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السرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الكاريكاتيری
اقدس بهزادیپور*
انسيه خزعلی**
عواد کاظم لفته الغزی***

ّ
الملخص

ب
ّ
الس و ّ
ّ
وتعينا بمنهج ّ
رديةح ثيث ثضووور
الكاريكاتيرية مسو
يتناول هذا البحث الجوانب الروائية لرسووو" اناجي العليا
ب
مزودة بالوثدات ال ّسرديةّ
سميتها ،وكونها ّ
الروائية في هذه الر سو" والتي تمثلت في ال شخ صيات الثابتة وت ّ
الجوانب ّ
ب ّب
والنسيج اللغوي عبر التعليق المرفق بالرسو" والمشاهد أضفت عليها بعدا روائياح يهدف البحث لى استجالء العناصر
السوووردية في أربعيو لوثة مختارة قد ّتم اختيارها وفق الموضوووول المتناول والميزات ّ
ّ
السوووردية والروائية فيها والتي
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية مادة دسمة فيها بصفتها مو ضمو أدب النضال أو فو المقاومةح وهي االشتغال اللوني
القضية
شكلت
ّ
لأل سود واألبيض ،الحدث ،وال شخ صية والبنية الزمكانيةح وقا" بالك شف عو الجوانب ال ّسردية للوثات في خطاب
ّ
اللوثات البصوووري ،والخطاب الكتابي في التعليق الذي يشوووفعل االعليا عادة برسووووملح ُي عد اناجي العليا رائد
ّ
الفوح ّ
الكاريكاتير السوياسوي العربي ب المبدو والمبدل في هذا ّ
توصو البحث لى أ االعتماد على الشوخصو ّويات
ّ
الثابتة هي استراتجية العلي ّ
السردية وأنل برل في توظيف تقنية االسترجال عبر النسيج اللغوي واالستباق بالخطوط
واألثجا"ح وعو الحدث ووعاءه المكا ووظائفل في أعمالل ،ففلسوووطيو واألري هي الحاضو ُ
ووو المكاني الرئي
ّ
ُ
ّ
المكانية و ما عبر الخواء المكاني
لألثداث في أعمالل ووظائف المكا تتجلى ما عبر التصوووريا المباشووور بالدوائر
ب
المتجلية في ثيمات الفضاء ّ
ّ
السردي لتوثي لى دالالت
وغياب المكا ح أيضا تغطي لوثاتل ثيمات األبيض واألسود
الخواء المكاني عبر األبيض والحالة السوداوية المؤلمة عبر األسودح

الس ّ
الكلمات الرئيسة :ناجي العلي ،الكاريكاتير ،الخطابّ ،
ردية
* دكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة الزهرا (س) (الكاتبة المسؤولة)،
** أستادة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الزهرا (س)،
*** استاد قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ذي قار ،العراق،

Aghdas.behzadi@yahoo.com
e.khazali@alzahra.ac.ir
awad.aa988@gmail.com
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 .1المقدمة
ب
ة
لودی الحوديوث عو تشوووكو ثقوافوة ّ
الفو ،ينسووواب الكال" ُمنطلقوا مو نقطوة التالقي بيو
الفنو ؛ مو ُصوووحبوة الفنو القوديموة قودمهوا ،وعنود ظهور بوادر أولى المحواوالت التي
ّ
التداخلية؛ وشوائجها ،وتعالق األنسواق فيهاح فيقتاد بنا
أماطت اللثا" عو شوبكة عالقاتها
المخزو التواريخي ّ
للفو المووووووووغو في القود" ،لى محواوالت ايغريق القوديموة،

الفوّ :
وبالتحديد اأرسطوا ومقولتل الشهيرة عو ّ
االفو هو ُمحاكاة للطبيعةاح
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والمووحاكاة ووووو اباينجليزية  ،Mimesisوباليونانية القديمة ،μίμησις mīmēsis
ب
ب
ُ
ٌ
مصطلا يحم ثقال واسعا مو
وتعني (أ تحاكي)ا وووووووووووووو و ))Wells, 2008: 13
ّ
المعاني هي التقليد ،التمثي  ،التشوابة غير المحسووس ،التنكر ،وفع التعبير والتشوبيل
وتقوديم الوذاتح وث ّمو اأرسوووطوا هوذه المعواني وغيرهوا على ّ
الفو ،عنودموا وجوده ُمحواكواة
ب
ب
ب
ّ
ّ
ّ
واينتاجية
الصوناعية
لجماليات الطبيعة والواقع ّأوال ،منطويا على أطياف القيم
وصودی
ب
ب
ب ّ
و و و لدی العودة لألص االشتقاقي لمفردة ّ
ّ
اليونانية و و و الثقا ،وأخيرا ،مرتبطا أشد
االفوا
ب
فقا لما ّ
نف عليل في كتاب ّ
ارتباط بحياة اينسا ح ذ أراد اأرسطوا ّ
(فو
بالفو وووووووووووو و
ب
الشعر) وووووووو اباعتباره صانعا لما عجزت بل الطبيعة عو تحقيقلاح (أرسطو)12 :1973 ،ح
ب
ب
فعصوووى هوذا التعريف أ يبقى ثواويوا في دائرة الفنو البصووور ّيوة وثكرا لهوا ،وطوی في
ب
ثوزتل النحت ،الموسويقى ،الشوعر ،واألدب ،والفنو األخری أيضوا ،ب شوم الصوناعات
ر
المهن ّيوة كوالتجوارة وغيرهوا التي أدرجهوا ُمنِّر المووووووحواكواة ضووومو المعوارف اينتواج ّيوة
َـعنية ُ
الم ّ
بصنع األشياءح
ّ
وطينية ّ
وكلت القض ّوية الفلس ّ
مادة دسومة في أدب النضوال والمقاومة ولم يزل ينه
وش
ب
مو منهلها األدباء الفلسوووطينيو ح ونِّرا للدور الريادي الذي ّأدتل رسوووو" اناجي العليا
التنمية السوووياسوو ّوية واألثر الذي تركل ّ
ّ
الرسووا" على الوعي الجماعي،
الكاريكاتيرية في
و ضاءتل على عد" الخضول للتطبيع والمهادنة ّ
بفنل ايبداعي الراقي ،وباستخدا" العديد

مو ّ
مكونوات الحكي؛ منهوا تزويود الرسوووو" بوالنسووويج اللغوي ،بو اسوووتطوال أ يحودث
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ب
بوالريشوووة ثورة في األدب ّ
والفو جنبوا لى جنوب الثورة المقواوموة وهوذا موا دعوا البحوث أ
ّ
ّيتخوذ مو أعموالهموا م ّ
وادة لولح فرأی البحوث أ يجعو أعموالول محه اهتموامول في عمل ّيوةح
ّأما عو التداخ ّ
الفني و ّ
الس وردي في رسووومل ،فالحافز الختياره هو كونل مو الدراسووات

الحوديثوة التي مو شوووأنهوا أ ترأب ّ
الصووودل بيو الفنو وتسوووهم في الحركوة النقود ّيوة
الس ّ
الحديثةح كما أ ّ هذا الموضول ُيعتبر بنول ما ّ
توس بعا في مجال ّ
ردية ودراساتهاح
 .2ثيمات األسود

ّ
الكواريكواتيريوة يحتو ّ األسوووود في لوثواتول ّ
الحيز األكبر في
في رسوووو" انواجي العليا

أ .ثيمة الظالم والعتمة

يِّهر الِّال" والعتموة عوادة موا في اللوثوات التي يشووو ّكو ه
السوووواد فيهوا خلف ّيوة اللوثوة ذ
ب ّ
ّ
ّ
ّ
وات منهواّ :أوال القلوة في عودد
يغطي معِّم الفضووواءح اتسوووموت هوذه اللوثوات بعودة سوووم ل
ب
اّدمية ،اينسو ّ
ّ
ّ
وانية والموووووؤنسوونة وغالبا ما تِّهر في هذه
اّدمية وغير
الشووخصو ّويات
ب ّ
ّ
اللوثات شوخص ّوية واثدة وعادة ما تكو ُمؤنسونةح ثانيا أنها تحم طابع الدمار ،والموت،
ّ
والفقود ،والخسووورا ح ثوالث بوا يسوووودهوا ُ
الشوووعور
الحز وثوالوة مو اليوأس وايثبواط بو
ّ
بايثباط يعتري المتلقي قب أي شعور آخرح

ّ
ودمار خلفتل الطائرات
في الرسومة األولى ترسوم ريشوة اناجي العليا مشوهد
ل
قصوف ل
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عدة الثيمات:
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ورائيلية على ّ
ايسوو ّ
مخيمات الالج يو في لبنا ح قديفة تسوووقه مو األعلى فتسوووتقبلها
ثمامة بيضووواء فاتحة فمها لهاح والحمامة التي ترمز لى ّ
الحب ّ
والسووال"  -وفق الرموز

پژوهشنامۀ نقد ادب عربى شمارۀ )79/6( 21

ّ
ّ
اّدمية المؤنسونة والتي تتفاع مع الحدث وتقع في بؤرة
العالمية  -هي الشوخص ّوية غير
ّ
ّ
ّ
ضوحية الحروبح كما أنها بالتقاطها
ّالرسوم لترمز لى أ األمو /السوال" هو الذي يغدو
ُ
للقذيفة تحاول أ تضو ّوحي بنفسووها لـووووتعيق دو الدمار األكثر ويبقاء جذوة المقاومة
ّ
مستمرة بعد أ قضى القصف على ك ّ شيء كما ّ
ّ
المدمر وأشالء األطفال
يبينل المكا
ّ
القتلى ودماءهم الموووووراقةح وارأی فيها االعليا السووالا المعنوي الذي يشووك الرافعة
ب ّ
الحقيق ّيوة للجبهوة العسوووكر ّيوة معتبرا أ المقواوموة يجوب أ تكو شووواملوةاح (الفقيول،
ّ
ب
 )73 :2008واثنِّلوةا الشوووواهود الودائم فيتخلى عو هي تول المعهودة (عواقودا يوديول)
ب
يصووور اناجي العليا المشووهد ببالح ُ
ثائرا ،ليعيو الحمامةح ّ
الحز
ويتفاع مع المشووهد
ووداوي بحت ال يوجد فيل سووی مارات األسوى وايثباط الشوديدح فاسوتعا
واء س
وفي فض ل
ل
ّب
ّ ب
مأساويا فيل ثمولة داللية هي دالالت
باألسود يلقاء معنى الِّال" ،وكو الفضاء معتما
ايثباطُ ،
الحز  ،والمأساةح
ّ
الرمزية الشوخص ّوية األسواس ّوية
الرسومة التال ّية تحاكي األولى في كو أيقونة الحمامة
الوثيودة في اللوثوة ،وفي كونهوا بؤرة الصوووورة بحجمهوا األبيض المتوداخو في ال ّ
حيز

األسوود والِّال" البحتح ترثي الحمامة في هذه الرسومة ،القلم المكسوور الذي يرمز لى
ّ
ثريوة التعبير والمقواوموة بوالقلم والتي ُمنعوت هي األخریح فتوذرف دمعوة وهوذه ّ
المرة
تتفاع مع الحدث في المشووهد بطريقة أخری؛ أ تصووبا شووبيهة وخليفة للح في هذه
ّ
ب ّ
ّ
المخيم على فضوواء
الرسوومة أيضووا يغطي الِّال" المسوواثة ليدل على ثالة مو الحز
ّ
اللوثةح الِّال" هنا هو الِّلم وسلطة القهر واالختناقح
ب .ثيمة الليل

يفرقها عو ثيمة الِّال" والعتمة في اللوثات مو ثيث اثتفاء فضووواء اللوثة ه
ّ
بالسوووواد،
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ّ
قرينوة الهالل الوذي يرافق ثيموة الليو ح وللهالل دالالت ّ
رمزيوة أخری يوظفهوا انواجي
ّ
ّ
العليا في رسوووومول الكواريكواتير ّيوةح ظال" الليو وترقوب القمر والهالل فطوالموا كوا يودل
على ثارة مشاعر الحز واّال" الدفينةح

