س اأ�صفل ال�صد فرتة طويلة, كذلك م�صى على احلفريات اأ�صفل امل�صجد 
؛  اأ�صلوبيني  حمورين  على  للوحة  الفني  البناء  ا�صتمل  وقد  عاما.  ثالثني  من  اأكرث  الأق�صى 
ول  والأق�صى(,  )هدم  لكلمتي  الكتابي  بالدال  تتمثل  التي  للوحة  ال�صطحية  البنية  الأول: 
بعدا  حتوي  الربونزي  بلونها  الأق�صى  فكلمة  ونف�صية,  فنية  مثريات  من  املحور  هذا  يخلو 

الأ�صود  بلونها   ) هدم   ( وكلمة  جماليا,  هند�صيا 
وهيئة حروفها متنح اللوحة ف�صاء نف�صيا م�صبعا 
باخلوف والرتقب والتوتر. والثاين: البنية العميقة 
�صورة  وهما  اأ�صلوبيني  مبثريين  تتج�صد  التي 
الفئران  وعدد   ,- دللتها  تقدمت  وقد   - الفئران 
ال�صورة  �صتة فئران يف  اإن ظهور  اإذ  ال�صورة,  يف 
توراتي  �صيا�صي  خطاب  هو  بل  عفويا,  اأمرا  لي�س 
اأو  ال�صدا�صية  النجمة  اإىل  يرمز  �صتة  فالعدد  مباأر, 
احلفريات  دام هدف  وما  داود,  بنجمة  يعرف  ما 

�صليمان  هيكل  على  للعثور  يائ�صة  حماولت  هو 
يف  تكمن  التي  املزعومة   التوراتية  الدللة  مع  ين�صجم  ال�صتة  الفئران  عدد  فاإن  املزعوم, 
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النجمة ال�صدا�صية, وهي العثور على الهيكل حتت امل�صجد الأق�صى. 
موجود  الهيكل  اأن  يزعم  توراتي  تنا�س  اإىل  اأف�صى  الذي  هو  الفئران  عدد  كان  واإذا 
حتت الأق�صى, فاإن اللوحة التالية ُتظهر النجمة ال�صدا�صية على الفئران, وبهذا ت�صبح دللة 
التنا�س التاريخي والتوراتي اأكرث �صفافية من الدللة التي ت�صمنتها اللوحة ال�صابقة, كما 
تظهر اللوحة مقدار احلفريات امل�صتمرة منذ اأكرث من ثالثة عقود وهو ما يت�صح يف �صورة 
الدال  على  الأوىل  اللوحة  اعتمدت  وقد  الأ�صفل.  اإىل  الأعلى  من  واحلجارة  الأتربة  ت�صاقط 
الكتابي للدللة على امل�صجد الأق�صى, يف حني اعتمدت اللوحة الثانية على الدال التج�صيمي, 
وهما خياران اأ�صلوبيان يتفاعالن مع م�صتويات التلقي التي تتوزع على املثريات الب�رصية 
والكتابية. ولو اأنعمنا النظر يف اللوحة الثانية لتبدى لنا بعد اأ�صطوري يتمثل بظهور ما ي�صبه 
قّطني مبحاذاة الفئران, ويك�صف وجود القطط بالقرب من الفئران عن وعي دقيق باأ�صطورة 
انهيار �صد ماأرب, اإذ تروي الأ�صطورة اأن اأهل ماأرب قد ربطوا القطط للق�صاء على الفئران التي 
اللوحة مل يقوما بالواجب املنوط  اللذين ظهرا يف  القطني  اأن  ال�صد, والالفت  اأ�صفل  تقر�س 

بهما وفق الأ�صطورة, ولعل يف هذا اإ�صارة اإىل التقاع�س عن حماية امل�صجد الأق�صى. 

2. التنا�س التاريخي: 
يوظف ا مل�صهد الكاريكاتوري اأبرز الأحداث التاريخية التي متور يف الوجدان العربي, 
وت�صكل ع�صبًا ناب�صًا يف اخلطاب الثقايف, وقد ا�صتلهم فنان الكاريكاتري ال�صورة الذهنية 
ملحاولة اأبرهة احلب�صي الذي عزم على هدم الكعبة, وموقف اأهل مكة الذين لذوا باجلبال 

وال�صعاب خوفا من بط�س اأبرهة, والكلمة اخلالدة 
لعبد املطلب )) للبيت رب يحميه (( يف 

اللوحة التالية التي جت�صد همجية الحتالل 
اقتالع  اإىل  ت�صعى  التي  اآلياته  �رصا�صة  خالل  من 
امل�صجد الأق�صى, ول يخفى اأن البناء الفني للوحة 
ينه�س على ثنائية القوة وال�صعف ؛ قوة الحتالل 
الفك  �صورة  اتخذت  التي  اجلرافة  مبقدمة  ممثلة 
والإ�صالمي  العربي  املوقف  و�صعف  املفرت�س, 
الذي رفع مقولة عبد املطلب )للبيت رب يحميه(. 

واأزعم اأن يف اللوحة تنا�صا لونيا ؛ فاللون الأ�صود يف اأعلى اللوحة يج�صد غياب اآفاق الأمل 
بخال�س الأق�صى من حمنته, واللون الذي يقرتب من اللون الرمادي يج�صد الواقع الر�صمي 
اللوحة لنتفاءل  ا�صتنطاق  اأعدنا  اإذا  الت�صاوؤمي  الزعم  اأن نت�صامى على هذا  املرير. وميكننا 

مبقولة ) للبيت رب يحميه(, على اعتبار اأن اخلال�س والتحرر وعد رباين.  
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وتر�صد �صورة الكاريكاتري حمنة الر�صول 
عليه ال�صالم حينما هاجر من مكة اإىل املدينة, 
ملكة  ال�صالم  عليه  الر�صول  مناجاة  بني  وتربط 
ومناجاة الفل�صطيني للوطن ممثال بالقد�س كما 
ن�صها  يف  وقع  التي  اللوحة  هذه  يف  يتجلى 
الذي نزح  التغيري, فالفل�صطيني  الأ�صلي بع�س 
عن الوطن يناجي القد�س التي متثل يف وجدانه 
فل�صطني كلها قائال:))واهلل يا فل�صطني انك اأحب 
البالد.......ولول اأين اأكرهت على اخلروج منك ملا 

خرجت((, وهي مناجاة ت�صتح�رص مناجاة الر�صول عليه ال�صالم  ملكة بقوله: ))واهلل اإنك لأحب 
اأر�س اهلل اإيل ولول اأن اأهلك اأخرجوين منك ما خرجت(( وتت�صمن البنية العميقة للتنا�س يف 
احلديث ال�رصيف بعدا عقائديا �صيا�صيا,فكما عاد الر�صول الكرمي اإىل مكة فاحتا منت�رصا فاإن 

عودة الالجئني اإىل وطنهم اأمر حتمي.
ا�صتجابة  الكاريكاتري  لوحة  وت�صتح�رص 
يف  امل�صلمة  املراأة  ل�رصخة  املعت�صم  اخلليفة 
مفارقة  اللوحة  وجت�صد  )وامعت�صماه(,  عمورية 
يف ال�صتجابة, فاملعت�صم ا�صتجاب لنداء الندبة 
وال�صتغاثة, فجهز جي�صا وفتح عمورية.                                           
القد�س  اأما �رصخة املراأة التي متاهت مع 

اخلطاب  جتلى  وقد  اأحد.  من  ا�صتجابة  تلق  فلم  
عا�صم,  ا�صمي  اأنا  ع�صام,  ا�صمي  اأنا  ال�رصفية(  البنى  خالل  من  اللوحة  لغة  يف  ال�صاخر 
ال�رصفية  البنى  اأن هذه  الر�صمي. ول يخفى  �صلبية املوقف  التي متثل  ا�صمي ع�صمت(   اأنا 
ال�صتقاقية جت�صد حالة النف�صام بني منظومة القيم زمن املعت�صم وثقافة القيم يف الزمن 

احلا�رص. 
على  الكاريكاتريي  اخلطاب  ويحر�س 
التي  والذهنية  الب�رصية  املثريات  اأبرز  توظيف 
احلا�رص؛  وماآ�صي  املا�صي  اأجماد  فيها  تتج�صد 
كما هي احلال يف اللوحة التي تربط بني القد�س 
و�صالح الدين الأيوبي الذي يظهر باكيا على حال 
القد�س, ويعد الربط بني �صورتي القد�س و�صالح 
التي  النف�صية  اأبرز املثريات الأ�صلوبية  الدين من 
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اللوحة تنا�صا  التاأثر والإثارة. وقد ت�صمنت  ا�صتجابة مائزة لدى املتلقي من حيث  حتقق 
اأدبيا م�صتمدا من قول اأبي فرا�س احلمداين الذي كان اأ�صريا يف قلعة الروم: 

