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الملخص

يطمح هذا البحث إىل فحص رمزية املرأة يف الکاريکاتری والرواية املقاومة وصوالً إىل استجالء مظاهر التداخل بني الفنني من
زوايا متشاهبة ووجوه خمتلفة .وينهض البحث منهجياً على وصف املضمون وحتليله ،انطالقاً من مبادئ املدرسة األمريكية يف
األدب املقارن اليت تضيء على أمهيّة دراسة العالقات بني األدب والفنون ،يف حماولة فك الرموز الداللية للمرأة يف
الكاريكاتری والرواية ،متخذاً من عدد من رسوم ناجي العلي الكاريكاتریية ورواية زيتون الشوارع أمنوذجني له .فرسوم "ناجي
العلي" مشفوعة بعالقة األدب والفن بنوعيه؛ فيها مشاهد مّرفقة بالعبارات ،وصور قد غلبت عليها األبعاد الداللية
املقروءة .ومن جانب آخر جند رواية (زيتون الشوارع) لـ"إبراهيم نصر اهلل" مشبعة باملشاهد الكاريكاتریية الرمزية اليت انتزعتها
من الكاريكاتری .تسربت الصورة الرمزية لدى االثنني إىل الشخصيات بل الشخوص أيضاً ومنها شخصية املرأة اليت وظفها
"العلي" لرتمز إىل الوطن واملقاومة يف هالة من القدسية والكمالية ،ومحلها "نصر اهلل" الواقعية والريالية املرة ،لتمثل األرض
املغتصبة والواقع املعاش للفلسطيين الالجئ ،واليت تشری إىل دالالت مشرتكة مع كاريكاتریات "العلي" .يبدو أن ناجي العلي
قد تسلح بالشفافية والرمز السهل للمرأة واستطاع بنجاح إيصال املدلول ونقل الفكرة املطلوبة للمتلقي نقالً سريعاً مؤثراً
بتوظيف رموز أقل تعقيداً .بينما يف زيتون الشوارع فالرمز غری
صريح ذو أبعاد داللية خمتلفة ،يربز نصر اهلل جوانبها شيئاً فشيئاً حىت هناية الرواية ،طاحماً إىل أن يرتك أثراً طويل األمد على
املتلقي .أيضاً لدى االثنني تتماهى املرأة الرمزية مع املرأة الفلسطينية ،ومتثل منوذجاً اجتماعياً للفلسطينية املضطهدة.
الكلمات الرئيسة :الرمزية ،املرأة ،الكاريكاتری ،ناجي العلي ،إبراهيم نصر اهلل.

aghdas.behzadi@yahoo.com

* الکاتبة املسؤولة
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 .1المقدمة
بالتواكب مع حركة التعاطي الفين ـ ـ األديب يف عصرنا الراهن؛ حيث اصطخب التداخل بني
اخلطاب الفين واخلطاب املكتوب الروائي ،قد خلفت متثّالت االنفتاح الروائي على الفنون
األخرى ومنها الكاريكاتری ،فضاءات فنية داللية ،كما أن الكلمة يف الرسم الكاريكاتریي ،قد
رافقت الصورة ورمست يف الفضاءات الفنية الكاريكاتریية ،آفاقاً فكرية مقروءة.
وقد الزم الرمز القضية الفلسطينية بصفته تقنية رافدة فتحت آفاقاً رحبة أمام اخلطاب البصري
واخلطاب املكتوب ،فوظفتها األعمال املقاومة ملا تتيحه من إمكان تبادل جماالت اإلدراك بني
احملسوس واملعنوي والقدرة على إخفاء املعىن املباشر وتقدمي ما خفي ،للمتلقي ،بطريقة أكثر إثارة
وتأثریاً .ومن هذا املنطلق ،فغدت الرمزية من الوسائل الفنية اليت كثریاً ما مت توظيفها يف الفنون
اإلبداعية كأداة طيعة للتعبری الفين عند عجز اللغة املباشرة والصرحية عن تعميق الفكرة.
ويف خضم ما خاضه العصر احلديث من معركة التيارات األدبية والفنية ،ظهرت املدرسة
األمريكية يف األدب املقارن ،ورأى أبرز من تزعمها "رينيه ويليك" ضرورة دراسة األدب املقارن،
من منظور عاملي ،معترباً األدب املقارن دراسة أدبية مستقلة عن احلدود اللغوية والعنصرية
والسياسية ،إذ ال بد من تعميم الدراسة الفنية اليت يدعو إليها النقد اجلديد ،و«التأكيد على
أمهيّة دراسة العالقات بني األدب والفنون اإلنسانية املختلفة مثل النحت واملوسيقى وكذلك
العلوم االجتماعية املختلفة» (اخلدام.)www.sotor.com :2019 ،
وتأسياً مبا بدأت تنص عليه املدرسة اإلمريكية ،فالفنون اإلبداعية أخذت تعمل ـ ـ أدباً كانت
أم فناً بصرياً أم مسعياً ـ ـ على إغناء بعضها البعض تتأثر وتؤثر .وظهرت الصحبة بني األدب والفن
بشىت أشكاهلا ،فتمخض عنها من مثل احملاوالت األدبية اليت شفعت أدهبا باللوحات الفنية
* ّ
الشهریة واصفة إياها ،فنتج عنها ما مسي بالـ"إكفراسيس"  ،واُتذت الكلمات يف األدب وعاءً
تصب فيه حزمة من الصور الفنية املرتابطة.

* ـ ـ اإلكفراسيس ( )Ekphrasidنوع أديب ،وهو عبارة عن كتابة التصوير؛ يهتم فيه املؤلف بوصف لوحة فنية شهریة شارحاً من خالل
أثره هذا السند التصويري.

2

رمزية المرأة بين رسوم "ناجي العلي" الكاريكاتيرية ورواية «زيتون الشوارع» لـ"إبراهيم نصر اهلل"

