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 :تقديم

الذي اتخذتھ شعوب العالم السيما الشعب العر�ي للتعب�� عن املأساة ال�ي يواجهها اليوم   ا�خطاب الساخر�عت��   

وتداوال خاصة ع�� منصات   �� زمن جائحة �ورونا، أسلو�ا مفارقا ملاهية ا�حدث، فقد بات ا�خطاب األك�� رواجا

أّن �� مثل   ن م��م وح�ى العامة،التفاعل االجتما��، إال أن ذلك لم يرق للكث�� من الناس املثقف� الكث��  ففي رأي 

ح�ى   أك��  بجدية  لھ  ننظر  أن  لذا البد من  جلل،  األمر  أّن  باعتبار  عدائية،  ال�خر�ة  �عد  العصيبة  الظروف  هذه 

قائمة  يتصدر  املتعددة  بأش�الھ  ا�خطاب  النوع من  يبقى هذا  االستياءات  رغم �ل هذه  لكن  بھ،  وعيا  أك��  ن�ون 

 ا�خطابات ال�ي ع��ت عن جائحة �ورونا وتداعيا��ا.

عدة    من  الو�اء  مأساة  �عيد  حد  إ��  تالمس  أن  استطاعت  ال�ي  الساخرة  األش�ال  من  ال�ار��ات��ية  الصورة  �عد 

سياسية  وح�ى  واقتصادية  واجتماعية  نفسية  ��   جوانب  باملساهمة  أو  متفردا  توصيفا  ا�جائحة  بتوصيف  سواء 

الفردي الو��  بمحاولة    وا�جما��   �شر  ال�يأو  املريعة  النفسية  اآلثار  ب�ن   التخفيف من  املغررة  الشائعات  خلف��ا 

  تؤرق وجوده  أوساط العامة، و�ّن هذا التوجھ املفارق الذي اتخذه الفنان العر�ي للتعب�� عن هذه املأساة ال�ي باتت

 يصدع �سؤال مهم وهو:  

 ة ملوضوع "جائحة �ورونا" من خالل الفضاء الف�ي ال�ار��ات��ي؟ كيف أبرز ا�خطاب الساخر امل�ونات الداللي 

" فــ  خالل اس��دافها فئة كب��ة من ا�جتمع و�مستو�ا��ا ا�ختلفة من  وذلك العام الرأي األثر الوا�ح ع��   للصورة 

ما  أو اإلقنا�� لصا�ح  ال��ها�ي  ا�خطاب  ت�ون عن  ما  أ�عد  إ�� بالغة تخصها  أ��ا �ستجيب  الصورة  من خصائص 

و��� عوالم مرئية أو غ��  يمكن أن نصط�ح عليھ باالستمالة. تمكن الصورة من الولوج إ�� عوالم واقعية أو متخيلة،  

ل�ي أعمق ا�حاجات اإل�ساني 
ُ
ة �ا�حاجة إ�� التمثل الذا�ي وا�حاجة إ�� تمثل العالم، و���  مرئية، و�� �� �ل األحوال ت

وم��ا تتج�� أهمية   1السيطرة عليھ والتحكم فيھ تارة أو االستمتاع واالحتفاء بھ تارة أخرى"   تمثل الواقع من أجل

املقدمة الصورة  الفئة نوعية  ع��  ف��تكز  لكن   من  الهدف ع�� و  املس��دفة  االجتماعية للمتلقي،  �ان عرضها  إن 

الهدف عاما، والفئة غ�� معينة فإّن الصورة هنا ترتكز ع�� ما �ش��ك فيھ الطبيعة البشر�ة من حاجات أساسية 

المتالكها  ا�حاجات  هذه  تحقق  أن  يمك��ا  ال�ي  وحدها   �� ال�ار��ات��ية  الصورة  ولعل  و�يولوجية،  م��ا  نفسية 

الهز�� الذي هو حاجة نفسية تخفف ظروف ا�حياة   نفسھ أمام   إيجادالقاسية ح�ى يتمكن اال�سان من  ا�جانب 

   واقع أليم.

الذي   املرئي،  ا�جانب  هو  آخر  جانب  هناك  ال�ار��ات��ية  الصورة  بھ  تتسم  الذي  ال�خري  ا�جانب  إ��  باإلضافة 

 واألف�ار األحاسيس من  ومش���ا��م الناس �شواغل اتصاال   تتطلب أصبح مادة يحيا عل��ا و��ا اإل�سان املعاصر ملا"

 ا�جنو�ية أمر��ا ��  �خص  �عانيھ ما يصبح ور�ما اآلخر، البعض مع �عضهم البشر العصر قرب  لقد  واألحداث

 التلوث ،  الضوضاء من  واملعاناة اآللة  واستعمال الزي  ��  العالم يتشابھ  آسيا. قد  ��  آخر �عانيھ �خص ملا مشا��ا
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يخ��ق 2واملوت" الالمباالة،،  الفقر ،االزدحام فهو  إ�سانيا  خطابا  ي�ون  أن  ا�خطاب  من  النوع  هذا  يؤهل  مما   ،

ألن "النص املرئي تمثيل للواقع،    ا�حدود الثقافية، بل إنھ �عمل كجسر تمرر عن طر�قھ األف�ار وتن�ى بھ املعارف؛

ھ �� حقيقة األمر خلق لواقع جديد من الزمان وامل�ان، ومن ثم فإنھ يتم�� با
ّ
 أن

ّ
�حركية والتوتر وامتالك إيقاعھ إال

  ترجمان. إ��  ا�حاجة دونما اآلخر إ��  للوصول  بإم�انات ال حدود لها عموما املرئية اللغة تتصف، إذ 3" ا�خاص

يتطلب مهارة كب��ة �� عدة اختصاصات أولها إتقان فن الرسم وأ�عاده الداللية، وثان��ا   إّن فن ال�ار��ات�� خطاب 

إتقان فن ال�خر�ة؛ ألن هذا الفن ليس متاحا ل�ل من أراد أن �شتغل عليھ، فهو موهبة خاصة جدا، لذا نجد أّن 

لة ا�حقيقة ��  هم الذين يتقنون هذا الفن  
ّ
 والتقو�م والتأث�� والتغي��، النقد  غايتھ ،املغايرةتقوم ع��  ف�ي   قليلة ق

�ى  ال
ّ
ال  تحفها  مهمة ف�ي   �ان؛ألي   تتأ ع��   خوضي  ا�خاطر،  القدرة  مع  الرسم   �� مهارة  لھ  �انت  من   

ّ
إال غمارها 

�عا�جها  ال�ي  املواضيع  األحيان  غالب  ففي  مقاصده،  يدرك  ح�ى  الداللية  واإلشارات  الرموز  ظل  تحت  التخفي 

ط عل��ا عدسة الرقابةال�ار��
َ
ومع �ل هذه املهارات ال�ي يجب توفرها �� الرسام ال�ار��ات��ي، يجب كذلك   .ات�� �سل

  واسع بحيثيات املوضوع املراد تناولھ. اطالعأن ي�ون ع�� 

الصور ال�ار��ات��ية ال�ي تناولت موضوع الو�اء "�ورونا ف��وس" علينا أن نقف    نماذجقبل الولوج إ�� تحليل �عض   

 لنحدد مفهوم ا�خطاب الساخر وما يحملھ الفن ال�ار��ات��ي من مقاصد. 

الساخر: ا�خطاب  أن    ماهيھ  قبل  الساخر،    ت�ون ال�خر�ة  �عتقده  سل�ي  مث��  نتيجة  يت�ون  سلو�ا  �ان  خطابا 

فيحمل هذا السلوك ع�� الت�جب و�بداء النقد الالذع الذي ينتج عنھ ال�حك، وجاء مع�ى ال�خر�ة �� املعاجم  

ر 
ْ

َ�خ و�ھ  منھ  �ِخر  واحدا"  مع�ى  العـرب  لســان   �� للفظ  ُجعل  أنھ  واملزح...غ��  الهزء  م��ا  ألفاظ  �عدة  ا  العر�ية 

رً�ا وُ�خرً�ا: هزئ بھ"
ْ

 وِ�خ
ً
رة

ْ
را، وُ�خ

ْ
را ومْ�خرا وُ�خ

َ
�� كتابھ الفروق تحّدث عن الفرق ،  4وَ�خ لكّن العسكري 

ب�ن املزاح واالس��زاء، حيث رأى "أّن اإل�سان ُ�س��زأ بھ من غ��ه أن �سبق منھ فعل ُ�س��زأ بھ من أجلھ، وال�خر 

ك تقول: اس��زأت يدّل ع�� فعل �سبق من امل�خور منھ، والعب
ّ
ارة من اللفظت�ن تدّل ع�� �ّحة ما قلناه، وذلك أن

ك ألصقت بھ اس��زاء من غ�� أن يـدّل ع�� �ىيء وقع ااالس��زاء 
ّ
بھ، فتعّدي الفعل منك بالباء، والباء لإللصاق �أن

أجلھ"  من  ال�خر  وقـــع  من  ذلك  فيقتضــي  منــھ  �خرت  وتقول  أجلـــھ،  أّن 5من  �ستنتج  وعليھ  ب�ن   ،  فرق  هناك 

غاي��ا ال�حك واالستعالء وتحق�� املس��زء منھ دون ا�حاجة إ�� فعل يتطلب   اللفظت�ن هزء و�خر فاألو�� ت�ون 

رض علينا الت�جب والغرابة مما يدفعنا إ�� جعلھ أداة  
َ
الهزء بينما لفظ �خر في�ون نتيجة حتمية لسلوك سل�ي ف

 لل�حك. 

