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 :م�خص

. متخذين  19-��دف هذه الورقة إ�� قراءة ا�خطاب الّساخر الذي أبدعتھ الغرافيتيا �� زمن انتشار جائحة �وفيد   

التأو�ل.   لفعل  كنماذج  ا�جدار�ة  الرسومات  أبدع��ا  ال�ي  القضايا  ونقد �عض  وا�خلود  املوت  قضايا  وتحديدا 

ت أخرى، �عد مدخال لفهم وتأو�ل الوقائع ال�ي السياسة. من هنا فمساءلة الغرافيتيا بما �� خطاب يضمر خطابا 

 �ع�� عن نفسها �� مساحات الهامش االجتما��، �عيدا عن املؤسسة الرسمية. 

إن ال�خر�ة ال�ي وظف��ا الغرافيتيا �� رصد ا�جائحة، لم �عتمد فقط ع�� ال��كم والهزل والدعابة وال�حك، بل 

و  وسياسية  ثقافية  مقوالت  ا�جدار�ات   �� والرموز  استخدمت  والتشكيالت  األلوان  داخل  ومعرفية،  نفسية 

غ��   فنية  أعمال  أمام  أنھ  محالة  ال  سيكتشف  الغرافي�ي،  للمنجز  ا�حصيف  والرائي  والعالمات.  واأليقونات 

 .مفصولة عن سياقها الزم�ي، ومدركة لرهانات وتطلعات ما يراد لھ أن يحدث فيما أض�� �س�ى ما �عد �ورونا

Abstract :  

This paper aims to read the ironic speech created by graffiti during the period of the Covid-19 

pandemic spreads. Taking some of the issues created by the mural graphics as models for the act of 

interpretation. Specifically, issues of death, immortality and criticism of politics. Therefore, the 

question for graffiti is a speech that contains other speeches, considered an entry to understand and 

interpret the facts that express themselves in the social areas margin, far from the official institution. 

 The irony used by Graffiti in the pandemic, did not depend on sarcasm, jokes, humor and laughter, 

but cultural, political, psychological and cognitive sayings are used in the murals, inside colors, 

symbols, icons, and signs. The seeker of the graffiti accomplishment will certainly discover, he is in 

front of works art that are not separated from their temporal context, and conscious of aspirations of 

what is intended to happen after corona. 
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 مفتتح �ساؤ��

ال  سيغ��  ومفصليا  �خما  حدثا  املستجد  �ورونا  ف��وس  انتشار  ل 
ّ
الو��،  ش� وأش�ال  البنيات،  من  العديد  حقا 

والتصورات، تجاه الذات والغ�� وا�حياة والوجود. فهو حدث صادم، أدخل الوضع البشري �� حالة من الاليق�ن. 

الغامض،   واملستقبل  ا�حاضر  من  وا�جماعات  األفراد  ب�ن  مفرط  �شاؤم  شر 
ُ
� ا�حركة،  ت 

ّ
وشل االنفاس  ُحبست 

والق با�خوف  اإلحساس  االضطراري وتضاعف  الص��  ا�حجر  حسنات  من  أن  غ��  والعزل.  ا�حجر  فرض  مع  لق 

خيال الناس يخرجهم من سياج العزلة إ�� رحاب اإلبداع وا�خلق؛ حيث   الذي فرضھ هذا ال�ائن ا�جهري، أن جعل 

 �و�ي.ظهرت إ�� الوجود أش�ال إبداعية مختلفة، لعل من بي��ا التعب�� الغرافي�ي �� ش�ليھ: اإلسمن�ي واإللك�

�وفيد   جائحة  أزمة  خضم  والتحليالت   19��  والندوات  الكتابات  عديد  مت�خم  و�ش�ل  تناسلت  ال�ونية 

�ل  ا�خاصة تحضر  لدى  وا�خاصة."  العامة  الو�اء من  �سلم موضوع  فلم  وتخصصھ،  والتأمالت، �ل من موقعھ 

عن  فضال  واملناخ،  السياق  أقصد  املوضو��،  الشرط  يولدها  ال�ي  اإلبداع  وهكذا   أنواع  املن�ل)،   �� (العزل  امل�ان 

أو مقـاطعة املنتوجات االقتصادية �الـماء والب��ول...أما   �شطت �ل ألوان اإلبداع، ع�� غرار أحداث الر�يع العر�ي

 كـورونا

 .1ف�ي بدورها أنتجت هذه الوالدات" 

إن ما ��منا �� هذه الورقة تحديدا، الوقوف عند تجليات ال�خر�ة الذي تضمنھ هذا التعب��. فالغرافيتيا، بما ��  

خطاب متعدد األش�ال والتعب��ات الفنية والتشكيلية واأليقونات والدالالت...إ�خ، تفاعل مع ا�حدث ال�ورو�ي من  

وظروف   خطاب مال�سات  ل�ل  وألن  وتفكهية.  / زاو�ة ساخرة  قراءة  إ��  �س��  فإننا  وتوجھ دالالتھ،  إنتاجھ  تحكم 

�عض  متخذين  املرحلة.  مجتمعات  �عيشها  ال�ي  األزمة  خضم   �� الغرافيتيا  أبدعتھ  الذي  الساخر  ا�خطاب  تأو�ل 

فمساءلة  هنا  من  السياسة.  ونقد  وا�خلود  املوت  قضايا  وتحديدا  القراءة،  لفعل  كنماذج  ا�جدار�ة  الرسومات 

بم �� الغرافيتيا  نفسها  عن  �ع��  ال�ي  الوقائع  وتأو�ل  لفهم  أث��ا  مدخال  �عد  ثاو�ة،  خطابات  يضمر  خطاب   �� ا 

 مساحات الهامش االجتما��، �عيدا عن املؤسسة الرسمية. 

من زاو�ة   19انطالقا مما نذكر، ��دف إ�� مقار�ة األسئلة اآلتية: كيف تفاعل ا�خطاب الغرافي�ي مع جائحة �و��   

ة؟ وهل هذا التعب�� الف�ي ��خر من الو�اء أم ��خر من الذات والسياسة وا�جتمع والغ��؟ أم أ��ا ال��كم وال�خر�

�خر�ة من أجل املقاومة وا�خلود؟ ثم كيف حضرت �خر�ة الغرافي�ي؟ هل �� ش�ل هزل أم ف�اهة أم مفارقة أم  

 ��كم أم دعابة أم اس��زاء أم نقد؟ 

انطالقا من محور�ن، األول يبحث �� دالالت �ل من ال�خر�ة والغرافيتيا،  سنحاول أن نقارب التساؤالت السابقة،  

فيتخذ  الثا�ي  ا�حور  أما  التكنولوجيا.  الوسائل  فيھ  تتحكم  رق�ي  سياق   �� ال�خر�ة  توظيف  تم  كيف  فهم  وكذا 

ماذج ذات  مجموعة من النماذج الغرافيتية ال�ي �خرت من الو�اء، ع�� أن القراءة ال�ي تحكمت �� تحليل هذه الن

 
الثقافية واس��اتيجيات التواصل، فاس، الطبعة األو��  ، منشورات مؤسسة مقار�ات للصناعات  كورونا وا�خطاب مقدمات و�ومياتـ أحمد شراك،   1

 .28، ص2020ماي 
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�عد تأو��� ذا�ي، متخذة من قضايا: ا�حياة واملوت والسياسة، أهم العالمات والرموز ال�ي �ستبط��ا تلك اإلنتاجات  

 الغرافيتية، دون أن ند�� أن هذه القراءة الوحيدة، فمجال التأو�ل مفتوح لذوات أخرى. 