ّ
األيقونية للوثة التي ترمز لى فلسووطيوح هي كسوويرة ال تقوی على
صوولة بالشووخصو ّوية
النهوي ّ
ٌ
سوووكو ألبنواءهوا وذلو بوداللوة الليو ح تحتضوووو أوالدهوا كموا تحتضوووو
لكنهوا
ب
ّ
اثنِّلةا الذي جلب لها زهرةح نما اللي في هذا ّالرسووم الكاريكاتيري فضووال عو ثارة
يحابية وهي الهدوء واألما ح في اللوثة الثانيةّ ،
ّ
يتبيو مو
مشاعر الحز  ،يحم داللة
ب
ب
ّ ّ
والميا ،أ المشوهد يصوف ليلة
التعليق اللغوي على الرسوم وبقرينة الهالل بصوفتل رمزا س
عيد الفطر في فلسوطيوّ ،
لكو فاطمة ّ
األ" /فلسوطيو ،تحم ألبناءها سوالسو األسور
ّ
عيو ودمعوة مو أخری؛ دمعتيو ألبنواءهوا
بودل الكعو ح كموا أنهوا توذرف دمعتيو مو ّ ل
المووووعتقليو في ّ
غزة ،وفي األراضوي المحتلة ودمعة لالج يو والنائيو عو الوطوح ليلة
ّ
تدل على الفرا والسرورّ ،
لكو االعليا ّ
ثملها داللة نقيضة هي داللة
العيد مو شأنها أ
ثالة عيني افاطمةا المحبوسوتيو خلف القضوبا  ،هذه الداللة

األسوى واألسورح تعك
ب
أيضا لتتناغم داللة القضبا مع داللة السالس ح
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في اللوثتيو شووخصو ّوية واثدة (المرأة /افاطمةا البطلة) تحت ّ بؤرة ّ
الصوورة وتمي
لى الجوانوب األيمو للوثوة الوذي هو الجوانوب ّ
األهم في الثقوافوة العرب ّيوة وايسوووالم ّيوة؛ ذ
ب
ب
ّ
ّ
خه للكتوابوة مو الجوانوب األيموح ّ
يؤدي الهالل دورا هوامشووو ّيوا في اليسوووارح وافي
نهوا ت
ّ
العالمية فالهالل يرمز لى األنوثةا (شواليل وكربرا  :1385 ،مج  )5لذا يكو ذا
الرموز
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ج .ثيمة الموت والقبر

ّ
الكاريكاتيرية
الموت والقبر مو المفاهيم التالية التي لها ثضوور في رسوو" اناجي العليا
وتأتي مو ضمو دالالت ه
السواد:
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ب
في الرسومة األولى رسومت ريشوة االعليا صوورة لمناضو ل شوهيد ،سوقه قتيال بأربعة
ّ
ب
ّ
ّ
بأري عليها أثر الجفاف الشوديدح ما يدل
رصوواصووات ليال (بقرينة الهالل) وهو يتشووبث ل
ّ
ّ
ّ
على أنل لي هنوا مو أم ل ومعيوح وقد غطى وجهول بالكوف ّيوة الفلسوووطين ّيوة كي يمث
جميع المناضوليو الفلسوطينييوح كما أ ّ هنا عالقة ّ
نفسوية بيو الصوورة وموضووعها،
ّ
النفسية التي ّ
تتدخ ّ
ّ
اوهذا يعود لى ّ
بقوة في
تؤدي لى وظيفة األعيو والصورة
اّليات
تكويو و نتاج وعي المتلقي وتقتحم ايثسواس الوجدانياح (منصوور ،وثمر العيو خيرة،
)512 :2020
ّ
الرسوومة الثانية تتقاسوومها دالالت النسوويج اللغوي لشوواهد القبر في مفارقة اسووتلها
ّ ب
ّ
الرسوا" مو ّ
تناّ عبارة ارينل ديكارتا 1الشوهيرة( :أنا أفكر ذا أنا موجود)ح تختلف هذه

الرسومة عو األولى في كو الهالل على الجانب األيمو؛ ثيث القبر وشواهدهح و ُيؤنسوو
ّ
ّ
ألنل يبدو محاو بال قراءة ّ
نف الشوواهدح وع الهالل في
االعليا الهالل في هذه اللوثة؛
ّ
ب
ّ
هذا ّالرسووم فضووال عو الحالة الحزينة المسوويطرة ،يدل على بارقة أم  ،وبأ الموت ال
ّ
ُيمكنل أ يكتم صوت الحقح
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ه .ثيمة المرأة /البطلة

ّ
الفلسووطينية
يطلق اناجي العليا على بطلة رسووومل اسووم افاطمةاح وهي نموذج للمرأة
المقواوموة بحجوابهوا وارتوداءهوا ّ
الزي الفلسوووطيني الطويو ح وهي عنوده (فلسوووطيو)

والمقواوموة ،اوال تزال الودمعوة توذرف مو جفنهوا على الوطو وعلى أثوالهوا المترديوة ّ
لكنهوا
ب
ّ
رغم الشودائد صوامدةاح (الصوافي )5 :2005 ،غالبا ما ترتدي فاطمة األسوود الذي يغطي

و) ثيمة ملء الفراغ

ّ
الكاريكاتيرية ب دخالها السووياق الكالمي لى جانب السووياق
تمتاز رسووو" اناجي العليا
ب
ّ
تعبيري با هجين با يدمج ّالرسوم ّ
ّ
بالنفح ذ
األيقوني للرسومةح ب يمكو القول نل ّكو وسوطا
ب
ّب ّ ُ
ّ
الحيادية التي يضووفيها
للنف ،لتخرج الرسوومة مو
أعطى مسوواثة كبيرة ودورا أسوواسوويا
ّ
الفراغ الشوكلي لألبيض والخواء المعنوي لألسوودح فنری في بعض الرسوو" أ الكلمات
ّ
ّ
المكتوبة بالخه األسود تغطي اللوثة بالكام ح
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قامتها ،وتِّهر بالحجاب األبيض وهي ثاضوورة في أغلب لوثاتل بهذا المِّهرح فقد أراد
ّ
اناجي العليا بهذه الثيمة ،براز ُ
الحز والحالة األليمة التي تغطي فلسووطيو مو البحر
ّ
لى النهرح ّ
الزي األسوود هو األراضوي الفلس ّ
وطينية المحتلة ،والحجاب األبيض هو النقاء
ّ
ّ
والبراءة التي تتحلى بهموا فلسوووطيوح كوذلو فو الحجواب األبيض يلما لى قودسووو ّيوة
ّب
دينياح
فلسطيو

64

ّ
السرد الروائى فى خطاب «ناجى العلى» الكاريكاتيری

پژوهشنامۀ نقد ادب عربى شمارۀ )79/6( 21

نسوتخرج مو النسويج الكثيف بالشوخوّ والمعالم ّ
اللغوية في الرسومة األولى ،ثالة
ّ
ّ
جييح يرصوود
مو الفوضووىح فكأ تراكم الشووخوّ واألشووباه المجتمعة تمث سووواد ل
اناجي العليا بفوضووى الشووخوّ والضووجيج األناني في اللوثة ،الفضوواء القاتم الذي
ّ
ّ
ّ
ّ
والدينيةح فالفضوواء
الطائفية
الداخلية والخالفات
العربية بسووبب الحروب
يسووود البلدا
ّ
تملؤه عبارات مث أنا فلسوطيني ،أنا مصوري ،أنا س ّوني ،أنا أرثوذكسويحح فنری أ توظيف
ّ
يغطيها ه
ه
السوواد بالكام ح
السوواد هنا بسوبب كثافة المفردات ،يختلف عو اللوثات التي
ّ
فطغيا ه
السو وواد هنا يأتي عبر كثرة الشوووخوّ والعبارات المكثفة والتي تمأل الثغراتح
ب
ب ب
ب
واالجن األدبي هنوالم يعود كيوانا ثابتوا ب صوووار متغيرا ومتوداخال مع غيره مو األجنواس
ّ
الفنية ،وصووار عبارة عو مجموعة مو ّ
ّ
مقومات أو شووفرات التي تتبدل مو عنصوور لى
عنصراح (مجدي)189 :1976 ،
ّ
ّ
المكثف للمفردات والمعوالم ّ
يتكرر في الرسو وموة الثوانيوة مع فوارق أنول يحمو
التوظيف
ّ
العربيةح في المشوووهد يزيا االرج الطيبا ّ
الداللة النقيضوووة للخالفات ّ
السو وتار المغطى
ب
ّ
العربية ،فيلقي
بنجمات داود رمزا للصووهيو والعلم ايسوورائيلي والمسوودول على البلدا
ّ
ّ
حية ال ّصو ّ
ّالت ّ
المخيم على الوطو
باثية على هذه البلدا ليلما لى أ الوطو واثد والعدو
ب
العربي واثدح يعالج االعليا ظاهرة الخالف وعد" ّ
التوثد التي انطلقت أسوواسووا امو الواقع

فينتقي ويضووويف عليهوا مو مخزونول الثقوافي ومو خيوالول ّ
الفني ،موا يجعو الحودث الروائي
ب
شي ا آخر ،ال نجد لل في واقعنا المعيي صورة طبق األص حا (زعرب)135 :1996 ،

ّ
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ب
اللو األبيض أيضوووا لول ثموال تول الودالل ّيوة واأليوديولوج ّيوة في رسوووو" انواجي العليا
ّ
ّ
ووظفل االعليا لثيمات ّ
معينةح
الكاريكاتيرية،
 .3ثيمات األبيض
ّ
في كاريكاتيرات اناجي العليا ّثمة رسووو" يغطي فيها األبيض ال ّ
حيز األكبر أو المسوواثة
ّ
ّ
ّ
البؤرية ّ
ّ
وظفها ّالرسووا" لثيمات بدالالت ّ
المرجعيات
معينة منها ما اسووتلها مو
األهم قد
الس ّ
ّ
ردية المعهودة لألبيض ومنها ما استخدمها لمفاهيم قشيبة:
ّ
يشووك ثضووور الطف لى جانب المرأة في لوثات اناجي العليا عنصووريو أسوواسووييو
ّ
ّ
ّ
الفلسووطينية لديل ثورة الوالدة غير المنقطعة التي تمثلها
الفلسووطينيةح فالثورة
للمقاومة
ّ
ّ
المرأة وكو وليود جوديودح يمثو الطفو في رسوووو" االعليا النقواء والبراءة وصووودق الحركوة
ب
المقواوموة ،وبيواي مِّهر ومالب الطفو دليو على ذلو ح كثيرا موا يقواو" أطفوال لوثوات
ب
االعليا بالحجارة التي هي أيضوووا بيضووواء بري ةح وهم أطفال واعو ثوريو يتصوو ّورفو
بنضج ّ
ويوجهو عبارات صارمةح