اقدس بهزادیبور*

وعن الكاريكاتری العريب والرواية العربية فيختلفان عن بعضهما يف كون هذا خطاباً بصرياً وذاك
مكتوباً .والوجوه املشرتكة بينهما فتأيت بدءاً من نشأهتما الصحفية؛ حيث احتضنت الصحافة
الفنني منذ البداية .واملقاومة فإهنا مجعت بني االثنني من حيث املضمون.
أما املرأة فقد احتلت مكانة واسعة يف أدب املقاومة فناً وأدباً؛ إذ مت توظيفها بوصفها رمزاً من
رموز املقاومة وسبباً من أسباب بقائها .يعد "إبراهيم نصر اهلل" من الروائيني الذين تعترب اللغة
لديهم لغة السينما احلية واملفعمة بالصور واحلركة ومبا أن احلركة «هي لغة السينما ،فإنه من
الضروري الوصول إىل احلركة املعربة وحتقيقها يف لغة نصر اهلل» (راغب .)297 :1996 ،وحضور املرأة
فتجسد يف آثار "نصر اهلل" ال سيما يف جمموعته "امللهاة الفلسطينية" فنياً ورمزياً وذلك جنباً إىل
جنب البعد الروائي الطاغي .هذا وإن "ناجي العلي" وجدها خری معني لتكون رمزاً صارخاً
لألرض والوطن.
تتبني أمهية املقاربة الفنية  -الرمزية بني الكاريكاتری والرواية ،والوقوف على زوايا التشابه
واالختالف بني هذين الفنني ،انطالقاً من موقف األدب املقارن القائل «بإن العمل الفين ميكن
أن يفهم باعتباره بنية ذات طبقات من الرموز واملعاين املستقلة متام االستقالل» (نفس املصدر.)298 :
وتكمن أمهية املقاربة واملقارنة بني الرواية املقاومة والكاريكاتری املقاوم ،أوالً يف اجتياز احلدود
بني الفنون والحقاً بالبحث وراء األبعاد الكاريكاتریية يف الرواية ،واللغوية يف الكاريكاتری ،بغية
التوسع يف جمال الدراسات بني الفنون بانتهاج هنجاً حديثاً يف إبراز مجالياهتما ،وأخریاً من أجل
العمل على إثراء النقد الفين وإغناءه.
وينطلق هذا البحث من سؤالين رئيسني؛ فرمزية املرأة بصفتها أحد الرموز األساس يف بناء النص
املقاوم (البصري واملكتوب) ،ظهرت يف أعمال كل من "إبراهيم نصر اهلل" و"ناجي العلي"،
والبحث وراء الوجوه املتشاهبة واملتباينة بني االثنني يف توظيف املرأة للقضية الفلسطينية يثری
تساؤلني مها:
 ما هي أهم املفاهيم املشرتكة اليت رمزت إليها شخصية املرأة ،واألساليب اليت وظفت هبا يفرواية "زيتون الشوارع" ،ورسوم "ناجي العلي" الكاريكاتریية؟
 أي من الوصف الروائي والكاريكاتریي يعد أكثر جناحاً يف إيصال املفهوم الرمزي إىل املتلقي؟3
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وعن خلفية البحث؛ فثمة دراسات عربية يف هذا املضمار رغم قلتها ميكن اعتبارها سابقة رافدة
تزود املشروع مبادة علمية تعينه يف التوصل إىل مبتغاه .وقد توزعت هذه الدراسات بني اليت كرست
مهها خصيصاً إما لروايات "إبراهيم نصر اهلل" وإما لرسوم "ناجي العلي" الكاريكاتریية ،أو الدراسة
اليت تناولت أصل التعاطي بني الفن البصري والرواية.
فقد اهتم "حممد صابر عبيد" و"سوسن البيايت" بقراءة "امللهاة الفلسطينية" لـ"إبراهيم نصر
اهلل" ومنها رواية "زيتون الشوارع" يف كتاب عنوانه "الكون الروائي؛ قراءة يف امللحمة الروائية امللهاة
الفلسطينية إلبراهيم نصر اهلل" .نشرته املؤسسة العربية للدراسات والنشر يف بریوت عام 2007م.
وميكن اعتباره أهم دراسة تتناول أعمال "إبراهيم نصر اهلل" دراسة حتليلية شاملة .قد أفاد الكاتبان
من منجز السرديات يف قراءهتما هذه ومنها قراءة شخصية املرأة ،إال أن الدراسة مبا أهنا تتطرق إىل
جمموعة أعمال كاملة ،فلم تتوسع يف احلديث عن رواية "زيتون الشوارع" .مثة أيضاً كتاب دون
على أساس رسالة ماجستری نوقشت عام 2008م يف جامعة "النجاح" الفلسطينية ،حتمل عنوان
"التنمية السياسية املرتتبة على حركة الوعي يف كاريكاتری ناجي العلي لـ"خالد حممد أمحد الفقيه"،
والباحث قد توسع يف دراسته حبثاً وراء مدى إسهام رسوم "ناجي العلي" الكاريكاتریية يف خلق
وعي خاص بالقراء حنو خمتلف القضايا ،كما كرس مبحثاً لقراءة شخصية املرأة يف هذه الرسوم.
ومن الدراسات اليت متيزت عن غریها يف قراءة كاريكاتریات "ناجي العلي" بالبحث والتحليل،
رسالة ماجستری جلامعة الشرق األوسط يف األردن لعام 2011م حتت عنوان "الكاريكاتری يف
الصحافة العربية :كاريكاتریات ناجي العلي أمنوذجاً" لـ"أروى حممود موسى سالم" هدفت إىل
معرفة أبرز األحداث والقضايا اليت ركز عليها العلي يف كاريكاتریاته ومنها الدور الذي أعطاه للمرأة
فيها .وقد سلطت الضوء على استخدام االختبارات اإلحصائية أكثر من اهتمامها بالتحليل.
وأخریاً أن هناك مقال لسعيد أمحد أبوضيف ،لـعام  ،2018حتت عنوان "تراسل الفنون يف الرواية
العربية احلديثة" ،مت عرضه يف املؤمتر السابع لنادي القصة بأسيوط يف مصر ،ونشرته جملة اهليئة
العامة لقصور الثقافة .قد اهتم البحث بظاهرة تداخل األجناس والفنون األدبية النثرية ،فناقشها.
ويف جزء آخر ومن خالل دراسة تطبيقية يف الرواية وضح نوعية هذا الرتاسل .وعن أسلوبه املتخذ
فقد عمل على وصف حمتوى النصوص الروائية احلديثة اليت عملت على مزج خمتلف األجناس.
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وعلى الرغم من أن هذا البحث يطرح قضية قشيبة من قضايا الفن واألدب ،إال أنه مل يتناول
كيفية إمكان ظهور هذا التداخل يف الدالالت اليت حتملها الشخصية .كما أنه مل يتطرق إىل فن
الكاريكاتری.
بالرغم من أن مثة مقاربات ما بني النزرة واليسریة حول الرتاسل بني الفن واألدب ،ودراسات
حول الرواية املقاومة والكاريكاتری املقاوم ،بيد أن االهتمام بالعالقة بني هذين الفنني ما زال
ضئيالً ،وحول الرتاسل الفين ـ ـ الرمزي بني شخصيات رسوم العلي الكاريكاتریية وروايات نصر اهلل،
فبالكاد ال توجد دراسة عنه.
 .2التراسل بين السرد والتصوير بين الرواية والکاريکاتير
إن السرد وعند ظهوره احلديث يف الرواية ،متثل يف إبداع لغوي قائم على أفق منفتح على عدة فنون،
أمهها املوسيقى والتصوير .من جهة أخرى ،التصوير يف االجتاهات احلديثة للفنون التشكيلية منها الفن
املفاهيمي والكاريكاتری ،فتأسس على الفكرة بأبعادها اللغوية .ومت هذا اإلبداع يف السرد والتصوير
خالل تصوير الفكرة باستعمال اللغة ،وانطلق االثنان من هذه اإلبداعية بني الدال واملدلول.
والرواية والكاريكاتری فيعتربان من أبرز الفنون اليت برزت قدراهتا حديثاً يف تعاملها مع الفنون
األخرى .حيث إن تشبع الروائني اجلدد ـ ـ ـ ومنهم إبراهيم نصر اهلل ـ ـ ـ بالثقافة التشكيلية ،وإدراكهم
الواعي لفن التصوير ومفاهيمه ،قد أسس لعالقة فنية وتراسل فين بني الفن والرواية ،وحضور
خطابات بصرية ثاوية يف النصوص الروائية« .إلن الشكل الروائي احلديث وبأسلوبه الفين وتقنياته
السردية مستمد من فنون السينما وخمرتعاته التكنولوجية املتنوعة ،وهو فن أرويب النشأة» (يوسف،
.)23 :2015
التصوير الكاريكاتریي السياسي الذي حيمل شيئاً من البعد الثوري والدينامي أيضاً أخذ ـ ـ
ومبقتضي طبيعته ـ ـ بالتأقلم مع بيئة الكلمة وقد رافقت العبارات الرسم الكاريكاتریي .أما السرد
الروائي فاعتمد يف بناءه على فنية التصوير باعتبارها ركناً أساسياً يف تشكيل املعىن .فقد أصبح
السرد احلديث معتمداً على الوصف والتصوير والعالقة التعبریية بينهما و«اتسع ليشمل خمتلف
اخلطابات سواء كانت أدبية أو غری أدبية ،يبدعه اإلنسان أينما وجد وحيثما كان» (يقطني:1997 ،
.(19
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 .3بناء الشخصية والحدث في النموذج الكاريكاتيري والروائي
للبحث وراء الرتاسل بني الرواية والكاريكاتری ،ال َّ
بد من تقصي بناء الشخصيات واحلدث
وعالقتهما معاً يف الرواية والكاريكاتری؛ إذ إن الشخصية تعد حموراً أساسياً يف اخلطاب البصري
والسردي ،وهي شديدة الصلة باحلدث بل تشكل مدار احلدث .وال ميكن تصوّر شخصية
بدون حدث وال حدث دومنا شخصية؛ ألن الشخصية هي اليت تصنع احلدث يف عالقة متبادلة،
وهي ما تقرره احلادثة ،كما أن احلدث أيضاً يأيت توضيحاً للشخصية .وقد استخدم الروائي
والرسام الكاريكاتریي طريقي تقدمي الشخصية مها :أ ـ ـ الطريقة املباشرة لتقدمي الشخصية؛ ب ـ ـ
الطريقة غری املباشرة لتقدمي الشخصية .أما الطريقة املباشرة «فيتم بناء الشخصية فيها بتقدمي
الشخصية ،من خالل ذكر صفاهتا النفسية أو اجلسدية ومن خالل التسمية أيضاً» (ويليك:1985 ،
 .)229وأما الطريقة غری املباشرة لتقدمي الشخصية «فقد تسهم عناصر القص املختلفة فيها ،فاحلوار
ـ ـ إذا كان مناسباً حلدود الشخصية واحلدث ـ ـ ميكن أن يضيء جانباً جسدياً أو نفسياً بشخصية
ذاهتا» (احلطيين.)23 :1999 ،
تتفق الرواية والكاريكاتری ـ ـ ـ ومنها رواية "زيتون الشوارع" ورسومات "ناجي العلي"  -أيضاً يف
شخصياهتا املصنفة بني «الشخصية املسطحة :اليت ال تكاد تتبدل يف أطوار حياهتا فهي ثابتة،
والشخصية املدورة أو املكثفة :فهي اليت تفاجئ املتلقي وهي الشخصية النامية القادرة على التأثری
والتأثر» (مرتاض.)108 :1935 ،
 .1. 3الصورة السردية والصورة الكاريكاتيرية للشخصية