 دالالت مفاهيمية  -1

افيتيا:    -أ  �ورونا  الغر جائحة  انتشار  ف��ة  والعل�ي،   )19-(�وفيد  رافقت  السيا��ي،  م��ا:  مختلفة،  خطابات 

إ�� الوجود نجد الغرافيتيا ب�ل أش�الها الرسومية  واإلعالمي، واالقتصادي، والقانو�ي، ومن ا�خطابات ال�ي برزت 

ا�حائط  ع��  أو  للمدن  االسمن�ي  ا�حائط  ع��  رسمت  ال�ي  سواء  والكتابية،  ا�جدرانية،  والتشكيالت  والصور�ة 

ء األن��نيت. إن الغرافيتيا ��ذا املع�ى خطاب متداخل العالمات والدالالت، ألنھ متعدد من حيث  اإللك��و�ي لفضا

واألساليب والوظائف  واملقاصد  أو  السياقات  مضمرة  متغايرة،  �خطابات  ملتقى   �� بل  واملستقبل�ن،  واملنتج�ن 

   .علنية، وال�ي قد تتمظهر جميعها �� �حظة ما أو قد ال يظهر م��ا إال البعض

 هما:  2إن البحث عن داللة/ دالالت الغرافيتيا، يقودنا إ�� قول تركي�ي مفاده، أ��ا تتأسس ع�� اس��اتيجيت�ن اثنت�ن

: يصبح من خاللها ا�خطاب الغرافي�ي خارج التصنيفات والتجنيسات املتعارف عل��ا اس��اتيجية معرفية  •

خارج من  نفسھ  يقدم  أنھ  أي  املعروفة،  املعرفة  أنماط  وا�خلفيات    ��  التوج��ات  عن  �عيدا  املؤسسة، 

 السياسية الرسمية. فهو حامل للنقد واملشاكسة مادام قادما من تخوم الهامش/ الالمؤسسة. 

: قدومها من الهامش، جعل الغرافيتيا متعددة الدالئل واألش�ال والتعب��ات الفنية  اس��اتيجية خطابية  •

وا واأليقونات  والرسوم  والتشكيلية  اللغات،  واللسنية  �ل  توظف  ا�حسابية،  واألرقام  الهندسية  ألش�ال 

و�ستعمل عدة وسائل ( أقالم، الطباش��، الصباغة...)، كما تمارس إما بواسطة اليد أو أداة حادة �املقص 

 �� وتتمظهر  شاحنات...)،  قطارات،  حافالت،  جدران،   ) مختلفة  ر�ائز  و�ستعمل  املثقب،  أو  السك�ن  أو 

فة (شوارع، أزقة، بنايات، مؤسسات �جنية أو �عليمية أو �حية...)، كما تحضر فضاءات ومجاالت مختل

 �� مجال الدعاية واالعالن �� ش�ل ملصقات أو إعالنات تجار�ة وغ��ها... 

 ) الغرافيتيا  عن  ا�حديث  ا�حديثGraffitiيقت��ي  الفن  تار�خ  س��ورة  ضمن  األقل،  ع��  مستو��ن  استحضار   (3 .

ل �سمية لتوجھ ف�ي معاصر �عود إ�� بداية الستينيات، وتحديدا فأما املستوى األول:  
ّ
فيتعلق ب�ون الغرافي�ي ش�

من   وال�خر�ة  أسما��م،  تخليد   �� أ�حا��ا  رغبة  عكست  وقد  نيو�ورك،  م��و   �� كتبت  ال�ي  األسماء  غرافيتيا 

الش�ل الف�ي ظل هامشيا ال    الواقع، ألن كتا��ا/ الغرافيتيون هم أبناء الهامش والضوا��، وهذا ما يفسر أن هذا

 �ع��ف باملؤسسات الرسمية للفن (املتحف، قاعات العرض، السوق الفنية..). 

للعالمات،  إنتاج  هو  بما  املعاصر  بالفن  املعرفية  التخصصات  �عض  اهتمامات  إ��  فيعود  الثا�ي:  املستوى  أما 

االجتماعية   ا�حياة  داخل  العالمات  حياة  يدرس  الذي  العلم   " دوسوس�� وتحديدا  فرديناند  قول  حد  ع��   "

 
شراك،    -  2 والكتابة)أحمد  واملنع..  والهامش  الشباب..  سوسيولوجيا   �� (مقدمات  املدرسية  ا�جدران  ع��  الكتابة  أو  افيتيا  دار الغر منشورات   ،

 .85-84، ص2009التوحيدي للنشر والتوزيع ووسائط االتصال، الطبعة األو�� 
افيتيا ب�ن املؤسسة والهامش، ضمن مؤلف جما�� أحمد شراك: الكتابة والهامشـ عم��وش بنيو�س،   3 ، منشورات مجموعة الباحث�ن الشباب الغر

 .78ـ 77، ص2011�� اللغة واآلداب، �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية مكناس، مطبعة آنفو برانت، فاس،
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)Ferdinand de Saussureبـ عليھ  يطلق  ما  أي   (  ) إي�و  أم��تو  اعتمده  دراسة Umberto Eco"السميائيات"،   ��  (

) �� الفوتوغرافيا فباقتحام السميائيات عالم الفن أصبح ينظر Roland Barthesاملعمار، كما اعتمده روالن بارث (

إ كمنتوج  الغرافيتيا  وانفعاالت إ��  انطباعات  وصف  أجل  من  ليس  م��اكبة،  وعالمات  لدالالت  حامل  �سا�ي 

تجلياتھ   �� املع�ى  تحليل  ع��  مؤسس  نقدي،  موقع  من  إل��ا  النظر  بل  الغرافيتيا،  مرسل  وكتابات  ورسومات 

اشر للوقائع  تمكن اال�سان حسب أم��تو إي�و من االنفالت من االدراك املب ا�جمالية واملعرفية، فبفضل العالمات

 . 4اإل�سانية، بل ومن رقبة الزمان وامل�ان

تلقائي��ا  ألن  سائدة،  وثقافية  واجتماعية  سياسية  وأ�ساق  منظومات  اخ��اق  ع��  قدرة  لها  الغرافيتيا  أن  يتب�ن 

وعفو���ا مبنية ع�� لغة غ�� مؤسساتية، ف�ي تبحث لها عن أماكن وفضاءات ملمارسة فعل الكتابة أو التشكيل، 

أعت��  انت لذلك  السلطة.  دائرة  إ��  ومنتم  رس�ي  هو  ما  �ل  ع��  وضدا  واملهّمش،  واملنبوذ  واملن��ي  للمق��ي  صارا 

) الغرافيتياBrassaï"براساي"  �خطاب  األقوى  ا�حامل  هو  ا�جدار  أن  فا�جدار5)  و�بوح   .  و�تواصل  غ  ِ
ّ
وُ�بل د  ِ

ّ
ُيخل

اختالف   رغم  اإلسمن�ي،  ل�جدار  التقليدية  الوظائف  تلك  عن  يخرج  ال  املعاصر  اإللك��و�ي  ا�جدار  ولعل  وُيعلن، 

طبيع��ما. وملا �انت الغرافيتيا متعددة األش�ال واملقاصد، فقد وظف مبدعو هذا الفن �� الزمن ال�ورو�ي خطابات 

إحدى تجليا��ا، مستثمر�ن الثورة الرقمية �� ترو�ج هذا ا�خطاب، �� ظل ا�حجر الص��  متعددة، لعل ال�خر�ة  

 الذي فرضتھ الدول.

�ش�� �لمة ال�خر�ة �� دالل��ا امل�جمية إ�� ا�خضوع والذل يقول ابن منظور �� لسان العرب " �ِخر  :  ب ـ ال�خر�ة 

را وُ�خرا بالضم، وُ�خرة وِ�خ 
َ

 وَم�خ
ً
را

َ
ر�ة: هزئ بھ... و�� ا�حديث: أ��خُر م�ي ... أي أ�س��ِزُئ  منھ و�ھ �خرا وَ�خ

لتُھ"
ّ
وذل قهرتھ  أي  رتھ  �خَّ و�قال:  الناس...  من  ��خر   :

ٌ
َرة

َ
ُ�خ ورجل   ،

ُ
ة

َ
حك ال�ُّ  

ُ
الِ�خَرة �لمة 6�ي،  تدل  كما   .

ال�لمة مرادفة للشعور بأفضلية وتم�� الذات عن األ 7ال�خر�ة ع�� االحتقار واالستذالل أما . يبدو أن هذه  غيار. 