�صيذكـــرين قومي اإذا جد جدهم            ويف الليـلـــة الظلمـاء يفتقد البدر

التاريخي  البعد  الأول:  ؛  اأبعاد  اأربعة  اللوحة قد حوت تنا�صا مركبًا من  وبهذا تكون 
البعد  للقد�س. والثاين:  الدين  الأجماد وراية النت�صار وميثله حترير �صالح  امل�صبع بظالل 
ال�صيا�صي املتخم بالويالت واملاآ�صي وميثله واقع القد�س وفل�صطني. والثالث: البعد الأدبي 
الذي يربط بني حال ال�صاعر الفار�س اأبي فرا�س الذي عاتب ابن عمه �صيف الدولة الذي تاأخر 
ينتظر  زال  ما  الذي  الأ�صري  الأق�صى  ال�صابق  من جهة, وحال  بيته  اإطالق �رصاحه يف  عن 
اللوين الذي يتمثل باللون  البعد  اأ�رصه. والرابع:  الدولة ليفك  اأو �صيف  الدين ليحرره  �صالح 
الأ�صفر الذهبي يف قبة امل�صجد ويف خلفية �صورة �صالح الدين, وهو لون يدل على اأمرين ؛ 
الأول اندغام امل�صجد الأق�صى ب�صخ�صية �صالح الدين, والثاين: الإ�صارة اإىل الراية ال�صفراء 

التي اتخذها �صالح الدين علما و�صعارا. 

3- التنا�س االإ�صالمي: 
ال�صورة  عن  للتعبري  الدينية  واملنا�صبات  املقد�صة  ال�صعائر  الكاريكاتري  ر�صامو  يختار 
الذي ينهل من معني امل�صاهد املقد�صة والثوابت  ال�صيميائي  املاأ�صاوية للقد�س, ولعل اخلطاب 
الك�صف عن  الي�صري  ؛ لأن من  املتلقي  تاأثريا على  ال�صيميائية  املوؤثرات  اأقدر  العقائدية هو من 

حرارة العاطفة الدينية واتقادها ولو عالها رماد الن�صيان  اأو اأ�صابها فتور العزمية زمنا ما.
األ�صنة  اأن  لنا  لتبني  احلج  مو�صم  يف  التلبية  �صعائر  ت�صور  التي  اللوحة  هذه  تاأملنا  ولو 
احلجيج تلهج بالتلبية ) لبيك اللهم لبيك ( بينما تنطق اأع�صاوؤهم امل�صابة بالتلبية لالأق�صى, اإذ 

ظهرت عبارة ) لبيك يا اأق�صى ( على العني امل�صمولة 
الثاين,  للحاج  املك�صورة  اليد  وعلى  الأول,  للحاج 
احلجاج  اأن  يخفى  ول  الثالث,  احلاج  عكاز  وعلى 
الثالثة ميثلون جرحى النتفا�صة الفل�صطينية. كما اأن 
اخلطاب اللغوي الذي يجمع بني دللة التلبية الربانية 
القراآين  اخلطاب  من  م�صتمد  لالأق�صى  التلبية  ودللة 
يف  الأق�صى  وامل�صجد  احلرام  امل�صجد  بني  جمع  الذي 
اآية الإ�رصاء واملعراج, وبهذا يغدو اخلطاب اللغوي يف 

اللوحة منبها اأ�صلوبيا للتاأكيد على قد�صية امل�صجد الأق�صى, ومثريا عقائديا لينه�س امل�صلمون 
بواجبهم الديني. 
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ويف امل�صهد ذاته يعتلي حاج قمة اجلبل يف ثياب الإحرام وهو يتاأمل ماليني احلجيج 
الذين يطوفون حول الكعبة, ويدعو اأن يحج هوؤلء املاليني اإىل امل�صجد الأق�صى, ولي�س احلج 

يف عبارة الدعاء هو حج الفري�صة, بل هو حتري�س 
للماليني لتحرير الأق�صى اأو هو دعاء تفاوؤل يحمل 

يف حناياه دعوة لزيارة الأق�صى بعد حتريره. 
وت�صتثمر لوحة الكاريكاتري الثوابت العقائدية  
يف  وبخا�صة  ون�رصته  لالأق�صى  الدعاء  �صياق  يف 
التي  اللوحة  يف  يتجلى  كما  املباركة   القدر  ليلة 
�صبحانه  اهلل  اإىل  مت�رصعا  الفل�صطيني  فيها  يظهر 

عبارات  يف  القافية  بو�صاطة  الإيقاع  عن�رص  توافر  اأن  يف  �صك  ول  القدر,  ليلة  يف  وتعاىل 
الدعاء,وحرارة الدعاء الذي يتمثل بالدموع التي يذرفها الداعي ي�صاعفان تفاعل املتلقي 
مع اخلطاب اللغوي الديني. ويحمل احلاجز احلديدي الذي يف�صل بني الأق�صى والفل�صطيني 
كما  الحتالل,  لدى  اأ�صريا  الأق�صى  جت�صد  رمزية  الأوىل  ؛  دللتني  القدر  ليلة  يف  املت�رصع 

احلديدي  احلاجز  ق�صبان  عدد  يف  نقراأ  اأن  ميكن 
اآخر وهو رمز توراتي ي�صري  وهي �صتة ق�صبان رمزا 
اإىل النجمة ال�صدا�صية, والدللة الثانية واقعية جت�صد 
الأق�صى  اإىل امل�صجد  الو�صول  الفل�صطينيني من  منع 
حنايا  يف  الق�صية  لهذه  و�صنعر�س  فيه,  لل�صالة 

الدرا�صة.  
وقد تغيب �صورة الإن�صان الداعي املت�رصع يف 

ليلة القدر, فيعمد الفنان اإىل توظيف عن�رص الأن�صنة 
كما يتجلى يف هذه اللوحة التي بدا فيها هالل امل�صجد الأق�صى اإن�صانًا داعيًا متوكاًل على اهلل 
�صبحانه وتعاىل من خالل عبارة )اهلل كرمي(, وت�صيف هذه اللوحة بعداً عقائديًا اآخر ممثال 
بعبارة )اجلمعة الأخرية( التي ت�صتمل على ظالل العبادة واخل�صوع والتقرب اإىل اهلل �صبحانه 

وتعاىل.  كما اأن الأ�صالك ال�صائكة التي تظهر 
على ي�صار اللوحة تدل على احل�صار املفرو�س 
خا�صة.  الأق�صى  وامل�صجد  عامة  القد�س  على 
)اهلل  الدعاء  عبارة  اأن  اإىل  اأنوه  اأن  وينبغي 
األ�صنة  على  ترتدد  لغوية  اأيقونة  متثل  كرمي( 
الفل�صطينيني تعبريا عن الأمل بزوال الحتالل, 
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يف  ت�صتخدم  فهي  الفل�صطيني,  املجتمع  يف  دللية  بازدواجية   ) كرمي  اهلل   ( عبارة  وتت�صم 
ال�رصاء وال�رصاء, فحينما ت�صتد وطاأة الحتالل يكرث ترديدها انطالقا من التوكل على اهلل, 

وحينما تلوح ب�صائر اخلال�س يف الأفق البعيد يكرث ترديدها �صكرا وحمدا هلل.

4.  التنا�س ال�صهيوين:
وامل�صجد  بالقد�س  مقرتنة  ال�صدا�صية  النجمة  �صورة  الكاريكاتوري  اخلطاب  يف  تربز 
الأق�صى, وقبل بيان التنا�س التوراتي ال�صهيوين للنجمة ال�صدا�صية يح�صن بنا اأن ننوه اإىل 
اأمرين ؛ الأول: اختالف املوؤرخني والباحثني حول اأ�صل النجمة ال�صدا�صية, فقد ذهب بع�صهم 
اإىل اأن النجمة ال�صدا�صية رمز هريوغليفي يف الديانات امل�رصية القدمية ي�صور اأر�س الأرواح 
اأو هو رمز لالإله )اأم�صو(. وذهب بع�صهم اإىل اأن النجمة ال�صدا�صية يف الديانة الهندو�صية رمز 
للثنائيات الكونية كاملاء والنار, ويرى بع�صهم اأنها رمز فلكي يف الديانة الزراد�صتية. وقد 
ن�رصت جريدة ال�رصق الأو�صط اأن باحثا م�رصيا قد تو�صل اإىل اأن جنمة داود زخرفة اإ�صالمية 

ول عالقة لليهود بها ) جريدة ال�رصق الأو�صط 10 يونيو 
) حزيران ( 2008 العدد 10787(. 