ُ
في الرسوووموة األولى والتي اطلق عليهوا اشوووعب ّيوة االنتفواضوووةا تتن ّبوأ ريشوووة االعليا
بوانتفواضوووة أطفوال الحجوارة الوذيو ّاتحودت ثجواراتهم ّ
فتحولوت لى ثجوارة كبيرة وهم
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أ .ثيمة الطفولة
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يحواولو لقواءهوا على الجنودي ايسووورائيلي الهوارب الوذي تِّهر عليول موارات الخوف
ه ّ ّ
جو ُمعتم ال أ كو الحجوارة الكبيرة النواصوووعوة
والرعوبح والمشوووهود و ظهر في ل
واألطفوال ثواميليهوا في بؤرة الصوووورة ،يلفوت االنتبواه نحو البيوايح أ ّموا مِّهر الجنودي
ّ
الهارب في الجانب األيسوور فيدل على كونل أعزل مقاب اانتفاضووة الحجارةاح الرسوومة
ّ
ّ
هذة ّ
الفلسطينية األولى التي اندلعت عا"  1987ولم يشهدها
تحري وتبشر باالنتفاضة
ّ
اناجي العليا ولكو ّ
تنبأ بها أو باألثری ّ
ثري عليهاح فووووا االعليا في النصوف الثاني
ُ
ّ
تاريخية لالنتفاضوة التي اشوتعلت نارها
مو السوبعينات نشور هذه اللوثة التي تعتبر فاتحة
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فيما بعد في نهاية العا" 1987حا (النابلسي)347 :2007 ،
ّأما الرسوومة الثانية فاختيار الفراغ والبياي لها ،يجعلها تندرج تحت ثيمة فوتوغرافيا
ّ
ّ
كنتاج لكوارث مو فع البشووورح ف هذا
المدينة
الحرب
فوتوغرافيا
ثيمة
"
اتقد
الحربح
ل
ّ
ّ
ّ
الفراغ هنوا لي لغري توثيقي بو نموا هو محواولوة لتقوديم الودموار كحكوايوة رمز ّيوة للتوتر
الموجود بيو ّ
األبدية والعبوراح )(Steven Jacobs, 2006, 108
تحتوي اللوثوة على نقود ّ
ثواد ّ
يوجهول ّالرسووووا" على لسووووا األطفوال للقيوادات
ّ ب
ب
ّ
الفلس ّ
وطينية محذرا ّياهم مو أ ثجارة أطفال االنتفاضوة سووف تسوتهدفهم أيضوا ضوافة
ّ
المحتليو لم ّ
يتوثدواح
لى

ب .ثيمة الشهادة

ّ
مث اناجي العليا في رسووومل صووورة الشووهيد والشووهادة بدالالتهما المعهودةح فتناول
ثيموة الشوووهيود في ّ
ثيز أبيض ُيوثي بوالنقواء وقود أطلق على ثيموة الشوووهيود داللتيو هموا
ب
ّ
ّ
ُالعری الجسووودي وما يدل على أ الفلسوووطينيو يقاومو ُع ّزال مو غير سوووالا ومال،
ّ
ُ
ّ
النفسويةح
والعری المعنوي في صودق القول المكشووف والفع والتحلي بالنقاء والطهارة
ّ
المرجعية الدينية ايس ّ
ّ
والمية كما وظفها ا براهيم
الداللة التالية هي العقيدة الضواربة في
ب
نصر الللا أيضا في رواياتل؛ اييما بكو الشهداء أثياء ،وكو البياي هو الحياةح
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في اللوثة األولى مشوهد الشوهيد الذي تحتضونل فاطمة /فلسوطيو وترثيل ،يلما لى
ب ب
ّ
ثالة تثير الشووفقة ُ
الد" وجثمانل ّ
مزيو
والحز الشووديدح صو ّووره االعليا قتيال عاريا يذرف

ج .ثيمة لوحة ّ
النص

ُ
ّ ّ
النف أو رسووم ّ
تقنية لوثة ّ
ّ
ّ
ّ
النف كما أطلق عليها ،هي تقنية كاريكاتيرية يوظفها رس وا"
ّ
تغييرات في الحجم والخه
الكواريكواتير عو طريق التالعوب بوأشوووكوال الحروف و طراء
ل
ب
لتكو الكلمة جزءا مو رسم اللوثةح
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بصوووورة لخريطوة فلسوووطيو وعلم لبنوا في شوووارة لى قتلى ّ
مخيموات مجزرة صوووبرا
ّ
وشوووتيالح والجسوووم الهزيو للشوووهيود يودل على ثوالوة البؤس والحرموا الوذي عواشووول
المخيماتح يرمز كذل لى شوهداء ّ
ّ
غزة المقاوميو الذيو لي
فلسوطيني الشوتات في
ّ ّ
ّ
األ" ال أ تحتضنهم وتودعهم بالدمعح
لفلسطيو
ّ
ّ
المغطى بوالكوف ّيوة الفلسوووطين ّيوةّ ،
الحيز
في اللوثوة الثوانيوة يحتو جثموا الشوووهيود
ب
ب
ّ
المكاني بشووك ل كام وخالفا للرسوومة السووابقة فلم يكو جسوومل أو ثتى وجهل بارزاح
الحضوور القوي يكو لصووت الشوهيد وكلماتل التي تنادي ال لكاتم الصووتح ففي مفارقة
ب
ب
ّ
ّ
أتى بها ّالرسا" أراد أ ُيوثي للمتلقي لى أ صوت الشهيد يبقى عاليا ومسموعاح
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ّ
ّ
الطيب بذرال مكسوورةح وقد شوكلت
في اللوثة األولى تأتي صوورة المناضو  /الرج
ّ
الذرال المكسوورة في الجبيرة وسوه المسواثة ال ّسووداء كلمة االا باللو األبيض ،ما يدل
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على التأكيد على رفض أي تطبيع أو مسواومةح وقد امتأل الفضواء بوووووهذه الووووواالاءاتح
ّ
يغطي اللوثة قد جاء بل ّ
ّ
ّ
كخلفية كي تبرز الووووو االا بوضوووا أكثر
الرس وا"
والس وواد الذي
ّ
ّ
ولتمث ثورة الكلمة ،لى جانب ثورة الريشووةح كذل ف عبارة اناجي العليا الشووهيرة:
ّ
(ال لكاتم الصووت) تشوك الجزء األبرز والبؤرة األسواس في فضواء اللوثةح وقد اسوتعا
ّ
االعليا بالخه األبيض وعالمة ترقيم االنقطال والحذف  -كما فع ا براهيم نصوور الللا
ب
ّ
 في تودويو كلموة االصووووتا المتقطعوةح فوالنقواط الثالث (ححح) فضوووال عو كونهوا تقن ّيوةّ
ّ
ّ
ّفنية تدل على أ الهتاف خفض فانقطع بسوبب خماد صووت المناضو بعد مقتلل ،ف نها
ّ
ّ
تقنية ّ
أيضو بوا ّ
لغوية وعالمة ترقيم تدل على أ ّثمة ما ُثذف مو الكال" ،ويسووتدعي م ء
ّ
هذا الفراغ الوعي الجمعيح تسووتعيو آلية التشووكي في اللوثة بوووووواثنِّلةا الذي ُايعد

فو الكاريكاتير الفلسووطيني ّ
وسووياسووية في ّ
ّ
أيقونة ّ
ويعزز في اللوثات داللة المرارة
فنية
ُ
والحز حا (عتيق ،دحت)58 :
د .ثيمة الثورة ّ
والثوار

ّ
الثورة ّ
والثوار
بايضوافة لى رسوم صوورة الشوهيد عمدت ريشوة االعليا لى ترسويم صوورة
كما ّأنها ّ
ّ
الفلسطينية لى ثالثةح
صنفت ّثوار المقاومة

ّ
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ثرب ثزيرا وعودة الثائر منها خالي الوفايح
ُ
في الرسومة الثانية ،يؤنسوو اناجي العليا قمصوا ثالثة بيضواء فارغة مو أصوحابها،
ّ
ّ
ببعض ثب غسووي ال يعلم المتلقي مو أيو يبدأ الحب و لى أيو ينتهيح يمث
يربطها ل
ب
ُ
ُ
هواتفواّ ،ثوار ّ
(غزة)ح القميف الثواني الرافع ك ّميول فوق
القميف الرافع ك ّمول لى األعلى
ّ
رأسوول ليحميل ،يختاره ّ
المحتلةّ ،
الرسووا" ّ
وأما
للثوار الفلسووطينييو مو داخ األراضووي
ّ
ُ
القميف البوالي ذو الرقع الودائر ظهره والعواقود يوديول في ثوالوة توثي لى الحيرة وعود"
ّ
بعد مو القمصوويو ،ويمث فلسووطينيي
االسووتطاعة وتحاكي هي ة ثنِّلة ،فيكو على ل
الشتات الذيو ّتم تهجيرهم مو أراضيهمح يقف اثنِّلةا بالقرب مو هذا القميف ّ
ليبيو
الثوار ُالع ّزل مو ّ
انتموواءه ليوولح المشوووهوود يعك ّردة فع و ّ
غزة ،وداخ و االثتالل،

ّ
قصف سرائيليةح
والمهجريو مقاب مرور طائرة ل

پژوهشنامۀ نقد ادب عربى شمارۀ )79/6( 21

في الرسومة األولى وفي داللة صوريحةُ ،يوثي ليها التعليق اللغوي /كلمة ثزيرا ،
يتناول ّالرسوا" ما ثدث عقب نكسوة ثزيرا عا"  ،1967ثالث ثروب الصورال العربي -
ايسووورائيلي والتي ّأدت لى اثتالل سووورائيو لسوووينواء وقطوال غزة والضوووفوة الغربيوة
ّ
والجوال ح فيرسووم ّ
الرسووا" ،العربي الثائر وهو مجاز مو الثورة نفسووها ،في سووالسوو
ب
ب
مديرا ظهره ،عاق بدا يديل ّ
المكبلتيو على هي ة
النكسوة وقيودها التي ّكبلتل تماماح ويِّهر
ّ
ّ
ّ
اثنِّلةاح البياي الذي اتسوومت بل الثورة وممثلهاّ /الرج الطيب ،بايضووافة لى كو
ّ
تدل على ّ
المغبة الفارغة للعرب في
هذا البياي النقطة األسوواسو ّوية والبؤرة في الصووورة،

69
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َ
ز .ثيمة الفراغ

و ُيعنى بل ثضووور ّ
النف الغائب واللحِّة الغائبةح فعندما يتر ّرس وا" الكاريكاتير الفضوواء
أهم مو ّ
أبيض فوارغ بوا ،فهوذا يعني ّثموة ّ
نف غوائوب قود يحمو دالالت ّ
النف الموذكور،
تقنية ّ
ّ
وتعبر عنلح فالغموي هذا وتوظيف ّ
لكو الكلمات ال يمكنها أ تسوووتوعبل ّ
النف
ّ
والضوووم واالسوووتيعواب للودالالت التي تطما
الغوائوب ينطوي على أكبر قودر مو ايثتواء
ّ
ّ
ّ ّ
الرواية لى االسووتحواذ عليها ومو ّثم تقديمها للمتلقيح وربما يقد" هذا الغياب المتمث
ّ
ّ
في الفراغ دالالتل بعدد المتلقيو فكما أ انصوور الللا عادة ما ينهي رواياتها بالفراغ وقد

سبق ذكره ،فالفراغ ثاضر في كثير مو لوثات االعلياح
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وللفراغ معنيا ُو ّظفا في هذه اللوثة التي ّ
ثر فيها اناجي العليا ريشتل لرسم بحر
ّ
ُ
مو عالمات استفها" كثيرة تغرق االرج الطيبا وهو في ثالة استنجاد وثيرةح ما يدل
على أ ّ ث ّموة ّ
نصووو با غوائب بوا ُمشوووبع بوا بواألسووو لوة الغوائبوة وأجوبتهواح في التوظيف ّ
األول يختوار
ّ ب
ب
ثيزا للوثة خالفا للوثات التي رسومها في الفضواء األسوود فيكو هذا
االعليا األبيض
هو الفراغ ّ
الفني كثير االسوووتخودا" في كواريكواتير الحربح ومو ّثم يعمود لى هوذا الفراغ
ّ
ليمأله لي بوالعبوارات والتعليقوات اللغو ّيوة التي طوالموا يسوووتعيو بهوا ل ُيودلي برأيول بجوديوة
ّ
ّ
وصوورامة فيحي سو ّ
وخرية السووياق األيقوني لى النقد الجدي الصووار" ،ب نل يسووتعيو
بعالموات الترقيم وبوالتحوديود عالموة االسوووتفهوا" بواعتبوارهوا همزة وصووو بيو الكال"
والالكال"؛ ليؤدي لى فراغ آخر نابع مو األس لة المسكوت عنها ،وأجوبتها وهي ّ
النف
الغائب شديد الحضورح