" فمصط�ح  أكسفورد  فال�لمات Lronyقاموس  ظاهره  ليس  باطنھ  القول،  أش�ال  من  ش�ل  أنھ  ع��  إليھ  ينظر   "

املستخدمة تحمل �عب��ات مغايرة للمنطوق، فاملدح يخفي الذم وال�جاء، كما �ع�ي التخفي تحت مظهر مخادع، أو 

ل يوظفھ  الذي  السقراطي  السؤال  كنموذج  والتظاهر،  خصمھاالدعاء  حجة  امل�جمية 8دحض  الداللة  أن  يبدو   .

الغر�ية للفظة �خر�ة �ع�ي التوظيف املراوغ اللغة، عن طر�ق قلب داللة ال�لمات، وخلق تناقضات ومفارقات ��  

 .9املع�ى. أو ما �سميھ عالم النفس سيغموند فرو�د بالتقديم بالضد

 
4 - Umberto Eco : le Signe, Ed, Labor,1988, P, 176. 
5 - Brassaï : Graffiti, Ed, Flammarion, 1993, P, 20. 

 . 353ـ 352، ص1990، دار صادر، ب��وت، 12، ا�جلد  لسان العربـ أبو الفضل جما الدين محمد بن مكرم بن منظور،  6
بن  7 أحمد  ا�حسن  أبو  ب��وت،    ـ  العر�ي،  ال��اث  إحياء  دار  أصالن،  محمد  وفاطمة  مرعب  عوض  محمد  تحقيق  اللغة،  مقاييس  م�جم  ،  2001فارس: 

 .487ص
8 - The Shorter Oxford English Dictionary on historical principles, prepared by William Little, H.W. Fowler and Jessie Coulson ; revised 

and edited by C.T. Onions, Oxford at the clarrendon press, 1956, P, 26. 
9 - Sigmund Freud. Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, Trad. de l'allemand (Autriche) par Denis Messier, Gallimard, 

Paris, 1979, P, 117. 
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�ستعمل   التعب��،  طرق  من  "طر�قة  ف�ي  اصطالحا  يقصده أما  ما  عكس  إ��  املع�ى  تقلب  ألفاظا  ال�خص  ف��ا 

إل��ا وعرفها فنان موهوب  ال�ي إن فطن  أو األخطاء  الف�اهة �عرض السلوك املعوج  املت�لم، و�� صورة من صور 

 . 10تمام املعرفة، وأحسن عرضها، ت�ون حينئذ �� يده سالحا مميتا"

اخر قد من هنا فال�خر�ة تمثل أسلو�ا �عب��يا أقرب إ�� است �جان فعل ما أو ظاهرة ما أو موقف ما. وال�خص السَّ

ف�اهيا   خطابا  يوظف  قد  أو  الرفض.  أو  االنتقاص  أو  التحق��  ع��  دالة  �عب��ات  يتضمن  ��كميا،  خطابا  يختار 

��خر من ا�حياة ونقائصها أو يخرج عن املألوف، بطر�قة تحضر ف��ا الطرافة والب�جة وال�حك، دون أن �ع�ي 

أن   ��  ذلك  سواء  ال�خر�ة  إن  البناء.  النقد  خطابھ  يتضمن  واملقوم،  املص�ح  الساخر  بل  الغاية،  هو  اإل�حاك 

والنقائص  وا�حماقات  للرذائل  االنتقاد  أساس  ع��  يقوم   " ثقافيا  خطابا  تبقى  ال��ك�ي  �عدها  أو  الف�ا��  �عدها 

راقبة لها تجري هنا من خالل وسائل وأساليب اإل�سانية، الفردية م��ا وا�جمعية، كما لو �انت عملية الرصد، أو امل

خاصة �� ال��كم عل��ا، أو التقليل من قدرها، أو جعلها مث��ة لل�حك، أو غ�� ذلك من األساليب ال�ي ي�ون الهدف 

  .11من ورا��ا محاولة التخلص من �عض ا�خصال وا�خصائص السلبية"

غ�� م حدوده  ميدان شاسع،   " ال�خر�ة  أن  الباحثون  " �ع��ف  خادعة  داخلھ  وال�لمات  بدقة،  و�عود  12وضوعة   .

: أولها، تداخل وتقارب ال�خر�ة مع ألفاظ  13صعو�ة تحديد ظاهرة ال�خر�ة �ش�ل دقيق إ�� مجموعة من األسباب

ملفهوم  را�خ  بال��  تقليد  ع��  االعتماد  باستحالة  يرتبط  ثان��ا،  والدعابة.  والف�اهة  واملفارقة  والهزل  ال�حك 

��ا، يرتبط بالتباسها ع�� مستوى القارئ إما لشفو���ا أو �حمول��ا السيميولوجية، وارتباطها بالقرائن  ال�خر�ة. ثال

ع�� حد �عب�� الفيلسوف   14واملؤشرات. وما يجعل أيضا من ال�خر�ة ميدانا واسعا �و��ا " ��يء �� قبل �ل ��يء "

 هن�ي برجسون.

التقنية  ومنعطف  ال�خر�ة  ـ  خطاب وفرت  :  ج  لتوظيف  مهمة  مساحة  املعاصر  لإل�سان  الرقمية  التقنية 

ال�خر�ة، لنقد ا�جتمع وأنظمة ا�حكم و�عض املمارسات االجتماعية والثقافية والسياسية ال�ي �عت��ها أ�حاب 

ذا النوع من ال�خر�ة الرقمية توظيفها لوسائط متعددة: �الصورة والصوت فما يم�� ه  هذا ا�خطاب غ�� مقبولة.

من  وا ال�خر�ة  الرقمية  الوسائل  مكنت  كما  ا�حاسوب.  و�رامج  والفيديو  املكتو�ة  واللغة  والرسوم  ل�ار��ات�� 

بأ�شطة   االجتما��  التواصل  ونظرا الرتباط شب�ات  والسيا��ي،  االجتما��  النقد  وسائل  ب�ن  متم��  احتالل موقع 

ال� مثلت  فقد  عموما،  الفراغ  وقت  تزجية  أش�ال  و�ل  وال��فيھ  االختالف اللعب  لتدب��  املفضلة  الصيغة  خر�ة 

ال�خر�ة  لتطور  املوضوعية  الشروط  ا�جديد  الرق�ي  املناخ  منح  فقد  االنتقادات،  ولتبادل  والفكري  السيا��ي 

 
 .13، ص1978، دار التوفيقية للطباعة، القاهرة، ال�خر�ة �� األدب العر�ي ح�ى ��اية القرن الرا�ع ال�جري ـ محمد أم�ن طھ �عمان،  10
 .51، ص2003، يناير  289لم املعرفة، عدد ، عاالف�اهة وال�حك رؤ�ة جديدةـ عبد ا�حميد شاكر،  11

12 - LE Guern Michel : Éléments pour une histoire de la notion d'ironie, Travaux du. Centre de recherches linguistiques et 

sémiologiques de Lyon. L'ironie, 1976, p. 47-59. 
، منشورات مجموعة الباحث�ن الشباب، �لية اآلداب والعلوم شعر�ة ال�خر�ة �� القصة القص��ة الوظائف التداولية ل�خطابـ محمد الزموري،    13

 . 11، ص2007اإل�سانية، مكناس،
 .13، ص1964، ترجمة سامي الدرو�ي وعبد هللا الدايم، دار اليقظة العر�ية، دمشق،ال�حكسون: ـ هن�ي برج 14
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وتحولها لش�ل جديد �ستفيد من اإلم�انات املتاحة داخل هذا السياق التكنولو�� الذي �شهد تطورات متسارعة،  

الوقت ا  �� الفا�سبوك  التعب�� ويعد  إ�� أن وسائل  الفضاءات استعماال لل�خر�ة. وتجدر اإلشارة  أك��  لراهن من 

النص األد�ي وتتوفر ع�� مم��ات جمالية   �� تلك املوجودة  التقنية، ال تقل أهمية عن  ال�ي حمل��ا معها  الساخرة 

 .15تطبعها بطا�ع ف�ي يجعلها جديرة بالدراسة 

ال�خر�ة توسع مجاالت االس��داف والنقد، وأصبح من املمكن ممارسة    �حيح أن الثورة الرقمية ساهمت �� جعل

ال�خر�ة بحر�ة أك��، �� ظل اخ��اق ا�حدوج ا�جغرافية وعوملة استعماالت التكنولوجية. وهو ما سمح بخلق تراكم 

حضارها هائل من املنشورات الساخرة املوزعة ع�� مواقع إلك��ونية مختلفة، سمحت بتوفر املعلومة ووسائل است

 بالصورة والصوت والفيديو والنص املكتوب. 