 
م، ال�ار��ات��،  2012، شتاء  54، ضمن تموز مجلة فصلية تصدر عن ا�جمعية الثقافية العرقية �� ماملو، العدد  ال�ار��ات��تار�خ  عبد الرحيم ياسر،    -2
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الغر�ية فقد جاء مفهوم ال�خر�ة اضطرابا كذلك   �شهد  الثقافة   تحت "التخفي أكسفورد بمع�ى: قاموس �� �� 

 :أقسام ثالثة إ��  ينقسم وهو قصد، عن  با�جهل والتظاهر  مخادع مظهر

 – و�أخذ  املستخدمة، ال�لمات  عنھ �ع�� الذي املع�ى عكس منھ املقصود املع�ى ي�ون  القول  أش�ال من  ش�ل 1–

 .وال�جاء الذم باط��ا ��  تحمل و��  املدح، �عب��ات �ستخدم حيث ال�خر�ة، ش�ل – عادة

 .األمور  منطقية من  ال�خر�ة حالة ��  كما ألحداث متناقض نتاج 2–

ستخدم والتظاهر، االدعاء أو مخادع، مظهر تحت التخفي 3–
ُ
 ب �س�ى ما إ��  لإلشارة  – خاص �ش�ل  – ال�لمة و�

 . 6خصمھ" حجة ليدحض �ستخدمها سقراط و�ان السؤال، بفلسفة عرف ما خالل من  "السقراطية ال�خر�ة"

 الغر�ية، الثقافة �� أو  العر�ية اللغة �� سواء ما�عا، جامعا تحديدا ال�خر�ة مصط�ح مفهوم منھ يصعب تحديد 

 وترجع صعو�ة تحديد   7الدقيقة" حدوده  ع��  متفق غ�� عائم مفهوم "البعض عنھ ع�� كما ال�خر�ة مفهوم إذ أّن 

و���   مفهومها واملسرح...  القصة  األدب  فنون  من  ا�ختلفة،  الفنون  ب�ن  ال�خر�ة  مصط�ح  تنقل   الفنون  إ�� 

  والرسم النحت م��ا التشكيلية
ّ
 أهمها لعل لعدة ألسباب الصورة عامة والرسم خاصة أشد ارتباطا ��  اليوم أّ��ا  إال

تداولھ، السيما ��   وسهولة أدواتھ و�ساطة إنجازه وسرعة،  �انت لھ هذه املوهبةالرسم ملن    ممارسة وتطو�ر سهولة

 عصر التقنية ال�ي ساهمت �ش�ل كب�� �� تطو�ر أدواتھ وسهولة اقتنائھ.  

(فن  غالبا، الرسم  م��ا واملقصود التشكيلية والفنون  ال�خر�ة ب�ن  االق��ان "هذا  إّن   )   أنجب  ال�ار��ات�� 

�� ( كهوف الزالت حيث  األرض، ع��  اإل�سان بنشوء �شأ جدا قديم فن  املع�ى، ��ذا وال�ار��ات��  فر�سا �ام��ل) 

 ا�حجري،  العصر إ�سان رسومات من  العديد مضت. ع��  سنة ألف ثالث�ن ومنذ  تحتفظ ا�جزائر جنوب وكهوف

  واألشور�ة  �السومر�ة .الرافدين  وادي �حضارات الفنية اآلثار ��  نجد كما  .الوا�حة ال�ار��ات��ية الن�عة ذات

 األخرى  القديمة ا�حضارات و�قية الفرعونية  ل�حضارة  بالنسبة ا�حال وكذلك لل�ار��ات�� وا�حة جذورا والبابلية

ذلك.   ع��   يدل مما الكث�� الواسطي رسومات ��  نجد حيث الساخر الرسم اإلسالمية،  العر�ية ا�حضارة عرفت  كما

 ..أورو�ا ��  ذلك �عد وشاع انتشر ثم ال�ار��ات��ية،  التخطيطات من الكث�� دافن�ىي الفنان رسم ال��ضة عصر  و�� 

ھ إال
ّ
 ��  كسالح، وا�جدل الدعاية ��  يوظف لم أن

ّ
   .8"أملانيا لوثر) ��  (مارتن  بتأث�� الدي�ي اإلصالح عصر إال

لذا    عصرنا،   �� خاصة  م�حوظا  تطورا  ال�خر�ة  مفهوم  شهد   ل�لمة دقيق �عر�ف وضع ��  الباحثون  "حارقد 

إذ  فيما واختالفها تتضم��ا ال�ي األنواع  لك��ة وذلك الف�اهة،  وال�جاء، وال��كم واللذع  ال�خر�ة �شمل بي��ا. 

وال�خر�ة والتصو�ر والهزل  والتور�ة  .والنكتة واملزاح والدعابة والنادرة (ال�ار��ات��).   أنواع أر��  ��   الساخر 

 الذين والفنان�ن  والكتاب الفالسفة أيدي  ��  دقيقة أداة لذلك  و��   ومكر، وخفة ذ�اء، من  تحتاج ملا الف�اهة،

 
6- The Shorter oxford English Dictinary on Historical principles, prepared by William  Little,H ,W :Flower,J, coulson, revised and Edited 

by C.T onios, oxford at the clarrendon press (1956) P 1045. 
 للنشر ا�حديث الكتب نماذج، عالم مطر وأحمد درويش، ومحمود املاغوط، محمداملعاصر   العر�ي  الشعر ��  ال�خر�ة فيف،الع حس�ن فاطمة  - 7

 .16، ص2017 األردن، أر�د، ،1 ط والتوزيع،
اقيةضياء ا�حجار،    -  8 م، 2012، شتاء  54ماملو، العدد  ، ضمن تموز مجلة فصلية تصدر عن ا�جمعية الثقافية العرقية ��  ال�ار��ات�� �� ال�حافة العر

 114، 113ص
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ما    .9الفنون،" معظم إ��  ال�خر�ة دخلت  وقد  .ا�خاطئة والسلوكيات املنحرفة والعقائد با�خرافات ��زؤون  وهذا 

حاول د:العمري أن يو�حھ من خالل قولھ:" لقد حاول البالغيون ا�حدثون تجاوز هذا االضطراب بفتح املوضوع  

أق�ىى ما �سمح بھ بنيتھ ليستوعب أوسع مجال انطالقا من أ�ساق بالغية ذات قدرة تفس��ية. وقد جرى ذلك �� 

�ن الن�ىي "م�ن شاسع �� اللغة وخارج اللغة (والذي خارج ، وامل10حوار مع معطي�ن: امل�ن الن�ىي واآللية ا�حوار�ة" 

، ومن هذا املنطلق البال�� تتجسد قصدية 11اللغة مثل الرسم ال�ار��ات��ي، والدي�ور املرافق للعروض الهزلية...)

 الفن ال�ار��ات��ي.

 بات ضر�ا من العبث، من املعلوم أّن �ل خطاب ينب�ي ع��    مقاصد خطاب الصورة ال�ار��ات��ية: 
ّ
القصدية و�ال

 �� اللفظية الفنون  إم�انات يوازي  ما أحيانا يمتلك املرسوم ال�ار��ات��وال �ستث�ى من ذلك ا�خطاب ال�ار��ات��ي فــ"

 واألدبية والفلسفية الفكر�ة الرسائل إيصال

 فنا �ونھ  عدا وا�جذب والتأث�� التعب��  ع��  القدرة ��  رفيعا فنا يجعلھ ما �ل أيضا  و�متلك وخاصة مم��ة بطر�قة

وهذا ال �ع�ي أّن ما يمتلكھ الفن ال�ار��ات��ي من مث��ات فنية �� ال�ي قادتھ   ،12ذلك"  و�عد قبل باملشاهدة جديرا

  إ�� النجومية، فالواقع يثبت أّن ا�خطابات الرنانة ال�ي �عتمد ع�� املؤثرات سرعان ما يتال�ىى أثرها.