والأمر الثاين اأن مزاعم م�صتمدة من تف�صري التوراة 
تزعم اأن درع امللك داود كان ي�صبه النجمة ال�صدا�صية. 
النجمة   1879 عام  ال�صهيونية  احلركة  اختارت  وقد 
يف  هرت�صل  تيودور  اقرتاح  وفق  لها  �صعارا  ال�صدا�صية 
اأول موؤمتر �صهيوين يف مدينة بال. وقد ظهرت النجمة 
ال�صدا�صية على علم الكيان ال�صهيوين بعد النكبة 1948 

ب�صتة اأ�صهر. 
وما يعنينا مما تقدم اأن النجمة ال�صدا�صية جت�صد واقعا �صيا�صيا �صهيونيا يف فل�صطني 

املحتلة, وقد اأ�صحت �صعارا �صهيونيا لكل مناحي حياتهم الع�صكرية واملدنية. 
وا�صتئنا�صا مبا تقدم ميكن تاأمل اللوحة الآتية التي ت�صور القد�س حموطة وحما�رصة 
بالنجمة ال�صدا�صية, ول يخفى اأن هذا التنا�س الهند�صي يحوي خطابا م�صمرا, ميكن الك�صف 
عن �صفرته ما دام رمز النجمة ال�صدا�صية اأ�صحى معلوما ؛ فهذا التنا�س الهند�صي يحمل يف 
طياته تهويد القد�س وهدم الأق�صى لبناء الهيكل املزعوم. وقد ت�صمن البناء الفني للوحة 
هذه الدللت من خالل اإحاطة النجمة باجلهات جميعا, وهذا يعني تهويد القد�س والق�صاء 
على هويتها الإ�صالمية العربية, كما تظهر اأ�صالع النجمة مبنية باحلجارة وهذا يعني بناء 
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الهيكل املزعوم مكان امل�صجد الأق�صى. واإذا كان فنان الكاريكاتري الذي اأبدع هذه اللوحة 
تنا�صا  اأن ي�صمنها  وا�صتطاع  للوحة,  الفني  للمعمار  الهند�صية  التقنية  براعة يف  قد �صجل 
النا�س على اختالف م�صاربهم  اأنه وقع فيما يقع فيه كثري من  اإل  دلليًا, معلنًا وم�صمراً, 
وم�صتوياتهم الثقافية والجتماعية ؛ فقد ر�صم �صورة قبة ال�صخرة بدل من امل�صجد الأق�صى, 
واملكتوبة,  املرئية  الإعالم  و�صائل  يف  وبخا�صة  خلطورتها  التنويه  ينبغي  ق�صية  وهي 
فاحلفريات جتري اأ�صفل امل�صجد الأق�صى الذي ت�صتهدفه �صلطات الحتالل, وامل�صجد الأق�صى 
هو امل�صتهدف واملهدد بالنهيار, اأما قبة ال�صخرة فهي م�صجد اأموي ل يرتقي يف قدا�صته 

الأق�صى  امل�صجد  به  يحظى  ما  التاريخية  واأهميته 
قبة  اأن  يخفى  ول  تاريخية,  واأهمية  قد�صية  من 
ال�صخرة وحائط الرباق وكل ال�صاحات املجاورة هي 
جزء من امل�صجد الأق�صى. ول �صك اأن ت�صدير الإعالم 
ال�صخرة  قبة  ل�صورة  والدويل  ي  والإ�صالم  العربي 
بدل من �صورة امل�صجد الأق�صى اأمر ي�صتحق التوقف 
قبة  م�صجد  يحظى  اأن  كذلك  املثري  ومن  والنتباه. 
اأكرث  املذَهب  والطالء  والزخرفة  بالعناية  ال�صخرة 

مما يحظى به امل�صجد الأق�صى. 
ويف لوحة اأخرى تبدو النجمة ال�صدا�صية م�صنقة تتدىل اأمام القد�س, مي�صك بها �صهيوين 
متطرف كما يبدو من هيئته وزيه الديني وهي هيئة ُيعرف بها امل�صتوطنون املتطرفون, 
ولعل عدم و�صع قبة امل�صجد داخل امل�صنقة ال�صدا�صية يدل على مرحلة ال�صتعداد قبل تنفيذ 
اجلرمية, ويحمل هذا البعد الدليل اإنذارا نهائيا قبيل وقوع الكارثة, كما اأن اخلطاب اللغوي 

التحري�صي يف اأعلى اللوحة يعزز هذا البعد الدليل.

5. التنا�س ال�صعبي: 
ال�صعبي يف جتلياته  املوروث  توظيف  على  الكاريكاتري  ل�صورة  الفني  البناء  حر�س 
ال�صلوكية والذهنية, ولعل التنا�س ال�صعبي برموزه و�صوره ولغته هو اأقرب اأ�صكال التنا�س 
اإىل ذهن املتلقي ووجدانه؛ لأن دللته التنا�صية تت�صم بال�صفافية والعفوية, كما يتجلى يف 
اللوحة الآتية التي تت�صمن موروثا �صعبيًا �صلوكيًا وهو قراءة الكف, اإذ يبدو الفل�صطيني يقراأ 
كفه ليتنباأ مب�صتقبل القد�س, والالفت اأن الفل�صطيني يقراأ كفه بنف�صه, فمن املعلوم اأن قراءة 
واقع  اأن  الكف  قراءة  التحول يف طقو�س  ويدل هذا  لغريه,  يقراأ  اآخر  �صخ�س  تتم من  الكف 
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القد�س وم�صتقبلها ل يحتاج اإىل كاهن اأو عّراف يف 
ت�صمنت  وقد  احلالية.   ال�صيا�صية  املعطيات  �صوء 
اللوحة مثريات فنية دللية تن�صجم مع نتيجة قراءة 
خلف  �صوداء  دائرية  م�صاحة  ظهرت  فقد  ؛  الكف 
م�رصعا  الحتالل  جندي  ظل  وظهر  القد�س,  �صورة 
�صالحه خلف �صورة الفل�صطيني للدللة على الواقع 

املاأ�صاوي مل�صتقبل القد�س وفق الواقع ال�صيا�صي احلايل.
ومن املوروث ال�صعبي يف الثقافة العربية )وهو موروث ينبغي اأن ي�صوب( اأن النعامة 
اعتقاد جمانب  اأحد,؟!! وهو  يراها  اأن  اأو خ�صية  اأعدائها  الرمال خوفا من  راأ�صها يف  تدفن 
للحقيقة, ولكن الفن الكاريكاتريي وظف هذا العتقاد على اعتبار اأن ما ا�صتقر يف الذهن 
ال�صعبي  ل يتغري ب�صهولة اأمام احلقائق العلمية. وقد بدت النعامة يف اللوحة الآتية رمزا اأو 
كناية عن غفلة الوطن العربي عما يحدث يف القد�س, وبخا�صة اأن التاأمل يف ج�صم النعامة 
هدم  اإىل  الهادفة  الحتالل  ممار�صات  متثلت  وقد  العربي,  الوطن  خريطة  يج�صد  اأنه  يظهر 

النجمة  متيزها  التي  الع�صكرية  باجلرافة  الأق�صى 
اإىل  يعود  اللغة  من  اللوحة  خلو  ولعل  ال�صدا�صية. 
النعامة  دللة  عن  يعرب  الذي  التنا�س  �صفافية 
وما يجري من حفريات يف القد�س واأ�صفل امل�صجد 

الأق�صى. 

6. التنا�س الرقمي: 
الأحداث  بتاريخ  الكاريكاتوري  امل�صهد  يعتني 

ال�صيا�صية التي جت�صد املفا�صل الرئي�صة للق�صية الفل�صطينية,وتعرب عن احلدث الرئي�س بو�صاطة 
الأجندة الزمنية التي ُتربز تاريخا خالدا يف الذاكرة ال�صيا�صية نحو ما يظهر يف ال�صورة الآتية 
التي تربز تاريخ النكبة) 15 مايو \ اأيار (, ويدل الن�س املكتوب على الق�صم الأول من اللوحة 
على اأن القد�س تختزل ماأ�صاة فل�صطني باأحداثها واأبعادها الزمنية, فالإعالم الفل�صطيني يبث 
اأن�صودة فريوز ) يا قد�س( يف ذكرى النكبة, وهذا يعني اأن اخلطاب الفني للقد�س يعرب عن فل�صطني 
كلها. ويك�صف الن�س املكتوب يف الق�صم الثاين من اللوحة عن مثالب الإعالم الفل�صطيني الذي 
يهتم بالنكبة ونتائجها اهتماما عابرا حمددا بيوم 15 مايو الذي ت�صدح فيه الأغاين الوطنية 
التي متجد القد�س وتخلدها, ويف اليوم التايل 16 مايو يتخلى اخلطاب الإعالمي عن وظيفته 
الفل�صطينية  وللق�صية  للقد�س  متت  ل  التي  العاطفية  الأغاين  ببث  في�رصع  والقومية,  الوطنية 
 ( واأغنية  الأوىل   اللوحة  لفريوز يف   ) قد�س  يا   ( الأغنية  ا�صم  اختيار  اأن  ب�صلة. ول ريب يف 
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بال�س نتكلم يف املا�صي ( لعمرو ذياب, هو اختيار 
من  مركبًا  م�صمراً  خطابًا  حناياه  يف  يحمل  واع 
الوطنية  للق�صية  القد�س  جت�صيد  الأوىل:  دللتني, 
الذي  الإعالمي  الدور  غياب  والثانية:  والقومية, 

