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ملخص

يسعى البحث إىل دراسة موضوع جائحة كورونا يف كاريكاتري الصحافة القطرية سيميائًيا، من خالل 
عن  باإلجابة  وذلك  املتنوعة،  الرسوم  يف  واخلطوط  واأللوان  واأليقونات،  األشكال  دالالت  عىل  الرتكيز 
األسئلة اآلتية: كيف تناولت الصحافة القطرية موضوع اجلائحة؟ وما العنارص السيميائية التي اعتمد عليها 

الرسامون يف تناول املوضوع؟ وما دالالت تلك العنارص السيميائية املوّظفة يف الكاريكاتري؟ 

توصل   ،2020 يوليو  مارس15-   10 الفرتة  خالل  منتقاة  كاريكاتريية  لرسوم  سيميائية  قراءة  وعرب 
البحث إىل أن الكاريكاتري تناول موضوعات خمتلفة ملستويات متعددة، منها: املحيل واإلقليمي والعاملي، وأن 
الرسوم متيزت بأيقونة موّحدة الشكل واللون لفريوس كورونا، ومل تغفل الرسوم توظيف دالالت األلوان، 
فكانت لأللوان: األمحر واألصفر واألسود واألخرض معاٍن مساندة للنص الصوري، وأن سيميائية اخلطوط 

كان هلا دور يف توضيح املعاين، وتوجيه القراءة للمتلقني أحايني كثرية. 
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Abstract

The research seeks to study the depiction of Corona pandemic in the caricature of the Qatari 
press semiotically, by focusing on the semantics of shapes and icons, colors and lines, various 
drawings, and by answering the following questions: How did the Qatari press deal with the topic 
of the pandemic? What are the semiotic elements that the painters relied on in dealing with this 
topic? What are the semantics of those semiotic elements that were employed in the Caricature?

Through a reading of the caricature from March 10, 2020 to July 15, 2020, the research found 
out that it dealt with multiple topics on several levels, including local, regional, and global ones, 
and that it was distinguished by a uniform shape and color icon for the Corona virus. The research 
did not neglect the use of color semantics, so the colors: red, yellow, black and green had meanings 
in support of the caricature, and that the semiotics of the lines had a role in clarifying the 
meanings and directing the recipients to the reading of the caricature many times.
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المقدمة

اجتاح العامل فريوس صغري احلجم عّطل املطارات وأوقف خطوط التواصل بني األقارب والناس يف خمتلف 
دول العامل؛ األمر الذي حّتم تضافر جهود العلامء والباحثني يف خمتلف التخصصات لدراسة آثار هذا الكائن املجهري. 

يف  بلغت  القطرية  الصحافة  يف  الكاريكاتريية  الرسوم  من  منتقاة  لنامذج  سيميائية  قراءًة  البحث  هذا  يف  نقّدم 
جمموعها 39 رساًم كاريكاتريًيا، وجاءت موزعة عىل النحو اآليت: 13 رساًم كاريكاتريًيا من جريدة الراية، و19 رساًم 
كاريكاتريًيا من جريدة الرشق، و7 رسوم كاريكاتريية من جريدة الوطن، ومل يتناول البحث الرسوم الكاريكاتريية 
به حليز  املسموح  الكلامت  ولعدد  العاملية من جهة،  املوضوعات  كاريكاتريها عىل  اقتصار  لسببني:  العرب  جلريدة 
البحث يف املجلة. وقد تّم دراسة هذه النامذج يف املدة الزمنية 10 مارس15- يوليو 2020، وذلك لظروف البحث 

عند الدراسة. 

وقد تناول البحث كاريكاتري الصحافة القطرية بالدراسة، وذلك لقلة األبحاث التي تناولته من جهة، وملالءمته 
إجابة  إىل  سعت  بل  اجلرائد،  رسوم  بني  مقارنة  دراسة  إىل  الدراسة  تسَع  ومل  أخرى.  جهة  من  السيميائي  للدرس 
اعتمد  التي  السيميائية  العنارص  اجلائحة؟ وما  القطرية موضوع  الصحافة  تناولت  جمموعة من األسئلة هي: كيف 

عليها الرسامون يف تناول املوضوع؟ وما دالالت تلك العنارص السيميائية املوظفة يف الكاريكاتري؟

الكاريكاتير. 1

)عبد  أو ساخرة«  له داللة هجائية  رمز  أو  أو تصور  الصحفية، وهو »رسم  اخلطابات  أحد  الكاريكاتري  يعد 
التواب 11(، حيتوي عىل »رسم ختطيطي، وأحياًنا عىل حوار أو مونولوج أو تعليق«، )إسامعيل 13(. وللكاريكاتري 
الضوء عىل  بإلقاء  الذي هيتم  والدور االجتامعي  القارئ،  تسلية  إىل  الذي هيدف  النفيس  الدور  منها  يؤدهيا،  أدوار 
وعىل   ،)Mazid 45( املجردة  املفاهيم  وجتسيد  املشرتك،  الرمزي  اإلمجاع  عن  والتعبري  العام،  الرأي  اهتاممات 
الرغم من أن الرسام/ املرِسل هيتم بالسياق العام الذي يربطه بالقراء/ املستقبِلني عند توجيه كاريكاتريه؛ ليتفاعلوا 
أم ال؟ األمر حيتاج إىل معرفة  الرسالة اخلفية  املرء قد فهم  إذا كان  ما  الصعب حتديد  معه يف اخلطاب، ولكن »من 
خلفية مناسبة، ومهارات حتليلية لذلك. فبعض الرسوم الكاريكاتريية تكون سهلًة جًدا، ولكن بعضها معقٌد أيًضا« 
)Shaikh, Tariq & Saqlain 75(، حيتاج إىل مرجعية وسياق جيعالن القارئ يعي الرسالة املوجهة إليه عرب الرسوم، 

وال سيام يف رسوم الكاريكاتري ذات اخلصوصية املحلية. 

كاخلطوط،  اخلطاب،  من  النوع  هذا  خصائص  تتشّكل هبا  رسالته،  إليصال  متعددة  أدوات  الرسام  ويمتلك 
اللغوية أو من دوهنا أحياًنا. فالكاريكاتريي  14(، واألشكال والصور، والتعليقات  واأللوان والظالل )العليامت 
»قد يركن إىل تقديم لوحة تشكيلية بكل مكوناهتا وأبعادها مسقًطا اللغة أو إرفاق أي تعليق، وقد يقدمها مصحوبة 
14(، وهبذا فإن  املواقف« )العليامت  أو  للتعبري عن بعض األشخاص  الكلامت  أو  العبارات  أو  النصوص  ببعض 
هذا الرسم ينتمي إىل نمط »احلقول املختلطة التي يمتزج فيها اخلطاب اللغوي واخلطاب البرصي« )الربيعي 65(، 
ويكون بذلك قد اختزل« املساحات الشاسعة من الرؤى واألفكار التي قد حتتاج إىل العديد من املقاالت« )الربيعي 
68( من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الثقافة البرصية التي يعتمدها الكاريكاتري سعت إىل »إزاحة نسق ثقايف آخر 
كان مهيمنًا لقرون طويلة، كان حموره اللغة« )الربيعي 164(. وواقع األمر أن الكاريكاتري مل يتخلَّ متاًما عن النسق 
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اللغوي، بل يعمد إىل تشكيله بطريقة أخرى، حيث إن »الصورة تلعب دوًرا فاعاًل يف إبراز قيمة النص، وبيان أمهية 
املادة املنشورة، بأسلوب آخر« )العليامت 23( يتالءم مع روح العرص الذي يتسم بالرسعة واإلجياز »فيجب أال حيتاج 
 .)37 التواب  ينتقل لصفحة أخرى« )عبد  انتباهه، قبل أن  الكاريكاتري  القارئ أكثر من ست لثامين ثواٍن ليجذب 
اللساين  جيمع  ومتشابك  مركب  تفاعيل  »نسق  بذلك  وهو  اللسان،  وخطاب  الصورة،  خطاب  جيمع  فالكاريكاتري 
واأليقوين، وتتالقى العالمات اللغوية وغري اللغوية« )عبد التواب 123(، مما جيعل منه نسًقا سيميائًيا يمكن قراءة 

دالالته وتأويلها عرب ختصصات ومعارف عديدة، عىل نحو ما سنرى يف البحث. 

الكاريكاتير في الصحافة القطرية. 1-1

عرفت قطر الصحافة يف أواخر عام 1961، عن طريق جملة املشعل التي كانت تصدر عن رشكة نفط قطر، ومع 
عام 1972 صدرت أول جريدة وهي جريدة العرب، والتي عادت للنرش مرة أخرى عام 2007، واقترصت عىل 
النرش اإللكرتوين عام 2020، وانضمت حتت إدارة جريدة الرشق القطرية يف سبتمرب 2020، ومن الصحف القطرية 
األخرى: جريدة الراية 1979، وجريدة الوطن )1995( )عزت 292(، وجريدة الرشق )1992( التي كانت تصدر 
باسم اخلليج اجلديد سابًقا، وإىل جانب الصحف نرشت جمالت مثل: العروبة، واجلوهرة، والصقر ... إلخ، وهناك 
الثقافية. وهتتم الدولة بالفنون التشكيلية، والرسم الكاريكاتريي،  اجلرسة  الدوحة، وجملة  جمالت ثقافية مثل: جملة 
حيث أقيمت بعض املعارض الفنية هلذا اإلبداع مثل: معرض »6/5«، الذي أقامه مركز »كتارا« للفن عام 2018 
)سعد الدين( ومعرض للفنان القطري عبد العزيز صادق يف جامعة قطر يف مارس 2020، وسوف ترشف وزارة 

الثقافة يف قطر عىل امللتقى الدويل األول للرسم الكاريكاتريي يف ديسمرب 2020 )وزارة الثقافة والرياضة(.

د للكاريكاتري الصفحة األخرية،  وتنرش الصحف القطرية الكاريكاتري عىل صفحاهتا بشكل منتظم، وغالًبا ما حُيَدَّ
حيث نجد كاريكاتري سلامن املالك يف جريدة الوطن يف الصفحة األخرية، وكاريكاتري سعد املهندي يف الصفحة قبل 
الصفحة األخرية، وإىل جواره كاريكاتري أمحد  أيًضا يف  فيأيت  الرشق  العزيز صادق يف  أما كاريكاتري عبد  األخرية، 
الراية فنجد كاريكاتري عبد اهلل السبيعي -بن تركي- يأيت يف صفحة منتدى  عارف ضمن صفحة آراء. أما جريدة 

الراية، يف حني كاريكاتري حممد عبد اللطيف ينرش يف الصفحة األخرية. 