ھ "ينت�يأما فيما يخص   
ّ
 ألنھ  التشكيلية، والفنون  "الغرافيكية" الفنون  ا�� ال�ار��ات��ي املرسوم فيمكن القول بأن

 املفارقة  أن من  الرغم وع�� ،  النص تقديم ��  البصر�ة املفارقة ع��  األساس بالدرجة �عتمد �شكيل  ببساطة

 13" ...التشكيلية الفنون   وم��ا الفنون  معظم ��  عام �ش�ل موجودة
ّ
إال ما��  البصر�ة  املث��ات  أّن  ندرك  فمنھ   ،

   يتوسل ��ا الرسام لبلوغ مقاصده. وسيلة

ال��احم،   بذلك  الشعور  دون  واحد  آن   �� املؤثرات  هذه  �ل  تمزج  ح�ن  سيميولوجيا،  خرقا  �ش�ل  املفارقة   فهذه 

أنماط  حال ذلك ��  حالھ ل�خطاب، اإلبالغية التواصلية الوظيفة  من �ستحيي  ال ال�ار��ات��ية الصورة" وتصبح

من  ��  ال�ار��ات��) أي (وهو    الصور  أنماط عديدة   حينا م�حكة :مفارقة إحداث  إ�� ال��ائية محصلتھ ��دف 

(البصري) وعناصر(اللغة)    الكالم �شا�ل خالل من  آخر، حينا ومحزنة  ال�ار��ات��ية فالصورة و�ذلك الرسم، 

 البصري، جان��ا ��  ا�خطاب رسائل ف��ا تم��جتھ  ذا الوقت ��   زمنية، تتا�عية _ م�انية طبيعة ذات ب�و��ا  تتصف

 هنا توأما  ،ا�خطية  وغ��  ا�خطية ا�خاصية �عد و�ذلك  التعليق،  اللغوي  ا�جانب ��  �عضا  �عضها الرسائل تتلو  بينما

 يمكن  ال  ال�ي التلقي عملية نواتج أهم �أحد لغو�ا خطابا ال��اية  ��  تث��  �لها و�� .  اعتباطية وعالمات ز�ادات دونما

ال�ي �ستنبط ا�حقيقة   .14التأو���" الفهم تحقق واصفة لغة  دون  تتم أن ب�ن أهم مقاصد ا�خطاب  الذي هو من 

  ضمن عملية مش��كة ب�ن الرسام واملتلقي.

 
 112صنفس املرجع،   - 9

 .85م، ص2012، ص2، إفر�قيا الشرق، املغرب، طالبالغة ا�جديدة ب�ن التخييل والتداول محمد العمري،  -10
 نفس املرجع، ونفس الصفحة. - 11
 .78ن ا�جمعية الثقافية العرقية �� ماملو، صضمن تموز مجلة فصلية تصدر ع ،�حات من تار�خ فن ال�ار��ات��  ،�اظم شمهود - 12
 .77ضمن تموز مجلة فصلية تصدر عن ا�جمعية الثقافية العرقية �� ماملو، ص ،�حات من تار�خ فن ال�ار��ات��  ،�اظم شمهود - 13
اقيةضياء ا�حجار،  - 14  .100قية �� ماملو، ص، ضمن تموز مجلة فصلية تصدر عن ا�جمعية الثقافية العر ال�ار��ات�� �� ال�حافة العر
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 أمينة ا�جحا، دنيا الوطن 

ا�خطاب ال�خر�ة�جائحة كورونا:    ال�ار��ات��ية الصورة   �� حد   ��  تقنية  ال�ار��ات��ي ليست هدفا  إنما ��  ذا��ا 

ال�ار��ات��ية، الصورة  خالل  من  املبدع  ينشدها  ال�ي  الغايات  لتحقيق  وجودها  من  ال�خر�ة  البد  التقت  ف�لما 

العمل  باملوضوعية أن ي�ون  املبدع  ع��  فالبد  ثنايا يبحث ناجحا،  املوضوع ��  �ان  وليس  مفارقات  و�ن  خارجھ، 

امل مظاهر  فيھ  تتج��  �ورونا  جائحة  ظهورهموضوع  من  بداية  وجوده    فارقات  حول  واالختالف  انتشاره  وكيفية 

 كحقيقة أو مجرد وهم �س�� النظام العاملي ا�جديد إ�� ترسيخھ �� عقولنا.

بلوغھ،  ا�خطاب  من  النوع  هذا  يطمح  مس��  أهم  ا�جتمع  أفراد  ب�ن  الو��  وتحليل   �شر  الظاهرة  بتوصيف 

ب ا�جتمع  ا�شغاالت  ع��  والوقوف  تو�� أ�عادها،  بطر�قة  ا�جائحة  أيام  حياتھ  الفرد  مشاركة  املبدع  محاولة 

  بال�خر�ة لك��ا تتضمن رسائل قو�ة ترفع الهمم وتخفف عبء املأساة.

�عت�� املث�� االجتما�� من أهم املث��ات ال�ي �شتغل عل��ا فن ال�ار��ات�� فهذا النوع من املث��ات �عطي دفعة قو�ة  

  لتحقيق مس�� ا�خطاب.

ا�جتمع  ال   الذي فاملوضوع  كب��ة من  يالمس شر�حة  املوضوع  ي�ون  أن  اهتماما فالبد  يلقى  ال  عامة  ا�جتمع  ��م 

 الذي يتلقاه و�تفاعل معھ.   بمع�ى أن ي�ون موضوع رأي عام ح�ى يلقى صدى تجاوب مع

و  موضوع فمعا�جة  والتفاعل  التداول  من  واسعا  زخما  ال��  "�ورونا"  اجائحة  السبب  هو  �رجع  ذلك   �� أنھ ألول 

تقر�با ع�� هذه املعمورة �ستيقظ ع�� أخباره و�نام عل��ا منذ أن ظهر هذا  موضوع الساعة، بحيث أصبح �ل فرد  

اإل�سا�ي ا�جتمع  أّن  بمع�ى  املوضوع،  يخص  جديد  أي  �سمع  ألن  متلهف  وهو  الساعة  حد  إ��  "ووهان"  بــ   الو�اء 

ونا"، هذا يفسر من جهة أخرى األثر الذي تركھ ا�خطاب ال�ار��ات��ي  ا�حدث "جائحة �اور  وقع صدمة  اليزال تحت

 .وضوع "جائحة �ورونا" ع�� ا�جتمعمل

 

 

 

 

 

 

 

فقد �انت الصورة ال�ار��ات��ية مصاحبة ل�حدث منذ بداية ظهوره، ففي الصورة ال�ار��ات��ية املوالية تظهر الكرة 

أل��ا وذلك  السقوط؛  وشك  ع��  بحبل    األرضية  اآلخرمشدودة  بطرفھ  يجرها   ممسك  وهو  �ورونا  ف��وس  صورة 

 . نحو الهاو�ة

تف�ىي  من  يتخوف  العالم  و�دأ  باالنتشار  الف��وس  حي��ا  بدأ  ال�ي  األو��  البدايات  عن  بوضوح  �ع��  الصورة  فهذه 

املبدع كمادة ل��سيخ ا�حتوى، و" ال��سيخ بنص مكتوب استخدمھ    الو�اء وقد دعم الرسام هذه الصورة املرسومة

خاصة   مدلوالت  نحو  القارئ  توجيھ  مهمتھ  والنص  الصورة  ب�ن  املتبادل  التالعب  من  نوع  هو  "بارث"  يقول  كما 
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 يؤكد ��ا الرسام الرسالة ال�ي  فالنص عبارة عن وسيلة إضافية  15بالصورة وذلك لتثبيت سلسلة املعا�ي الطائفة" 

  الصورة.تتضم��ا 

 تمخضت عن معضلة جائحة �ورونا �ان أهمها:  مواضيع متعددة ا�خطاب ال�ار��ات��ي  فقد عا�ج 

و�اء  ظاهرة  "كورونا":   توصيف  �ورونا  توصيفأخذت  رواد    جائحة  تداولها  ال�ي  املواضيع  �ل  ب�ن  األك��  "ا�ح�� 

مستجد ع�� الساحة العاملية حيث   ا�جائحة حدثالتواصل االجتما�� عامة وال�حافة خاصة، باعتبار أّن هذه  

للعالم أن عرف وضع �� االنتشار ف�ان البد ع�� وسائل   الم �سبق  الكب�� والهائل  الكب�� من ا�خطر  ��ذا الش�ل 

 االعالم بأش�الها املتنوعة و��ل الطرق املتاحة أن �عمل جاهدة لتصف خطورة الوضع. 