يكاد يقت�رص على خطاب املنا�صبات. 
لذكرى  زمنيا  امتدادا  الآتية  اللوحة  وتوفر 
علمنا  واإذا   ,1969 عام  الأق�صى  امل�صجد  حريق 
فاإن   2001 عام  ر�صمت  قد  الآتية  اللوحة  اأن 

اأنه منبه ب�رصي ومثري ذهني  هو املدة  رقم )32( الذي يظهر باللون الأحمر على اعتبار 
الزمنية التي م�صت على حريق الأق�صى حتى تاريخ ر�صم اللوحة. وقد ت�صمن الدال الكتابي 

ونارك  �صنة   32( اللوحة  من  اليمنى  اجلهة  على 
نار  اإن  اإذ  جمازية؛  دللة  والعة(  ل�صه  اأق�صى  يا 
احلزن  نار  هي  م�صتعلة  زالت  ما  التي  الأق�صى 
احتالل  دميومة  على  الإ�صالمي  الوجدان  وحرارة 
اجلهة  على  الكتابي  الدال  يت�صمن  كما  الأق�صى, 
الي�رصى )الربكة يف دماء ال�صهداء اللي حتطفيها( 
دللة جمازية اأخرى ؛ اإذ اإن الإطفاء هو التحرير, 
الدم يف املوروث  وهي دللة تتقاطع مع وظيفة 
الثقافية  البنية  يف  الرا�صخ  فمن  العربي,  الثقايف 
اللغوي  البناء  يكون  وبهذا  العار,  يغ�صل  الدم  اأن 

املجازي للوحة قد نه�س بثنائية مرارة الواقع ) الحتالل( واأمل امل�صتقبل )التحرير(.  وقد 
منحني  بدا  الذي  الفل�صطيني  ل�صورة  الفنية  ال�صمات  مع  الأوىل  املجازية  الدللة  متاهت 

القامة باكيا.

ثانيا: الصورة الرمزية:
1. االأفعى: 

الر�صم  اهتم  وقد  اجلماعي,  الالوعي  يف  لالأفعى  الرمزية  الدللت  تعدد  يخفى  ل 
الكاريكاتريي بالأفعى رمزا لل�رص والتدمري كما يبدو يف اللوحة الآتية التي ت�صور التفاف 
خا�صية  تعد  التي  اللتفاف  وحركة  الأق�صى,  لبتالع  وا�صتعدادها  القد�س  حول  الأفعى 
لالأفعى يف حالة التفافها حول الفري�صة اأو ال�صحية  ت�صري اإىل احلزام ال�صتيطاين الذي يلتف 
 ,) الكربى  القد�س   ( ي�صمى  اإىل ما  اإىل حتويلها  ال�صهيوين  الكيان  ي�صعى  التي  القد�س  حول 
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الأفعى  فكي  بني  الأق�صى   امل�صجد  وقوع  اأن  كما 
رمز للحفريات التي تهدد بانهيار الأق�صى, ويعني 
ال�صم العربي ) هار حوما ( الظاهر على عنق الأفعى  
امل�صتوطنَة التي اأقيمت على )جبل اأبو غنيم( جنوب 
اأحدث بناء هذه امل�صتوطنة يف  القد�س, وقد  �رصق 
العربي  ال�صعيدين  على  عا�صفة  فعل  ردود  حينه 
فنجان.  يف  عا�صفة  اإىل  انتهت  ولكنها  والدويل, 

والالفت يف التقنية الفنية للوحة اأن اأحد النابني للفك ال�صفلي لالأفعى قد ا�صتقر اأ�صفل �صورة 
امل�صجد, وهو ما يدل على خطورة احلفريات اجلارية اأ�صفل امل�صجد الأق�صى. 

واللوحة  ال�صابقة  اللوحة  بني  وازنا  ولو 
الآتية, جند اأن التقنية الفنية يف اللوحة ال�صابقة 
حيث  من   الدللية  بالإيحاءات  عناية  اأكرث 
اللتفاف وهيئة الفكني ومو�صع الناب يف الفك 
والإيحاءات  التقنيات  غياب  وب�صبب  ال�صفلي 
جاءت اللوحة مو�صومة ب� عبارة ) اإحاطة القد�س 
بامل�صتوطنات ( لتكون معينا للمتلقي على ك�صف 

الدللة الرمزية لالأفعى, واأزعم اأن الإيحاء الناجم عن املعمار الفني اأكرث اإثارة وتاأثريا من 
الدللة الناجمة عن الن�س الكتابي. 

الراهن  الواقع  عن  الآتية  اللوحة  وتقفز 
للقد�س وامل�صجد الأق�صى لت�صور كارثة حمتملة 
وهي انهيار الأق�صى, اإذ تبدو الأفعى التي انبثقت 
التهمت  قد  الإ�رصائيلية  والتدمري  الهدم  اآلة  من 
اآيلة  ال�صخرة  قبة  وبقيت  الأق�صى,  امل�صجد 
يج�صدان  �صخ�صان  بجانبها  ظهر  وقد  لل�صقوط, 

جمهورا عاجزا عن ردة فعل. 

2. املفتاح:
ننوه  اأن  بنا  ويح�صن  فل�صطني,  اإىل  العودة  حلق  رمزا  لوحة  غري  يف  املفتاح   يربز 
نزحوا  التي  بيوتهم  مبفاتيح  يحتفظون  زالوا  ما  الفل�صطينيني  الالجئني  من  كثريا  اأن  اإىل 
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عنها, ويعتزون بها ويعدونها حقا ل ُيقبل التنازل عنه, ويظهر املفتاح �صعارا وطنيا يف 
الحتفالت وامل�صريات يف غري منا�صبة. 

ج�صد  الآتية  اللوحة  يف  املفتاح  ويج�صد 
الوطن, ويظهر قف�صا �صدريا يحمل رئتي الوطن 
القلب  مو�صع  القد�س  ت�صغل  اليمنى  الرئة  وعلى 
من اجل�صد الوطني. اإن اجلمع بني القد�س واملفتاح 
الثوابت  اأبرز  على  تاأكيد  الفني  الت�صكيل  هذا  يف 
تت�صم  ثوابت  الفل�صطينية, وهي  للق�صية  الوطنية 
القد�س  وعودة  العودة,  حق  واخللود؛  بالقدا�صة 
بني  اجلمع  اأن  كما  الفل�صطينية.  للدولة  عا�صمة 

املفتاح والقد�س هو خطاب �صيا�صي لرف�س احللول اجلزئية, اأو اأن�صاف احللول.
تاجا  الآتية  اللوحة  يف  القد�س  وتبدو 
الثوابت  على  الإ�رصار  �صياق  يف  املفتاح   يعلو 
عرفات  يا�رص  الراحل  الرئي�س  من  الفل�صطينية 
الذي رف�س التنازل عن القد�س وحق العودة  اإىل 
على  ي�رص  الذي  عبا�س  حممود  احلايل  الرئي�س 
الإرث ال�صيا�صي الوطني, ولكن التاأمل يف الأبعاد 
اإذ  �صيا�صي؛  جدل  اإىل  يف�صي  قد  لل�صورة   الفنية 
الهواء,  يف  معلقا  بالقد�س  املتوج  املفتاح  يبدو 
على  �صيا�صيا  رهانا  الفني  الإيحاء  هذا  يعد  فهل 

الرئي�س الفل�صطيني احلايل؟  

3. االجتاهات
تعد اإ�صارات الجتاهات الأربعة خطابا �صيمولوجيا يت�صمن دللت رمزية مل�صامني 
ثقافية متنوعة, كما اأن اأي موؤ�رص اإىل اجتاه اأو زاوية اأو منطقة  لي�س منبها ب�رصيا لتوجيه 
عني املتلقي امل�صاهد بل هو منبه ومثري دليل يت�صمن خطابا ثقافيا, فلو تاأملنا اإ�صارات 
ال�صيادة  اإ�صكالية  يج�صد  �صيا�صيًا  اأنها حتوي خطابًا  لأدركنا  الآتية  اللوحة  الجتاهات يف 
اإىل   ) كلينتون  بل   ( الأمريكي  الرئي�س  �صعى  التي  القد�س  مدينة  على  والدينية  ال�صيا�صية 
اإيجاد �صيغة توفيقية حللها, وقد انتهت اإىل رف�س اجلانب الفل�صطيني لها. ومن املعلوم اأن 
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اإ�صكالية ال�صيادة على القد�س تتوزع على ال�صيادة 
والدولية  وامل�صرتكة   والإ�رصائيلية  الفل�صطينية 
املقرتحات  ن�صت  كما  الأمريكي,  املنظور  وفق 
الفني  البناء  اأن  الأمريكية يف حينه.  ول يخفى 
لإ�صارات الجتاهات يف اللوحة ل يت�صمن رف�صا 
لتق�صيم ال�صيادة فح�صب, بل ي�صجل موقفا �صاخراً 