بناءً على أن النص باملعىن التقليدي هو عبارة عن احلروف املكتوبة ال املرسومة ،فتتعدد سياقات
الصورة الكاريكاتریية .تلك الصورة اليت تعتمد على أبعاد ُتتلف عن املعهود ،بغية التوصل إىل
شكل له معىن .كما تعتمد على عنصرين أساسيني مها احلروف واخلطوط عند ترسيم بنية املشهد
وتتسم الصورة الكاريكاتریية خالفاً للسردية بكوهنا اختزالية الطابع ،شديدة الداللة ،سريعة التأثری
وسهلة اإليصال.
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أما الصورة السردية فرتتبط بالسرد وهي تصوير لغوي وتشكيل مجايل ،يراعي جمموعة من
السياقات.كما أهنا مبنية على الوصف ،وفنية التصوير ،والعالقة التعبریية بينهما وصوالً إىل تشكيل
املعىن .تتناوب هذه الصور ،وتنتج األحداث وتبتكر الشخوص وتدير احلوار واملعاين وحتمل
دالالت التعبری اليت تؤدي إىل إحاطة النص والصور باخليال والرمز والدالالت .وبينما الصورة
الكاريكاتریية تعترب احنرافاً عن الواقع املعهود للشخصية فالصورة السردية هي تقليص للواقع.
 .2 .3المكونات الداللية والرمزية لصورة المرأة بين الرواية والكاريكاتير

تتوزع املكونات الداللية يف رسوم العلي بني العنصر اللغوي املـرفق بالصورة؛ إما كتعريف أو أخبار
وإما كجمل حوارية ،واخلطوط اليت تشكل شخصية املرأة ،واألشكال الرمزية .وتأيت العبارات يف
الكاريكاتری استكماالً لما تعجز عنه اخلطوط واألشكال يف إيصال املعىن جلعله أكثر وضوحاً .هذا
وإن لغة احلروف يف الصورة السردية الروائية هي املـعتمد وتأيت اإلستعارة والرمز ليضفيا إىل وضوح
املعىن غموضاً وتعقيداً ممتعاً .الصورة السردية شديدة الصلة باملكونات الثابتة يف السياق النصي،
مثل األحداث ،الشخصيات ،الفضاء ،اللغة والرؤية السردية ،وللوصول إليها فال مندوحة عن هذه
املكونات.
 .3. 3الوصف الجسدي والنفسي للشخصية ونمذجتها في الرواية والكاريكاتير