لكن باملقابل �ع��ض ال�خر�ة الرقمية عوائق، لعل من بي��ا، أن مواقع التواصل االجتما�� وما تروج لھ من نقد ال  

للواقع،   ونقد وتحليل  عن مقاومة  التعب��   �� دوره منحصرا  يبقى  بحيث  الواقع،  دائما ع�� أرض  يتحقق  يمتد وال 

ر�ما  فأثر  أن  إ��  إضافة  الواقع.  أرض  ع��  السيا��ي  الفعل  ع��  الواق��  إ��  االف��ا��ي  بانتقال  مشروطا  يبقى  ه 

كب��ة،   (حر�ة  االف��ا��ي  السلوك  ب�ن  شرخا  أحيانا  يخلق  االلك��ونية،  ال�خر�ة  رواد  لدى  ال�خصية  ازدواجية 

الواق�� والفع�� لل�خص، أي أننا أمام سؤال وأقنعة، واخفاء الهو�ة، و�عدد ا�حسابات االلك��ونية...) والسلوك  

 .16هل يفكر رواد األن��نيت بنفس الطر�قة ال�ي يفكرون ��ا �� الواقع الفع�� 

والكتابات  الصور  العديد من  انتشار ف��وس �ورونا، مناسبة إلنتاج  ال�ي فرضها  الص��  ا�حجر  لقد ش�لت ف��ة 

ا�حدث مع هذا  تفاعلت �ش�ل ساخر  ال�ي  وتقاسما الغرافيتية  تداوال  االجتما��  التواصل  شب�ات  ؛ فقد شهدت 

لهذه اإلنتاجات ال�ي جعلت من ال�خر�ة خطابا نقديا موجها ملساءلة أسباب انتشار ا�جائحة، وأثارها، ومظاهرها،  

وطرق مواجه��ا من طرف مختلف الفاعل�ن سواء م��م السيا��ي أو الدي�ي أو اإلقتصادي أو الثقا��. وهذا مؤشر 

االنتقال الذي حصل ع�� مستوى النص الساخر، حيث انتقل من النص املكتوب إ�� النص الرق�ي، وسنقدم ع��  

 فيما سيأ�ي �عض النماذج الغرافيتية ال�ي تؤكد ذلك. 

افيتية ساخرة �� زمن الكورونا  2  ـ نماذج غر

�وفيد   جائحة  ظل   �� ظهرت  ال�ي  والفكر�ة  الفنية  االبداعات  ب�ن  من  اإل 19لعل  نجد  بأنواعھ ،  الغرافي�ي  بداع 

اختلفت   و�ن  ساخر،  بميسم  صبغت  ال�ي  ا�جدار�ة  الرسومات  �عض  نقدم  أن  هنا  و��منا  وحواملھ،  وأساليبھ 

  .17مقاصدها وطرقها واس��اتيجيا��ا، لكن ما يوحدها هو موضوع ف��وس �ورونا املستجد 

ا�حياة وال�خر�ة من املوت   أ  ب�ن ال�خر�ة من  الو�اء  افيتيا  املسار  :  ـ غر املوت موضوع بحث ع��  ل سؤال 
ّ
ش�

الفالسفة  تأمالت   �� حاضرا  �ان  بل  ا�جنائز�ة،  الطقوس  �حظات   �� فقط  ليس  اال�سانية،  للمجتمعات  التار��� 

 
 .13-12، ص2014، دار أ�ي رقراق للطباعة والنشر، ال�خر�ة �� الثقافة الرقميةمحمد مفضل،  - 15
 .169-168، نفس املرجع، صال�خر�ة �� الثقافة الرقميةمحمد مفضل،  - 16
ى. ع�� إن امل�ن الغرافي�ي الذي اتخذناه نموذجا للقراءة �� هذه الورقة، جمعناه من صفحات ومواقع إلك��ونية سنش�� إ�� مصدر �ل نموذج ع�� حد  -17

 أن هذه القراءة ال تد�� االنطالق من خلفية نظر�ة محددة، بقدرما �� تأو�ل انطبا�� من ب�ن تأو�الت أخرى.
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(املوت ��  1

   �ل م�ان)

 

ودراسات العلماء، كما ظل حاضرا �� األعمال الفنية واألدبية. و�الرجوع إ�� �عض األعمال الغرافيتية ال�ي أنتجت 

، نكتشف أن �عض رسامي هذا اللون الف�ي �� تفاعلهم اإلبدا�� مع ا�جائحة من زاو�ة �خر�ة، �� الزمن ال�ورو�ي

  .
ً
 هم ضمنيا يواجهون املوت والفناء ضدا ع�� سطوة ف��وس ال متناه �� الصغر، ي��بص با�حياة، ليجعلها عدما

، ليقيم �� شوارع العالم املقفرة، متتبع املنتج التشكي�� �� هذه السنة سيتب�ن لھ أن خطاب الغرافيتيا عاد بقوة

�سبب ا�حجر الص�� الذي فرض ع�� البشر�ة �� ظّل ا�جائحة. رسومات شاخصة بأحجام فارعة وألوان صارخة. 

مثل  املدن  تبدو شوارع  ا�خالية.  الشوارع  جدران  تتسلق  و��  �ورونا،  زمن   �� الغرافي�ي  أعمال  أمامنا  تمثل  هكذا 

آ أمامنا  ع��  كتالوغ مفتوح، �عرض  الرسم  تتبع  و�ؤكد  الضار�ة.  األزمة  ألهمتھ  الغرافي�ي، وقد  فنان  أبدعھ  ما  خر 

ا�جدران، من خالل مصّنفات تار�خ الفن، منذ رسومات اإل�سان داخل الكهوف، ح�ى غرافيتيا الشوارع، أن هذا 

 .18� ا�خلودالفن غالبا ما يتخذ شكال من أش�ال املقاومة، ونزوعا نحو البقاء، وتوقيعا ع�� الرغبة �

فحضور قضية املوت �� امل�ن الغرافي�ي يذكرنا بموقف الفيلسوف سارتر، الذي اعت�� املوت ليس أبدا ذلك الذي  

يمنح املع�ى ل�حياة. وانما هو ع�� العكس من ذلك فهو الذي يحرم ا�حياة بالفعل من �ل مغزى. و�ذا �ان علينا ان 

 � وتفقد  املع�ى  من  ستخلو  حياتنا  فإن  الوجود.  نموت  من  ضر��ن  لھ  املع�ى  ��ذا  اإل�سا�ي  الوجود  إن  قيمة.  ل 

اما  حر�ة.  او  تطور  او  لنشاط  فيھ  أثر  ال  الذي  ا�حدد  املوضو��  العالم  اي  االشياء  عالم  وهو  ذاتھ   �� الوجود 

قوان�ن  ا��  �ستند  وال  ا�حر  النشاط  ع��  �عتمد  الذي  اال�سا�ي  الوجود  فهو  ذاتھ  أجل  من  او  لذاتھ  الوجود 

�وفيد    .موضوعية فجائحة  هنا  العدم    19من  مضمار   �� اإل�سانية  ستدخل  أل��ا  الثا�ي،  الوجود  لهذا  ��ديد 

والعبث. من هنا يدعو سارتر اال�سان بما هو مشروع بأن "يتجاوز دائما الوضعية ال�ي يوجد ف��ا و�حددها بالتعا�� 

 .19ا�حركة"ل�ي يتموضع بواسطة الشغل والفعل أو 

 20  1جدار�ة  

 

 

 

 

 

 

اللع�ي"   اللطيف  و�لغة عبد  ا��ا  زاو�ة فنية، كما  �� مناولة املرض من  انخراط وجودي وجما��  الو�اء  إن غرافيتيا 

" الصامتة  اإليديولوجية  العلم 21التعب��ات  تصورات  عن  �عيدا  املؤس��ي،  الهامش  من  قادمة  أل��ا  صامتة   .