من فكرة تق�صيم ال�صيادة, فالعبارات املكتوبة على الجتاهات الأربعة ) �صيادة فوقية, �صيادة 
تق�صيم  �صخرية لذعة من فكرة  (  حتمل يف حناياها  ثالثة  �صيادة  �صيادة جانبية,  �صفلية, 
ال�صيادة, وت�صجل يف الوقت ذاته تاأكيدا على وحدة ال�صيادة الفل�صطينية على القد�س. كما اأن 
ال�صكل الفني لالإ�صارات الأربع يف�صي اإىل توتر ع�صبي لدى املتلقي ؛ لأن تداخل اأنواع ال�صيادة 

واإقحامها على املقد�صات الإ�صالمية ي�صوه املوروث الثقايف يف جانبيه الديني والقومي. 
اإذ يتحول الوعي املروري يف �صياق امل�صاة  اإ�صارات املرور بدللت رمزية,  وتنه�س 

واملركبات اإىل وعي �صيا�صي يف �صياق املوقف 
كما  القد�س  مدينة  من  ال�صهيوين  ال�صيا�صي 
تعنت  اإىل  ترمز  التي  الآتية  اللوحة  يتجلى يف 
اإذ  القد�س,  على  التفاو�س  ورف�صها  اإ�رصائيل 
تدل اإ�صارة ) قف ( على اأن احلديث عن القد�س 
انطالقا من  اأمر حمرم,  املفاو�صات  م�صار  يف 
وفق  الأبدية(  اإ�رصائيل  )عا�صمة  القد�س  اأن 

املزاعم ال�صهيونية.
اجتاهني  اإىل  النازية  �صعار  حتول  الكاريكاتريي  اخلطاب  يف  الفنية  النماذج  ومن 
متقاطعني يج�صدان تقاطع النهج ال�صيا�صي الأمريكي الإ�رصائيلي كما هي احلال يف اللوحة 
توجيه  الأق�صى, وميكن  للم�صجد  اإ�رصائيل  للعراق, وهدم  الأمريكي  الغزو  التي متثل  الآتية 

الدللة الرمزية لتقاطع الجتاهات نحو الك�صف 
عن الإ�صرتاتيجية الأمنية, وتق�صيم الأدوار بني 
�صعار  اختيار  اأن  يخفى  ول  واإ�رصائيل.  اأمريكا 
الأق�صى  وهدم  العراق  لتدمري  رمزا  النازية 
يحقق اإثارة وتاأثريا لدى املتلقي الذي ي�صتطيع 
الأمريكي  بالدور  النازي  ال�صلوك  ربط  ب�صهولة 

والإ�رصائيلي. 
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4. اللوحة اجلدارية:
من املاألوف اأن اللوحة )ال�صورة( التي تعلق على اجلدار ترمز اإىل عالقة وجدانية اأو 
فكرية بني دللتها واأ�صحاب املنزل, وتتوزع دللتها بني ثنائية الغياب واحل�صور؛ غياب 
عزيز طال انتظاره, وح�صور واقع ي�صتحق التقدي�س والتوا�صل الب�رصي مع رمزه اأو �صورته 
كما يتجلى يف اللوحة الآتية التي جت�صد ثنائية الغياب واحل�صور ؛ فاملفتاح يرمز للعودة 
يف  حا�رص  مقد�س,  واقع  اإىل  ترمز  القد�س  ولوحة  الآن,  اإىل  غائب  حق  وهو  فل�صطني,  اإىل 
ترابط  اإىل  يرمز  واملفتاح  للقد�س  اجلدارية  اللوحة  واجلمع بني  القلوب.  ورا�صخ يف  الأحداق 
القد�س, ولهذا مل تنف�صل �صورة املفتاح عن �صورة  العودة وحترير  �صيا�صي بني حق  وطني 
القد�س, وهذا الربط الفني يرمز اإىل التعالق بني الق�صيتني. ويك�صف اللقاء الوجداين بني البن 
الذي يحمل ال�صهادة املدر�صية والأب الذي يبكي فرحا عن  متاهي الفرح ال�صخ�صي الآين مع 
الفرح الأكرب املنتظر الذي يج�صده قول الأب: )عقبال الفرحة الكبرية( وهو يتاأمل �صورة القد�س 

واملفتاح. 
 وي�صكل اجلمع بني اللوحة اجلدارية للقد�س 
اخلطاب  يف  دللية  رمزية  ظاهرة  واملفتاح 
الكاريكاتريي,  فاجلمع بينهما يف اللوحة الآتية 
الأجداد  بني  الوطني  الإرث  انتقال  اإىل  يرمز 
واحلفيد  اجلد  يت�صح يف �صورتي  والأحفاد كما 
ظهور  ويدل  والقد�س,  العودة  حق  ولوحتي 
على  العودة  لوحة  يف  كاملة  فل�صطني  خريطة 

البديلة  احللول  رف�س  على  العودة  لوحة  توؤكد  اإذ  التاريخية,  فل�صطني  يف  التاريخي  احلق 
 ) )مقد�س  لفظ  يدل  الغربية, كما  بال�صفة  ُيعرف  اإىل ما  العودة  اأو  التوطني  اأو  كالتعوي�س 
وفتات  احللول  اأن�صاف  مع  يتوافق  ل  الذي  العقائدي  الديني  البعد  على  القد�س  لوحة  يف 

املقرتحات. ويوؤكد البناء الفني للوحة على نفي 
وذلك  الأجيال,  ذاكرة  وحيوية  الزمني  التقادم 
اإن احلقوق  اإذ  من خالل �صورتي اجلد واحلفيد, 
الزمن  غبار  يف  ُتن�صى  ول  بالتقادم,  تبطل  ل 
بني  الوطني  التنا�صل  دام  ما  احلدث  وزحمة 

الأجيال قائما. 
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5. امِلْعَول: 
فمن  رمزية,  دللة  بذاته  املعول  يحمل  ل 
يكت�صي  ولكنه  والهدم,  للحفر  اأداة  اأنه  املعلوم 
العنا�رص  مع  تفاعله  رمزية من خالل  اإيحاءات 
الكاريكاتريي,  الن�صيج  تكون  التي  الفنية 
الذي كتبت على  اليهودي  الذي يحمله  فاملعول 
يدل  الأق�صى(  )حفريات  عبارة  الدينية  ثيابه 
على ا�صتمرار �صلطات الحتالل باحلفريات التي 

وال�صتهزاء  ال�صخرية  عن  يك�صف  اليهودي  وجه  مالمح  يف  والتاأمل  الأق�صى,  بهدم  تنذر 
فالبت�صامة  ؛  الأق�صى  يهدد  الذي  اخلطر  جتاه  العربي  الإعالمي  اخلطاب  من  والالمبالة 
العربي  الإعالمي  ا�صتخفاف بال�رصاخ  العني, ورفع احلاجب هي  العري�صة, وات�صاع حدقة 

الذي جت�صد ب�صاروخ ورقي يف اللوحة.  
اأو الأق�صى, ول تختلف دللة الهدم  ويتحول املعول اإىل مطرقة حتطم اأركان القد�س 
والتدمري يف هذه اللوحة عن الدللة ال�صابقة, ولكن عبارة ) القتتال الفل�صطيني ( املكتوبة 
على املطرقة  تختزل خطابا �صيا�صيا يربط بني خطورة القتتال الداخلي واخلطر الذي يهدد 
الأق�صى, وبهذا تكون اللوحة نقدا �صيا�صيا لذعا يهدف اإىل اإعادة �صياغة اخلطاب الوطني 

للوحة  اللوين  الت�صكيل  ويوحي  الفل�صطيني, 
حتيط  التي  اخل�رصاء  فامل�صاحة  باأمرين؛ 
بالأق�صى ترمز اإىل حالة الأق�صى التي ينبغي 
اأن يكون عليها, وامل�صاحة ال�صوداء التي متتزج 
احلفريات  خطورة  جت�صد  الرمادي  باللون 
والقتتال الداخلي من جهة, و�صبابية الروؤية 

الوطنية الفل�صطينية من جهة اأخرى. 