ّ
السرد الروائى فى خطاب «ناجى العلى» الكاريكاتيری

71

ّ
فوالصوووورة في اللوثتيو ّ
اتجسوو ود المفهو" وتشوووخف المعنى ،وهي تعتمود على
معطيات الموضووول وبناء الرايا ،فهي ّ
مكو رمزي وتأوي مرئي للوقائع واألفكاراح (غي

غواتشوووف )11 :1990 ،وعمل ّيوة االسوووتبودال هوذه تغودو آل ّيوة رافودة لالنتقوال مو الفراغ
ّ
السووورديّ /
الفني /الفضووواء األبيض لى الفراغ ّ
النف الغوائوبح ّ
تتكرر دالالت توظيف
ّ ّ
الفراغ نفسوووهوا في اللوثة الثوانيوة ،ال أ اسوووتخودا" التعليق في تعريف عنوا الكتواب،
ّ
المتلقي نحو ّ
ّ
هوية األس لة وأجوبتهاح
يزود الفراغ بقرينة رافدة تهدي

وفي ّالرسووم الكاريكاتيري فاالشووتغال اللوني لألسووود واألبيض وهيمنتهما على اللوثة
ّ
ّ
ّ
بمثوابوة المحطوة األولى للمتلقي يتوأثر بهوا فيشووورل بوالتوأويو ح وال يقف اللو عنود ثودود
المسووتوی الداللي في ّ
النف الحديث ،منل المحكي والبصووري ،اب راا يقيم عالقات
ّ
لغوية داخ النصوو
ووّ ،ثتى صوووارت التجربة األدبية الحديثة تحتفي باللو بشوووك ل
ّ
الفت للنِّر وعلى ك المسوتوياتا (ذياب )47 :1985 ،وباتت األلوا مو أغنى الرموز
ّ
الص وورة الشو ّ
ال ّ
لغوية التي ّ
وك أطر ّ
توس وع مدی الرايا في ّ
الص وورة
وعرية وتسوواهم في تشو
ّ ّ
بايشوووارات الحسوو ّوية واالنفعاالت النفسوو ّوية التي تحدثها ّ
فتقربها لى اللوثةح ثتى أ
ب
أثيوانوا ّ
يؤدي لى سوووطوة األلوا ودالالتهوا فال يجود
الثقو اللوني على المتو الروائي
ّ
النف مندوثة في ايفالت منهاح

ّ
الكاريكاتيرية فمو بيو  40رسوومة مختارة (البي ة المحيطة
عو رسووو" ناجي العلي
ب
ونِّرا للثيموة التي ّ
تعبر عنهوا اللوثوة ،فو ّموا أ تكو الهيمنوة لألسوووود وو ّموا
للبحوث)
ب
لألبيضح فتارة يلجأ ّ
الرسوا" لى المفارقة ّ
اللونية والتالعب باللونيو وأثيانا بالكاد يصوبا
ب
يجسوو ود ثيموة اللوثوةح ّ
موضووووعيو با ّ
ّ
ويتوز ل توظيف اللونيو ّموا للوداللوة
اللو معوادال
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أسلوبية التضاد ّ
ّ
السرد ّي للون األسود واألبيض
.4
ّ
ّ
ّ
التالزمية بيو الثيمة والمتو البصوووري ،واتخاذها مو اللو أداة ّ
ّ
طيعة تمث
العالقة
فاعليتهما على ّ
دالالتهاّ ،يوسوع نطاق االشوتغال اللوني لألسوود واألبيض ومدی ّ
النفح
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الموضووووع ّيوة و ّما للوداللة المكوان ّيوة أو لغوايات ّ
رمزية كبودي للعالمة اللسوووان ّيوة ،مو أج
ّب
الرس وا" في غياهب ّ
تكثيف المعنى وايشووارة لى انفعاالت نفسو ّوية ّزجها ّ
وتفزا
النف مسو
ّ
ّ
المتلقي لمالثقة الدالالت وف شفراتلح
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 .5أنماط الحدث
ّتتسووم رسووو" اناجي العليا ّ
ّ
شووخصووياتها والحدث المتناول بصووفتهما عنصووريو
بقوة
ب
ّ
ّ
سوووردييو يشوووودا المتلقيح ذ كثيرا موا ثواف" االعليا في لوثواتول على بقواء الحودث
ب ه ب
ّ ّ
ّ
والشووخصووية في مسووتوی واثدح ال ريب أ ك لوثة كما الرواية تقاب ثدثا ُمركزا في
ب
ّ ّ
خطابها البصوري ال أ تحديد أثداث اللوثات المختارة وتصونيفها تأتي طبقا لألثداث
ّ
ّ
أهم
القريبوة مو بعضوووهواح ثيوث األثوداث في لوثوات انواجي العليا هي مرآة تعك

األهوداف التي ّكرس نتواجول التشوووكيلي لهوا والتي أظهرت مواقفولح موا جعلول ّ
ارسوووا"
الكواريكواتير ّ
األول في العوالم العربي ،والمبودل بال منوازعوة في مجوال تحوديود الهودف
ّ
وتشخيف الحدث بدقةاح (عودة اللل)36 :2007 ،
ومو ّ
أهم موا كوا يرمي ليول انواجي العليا في اللوثوات هو االتوذكير المسوووتمر
للفلسوطينييو بوطنهم ،وضورورة العم على العودة ليلح وانتقاد النِّا" العربي الرسومي،
ب
وأثيوانوا الشوووعوب العربيوة وصووومتهوا تجواه النتوائج التي ّأدت ليهوا ثرب عوا" 1948اح
ب
وال عو موقفل الحاسوووم والرافض قبال ّ
أي ّات ّ
فاقية سوووال" أو
(الفقيل )64 :2008 ،فضوو
ّ
ب
ب
ّ
ّ
الفلسوطينية
القضوية
ثكم ذاتي قد توقعل في رسووماتل معتبرا ّياه مشوروعا يخرج
عال
ل
مو وصفها صرال وجود مع الكيا الصهيوني ّ
ويحولها لى صرال ثدودح
ل
ُ
ّ
وعو ف ة األثداث في رسوو" اناجي العليا الكاريكاتيرية يمكو تصونيف ف ات رسوو"
ّ
ّ
عينوة البحوث لى أثوداث رئيسوووة تنطوي كو منهوا على أثوداث ثوانيوة توأتي ضووومنهواح
ّب
ورديا ،واسووتقصوواء طرق تقديمل لدی االعليا في
ولمعالجة صووياغة الحدث في اللوثة سو
ّ
خطابل البصووري ،ال ّبد أ نعتمد على طرق بناء الحدث في ّ
القص وة القصوويرةح ثيث نل
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ب
ّ
ّ
مو الممكو اعتبار ّ
القصووة القصوويرة لوثة بصووور مكثفة وتعابير نزرة تقد" ثدثا كما أ
اللوثة هي ّ
نف قصوصوي ُمر ّكز والكاريكاتير ّ
فو تعبيري ورسوم هادف يحاكي قض ّوية مو
ب
ّ
قضايا الشارل بأثجا" وخطوط محددة ،فيضاهيا بعضهما بعضاح
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
والمخيات وثق العودة ،الني مو القيادات
المقاومة والمقاومو  ،الخيمة
ّ
وال ّسولطات ّ
العربية ،رفض التطبيع واالسوتسوال" ،األسور واالضوطهادّ ،
وثرية التعبير تشوك
ّ

ّ
النص ّية في لوثات اناجي العليا والموسهمة في بناء الحدث لى:
 ّالنص التعريفيّ :
ّ
بالشخصياتح
ومهمتل التعريف
ّ
 ّالنص التعليقي :ويأتي ليوضوا مضومو اللوثة والمقصوود منل هو ذل التعليق
الذي بدونل تصبا اللوثة غير مفهومة أو قابلة للتأوي

 الكااريكااتير مرافل ّللنص :اوهو الرسوووم الكواريكواتيري الوذي يعتمود في ظهوار
ّ
ّ
واألدبيوة) وفي هوذا النول مو
(التشوووكيليوة
مضووومونول على نوعيو مو أدوات التعبير
ّ
ّ
النف األدبي والرسم التشكيلي وثدة متكاملةح
الكاريكاتير ،يشك
 رسااام ّالنص :هوذا النول مو الرسوووو" الكوار يكواتير ّيوة يسوووتخود" الكلموة ّ
االنفا
نفسها كرسم ،بحيث يقو" ّ
الفنا بجع الكلمة ذاتها لوثةاح (سالمة)7 :1996 ،

لم يقتصووور دور ّ
النف الكتوابي في رسوووو" انواجي العليا الكواريكواتير ّيوة على مرافقوة
السوو ّ
ّ
الرسووا" ّ
العملية ّ
ردية ّ
ّ
السوورد؛ بالعبارات التي ال هي
يكو
اللوثة كأداة تعبيرح ففي
ب
ب
ب ّ
ّ
بحوار وال تعليق وصوووفي ،و نما ّآلية ُيبدي بها رأيا ّ
ويوجل نقداح كما أيضوووا يوظف الكتابة
ل
ل
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ف ة األثداث الرئيسة والحجر األساس في نتاج اناجي العليا التشكيليح
منواّ مو التلميا لى العالقوة بيو ثقوافوة ّ
ّ
النف في لوثوات انواجي العليا
وال
ب ب
ومالما الحودث فيهواح ذ ّ لثقوافوة ّ
النف في لوثوات االعليا دورا هوا ّموا في تشوووكيو
ّ
التعبيرية التش ّ
وكيلية واألدبيةح
خطاب الحدث الكاريكاتيري العتماده فيها على األدوات
ّ
فتدخ الكتابة في اللوثة كعنصوور ثابت لى جانب التشووكي  ،وينسووجم مع المؤثرات
ّ
البصورية ويشواركها الدال الكتابي مو ثيث األثجا" ،اللو  ،والخطوطح تنقسوم الداللة
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ّ
ّ
ّ
والوصوفية ،والحوار عند تحاور شوخصويتيو
التعريفية
للوصوف؛ ويتجلى ذل في التعابير
ّ
ّ
الكاريكاتيريةح
الشخصيات
في اللوثة وتوجيل الخطاب يثدی
أ.صورة المقاومة والمقاومين
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اثتشودت مالما المقاومة الفلس ّ
كحدث
وطينية ومِّاهرها في الكثير مو لوثات االعليا
ل
ّ ّ
جانب مو جوانب صوووورة المقاومة والمقاوميو
رئي  ،وقد اسوووتقلت ك لوثة في براز ل
ّ
ّ
بمؤثرات ّ
ّ
ودالليةح
تعبيرية،
بصرية،
ب
ّ
فجسود االعليا في اللوثة التالية صوورة المقاوميو جاعال منهم الحدث التشوكيلي
ّ
تعبيرية ّ
ّ
كتابيةح وبمقتضوى طبيعة
مفهومية دونما اسوتخدا" أدوات
الرئي وذل بطريقة
ّ
الكاريكاتير وأدوات ّ
الفو التشوكيلي المحددة ،اعتمد على الطريقة الحديثة في تصوويره

ثالة ّ
التأز" بأسووولوب تسووولسووولي ال ّ
مناّ مو توظيفل في اللوثة التشوو ّ
وكيلية بسوووبب
ّ
ّ
المتجسووودة في ثركوة الطوائرة،
محودداتهوا الخطواب ّيوةح وقود أضوووفى عليهوا طوابع الحركوة
والحركوة التثوير ّيوة المسوووتبطنوة التي تِّهرهوا ثوالوة األك ّموةح ّ
يتم التركيز في هوذه اللوثوة
ّ
الشخصية والحدث دو سواهماح
على عنصري