ال�ار��ات��ي  ا�خطاب  أّن  ب  و�ما  والت�خيم  يتم��   النقد فن  وهو بامتياز املبالغة فّن " �عد والذياملبالغة 

يتما�ىى  16"الساخر  أمر  والت�خيم  املبالغة  ألّن  للوضع؛  وممتاز  الدقيق  التوصيف   �� فعال  دور  لھ  �ان  فقد   ،

 �� ظل جائحة �ورونا.  اإل�سانوخطورة الوضع الذي �عيشھ 

بأسره،    العالم  األرضية  الكرة  تف�ىي  تمثل  فرضها  ال�ي  القاسية  العزل  إجراءات  مدى  يمثل  يلفها  الذي  والسياج 

 الف��وس"  وسم عليھ الو�اء �� العالم الذي رمز إليھ املبدع بالقفل الذي

COVID-19 ا�خطر" �ع�ي  ال�ي  األصفر  املثلث  إشارة  السياج  ع��  وضع  وقد  العالم،  ع��  قبضتھ  أحكم  الذي   "

 ع�� أي خطر بيولو�� قد �سببھ �عض املواد الكيميائية وال�ي قد تتسبب بحروق عا  شعار يدل  البيولو��" وهو
ً
دة

 أو خنق لإل�سان. 

ا�خطر  إشارة  وضع  وكذا  اإلغالق  محكم  وقفل  شائكة  بأسالك  مسيج  سياج  من  ا�خطر  لرموز  التكثيف  هذا   إّن 

املهول ال�ي يتعرض لھ العالم فالتعب��  البيولو�� ع�� السياج هو من باب املبالغة والت�خيم ال�ي يفرضها ا�حدث  

��ذا الش�ل املبالغ فيھ، هو ضرورة البد م��ا ح�ى يتم وصف حقيقة األمر املأساو�ة ال�ي �سهل إقناع املتلقي بذلك 

من    ةاملبالغيتج�� ��    من خالل الرسم املبالغ فيھ الذي ال �ستطيع أي فن آخر تجسيده ��ذا الش�ل الرائع الذي 

�ورونا وما خلفھ من آثار ال متناهية ع�� الفرد وا�جتمع  يوميا مع ف��وس    اإل�سانالصراع الذي �عيشھ    غ�� ت�لف.

العالم بقاع  �� صورة    ،�� جميع  ال�ي يقف عل��ا ف��وس �ورونا م�خص  ا�حلبة  �� صورة  الرسام  جسده بوضوح 

قوتھ  من  الواثق  ال�خم  املصارع 

الثقة وانتصاره،   هذه  عن  ع��  وقد 

فهو الكب منافس"  من  "هل  قولھ  ��ة 

ال�ي  الكب��ة  القوة  يجسد  املقولة  ��ذه 

ع��  للسيطرة  الف��وس  يمتلكها 

من  جمهور  من  حشد  أمام  اإل�سان، 

بقيت  ال�ي  املتنوعة  الف��وسات 

 
 - رضوان ب�خ��ي،  سميولوجية ا�خطاب املرئي من النظري إ�� التطبيقي ، جسور للنشر والتوزيع، ا�جزائر، ط 1، س2016م، ص 153. 15
 .389 ص ، "ووظائفها تجليا��ا" الدوعا�� ، ع��  أدب ��  ال�خر�ة البوجديدي، - ع�� 16



 الصورة الكاریكاتیریة في زمن الكورونا  قراءة
 

 
2022 مارس 02   8 الصفحة     

تكنولوجيا وخ��ة �� القضاء ع�� رغم ما يمتلكھ من    اإل�سانمذهولة أمام هذه القوة الف��وسية ال�ي لم �ستطع  

الف��وسات ع�� مدار السن�ن، �� املقابل صورة اإل�سان املهزوم ا�حّمر ومغمض العين�ن وقد تد�� لسانھ، صورة  

قد أحكم الف��وس عليھ بقبضة قو�ة من ذراعھ، فال �ستطيع املقاومة   �ع�� �ش�ل صر�ح ع�� أنھ إ�سان مر�ض

 فقد أ��كھ املرض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر لنا الفنان   تھ  هائلة ال�ي يمتلكها الف��وس، فهو ليس مثل أي ف��وس سبق وقد عرفخطر القوة ال��ذه الصورة صوَّ

 البشر�ة من قبل، إنھ ال يبقي وال يذر �� جسد املصاب بھ. 

وف��وس �ورونا، فإّن    ب�ن اإل�سانإذا �انت الصورة ال�ار��ات��ية السابقة صورت لنا الصراع غ�� متساوي القوى   

أك  و�ش�ل  صراحة  �ع��  املقابلة  هيئة  اللوحة  ع��  الرسام  أظهره  إذ  الف��وس،  هذا  خطر  شراسة  ع��  وضوح   ��

تح��ز منھ إذ   األرضيةوحش لھ مخالب حادة �شتاط غضبا وهو ي��ش الكرة األرضية ب�ل شراهة، رغم أّن الكرة  

خط عن  التعب��  قو�ة  صورة  لنا  قدم  اللوحة  ��ذه  فالفنان  نفعا،  يجد��ا  لم  ذلك  أّن   
ّ
إال للوقاية  قناعا  ورة  تضع 

 الف��وس الذي ال يرحم.

عين�ن   احمرار  م��ا  املشاهد  لدى  التلقي  مستو�ات  تحقق  ال�ي  املعا�ي  ع��  تدل  فنية  مث��ات  عدة  الصورة   ��

 الف��وس إذ يدل ع�� مدى ا�خطر الذي يحملھ الف��وس وكذا فتح الفم 

ع�� مصرعيھ وخروج لسانھ الوردي القاتم، �سيل اللعاب منھ وهو يلعق الناس بأعداد كث��ة، يدل �ل ذلك ع��  

يحدق  الذي  الشر  شراهة 

هذا  انتشار  جراء  باإل�سانية 

 �� القاتل  الف��و�ىي  الوحش 

ال�ي  األرضية  الكرة  صورة  املقابل 

نظرات  خالل  من  مر�عبة  تبدو 

ال�ي    العين�ن الذابلة وكذا الدموع

الصورة   أّن  فرغم  م��ما،  تتطاير 
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"أنا ف��وس شرس قاتل ال أعرف الرحمة"    ال�ار��ات��ية أ��ا ت�اد ت�ون ناطقة تقول:   
ّ
لم يرفقها الرسام بتعليق إال

 هذه العبارة يقرؤها القارئ دون ا�حاجة ألي نص مكتوب، وهنا يتش�ل اإلبداع الف�ي �� محادثة الصورة للقارئ. 

تمتلك الصور قوى خارقة �� التأث�� ع�� املتلقي، ويعت��   بطرق الوقاية:  واإلعالمفن ال�ار��ات�� أداة لنشر الو��   

و�حرا ع�� مس��لك��ا ومتلق��ا بفضل استحواذها ع�� حقلھ  إغواء  تمارس  الصورة �و��ا  أهم سمات  " من  ذلك 

 وضمتھ داخل إطاره
ّ
ا �غِضّ النظر عن مضمو��ا وعن الرسالة ال�ي تمررها.  البصري، ف�ي ال ت��ك شيئا خارجھ إال

الثقافة    �� وضعي��ا  كب��  حد  إ��  ر  يفّسِ ما  متنوعة،17املعاصرة" وهذا  دالالت  من  ل�خطاب  تمنحھ  وما  �الغواء   ، 

وهو   للمتلقي  أك�� بكث�� مما تقدمھ الصورة العادية؛ أل��ا تمتلك شيئا آخرا أك�� إثارة  واالستحواذ واالستمالة وهذا

   املتعة ال�ي تحققها ال�خر�ة.