6. املراأة: 
يف  الآخر  فعل  ت�صوير  الأوىل  ؛  بوظيفتني  القد�س  �صورة  يف  الن�صوي  الرمز  ينه�س 
بامراأة  القد�س  جت�صيد  اأن  واأزعم  والتهويد,  ال�صتيطاين  التو�صع  �صيا�صة  وبخا�صة  القد�س 
يحقق اإثارة وتاأثريا لدى املتلقي ؛ لأن املوروث الثقايف والجتماعي فيما يت�صل باملراأة  
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ال�صتجابة  بهدف  الإرادة  ويعزز  الهمة,  ي�صحذ 
اللوحة,  اإليه  تدعو  الذي  اخلطاب  مع  والتفاعل 
اأن مالمح وجه املراأة جاءت م�صبعة  وبخا�صة 
من  خالية  اللوحة  جاءت  ولو  والقهر.  باحلزن 
اأعلى  بامل�صتوطنات( يف  القد�س  )تهويد  عبارة 
لأية  رمزا  تكون  اأن  اجلائز  من  لكان  اللوحة 
ال�صتيطاين  ال�رصطان  لأن  فل�صطينية؛  مدينة 

تف�صى يف اجل�صد الفل�صطيني كله .
اأما الوظيفة الثانية فتتجلى يف �صورة امراأة داعية اأو باكية يف �صياق القتتال الداخلي, 
ففي اللوحة الآتية تبدو القد�س امراأة تت�رصع اإىل اهلل �صبحانه وتعاىل لوقف القتتال وتوجيه 
ا�صلح حال  )يا رب  للدعاء  اللغوي  الن�صيج  تاأملنا دللة  القد�س. ولو  الوطني لإنقاذ  اجلهد 
ويدل هذا  اأولدي وحايل(  لفظيا  بني )حال  ينتبهوا حلايل( جند جتان�صا  اأولدي, خليهم 
التجان�س على وحدة امل�صري بني ال�صعب الفل�صطيني الذي تهدده اخلالفات الداخلية, والقد�س 
املهددة بالتهويد. كما ا�صتمل الن�س اللغوي على دللة الأمومة يف لفظ )اأولدي(, وحتمل 
هذه الدللة مثريا وجدانيا ؛ وذلك اأن العالقة بني الأخوة الأعداء والقد�س هي عالقة الأخوة 
بالقد�س دون غريها  الن�صوي  الرمز  للوحة على تخ�صي�س  الفني  البناء  بالأم. وقد حر�س 
تاجا  الأق�صى  هالل  وظهر  الرمز,  املراأة  ذراع  على  القد�س  كلمة  ظهرت  ولهذا  املدن,  من 
على راأ�س املراأة. كما اأن اللونني الأخ�رص والأ�صفر لي�صا بريقا فنيا, بل هما رمز جلناحي 

راية  الأخ�رص  فاللون  فل�صطني,  الداخلي يف  ال�رصاع 
حزبية  راية  الأ�صفر  واللون  حما�س,  حلركة  حزبية 
اأولد  هما  احلزبيان  اجلناحان  وهذان  فتح,  حلركة 

املراأة الرمز. 
واإذا كانت اللوحة ال�صابقة قد اأوحت اإىل جناح 
اأكرث  الآتية  اللوحة  فاإن  اللون,  بو�صاطة  ال�رصاع 
اإذ يظهر فيها ا�صما فتح وحما�س  مبا�رصة و�صفافية, 
اأخدود  وبينها  متباعدتني  متقابلتني  جهتني  يف 
يج�صد الهوة وال�صقاق والتباعد, وقد بدا ال�صكل الفني 
هذا  ويف  وعموديا,  اأفقيا  لالت�صاع  قابال  لالأخدود 
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هذا  ومبحاذاة  ال�رصاع,  م�صاحة  لت�صاع  اإيحاء 
وخجلة  باكية  امراأة  الأق�صى  يظهر  املوؤمل  امل�صهد 
هذا  على  الأق�صى  ت�صوير  اأن  ريب  ول  حدث,  مما 
وقد  القتتال.  عن  للكف  مدوية  �رصخة  هو  النحو 
الدللية  الفنية  املثريات  من  حزمة  اللوحة  وظفت 
تكون  فقد  لها,  التلقي  م�صتويات  بتعدد  تت�صم  التي 
الألوان الأربعة يف اللوحة جت�صيدا للعلم الفل�صطيني 
الذي ينبغي اأن يتحد الفرقاء يف ظالله, مع التنويه 

اأن اللون الأحمر تنق�صه درجة الو�صوح, واإذا اأخذنا 
بهذا امل�صتوى من التلقي فاإن اللون الأخ�رص يرمز اإىل الوطن الذي ينبغي اأن يحيا الطرفان 
يف ربوعه, واللون الأبي�س الذي ترتديه املراأة رمز لالأق�صى الذي يعلن الرباءة والنقاء من 
�صفك الدم الفل�صطيني بني طريف ال�رصاع الداخلي, واللون الأ�صود يرمز لالأفق القريب ما دام 
القتتال قائما, واللون الذي يقرتب من الأحمر يرمز اإىل دماء الأخوة املتحاربني, اأو لنقل 

اإن اللون الأحمر يرمز اإىل نريان الختالف والقتتال. 

7. البحر:      
بالبحر  الكاريكاتريي  اخلطاب  يتو�صل 
لت�صوير امل�صهد ال�صيا�صي, اإذ يبدو البحر م�صاحة 
فنية لإبراز دللت رمزية اأخرى, كما يتجلى يف 
لتج�صيد حالة  البحر  توظف  التي  الآتية  اللوحة 
الفل�صطيني, فال�صفينة رمز  ال�صيا�صي  الواقع  من 
التي  والبو�صلة  الفل�صطيني,  الن�صال  مل�صرية 
واأولوياته,  الن�صال  لأهداف  رمز  ال�صفينة  تعلو 
من  البو�صلة  جتاه  يحول  الذي  والفل�صطيني 

القد�س اإىل كر�صي احلكم ميثل انحرافا خطريا عن الجتاه الوطني اإىل اجتاه امل�صالح الفئوية 
واحلزبية.   

اأخرى, فاإن  ال�صابقة قد �صكل حا�صنة فنية لرموز دللية  اللوحة  البحر يف  واإذا كان 
البحر يف اللوحة الآتية ي�صكل رمزا رئي�صا ونب�صا دلليا مف�صليا, اإذ يوحي البحر اإىل م�صري 
الأمة الإ�صالمية التي جنحت �صفينتها بعد اأن تركت جمداف الأق�صى الذي كتبت عليه عبارة 
)الأق�صى يناديكم(, ولعل ارتفاع مقب�س املجداف عن �صطح املاء يدل على توافر اإمكانية 
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ا�صتقرار ال�صفينة و�صالمتها اإذا اأح�صنت التجديف 
الإ�صالمية.   الأمة  وحدة  جت�صد  التي  القد�س  نحو 
الرمزية  الدللة  مع  اللوحة  األوان  متاهت  وقد 
املحورية ؛ فمن املعلوم اأن اللون الأخ�رص ل�رصاع 
الثقافة  وفق  اإ�صالمي  واإيحاء  �صعار  ال�صفينة هو 
الذي  الرمادي  اللون  اأن  كما  الإ�صالمية,  اللونية 
الفعل  ب�صبابية  يوحي  البحر  اأمواج  على  يغلب 
اأن�صاف  اإىل  وي�صري  الأق�صى,  جتاه  الإ�صالمي 

املواقف, والو�صطية ال�صيا�صية املبهمة. 

8. ال�صاعة )املنبه(: 
منبه  �صاعة  التجارية  الأ�صواق  يف  ظهرت 
التج�صيد ي�صكل  اأن هذا  الأق�صى, ول يخفي  جت�صد 
خطابا اإ�صهاريا ت�صويقيا ل�صلعة ال�صاعة من خالل 
الأق�صى,  �صورة  يف  يكمن  الذي  الديني  املوؤثر 
وقد حولت اللوحة الكاريكاتريية هذه ال�صلعة من 
خطاب اإ�صهاري جتاري اإىل خطاب �صيا�صي يحمل 
يف حناياه نقدا لذعا للغافلني عما يحدث للقد�س 
وللم�صجد الأق�صى, ويبدو يف ال�صورة اأن الغافلني 

الغارقني يف �صبات عميق قد حطموا منبه الأق�صى ؛ لأن يف �صوته اإزعاجا ل�صرتخائهم. وقد 
حر�صت اللوحة على اإبراز امل�صوؤولية اجلماعية جتاه القد�س من خالل ظهور خريطة الوطن 

العربي يف ي�صار اللوحة. 