يعترب الوصف األداة األكثر أمهية يف تعريف املتلقي بالشخصية واملشاهد على اإلطالق .ويف
الكاريكاتری تتم عملية الوصف بالتفاصيل الدقيقة اليت ترمسها ريشة الرسام باخلطوط والدوائر
ويعرضها للمشاهد .واملواصفات النفسية فكثریاً ما تأيت عرب احلوارات والدالالت املعهودة للمتلقي
واليت تلمح إىل معان سلبية وأخرى إجيابية.
لقد قدم "إبراهيم نصر اهلل" ـ ـ شخصيات رواياته من خالل الوصف الداخلي واخلارجي
للشخصية ،ومن خالل احلدث واحلوار والزمن واملكان .ينطبق األمر ذاته على فن الكاريكاتری
الفلسطيين أيضاً وال سيما رسومات "العلي" الذي قدم الشخصية بالوصف البصري والداللة
البصرية للشخصية ،وقد استعان باحلدث واحلوارات واملشهد واملوقع اجلغرايف وموقف الشخصية
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من ذلك املوقع .كما قدم الصفات اجلسدية للشخصية من خالل طريقتني تعتمد إحدامها على
السرد املباشر ،بينما تلجأ الطريقة األخرى إىل تقدمي الصفات اجلسدية عرب احلوار والزمن واملكان.
ففي الرواية نرى وصف بطلة القصة /سلوى ذا عالقة مباشرة بأفقها الفكري ،وبداللتها اليت متثلها
يف الرواية ،حيث تذكر املواصفات بطريقة مباشرة وعلى لسان إحدى الشخصيات كما تصف
"سلوى" مواصفاهتا اجلسدية بنفسها .ويف الرسم الكاريكاتریي قلما تذكر الصفات اجلسدية
للشخصية تصنيفية منفصلة عن النسق السردي العام.
والنسبة للجانب النفسي للشخصية ،فقد كانت اإلضاءة النفسية تتم يف حاالت نادرة،
وبشكل مرتبك فيما سبق ،ويف "زيتون الشوارع" غالباً ما يأيت عرب الدالالت اللغوية اليت تصف
املالمح واحلاالت النفسية .ويف الكاريكاتری فلم يشهد يف باكورة أعمال هذا الفن اهتماماً ملحوظاً
باجلانب النفسي وعند "العلي" فيظهر من خالل مالمح الوجوه وأحياناً النربة اخلطابية يف
احلوارات.
وعن النمذجة فإهنا طريقة من طرق عرض الشخصية ،تقدم شخصية مبتكرة مبثابة منوذج
إنساين خيتزل عدداً من شخصيات الواقع وأهم منوذج ميثل املرأة ،يف رسومات "العلي" ورواية
"زيتون الشوارع" هو النموذج االجتماعي للمرأة الفلسطينية بشىت أدوارها؛ حيث تقدم شخصية
فاطمة منوذج الفلسطينية املناضلة والصامدة ،بينما سلوى تقدم منوذجاً اجتماعياً آخر؛ منوذج املرأة
املضطهدة واملغتصبة .هذا وإن الست زينب متثل منوذج املرأة املتعلمة والواعية .وال بد من القول إن
«ظهور النموذج مرتبط بتشابه الظروف اليت حتيط بالشخصيات ،فعندما تنبع حقيقة موضوعية
اجتماعية ذات قيمة عالية من األعماق األصيلة لشخصية ما ،ينبثق لدينا أدبياً منوذج حقيقي»
(فضل.)149 :1986 ،
 .4حضور المرأة لدی العلي ونصر اهلل بين الكاريكاتير والرواية
يأيت حضور املرأة يف الرواية والكاريكاتری امتداداً لرموز نفسية واجتماعية جيسدها املؤلفان يف املرأة.
فإهنا ظهرت يف رسوم "ناجي العلي" الكاريكاتریية ،حضرت وحظيت بصور ومالمح متعددة،
واختلفتّ باختالف دالالهتا ورمزيّهتا يف السياقات املختلفة« .أشركها "العلي" يف إبداعاته
8

رمزية المرأة بين رسوم "ناجي العلي" الكاريكاتيرية ورواية «زيتون الشوارع» لـ"إبراهيم نصر اهلل"

اقدس بهزادیبور*

وأعطاها عدة أدوار أكثرها وأوفرها كان من نصيب فاطمة املثابرة والداعمة للمقاومة الداعية
الستمرارها فأعطاها الدور الريادي يف قيادة املعركة فهي اليت حتمل وتلد وترفد املقاومة باملقاتلني»
(الفقيه.)1 :2009 ،

متثل فاطمة النموذج /املرأة الفلسطينية هبيئتها ومالحمها؛ فهي عادة ما تظهر مرتدية احلجاب
هبيئة مالبس ،الغلبة فيها للون األسود ،حمتضنة أطفاهلا؛ ما يلمح إىل كوهنا ربة بيت ومهتمة
باألسرة .كما جندها حسناء هزيلة وحافية القدمني رمزاً حلرماهنا وكوهنا غری حممية ،وعلى حمياها
تظهر أمارات احلزن .وأعطاها العلي دوراً بطولياً يف رسومه لرتمز إىل فلسطني /الوطن.
وهناک شخصيات نسوية ثانوية لدى "العلي" ،منها ظهور العمة "حنيفة" مبالبسها البسيطة
واليت رمزت يف رسوماته إىل األرض واحلب والتحنان واليت يقول عنها العلي نفسه« :إىل جانب
فاطمة يف الكاريكاتری العمة حنيفة رمز انتمائي إىل قرييت؛ إهنا جزء من تكويين النفسي هي
احلكم؛ حكمة احلزن الصادر يف أعماق املرأة املقهورة» (العابودي .)64 :1989 ،ويف حني ارتبط
حضور املرأة احلسناء يف هذه الرسوم حبضور الوطن يف خميلة العلي ،ورمزتّ املرأة املتشّحة
بالسواد على النساء املسلمات،
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من جهة أخرى دلتّ املرأة املكتنزة ـ ـ ذات اجلسد املمتلئ ـ ـ والشكل القبيح على "إسرائيل".
کما ظهرت نسوة أخريات يف فن ناجي العلي بشكل ثانوي بصورة بعيدة عن الصالبة كـ"أم
كادر" املتكرشة الربجوازية كنقيض لفاطمة والعمة حنيفة .ومن الشخصيات النسائية لديه «الطفلة
"سندريال" املصممة على البقاء ،املتشربة حب الوطن ـ ـ رغم أهنا فقدت قدمها بسبب العدوان
اإلسرائيلي على لبنان» (الفقيه.(44 :2008 ،

وقد تقمصت سندرال الكاريكاتریية شخصية سندرال يف القصة الغربية بتقانة القناع ،واالنزياح
حيث إن سندرال الكاريكاتریية مل تكتف خبلع حذاءها بل إهنا تنازلت عن قدمها وقدمتها ألرضها
القدمية كي تشری إىل أن أثر األقدام الفلسطينية ستبقى يف الوطن بالرغم من االحتالل .مضافاً إىل
ذلك هناك شخصية الطفلة اليت تقاوم شد شعرها من قبل جندي صهيوين واليت هي كناية عن
الضفة الغربية .أعرب العلي يف الصورة عن الضفة الغربية احملتلة بطفلة تقاوم الوقوع بيد االحتالل،
مستعيناً باملكون احلريف ،لتفكيك ما ترمز إليه الطفلة.