ويرى أحد رسامي الكاريكاتري القطريني أن الكاريكاتري وصل إىل مرحلة متقدمة بعكس ما كان يف املايض، 
فهناك جمموعة من رسامي الكاريكاتري املحرتفني يف خمتلف املطبوعات القطرية، ومع إلغاء الرقابة الصحفية تطّور 
هذا الفن اإلبداعي من وجهة نظره )الطعان( األمر الذي يعني أن الكاريكاتري صار له املجال مفتوحا لتناول القضايا 

واهلموم عىل النحو الذي يرنو إليه من دون قيود حتّد من طاقاته، وتوقف عملية إبداعه. 

وبالنظر يف موضوعات كاريكاتري الصحافة القطرية نجدها ال ختتلف عن جماالت اشتغال النص الكاريكاتريي، 
إىل موضوعات حملية وأخرى عربية،  الكاريكاتري  ويتطرق  والسيايس.  االجتامعي واالقتصادي،  البعد  تأخذ  فهي 
مالمح  تظهر  حيث  الفنانني،  هؤالء  من  كثري  رسومات  يف  يظهر  اخلليجي  الطابع  أن  يف  شّك  وال  عاملية.  وثالثة 

الشخصية اخلليجية بزهّيا املعلوم أو ملبسها ومن خالل مجلها احلوارية. 
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سيميائية الكاريكاتير. 2-1

شكلت اللغة ميدان الدراسة األول يف بحث معاين التخصصات، ومع بروز السيميائية اتسع مفهوم اللغة؛ فلم 
تعد قارصة عىل حدودها املنطوقة واملكتوبة، بل صارت اللغة تطلق عىل »اإلشارات والطقوس، والرموز، واألمارات« 
)بنكراد- السيميائيات 43(، وهذا يعني أن غري اللغة اللسانية حيمل دالالٍت ال تقّل أمهية عاّم يؤديه اللسان من معاٍن، 
وغدت السميائيات مع هذا املنظور ال تنفرد »بموضوع خاص، فهي هتتم بكل ما ينتمي إىل التجربة اإلنسانية العادية، 
رشيطة أن تكون هذه املوضوعات جزًءا من سريوروة داللية« )بنكراد- السيميائيات 19(. وانفتحت أمامها نطاقات 
واسعة من املجاالت يف »الفن واألدب واألنثروبولوجيا واإلعالم أكثر من كوهنا ختصًصا أكاديمًيا مستقاًل« )إسامعيل 

85(. واشتغال السيميائية حول الدال واملدلول، وبرزت مفاهيمها: األيقونة، واإلشارة والرمز كام هو معلوم. 
من  ملجموعة  حامل  كخطاب  تظهر  »الصورة  أن  نجد  الكاريكاتري،  سيميائية  حول  احلديث  ختصيص  ويف 
الزمنية،  بخطيتها  تتميز  التي  اللسانية  اللغة  عكس  عىل   )145 )عدوان  الصفحة«  عىل  احلضور  متزامنة  الرسائل 
وهذا راجع إىل خصائص احلقل الذي تنتمي إليه، فحقل الصورة »يفرض سطوته وإكراهاته، منتًجا بذلك مفاهيمه 
وأدواته اإلجرائية اخلاصة« )بنكراد- السيميائيات 22(. فيكون للصورة الكاريكاتريية خصائصها التي تفّرقها عن 

الصور األخرى. 
ويمكن القول إن الصورة الكاريكاتريية تعتمد عىل مكونات مهمة يف بنائها، منها: 

الواقعي وهنا »تكون  − إما هلا حضورها  تتمثل يف الشخصيات،  الكاريكاتريي  الرسم  األيقونة: وهي عادة يف 
حركة املتلقي حمدودة باملسافة الضيقة بني الشخصية الواقعية، والصورة الكاريكاتريية« )الضبع( أو شخصية 
مبتكرة هي نموذج، وتكون نموذًجا إنسانًيا »خيتزل عدًدا من شخصيات الواقع، وهي حتمل عدًدا من املالمح 
التي يمكن للمتلقي التعامل معها عرب مرجعية سابقة أو الحقة« )الضبع(، وقد تكون الشخصيات ال هذه وال 

تلك، بل شخصيات عامة مجاعية من دون مالمح فارقة. 
األشكال: يوّظف الكاريكاتريي األشكال يف رسالته، وحتمل هذه األشكال رموًزا ودالالٍت ُتبنى من تصور؛  −

فاملعنى يف املسجد، وامليزان، والدبابة، والسياج، وغريها ليس »حمايًثا لليشء، وال سابًقا عليه، بل هو حصيلة 
ما تضيفه املامرسة اإلنسانية إىل الوجود املادي الذي يميز األشياء« )بنكراد- السيميائيات 24(. بمعنى أن هذه 
األشياء واألشكال يف الكاريكاتري تكتسب معانيها من تصورات سابقة عند إنتاجها وتلّقيها، فهي حتمل معنى 

ثقافًيا أكثر من وجودها املادي.
األلوان: يعمد املرسل/ الكاريكاتريي إىل توظيف األلوان، حيث تعد »عالمات أو دالئل أولية لتعيني هوية  −

املوضوعات املختلفة، ومتثلها إدراكًيا« )قاسيمي 216(، والتي تتكون من خالل فعل ثقايف أيًضا، أي إن »إدراك 
اللون هو إدراك ثقايف، فكل شعب، وكل جمموعة برشية ُتْسنِد قياًم ودالالت لأللوان، التي تعرّب من خالهلا عن 
حالة الفرح أو احلزن« )بنكراد- السيميائيات 106(. فال يمكن القول إن دالالت اللون واحدٌة عند الثقافات 
كلها، وهذا يعني أن حجم األيقونة، والشكل، أو األجزاء منهام يف الرسم الكاريكاتريي، وموقعها وطريقة 
وُتفك  معانيه،  ُتقَرأ  الرسالة  يف  وتكراره  ودرجته  اللون  وكذلك  معاٍن،  إىل  وتشري  قراءة،  إىل  حتتاج  توجهها 

شفراته الداللية. 
أو  − اللسان، ويظهر ذلك يف اجلمل احلوارية،  لغة  لغة الصورة،  الكاريكاتري، إىل جانب  يعتمد  املكتوبة:  اللغة 

العناوين التي حتملها بعض الرسوم، أو بطاقات التعريف التي يلجأ إليها الرسام الكاريكاتريي، وإيراد مثل 
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اللغة بمعناها احلقيقي،  إذ تقّل فيها نسبة املجاز، ومتيل إىل  التفسريات،  التعريفات ال يدع جمااًل »لتعدد  هذه 
بوصفها البنية األوىل التي جيب املرور هبا أواًل« )الضبع(، إلدراك الرسالة الكاريكاتريية، وفهمها. أما النوع 
اآلخر فهي اجلمل احلوارية، وأحايني كثرية ال يلتزم الكاريكاتريي بقواعد العربية الفصحى، بل ينتهج طريق 

العامية املحلية، حيث تأيت هذه اجلمل معربة عن ثقافة املجتمع، ومتجهة إليه. 
وهبذا فإن الرتكيب الداليل ملكونات البناء الكاريكاتريي يكشف عن عملية انتقاء يامرسها املرِسل، فال يمكن 
الصورة،  تظهر يف  أن  التي جيب  العنارص  انتقاء  انتقاء مزدوجة؛  إال من خالل عملية  إىل نص  تتحول  أن  للصورة 
وانتقاء العنارص التي جيب أن ختتفي منها« )بنكراد- سيميائيات الصورة 32(. وهبذا حترض مفاهيم اإلقصاء واهليمنة 
واأللوان.  والرسومات  لألشكال  صور  من  نراه  ما  خالل  من  الكاريكاتري،  يف  املوّظفة  الدالالت  بني  واالنتقاء 
فالصورة، إًذا، رمز ختلق دالالت، فهي »أكثر من جمرد مثري برصي« )فيكتوروف 60(، بل هي نص قابل للقراءة 

والتأويل، ألنه يف لغته يتضمن رموًزا لفظية تشكلها لغة حروف، وأخرى غري لفظية تشكلها لغة اخلطوط.

جائحة كورونا. 2

يف ديسمرب 2019، ظهر فريوس كورونا »كوفيد-19« يف الصني، ويف غضون »أيام قليلة انتقل فريوس كورونا 
برسعة مذهلة من بؤرته األوىل يف مدينة ووهان الصينية إىل مناطق واسعة وقصية يف الغرب والرشق« )ردمان 12( 

عىل حد السواء. 
أظهر هذا الفريوس عجَز كثرٍي من الدول املتقدمة »عن توفري األماكن للعالج يف املستشفيات، باإلضافة إىل 
2(، وعربت العديد من احلكومات عن تفاقم األوضاع يف  العجز يف إنتاج أو توفري أجهزة التنفس« )عبد الرمحن 

بلداهنا، وخروج األمور عن السيطرة. 
انعكست آثار هذا الفريوس املجهري عىل جماالت حياتية عّدة من جراء احلجر املنزيل، وإغالق املرافق اخلدمية 
القطاع الصحي،  الدول. وتأثر هبذا الوضع  الكامل أو اجلزئي يف كثري من  الكبرية والصغرية منها، وفرض احلظر 

واالقتصادي، والسياحي، واألرسة وغريها من القطاعات املجتمعية حول العامل. 
ومع هذه اإلجراءات املشّددة حيال الفريوس ومواجهته »اختفت فجأة مجيع أشكال التجمعات البرشي خارج 
إطار األرسة، وتالشى املجتمع لصالح االنكفاء عىل الذات، والنكوص إىل الوحدة األصغر يف مكوناته« )ملكاوي 

]وآخرون[ 10(، االتصالية التقاربية مع اآلخرين. 
وكان من السهل مالحظة حالة اخلوف والذعر التي انتابت الشعوب، فقبيل إعالن إجراءات احلجر الصحي 
»هتافت املواطنون عىل املتاجر والصيدليات القتناء املواد الغذائية، ومواد التنظيف« )أمشنوك 112(، وعىل الرغم من 
فداحة األمور وكارثية املوقف العاملي، فإن أموًرا كثرية كان من اليسري مشاهدهتا عند متابعة أحداث هذا الفريوس؛ 
ففي أوروبا تعّرت »حقيقة الوحدة األوروبية املزعومة، وبّينت أن قيم التعاون والتضامن والتفكري يف اآلخر، والوعي 

املشرتك باملصري اإلنساين، هي عناوين جوفاء ال موقع هلا يف منظومة الدول األوروبية« )أمشنوك 110( املتقدمة. 
ومثل هذه املواقف وغريها، كان من املهم أن يلتقطها الباحثون، واإلعالميون، وأصحاب الرأي ليعرّبوا عنها، 
لذا فإن الرسم الكاريكاتريي إحدى الرسائل والوسائل مًعا التي رصدت هذه اجلائحة، وأعادت عرضها برسومات 
خمتلفة، جتعل منها مادة مهمة للدرس والبحث؛ نتيجة للحدث الكارثي هلذه اجلائحة، وتعطيلها الستمرارية احلركة، 

وديمومة االتصال.
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جائحة كورونا في الكاريكاتير: سيميائية الصورة واللفظ. 3

واستبعد  والراية(،  والوطن  )الرشق  الثالث  القطرية  الصحف  من  الكاريكاتريية  الرسوم  هنا  نستعرض   
البحث جريدة العرب؛ القتصار رسومها الكاريكاتورية عىل البعد العاملي. وقد امتدت الدراسة يف قراءهتا للنامذج 
الكاريكاتريية خالل الفرتة 10 مارس15- يوليو 2020. ومتت قراءة نامذج منتقاة من الرسوم الكاريكاتريية هلذه 
السيميائية  القراءة  والعاملي، ونركز عىل  املحيل واإلقليمي،  التناول:  الدراسة مستويات  تستعرض  الفرتة، وسوف 

لعنارص الكاريكاتري. 