 والفّعال الذي أحدثتھ الصورة الكر��ات��ية عامة ع�� املتلقي لتحسيس الناس  التأث�� الواسع  اإلعالماستغل  لذلك   

انتشاره،  من  ل�حد  العزل  إجراءات  استخدام  ع��  إجبارهم  وكذا  منھ  الوقاية  بطرق  و�عالمهم  املرض  هذا  بخطر 

ملا   ف�ي  تمتلكھوهذا  بأسلوب  البشر�ة  النفس  تخاطب  فنية  مث��ات  من  ال�ار��ات��ية  و��    الصورة  املتعة،  يحقق 

تبقى  إذ  و�سيط،  مرن  �ش�ل  ا�حقائق  ع��  الوقوف  نفسھ  العالم   الوقت   �� شيوعا  األك��  الوسيط  "الصورة 

وسائل ومن  والدعاية،  للتواصل  متناهية  ال  إم�انيات  من  تتيحھ  ملا  نظرا  الرأي    املعاصر   �� للتأث��  محدودة  ال 

،كذلك إّن استخدام خطاب ال�خر�ة يقلل من وطأة حدث "جائحة �ورونا" ع�� املتلقي، و�سهل عملية 18العام" 

واطمئنان   راحة  حالة   �� �انت  �لما  انقيادا  أك��  و  أطوع  ت�ون  أن  البشر�ة  النفس  طبيعة  فمن  والتقبل  االقتناع 

 حالة ضغط واستياء.ت�ون ��  نفسي�ن، أك�� بكث�� مما

لذا  ا�حدود،  �عرف  ال  ال�ي  ال�ار��ات��ية،  للصور  الواسع  االنتشار  يؤكده  التحليل  الدعاية   هذا  موضوع  تناولت 

ب�ل   اإلعالم"خليك بالبيت ع�� مواقع التواصل االجتما�� وع�� وسائل    19للقضاء ع�� الو�اء فقد انتشر "هاشتاج"

وغالبا   واملسموعة  املرئية  �انأنواعها  وأداة   ما  الهاشتاج،  محتوى  ع��  يدل  �ار��ات��ي  برسم  مرفوق  الهاشتاج 

  داعمة ل��سيخھ �� األذهان، هذه �عض الصور ال�ار��ات��ية ال�ي رافقت هذا الهاشتاج.

"خليك  "هاشتاج  املقابلة  الرسمة  نالحظ 

والالم  األلف  حر��  الرسام  استعمل  بالبيت" 

املقص الذي يقسم ل�لمة بيت بمثابة مقب�ىي  

  �� اإلجراء  هذا  و�ّن  نصف�ن  إ��  الف��وس 

سميائية  داللة  لھ  ا�حرف�ن  هذين  استعمال 

أّن  يب�ن  أن  خاللهما  من  الرسام  ير�د  مهمة 

 
 - عبد العا�� معزوز، فلسفة الصورة ، ص147. 17
 - نفس املرجع، ص145. 18
-  �لمة هاشتاج   �� عبارة عن  �لمة أو عبارة �سبقها رمز # لتمي�� النص املوا��  لها، وهو �ساعد �� انتشار املعلومات ب�ن أك�� عدد من املستخدم�ن، و   19

 طر�قة لتنظيم البحث �� تو��� أو فيس بوك أو غ��ها من وسائل التواصل االجتما�� ا�ختلفة.
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إ�� ( القطع  الذي سيق�ىي ع�� املرض كذلك طر�قة القص  البيت هو  لها داللة لغو�ة    نصف�ن)  االحتماء بدعائم 

قطع وقسم مثل قولنا "قطع دابره" أو قولنا  ما �ع�� عن األمر الذي ال رجوع لھ نقول  الب�� ففي اللغة عند  ع�� قوة

 "قسم ظهره". 

مختلفة  بأش�ال  تتكرر  نجدها  لذا  واالحتماء  ا�حجر  لفكرة  النمطية  الصورة  أ�حت  الو�اء  زمن   �� البيت  صورة 

 رة النمطية �سهل عملية الفهم واإلبالغ،ضمن الصور ال�ار��ات��ية املوجھ لإلعالم والوقاية من الو�اء، وهذه الصو 

و�التا�� �ساعد ع�� عملية تحقيق 

"اإلدراك   ألّن  اإلعالمي؛  املس�� 

ثم   املوضوع  من  �جانب  ا�جزئي 

�ش�ل  و�برازه  ت�خيمھ  محاولة 

الت�خيم   ينتج  قد  فيھ،  مبالغ 

عن   ال�ار��ات��  فن   �� واملبالغة 

محددات وظيفية لھ، بيد أّن هذه 

ال  �� نتيجة املبالغة  تأ�ي  صورة 

 . 20و�دراكية حتمية لدى اإل�سان" عمليات نفسية 

�� الرسمة املقابلة كذلك نالحظ هاشتاج "خليك بالبيت" مرفوق بلوحة �جموعة من األ�خاص يضعون كمامات  

واملتتالية القو�ة  ال�جومات  واق من  البيت كدرع  يمثلون أسرة تضع  ا�خوف   لف��وس �ورونا  واقية  وتبدو سمات 

هذا النوع من ال�ار��ات�� يوجھ املتلقي �ش�ل مباشر إ�� ضرورة ال�جوء إ�� طر�قة العزل املن���  بارزة ع�� وجوههم،  

 . الف��وسلدرء خطر 

تظهر   ال�ار��ات��ية  الصورة   �� بينما 

النافذة مسرورة   زجاج  وراء  األسرة من 

��زأ من الف��وس، يدل ع�� ذلك حركة  

قبل التل من  املرفوعت�ن  باليدين  و�ح 

بينما األذن�ن،  وراء  وابنھ    بقي   األب 

الف��وس يتجول �� ا�خارج وحده وهو 

�� حالة غضب شديد، تدل �ل عالمة 

املتصبب   فالعرق  معينة  حالة  ع�� 

التعب   ع��  يدل  الف��وس  وجھ  ع�� 

البحث   �سبب  عن  الشديد  املتواصل 

 
 .22م، ص2016، س1، جسور للنشر والتوزيع، ا�جزائر،"ا�خطاب املرئي من النظري إ�� التطبيقي  سيميولوجيةخ��ي،  رضوان ب� - 20
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  ع�� ع��ا الفنان   مما سبب لھ حالة من الغضبالناس فيصي��م الو�اء دون جدوى،  فرصة سانحة ليقتحم أجساد  

 بتقطيب ا�حاجب�ن، وحالة األسنان املشدودة تدل ع�� الشعور بالندم واالستياء.

أصبحت   اإلم�انية  هذه  و�ّن  املتلقي  لدى  املطلوب  التفاعل  يحقق  ح�ى  مختلفة  مؤثرات  إ��  عامة  اإلعالم  يحتاج 

  �� متنوعةمتاحة  تقنيات  للمبدع�ن  منحت  ال�ي  الرقمية  للوسائل  الهائل  التطور  اإلبداع   ظل  تطو�ر   ��  ساهمت 

الف�ي للرسم ال�ار��ات��ي، "إّن الصورة �� الفن ا�حديث �� اشتغال ع�� املواد، وتطويع لها ع�� نحو يجعلها مع��ة 

من   ما  و�ل  الزوائد،  ومن  الشوائب  من  تخلصت  و�أ��ا  تبدو  جراء بنفسها،  من  ابتذال  من  ��ا  �علق  أن  شأنھ 

االستعمال التجاري أو الدعائي أو اإلعالمي. �عمل الفن ع�� إبراز مادية الصورة كما وحجما ومساحة، مثلما �عمل 

،  21ع�� ز�ادة قو��ا التعب��ية لونا ونورا وو�جا، وأخ��ا �عمل ع�� تحو�رها إ�� أش�ال من النقط إ�� ا�خط إ�� اإلطار"

ال ف�ل  لذا  املع�ى  إلبراز  املواز�ة  التعليقات  أو  التفس��ية  النصوص  من  الكث��  تحتاج  ال  املعاصرة  الفنية  صورة 

 قوة النفاذ إ�� أق�ىى حد ممكن.  ؤثرات الفنية تضطلع بتلك املهام، إذ لهاامل

تحف بھ �خص  الصورة ال�ار��ات��ية املقابلة نموذج يتم�� ��ذه ا�خصائص فتدرج اللون األخضر للغطاء الذي تل

يتحقق  لن  نقية  �� ظل طبيعة  الرغيدة  وا�حياة  األمن  داللة ع��  لھ  والنباتات  باأل�جار  واملزركش  األرضية  الكرة 

بقاءه بھ  يضمن  لإل�سان  تنفس  جهاز  بمثابة  فهو  لها  م�جأ  البيت  البشر�ة  اتخذت  إذا   
ّ
إال ال�ورونا  زمن   �� ، ذلك 

ت ثقافية، فقد أصبح اإلعالن "�� عصر التق�ي بناء ثقافيا مركبا  فوظف الرسام مجموعة من العالمات ذات دالال 

الصورة واأليقونة والرمز واللون واللغة...إ�خ وتجاوزت وظيفة تجتمع فيھ مؤثرات فنية يصعب حصرها نحو ، ومبأرا

اإلخبار  التق�ي  العصر   �� اإلعالن 

  .22واإلعالم إ�� التأث�� واإلثارة"