ساعة،   24ومؤسسات األنظمة النيولي��الية القائمة ع�� لغة األرقام واإلحصائيات (عدد اإلصابات املؤكدة خالل  

 
 .28، تصدر عن مركز العرب للنشر، لندن، ص2020يونيو  65، مجلة ا�جديد، العدد تت�لم ا�جدرانـ مخلص الصغ��،   18

19 - Jean-Paul Sartre : Critique de la Raison dialectique, Gallimard, 1960, P, 95. 
 .2020أبر�ل  16 يوم  / https://www.alaraby.co.ukالصورة �� أحد شوار الهند، �شرها موقع  20
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(الطبيبة  2

  السو�رمان)

، املعدل  عدد الوفيات، عدد ا�حاالت ا�حرجة، عدد ا�حاالت النشطة، العدد اإلجما�� لإلصابات منذ بداية الو�اء

 ال��اك�ي، البؤرة، ا�حاالت املستبعدة، عدد أيام حضانة ف��وس، عدد ا�خالط�ن...). 

 ) الغرافي�ي  (Graffiteur eLفال�خص  واملونوغرام  والرموز  واأليقونات  األلوان  و�لغة   (Monogramme(22 

��  Calligraphique (24) وال�اليغرا�� (Calligramme(   23وال�اليغرام الذي أدخل  ينخرط  ا�جلل،  تأر�خ هذا ا�حدث 

  �� عشش  رعبا  دائما،  رعبا  �عيش  اليوم  أصبحنا  "لقد  املوت.  من  واالق��اب  والتيھ  الضياع  عوالم   �� البشر�ة 

النفوس، إنھ ا�خوف من املوت ا�جما��، فبعد أن �ان املوت وضعا طبيعيا �� الكينونة وم�ونا أساسيا لها، أصبح 

لوجود اإل�سا�ي بل أك�� من ذلك أصبح ��دد وجود العالم بأسره. أصبحنا اليوم �شعر  اليوم عدوا خط��ا ��دد ا

)، إنھ شبح ف��وس �ورونا الذي اقتحم العالم بأسره دون أن يف�ح لنا 1بالهلع أمام شبح املوت املنتظر (ا�جدار�ة 

ض حرب  إ��ا  منھ.  وا�حذر  ا�حيطة  وأخذ  لھ  االستعداد  ح�ى  أو  رفضھ  أو  لقبولھ  صنعھ  مجاال  مجهول  عدو  د 

الكينونة"  حقيقة  ملع�ى  منھ  تجاهال  ولكن  جهال  ليس  بيده،  خيار  .25اإل�سان  أمام  الدول  يضع  املوقف  هذا  إنا 

 ضرورة تطو�ر مجال البحث العل�ي، وخاصة �� ا�جتمعات ال�ي ظل ف��ا هذا ا�جال مغيبا أو مقصيا.

ــــ  يتبدى الغرافي�ي �� خضم عاصفة ا�جائحة املتفق علميا   مثل مقاوم أعزل يواجھ املوت    19ع�� �سمي��ا �وفيد 

 �� عملھ  ع 
ّ
يوق أن  دون  �غادر  الغرافي�ي،  مبدع  نفسھ،  الفنان  ح�ى  املعركة.  ساحة  ا�جميع  غادر  �عدما  بمفرده، 

عداد   �� مبدعيھ  جل  ظل  الغرافي�ي،  تار�خ  فع��  و�شارة.  رمزا  التوقيع  ي�ون  ما  فغالبا  عھ 
ّ
وق إذا  وح�ى  الغالب، 

 لفنان�ن ا�جهول�ن. بينما يبقى الغرافي�ي، وهو يتشبث بجدران ال�ون، مثل حال الشاعر الفلسطي�ي محمود  ا

 . 26درويش، وهو يردد جملتھ الشعر�ة الشه��ة "وحدي أدافع عن جدار ليس ��"

 

 

 

 

 

 

 
 .5، ص1985، منشورات الثقافة ا�جديدة، قصائد تحت الكمامة (املقدمة) ـ عبد اللطيف اللع�ي،  21
�ش�ل ـ جاء �� القاموس الفر���ي أن املنوغرام هو "رقم أو عدد م�ون من ا�حرف األول لالسم أو من تجميع مجموعة من ا�حروف األو�� السم �ع�ي    22

 أنظر:  أو طا�ع واحد" أي ا�جمع ب�ن حرف�ن أو أك�� من حروف اللغة �ش�ل متداخل لتشكيل رمز واحد. متشابك و�� صورة واحدة

- Le Petit Robert de la langue française, paris,1994, P,1432.  
ال�لمات. فقد استخدمھ   ـ مزج 23 املع�ى بواسطة  يبحث عن نفس  الذي  بال�لمات، والتشكيل  املع�ى  الذي يبحث عن  الشعر  ب�ن  والتقاء ف�ي مضاعف 

 ". برج إيفيل) �� قصيدتھ "1918-1880سابقا الشاعر الفر���ي غيوم أبولوني�� (
 جاهزة واملصنوعة مسبقا كما هو األمر �� ا�حاسوب.ـ الكتابة بخط اليد، �� ح�ن أن التيبوجرا�� هو ا�حروف وال�لمات ا� 24
ا�حياة، 25 صناعة  أم  املوت  الكينونة...صناعة  و�سيان  �ورونا  ف��وس  �سر�ي،  سليمة  la-culture.gov.dz/index.php/ar/lire-https://www.m-  ـ 

-e/2819suit   :ظهرا.  12، ع�� الساعة 2020/ 28/08تم االطالع عليھ يوم 
 .8، مرجع سابق، صا�جدران تت�لمـ مخلص الصغ��،   26

https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar/lire-la-suite/2819-
https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar/lire-la-suite/2819-
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جدار�ة 

3  

(املمرضة  

 ا�خارقة) 

 

 227جدار�ة 

ل  
ّ
ش� البطولة،لقد  عن  تقدمها  ال�ي  واملتخيالت  الشعبّية  للثقافة   

ً
تحديا ا�حا�ّ�  التقليدية   الو�اء  فال�خصيات 

يبدون  البشر�ة  مص��  ��دد  ال�ي  واألخطار  الشّر  يواجهون  الذين  األبطال  من  وغ��هم  وسبايدرمان  كسو�رمان 

قدرا��م   �ش��وننا،  مث  "ا�خارقة"شاحب�ن،  يكتفون  بل  جدوى،  أّي  تحمل  ��  ال  والتجول  الكمامات،  بوضع  لنا 

الشوارع الفارغة، فا�خطر هذه املّرة ال يحتاُج قدرة ع�� الط��ان أو �سلق األبنّية، بل يتطلب هدوء وترك��ا عاليا،  

 وتجارب مخ��ية طو�لة �ي ينجح تصنيع ال��ياق. 