ّ
ّ
ّ
ثتى االنتصووار ّ
مهمة تتكفلل المرأة
الحث على المقاومة والتحريض على النضووال
في عودد مو لوثوات االعلياح وفي اللوثوة التواليوة المرأة هي البطلوة والتحريض هو
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ّ
تقدمل بطريقة غير مباشوورةح واالصووورة ّ
تتكو مو مجموعة مو العناصوور،
الحدث الذي
وهي تتقواطع لمجموعوة مو العالقوات التعبير ّيوة ،وتعك مو خالل عنواصووورهوا الوذات ّيوة

ّ
والموضوعية وتكاملهااح (قاسيمي)264 :2013 ،

فلسطيوح ّ
لكنها في الحقيقة في خطابها غير المباشر تسعى وراء تذكير زوجها بفلسطيو
والوذي يتهواو أثيوان بواح يوأتي هوذا المعنى مو داللوة جوابوة الرجو ّ
ورده على زوجتول ّ
ليحول

ّ
ثوار مباشوورح فقد أراد اناجي العليا في هذه الرسوومة
السوورد والحوار الضوومني فيل لى
ل
ّ
وكدأبل الذي اعتاده في معِّم لوثاتل أ ايحذر عبر رموزه مو الخطر المحدق لألوجال
ّ
واّال" التي كا يعاني منها الشعب وانجذابل لى براز هذه المأساة الكبری لم يكو ال
لداعي الكشف عو آال" الشعب الفلسطينياح (اليوسفي )17 ،1386 ،وقد انعكست في
ّ
ّ
شوخصوية فاطمة كأثد رموزه التي تذكر زوجها بهذه األوجال وتكشوفها
هذه اللوثة عبر

ألبناءهاح
ّ
ّ
والمخيات وحل العودة
ب .الخيمة

ّ

مخيموات الالج يو الجزء األكبر مو نتواجل ّ
منا اناجي العليا الحيواة في ّ
الفنيح ب
االمخيم ورمزه الخيمة أخذا ال ّ
ّ
حيز األكبر في رسوووماتل كتجسوويد واقعي لنتائج النكبة
ّ
وكدلي ساطع على ما ث
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ّ
ّ
اللوثوة المقوابلوة تؤكود على الودور التحريضوووي للمرأة في األسووورة كر ّبوة بيوتح فو نهوا
يتربوا على ث ّ
تحري أبنواءهوا كو ّ ليلوة على المقواوموة بحكوايواتهوا عو فلسوووطيو كي ّ
ّ
وب
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بوالفلسوووطينيو مو ظلم وتهجيراح (الفقيولّ )70 :2008 ،
فجسووود ثوالوة الشوووتوات
ّ
ّ
المخيمّ ،
وتطرق لى ثوالوة
اليوميوة لفلسوووطيني
والتشوووريود للنوازثيو ،وصوووور الحيواة
ّ
ّ
واالمخيم عند اناجي العليا صورة مركزة
الحرما والفقر المووودقع لالج يو المعدميوح
ّ
رغود وهنواء على أرضوووهماح
اليوميوة
للفقر واأللم والمعوانواة
ألنواس كوانوا يعيشوووو في ل
ل
(المصدر السابق)71 :
ّ
في اللوثة األولى الحدث يت ّ
جس ود في مشووهد التهجير وقد شووك النسوويج اللغوي
ب
اغزةا الجانب األبرز والبؤرة للحدث لكونل مو طراز رسم ّ
لمفردة ّ
النف وجزءا مو معمار
ّ
يدل على أ ّ الفلسطينيو ثملوا ّ
غزة معهم وهي خالدة في أذهانهمح
اللوثةح ما
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الفلسطينية ّ
ّ
ّ
العربية
والسلطات
ج .النيل ِمن القيادات

ّ
منِّمة التحرير وفصوووائلها ّ
والسو ولطات ّ
مسوو ّ
العربية ،انتقد اناجي
ولكيات بعض قيادات
ّ
ب ب
ّ
ّ
الفلسوطينية نقدا الزعا ،كما نال
والوصوولية لدی القيادات
العليا فيها سوياسوة التسولق
ّ
االنتهازية 2في سوولو بعض القيادات الفلسو ّ
وطينية ،وقار في رسووومل بيو صووورة
مو
ب
ب
المجاهد المناضوو وصووورة االنتهازيح وجع مو الني منهم ثدثا رئيسوواح الخالفات
ب
ّ
أيضوا ّ
العربية ،وعد" ّ
ّ
مادة دسومة ألثداث لوثاتلح
التوثد بيو فصوائ المقاومة شوكلت
ّ
ّ
ّ ّ
ثتى أنل أخالهم والعدو الصهيوني في كفة واثدةح كما يتجلى في اللوثتيوح
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ّ
فوالحودث ّ
يصوووور أطفوال الحجوارة في تقوابلهم مع العودو الصوووهيونيح تخواطوب
األول
ّ
ّ
ّ
الفلسوطينية
الطفلة الطف اّخر بأ الرجم ال بد أ يلحق بالعدو ايسورائيلي والقيادات

ّ
أي يحاء وغمويح

وطينية ب نال أيض بوا مو ال ّسولطات ّ
لم يكتف االعليا بمهاجمة القيادات الفلس ّ
العربية
ب ّب
ثادا ونعتهم باالنتهازييوح فقار بيو صوورة االنتهازي
والخذال العربي وانتقدهم نقدا
ّ
ّ
واألهم هو أنل ّكرس فكرة االشباه والتشابل كتقانة يبراز هذه الغايةح
والصورة المجاهدح

ّ
اللوثوة األولى ،تسوووتثمر عودة تقن ّيوات ثوديثوة هي التنواّ ،القنوال ،واالنزيواا لعنصووور
ب
دورا ريادي با وال ّ
ّ
الشوخصوية ب يوازيلح فيسوتحضور
يتفوق عليل عنصور
الحدث الذي أعطاه
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السوووواءح في الحودث الثواني للوثوة الثوانيوة ّ
على ّ
يجسووود ّالرسوووا" ثوالوة الخالفوات وعود"
الوثدة بيو الفصوائ الفلس ّ
وطينية ذ سوببت األصووات والنسويج اللغوي في اللوثة فوضوى
ّ
عارمة ّ
تضج بأسماء الحركات المختلفة والقيادييوح فيدلي اناجي العليا رأيل صراثة بأ
ب
ّ
انتصوووار المقواوموة منوط بقيوا" الوثودة ّأوالح ومو الجودير بوالقول الوداللوة في العبوارات
ب
التوثد بيو القياداتّ ،
المرفقة للوثات تتناول ثدث عد" ّ
وتوجل نقدا لهم صوووراثة دو

78
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ّب
ب
ب
ّ
ّ
والقرآني
الوديني
تواريخيوا ُموغال في التراث
الخطواب الكواريكواتيري في اللوثوة مخزونوا
يسوووتقي منول ّ
قصوووة النبي يوسوووف (ل) و خوتول ّ
ليقرب الحودث المتنواول مو المعطيوات
بتقنيات التناّ ،وداللة ّ
األسووطوري ّ
النف التعليقي لوووووو(أكلل الذئب ) ،وقنال قميف
ّ
شوخصوية يوسوف النبي مع انزياا في ّ
المناضو الفلسوطيني الذي ّ
ّ
القصوةح ذ
يتقمف
ّ
القصو وة تتكرر ّ
ّ
ّ
العربية التي قدمت فلسوووطيو للعدو
لكنهوا مع فلسوووطيو و خوانهوا البلودا
ّ
(الوذئب)ح وهذا القنوال وظفل فيما بعد امحمود دروييا في قصووويدتل (أنا يوسوووف يا أبي)ح
ّ
العربية على صوووورة رجال سووما متشوووابهيو
فقد رسووومت ريشوووة اناجي العليا البلدا
ّ
يحملو قميف البلد الشوقيق لهم (فلسوطيو) والملطخ بالد"ح ولم يكو عدد الشوخص ّويات
ب ب
ب
رجال /ايخوة ،هم  22دولة ّ
عربيةح في توظيف
المتشابهة في اللوثة عددا عف ّويا؛ فوووا22ا

ّ
الطيبا في اللوثة لى جانب ثنِّلة ويحاكيل هي تلح
آخر للتشابل ،يقف االرج
ّ
ّ
ّ
اللوثة التواليوة هي األخری التي توظف فكرة التشوووابل كتقوانة لحودث اللوثة ال أنهوا
ّب
ّب
ب
ب
ّ
ّ
ووليا
قياديا وص
خالفا للتوظيف المسوبق تأتي يجاباح فالمشوهد مكت" بالحناظ ح ذل أ
ب
ّب
ّ
ثيا أو ّميتا) لصوووورة ثنِّلة الذي ال يكف عو ذكر
يقو" بلصوووق الفتة عال (مطلوب
ّ ّ
بلده على لسوانل ثتى في ايعال نفسولح يتحول ك أبناء بالده لى شوبيل لل في داللة
ّ
ّ
ّ
رمز ّيوة يجواب ّيوة توثي بواالتحواد وبوأنول ذا أراد القضووواء على ثنِّلوة ال بود أ يقضوووي على
ّ
الجميعح فيصووبا التشووابل الحدث األكبر في الرسوومةح والعدد في الرسوومل نما يحم
داللة الكثرةح فالصووورة هنا ّ
اتتكو مو مجموعة مو العناصوور ،وهي تتقاطع لمجموعة
مو العالقوات التعبير ّيوة ،وتعك
ت ّ
صور فرد أو مجموعة أفراد اح (قاسيمي)264 :2013 ،

مو خالل عنواصووورهوا الوذات ّيوة والموضووووع ّيوة وتكواملهوا

د .رفض التطبيع واالستسالم

ب ّ ب
اثت ّ الرفض الصوار" للتطبيع واالسوتسوال" ّ
ثيزا في
ألي مفاوضوة أو ثكم ذاتي ،أيضوا
رسو" اناجي العليا الكاريكاتيريةح واستعا ّالرسا" بوو(رسم ّ
النف) لجع الرفض بوو االا
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ّ
ثودث اللوثوةح ذ نری في اللوثتيو أداة التعبير الكتوابي لمفردة االا تشوووكو البؤرةح
ّ
ّ
السطحية التي تتمث
والدال الكتابي لووواالا في اللوثتيو يشتم على محوريو :البنية
في الودال الكتوابي للكلموة وال تخلو مو مثيرات ّفنيوة ونفسووو ّيوة مو ثيوث اثتواءهوا على

ّ
ّ
جماليح في اللوثة األولى يِّهر في هندسوتها المووو وهيمنة بكبر ثجمها،
هندسوي
بعد
ل
ب ّب
وفي اللوثة الثانية في م ء المسواثة بووووشوكلها الهندسوي ،ما تمنا اللوثة فضواء نفسويا
ب
مشووبعا بالغضووب والصوورامة دو أي تراجع أو تنازلح والبنية العميقة التي ّ
تتجسوود في
ُ
داللة كتم الصوت والموت في اللوثة األولى والذرال المكسورة في الثانيةح ما توثي لى
ب
ّ
أ الرفض يبقى صارما رغم الضغوطح

قمع ّ
ثرية الرأي والتعبير عادة ما يصو ّووره الصووحفيو بالصووورة والكتابةح ّ
فتطرق اناجي