إ��   ترمز  ا�خضراء  الطبيعة 

ا�حياة السليمة ال�حية والغطاء 

داللة ع�� ا�حماية والسر�ر يرمز  

إ�� الراحة والسكينة ال�ي يطل��ما  

ا�خالص  فهو  البيت  أما  املر�ض 

األرضية  بالكرة  املوصول    واملالذ 

 ا�حياة.عن طر�ق أنبوب 

ت ملا  والديناميكية  با�حيو�ة  ال�ار��ات��ية  الصورة  مثل تتصف  الداخلية  سواء  اإلثارة  لعناصر  توظيف  من  حتو�ھ 

األلوان وش�ل ا�خطوط وغ��ها من التقنيات الفنية وهناك عناصر لإلثارة خارجة عن الصورة ال تقل أثرا عن تلك 

اإليحاء  طر�ق  عن  ف��ا  ا�حركة  تمثيل  يمكن  ال�ي  الصور  با��  عن  "يم��ها  الذي  ال�ىيء  وهذا  ا�خارجية،  املث��ات 

ف الدالالت فقط،  مختلف  ت��جم  أن  �ستطيع  ومعرفية  وجمالية  نفسية  بخصائص  تمتاز  املتحركة  الصورة 

 
 .171الصورة ب�ن الفن والتواصل، ص ،فلسفة الصورة عبد العا�� معزوز،  - 21
 .99م، ص2011س،  1، عالم الكتب ا�حديث، األردن، طثقافة الصورة، دراسة أسلو�يةعمر عتيق،  - 22
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نحو 23العلمية"  العام  الرأي  توجيھ   �� العاملي  القص�ىي  ال��اث  �ستثمر  الو�اء  زمن   �� ال�ار��ات��ية  فالصورة   ،

ف��ا بطلت القصة األم��ة النائمة من أع��   ضرورة االل��ام بإجراءات ا�حجر كما تتج�� �� الصورة املقابلة ال�ي تظهر

وقد استيقظت من سبا��ا الطو�ل و�� تضع كمامة الوقاية لكن رغم الشوق إ�� لقاء ا�حبيب ف�ي ترفض أن   ال��ج

 بإجراءات الوقاية. �سدل شعرها للبطل، عمال 

هناك    �شعر بأّن  عندها  املتلقي 

اللوحة    �� متنامية  حركة 

�عالق  خالل  من  املبدع  استمدها 

وتوظيفھ   القصة،  بنص  الصورة 

سيتم   املنطلق  هذا  "من  ا�حور، 

نتيجة  بوصفھ  املع�ى  إ��  النظر 

النص   نص�ن  ب�ن  املقروء  اللقاء 

هذا   خالل  ومن  القارئ.  ونص 

 فاملتلقي بما أنھ ع�� اطالع مسبق ،  24أن يحَدد بوصفھ نصا �� �سق"   التعب�� نر�د أن نقول إن القارئ بدوره، يمكن 

بأحداث القصة يصبح عندها طرفا مشار�ا �� صناعة وتحليل األ�عاد الداللية للصورة، و�ّن هذه العملية �ساهم 

  �ش�ل فعال �� التأث�� ع�� املتلقي.

جهود كب��ة ع�� أع�� املستو�ات مما جعل ا�ح�ومات إّن تثبيت إجراءات الوقاية من و�اء "�ورونا" تطلب ت�اثف  

 تقيم لذلك حملة دعائية كب��ة. 

ا�خطاب ركز  وقد  ذلك،  ضمن  األوفر  ا�حظ  ال�ار��ات��ية  للصورة  ف�ان  املتاحة،  الوسائل  �ل  ف��ا   جندت 

شروط الوقاية ال�ار��ات��ي ع�� الت�خيم واملبالغة �� رسم وسائل الوقاية قصد ��و�ل املرض مع تثبيت وسائل و 

إظهار وسائل الوقاية وتبي�ن فاعلي��ا وتارة أخرى باستخدام ا�خطاب   ا�خطاب املباشر، مثالمنھ، تارة باستخدام  

 دائرة  من  تخرجھ أن �ع�ي متناقض�ن بوصف�ن ما أمرا تصف ول�ن مطلبھ، املستحيل يبلغ التضاد فــ"��   املضاد

 لل�جب املث�� األمر ف��ا  وقع ال�ي ال�حظة يجّمد فالساخر املتلقي، لدى أو الواقع مع لوجھ وجها لتضعھ الوجود،

ب واالس��زاء،
ّ
 إن التناقض  هذا  .ا�حدث أمام �ساؤالتھ إ��  مكتوفا   �سلمھ ح�ى للقارئ  يزج��ا ثّم  ال�حظة تلك �عل

رت ا�خطاب ��  استشرى 
ّ
 حوار ذو دائما هو للصوت الثنائي ا�خطاب  فطرح والصورة، املشهدية شروط معھ وتوف

وهذا25داخ��" بإجراءات  ،  االل��ام  عدم  عند  السلبية  النتائج  الصورة    بإظهار   �� مو�ح  هو  ما  مثل  الوقاية، 

 ال�ار��ات��ية التالية:

 
 .26، صاملرئي من النظري إ�� التطبيقي  سيميولوجيا ا�خطاب،  رضوان ب�خ��ي  - 23
 .140م، ص2012، س1، كنوز املعرفة، عمان، ط-االنتاج والتلقي– �� السيميائياتمطاردة العالمات بحث عبد هللا بر��ي،   - 24
 .  94، ص 4ط  مصر، القاهرة،  الفكر، دار برادة، حمد: تر ،الروائي ا�خطاب باخت�ن، ميخائيل - 25
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املفتوح ع��   حيث يظهر رجل �سعل والرذاذ يتطاير منھ وكيف دفع هذا الرذاذ الرجل املقابل لھ إ�� فم الف��وس 

 يلتقمھ مصرعيھ من أجل أن 

للداللة ع��   الف��وس  لفم  الصورة هناك ت�خيم وا�ح   ��

الشراسة، وكذا هناك رمز املنطقة السوداء ال�ي يقف عل��ا  

ا�جهول،  واملص��  واملوت  الظالم  ع��  تدل  ال�ي  الف��وس 

وكذلك الدفعة القو�ة ال�ي تلقاها الرجل من الرذاذ تدل ع��  

األ�خا ع��  كب��ا  خطرا  �ش�ل  الرذاذ  هذا  أن  ففي  ص، 

غ��   �ش�ل  و�دفعھ  با�خطر  �شعر  املتلقي  يجعل  السياق 

مضاد  إجراء  يتخذ  أي  الوقاية،  كمامات  الستخدام  مباشر 

 لذلك. 

االجتما��:  الغباء  مواجهة  ملوضوع  صور  ال�ار��ات��ية  �ان  الرسومات  ب�ن  األك��  التداول  االجتما��  ال�ي   الغباء 

عامة  ا�جتمعات  داخل  بوضوح  تجلت  ال�ي  املفارقات  بداية  نقطة  �ش�ل  باعتباره  ال�ورونا  موضوع  عا�جت 

و أحد وا�جتمعات العر�ية خاصة، و�ما أّن الغباء هو أحد العيوب ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمع فإّن ا�خطاب الساخر ه

ا�خطاب  غ��  الساخر  ا�خطاب  أّن  ويع�ي  بــ"التور�ط  �عرف  ما  وهذا  الظاهرة  هذه  �عا�ج  قد  ال�ي  املهمة  األساليب 

الذي  الوعظي  ا�خطاب  واملبالغة، وغ��  بالكذب  ي��م  للواقع ح�ى ال  ا�خطاب  الذي يحرص ع�� مطابقة  اإلخباري 

الس فا�خطاب  االعوجاج.  تقو�م  إ��  ويس��  للعيوب  بالوسائل  يتصدى  و�مده  لھ  و�صفق  االعوجاج  �سعف  اخر 

فهناك مجموعة كب��ة من الرسومات ال�ار��ات��ية ال�ي    .26ال�ي تجعلھ أك�� اعوجاجا، ح�ى يكشف نفسھ بنفسھ" 

ية اخ��لت ظاهرة الغباء وعدم املباالة وعدم الو�� با�خطر الذي �ش�لھ الو�اء ع�� ا�جتمع، رغم �ل حمالت التوع 

 ا�ح�ومات. ال�ي قاد��ا

تظهر �� الصورة املقابلة الطواقم  

جهدها   قصارى  تبذل  و��  الطبية 

الذي   الف��وس  أمام  الباب  لسد 

لل�جوم،  كب��ة  قوة  يمتلك 

�ع��والتصدي   الدفاع.   �حاوالت 

الذي التحدي  مدى  عن   الصورة 

�جا��ة  الطبية  الطواقم  تبذلھ 

 انتشار هذا الف��وس العنيد. 