 328جدار�ة 

 

 

 

 

 

 

 

ا�خارقون تبدو ساذجة أمام ما �شهده، فقدرا��م ع�� االنتقال فسينار�وهات ��اية العالم ال�ي تصدى لها األبطال  

مهارات استثنائية  أو  يتطلب قرارات  ا�حا�ّ� ال  الوضع االستثنائّي  لها، و�أن  اآلنية ال قيمة  السريع وحل املشكالت 

لضبط تدفق   أسلوب وخارقة، بل ُينتُج أبطالھ ا�خاص�ن، أولئك الذين تحولت وظائفهم ومهما��م العادّية فجأة إ�� 

والعشرون من هيمنة  ا�حادي  القرن  ما قدمھ   ساخرة، �ل 
ً
ُمفارقة أن هذا يحوي  إن�ار  يمكن  وا�حياة، وال  املوت 

رأسمالية وتقنّية وتكنولوجّية ومتخيالت عن البطل ا�خارق فشلت �� التنبؤ با�حل �� حال حصول و�اء عاملّي، فال 

�م �عملون بصمت ولساعات طو�لة، ال �عرف أوجههم وال أسماءهم،  جندّي خارقا، بل أطباء بمعاطفهم �� مخت��ا�

وهذا ما نراه �� أعمال الغرافي�ي ال�ي يختفي ف��ا وجھ الطبيب و�تحول زي البطل إ�� تنكر خار�ّ� يختفي وراءه زي 

ال�� ). فالطبيب يقدم نفسھ كسو�رمان حقيقي وليس من صناعة أو متخيل قادم من ده3و2(ا�جدار�ة  ،29الطبيب

انتص  ذلك  و��  السينمائي ر هوليود،  الزمن  إ��  تنت�ي  �انت  و�ن  ح�ى  وا�خرافة،  األسطورة  ع��  العلم  لثقافة  ا 

للطبيبة   البيضاء  بالوزرة  و�أ�ي  العل�ي.  والبحـث  املعرفة  يق�ن  إال  مخاوفھ  من  يقلل  لن  فالاليق�ن  املعاصر. 

 س �ورونا املستجد. الذي حملھ ف��و  واملمـرضة، فـي مواجهة الغـموض السوداوي 

 

 
، وترتدي حرف «س» املع�� عن البطل ا�خارق سو�ر مان، واملنشور اللوحة    27

ً
 واقيا

ً
ة  الفنان األملا�ي �اي أوزي هولغموث، لوحة عن ممرضة ترتدي قناعا

 / https://aawsat.com 2020غشت  15، تم االطالع عل��ا يوم 2020أبر�ل  21الثالثاء ع�� موقع جر�دة الشرق األوسط  يوم 
 نفس املرجع.  28

 . 8، تصدر عن مركز العرب للنشر، لندن، ص2020يونيو  65، مجلة ا�جديد، العدد ال أحد هنا وال هناك ـ عمار املأمون،  29
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  4جدار�ة 

(قلق  

 الاليق�ن)) 

 

 430جدار�ة 

 

 

 

 

 

 

 

الروابط االجتماعية، فخلت   �� الص��، وأحدث تحوال فجائيا  ا�حجر  هكذا فرض ف��وس �ورونا ع�� اإل�سانية 

الرسالة دخل الناس إ�� بيو��م، وخرج الفنان ليحتل الشوارع، ألن الغرافيتيا ال ت�ون قو�ة  و   الشوارع من الناس،

الناس، وخوفهم الذي يؤججھ االعالم الرس�ي، ع�� بالغات  وا�خطاب إال �� فضاء مفتوح، �ي �ع�� عن هواجس 

) ال�ي دخل ف��ا مجتمع ا�جائحة،  3إن حالة الآليق�ن (ا�جدار�ة  ومعطيات و�حصائيات و�رامج ولقاءات وحوارات...

الغرافي الفنان  الشوارع، جعلت  ال�ي مست  ا�خواء  بتوقيع رسومات جدار�ة  وحالة  التا��  الف��وس  �ي ��خر من 

 متوجهة إ�� "الالمتلقي" الذي سكن ب�ن جدران املنازل مكرها ال مخ��ا. 

أما املوت"  منحن  "�غ��  الوحيد 31مقولة  سبيلنا  ُ�عد  قلق  لكنھ  واملوت،  الفناء  قلق  يحفھ  اإل�سا�ي  فالوجود   ،

من   وجود  أنھ  وهو  وجودنا،  حقيقة  عن  هايدجرللكشف  بتعب��  املوت،  مش���ا 32أجل  �ورونا  جائحة  صارت   .

إ�سانيا، يطرق رع��ا �ل ا�جغرافيات واألجناس واللغات واألعمار والطبقات، وهنا ت��ز أهمية املنتج الف�ي �� قدرتھ  

��ى ال�ي  ع�� إبقاء اال�سان من زاو�ة إبداعية ساخرة، �ائنا جماليا وأخالقيا، �� ظل مخالب املوت والرعب والفو 

أسباب  توافر  ع��  بحضورها  تدل  ال�ي   �� الذاتية  "النعم  أن  �حيح  وا�جوائح.  واألزمات  األمراض  تحد��ا  قد 

ومن   السليم.  وا�جسم  املرحة  والنفس  الرائق  واملزاج  الراجح  والعقل  النبيل  الطبع  و�شمل  السعادة،  وموجبات 

، 33اث وراء النعم ا�خارجية ومظاهر الشرف واأل��ة" أوجب الواجبات علينا أن نصون هذه النعم وننم��ا بدل الله

فكم من محن وأزمات �انت منعطفا قو�ا �� مسار ا�جتمعات، وح�ى ولو �خرت م��ا، فإن دروسا وع��ا تتعلمها، 

لعل أهمها، الو�� بقيمة اال�سان. ف�حظة جائحة �ورونا أبانت أننا أمام "صورة جديدة بدأت تت�ون عن املوت: إنھ 

 .34القذر، املوت الذي يخفى، وهو يخفى ألنھ قذر وو�خ"  املوت

 
30 COVID-19 graffiti in Kibera slum, Kenya. Image by Henry Owino. Kenya, 2020. 

https://pulitzercenter.org/reporting/their-own-hands-kibera-kenyas-largest-slum-tames-covid-19 

31 - Alfred Fabre-Luce : La Mort a changé, Ed, Gallimard, Paris, 1966. 
 .14، ص1980، تموز 3، مجلة الفكر العر�ي املعاصر، عدد مارتن هايدغر والكينونةـ مطاع الصفدي،   32
 . 167، ص2006، دار املعرفة، بناء الكون ومص�� اإل�سانـ هشام طالب:  33

34 - Alfred Fabre-Luce : La Mort a changé, op, cit, p, 279. 
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ـ غر  السياسية:  ب  الو�اء وال�خر�ة  ا�جغرافيات  افيتيا  جميع   �� انتشر  الذي  املستجد  و�اء �ورونا  ل ظهور 
ّ
ش�

موضوع تفك�� ورأي، من طرف املفكر�ن واملبدع�ن، بل وح�ى من طرف عامة الناس، ولعل طرح أسئلة من قبيل:  

و�اء طبي�� أم مصنع؟ هل هو حقيقة أم إشاعة؟ هو نوع من االنخراط �� محاولة تفس�� ما يحدث �� هل هذا ال

والفن،   واالقتصاد،  والقانون،  والسياسة،  التار�خ،  من  ومفهمات،  تحليالت  استدعاء  ع��  والعباد،  األوطان 

 �حتديات املعرفية. والسوسيولوجيا، واألن��و�ولوجيا، وعلم النفس، والطب، والفلسفة، وغ��ها من ا 

وهم   ا�جدار�ات  لفنا�ي  الفتا  حضورا  ��جل  والغامض،  املركب  النقاش  هذا   �� الغرافيتيا  مساهمة  إ��  و�الرجوع 

ون عن رؤ���م، و�و�حون جدران الشوارع وممرات وأنفاق القطارات بمواقفهم، و�خلدون بخيالهم ما 
ّ
يبصمون بالل

�� زمن جائحة �ورونا، للتلقي  و�� ذلك إشا  يجري  أثر  إ��ا  بل  تتحدد فقط بقول منطوق،  ال�خر�ة ال  أن  رة ع�� 

رقم  35أيضا (فا�جدار�ة  عالم 4.  لقواعد  محتمل  جذري  بتغي��  رت 
ّ

�ش ال�ي  ا�خطابات  أن  خاللها  من  نقرأ  مثال،   (

األ�شطة  جديد، تفتقد ل�حّجية واملصداقية، " فباستثناء تنويع وتقص�� سالسل التور�د والتمو�ن املرتبطة ببعض  