العليا لى هذا الحدث في عدد مو رسوماتلح

ترصووود صوووورة الكاريكاتير في الرسووومة األولى ثالة الصوو ّ
وحفي الذي طالما يخاطر
بحياتل لدی ماطتل اللثا" عو الحقائقح أداة التعبير الكتابي في الرسومة مو طراز ّ
النف
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وّ .
حرية الرأي
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ّ
المرافق للكواريكواتير ذ يشوووكو الجزء األهم للحودث وال يمكو االسوووتغنواء عنول بو
داللة الكتابة ّ
والنف الحواري هو األص في اللوثة ال يمكو فهم الحدث مو دونلح
الحدث في اللوثة الثانية يتناول المعنى نفسول بيد ّأنل يسوخر مو ّ
الحرية التي تمنا
للعربي ّ
ّ
الصوينية
وخاصوة الفلسوطيني لالدالء بالرأي؛ ذ يمكنل ايفصواا عو رأيل باللغة
ب
التي هي األغرب واألصعب فهما بالنسبة للعربيح
ّ
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ّ
ّ .6
الشخصية
تجليات
الشوخص ّويات في رسوو" اناجي العليا ُتص ّونف لى الثابتة المووووبتكرة واألكثر ّ
أهمية و لى
ب
ّ
ّ
ّ
وأهمية:
الشخصيات األق ثضورا
ايبداعية ّ
ّ
ّ
األهم التي ابتكرها و ّرسوومها لتكو توقيعل
الشووخصووية
أ) "حنظلة" هي
ّ
الدائم في رسوماتل ّ
وسر خلودهاح أراد اناجي العليا لوووواثنِّلةا أ يختزل ك الدالالت
ّ
ّ
ّ
يحائية معطاءة
المسووتبطنة واألثداث الموووووركزة والتي خلفتها المأسوواةح ليكو أيقونة
لك ّ مو ّ
ثج فلسوطيو والحديث عو ّ
قضويتهاح وجع نسويجها الرموز التي ظهرت :في
ب
ب
االسوم المشوتق مو الحنِّ في شوارة لى مرارة المأسواة البالغةح ثانيا في كونل طفال في
ّ
شوارة لى براءة المقاومة وكونها مقاومة أطفال ،وأنها ال تكبر وال تشويخ ،ب تبقى صوبية
ب
ّ
ّ
السوووو الوذي غوادر
ث ّيوة ثتى تحرير فلسوووطيوح ثوالثوا في عمره؛ فحنِّلوة ابو العواشووورة
ّ
المخيم ووليد النكسووة ثيث جع اناجي
اناجيا وأترابل الوطوح فهو ابو النكبة ،وربيب
ب
العولويا توواريخ ميوالده وظهووره الخووام مو ثزيرا 1967ح رابعووا في هيو ووة مِّهره
ّ
ومالبسول المرقعة التي توثي لى انحيازه للفقراء والحرما والفقر المووووودقع التي عانى
ب
منل فلسووطيني الشووتات بعد النزوا ،وهو ثافي القدميو أيضووا ،أنزل لي لل ما يحميلح
ب
خامسا دالالت الشعر الشائكة فتوثي بعدد سنيو العمر ،وهي أشوا تدافع عو الطف ح
ب
ب
ّ
مكتف بوا يوديول ُومشووويح بوا بوجهول عو النواس فهو ّ
أهم موا
سوووادسوووا هي وة وقوفول دائرا ظهره
اسووتبطنل اثنِّلةا مو رموز الغضووب ،والحز واالسووتياء ّ
الموجة للعربح وهو اثتجاج
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ب ّ
ّ
ّ
انهزاميةح وأ تكتيف
على نتائج ثرب رمضووا  ،1973ورفضووا لك تطبيع وسووياسووات
ّ
اليديو عالمة للقيود تعني أ ّ الفلسطيني ّ
مكب في قيود ال ثيلة لل ،كما أنها تشير لى
ب
الفلسوووطينيو المعتقليو والمسوووجونيوح وأخيرا صوووموت اثنِّلوةا المبوالح فيول فيختز
ّ
الحق المرير الوذي ال ينفود وال يمكو للكلموات أ ّ
تعبر عنولح فغيواب
الكثير مو الكال"
ب
ّ
الكال" والصوت وتجسيده عبر فراغ الصمت ،جع الكال" أشد ثضوراح

الفلسوطينية والسولطات ّ
ّ
العربية،
سوجو سورائي ح وأظهر سوخطل على جميع القيادات
ّ
فأشار لى عد" االستسال" والرفض لك تطبيعح
قود ّ
خف انواجي العليا بوداعول اثنِّلوةا بوالتقوديم المبواشووور لودی ّأول طاللتول في
ّ
صحيفة (السياسة ال ّ
كويتية) ذ ّقد" اثنِّلةا نفسل ّ
للقراء وتحدث عو مواصفاتل:

أ ّ
"عزيزي القارئ اساامل لي أن أقدم نفسااي ...أنا أعول بالله ِمن کلمة أنا ...اساامي
"حنظلة" ...اسام أبي م راروريأ ّأمي اسامها نكبةأ وأختي الصاغيرة ..نمرة رجلي ما
ّ
ً
ّ
بعرف ألني دائما حافي ...ولدت في  5حزيران ( "...67كلم)43 :2001 ،

ب
ب
ّ
لم يكو اثنِّلةا دائما على هي تل المعهودةح فأثيانا يباغت المتلقي بمشووواركتل في
ّ
الحودث أو عراضووول عنولح وفي دراسوووة أخذت ّ
تضوووم خمسووويو لوثة مو لوثاتل
عينوة
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اسوووتطال اناجي العليا أ يختزل األثداث التي تناولها في لوثاتل في شوووخصوو ّوية
اثنِّلوةاح فقود رمز عبر اثنِّلوةا لى مرارة القضووو ّيوة ،الهويوة الفلسوووطين ّيوة العرب ّيوة ،براءة
ّ
ّ
المخيمات وثرما أصوحابها ،وبأنهم ال ثول لهم وال
واسوتمرار المقاومة ،نكبة ،1948
ّقوة سوووالا تحميهمح وأشوووار لى نكسوووة ثزيرا  ،وكذل لى المعتقليو بال ذنب في

82
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ّ ّ
تبيو أ نسوبة ظهور اثنِّلةا بهي ات ثالث جاءت
المنشوورة في أعوا"  1983و،1987
كما يلي:
شاهد ومراقب

مشارك في الحدث

ُمعرض عن الحدث

%45

%30

%25

(األسدي وتدمري)64 ،1994 ،
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ّ
ّ
ايبداعية والمو وبتكرة الثانية التي أعطاها اناجي العليا
الشخصية
ب) فاطمة فهي
ب
مسوواثة أكبر وثضووورا أقوی بعد اثنِّلةا بالنسووبة للشووخصو ّويات األخریح فقد أشوور
ب
ّب
ّ
االعليا المرأة في بداعاتل وأعطاها عدة أدوار ،وكانت افاطمةا أفرها ثِّا ونصووويباح هي
ّ
ّ
فلسطينية الج ة ّأ" ألطفال ّ
الطيبا على القتالح
ومحرضة لزوجها اأبي ثسيو /الرج
ب
دائما ّ
بالزي الفلسووطيني الطوي األسووود والحجاب األبيضح ما يد ّل على ّ
هويتها
تِّهر

الفلسوووطينيةّ ،
ّ
ّ
ايسوووالميةح افاطمةا جميلة هزيلة لها عينا ثزينتا وأمارات
وهويتها
ُ
الحز األليم والحنوا تبودو على مح ّيواهواح والم تقف في ّ
فو انواجي العليا عنود ثودود
ّ
ّ
المرأة الوالدة والصووولبوة والمعطواءة ،بو تعودت ذلو لتكو المشووواركوة في الحوار والموقف
ّ
الطيبا في اقترابل أو
والشووريكة في الموت والمصووير ،فهي بوصوولة األما لزوجها االرج
ابتعاده مو المسار الصحيا في الحكم على األموراح (عنبوسي)37 :2001 ،
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وعو صوفاتها النفس ّوية فتج ّسود شوخص ّوية افاطمةا طموثات ر ّسوامها فهي ال تهاد وال
ّ
تسوواو"ح هي المثابرة الداعمة للمقاومة وتدعو السووتمرارها وتحض زوجها على النهوي،
وتربي أبنواءهوا على ث ّ
ّ
وب الوطو والمقواوموةح كموا أعطواهوا االعليا ،االودور الريوادي في قيوادة
المعركوة ،فهي التي تحمو  ،وتلود وترفود المقواوموة بوالمقواتليو ،وهي التي ترفض التنوازل عو
ّ
ثق العودةّ ،
وتتمس بمفتاا بيتها في فلسطيواح (الفقيل)41 :2008 ،
ب
ب
اعتمود اناجي العليا في بنواءه الداللي للشوووخصووو ّيوة على كونهوا تمثيال مثوال ّيوا للمرأة
ّ
ّ
ّ
القدسوية لترمز لى
الفلسوطينية المقاومة ،وجعلها في هالة مو
الفلسوطينية في األسورة
ّ
الوطو /فلسوطيوح فوووووهي فلسوطيو ّ
ّ
بهويتها ّ
وايسوالمية العريقة المتجلية في
العربية

زوجها الذي يناديها بوا فاطمةاح
ّ
ج) الرجل ّ
الطيب هو الشوخص ّوية الثالثة في رسوومات اناجي العلياح وااتخذ مواقف
ب ّ
ّ
ّ
المتمسووو بحق العودة ،وهو
وأدوارا عودة ،فهو المقواتو الصووولوب والعنيود ،وهو الالجّ
ّ
المواطو الحائر الذي تتسل لى نفسل مشاعر الهزيمةاح (المصدر السابق)47 :
ّ
ّ
ّ
الوطنية الفاعلةح ثيث نل
الطيبا في لوثات االعليا دور الشوووخصوو ّوية
ثاز االرج
صوورة واثدة وشوخص ّوية واثدة لشوخص ّويات عديدة وأسوماء عديدةح فقد ّأدی في اللوثات

ّ
التفاقيات االستسال" ،والخالفات
دور المناض  ،والثائر على العدو الصهيوني ،الرافض
ب
ب
ّ
ّ
وانتهازية رجال ا ّلسو ولطة ،كما ّأدی دور الشوووهيد أيضووواح وأثيانا يقف لى جانب
العربية
ّ ب
اثنِّلةا مقلدا هي تل عند المشاهد التي يعجز الكال" مو التعبير عنهاح
ب
ّ
ّأما األسوووماء فهو بال اسوووم ثابت محددح أثيانا نجده اأبا ثسووويوا زوج فاطمةّ ،مرة
ُيدعى أبو لياسّ ،مرة أبو جاسم ،أبو ّ
محمد ،أبو لياسّ ،
العم ّ
عباس وححح
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اسمها ومالبسهاح
ودية لووووافاطمةا عبر اللغة والدالالت البص ّ
الِّاهرية والجس ّ
ّ
ّ
ورية،
يتم عري الصوفات
ّال أ ّ الصوووفات النفسوو ّوية والداخلية ّ
يتم تقديمها عبر النسووويج اللغوي المرافق لها في
ّ
ّ
يتعرف عليهوا المتلقي عبر الحوارات التي تودور بينهوا وبيو
اللوثوةح والتسوووميوة كوذلو
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ّ
ّ
ّ
والمذهبية ويعلو انتماءه ووفاءه للشوعب والوطوح عو
الطائفية
الطيبا
يديو االرج
ّ
مِّهره الخوارجي فهو الرجو النحيف ،ثوافي القودميو بمالب بسووويطوة مرقعوة يِّهر
ب
وائرا دوم بوا ،ثزين بوا أو غواضوووب بواح التعريف على صوووفواتول الجسووود ّيوة ّ
يتم مو خالل القرائو
ث
ب
الكاريكاتيرية ،والعبارات التي ترافقل ُتوثي بصووفاتل النفسو ّوية؛ ذ ّ
ّ
البصو ّ
يوجل بها نقدا
ورية
ب
ب ّ ب
ب
ومياتل ّ
ناقداح وتس ّ
تتم معرفتها عبر
منوها أو
صوارما ويبدي مو خاللها رأيل صوراثة سواخرا،
الحوارات التي تأتي مخاطبة ّياهح