 
ا�جاحظي،    - 26 السردي  التأو�لالنص  الر�اط  وحدود  األمان،  دار  تومي،  بن  اليام�ن  إشراف  تحت  واملشاريع،  املنطلقات  السرد  فلسفة  كتاب  ضمن   ،

 .220م، ص2014، س1،ط
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الصورة من  اآلخر  الطرف   �� سد    بينما   �� لألمن  الفاشلة  ا�حاولة  اإلجراء.  تظهر  هذا  الناس  رفض  وأمام  الباب، 

فالصورة العر�ي،  ا�جتمع  بھ  يتسم  الذي  الصارخ  الغباء  الصورة  املبذول  تجسد  ا�جهود  قوة  عن  �ع��  ة املوالية 

لعناصر األمن �� القضاء ع�� الو�اء بتوعية الناس بإجبارهم ع�� االل��ام با�حجر الص��، يدل عليھ مشهد غلق 

الناس  لكن دون جدوى؛ ألّن هناك قوة معاكسة من مجموعة من  األمن  بقوة و�مشاركة عدد من عناصر  الباب 

لباب وهو منع ا�خطر عن الناس فإن رفض هذا  تر�د أن تمنع عملية الغلق، و�ما أّن السبب معروف �حاولة غلق ا

ا�خطر بذلك  معرف��م  رغم  ا�جتمع  من  الفعلاإلجراء  فهذا  ا�جتمع؛  .  غباء  ع��  دليل   
ّ
إال هو  ما  فمهما    املوازي 

 النتائج وغ�� واع بخطورة األمر.حذرت ا�ح�ومات من ا�خطر فإن ا�جتمع يبقى ال يأبھ ب

املوالية   ال�ار��ات��ية  الصورة  الرجل  ��  بصورة  العر�ي  ا�جتمع  أفراد  ب�ن  الغباء  استفحال  مدى  الرسام  يجسد 

املبدع التوعية، وال�ي ع��    العر�ي حيث ع�� عنھ  بأي وسيلة من وسائل  يقتنع  لم  الذي  العر�ي  بالزي  ال�ار��ات��ي 

املواطن   �عداها  وال�ي  بالبيت  خليك  شعار  وم��ا  الطر�ق  ع��  امللقاة  باللوحات  الرسام  ��ا ع��ا  ضار�ا  �لها  العر�ي 

 األرض. 

العر�ية  العقلية  ع��  يدل  هذا 

أوجدها  ال�ي  املت�جرفة  العنيدة 

فما    غباء متجذر ممزوج بالغرور،

ت�جأ   أن   
ّ
إال ا�ح�ومات  ع��  �ان 

فقد   التجول  حضر  فرض  إ�� 

  ي�ون السبيل الوحيد الذي قد يحد من انتشار ا�جائحة.

فرض التجول ع�� الناس لم يكن حال �� نظر رسام ال�ار��ات�� كغ��ه من الوسائل ال�ي �جأت إل��ا الدول العر�ية  

 أداة 
ّ
ل�حد والقضاء ع�� الو�اء �� ظل هذا الغباء ال�ي �ستوطن عقلية املواطن العر�ي وما �انت جائحة �ورونا إال

اللوحة   ففي  العر�ي،  العقل   �� توطنھ  ع��  ففرح للمصادقة  وضوح،  ب�ل  ذلك  املبدع  يو�ح  التالية  ال�ار��ات��ية 

 مهم، وهو يحمل معھ الف��وس ألنھ بالطبيعة   بأ�حابھ للعب، ال ل�ىيءمن ا�حجر والتحاقھ    بنفادهالرجل العر�ي  

 ال يل��م بإجراءات الوقاية منھ. 

 

املأساة   فظاعة  ع��  يدل  هذا  إّن 

العر�ي،  ا�جتمع  يحياها  ال�ي 

النعش   من  فصورة  رى 
ُ
ت ال�ي 

املوت   ع��  تدل  وال�ي  النافذة، 

ا�حتملة  النتائج  من  هو  الذي 

ذلك و�ّن  فيديو    للو�اء،  من  مأخوذة  النعش  وصورة  اللعب،  أجل  من  تجتمع  ال�ي  ا�جموعة   �� ساكنا  يحرك  لم 

يلبسون   األ�خاص  من  مجموعة  يحملھ  �عش  صورة  وهو  االجتما��  التواصل  مواقع  ع��  واسع  �ش�ل  انتشر 
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اقم رسمية يرقصون ع�� أ�غام املوسيقى، و�� وسيلة مبتكرة لتود�ع املو�ى �� إفر�قيا وهذه الصورة املستوحاة  طو 

لم    إذ أّن اإل�سان  من الفيديو �ع�� بصراحة عن عبثية ثنائية ا�حياة واملوت ال�ي تبع��ت واستفرغت من محتواها،

� إ�� العقلية الفارغة غ�� املسؤولة، ال�ي ال تفكر �� عواقب  �عد يك��ث باملوت، وال �عطي قيمة ل�حياة. هذا �لھ يو�

 �ة �عقلية الرجل غ�� السوي. األمور، ف�ي شب�

الو�اء:  خطر  تأز�م  ز�ادة   �� الشائعة  �شر   خطر   �� املرض  خطورة  من  العامة  خوف  الناس  من  فئة  استغلت 

 املشاهدات واإل�جابات عدد كب�� من    �جرد جمعالشائعة ألغراض كث��ة م��ا خلق البلبلة �� أوساط الشعوب أو  

 (الالي�ات) ع�� مواقع التواصل االجتما��. 

لكن مهما �ان السبب الدا�� ل��و�ج اإلشاعة يبقى ضررها األكيد ع�� نفسية املتلقي مما ينعكس سلبا ع�� �حتھ 

لذا أخذ الفن ال�ار��ات��ي ع�� عاتقھ ثقتھ �� الطواقم الطبية، أو �� مدى ال��امھ بإجراءات الوقاية،    أو ح�ى ع�� 

أوساط العامة مهمة م�افحة اإلشاعة، بتب�ن آثارها ع�� الفرد وا�جتمع وكذا �شر نوع من ا�حصانة الفكر�ة ب�ن  

 ح�ى تمنع انتشارها. 

الصورة    الصورة ال�ار��ات��ية التالية تجمع ب�ن الف��وس املنت�ىي بالنصر و��ن مروج للشائعات. يرمز الرسام �� هذه

النقال،   الهاتف  تخرج من  ال�ي  التواصل  مواقع  رموز  مستعمل  االجتما��  التواصل  وسائل  من  ا�حذر  ضرورة  إ�� 

فالصورة رغم �ساط��ا تقدم رسالة تحذير�ة عميقة األ�عاد بت�خيص الف��وس و�ظهار �شوتھ ولعابھ الذي �سيل 

بالصورة ال�اتب  أرفقھ  الذي  والنص  االف��اس،  ع��  ��   للداللة  اإلشاعة  خطر  ي��جم  الف��وس  لسان  ع��  جاء 

 مساهم��ا �� �شر الو�اء و�قائھ يزهو بيننا. 

 
أما �� الصورة املقابلة فيب�ن الرسام مدى إقبال الناس ع�� احتضان الشائعات، فقد وجدت البيئة ا�خصبة لذلك 

تصفح   ع��  الناس  ��افت  وكذا  بالنوم  الرسام  إليھ  رمز  الذي  جدا الفراغ  كب��  �ش�ل  االجتما��  التواصل  مواقع 

 أن 
ّ
بفعل ا�حجر الص�� املفروض ورغم محاوالت القضاء ع�� الف��وس الذي يبدو �� الصورة �� حالة مرضية إال

 ك��ة الشائعات املروج لها.   الناس مازالت تحيا ع�� وقع خطره �سبب
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عن   �ع��  ال�ار��ات��ية  الصورة 

 ونا ا�حياة اليومية �� زمن الكور 

القت ا�جهودات   .الوضع الط�ي:1

إشادة لال   الطبية    ع��اف كب��ة 

أجل  من  املبذول  ا�جبار  بالعمل 

واقتحام  األرواح  من  الكث��  إنقاذ 

ضد  ا�حرب   �� األمامية  الصفوف 

دروع   بمثابة  �انت  فقد  الو�اء 

 �شر�ة أمام هذا الف��وس القاتل. 