سيميائية جائحة كورونا في كاريكاتير جريدة “الراية”. 1-3

اللطيف.  عبد  وحممد  تركي«،  »بن  السبيعي  اهلل  عبد  مها:  قطريني  اثنني  رسامني  عىل  الراية  جريدة  اعتمدت 
مستويات  عىل  املوضوع  تناول  القارئ  فيشهد  كورونا،  جائحة  حول  الرسامان  تناوهلا  التي  املوضوعات  فتنوعت 

عدة، منها املحيل والعريب والعاملي. 

استثمر الرسامان طاقاهتام يف عرض األفكار من خالل توظيف إمكانات الكاريكاتري، واالعتامد عىل مكوناته 
البنائية يف إيصال الرسالة. فعىل املستوى املحيل رّكز كاريكاتري جريدة الراية عىل موضوعات أمهها: تقدير اجلهود 
فسّلط  معاجلة؛  إىل  حتتاج  التي  االجتامعية  السلوكيات  وبعض  للجائحة،  التصدي  يف  الطبي  الطاقم  من  املبذولة 
األجهزة  تغب  ومل  السن،  كبار  إمهال  الواقع األرسي يف  الشائعة واالستهتار وكشف عن  الكاريكاتري خطابه عىل 
الكاريكاتريي، وعّرجت الصحيفة  النص  بناء  اإللكرتونية، ويف مقدمتها اهلواتف املحمولة لتكون عنرًصا مهاًم يف 

يف كاريكاتريها عىل املناسبات الدينية والتعليمية التي وقعت يف زمن 
العام  هناية  واختبارات  الفطر،  وعيد  رمضان،  صيام  مثل:  الوباء، 

الدرايس. 

يف  املحيل  املستوى  غّطت  التي  النامذج  بعض  عرض  وعند 
الرسائل الكاريكاتريية، نجد يف الرسم الكاريكاتريي )1( كاريكاتري 
الوطني،  الزي  يلبس  تظهر صورة رجل  تركي«، حيث  »بن  الرسام 
ارتداء  كان  وملا  أذنيه.  عىل  آخرين  وكاممني  فمه،  عىل  كاممة  ويضع 
عىل  الكامم  ارتداء  يأيت  الوباء،  انتشار  مع  منطقًيا  الفم  عىل  الكامم 
مطلوبة  هي  الكاممة  من  ُتْبتَغى  التي  فاحلامية  للواقع؛  مفارًقا  األذنني 
التوجيه  يأيت هذا  الشائعات، وحتى  السمع من  نفسه حلامية  يف اآلن 

واضًحا للقارئ نجد أن الرسام قد وّظف اخلطاب اللغوي عند كتابته كلمة »لإلشاعات« باللون األسود، ويوظف 
أيًضا شكل السهم حتى ال ختطئ عني القارئ يف فهم الرسالة. فاملرِسل هنا عىل الرغم من توضيحه للحالة العامة 
اخلط  بتوظيف  ذلك  ويؤّكد  الشائعة-  -أي  أيًضا  معدًيا  مرًضا  يراه  ما  عىل  منصبٌّ  تركيزه  فإن  الصحية،  لألزمة 
والشكل؛ فالتسمية الرصحية جتعل درجة التأويل منخفضة عند القراء، وال ننسى أن استعامل اللون األسود يدّل عىل 

الرسم الكاريكاتريي )1(

املصدر: )بن تركي- الراية 15/13829(.
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سوء هذا الفعل -نرش الشائعة واالستامع هلا- فاللون األسود يف الثقافة العربية عامة ال يدّل عىل مؤرشات إجيابية، 
ا َوُهَو َكظِيٌم﴾  َ َأَحُدُهم بِاأْلُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ فهو غالًبا لون احلزن واخلسارة والبغض، يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا ُبرشِّ

]النحل: 58[، وإلشارة اخلسارة يوظفها الشاعر العريب أبو متام يف قوله املشهور:

ـــِف حائ ـــوُد الصَّ ـــِح الَ س فائ ـــُض الصَّ ــِب بي َيـ ــك والرِّ ـ ــالُء الشَّ ــنَّ جـ يف ُمُتوهِنـ

السهم،  يستعمل شكل  نجده  الرسام  أرادها  التي  الرسالة  وألمهية 
ليؤّكد للقراء مراده: هذا ما أريد التنبيه إليه. 

آخر  رساًم  نجد  الشائعات،  انتشار  لظاهرة  التمثيل  سياق  ويف 
برنامج  أيقونة  ُيظهر  الكاريكاتريي )2(،  الرسم  اللطيف، يف  ملحمد عبد 
كورونا،  لفريوس  التاجية  الرؤوس  حميطه  من  وتربز   ،)WhatsApp(
ونجد أن كليهام -فريوس كورونا والربنامج التواصيل- يتخذ من اللون 

األخرض عالمة له. 

البليغ  التشبيه  من  صورة  يعطي  الشيئني  بني  الكامل  االمتزاج  إن 
يقول:  املرسل  هل  معه  ندرك  فال  الكاريكاتري،  يف  رصده  يمكن  الذي 

فإن  فّعااًل وبالغًيا جيذب اجلمهور،  ليكون  فالكاريكاتري هنا  أم أن)WhatsApp( كورونا؟   )WhatsApp( كورونا
عليه »التغلب عىل حمدودية املساحة الكاريكاتريية« )حسام الدين 13(، من خالل استعامل الوظيفة البالغية. وال 
تسعف القراءة إال كلمة إشاعات التي جاءت أعىل األيقونة املزدوجة، لتفصل القول يف أّن الربنامج التواصيل هو 
مصدر ما ُيتداول من شائعات بني املستخدمني حول فريوس كورونا، أو أّن كورونا سيطر عىل موضوعات التواصل، 
فجّل احلديث والشائعات يتم ختصيصها بالفريوس. واملرسل يوظف رسالة تنبيهية للقراء ألخذ احلذر عام يتداوله 

الناس يف الوسائط املتعددة. 

فنجدها  الكاريكاتريي،  النص  يف  املحيل  للبعد  الثانية  االلتفاتة  أما 
بوضوح يف دور الطاقم الطبي يف الّتصدي للجائحة، وقد عمدت النصوص 
الكاريكاتريية إىل إظهار دور تلك الطواقم يف املحافظة عىل الوطن، فيوضح 
يعكس  فالكاريكاتري  املعنى.  هذا  تركي«  لـ »بن   )3( الكاريكاتريي  الرسم 
واجلهات  وإناًثا،  ذكوًرا  األطباء،  من  للجهود  واملتضافر  الكبري  الدور 
التطوعية يف مواجهة الوباء؛ فالدور الذي يقوم به هؤالء دور وطني، غرضه 
احلامية، والدفاع، إذ جاءت وجوه الشخصيات النموذج مقابلة للفريوسات 
ملنعها من االقرتاب منه، ويأيت مّد األيدي بمستوى أفقي عالمة ملنع الفريوس 

من الدخول، فقد شّكل الطاقم الطبي ومعاونوه حاجز منٍع من تقدم الفريوس. وال شّك يف أّن الزي الذي اعتمده 
املرِسل يشري بوضوح إىل البيئة املحلية القطرية.

الرسم الكاريكاتريي )2(

املصدر: )عبد اللطيف- الراية 33/13871(.

الرسم الكاريكاتريي )3(

املصدر: )بن تركي- الراية 19/13833(.
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التكاتف  فكرة  عن  ليعرّب  فجاء   )4( الكاريكاتريي  الرسم  أما 
ومعه  للوطن،  واضًحا  رمًزا  العلم  وظِّف  حيث  لقطر،  والوالء1 
املنازل،  من  خرجت  وقد  بالراية  لإلمساك  اجتمعت  التي  األيادي 
األكثر  فهو  قطر،  علم  وهو  العنايب  اللون  عىل  اللوين  الرتكيز  وجاء 
ومل  املصاحب.  اللغوي  النص  أو  العلم  األلوان، سواء يف  بني  بروًزا 
يكتِف الفنان بالرسم التشكييل، بل عنون الكاريكاتري بتعليق »ألجل 
قطر كلنا بالبيت« يف أسفل الصفحة. فاملعنى اللغوي يساند اخلط يف 
إيصال املعنى والتأكيد عليه يف داللة عىل تضافر اخلطوط واحلروف. 

أما القضية الثالثة املهمة التي ناقشها كاريكاتري الراية فهي قضية 
يأيت  االلتزام،  عدم  ففي  التعليامت؛  اتباع  وعدم  باملرض،  االستهتار 
الرسم الكاريكاتريي )5( ُمظهًرا شخصيًة نموذًجا، وقد وقفت هتّم 
باخلروج من خالل التلويح بيدها مع إطالق عبارة تدل عىل اخلروج 
التي  االنتقائية  العملية  إىل  نظرنا  ما  وإذا  األصدقاء.  بعض  لزيارة 
تعّمدها الرسام يف تشكيل الشخصية نجده يشكل صورهتا من خالل 
بطرف  واإلمساك  الكّث،  والشعر  الدخان،  مثل:  سيميائية  عالمات 
التعهد2 مرمية عىل األرض يف إشارة إىل  الثوب، إضافة إىل أن ورقة 
عدم تقدير القرار واالمتثال له، رغم توقيع صاحبها. وعىل الرغم من 
مفارقة؛  نلحظ  فإننا  منها،  عدد  ووجود  الفريوس،  أيقونة  تشخيص 
فالفريوسات جالسة، واجللوس يعني عدم القدرة عىل احلركة أو عىل 
إمكانية  عىل  ضمنية  إشارة  الوقوف  حني  يف  آنًيا،  حتققها  عدم  األقل 
انتشار  يف  الرئيس  السبب  إن  يقول:  خطابه  يف  املرِسل  فكأن  الفعل، 
حاالت اإلصابة ليس كثرة أعداد الفريوسات، بل استهتار البعض، 
فانتشار اإلصابات ناتٌج من حركة الناس وعدم اتباعهم اإلجراءات. 