پژوهشنامۀ نقد ادب عربى شمارۀ )79/6( 21

الطي وبا ّثم وة الرجووال غير ّ
ّ
الطيبيو،
د) الرجاا يير الطيبين مقوواب و االرج و
ُ
وينقسووومو لى ف تيو :القيوادات الفلسوووطين ّيوة والطغم الحواكموة في البلودا العرب ّيوةح
ب
ُ
ّ
وشوخصوية واثدة وأعطاهم االعليا صوورا قبيحةح
عددهم كثر ويِّهرو بصوورة واثدة
ّ
ّ
كموا أنهم يشوووكال العوامو المنواوو للرجو الط ّيوبح يرسوووم انواجي العليا الرجوال غير
ّ
الطيبيو ّ
متكرشووويو ،ذوي أقفيوة كبيرة  -وموا تحمو داللوة دعم القوی الكبری لهم -
ب
ّ ّ
ّ
ّ
الرجعية بك تالوينها وجعلها رمزا
جسووودية لهمح وأراد بهم ك األنِّمة
كأبرز صوووفات
للتنازل واالسووتسووال" ،واعتمد على أسوولوب التنميه والتعميم في رسوومها ،للهروب مو
ّ
واّ بعينهمح الفوارق بيو الف تيو في المِّهر هو أ القيوادات االنتهواز ّيوة
رسوووم أشوووخ ل
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية كربطة عنقح
بالكوفية
البورجوازية تِّهر مرتدية البدلة مع ربطة عنق أو
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بينما رسوووم زعماء العرب ّما ّ
بالزي العربي أو مو غير زي ومو دو ايضووواءة على
ّ
ّ
الزي ،ما يدل على الفراغ والسذاجة التي انعكست في أقوالهمح

هي وة رجو نحيف ،طويو األنف ،يرتودي ّ
الزي العسوووكري ايسووورائيليح ظهر الجنودي
ايسوورائيلي في مواقف ّ
عدائية عديدةح وفي تصووويره لل اسووتعم االخطوط الرفيعة ذات
ّ
ب
مبرزا بعض تفاصوي وجهل وباألخف األنف ،فهو ّ
االنكسوارات ّ
ثاد طوي  ،يدل
الحادة

الشوم ّ
على ّ
ثاسوة ّ
القويةح فهذا الجندي دائم البحث عو فريسوتل وعو مصوالحل ّ
الذاتية
واألنانية ،ضووافة لى فقدا وجهل ّ
ّ
ألي مو صووفات الهدوء والمرا اينسوواني العفوي،
ّ
ّ
و نموا تلم فيول صوووفوة الخبوث والمكر ،النواتج عو التشوووفي بوالمصوووائوب التي يلحقهوا
ب
ب
ّ
بفريستلاح (العابودي )65 :1989 ،هذا و نل يِّهر غالبا مرتبكا أما" ثجارة األطفالح
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ّ
الجندي اإلسارائيلي هو الشوخص ّوية التالية التي ظهرت في رسوو" اناجي العليا
ه)
ّ
الكاريكاتيرية ورمزت لى ّ
العدو الصوهيونيح ورسومتل ريشوة االعليا بطريقة سواخرة على
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ب
ّأموا األسووومواء لودی انواجي العليا فهي أيضووووا ّموا اسوووم علم ،أو كنيوة ،أو تعريف
ّ
ّ
بالشووخصو ّوية كما أنل بعضووها اسووتقاها بالتناّ والقنال مو الموروثح والجدير بالذكر أ
ّ
األسوماء تربطها بالشوخص ّويات الكثير مو الوشوائج والعالقة بينهما تواص ّ
وترادفيةح فلم
ولية
ّ
الس ّ
تطال ة
الكاريكاتيرية األسماءح اثنِّلةا ُيوثي لى المرارة ،وافاطمةا اسم عربي
خرية
ّ
أصووويو ظهر في األدب العربي مع معلقوة اامرا القي ا ،وهو اسوووم بنوت النبي األكر"
(س) فاطمة الزهراء (س)ح ما يسوووتحضووور معاني األصوووالة ّ
العربية لألري واألصوووالة

ّ
الدينية لهاح وكذل هو األمر بالنسوبة لوووول ّسوت ازينبا في رواية ا براهيم نصور الللا فهو
ب
اسووم عربي عريقح وال عجب أ ّنحم داللة ّ
دينية لهذا االسووم أيضووا ،في شووارة لى

بالسو وت ازينباح ّ
السووويدة ازينبا (س) ومصوووائبها والتي ُتعرف في الشوووامات ّ
ويعزز هذه
ّ
الوداللوة المسوووتلهموة مو فواجعوة كربالء ،داللوة الكف (اليود المبتورة مو ةالرسوووح) لزوجهوا
ب
ّ
اعالء الديوا ،وصوهي ثصوانل غير المتقطع بعد اسوتشوهاد صواثبل وعودتل للبيت وثيداح
ما يحاكي مع شوويء مو االنزياا وباسووتدعاء ضومني للشووخصو ّوية مشووهد اسووتشووهاد أبي
ّ
الفض و العباس (ل)ح ّ
األيقونية ،الشووخصو ّوية
تقرب هذه الدالالت والمحاكاة للشووخصو ّوية
ّ
ّ
ّ
ه
نول
الفنية في عالم انصر الللا المتخي مو الشخصية الحقيقية في عالمنا المرجعي ،في ل
ّ
مو أنوال اسووتدعاء الشووخصو ّويةح يوظف اناجي العليا الموروث األسووطوري في شووخصو ّوية
ب
سواندرال ،ويكثر مو اسوتخدا" الكنية للرجال :أبو ثسويو ،أبو ّ
محمدححح وأيضوا يعتمد على
ّ
الطيب ،الجندي ايسرائيليحح
الصفات التي هي تعريف باالسم :الرج
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ومو ّ
أهم اسووتخداماتل األخری توظيف الشووخصو ّوية السووياسو ّوية واسوومها مو الواقع
ّ
والعالم المرجعي ،كما وظف صوراثة شوخص ّوية اجمال عبد الناصورا وذكر اسومل في عدد
ب
ّ ّ
وأخيرا في موازنوة بيو الكواتوب ّ
والرسوووا" يمكو القول معِّم التسوووم ّيوات
مو لوثواتولح
ّ
عشوووائية ،ولقد اسووتعا االثنا بالروافد الحديثة كالقنال ،والرمز
لدی االثنيو لم تكو
ّ
في ّ
الشخصياتح
تسمية

أ .االسترجاع

مو بيو الرسوووو" الكواريك ّ
واتيرية التي سووو هورتهوا البي وة المحيطوة بالبحوث  -ثيوث أثاطت
السووو ّ
بوأربعيو لوثوة  -يمكو تطبيق تقوانوة االسوووترجوال ّ
رديوة على االثنيو منهواح ّ
يتم
االسوترجال في اللوثة األولى باسوتذكار كتابي ّ
ّ
والشوخصوية /اجمال عبد الناصورا
للزمو
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ّ
 .7بنية الزمكان (الكرونوتوب)
ّ
محددات عنصر ّ
الزمو في رسو" اناجي العليا يجدر بالقول ّنل لمووو ّ
الصعب قراءة
عو
ب
ّ
الكاريكاتيرية بسووبب محددات ّ
ّ
ّ
الزما سو ّ
ورديا في اللوثة ّ
النف البصووري،
الفنية ومنها
ب
ّ
واتصوافل بالتكثيفح وكو عنصور ّ
الزما مرتبطا بايدرا النفسوي يزيد قراءة هذا العنصور
صوعوبةح ّ ّ
ّ
ّ
اسوتمر باسوتمرار
األيديولوجية،
الزما في كاريكاتيرات االعليا ذات الحملة
القضووو ّيوة لى يومنوا هوذاح تتنواغم األزمنوة في لوثوات انواجي العليا مو ثيوث ات ّحواد زمو
ّ
المتلقي وزمو الحودث ولم يغفو انواجي العليا مو توظيف ّ
التقنيوات
الكواتوب ،وزمو
منية بطرق ثداث ّية في لوثاتل رغم صعوبة توظيف ّ
ّ
الز ّ
الزما في اللوثة:
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وعبر عبارات ّ
ّ
الطيبا يستذكر بل ّأيا" اجمال عبد الناصر:
يتفوه بها االرج
ل
ّب
ّب ّ
ّ
ّ
ّ
صووويغة فع (كانت) هي التي تؤدي االسوووترجال األول كتابيا ،وأما بصوووريا فيمثلل
ب
ّ
واقفا بجانب ّ
الطيبا ويرمق لى المساثة
االرج
اثنِّلةا ذ رسمتل ريشة اناجي العليا
الخلفي؛ ،الفراغ الوذي يحتو ّ اللوثوة ويوأتي خلف اللوثوة؛ موا ُيوثي ّ
ّ
بتتبع ثركوة العيو
ّ
لووووواثنِّلةا المدير ظهره ،وكأنل يرنو لى زما مضوىح ولو كا رسومل االعليا في مكانل
ب
ب
ّ
المعهود ّ
المتلقي أ ّنول ينِّر لى ّ
االرجو الط ّيوبا ُمسوووتمعوا لولح بعبوارتول األخيرة بعيودا
لِّو
عو التقاطع ّ
الزمني ،يربه ّالرسا" الماضي بالحاضرح
ّ
وعبر تحديد زمني ّ
معيو ،يوظف اناجي العليا االسووترجال القريب لنكسووة ثزيرا
ّ 1967
ّ
ّ
العملية عبر مفردة (ثزيرا ) التي ّ
تكب ّ
الطيبا ،بايضافة لى
االرج
وتتم هذه
ّ
ّ
المتلقي بالنسبة للنكسة وما عقبها مو ّ
مغبات للعرب ،وزمو رسم الصورةح
خلفية

ب .االستباق

ّ

ّ
تقانة االسوتباق أيض بوا لها ّ
الكاريكاتيرية وهي التقانة األق
ثيزها في رسوو" اناجي العليا
ب
توظيفا في ّ
النف الكاتبي ناهي عو البصوريح في اللوثة األولى تِّهر تقانة االسوتباق
ّ ّ
ّ
تطل ّعية؛ ذ يسووتبق في اللوثة التي ّ
الفلسووطينية
تتنبأ بووووووااالنتفاضووة
بطريقة بداعية
ّ
األولىا وما أطلق عليها اناجي العليا اسووم اانتفاضووة الحجارةاح ثيث يمكو القول
أطفال يحملو ثجارة كبيرة محاوليو
ريشووة االعليا بهذه اللوثة التي ترسووم مشووهد
ل
ّ
ّ
ّ
ّ
الجندي ايسورائيلي ،قد ّ
تسومية
ثري على اال نتفاضوة وبشور بهاح كما أ
لقاءها على
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ّ ُ
ّ
االنتفاضووة للثورة الشو ّ
وطينية تنتس وب لى هذه اللوثةح وبما أ انتفاضووة عا"
وعبية الفلسو
ب
ُ
 1987اندلعت بعد رثي ّالرسا" بثالثة أشهر فتعتبر استباقاح
بوضووا في اللوثة التالية ،وقد
االسوتباق التالي الذي طال لوثات اناجي العليا ،يِّهر
ل
ّ
الكتابية والتصو ّ
ّ
ّ
وويريةح يِّهر ّ
الطيبا في اللوثة التي ّتم تقسوويمها
االرج
مثلل توظيف األداة
ّ ُ
ب
لى ُقصاصات ثالثّ ،
بالزي العربي ثامال صفحة جريدة في ك قصاصة مو الرسمةح