�عضها،  توط�ن  إعادة  أو  الطبية  واألجهزة  األدو�ة  صناعة  مثل  الص��،  باألمن  مباشر  ارتباط  لها  ال�ي  الصناعية 

ستعود األمور إ�� أصلها الطبي��. ومن ثمة، ف�ل ��يء سيعود، �� اعتقادنا، ملا �ان عليھ قبل ظهور ا�جائحة، سواء 

أو التوازنات ا�جيوـــ س��اتيجية أو التقسيم الدو�� للعمل أو العالقات  ع�� مستوى املد العوملي أو العالقات الدولية

أو عالقات  أنظمة ا�حكم وا�ح�امة،  أو  العمومية،  السياسات  أو  الو�� اإلي�ولو��،  أو  ب�ن ا�جنس�ن  االجتماعية 

 . 36القوة االجتماعية، أو آليات توزيع ال��وة والسلطة والرأسمال الثقا�� والرمزي"

ستنق��ي   يبدو الظاهرة  ال��وي،ألن  إ��  اإل�سان  تـدفـع  أن  ينب��  تفس��ات،  مـن  أفـرزتھ  وما  كـورونا،  �حـظة  أن 

من   ذواتنا  نقد 
ُ
ن ح�ى  الذا�ي  النقد  حس  فينا  توقظ  أن  فيجب  ستخلفها،  ال�ي  الصدمة  أما  الظواهر  من  كغ��ها 

 . 37ونا �� العمق عطل أخال�� أصاب صميم الفهم اإل�سا�ي الغر�ة ال�ي خلف��ا ا�جائحة، ف�ور 

  جدار�ة  538

 

 

 

 

 

 
35 - Simone Licointe, «Humour: Ironie,» Langue Français, vol. 103, no. 1 (Septembre 1994); Linda Hutecheon, 

«Ironie et parole: stratégie et structure» Poétique, no. 36 )1978( , P,105. 
 .116، ص2020، مطبعة الر�اط نت، الر�اط، ا�حمل ال�اذب  19عالم ما �عد كوفيد ــــ  شهبار،ـ خالد  36
العقل اإل�سا�يـ مش�� باسل عون،   37 ت�امل الكورونا واست��اضات  أزمنة �ورونا"، منشورات مركز  �� فهم  للمؤرخ  ا�جما��" أي دور  املؤلف  ، ضمن 

 .176، ص2020طبعة األو�� للدراسات واألبحاث، مطبعة قرطبة، أ�ادير، ال 
38  Berlin grafitti, April 2020. Jan Scheunert/PA. All rights reserved. https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/what-kind-post-

corona-world-do-we-europeans-want/ 

  5جدار�ة

(صراع أم  

 تقارب)
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اقبة  6جدار�ة  (مر

املشهد من خلف 

 ا�جدران) 

االستدالل  يضّعف  تجر�د  داخلها  من  ال�خر�ة  مفهوم  وحضور  وقراءات.  خطابات  حمالة  الو�اء  غرافيتيا  إن 

وع�� هذا األساس، فما تقدمھ جدار�ة الو�اء ليس منتوجا فنيا مفصوال عن العالم اإل�سا�ي، ألن املع�ى   .39عليھ

وع�ن    املبثوث �� تفاصيلها ال يوجد �� الواقع وال �سكن ا�جدار االسمن�ي أو اإللك��و�ي، بل املع�ى �� ع�ن املشاهد،

لتحو  املباشرة  وظيف��ا  اللوحة  عن  تن�ع  ال�ي   �� واال��زام املشهد  واالنتظار  واملراقبة  التوجس  من  حاالت:  إ��  لها 

). فا�جدار الذي نطل من خاللھ ع�� العالم ونحن مقنعون بكمامة، ليس شيئا  5والعزلة والصمت (ا�جدار�ة رقم  

 .40ماديا معزوال،" فالتحديدات الفضائية �ش�ل كنھ ال��يء، إ��ا �ش�ل املع�ى الوحيد املمكن لل��يء �� ذاتھ" 

ن هنا فالرأس املطل من ا�جدار�ة ليس معطى �شكي�� تصف نالمحھ يد الرسام فقط، بل هو �حظة ساخرة إ��  م 

ط وفق مبدأ "   ض وُ�نمَّ ما وصلت إليھ صورة اال�سان املعاصر. من هنا يمكن القول أن ا�جسد ال�ورو�ي أصبح ُيروَّ

�ورو  جائحة  ظل   �� ا�جسدي".  التباعد   " وقاعدة   ،" األمان  بل مسافة  ف��يقية  عناصر  مجرد  ا�جسد  �عد  لم  نا 

بلغة   النف��ي،  والتحليل  واالقتصادي  واإلعالمي  واالجتما��  والعل�ي  والط�ي  السيا��ي  للتوظيف  بؤرة  أصبح 

 . 41كر�ماص "خاضع للتنويعات األن��و�ولوجية" 

 42 6جدار�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 :43املتا�عة الغرافيتية ألزمة �ورونا، يمكن القول أن خطا��ا التواص�� الساخر تحضر فيھ العوامل اآلتية �� سياق  

ال�خص  بھ،  تراها  الذي  الش�ل  عن  مختلفة  ف��ا  توجد  ال�ي  الوضعية  تماما  تجهل  ال�ي  ال�حية  األول،  العامل 

ا�جديد (جدار�ة رقم   الشيطان  يرتبط6املهدد من  الثا�ي،  العامل  �� اآلن    ).  الذي يرى و�حكم  الساخر،  باملالحظ 

رقم   (جدار�ة  برسام  األمر  يتعلق  وهنا  ال�حية،  إ��  بالنسبة  الوضعية  تمثلھ  الذي  املظهر  بحسب  أما 6نفسھ   .(

العامل الثالث، ف��تبط بال�حية ا�حتملة، ال�ي تضاف إ�� ال�حية األو��، بل �حايا أخرى، كما �علق األرقام عن  

متص  �ش�ل  لوقف ذلك  حلوال  يجدوا  لم  املستجد)،  �ورونا  (ف��وس  ا�جديد  الشيطان  فأ�حاب  ومستمر.  اعد 

مناعة القطيع". و�� نوع من السلطة ال�ي تروم تجديد سلوك �ي غ�� الدعوة إ�� التمسك بخطة " الزحف الشيطا

 
39 - D. Sperber et D. Wilson : Les ironies comme mentions, Poétique 36,November 1978, P,478. 
40 - Maurice Merleau- Ponty : Phénoménologie de la perception, Ed, Gallimard, 1945, P, 173. 
41 - Algirdas Julien Greimas : Du sens: essais sémiotiques , Ed , Seuil, Paris, 1970, p ,52. 
42 https://indianexpress.com/photos/trending-gallery/coronavirus-inspired-murals-and-public-art-from-across-the-world-6356193/3/. 