خالل  من  نفسه،  املوضوع  يف  آخر  كاريكاتري  يأيت  حني  يف 
 )6( الكاريكاتريي  الرسم  يظهر  إذ  العامة،  اخلدمية  املرافق  استعامل 
صورة بركة سباحة مملوءة بأعداد هائلة من فريوسات كورونا، فطغى 
استهتار  ويظهر  الربكة،  يف  املتوقع  األزرق  من  بداًل  األخرض  اللون 
الفريوس  من  جزيئات  تناثرت  وقد  الربكة،  تلك  يف  بالقفز  أحدهم 
الواحد  الفرد  فاستهتار  نفسه؛  املكان  يف  الناس  من  جمموعة  حول 

تعد هذه الصورة إحدى الصور التي ُوظِّفت يف االحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمرب من كل عام.   - 1
ورقة التعهد عملت هبا حكومة دولة قطر، للسامح لألشخاص املصابني باحلجر يف منازهلم مع رشط االلتزام بعدم املخالطة، بدال من   - 2

مراكز احلجر التي توفرها الدولة. 

الرسم الكاريكاتريي )4(

املصدر: )عبد اللطيف- الراية 24/13836(.

الرسم الكاريكاتريي )5(

املصدر: )بن تركي- الراية 22/13844(.

الرسم الكاريكاتريي )6(

املصدر: )عبد اللطيف- الراية 24/13833(.
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التنبيه  قد جيلب الرضر عىل املجموعة من دون اهتامم منه. وجاء العنوان استهتار باللون األمحر يف إشارة عىل 
واخلطر؛ فاللون األمحر يستعمل يف كثري من اإلشارات للداللة عىل اخلطر والتحذير. 

أما البعد العريب فهو مهم أيًضا يف وعي الكاريكاتريي، فاجلائحة كانت لدى البعض فرصًة مواتية لتناول قضايا 
مهمة مل جتد حاًل بعد، أو استثامًرا إليصال مفاهيم وتأكيد ممارسات، فلم يطَغ االهتامم الصحي يف معاجلة أزمة كورونا 

عىل تفكري رسامي الكاريكاتري، بل شّكل فهاًم جديًدا لقضية مهمة مثل: حالة األسري الفلسطيني. 

األرسى  قضية  حرضت   ،)7( الكاريكاتريي  الــرسم  ففي 
الكاريكاتريية  الرسالة  حسب  الفلسطيني  فاألسري  الفلسطينيني؛ 
وقيوده، وبني مطرقة كورونا. فشخصية  االحتالل  بني سندان  يقبع 
الفلسطيني دّلت عليها الكوفية التي باتت رمًزا للقضية الفلسطينية، 
أكرب  الرأس  ويبدو  بقيد،  إظهار األسري مكباًل  إىل  الرّسام  وقد عمد 
أجزاء اجلسم حجاًم يف الصورة؛ ليظهر الكاريكاتريي عالمة اخلوف 
ويؤّكد  احلسبان،  يف  يكن  مل  الذي  اجلديد  الرّش  هذا  من  واالرتباك 
اليدين وكأن األسري ال يملك حيلة من أمره  حالة الوجل هذه فتح 

يف مقاومة احلال التي ُوِضع فيها. 

يف حني مل تأِت العبارة اللفظية أعىل الكاريكاتري »األرسى الفلسطينيون بني سندان االحتالل ومطرقة كورونا« 
إال لتوحد مستويات القراءة عند املتلقني. فالقراءة توجيهية من املرسل، فقد كانت الصورة - من وجهة نظري- أكثر 

تعبرًيا من النص اللغوي، ومستغنية عنه. 

السياسية،  بالقضايا  العريب  الشأن  تناول  يف  األمر  يتعلق  وال 
بل كان لوقع هذه األزمة الصحية أثٌر يف فتح ملفات اجتامعية مثل: 
العربية،  الشعوب  مليونية من  تعانيهام طبقات  اللذين  والفقر  اجلوع 
نتيجة ترّدي األوضاع يف عدد من البلدان. يأيت الرسم الكاريكاتريي 
)8( ليعرّب عن مهوم الطبقة الفقرية املقموعة، التي ترزح حتت اجلوع، 
وليس يف وسعها استقبال ضيف جائع مثل فريوس كورونا، فُيظهر 
تعلو  ثياهبا،  يف  ممزقة  بدت  التي  الفقرية  العربية  األرسة  حال  الرسم 
من  خوًفا  اجلدار  خلف  وختتبئ  واخلوف،  البكاء  عالمات  وجهها 
اجلوع  مالمح  عليه  وتظهر  بيتها  باب  يطرق  الذي  الضيف  استقبال 

وطلب الطعام من خالل سيالن اللعاب. 

ومن املفارقة التهكمية التي يبنيها الرّسام يف كاريكاتريه تشخيصه للجوع وجعله فرًدا من أفراد األرسة خمتبًئا 
معها، وقد عنون الرسام كلمة اجلوع عىل جسد الكائن الغريب؛ ليساعد القارئ يف إدراك كنهه وال يذهب بعيًدا يف 
تفسرياته؛ فالصورة عىل الرغم من شدة األمل يف موضوعها فإهنا ساخرة أيًضا برسم اجلوع بصورة مضحكة، لتستفز 

فهم القارئ للتفاعل مع القضية والرسالة مًعا.

الرسم الكاريكاتريي )7(

املصدر: )جحا- الراية 18/13836(

الرسم الكاريكاتريي )8(

املصدر: )بن تركي- الراية 28/13872(.



جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر218

وتأيت املناسبات الدينية إحدى أهم املناسبات يف الثقافة العربية 
واإلسالمية موضوًعا يف تناول اجلائحة، وذلك ألّن األزمة تقاطعت 
زمنًيا مع حلول مناسبات دينية، هي: شهر رمضان والعيدان. وهذا 
ما أطلق العنان لرسامي الكاريكاتري الستثامر طاقات ذلك السياق، 
وتوجيهه إبداعًيا ملا خيدم أفكارهم يف بناء خطاهبم الكاريكاتريي. 
يأيت   )9( الكاريكاتريي  الرسم  يف  اللطيف  عبد  حممد  فكاريكاتري 
نموًذجا من نامذج هذا التوظيف، حيث ُيظهر صورة اهلالل الذي 
»مبارك  وعبارة  اإلسالمية،  العربية  الثقافة  يف  رمزًيا  بعًدا  ُيشّكل 
التباعد  إىل حالة  إشارة  متفرقة  تبدو حروفها  التي  الشهر«  عليكم 

االجتامعي التي فرضتها اجلائحة كإحدى السبل ملنع انتشار املرض بني أفراد املجتمع. فمرِسل الكاريكاتري يرسل 
رسالة ضمنية بأمهية املحافظة عىل التباعد املكاين بني الناس واألقارب، وإْن حّل الشهر الفضيل الذي يتميز بتبادل 

الزيارات بني الناس، وقد حافظ الكاريكاتريي عىل إبراز ما يريده 
إىل  إشارة  يف  السوادء  واخللفية  األصفر  اللون  توظيفه  خالل  من 

ليايل رمضان.

جائحة  يتناول  أن  الكاريكاتريي  استطاع  العاملي،  البعد  ويف 
كورونا من خالل اإلنسانية مجعاء، فعرض لسيطرة الفريوس عىل 
من  والدول  احلكومات  وفزع  القارات  بني  انتشاره  وقوة  العامل 
تأثرياته بطريقة تعتمد السخرية، ففي الــرسم الكاريكاتريي )10( 
الكرة  هي  التي  وجبته  يعّد  طباًخا  كورونا  نلحظ  تركي«  »بن  لـ 
األرضية، وقد ذابت أجزاء منها يف املقالة، يف حني يظهر الفريوس 
لقمة سائغة  بات  بأرسه  العامل  أن  إىل  إشارة  كبري احلجم، ويف هذا 

أمام هذا املرض الذي يسببه فريوس متناهي الصغر.

»بن  لـ   )11( الكاريكاتريي  الرسم  يأيت  نفسه،  السياق  يف 
حالة  يف  كورونا  يد  وحتمله  قفص  يف  أسرًيا  العامل  ليظهر  تركي«، 
تشخيص تكررت كثرًيا يف األمثلة حمل الدراسة. فكورونا يبدو أكرب 
طا الكاريكاتري داللًة عىل مفهوم السيطرة والتحكم،  حجاًم ومتوسِّ
وتظهر السعادة مرسومة عىل وجهه فرًحا بالسيطرة والتحكم، يف 
حني يبدو العامل كله وقد ُرمز إليه بالكرة األرضية التي تظهر صغرية 
احلجم مقارنة بحجم فريوس كورونا الذي يف الواقع هو متناهي 

الصغر، ويشكل القفص رمًزا لضعف احليلة يف عدم وجود وسيلة للخروج من هذه احلال؛ فالعامل بأرسه حبيس 
الكائن الفريويس الصغري الذي بات متحكاًم يف مصري الكرة األرضية مجعاء وَمن عليها. 

الرسم الكاريكاتريي )9(

املصدر: )بن تركي- الراية 25/13851(.

الرسم الكاريكاتريي )10(

املصدر: )بن تركي- الراية 23/13856(.

الرسم الكاريكاتريي )11(

املصدر: )بن تركي- الراية 23/13856(.
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لكبح  الطبية  واملحاوالت  الفريوس  انتشار  ظاهرة  ولرصد 
مجاح انتشاره، جاء الــرسم الكاريكاتريي )12( ملحمد عبد اللطيف 
الكرة  تبدو  حيث  مهمتهم،  وصعوبة  األطباء  جهود  عن  كاشًفا 
الفريوس  إحاطة  عىل  ليدل  كورونا  بكساء  تغّلفت  وقد  األرضية، 
قوة، داللًة عىل  بكل  انتزاعه  النموذج حياول  والطبيب  أمجع،  بالعامل 

اجلهد الكبري الذي يبذله الطاقم الصحي. 
للرسالة  ميداًنا  العاملية  األحداث  بعض  شّكلت  وقد 
أصول  من  األمريكي  املواطن  مقتل  مع  تناص  ففي  الكاريكاتريية، 
خرجت  وقد  الناس   )13( الكاريكاتريي  الرسم  يصور  أفريقية3، 
ًزا عىل أقدامهم يف إشارة رمزية إىل قدم الرشطي  يف مظاهرات، مركِّ
التنفس.  بالضغط عىل رقبته ومنعته من  املواطن األسود  التي قتلت 
والرتكيز عىل األقدام تركيز عىل شناعة الفعل الذي ارتكب، ويظهر 
فريوس كورونا كائنًا صغرًيا ال يعرتف بوجوده أحٌد وال خيشى منه 
وجودًيا  قلًقا  صارت  العنرصية  فكأن  خروجهم،  يف  املتظاهرون 
أكرب من قلق الوجود الذي نخشاه من اإلصابة بكورونا. وال ينسى 
الكاريكاتريي توظيف اجلملة احلوارية، التي صاغها بالعامية لتقريب 

احلدث العاملي إىل املتلقي اخلليجي بشكل أرسع.