ّ
الطيبا تبدو قلقة في القصووواصوووة الثانية وفي الثالثة ثزينةح فاسوووتبق االعليا
االرج
مستقب العرب ّ
وجسده في هذه اللوثةح
ّ
ويتجلى الحاضوو المكاني لدی اناجي العليا في أمريو :تصوريحل بأسوماء األوعية
ّ
المكوانيوة ،وتوظيفول ّ
ّ
الحوداثيوة والتي تشوووير لى اضوووطالعول
لتقنيوة الخواء المكواني
بفوتوغرافيا الحربح
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ّ
مو اليميو ،الصفحة ملي ة بالكتابات مو ّأولها لى آخرها ،علق ّالرسا" عليل بمفردة
ب
ّ
(األم )ح ّ
الطيبا يبدو في اللوثة مسووروراح يشووير عبر هذا المشووهد لى ّأيا"
واالرج
العرب ،أمجوادهوا ومواقفهوا الشوووجواعوة في غوابر ّ
الزمو ،أ ّموا موا تركول العربي مو مثو هوذه
ّ
ب
ُ
غائبا اليو"ّ ،
ومجرد فراغ ال عند مواقف نزرة كما تعكسووها القصوواصووة
المواقف فأصووبا
ّ
الثانيةح ّ
ويزودها ّالرسوا" بتعليقيو؛ في األعلى يعلق بووووو(اليو") وفي األسوف بوووو ّ
و(البقية
ب
غدا)ح وعندما ننتق ل الجزء األخير الذي يرصووود (الغد) ال نجد سووووی الفراغ وغياب
ّ
يسوووتمر العربي بموا عليول اليو"ح مالما وجول
األمجواد والمواقف النبيلوةح ذلو ثوال أ
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أ .التصريل بأسماء األمكنة

ب
ب
ّ
وظف اناجي العليا المكا في العديد مو رسوووماتل توظيفا صووريحا بذكر أسووماء ها ّما
ب
بالنسويج اللغوي كتعريف بالمكا أو بووووواسوتخدا" رسوم اللوثة فتبدو الكلمة جزءا مو
ب
ّ
اللوثةح ّ
ّ
الضوووفة ّ
العربية مو أكثر أسوووماء األمكنة شووويوعا لدي
الغربية ،والبلدا
غزة،
ّ
التواليوة ،الودوائر المك ّ
االعلياح في اللوثوة ّ
وانيوة تتجلى في ذكر األمواكو المجواورة ثيوث
ب
ب
ّ
العربية ويعتبرها وطنا واثداح
يذكر المد
السوتار ايسورائيلي المسودول ،يوثي ب سورائي ما ّ
كما أ ّ زاثة ّ
يؤدي لى التقاطب
ّ
العربيةح
المكاني بينل وبيو البلدا
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في لوثة أخری التوظيف المكاني يأتي عبر التصوريا بالمكا في كلمة ه
(غزة) التي
األهم ثيوث تحمو النوازثوات ّ
ثي بزا وتشوووكو ّ الوداللوة ّ
تحتو ّ ّ
غزة معهواح ّ
يعبر في اللوثوة
ب
ب
االتناظر الجمالي بيو الرسوم والكلمة عو روابه ّ
متأصولة ويضويف بعدا جديدا مو الغنى
ّ
والتركيبيةحا (ميرز )7 :1989 ،التوظيف الثاني يِّهر في ّ
ّ
السو وواد الذي يغطي مسووواثة
ّ
اللوثة ويدل على الخواء وموأساة المكا ح

ّ
السرد الروائى فى خطاب «ناجى العلى» الكاريكاتيری

91

ب .الخواء المكاني

فحسبح
ّ
آثوار الودموار والحرموا مو المعواني األخری لفوتوغرافيوا الحرب ،ويودل على عود"
ب ّ ب
صالة المكا وكونل مكانا مؤقتا كما في اللوثةح
ب
في لوثوة أخری يلعوب الخواء المكواني دورا أبرزح ففي شووووارة المرأة /فواطموة لى
الشووارل ،يحاء لى وجود مدينة خالية نعلم وجودها مو خالل شووارة الشووارل ّ
لكنها ال

ُ
تریح جلوس العوائلوة القوابعوة في الفراغُ ،عری أفرادهوا ،والمكوا المجهول المشوووار ليول،
تتجاور دالالتها لتوصيف فضاء مو التغريب ،العزلة والحربح
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ب
ُ
مو أكثر مِّواهر المكوا انتشوووارا في لوثوات االعليا هو التوظيف المكواني لمووووووود
ب
ّ
ّ
الحربح ما ُيِّهر أ اناجي العليا كا أشوود لماما بصووور وفوتوغرافيا الحرب ولم تكو
ّ
لوثواتول وليودة لحِّوة تثوير ّيوة فحسوووبح في فوتوغرافيوا الحرب يمثو المكوا الفوار غ ثيموة
ب
ب
االثتالل ودمار الحرب وكثيرا ما يتر فضاء اللوثة بيضاء فارغاح الخواء المكاني باللو
ب
ّ
ّ ّ
األسود أيضا منتشر في رسومات اناجي العليا ال أ الداللة األقوی فيل الحالة المعتمة
ّ
المخيم وبيوتهوا فوارغوة ّ
ّ
تزيو جودرانهوا لوثوات الصوووبر هوذا
واألليموةح مثو االعليا ثيواة
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ّ
يمكو اعتبوار هوذه اللوثوة ،مو أفضووو اللوثوات الكواريكواتير ّيوة التي تمثو الخواء
المكاني في ثيمة الحربح
ّ ّ ب
ّب
ّ
المخيم ،المقبرة هي الدائرة المكوان ّيوة األخری التي اثتلوت ثيزا مكوانيوا
ضوووافة لى
ّب
ودالليا في رسووو" اناجي العلياح مقبرة الشووهداء والتي ال ُيسووما بالذهاب ليها ذ العدو
ّ
الصوووهيوني ّ
يكو العداء للفلسوووطينييو ثتى بعد اسوووتشوووهادهم ،ويطال ظلمهم أسوور
الشوووهوداء بوالحؤول دو الوصوووول لى المقوابر ،مو الودالالت التي ّ
ثملهوا انصووور اللولا
عدد مو رسوماتل فجع المكا فيها هي البؤرةح
لعنصر المكا في ل
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الزجاج للوصووول لى مقبرة الشووهداء التي غير مسووموا الذهاب ليهاح اسووتطال اناجي
ّ ب ب ّ
ّ ّ
العليا أ يبودل في ترسووويم مالما وجول متوترة يغطيهوا الرعوب وتزداد توترا وألموا بكو
ّ
خطوة تخطوها لى األما"ح فالوثة تجسويد متكام يعك ما ُي ّ
سومى بوووووامخطه تزايد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالنفعالية في
الجانب المتوتر والعاطفياح ايزيد هذا المخطه مو شوودة األبعاد التوت ّرية
ّ
ّ
ّ
الشوووخصوو ّوية بتضو و ي األبعاد األخری ويمثلل التزايد التدريجي لشووودة التوتر والخوف
والرعباح (باب )18-7 ،
 .8النتائج
ب
ب
ب
ب
السرد ّ
فنيا مختلفا في الكاريكاتير ذ جعلل مزيجا مو ّ
 ّكو اناجي العليا خطابا ّوالفو،
بواسوووتخودامول أدوات التعبير الكتواب ّيوة والبصووور ّيوة وبتوظيف آل ّيوات لغو ّيوة روائ ّيوة كوالقنوال
ب
ّ
وأخيرا ّاتخاذ مسووار ّ
روائي لحدث لوثاتلح فاللغة لى جانب الخطوط والدوائر
والتناّ
ل
واألثجا" لها ث ّصوة األسود في مشورول االعليا الكاريكاتيري والتي تضوفي على الكو
ب
ب
الكواريكواتيري طوابعوا سووورد ّيواح الودرام ّيوة والطوابع التراجيودي ،وايدالء بوالرأي صوووراثوة،

والج ّ
ّ
ّ
ّ
والوصوووفية ومو ّثم االعتماد
التعريفية
الكتابية
ودية الناقدة الصوووريحة ،والتعابير
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ب ب ّ ب
اللوثة ّ
ّ
الطيبا الذي قصود المقبرة ليال خائفا متألما ويحم
تترصود مشوهد االرج
ب
ّ
دماح ذ ال ّبد لل أ ّ
يمر مو طريق وعر مغطى بشوِّايا
زهرة بيدهح ّأما القدما فيتقاطرا
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السوو ّ
اسووتراتيجية االعليا ّ
ّ
ّ
الشووخصوويات الثابتة التي ّ
ردية ثيث يجع
تتكرر هي
على
ّ
ّ
ّ
ّ
شوخصويات
الشوخصويات وكأنها
المتلقي يعيشوها ويتعايي معها ومو ّثم يتماهى مع
روائ ّيوة ،فو ّنول بهوذه االسوووتراتج ّيوة ّ
يقرب الخطواب الكواريكواتيري مو الخطواب الروائيح
ّ
ّ
والدينية و دخال العبارت ّ
ّ
ّ
ّ
والتاريخية
الدينية
األسوطورية
الشوخصويات
عملية اسوتدعاء
ب
أيضوا قد سواهمت في ّ
عملية
كتناّ كتابي دخ سواثة البصوري
مث اأكلل الذئبا
ل
تكويو الخطاب ّ
السردي في المرئيح
الكاريكاتيرية المدروسوة  6ثيمات لألسوود و 8لألبيض ّ
ّ
لكنل في
 اسوتخد" في الرسوو"ّ
الحقيقوة وظف ثالث مو ثيموات األبيض لصوو والا األسوووود ،وهي ثيموات الخواء
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المكاني ،ثيمة براز األبيض وجعلل بؤرة ،وثيمة البؤس والحرما ح
األسود

األبيااض

َ
ه َيمنة األسود علی األبيض 18 /لوحة

َ
ه َيمنة األبيض علی األسود 22 /لوحة

العتمة والِّال" 12 /لوثة

الخواء المكاني 4 /لوثات

اللي  6 /لوثة

الفراغ 3 /لوثات

براز البياي 3 /لوثات مو لوثات الِّال"

موضوعات أخری 15 /لوثة

 عو الحدث ووعاءه المكا ووظائفل في أعمالل ،ففلسوووطيو واألري هي الحاضوو ُوو
ُ
المكواني الرئي لألثوداث في أعموالول ووظوائف المكوا تتجلى موا عبر التصوووريا
ّ
المكانية و ما عبر الخواء المكاني وغياب المكا ح
المباشر بالدوائر
پینوشتها
1ح René Descartes
2ح oportunism
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Abstract

Narrative discourse in Naji al-Ali's Cartoons

)79/6( 21 پژوهشنامۀ نقد ادب عربى شمارۀ

Aqdas Behzadi pour*
Enseyeh Khazali**
Awad Kazem Lafteh Alghezi***

This research aims to examine the narrative aspects in Naji al-Ali's
images using a narratology method. The presence of narrative aspects in
these images as manifested in the fixed characters and the choice of
names for them as well as the usage of narrative units and linguistic
context in descriptive and explanatory phrases in the cartoons add a
narrative dimension to the images and scenes. This study seeks to
explain narrative elements in forty selected cartoons, investigating the
usage of black and white, literary element, character and temporal and
spatial structure in them. Thus, it has examined the narrative aspects of
the cartoons in visual and written discourses of the phrases included in
the images. The results show that the usage of fixed characters is Naji
al-Ali's narrative strategy and he has been leading in using the
techniques of temporal association as shown in the phrases and the
technique of forecasting using lines and figures. Regarding the literary
and spatial elements, it needs to be noted that the location and its
functions in his works are Palestine and the earth, where the events and
actions take place and its functions are manifested either through the
names of the places or their absence. The black and white themes
pervade the narrative atmosphere of his cartoons so that they show the
empty places by the white color and sorrow by black.
Keywords: Naji al-Ali, cartoon, discourse, narratology.
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