9. الطاولة: 
يف  �صيا�صية  مفارقة  الطاولة  تختزل 
ت�صور  اإذ  والآخر,  الأنا  بني  التفاو�صي  امل�صار 
وما  الفل�صطينية,  ال�صيا�صية  املطالب  �صقف 
الآتية  فاللوحة  اإ�رصائيلي,  رف�س  من  يقابلها 
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فل�صطينية  �صيا�صية  مفا�صل  لأربعة  تعر�س 
جاءت مكتوبة على الركائز الأربع للطاولة, وهي 
العودة اإىل حدود 1967, وحترير الأ�رصى, وعودة 
الالجئني, والقد�س عا�صمة فل�صطني,  والالفت اأن 
الفل�صطيني الذي يقول: )ياهيك تكون املفاو�صات 
الركيزة  تثبيت  على  يحر�س  اإياها(   بدنا  ما  يا 
القد�س   تخ�س  التي  املفاو�صات  لطاولة  الرابعة 
امل�صار  يف  خالفا  الق�صايا  اأكرث  من  تعد  التي 

التفاو�صي, ولعل وقوفه وان�صغاله بتثبيت الركيزة 
اخلا�صة بالقد�س يت�صمن خطابا �صيا�صيا م�صمرا, وهو انهيار املفاو�صات بدون القد�س كما 

تنهار الطاولة بدون الركيزة الرابعة. 
املطالب  �صقف  تدمري  اإىل  ي�صعى  الذي  الإ�رصائيلي  الرد  الطاولة  جت�صد  املقابل  ويف 
عا�صمة  املوحدة  )القد�س  وهي  اإ�رصائيلية  مواقف  اأربعة  تعلو  فالطاولة  الفل�صطينية, 
اإ�رصائيل, وا�صتمرار بناء امل�صتوطنات, ول عودة لالجئني, ول عودة حلدود 1967( ونالحظ 
اأنها جاءت وفق ن�صق ترتيبي ين�صجم مع م�صتويات التعنت الإ�رصائيلي. واإذا كانت الركيزة 
اخلا�صة بالقد�س يف اللوحة ال�صابقة ت�صكل البوؤرة الرمزية للطاولة, لأنها تدل على مكانة 
التي  للمن�صة  الأوىل  الدرجة  فاإن  الفل�صطيني,  املنظور  وفق  التفاو�صي  امل�صار  القد�س يف 
الإ�رصائيلي.  التفاو�صي وفق املنظور  الطاولة ت�صكل كذلك بوؤرة رمزية يف امل�صار  اعتلتها 
وا�صتئنا�صا مبا تقدم فقد جاء اجلزء اخلا�س بالقد�س من الطاولة الرمز  اأيقونة فنية دللية 

يف اللوحتني. 

10. الكلمات املتقاطعة:
ال�صحف  يف  املتقاطعة  الكلمات  متثل 
وثقافيا  معرفيا  مزاجا  واملجالت  اليومية 
لدى �رصيحة وا�صعة من النا�س الذين يعدونها 
و�صيلة ملعاجلة اأوقات فراغهم اأو مقيا�صا ل�صرب 
التي  العامة, و يغلب على املعلومات  الثقافة 
تقت�صيها مربعات الكلمات املتقاطعة  ال�صيوع 
والألفة والتداول؛ لأنها ت�صكل م�صتوى ثقافيًا 
املعلومة  ب�صاطة  من  الرغم  وعلى  م�صطحًا. 
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اخلطاب  فاإن  الثقافية,  املمار�صة  هذه  يف 
ثقافية  عيوب  عن  يك�صف  الكاريكاتريي 
حمرجة  تتعلق بالقد�س لدى املتلقي العربي, 
وهو ما جتلى يف ب�صاطة الأ�صئلة يف اللوحة 
)اأوىل  بدهيني  �صوؤالني  حوت  التي  الآتية 
القبلتني وثالث احلرمني(, ومعلومة م�صاعدة 
اإل  الإجابة  ملعرفة  لعتداءات(  )يتعر�س 
اجلواب,  معرفة  عن  عاجزون  امل�صاركني  اأن 

ويزداد العجز املعريف حرجا بظهور الالفتة ال�صفراء التي ت�صري اإىل ال�صياق الزمني لذكرى 
اإحراق الأق�صى. ول يخفى اأن اخلطاب املق�صود من اللوحة لي�س تعرية املواطن العربي من 
اأبجديات الثقافة القومية والإ�صالمية ؛ اإذ ل ُيعقل  اأن مواطنا عربيا ل يعرف اأوىل القبلتني 
اأو ثالث احلرمني, ولكن اخلطاب املق�صود هو جت�صيد الغياب الذهني ملا يحدث يف القد�س, 

وت�صوير غياب املوقف العربي الفاعل من حمنة الأق�صى والقد�س. 
ال�صخرية  من  كثيفة  ظالل  خالل  من  جالء  الآتية  اللوحة  يف  الرمزية  الدللة  وتزداد 
والإحباط, وذلك يف ال�صوؤال البدهي هو )كلمة تعني عا�صمة فل�صطني وتبداأ بحرف القاف؟(, 
ول يخفى اأن ال�صوؤال لي�س حمكا معرفيا اأو ثقافيا, وتاأتي الإجابة مثرية ومذهلة )قرطبة, 
قريوان, ق�صطنطينية(, ويك�صف تعليق الفل�صطيني الذي ي�صتمع لحتمالت الإجابة املذهلة 
�صل�صلة  القد�س من  بقوله )قرب يلمكم( عن احتقان نف�صي وتوتر ع�صبي ب�صبب غياب كلمة 

الحتمالت. 

ثالثا: الثنائيات )املوازنة(
يوازن اخلطاب الكاريكاتريي بني م�صهدين متناق�صني يربزان جوانب من املعاناة يف 
القد�س, وميكن ر�صد حزمة من امل�صاهد املوؤ�ص�صة على املفارقة والثنائيات ال�صدية, وذلك 

على النحو الآتي: 
1. املوازنة بني امل�صموح واملمنوع يف �صياق ال�صالة يف امل�صجد االأق�صى.

عمدت �صلطات الحتالل اإىل منع امل�صلني من الو�صول اإىل القد�س لل�صالة يف امل�صجد 
الأق�صى, وقد اتخذ املنع اأ�صكال تثري الغرابة وال�صخط, فهي حتظر على الفل�صطينيني الذين 
ي�صكنون يف ال�صفة الغربية )الأرا�صي املحتلة 1967(, وت�صمح للفل�صطينيني الذين ي�صكنون 
يف القد�س ويف فل�صطني التاريخية )1948(, وقد جت�صدت ثنائية احلظر وال�صماح يف هذه 
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وهو  الحتالل,  جندي  فيها  يظهر  التي  اللوحة 
يرفع باليد اليمنى بطاقة الهوية الزرقاء �صائحا: 
)هادا م�صموح ال�صالة( اإذ ُي�صمح  حلاملها اأن يدخل 
وتعني  الأق�صى,  امل�صجد  يف  وي�صلي  القد�س  اإىل 
اأو  القد�س  �صكان  من  حاملها  اأن  الزرقاء  الهوية 
باليد  ويرفع   ,)1948( التاريخية  فل�صطني  من 
�صائحًا:  واخل�رصاء  الربتقالية  الهوية  الي�رصى 

)هادا ممنوع ال�صالة(, واللونان الربتقايل والأخ�رص يعنيان اأن حامليهما من �صكان ال�صفة 
اأن الهوية �صدرت زمن الحتالل  اللون الربتقايل يعني  اأن  الغربية, ول فرق بينهما �صوى 
املبا�رص اأي قبل جميء ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية, واللون الأخ�رص يعني اأن الهوية �صدرت 

بعد جميء ال�صلطة الفل�صطينية. 
ويح�صن بنا اأن ن�صري اإىل اأن منع امل�صلني من دخول القد�س اأو امل�صجد الأق�صى يتخذ 
اأ�صكال اأخرى ل تقت�رص على التوزيع اجلغرايف ال�صيا�صي اأو على لون البطاقة, فتلجاأ �صلطات 
الحتالل اأحيانا اإىل عامل اجلن�س, فت�صمح للن�صاء دون الرجال, اأو اإىل عامل ال�صن, فتمنع 
امل�صموح  �صيا�صة  وتختلف  عاما,  واأربعني  خم�صة  اأو  الأربعني  عن  عمره  يقل  من  دخول 
ومن  معيار.  لها  ُيعرف  ل  التي  الأمنية  التحذيرات  اأو  الإنذارات  وفق  لالأعمار  واملمنوع 
على  احت�صدوا  قد  اجلمعة  يوم  وبخا�صة  امل�صلني,  نرى  اأن  القد�س  يف  املاألوفة  امل�صاهد 
احلواجز الع�صكرية, فاإذا حان وقت ال�صالة اأقاموها حيث يحت�صدون, اأو اأن نرى امل�صلني قد 

افرت�صوا طرقات القد�س واأزقتها لل�صالة حتت حراب الحتالل و�صنابك اخليل.