43 - D. C. Muecke, Analyses en Ironie, Poétique, 36, novembre 1978, p. 478. 
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جدار�ة 

(الشر  7

  املتجدد) 

الضبط والتأديب واملراقبة كما حددها ميشيل فو�و. ألن السلطة �� تقديره" حاضرة �� �ل م�ان، ولكن ليس أل��ا 

 تتمتع بقدرة جبارة ع�� ضم �ل ��يء تحت وحد��ا ال�ي ال تقهر، و�نما أل��ا تتولد، �ل �حظة، عند �ل نقطة، أو

باألو��، �� عالقة نقطة بأخرى. و�ذا �انت السلطة حالة �� �ل م�ان، فليس أل��ا �شمل �ل ��يء و�نما أل��ا تأ�ي من  

 . 44�ل صوب" 

إ�� مقاومة ا�حاضر ع�� حد �عب��  فعدم قدرتنا ع�� االنفالت من أغالل ومخاطر مجتمع املراقبة، مرده افتقارنا 

غ��
ُ
� التأديبية  فالسلطة  دولوز.  عقالني��ا   جيل  تجديد  إ��  مدعوة  ف�ي  مستمر،  �ش�ل  اشتغالها  وطرق  آليا��ا 

العلمية واالقتصادية والسياسية، ليس فقط ��دف ترو�ض وتأديب اإل�سان والثقافة، بل أيضا لتجر�ب نفسها  

البشري (جدار�ة   الوجود   �� انتشار شرها  ال7ومدى صمود  ا�جال  السلطة ليست متعالية عن  أن  �ع�ي  �ي ). مما 

تمارس فيھ، بل �� محايثة لھ،" وليست األجهزة ا�خاصة وحدها ال�ي تجد أصلها �� الدولة، و�� الوقت ذاتھ طرق 

القطاعات  ح�ى  بل  تأسيسها،  أو  إ�شا��ا  من  أك��  بحماي��ا  تكتفي  أو  وتراق��ا،  الدولة  عل��ا  تصادق  وممارسات 

 .45بجهاز الدولة" املرتبطة بوضوح 

              47 7جدار�ة                                                                                      646جدار�ة  

  

 

 

 

 

 

 

 

�عتقد بحدوث هذا  أظهرت ا�جائحة أن النخب ا�حاكمة لن تتخ�� عن مصا�حها ومواقعها وامتيازا��ا، فواهم من  

، فاألو�� تحرص �شدة ع�� نظافة يدها، لك��ا 48الو��، وهنا نحتاج إ�� التمي�� ب�ن صنف�ن من القيادة السياسية

ولناه�ي  الفساد  لقوى  التصدي  أجل  من  حضورها  �ستد��  ال�ي  ال�حظة  و��  ا�حقيقة،  طر�ق  منتصف   �� تقف 

بإدا وا�جهر  العميقة  الدولة  ولرموز  العام،  وهذه املال  الوسط،  العصا من  وتمسك  ا�حلول  أنصاف  تفضل  ن��م، 

 
 .1985ــ  1984، 33املعاصر، العدد ، ترجمة عبد السالم بنعبد العا��، الفكر العر�ي نظام ا�خطابـ ميشيل فو�و،  44
 . 32ــ 31، ص.ص 1987، املركز الثقا�� العر�ي، ب��وت/لبنان، الدار البيضاء/ املغرب، املعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكوـ جيل دولوز،  45
بمنطقةل اللوحة    46 برودواي  شوارع  أحد  من  زاو�ة   �� جدار�ة  لوحة  رسم  غوزا"   إر�ك   " األمر��ي  شب��ا    برو�ل�ن  لفنان  املستجد  �ورونا  ف��وس  تصور 

 .17/08/2020تم االطالع عل��ا يوم:   /https://www.aljazeera.net/news/artsبالشيطان،  اللوحة منشورة ع�� موقع  
إ  47  �� رسمها  األسمر،  عز�ز  السوري  الغرافي�ي  للرسام  موقع  اللوحة  من  رفعها  تم  يوم     independentarabiaدلب،  املنشورة     2020أبر�ل    13و 

https://www.independentarabia.com/node/111036/   

 .96ص ، مرجع سابق، ا�حمل ال�اذب  19عالم ما �عد كوفيد ــــ ـ خالد شهبار،  48

جدار�ة 
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التحوالت  تصنع  ال�ي  ف�ي  الثانية،  القيادة  أما  واملقهور�ن.  ال�ادح�ن  وانتظارات  مصا�ح  �عاكس  ما  غالبا  الفئة 

ا�حقيقية، تفكر ��دوء، وتضرب �شدة، تتنفس هموم ومآ��ي املعدومون والفقراء. من هنا إذا أردنا بالفعل تحقيق 

(جدار�ة  �غ ومنتجة  فاعلة  واألمن  وال�حة  التعليم  قطاعات  فيھ  ت�ون  جديد،  اجتما��  وجود  و�ناء  حقيقي،  ي�� 

مجتمع 8 ورهانات  طموحات  تجّسد  بل  با�حلم  تكتفي  ال  منظمة،  واجتماعية  سياسية  قوى  وجود  إ��  نحتاج   ،(

   ع�� قواعد الديمقراطية والعدالة والكرامة.حدا�ي، قائم 

 49(فئات �انت �� الصفوف األمامية)8جدار�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الصورة    -  49 ا�جدار�ة،   �� اسمها  يظهر  وال�ي  سطات،  بمدينة  املد�ي  ا�جتمع  جمعيات  إحدى  تخص  هس���س،  اإللك��و�ي  املوقع  من  مأخوذة  الصورة 

 / https://www.hespress.com 2020يوليوز  1�شرت يوم 
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 مة ـ اتــخ

والندوات  الكتابات  تناسلت  حيث  والفهم،  التفس��   �� وتضار�ا  تنازعا  املستجد،  �ورونا  ف��وس  أزمة  أفرزت 

الطبيعية،  الظواهر  املعهود من  املألوف  ب�ن مقام�ن: مقام  تتأرجح  ال�ورونا ظاهرة  أن  واليق�ن   " واملؤتمرات...إ�خ. 

"وم املباغتة  الطوارئ  من  الفر�د  الغر�ب  الشارع  50قام   �� حضورها  توقيع  ع��  الغرافيتيا  راهنت  وذاك  هذا  ب�ن   .

جديرا   خطابا  تبقى  لك��ا  كذلك،  أ��ا  �حيح  اإللك��ونية.  والندوات  وا�جرائد  وا�جالت  الكتب   �� وليس  العام، 

اإل�سا�ي من ظواهر وسياسات ووقائع محلية وعوملية. لقد ركزنا  باملتا�عة، ومدخال قرائيا أث��ا ملا �عتمل �� الوجود  

�� هذه الورقة ع�� ا�جدار�ات املرسومة ع�� ا�حائط اإلسمن�ي، و�� ذلك دعوة إ�� االنفتاح ع�� غرافيتيا ا�حائط 

 اإللك��و�ي، والذي بال شك عرف إنتاجا وتداوال هائال �� الزمن ال�ورو�ي ا�جارف. 

وظ ال�ي  ال�خر�ة  ـــــإن  �وفيد  جائحة  رصد   �� الغرافيتيا  والدعابة 19ف��ا  والهزل  ال��كم  ع��  فقط  �عتمد  لم   ،

األلوان  داخل  ثاو�ة  ومعرفية،  ونفسية  وسياسية  ثقافية  مقوالت  ا�جدار�ات   �� استنفرت  بل  وال�حك، 

ال سيكتشف  الغرافي�ي،  للمنجز  ا�حصيف  والرائي  والعالمات.  واأليقونات  والرموز  أمام   والتشكيالت  أنھ  محالة 

أعمال فنية غ�� مفصولة عن سياقها الزم�ي، ومدركة لرهانات وتطلعات ما يراد لھ أن يحدث فيما أض�� �س�ى ما 

 .�عد �ورونا

شك �� أن و�اء �ورونا سيحدث �غي��ات �� الوجود االجتما�� واالقتصادي للمجتمعات، بالنظر إ�� التجر�ة ال�ي   ال

متفا �ش�ل  الدول  م��ا  حسابا��ا مرت  ستعيد  الدول  لهذه  العمومية  السياسات  أن  أيضا  شك  وال  طبعا،  وت 

واس��اتيجيا��ا ال�ي يجب أن تأخذ �� حسابا��ا مبدأ إم�انية حدوث أزمات مستقبلية. لكن أن األكيد من �ل هذا 

ال ف��ات   �� سواء  ا�حضور،  وستواصل  ا�جتمعات،  لهذه  مالزمة  ستظل  عموما  الفنية  التعب��ات  أو أن  رخاء 

األزمات، ع�� أن هذه التعب��ات لن ت�ون لها قيمة، إال إذا راهنت ع�� النقد واملساءلة، كما فعلت �عض األعمال 

   الغرافيتية ال�ي اتخذت من �ورونا موضوعا لل�خر�ة وال��كم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .168ص، مرجع سابق، الكورونا واست��اضات العقل اإل�سا�يـ مش�� باسل عون،  50
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