هذا وإن املرأة يف روايات "إبراهيم نصر اهلل" أيضا ًّ تستأثر حبيّز واسع من العناية
واالهتمام؛ إذ تتحرك ثالث شخصيات نسائية يف هذه الرواية اليت هي تكثيف خلمسني سنة من
تقلّبات حال تعرض هلا اإلنسان الفلسطيين خارج وطنه ،فهي الرمز والواقع املعاش وبطلة
الرواية .كما هو احلال بالنسبة لشخصية "سلوى" الشخصية الرئيس األوىل يف رواية "زيتون
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الشوارع" واليت أخذت حصة كبریة يف سرد األحداث بشكل اسرتجاعي .حيث «كانت هلا عالقة
جبميع شخصيات الرواية ،واستطاع الكاتب من خالل شخصية "سلوى" أن يعرف القارئ على
جمموعة من القضايا واخللفيات االجتماعية والسياسية والبيئية اليت تعيش فيها» (بو رحلة:2017 ،
 .)37ترمز سلوى إىل فلسطني واهلوية املنشودة .کما متثّل واقع املرأة الفلسطيينّة والعربية
املضطهدة يف آنذاك:
«ليلة كاملة .أنتظر بزوغ الشمس ولو لمرة واحدة في حياتي ،لكن العتمة هي التي

حلكت أكثر ،وأنا أبحث في حبرك ،فال أجد شيئا سوى البياض ،بياض الكفن وصقيعه،

ألم تدرك أنني لم أتوقف عن االرتجاف منذ لحظة مولدي؟!» (نصر اهلل.)6 :2013 ،
يشتغل "إبراهيم نصر اهلل" عرب سلوى على قضية حساسة ويفعلها تفعيالً كامالً هي انتهاك
اجلسد وميكننا القول إن سلوى هي األرض وهي القضية عنده .أما بالنسبة لشخصية "زينب" فقد
اختارها الكاتب لتمثل اجلانب الرمزي املقدس لألرض ـ ـ والذي كرسه "العلي" لشخصية فاطمة
البطلة ـ ـ كما اختارها لتكون هي أيضاً راوية «سردت جمموعة من األحداث مثل أحداث (زوجها
عالء الدين ،ابنها أمين ،وأبوها عبد احلميد) وهي معلمة سلوى يف املخيم اليت كانت تعيش فيه»
(املصدر السابق .)41 :وأخریاً "لينا" فهي األخرى؛ الضحية الثالثة يف الرواية اليت رافق امسها اسم
"مخيس" اجملنون ومل تتوقف عن صفع يدها؛ حيث جندها شخصية قلقة« ،مسكونة باهلواجس
وقد متكن الروائي وهو يرمسها ،من تقدمي األمنوذج العام لإلنسان العادي ،الساعي إىل التحقق،

الباحث عن اخلالص من العامل» (زراقط.)323 :2011 ،
وفاطمة يف رسوم "ناجي العلي" فقد شكلتّ ـ ـ بالتوازي مع زوجها الرجل الطيب أيب حسني
ـ ـ الشخصيتني األساسيتني بعد شخصيته األوىل حنظلة .جنح الرسام من خالهلا يف نقل صورة
واقعية حية عن املرأة الفلسطينية؛ صورة مركبة برتكيب الواقع الفلسطيين تتداخل فيها اجلوانب
االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلنسانية ،وهو إذّ يؤرخ للمرأة الفلسطينية بفاطمة فإنه يشری
إىل احلالة العامة والصفات املشرتكة اليت كانتّ عليها غالبية النساء يف ذلك الوقت .فتظهر
فاطمة ليلة العيد يف اللوحة املقابلة نيابة عن األمهات يف اجملتمع الفلسطيين وكرمز لفلسطني األم،
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يف فضاء مظلم حالك .ويوحي اهلالل والعنصر اللغوي يف اللوحة إىل حلول عيد الفطر لكن األم
مضطرة على تقدمي طبق من السالسل بدل الكعك ألبناءها.

وال تنتمي فاطمة للطبقة املثقفة فربّما ال جتيد قراءة الصحف ـ ـ كما حيسن ذلك زوجها،
غری أنّها جتيد قراءة أحداث الواقع وتوجه زوجها للقرار الصحيح يف أشدّ الظروف حلكةً،

فتحضر فاطمة البندقية هبيئة مالك من األعلى ردا ًّ على تساؤل زوجّها قائالً "إذا كانت
األنظمة ال بترحم وال بتخلي رحمة ربنا تنزل فما هو الحل؟"
وكأمنا البندقية هي احلل الوحيد هلذا التساؤل الوجيه واألهم أن "ناجي العلي" اختار املرأة /فاطمة
كي تكون مالكاً مرسالً تأيت بالبندقية .وبينما يأيت النسيج اللغوي على اجلانب اليمني من اللوحة
واالستفهام (؟) على هيئة سالسل بالقرب من أيب حسني املسرتخي ،تأيت فاطمة من اجلانب
األيسر باإلشارة إىل القول السائد بإن املرأة خلقت من ضلع الرجل األيسر.

هكذا نرى عالقة أكيدة بني الشخصية واحلدث يف كاريكاتریات ناجي العلي واحلدث لديه
إما يقام به ليطور الشخصية وإما أن تكون الشخصية هي احملور فيه .فتقدم عرب صفاهتا اجلسدية
البصرية اليت رمسها الفنان .وصفاهتا النفسية فتعرف من احلوارات وردات الفعل الثورية لشخصية
فاطمة الصامدة وأيضا عرب منذجتها عندما متثل الشخصيات الدينية النسائية مثل مرمي العذراء.
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تعترب سلوى بطلة "إبراهيم نصر اهلل" يف "زيتون الشوارع" جزءاً من احلدث ،كما أهنا حمور
أحداث الكتاب؛ أحداث تسردها الشخصية نفسها كما هو احلال بالنسبة للست زينب عندما
تسرد قصة حياهتا وحياة عالء الدين .ففي أسلوب "نصر اهلل" الروائي تأيت الشخصية مستقلة عن
احلدث وتربطها باحلدث عالقات ثنائية تديرها البطلة .وميكننا القول إن طريقة بناء الشخصية يف
هذه الرواية خاضعة للطريقة املباشرة وغری املباشرة معاً ،إذ إن الكاتب ويف العبارات األوىل يقوم
بتعريف القارئ بالشخصيات اليت ترتبط هبم سلوى خالل الرواية ،ث عند تعرضه لسلوى يقدم
صفاهتا اجلسدية .أما الصفات النفسية للبطلة فتكتمل يف هناية الرواية حيث يعرض الصفات شيئاً
فشيئاً .وكذلك الست زينب فيتم تعريفها للقارئ عرب سلوى اليت تتحدث عن مواصفاهتا وصفاهتا
النفسية دون اجلسدية .ومل تطيل الرواية الكالم يف وصف املواصفات النفسية واجلسدية للشخصية
حرصاً منها على أن ال حيدث الوصف وقفة يف مسار الرواية؛ «فإن الوصف يعترب من أهم أسباب
الوقفة واخلروج عن مسار الرواية كما أنه يبطئ عملية اخلطاب السردي وجيعلها مملة» (تاجيک،
.)8 :1398
فتأيت الصفات اجلسدية والنفسية لسلوى على لسان الراوي وكما يراها عبد الرمحن الصحفي
فهي هزيلة بعينني ذابلتني ،ومبالمح جتمع بني احلزن والفرح وهو يشتاق إليها أكثر عندما يغمر
احلزن وجهها .وتصف هي أيضاً نفسها يف املاضي عندما مل تذبل عيناها بعد وعندما كانت
أطول قامة .وكأهنا تشری إىل ماضي فلسطني وحاضره احلزين كما يرمز عبد الرمحن إىل السلطات
اليت تريد أن ترى فلسطني يف غم وحزن وتأىب مد يد العون هلا.
الست زينب يف رواية نصر اهلل هي مدرسة فقدت زوجها يف احلرب عام 1948وابنها الذي
قتل لغايات تكشفها الرواية .تصبح الست زينب الصديقة الوحيدة وملجأ األسرار لسلوى اليت
قتل والدها على يد شقيقه بقصد يف إحدى معارك الثوار ،ألن أبا أكرم (عمها) كان يرغب يف
االقرتاب من زوجة أخيه ،واليت ماتت تاركة ورائها سلوى وأخاها برعاية عمهما .ولكن العم عرض
ابنة أخيه سلوى لالغتصاب وانتهاك اجلسد.
مثة تشابه يف الداللة بني الست زينب واألبعاد النفسية واملعنوية لدى فاطمة يف رسوم "العلي".
حيث االثنتان تتحليان بالصرب والصمود وترمزان إىل قداسة األرض /الوطن.
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 .5المرأة كشخصية رمزية ـ ـ محورية بين رسوم "العلي" الكاريكاتيرية ورواية "زيتون