سيميائية جائحة كورونا في كاريكاتير جريدة “الشرق”. 2-3

سارت جريدة الرشق عىل خطى جريدة الراية، حيث اعتمدت عىل تناول موضوع أزمة كورونا من ثالثة أبعاد، 
»مقاالت«،  أوالمها يف صفحة  وبرزت رسوماهتا يف صفحتني،  الدويل.  والبعد  العريب،  والبعد  املحيل،  البعد  هي: 

وينتجها أمحد عارف، واألخرى يف الصفحة األخرية وينتجها الكاريكاتريي القطري عبد العزيز صادق. 
أما ما يتعلق بموضوعات األبعاد الثالثة، فيمكن القول إن البعد املحيل كان طاغًيا بشكل ملحوظ يف رسومات 
كانت  حني  يف  الفنية،  رسائله  عىل  احلوار  ولغة  الشخصيات  ونامذج  املجتمعية،  األحداث  طغت  حيث  صادق، 
رسومات أمحد عارف تركز عىل البعدين العريب والدويل، وال شّك يف أن تلك األبعاد فتحت معها ميدان األفكار 
للرسامنْي، وجعلتهام يف تنوع الختيار ما يسّلط عليه الضوء يف رسائلهام الكاريكاتريية. ففي البعد املحيل عىل سبيل 
املثال، استطاع صادق أن يقف عىل عدد غري قليل من جمريات الواقع يف املجتمع املحيل، ما جعله مادة فكرية وفنية 
الواقع عند صادق -كام سنرى- »أن يكون  الواقع وممارساته، وتوجيه رسائل توعوية. ويعني تغليب  نقد  مًعا يف 
بمقدور اجلمهور أن يتعرف عىل الشخصيات املرسومة، كام جيب أن يكون هناك جانب فلسفي من وراء الكاريكاتري 
بجانب تصوير الواقع« )عبد التواب 30(. فتصوير الواقع املعيش ال يعني بحال من األحوال الوضوح والبساطة 

فحسب، بقدر ما يعني الطرح الفكري الناقد، فكال األمرين مقصود لدى منتج الرسالة. 
ركز صادق يف تناول أزمة كورونا الصحية عىل جمموعة من ظواهر يشكو منها املجتمع املحيل القطري، وأمهها 
ظاهرتا الشائعات واالستهتار، فشكر الطاقم الطبي عىل دوره يف التصدي للجائحة، وسّجل بريشته حالة التغري التي 

جورج فلويد مواطن أمريكي من أصول أفريقية تعّرض لالعتقال يف أحد شوارع أمريكا، وكان يطلق عبارته املشهورة: »ال أستطيع   - 3
التنفس«، وتويف بعد حلظات من اعتقاله يف 25 أبريل 2020. 

الرسم الكاريكاتريي )12(

املصدر: )عبد اللطيف- الراية 30/13907(

الرسم الكاريكاتريي )13(

املصدر: )عبد اللطيف- الراية 30/13907(
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اعرتت بعض الطقوس خالل الوضع الصحي اجلديد، والتي يمكن 
تناول بعض منها يف حتليل بعض رسوماته يف الفقرات اآلتية. 

يف موضوع التعلم عن بعد الذي فرضته اجلائحة، وبقاء الطالب 
يف منازهلم، استطاع الكاريكاتريي عبد العزيز صادق أن ينقل مشاهد 
معرّبة من جراء هذا االنتقال من خالل اعتامده عىل تقنية املشهد التي 
يف  فرّكز  )الضبع(.  والرسام«  املتلقي  بني  التواصل  إلقامة  »تصلح 
الرسم الكاريكاتريي )14( عىل الفوىض التي خيلفها األطفال، حيث 
وعدم  الصغار،  هؤالء  عىل  السيطرة  عىل  القدرة  عدم  داللة  تظهر 
اتباعهم لقواعد التنظيم والرتتيب التي اعتادوا عليها يف مدارسهم. 
وتظهر الشخصية النموذج لألب القطري من خالل اللباس واجلملة 
الرسام  يكتفي  الفوىض، ولكن  احلوارية. وال يظهر األطفال مسببو 

بالفوىض التي أحدثوها مؤرًشا دااًل عليهم.

عليها  يكون  التي  السلوكية  الصورة  مقاربة  يمكن  املقابل،  يف 
الطفل يف منزله حيث ال قيود وال قواعد سلوكية، وحاله يف املدرسة 
املنزل. فالتقنية  التي حترض ضمنًا من خالل صورة  حيث االنضباط 
التي  البرصية  العنارص  من  جمموعة  من  »تتشكل  املوظفة  املشهد 
املكونات«  هلذه  القراءة  بفعل  املتضمنة  رسالتها  إىل  املتلقي  يتوصل 
)الضبع(. فقواعد املدرسة حارضة ضمنًا ضمن فوىض الطالب الذي 
يغيب يف الصورة كام يغيب عن دراسته بفعل اجلائحة. ويف املوضوع 
للمتلقني؛  الفكرة  نقل  يف  أيًضا  املشهد  تقنية  عىل  صادق  يركز  نفسه 
األزمة  هذه  يف  مستمر  والرتبوي  التوجيهي  األمور  أولياء  فدور 
الصحية، فعند قراءة الرسم الكاريكاتريي )15(، نجد الوالد يويص 
الفريوس،  من  للوقاية  التوجيهية  باإلرشادات  االلتزام  بأمهية  ابنه 
اإلرشادي  الدور  أمهية  عىل  للتأكيد  الرسم  متوِسطة  صورهتام  وتأيت 

للوالدين، وتوجيه األبناء.

 وال عجب أن تفرض هذه اجلائحة تغرًيا يف بعض املامرسات 
أو اخلاطئة؛ فاألزمة وإن كانت صحية،  السلوكية، سواء الصحيحة 
فقد طغى احلديث  السلوك االجتامعي؛  لتشمل  امتدت  أبعادها  فإن 
االقتصادي  املستوى  عىل  التنظيف  وأدوات  الطبية  املعقامت  عن 
والصحي واالجتامعي، وهذا ما ظهر جلًيا يف اخلطاب الكاريكاتريي 
يرّكز   )16( الكاريكاتريي  الرسم  ففي  صادق،  العزيز  عبد  عند 
خطابه عىل أمهية هذه األدوات يف اللحظة الراهنة من الزمن، فكانت 

أن تصّدرت االهتامم، وباتت مالزمة لكل أرسة وبيت، حيث نجد االهتامم يظهر من خالل املساحة البيضاء التي 

الرسم الكاريكاتريي )14(

املصدر: )صادق- الرشق 24/11594(

الرسم الكاريكاتريي )15(

املصدر: )صادق- الرشق 35/11590(.

الرسم الكاريكاتريي )16(

املصدر: )صادق- الرشق 21/11621(.
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حتيط بالتعقيم ومستلزماته، فاألبيض يأيت إشارة رمزية إىل الزي الطبي الذي يلبسه األطباء، كام أنه لون الوضوح. 
أعىل األشكال  العنونة  وتأيت  الرؤية.  العتمة وعدم  إىل  يشري  أسود  لون  فهو  اخلارج  املعقامت من  ما حييط هبذه  أما 
األيقونية لتضافر املعنى وتؤكد عليه من خالل كتابتها باللون، وتعبري عنه بلفظ »أصدقاء« الذي يشري إىل الود واأللفة 
والرتابط. فالرسام خيترص صفحات من الكتابة، وعرشات الكلامت يف اخلطابات اللغوية ليدل عىل أمهية الوقاية من 

خالل الرسم املعرب.

رشاء  حالة  املجتمع  يف  السلوكي  التغري  عىل  صادق  ويؤّكد 
املعقامت واستهالكها من خالل الرسم الكاريكاتريي )17(، إذ يظهر 
الفعل  هذا  طغيان  عىل  للداللة  غريه،  دون  للمعقم  مشرتًيا  ق  املتسوِّ
عىل السلوك اإلنساين من جهة، ومن خالل املبالغة يف حجم الغرض 
حجم  يعي  فالرسام  حتمله.  التي  العربة  من  أكرب  فهو  اشرتاه  الذي 
األزمة التي اجتاحت العامل وجعلت األفراد يف كل الدول متوجسني 
من املرض، وال سبيل للوقاية منه إال برشاء املعقامت رغبة يف احلامية 

من عقبات فريوس كورونا. 

يف  التحول  لبيان  الشيئني  بني  املقارنة  تقنية  صادق  يوظف  كام 
اعتامًدا  يعتمد  فهو  اجلائحة،  مع  ظهرت  التي  السلوكية  املامرسات 
فهذه  كاريكاتريي،  خطاب  من  أكثر  يف  األسلوب  هذا  عىل  كلًيا 
املعايري  عىل  هتّكم  أهنا  أيًضا  ويالحظ  ما،  فكرة  »إلبراز  تأيت  التقنية 
واملواقف املجتمعية« )Shaikh, Tariq & Saqlain 86(. فمن خالل 
مالحظة عدد من الترصفات يف املجتمع القطري ُتلقي بعض الرسوم 
ففي  األزمة،  أنتجتها  التي  التحوالت  عىل  الضوء  الكاريكاتريية 
الرسم الكاريكاتريي )18( يقارن صادق بني نوعية القاذورات التي 
يلقيها سائق السيارة سابًقا وبني القاذورات التي يلقيها أثناء األزمة، 

بتهكمه عىل الفعل ورفضه استمراره، وإن تغريت املواد امللقاة. وفيه داللة أن األزمة مل تستطع أن هتذب السلوك، 
كام يظهر خجل الرسام من الترصف من خالل لغة احلروف يف العنونة يف لفظتي »أّول واحلني«4، حيث جاءتا باللون 
األسود الذي يعرب عن الكآبة واحلزن، ويدّل صغر اخلّط عىل اإلحباط واالستحياء من هذا الفعل املستمر، يف حني 
اعتمد الرسام عىل اللون األمحر للتعبري عن رسعة السيارة يف الكلمة »فرووووو« التي تدل عىل االستهتار والتهور، 

ويؤّكد اللون أيًضا عىل التنبيه والتحذير.

لفظتا أّول واحلني لفظتان خليجيتان؛ تعرب كلمة أّول عن الزمن املايض، واحلني تعرب عن احلارض.  - 4

الرسم الكاريكاتريي )17(

املصدر: )صادق- الرشق 31/11595(.

الرسم الكاريكاتريي )18(

املصدر: )صادق- الرشق 28/11639(
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إىل  التنبيه  خالل  من  أيًضا،  املقابلة  أسلوب  صادق  ويوظف 
انتشار  اتبعته وزارة الصحة القطرية يف منع  تطبيق »احرتاز«5 الذي 
فرضتها  جديدة  حالة   )19( الكاريكاتريي  الرسم  فيظهر  احلاالت، 
حتميل  من  التأكد  الرضوري  من  بات  حيث  »كوفيد-19«،  أزمة 
كاملجمعات  العامة  األماكن  زيارة  عند  اهلاتف  عىل  احرتاز  تطبيق 
التجارية ونحوها. وال يصعب عند مالحظة الكاريكاتري التأكد من 
حملية الواقع الذي ينطلق منه الرسام؛ فهو يوجه خطابه إىل املجتمع 

القطري من خالل مالمح الشخصية ومجلتها احلوارية.