2. املوازنة بني اأوىل القبلتني وثاين القبلتني. 
القبلتني  اأوىل  تتجلى املفارقة بني حال 
تكاد  وبنادقهم  الحتالل  بجنود  تغ�س  التي 
القبلتني  ثاين  الأق�صى, وحال  امل�صجد  حتجب 
الكعبة  الطائفني حول  بامل�صلمني  تغ�س  التي 
الثنائية  املوازنة  هذه  يف  وتكمن  امل�رصفة, 
ودعوة  الأق�صى,  لتحرير  اإ�صالمية  �رصخة 
لإعادة قراءة البعد العقائدي للم�صجد الأق�صى.

3. املوازنة بني اأ�رصى اإ�رصائيليني 
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و�صهداء االنتفا�صة يف ال�صيا�صة االأمريكية.
ال�صيا�صة  يف  الزدواجية  حتتاج  ل 
اأن �صناعة املفاهيم  الأمريكية اإىل دليل, كما 
امل�صالح  يخدم  مبا  وت�صويقها  وامل�صطلحات 
من  الرغم  على  مك�صوفًا  اأمراً  بات  الأمريكية 
اخلطاب الإعالمي التجميلي, وقد جت�صد بع�س 
الكاريكاتريي,  اخلطاب  يف  الق�صايا  هذه 
 ) العدالة   ( ميزان  يبدو  الآتية  اللوحة  ففي 
الإ�رصائيلية  امل�صالح  راجحا اجتاه  الأمريكية 
على الرغم من اأن اجلهة الراجحة حتمل ثالثة 

اأ�رصى اإ�رصائيليني ع�صكريني, فهي اأثقل يف امليزان الأمريكي من اآلف ال�صهداء الفل�صطينيني 
املدنيني  كما تتجلى املفارقة يف ال�صورة. وحتمل عبارة )�صهداء الأق�صى( التي تظهر على 
اجلهة الفل�صطينية دللتني؛ الأوىل: �صهداء انتفا�صة الأق�صى )النتفا�صة الثانية(, والدللة 
اأو الثانية هي املق�صودة فاإن  الثانية: �صهداء جمزرة الأق�صى. و�صواء كانت الدللة الأوىل 
ال�صيا�صة  ازدواجية  عن  للك�صف  ودلليا  فنيا  الأق�صى  وظف  قد  الكاريكاتريي  اخلطاب 

الأمريكية. 
  ولعل التوظيف الفني ل�صورة امليزان هو الأقدر والأن�صب على توجيه امل�صتوى الب�رصي 
للمتلقي ؛ لأن امليزان يف البناء الثقايف يج�صد مفاهيم العدالة وامل�صاواة  والتوازن, وما دام 

امليزان الأمريكي قد ظهر معوجًا خمتاًل, فال وجود للمفاهيم التي ينبغي اأن يج�صدها.

4. املوازنة يف اخلدمات املدنية يف �صياق �صيا�صة العن�رصية. 
دللية  �صحنات  الطفولة  م�صهد  يختزل 
الوجدانية  املنظومة  يف  فالطفل  وجدانية, 
تاأثرياً  ت�صع  عاطفية  اأيقونة  ي�صكل  الإن�صانية 
الكاريكاتريي  اخلطاب  تو�صل  ولهذا  واإثارة, 
العن�رصية  �صيا�صة  عن  للك�صف  الطفولة  مب�صهد 
ل�صلطات  و�صلوكًا  نهجًا  تعد  التي  والتمييز 
الحتالل يف مدينة القد�س, فالعن�رصية بادية يف 
الفل�صطيني املحروم  الت�صويرية للطفل  الثنائية 
من ممار�صة طفولته يف احلدائق العامة, اإذ يبدو 

باكيًا بائ�صًا, يقف على مدخل احلديقة والقفل املو�صوم ب�)بلدية القد�س( مينعه من الدخول, 
ويف املقابل ن�صاهد الطفل اليهودي �صعيداً فرحًا باألعابه داخل احلديقة, ولو تاأملنا الن�س 



تي��ر يكا ر لكا ا ة  ر ص��و ف��ي  لق��دس  عتي��ق ا د. عم��ر 

260

اللغوي املوازي للن�س الفني يف اللوحة لتبني لنا اأن الدللة اللغوية قد متاهت مع الدللة 
الفنية للوحة؛ اإذ اإن ا�صم احلديقة )حديقة ه�صالوم( تعني حديقة ال�صالم, وهو معنى يتناق�س 
مع م�صهد العن�رصية والتمييز, كما اأن كلمة )ه�صالوم( كتبت باللونني الأ�صود والأحمر, فقد 
كتبت الهاء باللون الأ�صود وهي اأداة تعريف يف اللغة العربية تناظر األ التعريف يف اللغة 
العربية, وكتبت كلمة ) �صالوم( باللون الأحمر لتكون مثريا ب�رصيا للربط بني دللة ال�صالم 
الغائب ودللة العن�رصية احلا�رصة, وقد اأ�صافت عالمة الرتقيم )عالمة التعجب( بعدا دلليا 

اآخر ين�صجم مع البوؤرة الدللية للوحة.

رابعا: اللوحة النمطية
جتليات  من  الإن�صاين  الإبداع  يخلو  ل 
رحب  ميدان  وهي  والتقليد,  والتاأثري  التاأثر 
لدرا�صات املوازنة واملقارنة, ومن �صاأنها اأن 
تثري حوارا و�صجال, وتخلق روؤى متقاربة اأو 
الكاريكاتريي  اخلطاب  ي�صلم  ول  متناق�صة, 
اللوحة  برزت  فقد  كله,  هذا  من  املقد�صي 
والتاأثري  التاأثر  على  تدل  التي  النمطية 
واأبرز  الكاريكاتري,  فناين  بني  والتقليد 
اللوحات النمطية هي التي ت�صور احلفريات 

وحدة  ي�صوغ  الذي  هو  النمطية  اللوحة  يف  امل�صمون  وحدة  ولعل  الأق�صى.  امل�صجد  اأ�صفل 
لتبني  الآتية  اللوحة  يف  الفنية  العنا�رص  تاأملنا  فلو  اللوحة,  ت�صكل  التي  الفنية  العنا�رص 
لنا ت�صافر ثالثة عنا�رص فنية, وهي اآلة الهدم الإ�رصائيلية التي متيزها النجمة ال�صدا�صية, 

وامل�صجد الأق�صى الذي اأ�صحى معلقا يف الهواء, 
والفراغ الذي اأحدثته احلفريات وقد اتخذ �صكل 
مت�صاح  بفكي  الفراغ  يوحي  اإذ  مفرت�س,  فكي 

ي�صتعد للتهام اآلة الهدم الإ�رصائيلية. 
لوحة  يف  الثالثة  العنا�رص  هذه  وتظهر 
بدل من  فيها معول  الهدم  اآلة  تبدو  اإذ  ثانية, 
النجمة  وتالزم  الأوىل,  اللوحة  يف  اجلرافة 
وت�صيف  اللوحتني,  يف  الهدم  اآلة  ال�صدا�صية 
املوقف  يت�صمن  دلليا  بعدا  الثانية  اللوحة 

كتب  مغلقا  مروريا  �صعارا  يرفع  الذي  الر�صمي 
�صلبيا ل يخلو من املبالغة  الر�صمي عر�صا  اللوحة املوقف  لنا(, وقد عر�صت  )القد�س  فيه 
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يحمل  الذي  العنكبوت  ن�صيج  خالل  من  وذلك 
ال�صعار  دللة الوهن وال�صعف, واإعرا�س حامل 

عما يجري لالأق�صى. 
غري  يف  الفاعل  املوقف  غياب  ويرتدد 
التي  الآتية  اللوحة  يف  احلال  هي  كما  لوحة, 
املوقف  يبدو  حني  يف  احلفريات  ن�صاط  ت�صور 

الر�صمي نائما. 
فرقا  ولكن  الت�صويري,  النمط  ويتكرر 
عن  الناجمة  الكارثة  وهو  فيها  يربز  جوهريا 

مل  اإذا  اآت  هو  ملا  جت�صيدا  اللوحة  هذه  وتعد  الهواء.  يف  معلقا  الأق�صى  يبدو  اإذ  احلفريات, 
اللوحة  وتتناغم  الأق�صى  حال  اإليه  �صيوؤول  ملا  زمني  ا�صت�رصاف  وهي  احلفريات,  تتوقف 
احلفار  هدمه  الذي  الأق�صى  مل�صتقبل  ال�صوداوية  الروؤية  يف  ال�صابقة  املعطيات  مع  الآتية 
اأعلى ال�صورة, واملوقف العربي  اليهودي الذي يرفع �صارة الن�رص فرحا ون�صوة بهدمه يف 
ما زال غارقًا بقراءة اخلطابات والبيانات, وتختزل كلمة ) غداً ( يف ميني ال�صورة كثافة 
اخلوف املرتقب على م�صري الأق�صى. وميكن تاأمل مزيد من جتليات اللوحة النمطية التي ل 

حتتاج اإىل تعليق اأكرث مما  تقدم.

    