الشوارع"
املرأة كما الرجل حاضرة يف رؤية "ناجي العلی" املركزية للصراع بني األمّة اإلسالمية وأعدائها،
فهي ليست فاطمة العربية الفلسطينية فحسبّ ،بلّ تتعدّى ذلك عندما يصوّر "ناجي"
الوطن أو الشعب أو األرض أو املخيم ..إل ..بامرأة .فاملرأة هي فلسطني وهي مصر وهي لبنان
وهي األراضي العربية احملتلّة.كل ذلك يف الداللة على العطاء واخلصب .أيضاً فهي فلسطني
حبلى حلد االنفجار کما توحي اللوحة بذلك .إذ يرمسها العلي على هيئة امرأة حبلى باهلموم رمزاً
لفلسطني وارتداءها للكوفية هو الذي يلفت االنتباه حنو هذه الرمزية ،فلم تزل تنادي بالصرب
فيزداد محلها غماً.

جسد العلي يف فاطمة صورة اإلنسان الثائر صاحب الرؤية الواضحة ،املتمسك باألرض،
الثابت على حب فلسطني ،يرد على املفاوضات والتنازالت بكلمة واحدة فحسب "فشروا" ،واليت
تعين "خسؤوا".
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هكذا فإن فاطمة الفلسطينية عند "ناجي العلي" هي شريكة املواقف واحلوار ،ال تقتصر
أدوارها على إجناب اجليوش بل تتعداها إىل التعبئة والتحريض ورمي احلجار ومحل السالح .فهي
املقاومة نفسها.
أما حكاية "زيتون الشوارع" فحكاية اغتصاب النفس البشرية والذي يتجلى لدى مغتصب
األوطان .سلوى /الوطن تأيت الطعنات من أقرب الناس إليها؛ طعنات حارقة تعذب الروح واجلسد
قبل أن يأتيه املوت .وسلوى صامتة عاجزة وهي طاملا كانت عرضة لالغتصاب وجند بني حني
وآخر يأيت احلديث عن صمتها ويؤكد الراوي على هذا الصمت منذ بداية الرواية؛ صمت طاملا
كان طويالً« :المكان الضيق ال جدران له /المكان الضيق ليس فيه إال الزوايا ...وصمتت
طويال( »...املصدر السابق)5 :

إال أن سلوى /األرض احملتلة ،فهي أيضا حبلى بالكالم حد االنفجار لكنها آثرت أن تنفجر
بالكالم عرب الشريط.
متثل الست زينب جانباً آخر من القضية فلسطينية؛ هي املقاومة نفسها وهي املرأة الفلسطينية
املقاومة اليت تضحي برجلها وأوالدها من أجل الوطن .أما حب الطالبات للمعلمة زينب فهو
حب الفلسطيين للوطن .تشكل شخصية الست زينب اجلانب املعنوي املقدس من رمزية املرأة
بصفتها الوطن وهذا هو السبب يف عدم ذكر صفاهتا اجلسدية هلا فكأهنا الوجه القدسي اآلخر
لسلوى وميكن ترسيم هيئة مالحمها عرب الصفات النفسية احلميدة اليت تتحلى هبا.
شخصية لينا اليت ال تتوقف عن صفع يدها فهي األسف الطويل املستمر وهي آهات وزفرات
ُتتلج يف صدور الفلسطينيني«:وقلت لها :يا لينا ،ما الذي فعلتهُ ي ُد ِك لتواصلي ضربها
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نسيت سؤالي :هذه اليد كانت أصل البالء».
هكذا؟! فقالت :ال أعرف .ثم قالت ،بعد أن
ُ
(املصدر السابق)134 :

حضور لينا يف الرواية يكون حضوراً نزراً .وكأمنا بني احلني واآلخر يأيت احلديث عن لينا كي
تذكر القارئ باآلهات واألسف كل ما كشفت الرواية موقفاً مؤملاً حالكاً.
 .6الرمزية بين شخصيتي "فاطمة" الكاريكاتيرية و"سلوى" في "زيتون الشوارع"
تتمظهر الرمزية يف شخصية فاطمة وسلوى ضمن برنامج سردي ـ ـ داليل رئيس ،حيمل على املرأة
بصفتها رمزاً ،دالالت عدة فينقسم هذا الربنامج السردي ـ ـ الرمزي األكرب إىل برامج داللية أمهها
داللة األرض والوطن /فلسطني.
يلحظ املتتبع لشخصية املرأة يف رسومات ناجي العلي ،يف الوهلة األوىل ،قرهبا لنفسه ورسالته،
حىت وكأهنا تـقمصته ،يصيغ العلي أفكاره وقناعاته على لسان فاطمة ومبالحمها وخيتزل لقضية كربى
عرب توظيف شخصية فاطمة ،إال أن اختزاله هذا «ال يلغي مسة الشفافية اليت ينبغي أن تتوافر يف
الصورة الكاريكاتریية» (عتيق ،د.ت.)76 :