وحملًيا يف قطر أيًضا يركز صادق وهيتم بوصف التحوالت فيها، 
األزمة  فرضته  ما   )20( الكاريكاتريي  الرسم  يف  تأكيده  خالل  من 
الصحية من إضافات عىل هوية اللباس القطري، إذ أضحت الكاممة 
إحدى األغطية التي ال خيرج من دوهنا القطري، فأمهيتها أثناء األزمة 
ا  معرّبً التي جاءت رمزا  للرجل،  »الغرتة«  الرأس  أمهية غطاء  تعادل 
عن املواطن القطري، ولعل متوضع الكاممة يف وسط الصورة يؤّكد 
عىل رضورهتا احلتمية يف الزمن احلارض، رغم حجمها الصغري. ومهام 
يكن من استعراض هلذه املامرسات املجتمعية، سواء بجانبها السلبي 
خالهلا  من  نرى  »عدسة  الكاريكاتري  يأيت  فبالتأكيد  اإلجيايب،  أو 
تلميحات لظواهر اجتامعية، وتداعياهتا من أن كل جمتمع يروي تارخًيا 
44(، وال سيام خالل هذه األزمة وطرائق  التواب  به« )عبد  خاًصا 

التعامل معها. 

يف صفحة »مقاالت« ضمن اجلريدة، نرش أمحد عارف رسائله 
بجانب  خيتص  ما  منها  مضامني،  عدة  مّحلها  التي  الكاريكاتريية 
الصحة، ومنها ما كان سياسًيا أو اقتصادًيا عاملًيا. ونتناول يف الفقرات 

اآلتية نامذج من تلك الرؤى الفكرية، ونقرأ سيميائًيا دالالهتا. 

ففي جمال الصحة، رّكز عارف عىل عدة قضايا، منها الشائعات 
للفريوس  الصحية  واملواجهة  وانتشاره،  الفريوس  تصاحب  التي 
الرسم  يعرّب  الفريوس،  شائعات  فحول  منازهلم.  يف  الناس  وبقاء 
نرش  يف  املتنوعة  التواصل  وسائل  دور  عن   )21( الكاريكاتريي 
الشائعات، من خالل تركيزه عىل أيقونة كورونا اخلرضاء، وهي متيش 
وحيدة يف الشارع حتمل بالوًنا كبري احلجم عىل هيئة الفريوس نفسه، 

تطبيق »احرتاز« تطبيق إلكرتوين لألجهزة الذكية ُيظهر احلالة الصحية حلامل اهلاتف، إذا ما كان سلياًم، أو حاماًل للمرض، أو خمالًطا   - 5
ملريض. 

الرسم الكاريكاتريي )19(

املصدر: )صادق- الرشق 18/11685(.

الرسم الكاريكاتريي )20(

املصدر: )صادق- الرشق 23/11656(.

الرسم الكاريكاتريي )21(

املصدر: )عارف- الرشق 20/11596(
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وتنتهي رؤوسها التاجية بشعارات تلك الوسائل التواصلية يف داللة إحيائية عىل أن هذه الوسائط ُتضّخم الصورة 
احلقيقية للفريوس، وتنرش أخباًرا زائفة عنه، ليظهر يف مظهر الوحش الذي يتخيله الناس فيخافونه أكثر، وقد عنون 
يأيت رسمه  نفسه  للرأي  تأكيد  انتشارها، ويف  أثرها ورسعة  للمتلقي حجم  ليؤّكد  »اإلشاعات«  بـ  البالون  الرسام 
اآلخر يف )ع 11601( بتاريخ 21 مارس، إذ يبدو الفريوس صغري احلجم، وهو يستخدم مكرب الصوت املعنون بـ 

»اإلشاعات«؛ فاملكرب داللة رمزية عىل الصوت العايل وإذاعة األخبار 
بني عدد كبري من الناس. ويف كال الرسمني، جاء رمز الشائعات كبرًيا 
بيان  يف  احلجم  عىل  يرّكز  فالرسام  الصغري؛  الفريوس  حجم  مقابل 
يف  البالغية  األدوات  من  وهذه  فقط.  الشكل  وليس  أيًضا  الداللة 

الكاريكاتري. 

أما ما خيص قوة املواجهة بني املؤسسات الصحية والفريوس، 
لصالح  املواجهة  ضعف  عىل  مرًة  مؤكًدا  الواقع  عارف  يستعرض 
تاليش  يظهر  الذي   )22( الكاريكاتريي  الرسم  يف  كام  الفريوس، 
هو  كام  العريب  الصحي  الواقع  عىل  رمزية  داللًة  الطبيب  نموذج 
ولكن  الصغري،  كورونا  فريوس  عىل  ينفث  وهو  زّيه،  عىل  مكتوب 
املفارقة حتدث بتاليش الطبيب ال باختفاء الفريوس، فكأّن كل فعل 
يرتّد عىل صاحبه هنا، فكّل حماوالت احلامية والتصدي تبوء بالفشل 

أمام هذا الكائن املجهري.

 )23( الكاريكاتريي  الرسم  يسجل  أن  يمنع  ال  هذا  أن  غري 
اجلهود الصحية، حيث يظهر نموذج الطبيب أيًضا وهو يتصّدى بقوة 
للفريوس الذي يظهر كنيزك يف طريقه للسقوط عىل األرض، ويوظف 
يبدو  الطبيب  جعل  خالل  من  البرصي  التناص  اسرتاتيجة  عارف 
)Superman( للداللة عىل القوة اخلارقة التي يبذهلا األطباء يف رشاسة 

هذا الفريوس.

ويدعم الوعي الصحي بأمهية احلامية من املرض التأكيد العاملي 
عىل أن اجلهل واالستهتار سببان رئيسان يف بقاء الفريوس وانتشاره 
مهاًم  رجاًل  الفريوس  يظهر   )24( الكاريكاتريي  فالرسم  الشاسع؛ 
حيميه رجاَل أمٍن قد وسمهام أمحد عارف باجلهل واالستهتار، متعّمًدا 
عىل  قدرهتام  عىل  ليدل  اجلسم  حجم  من  أكرب  صدرهيام  حجم  إبراز 
أيًضا  الفريوس  قوة  وتبدو  هلام.  واملواجهة  املقاومة  حاالت  تصدي 
من خالل خلو الرسم من الكائنات األخرى، وال سيام البرش الذين 

أمسوا خائفني فزعني من قوته وسلطته. 

الرسم الكاريكاتريي )22(

املصدر: )عارف- الرشق 18/11598(.

الرسم الكاريكاتريي )23(

املصدر: )عارف- الرشق 23/11604(.

الرسم الكاريكاتريي )24(

املصدر: )عارف- الرشق 17/11605(.
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يعد البقاء يف املنزل وارتداء الكاممة من أهم العوامل التي متنع 
نرش الفريوس بني الناس، فالرسم الكاريكاتريي )25( يرمز إىل البيت 
بوصفه املكان اآلمن احلقيقي من الوباء، يف حني تأيت الكرة احلديدية 
هذا  اخرتاق  يف  الفاشلة  الفريوس  حماوالت  عىل  داللًة  ترضبه  التي 
هناك  يكون  أن  دون  من  الكرة  أجزاء  تتحطم  حيث  البيتي،  األمن 
رضر بالبيت، فيبقى وما حوله زاهي األلوان داللًة رمزية عىل معنى 

احلياة والصحة واحليوية والنشاط. 

الكاريكاتريية  الرسومات  من  كثري  يف  برزت  التي  الكاممة  أما 
ولكنه  أيًضا،  عارف  أمحد  رسومات  يف  فجاءت  والعاملية  العربية 
تظهر   )26( الكاريكاتريي  الرسم  ففي  بالغية؛  بطريقة  يوظفها 
الكاممة يف صورة منزل لتأكيد رسالة بالغية مفادها أن الكاممة الواقية 
محاية  وإنام  فقط،  للفرد  محاية  ليست  فهي  املنزل،  هي  الفريوس  من 
للعائلة كلها، وهذا ما أّكده بالعبارة أعىل الصورة بقوله: »الزم بيتك 
معنى  مع  متوافًقا  جاء  العبارة  يف  فاالختصار  عيلتك«،  حتمي   ...

الصورة، فضاًل عن السجع فيها. 

ومل يغفل الرسام توظيف البعدين السيايس واالقتصادي اللذين 
التنبيه إليه ليبنّي فداحة  صاحبا األزمة الصحية من جهة، أو ما أراد 
األوضاع يف اجلانبني من جهة أخرى، فكأن أزمة كورونا قد زادت 

الطني بّلة عىل الشعوب املقهورة املظلومة، إذ تزعم األنظمة القمعية واملستبّدة سيطرهتا عىل الوضع الصحي يف بلداهنا. 
الكاريكاتريي  الرسم  العربية جاء  البالد  السلطات يف  ففي نقد هذه 
الفريوس،  جتاهل  عن  العربية  القمعية  السلطة  تكتم  ليوضح   )27(
أّن كورونا  بزّي عريب، مرّصًحا  الكاريكاتري يظهر  فالرجل يف وسط 
اخلرضاء  كورونا  أيقونة  حتته  األرض  تظهر  حني  يف  السيطرة،  حتت 
انتشارها،  رقعة  اتساع  عىل  داللة  الرسم  يف  مساحة  أكرب  بدت  وقد 

وزيف الترصحيات.

ليوضح   )28( الكاريكاتريي  الرسم  يأيت  نفسه  املوضوع  ويف 
أن السلطة املستبدة تتجاهل الوضع املأزوم؛ فالرجل العكرسي رمز 
للسلطة املستبدة وهو جالس عىل كرسيه األمحر يف وسط الصورة الذي 
يعرّب عن احلكم، وإغامض العينني بكاممة الفم إشارة إىل التجاهل، يف 

الرسم الكاريكاتريي )25(

املصدر: )عارف- الرشق 16/11626(.

الرسم الكاريكاتريي )26(

املصدر: )عارف- الرشق 14/11607(.

الرسم الكاريكاتريي )27(

املصدر: )عارف- الرشق 29/11590(.
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حني تأيت أيقونات الفريوسات تقفز حول العسكري، ليبني حريتها يف 
االنتشار ووجودها الذي ال يمكن إنكاره بإغامض العينني.