نموذج  أمامنا  ال�ي  �ع��   فالصورة 

الطاقم  أفراد  بتشكيل  ذلك  عن 

الزي   يرتدون  وهم  الط�ي 

يحيط  سياجا  لهم  ا�خصص 

بيد،   يدا  املر�ض وهم  وقد  �سر�ر 

من   مجموعة  ��م  حاطت 

وصوب. حدب  �ل  من  �ورونا  ��    ف��وسات  والتخبط  والضياع  والهموم  السقوط  ع��  داللة  لھ  عامة  املستنقع 

�وس "�ورونا" فالفنان ير�د تب�ن املعاناة ال�ي �عيشها اإل�سان �� زمن  املشا�ل و�ظهر �� هذه الصورة ع�� ش�ل ف�

يدل ع�� ذلك الطبيب    الطواقم الطبية،  ال�ورونا والطواقم الطبية �� وحدها من تتو�� عملية اإلنقاذ ال�ي ت�ابدها

دقة للوضع الط�ي رغم الذي يرفع أحدهم ع�� ظهره، إّن املعا�ي الداللية ال�ي تتو�ج ��ا هذه الصورة، �� صورة صا

  �ساط��ا.

 
ا�حالة   االقتصادي:  .الوضع2 تدهور  أهمها  �ان  سلبية  نتائج  عدة  "�ورونا"  و�اء  من  االح��از�ة  األوضاع  أحدثت 

للتعب�� عن   ال�ار��ات��ية حاضرة �ش�ل قوي  االقتصادية عامة ع�� الصعيد الفردي والعاملي، وقد �انت الصورة 

 املأساوي االقتصادي. هذا الوضع 
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الراهن    الوضع  تجسيد  كب��  حد  إ��  استطاعت  ال�ي  �عضها  ال�ار��ات��ية  الصور  من  كب��  عدد  ب�ن  من  اخ��نا 

ال�خر�ة خطاب  املرأة  الصورةف،  باستعمال  تظهر  بجسدها   املقابلة  التصقت  قد  و  أور�ا  ع��  تدل  ال�ي  ال�جوز 

تزحف و��  ال�ورونا  من    ف��وسات  خوفا  ف��ا  بصعو�ة  ترتدي  ال�ي  رجل��ا  إحدى  ب��ت  وقد  الهاو�ة  إ��  االنزالق 

�شب إذ  "إيطاليا"  الرسام  بھ  يمثل  الذي  األحذية،  ا�حذاء  من  النوع  هذا  خر�ط��ا  باإليحاءات ھ  مملوءة  فالصورة 

ع��   داللة  األحمر  فاللون  و���الرمز�ة  شهد    املوت  قد  و  أور�ا  من  جزء  و��  إيطاليا  أصابة  ما  يمثل  أك��  الرجل 

حصيلة لإلصابة بالف��وس واملوت، وهناك مؤشر آخر يدل 

ع�� املقصود باملرأة ال�جوز هو رمز علم االتحاد األور�ي ع��  

الو�اء  من  �عا�ي  تزال  ال  أ��ا  ع��  تظهر  وال�ي  املرأة  فستان 

 تزحف وتحاول ب�ل قوة أن ال �سقط. ف�ي 

آخر   جزء  إ��  تأخذنا  املقابلة  ال�ار��ات��ية  الصورة 

مجسدة  األمر�كية"  املتحدة  "الواليات  العالم  من  

وكذلك  ترامب"  "دونالد  األمر��ي  الرئيس  ��خص 

يلعق   الذي  الف��وس  ب��امب من  تحت�ي  أن  تر�د  مذعورة  تقف  و��  أمر�كية  ع��  خر�طة  وهو  �شراهة،  ا�خر�طة 

من   الكث��  الصورة  هذه  الرسام حشد  ال��امها،  ��   أهبة 

اليدين   فتح  م��ا  والذعر  ا�خوف  ع��  تدل  ال�ي  الرموز 

نظرات  الفايروس،  لردع  الرئيس  �� محاولة من  وارتجافهما 

تقف  ت�اد  ال  النحيفت�ن  وساق��ا  املرعو�ة  ا�خر�طة 

رغم  األمر��ي  االقتصاد  اه��اء   ع��  يدل  وهذا  عل��ما 

�حماية األم ر�كية  اإلدارة  تبذلها  ال�ي  ا�جهود  �ل 

 االقتصاد من ال��الك. 

  �� الدو��  العاملي  يبدو االقتصاد  بالبعض، حيث  ببعضها  ترتبط  �لها  إ�� ثالثة أجزاء لكن  التالية  الصورة  تنقسم 

ورغم ذلك �س�� نحو الهاو�ة، وقد ر�ط مص��ه (السقوط) بمص�� الشعوب؛    الكمامة،اللوحة املقابلة رجال يضع  

الرجل املوثوق بحبل يجلس ع�� األرض مهزوما  حيث ر�ط إحدى قدميھ بحبل يوثق الشعوب، ال�ي تظهر �� صورة  

مغلو�ا ع�� أمره إثر ما سببھ الف��وس من مآ�ىي، فالف��وس يظهر �� القسم الثالث من الصورة فاتحا فمھ يرش 

 عاناة الشعوب �� زمن ال�ورونا. �ع�� �ش�ل منطقي عن م الشعوب، اللوحة رذاذه القاتل مباشرة ع�� 

القتصادية �� العالم املعاصر، لذا أي اختالل �� أسعاره سيؤثر حتما ع�� االقتصاد النفط �عت�� من أهم املواد ا

ب�ن الصعود والهبوط يدل  العاملي �ش�ل مباشر، فهو عالمة أيقونية لالقتصاد العاملي، والسهم األحمر الذي هو  
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تجاه السهم النازل   لكلكن سرعان ما حدث لھ سقوط حر يدل ع�� ذع�� التذبذب �� األسعار �� بداية ا�جائحة،  

وقد جعلھ الف��وس لعبة لل��حلق، هذا ا�خطاب الساخر يوجھ رسالة قو�ة وخط��ة للرأي العام العاملي، إذ يحذر  

 العالم بأسره . من ا��يار االقتصاد الدو�� العاملي الذي قد يدمر

الصورة ال�ار��ات��ية لم ��تم باالقتصاد العاملي فقط 

الذي   الفردي  االقتصاد  إ��  كذلك  نظرها  وجهت  إنما 

إجراءات  من  ا�ح�ومات  فرضتھ  ما  �سب  ��الك 

خالل   ل�حجر، من  لذلك  رمز  التالية  اللوحة  ففي 

يل��م �شراسة املشاريع الصغ��ة  صورة الف��وس وهو 

أشار وقد  الورقة  ��خصية  إل��ا   املمثلة  الرسام 

 باالسم املكتوب ع�� جنب.

أ��ا    رغم  اللوحة  القراءةإّن هذه  املواطن  تتسم بصفة شفافية  �عيشھ  مما  كثيفة  داخلها معاناة  تخ��ل  أ��ا   
ّ
إال  ،

 البسيط من ضياع وخوف وشتات �� زمن ال�ورونا. 

 �ساطة الصورة ال�ار��ات��ية �� زمن الو�اء:  

ج ال�ار��ات��ية ال�ي يمكن أن �ستخلص من النماذ 

موضوع   تطرح  وال�ي  والدراسة  بالتحليل  تناولناها 

الفن  يظل  ال�ار��ات��ي  الفن  أّن  "�ورونا"  جائحة 

أعمق   إ��  النفاذ  ع��  اإل�سانية األقدر    القضايا 

تقنية،   أدوات  من  يملكھ  ملا  ومعا�جة  طرحا 

�عب��ية معا�جة   وأش�ال   �� فعال  �ش�ل  �ساهم 

القضايا   يخ��ل  بحيث  ا�جتمع،  من  كب��ة  شر�حة  تمس  وال�ي  ا�حساسة  ا�خاطبة القضايا   �� املباشرة  ويعتمد 

والبساطة �� العرض، هذه ا�خصائص مجتمعة �سهل ع�� الفنان استثمار أسلوب النقد الساخر واملتلقي يقبل 

وال  باالبتسامة  و�تلقاه  عفو�ة  ب�ل  ظهور  عليھ  بداية  منذ  عليھ  العرب  الفنانون  ركز  لذا  حرج،  أي  دون  �حك، 

وتبي�ن  الو�اء،  م��ا تحديد خطورة  �ان  الفايروس،  تف�ىي  ال�ي صاحبت  ا�ختلفة  املواضيع  ب�ل  ا�جائحة فتعاطوه 

ضايا أخرى أهمية االل��ام بإجراءات الوقاية وا�حجر املن��� إ�� �عز�ز صورة الطواقم الطبية ب�ن أوساط العامة وق

  أفرزها ا�حجر الص�� و�ان لها تأث�� وا�ح ع�� ا�جتمع اإل�سا�ي �ش�ل عام.
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