فاطمة لدى "ناجي العلي" هي أيقونة األرض واليت جيسدها لنا بكامل الطهارة والقداسة ومل
يتناول عن طريق فاطمة فكرة االغتصاب واالعتداء كما فعل "نصر اهلل" عند ترسيمه لنا شخصية
سلوى .شخصية فاطمة يف رسومات "ناجي العلي" ،فضالً عن اهلوية الوطنية تشری إىل الداللة
الدينية واهلوية العربية للفلسطينية املسلمة؛ ففاطمة (س) هي بنت النب األكرم (ص) وإن كانت
ترمز إىل األرض لكن هذه األرض عربية مسلمة .حيافظ "العلي" على إبقاء هذه الشخصية اليت
تظهر باحلجاب دائماً يف هالة من القدسية دون استخدام أي انزياح.
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وأما سلوى فهي األخرى اليت متثل فلسطني كما تشكل احملور األهم والبؤرة املركزية للحدث
الروائي ومثلما فاطمة متاماً فهي الصوت الراوي وصوت الروائي .سلوى بريئة لكنها ال حتمل
قداسة فاطمة يف الصورة اليت يرمسها ويسردها لنا "إبراهيم نصر اهلل" .فإن شخصية فاطمة أيقونة
األرض الطاهرة وهلذا يبني لنا الرسام فكرة االعتداء بأساليب أخرى كي ال متس طهارهتا ،بينما
سلوى هي األرض احملتلة واليت طاملا كانت عرضة لالعتداء وال أحد يسمع صوهتا وصرخاهتا .وعن
زينب الرواية فهي صورة لزينب /العنوان األيقوين الذي يرتجم عند العريب بالنقاء والطهر والرباءة
ومتثل الداللة الدينية« :كنا نحبها .هل قلت لك ذلك؟ ..آه ..كل الطالبات ،بعضهن كان
يحفر اسمها على ظهور ِ
أيدي ِهن بالشفرة ..آه ..بالشفرة! أتعرف ،حين نبدأ بالتفتح ،ننظر

حولنا ،وال نجد من نحبُّه بهذا القدر دون أن ندفع الثمن غاليا» (نصر اهلل ،املصدر السابق.)44 :
ويف هذا السرد «جند طغيان ضمری املتكلم مع الغری ،ويذوب فيه احلاجز الزمين الفاصل بني
زمن السرد وزمن السارد» (مرتاض ،املصدر السابق).كما يدل على أن هذا احلب للست زينب اليت متثل
أرضاً عربية إسالمية مقدسة ،يشرتك فيه کل عريب ومسلم.
النخوة العربية أيضاً عند "العلي" و"نصر اهلل" هي املفهوم اآلخر الذي يأيت ضمن الربنامج
الداليل عن طريق توظيف املرأة ،إال أن املرأة ال ترمز إىل النخوة لديهما بل إهنا عادة ما تظهر يف
اللوحات عند احلديث عن النخوة فریمسها "ناجي العلي" بطريقة ساخرة كذباب اجتمع على وجه
حسناء /فلسطني .وجه جرحته الصواريخ اإلسرائيلية وينزف عسالً بدل الدم.

عند "نصر اهلل" ،تعرضت هذه النخوة للضياع وللنسيان وحىت تعرض سلوى (األرض العربية
املسلمة) لالغتصاب واستدعائها للنخوة فال يستفزها« :أهذا ثمن دمي الذي نـزفته أمامك
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ست ساعات كاملة؟ ..لكنك كنت مثلهم :عمي( ،حضرتُه) ،الطبيبة التي دفعوني باتجاهها،

والشيخ أيضا .كنت تلهو طوال الوقت بدورانك حول الحكاية ال أكثر».
ُتاطب سلوى يف هذه العبارات عبد الرمحن الصحفي الذي ميثل النخوة العربية والذي وجدته
آخر ملجأ هلا ،لكنه ُتلى عنها ـ ـ كما هو احلال بالنسبة للنخوة العربية اليت خذلت الفلسطيين فلم
جيدها حاضرة بعد.
داللة املقاومة هي األخرى يف الربنامج الداليل .ترمز فاطمة إىل روح الصمود واملقاومة
الفلسطينية اليت ال تنهار وال هتادن وال تثنيها العاطفة واألمومة أيضاً يف تقدمي أغلى ما لديها؛
زوجها وأبناءها ضحية للمقاومة كما هو احلال بالنسبة للست زينب اليت قدمت ابنها الوحيد أمين
شهيداً بعد استشهاد والده .أما سلوى فتمثل جانباً آخر من املقاومة فهي صامتة أكثر مما هي
صامدة؛ تنكسر وتنهزم لكنها ال ترتاجع فتحاول أن تثبت مظلوميتها.
مل يكن الرتاسل بني رمزية شخصيات "ناجي العلي" و"إبراهيم نصر اهلل" حكراً على
الشخصيات الرئيسة بل تسرب إىل الشخصيات الفرعية ،وقد جتلى يف البعد والطابع الرمزي الذي
حيمله رمز اليد املبتورة لعالء الدين ـ ـ زوج الست زينب يف "زيتون الشوارع" واليت تسرد قصتها
زينب بنفسها ،ورمز الرجل أو القدم اليت خلفتها سندرال يف رسوم ناجي العلي وراءها على أرض
الوطن.
(نفس املصدر)5 ،