األورويب  االحتاد  يف  الصحية  األزمة  عىل  عارف  يعّرج  كام 
األنظمة  وعجز  والوفاة،  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  من  صاحبها  وما 
كام  الفريوس،  انتشار  عىل  السيطرة  عن  البلدان  تلك  يف  الصحية 
شهدت تلك البلدان أزمات منها االستيالء عىل سفينة شحن طبية، 
وعدم التعاون فيام بينها، واهنيار القطاع الصحي يف إيطاليا مما عرّب عن 
كورونا  أيقونة  فتأيت  الدول،  بني  العالقات  واحتقان  الوضع،  تفاقم 
من  الصفحة وقد خرجت  )29( يف وسط  الكاريكاتريي  الرسم  يف 
رؤوسه التاجية بشكل غري متناسق نجوٌم صفراء -يف إشارة إىل االحتاد 
علم  إىل  إيًضا  إحياء  يف  زرقاء  الرسم  خلفية  جعل  وقد  األورويب- 
االحتاد األورويب؛ فاأليقونة تبدو عاقدة احلاجبني ويبدو يف مالحمها 
الغضب داللًة عىل تأزم الوضع يف بلدان االحتاد، وأما عدم التناسق 
التي تشوب االعالقات بني  التوتر  الرؤوس فهو إشارة إىل حالة  يف 

دول االحتاد خالل األزمة.

من  الفلسطينة،  القضية  تناول  عن  الكاريكاتريي  يغفل  وال 
خالل تعّرضه ألزمة كورونا يف رسوماته، فهو يوّظف طاقات الرسم 
والرفض  املقاومة  فعل  يف  قوة  عنارص  ليجعلها  املستجدة  والقضايا 
بني  جيمع   )30( الكاريكاتريي  الرسم  ففي  اإلرسائييل،  لالستيطان 
تعرّب  الفلسطيني  فالشعب  لالحتالل؛  والتصدي  كورونا  موضوعي 
عنه الشخصية النموذج، وهو يدخل يف رصاع قوة مع االستيطان، ومل 
تغب أهم دالالت القضية الفلسطيينية عن الرسم، فقد جاء الكاممة 
الكيان  بدا  حني  يف  الفلسطينيني،  هتجري  عىل  داللًة  اخليمة  هيئة  عىل 
الفريوس،  اإلرسائييل يف صورة رجل يظهر رأسه أخرَض داللًة عىل 
ورؤوسه التاجية جاءت يف هيئة مستوطنات، فالوضع يف رصاع بني 
يوظف  فالرسام  الفريوس،  انتشار  يف  ورصاع  املستوطنات،  انتشار 

أدوات بالغية مهمة، وهي املقابلة بني الصورتني.

التطبيع  بني  عارف  يربط  أيًضا،  الفلسطينية  القضية  سياق  ويف 
مع إرسائيل ووقته مع شهر رمضان6، واستمرار اجلائحة، فمن خالل 

خالل شهر رمضان عرض مسلسل كويتي )أم هارون( تضمن شخصيات هيودية، مما عّده الكثري نوعا من التطبيع.   - 6

الرسم الكاريكاتريي )28(

املصدر: )عارف- الرشق 16/11593(.

الرسم الكاريكاتريي )29(

املصدر: )عارف- الرشق 17/11610(.

الرسم الكاريكاتريي )30(

املصدر: )عارف- الرشق 18/11632(.
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رمًزا  جاء  الذي  الرجل  يظهر تعجب   ) 31( الكاريكاتريي  الرسم 
والفانوس  هالاًل،  بدا  الذي  وجهه  خالل  من  املبارك  رمضان  لشهر 
التاجية  الرؤوس  الذي حيمله يف يده، وبياض وجهه ولباسه، وتبدو 
كذلك أكثر طوال داللة عىل بروز أصوات التطبيع من خالل قنوات 
عدة عنون هلا بأمثلة مثل: »هاشتاغات تطبيعية«، و«دراما تطبيعية«، 
و«صحافة تطبيعية« يف إحياء من املرِسل أن األزمة أزمة تطبيع ال أزمة 
كورونا، أو أن الفريوس احلقيقي هو التطبيع ال فريوس »كوفيد- 19«.

كبرًيا  تأثًرا  األزمة  خالل  العاملي  االقتصادي  القطاع  تأثر  وقد 
وسلبًيا، نتيجة توقف الكثري من اخلدمات واألعامل، فسببت األزمة 
يف ترسيح العديد من املوظفني وإغالق املحالت يف معظم دول العامل، 
وعّطلت الكثري من اخلدمات االقتصادية بني الدول، ما نتج من ذلك 
تأثري  قوة   )32( الكاريكاتريي  الرسم  فيبني  عاملي؛  اقتصادي  ركود 
حّد  الكبري  االنحفاض  إىل  به  وتدفع  االقتصاد،  يف  الصحي  الوضع 
االهنيار، وال أدّل عىل قوة تلك السيطرة الصحية إال أن األسهم املالية 
االقتصادية بدت لعبة »تزحلق« يمرح هبا الفريوس؛ فاخلط األمحر يف 
خلفية  وتتحمل  وانخفاضه،  خطورته  عىل  يؤّكد  ولونه  هبوط  حال 
كل  يشمل  الوضع  هذا  أن  عىل  داللًة  العامل  خريطة  الزرقاء  الصورة 

دول العامل. 

سيميائية جائحة كورونا في كاريكاتير جريدة “الوطن”. 3-3

تناولت جريدة الوطن موضوع أزمة كورونا من اجلوانب الثالثة التي ذكرت يف الصحيفتني السابقتني، إال أهنا 
إثارة قضايا حملية عدة،  املالك  املهندي وسلامن  القطريان سعد  الرسامان  متيزت بغلبة اجلانب املحيل، فقد استطاع 
الطاقم  ُيلحظ تركيزمها عىل شكر  العاملية إىل مجهورمها، حيث  القطري خالل األزمة الصحية  ونقل حال املجتمع 

عىل  تركيزمها  خالل  من  اجلائحة،  يف  كبرًيا  جهًدا  بذل  الذي  الطبي 
الطرح  بالفريوس، ومع هذا  تفادي اإلصابة  املجتمع يف  أمهية وعي 
بعض  النتقاد  سبياًل  املوضوع  يف  وجدا  الرسامني  أن  إال  املتوقع، 
إليها،  إىل االهتامم هبا وااللتفات  التي حتتاج  السلوكيات االجتامعية 
تفكٍك  من  يصيبها  قد  وما  األرسة  بحال  السلوكيات  هذه  وترتبط 
الكاريكاتريية  الرسالة  أمهية  يوضح  مما  يعرتهيا،  ضعٍف  أو  يفرقها 

ودورها البنّاء يف ترميم الواقع وليس نقله كام هو. 

الطبية  اللجان  وتقدير جهود  املجتمع  محاية  موضوع  ففي 
يف  املجتمع   )33( الكاريكاتريي  الرسم  يصّور  األمنية،  واملساعي 

الرسم الكاريكاتريي )31(

املصدر: )عارف- الرشق 23/11641(.

الرسم الكاريكاتريي )32(

املصدر: )عارف- الرشق 20/11599(.

الرسم الكاريكاتريي )33(

املصدر: )املالك- الوطن 28/8962(.
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صورة رمزية يمّثلها رجل، وتقف الطواقم األمنية والصحية أمام الكاممة تعبرًيا عن احلامية التي يوفروهنا للوطن، 
فكل رجل أمام الكاممة يمثل رمًزا إىل قطاع مؤسيس ينتسب إليه، معرًبا يف اآلن نفسه عن تكاتف تلك املؤسسات، 
سواء العسكرية أو املدنية، يف محاية املجتمع. فالرسام سعد املهندي يركز عىل أمهية املعنى من خالل ملء كل مساحة 
الكاريكاتري بالصورة/ الرسالة، مما يعني ال توجد مساحة فارغة تسمح بمرور أي انتهاك أو رضر قد يلحق باملجتمع. 

ويتأكد هذا املعنى أيًضا من خالل الرسم الكاريكاتريي )34(؛ 
محاية  خالل  من  األمنية  واحلامية  الطبي  الوقائي  الدور  عىل  فالرتكيز 
ا عن املجتمع نفسه،  خريطة دولة قطر، والتي تأيت شكاًل أيقوينًا معرّبً
وتظهر سبل احلامية يف رمزية »اإلبر الطبية« التي توّجه إىل مساحات 
اخلريطة. ويلحظ  بعيًدا عن  خرضاء، داللًة عىل فريوسات كورونا، 
واحليوية،  الصفاء  لون  بوصفه  األزرق  اللون  اعتمد  قد  الرسام  أن 
الكاريكاتري  أعىل  الكائن  كورونا  فريوس  عن  تعبريا  واألخرض 
وحوافه، للداللة عىل أن احلامية الطبية واألمنية يف إمكاهنا أن تقيض 
عىل الفريوس وجتعله يتالشى. ويأيت اختيار العنرص النسائي تقديًرا 
جلهودهن من جهة، وألن الرعاية واالهتامم واحلنان تكون يف الغالب 
من مزايا املرأة النفسية. وال شك يف أن وضعية األيدي وطول قامة 
الدولة من دون  مناطق  لكل  الكاملة  اإلحاطة  إىل  يشريان  السيدتني 

ختصيص منطقة عىل أخرى. 
فيظهر  االجتامعية،  السلوكيات  بعض  نقد  خيّص  ما  وأما 
الوالدين  إمهال  نقد  ففي  كاريكاتريي.  أكثر من رسم  املعنى يف  هذا 
األمن  رجل  انتقاد   )35( الكاريكاتريي  الرسم  ُيظهر  ألطفاهلم، 
يف  للوالدين  للمجتمع-  الراعية  الدولة  مؤسسة  إىل  رمز  -وهو 
تساهلهام السفر وتركهام أطفاهلام من دون رعاية، ورغبتهام بعد فرض 
عليهم.  خوًفا  أبنائهام  مع  منزهلام  يف  املدة  قضاء  يف  اإلجباري  احلجر 
احلالني،  بني  للمقارنة  جزأين  إىل  الكاريكاتريي  الرسم  قسم  وقد 
أما  أطفاهلم.  حق  يف  اآلباء  يرتكبه  الذي  األمر  هذا  عظم  ولتوضيح 
فقاعتا اجلملتني احلواريتني، فقد كانتا باللون األصفر لتأكيد عىل أمهية 
األمر وبّث القلق الذي تتناوله يف نفس القارئ. وقد اعتمد املهندي 
الوجه  وتعابري  والوقوف  اليد  عالمات  من  اجلسد  لغة  توظيف  عىل 
لينقل املشاعر مع األفكار مًعا؛ فاألمر له مضاّره النفسية واملجتمعية. 
الرسم  يطرح  عائلته،  عن  األرسة  رّب  غياب  مناقشة  ويف 
األرسي  اجلّو  من  الرغم  فعىل  املوضوع،  هذا   )36( الكاريكاتريي 
الوالد  حول  والزوجة  األبناء  جتّمع  من  الصورة  ترسمه  الذي 
وسعادهتم بجلوسه معهم، فإن سؤال البنت يأيت خرًقا جلاملية املشهد 

الرسم الكاريكاتريي )34(

املصدر: )املهندي- الوطن 18/8956(.