 . 7تقنية استخدام التسمية في الرواية والكاريكاتير
للعنوان والتسمية عدة وظائف :الوظيفة اإلغرائية ،والوظيفة التعيينة ،والوظيفة الوصفية .و«يقدم
اسم الشخصية داللة أولية ،إذ من املمكن أن يقيم االسم عالقة مع داللته الروائية من خالل
معناه املعجمي أو تركيبه الصويت أو من خالل رصيده التارخيي ،وميكن لالسم أيضاً أن يوحي جبزء
من صفات الشخصية النفسية واجلسدية» (حطيين.)15 :1999 ،
بالنسبة لسيميائية أمساء الشخصيات النسوية اليت سامهت يف استكمال رمزية الشخصية لدى
العلي فتأيت بشىت استخداناهتا أي العلم ،والضمائر ،واجملموعة االمسية؛ مثل فاطمة ،العمة حنيفة،
أم كادر وغریهن.
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فالشخصيات ثابتة تتكرر يف سلسلة الرسومات وذلك يف عملية بصرية سردية تضفي إىل
الرسم بعداً روائياً ،كما أن العلي فقد انتقى لكل منها امساً وهي أحياناً على عالقة وطيدة باملعىن
كما هو احلال بالنسبة السم "حنظلة" وصلته مبرارة احلنظل .إن طرق تعريف الشخصية لدى
العلي طرقاً روائية صرحية مقروءة تأيت إما عرب احلوارات املـرفقة بالصورة وإما أن يكتب االسم إىل
جانب الشخصية .ومت انتقاء اسم فاطمة لبطلة كاريكاتریات العلي داللة على األصالة العربية يف
االسم.
قد تعامل نصر اهلل مع أمساء الشخصيات بأشكال خمتلفة ،فاختار لسلوى هذا االسم ليعطي
هلا بعداً داللياً فهي الوطن الذي مينح السلوان .كما يدل اسم سلوى القارئ على رمزيتها وعلى
املغزى اليت ترمي إليه الرواية ،وينص على مدى املطابقة اليت يقيمها القاص بني اسم البطلة ومعناه
اللغوي ليكون االسم دليل القارئ الذي يهديه إىل متابعة مسار القصة.
قد وظف "نصر اهلل" تقنية غياب االسم أيضاً يف الرواية؛ حيث أطلق لقباً غامضاً (حضرته)
على إحدى الشخصيات وجاء ذلك تفادياً لإلشارة املباشرة لنموذج حقيقي يف الواقع املعاش مثله
مثل الشخصية السياسية.
كما أنه ربط بني االسم واملسمى بعالقة التضاد والسخرية؛ فعلى سبيل املثال فإن أبا أكرم يف
رواية "زيتون الشوارع" كرمي حقاً بل إنه األكرم غری أنه يسخى بعرضه ويقدم ابنة أخيه ـ ـ واليت متثل
الوطن ـ ـ لالغتصاب فهو يف الواقع يهب الوطن لالحتالل .وداللة استخدام الست لشخصية
زينب حيمل شيئاً من التقدير واالحرتام ،لكونه امساً ذا أصالة وداللة دينية.
النتيجة
ـ ـ إن مفاهيم األرض ،الوطن واملقاومة ،هي مّن أهم املفاهيم الداليلّة املشرتكة اليت رمزت إليها
شخصية املرأة يف اخلطابني الكاريكاتریي والروائي .كما أن اخلطابني يقدمان للمتلقي منوذجاً للمرأة
الفلسطينية وشىت جوانب شخصيتها؛ حيث اختار "ناجي العلي" للكاريكاتری ،و"نصر اهلل"
للرواية ،املرأة بصفتها واحدة من أهم رموز القضية الفلسطينية ،لتكون رمزاً ،متثيالً وداللة .فهي يف
منوذجها االجتماعي ،متثل املرأة الفلسطينية املضطهدة واملقاومة ،وهلا أدوار شىت تؤديها يف مساندة
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القضية .ومن حيث الداللة فاصطفاها االثنان يف الوهلة األوىل كرمز معهود لدى توظيفها لألرض
والوطن ،وللمقاومة كمفهوم حيمل التأنيث لفظاً ومعىن بصفتها أماً تلد وحتتضن أبناءها
الفلسطينني.
ـ ـ إن الشفافية يف الرمز لدى نقل الفكرة واحلدث هو األسلوب السائد يف رسوم "ناجي العلي"
الكاريكاتریية وقد أدى إىل غياب القناع الداليل عسری الفهم؛ فسرعان ما جيد املتلقي نفسه متأثراً
باملغزى الداليل املطلوب ،وهذا ما أدى إىل توفری قطاع واسع من املتلقني على اختالف مشارهبم
األيديولوجية وانتماءاهتم الطبقية للرسوم الكاريكاتریية .هذا وإن يف "زيتون الشوارع" فالقناع
الداليل من الصعب تفكيك رموزه .أيضاً مثة تكثيف داليل يف شخصية املرأة الرمزية والصور اليت
حتملها عبارات الرواية .أما توظيف الرمز عن طريق داللة األمساء ،ومنذجة الشخصيات يف تقدمي
النموذج االجتماعي للمرأة ،فمن األساليب املشرتكة لدى "العلي" و"نصر اهلل".
ـ ـ يبدو أن "ناجي العلي" عمل على التأثری اآلين أكثر من انشغاله بالتشكيل الثقايف؛ فأراد أن
جيمع بني الرمز والدينامية الصارخة اليت مبقتضى طبيعتها الثورية ،تتطلب رموزاً سهلة .بينما اهلدف
من إيصال املعاين يف رواية إبراهيم نصر اهلل ليس جمرد إلقاء معان ثورية للمتلقي أو تكثيف داليل
للقضية ،بل عمد الروائي إىل التشكيل الثقايف ليرتك تأثریاً فاعالً طويل األمد.
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چکیده
این جستار بر آن است تا به بررّسی نمادگرایی زن در کاریکاتور و رمان پایداری ،و وجوه مشترک و
متفاوت میان آن دو بپردازد .روش تحقیق این پژوهش ،روش توصیفی  -تحلیلی بر پایۀ مبانی مکتب
آمریکایی ادبیات تطبیقی است ،و در آن به رمزگشایی کاراکتر زن پرداخته میشود .از این رو
کاریکاتورهایی از "ناجی العلی" و رمان (زیتون الشوارع) نوشتۀ "ابراهیم نصر اهلل" را برگزیده است .در
خصوص کاریکاتورهای "ناجی العلی" ،صحنههای به تصویر کشیده شده غالبا با عباراتی چند پیوست
میشوند .در رمان (زیتون الشوارع) "ابراهیم نصراهلل" نیز میبینیم که در توصیف از عباراتی با ابعاد طنز
آمیز و نمادین ،بسیار استفاده میشود" .ناجی العلی" با دیدگاهی آرمان گرایانه ،زن را نماد وطن و
پایداری فلسطین میداند در حالی که "ابراهیم نصراهلل" واقعگرایی و رئالیسم تلخ را بر شخصیت زنِ اثر
خود تحمیل میکند .در جریان نمادیابی شخصیت زن ،گاه نمادهایی مشترک و گاه مغایر در رمان
aghdas.behzadi@yahoo.com
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ابراهیم نصراهلل و کاریکاتورهای ناجی العلی یافت میشود .از بررّسی کاریکاتورهای "ناجی العلی" بر
میآید که او ،وضوح در تعبیر را سالح کار خود قرار میدهد ،تا مفاهیم را سریعتر و به شیوهای اثرگذار
به خواننده منتقل کند اما "ابراهیم نصر اهلل" تاثیر گام به گام و بلند مدت را بر میگزیند .همچنین زن
نمادین در آثار هر دو آنها نمونهای از زن جامعۀ ستمدیدۀ فلسطین را جلوهگر است.
کلیدواژهها :نماد ،زن ،کاریکاتور ،ناجی العلی ،ابراهیم نصراهلل.
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Abstract
What is worth noting about Naji Ali’s caricature is that the two types of
interconnections between literature and art are evident in these works,
because the scenes and illustrated images are often associated with multiple
expressions. The Images also have semantic and readable dimensions. In the
novel, "Zaytoun al-Shawarah" (Ibrahim NasrAllah) we find that in his
descriptions, satire and symbolic expressions are vastly used. The author,
who innovatively recreates and uses these borrowed caricature images all
over the novel, signifies his creative thinking. The cryptic symbols of both
authors are not merely summarized in the description of the scenes but in the
symbolic characters of the two works, for example, the character of a woman
as a symbol which also appears. Hence, Naji Ali symbolizes the home of the
woman, with an idealistic view and she represents Palestinian stability and
he portrays the character of a woman as a sacred person. This is while
Abraham NasrAllah imposes bitter realism and naturalism on the character
of his work to symbolize the occupied land, and he reflects the reality of the
life of the Palestinian refugee. In the symbolization of the character of a
woman, occasionally common symbols in Ebrahim NasrAllah's novel and
the caricatures of Naji Alis are found and sometimes these symbols
contradict each other. This research employs a narrative analysis method in
the analysis of personality. It also relies on describing.

Key words: symbol, woman, caricature, Naji Ali, Ibrahim NasrAllah.
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