الرسم الكاريكاتريي )35(

املصدر: )املهندي- الوطن 24/8968(.

الرسم الكاريكاتريي )36(

املصدر: )املالك- الوطن 31/8988(.
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الكاريكاتريي، حني تسأل: »هل سيغيب أبوها بعد أزمة كورونا ولن تراه إال يف املناسبات؟!« فسلامن املالك يوّظف 
اللهجة املحلية القطرية ليؤّكد عىل وجود هذا النوع من التصّدع األرسي داخل بعض األرس من جهة، ومن جهة 
أخرى تظهر الرسمة فرح الزوجة بزوجها واألبناء بأبيهم، يف حني ال تظهر مالمح السعادة نفسها عىل األب، وهلذا 

يرتك سلامن املالك سؤال الفتاة مفتوًحا من دون إجابة من األب، فمن وجهة نظري 
ستكون إجابة رّب األرسة خميبة ألمل ابنته وجمتمعه مًعا.

الزوج  غياب  من  خائفة  شكواها  املرأة  تبّث  أخرى،  حالة  يف 
الكاريكاتريي  الرسم  يف  فاملرأة  املنزل،  من  خروجه  وكثرة  املتكرر، 
استهتاره  من  وخوفها  زوجها  ترصفات  من  قلقها  تشكو   )37(
باخلروج من البيت، وإمكانية إصابته بالفريوس، كقلقها السابق من 
غيابه الذي يمكن أن يشري إىل زواجه بأخرى، فسلامن املالك هنا يتخذ 
تقّل أمهية عن موضوع  اجتامعية ال  ملناقشة قضايا  متكًأ  من اجلائحة 
املجتمع  الشخصيات رمزية عن  أن مالبس  الفريوس. وال شك يف 
القطري، ومثلها اللهجة العامية املوظفة يف احلوار، وال يمكن بحال 
من األحوال جتاهل اللون األصفر الذي متّيزت به األريكة حيث يعرب 
عن قلق الزوجة وهواجسها، فكأهنا تعيش حتت وطأة قلق دائم من 

ترصفات زوجها االستهتارية. 

عن  األبناء  سؤال  عدم  فعن  احلّد،  هذا  عند  األمر  يقف  وال 
 )38( الكاريكاتريي  الرسم  يعرض  احلياة،  يف  وتشاغلهم  آبائهم، 
يف  اجلائحة،  بحلول  أبنائه  غياب  يرّبر  فاألب  الزوجني؛  بني  حواًرا 
الذي  الصحيح،  غري  التربير  هذا  زوجها  عىل  الزوجة  تستنكر  حني 
عرّبت عنه عالمات التعجب يف اجلمل. وال شك أيضا يف أّن احلوار 
جاء مبارًشا وال حيمل أي قراءات متعددة للمعنى، فرّد األم رصيح 
وواضح، يدّل عىل استنكار هذا الفعل املشني من األبناء، فالرسام هنا 
يعتمد احلوار وحوار املنطق واملحاججة طريًقا إليصال املعنى الذي مل 
يأخذ وقًتا طوياًل لنقض الرأي األول. ويوّظف سلامن املالك اخللفية 

هذه  أمهية  إىل  يشري  فكأنه  الدافئة،  األلوان  من  الربتقايل  فاللون  الزوجني؛  بني  احلوار  دفء  عىل  للداللة  الربتقالية 
العالقة وبقائها.

األعداد  يف  املالك،  وسلامن  املهندي  سعد  القطريني  رسومات  يف  تتكرر  االجتامعية  املوضوعات  هذه  مثل 
)9039، و9057، و9063، و9081( وغريها. 

وال تنفي كثرة دوران املوضوعات املحلية يف كاريكاتري الصحافة القطرية، تناول جوانب اقتصادية وسياسية 

الرسم الكاريكاتريي )37(

املصدر: )املالك- الوطن 31/8991(.

الرسم الكاريكاتريي )38(

املصدر: )املالك- الوطن 36/9026(.



229 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر

موضوع  هيمن  فقد  الصحية،  باألزمة  أحاطت  وعاملية  إقليمية 
االقتصاد بشكل كبري عىل الرسومات، نظًرا إىل تأثره بتبعات اجلائحة، 
وانعكاسها سلًبا عليه، ففي الــرسم الكاريكاتريي )39( تتضح هذه 
جاءت  املهندي  سعد  اعتمدها  التي  األيقونية  فاألشكال  الفكرة. 
اإلنتاج  عمليات  إىل  الدائرية  الرتوس  تشري  إذ  الفكرة،  عىل  للداللة 
االقتصادي، ويأيت الفريوس األخرض الصغري ليقف عثرة يف حركتها 
األثر  عظم  والكرب  الصغر  فكرة  اعتامد  ويوضح  العملية.  ويعطل 
الذي تركه هذا الفريوس املجهري وقوته يف التعطيل. وتنوع أحجام 
الرتوس بني الكبرية والصغرية، يدل عىل أن اخللل أصاب مستويات 
اإلنتاج االقتصادي كلها، كام أن امتداد الرتوس بالشكل األفقي عىل 
كامل الصورة الكاريكاتريية يؤّكد عىل حجم الرضر الذي حلق بكل 

الدول.

تأثر  صليبا،  إلييل   )40( الكاريكاتريي  الرسم  ويعرض 
االحرتازية  باإلجراءات  عامة  واالقتصاد  املايل  والقطاع  العمالت 
الواحد  الدوالر  فئة  من  املالية  فالورقة  الوباء.  هذا  من  للحّد  املتبعة 
وختصيص  السابقة،  القطاعات  عن  رمزًيا  تعبرًيا  جاءت  األمريكي 
االقتصاد  انخفاض  إىل  يشري   )ONE( بالرقم  النقدية  الورقة  قيمة 
احلجر  بعبارة  والالئحة  الكاممة  أن  يف  شك  وال  مستوياته.  أدنى  إىل 

الصحي، تدالن عىل أثر اجلائحة يف االقتصاد وضعفه. 

ويف أكثر من كاريكاتري وّظفت الوطن برميل النفط للتعبري عاّم أصاب هذا القطاع من أزمة كبرية من خالل 
الشديد  االهنيار  حالة  لصليبا   )41( الكاريكاتريي  الرسم  يوضح  املثال،  سبيل  فعىل  عّدة،  كاريكاتريية  رسومات 

فقري  رجل  صورة  يف  الربميل  تشخيص  تم  حيث  النفط،  لقطاع 
املاّرة، ودّلت هيئته يف جلوسه عىل عدم قدرته  يطلب اإلحسان من 
أنه  فصحيح  الرمادي  اللون  أما  هبام.  املعهود  والنشاط  احلركة  عىل 
اللون املعهود للربميل، لكنه ذو معنى داليل، فهو يعكس حالة عدم 

الوضوح، والضبابية التي أصابت هذا القطاع. 

رسامي  إن  القول  فيمكن  السيايس،  البعد  إىل  انتقلنا  ما  وإذا 
الوطن تناولوا عدًدا من املوضوعات، منها ما يتعلق بتسّلط احلكومات 
العسكرية، وحالة التأزم األورويب للتفّرد بالشحنات الطبية، فالرسم 
الكاريكاتريي )42( لسعد املهندي يقارن بني نوعني من املهاجرين؛ 
مهاجرون أفارقة ُيطردون من القارة األوروبية، رمًزا إىل اهلجرة غري 

الرسم الكاريكاتريي )39(

املصدر: )املهندي- الوطن 17/8966(.

الرسم الكاريكاتريي )40(

املصدر: )صليبا- الوطن 13/8979(.

الرسم الكاريكاتريي )41(

املصدر: )صليبا- الوطن 29/8998(.
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أن  يف  شّك  وال  بلداهنم.  يف  الوباء  انتشار  إىل  نظًرا  األفريقية؛  القارة  من  ُيطردون  أوروبيون  ومهاجرون  الرشعية، 
الرتكيز عىل البحر له مؤداه يف الصورة من حيث هو سبيل اهلجرة غري الرشعية، فهو يذهب بقراءات متعددة عند 

املتلقي ليذّكر بمآيس أولئك املهاجرين األفارقة وما يتعّرضون له من 
سقوط يف البحر وفقداهنم احلياة. يف حني نجد الــرسم الكاريكاتريي 
)42( يطَرح فكرة الرصاع بني الدول األوروبية عىل اقتناء املنتجات 
املصارعة  بينها، فجاءت حلبة  فيام  التعاون  الطبية، وشحناهتا وعدم 
رمًزا وإشارة داللية إىل حالة التأزم بني تلك الدول، وال ينسى الرسام 
أيقونة  فيضع  العاملية،  الصحية  باألزمة  العراك  هذا  سبب  يعّلل  أن 
الفريوس شعاًرا عىل احللبة ليؤّكد للمتلقي أسباب الرصاع. يف حني 
يمكن قراءة الرجل العريب املشاهد للمالكمة بأهنا داللة عىل تعجبه 
من نكوص هذه الدول عن شعارات اإلنسانية والتعاون بعّدها دوَل 

عاملٍ أول. 
ليبيا  أوضاع  كانت  فقد  العريب،  اإلقليمي  املستوى  عىل  أما 
عن  الرسامون  عرّب  كام  الكاريكاتري،  مضامني  يف  حارضة  وسوريا 
 )43( الكاريكاتريي  الرسم  ففي  وتباعدها،  العربية  الدول  تفكك 
رمًزا  الوطني  الليبي  باجليش  يعرف  ما  قائد  حفرت  يظهر  لصليبا، 
دقيًقا  كاشًفا  جاء  الذي  املجهر  وأمامه  كورونا،  لفريوس  استعارًيا 
التدخل  هو  ليبيا  عىل  األخطر  فالفريوس  اخلطري؛  العسكري  للدور 
حتيط  فهي  املعنى،  هبذا  الصورة  تكتفي  وال  اجليش.  هلذا  العسكرّي 
للداللة عىل حاالت  اللون األسود  فيه هبالة من  األيقونية  األشكال 

الغم والكآبة، واألوضاع السيئة.
ويف تصوير الوضع يف سوريا، يوضح الرسم الكاريكاتريي )44( 
لصليبا أيًضا حالة احلرب الدائرة هناك، فاملسدس ُعنون باسم سوريا، 
ا عن حالة الشقاء واألسى، وتظهر حماوالت  ولونه األسود جاء معرّبً
األمم املتحدة وقف احلرب هناك بسبب اجلائحة، غري أن داللة األصبع 
الواحد تدل عىل صعوبة احليلة يف منع احلرب أو إيقافها عىل األقل، 
يف  الرسام  يغفل  وال  غالًبا.  الردع  عىل  للداللة  تستخدم  كلها  فاليد 
رسالته الكاريكاتريية توظيف األلوان لداللتها يف إيصال املعاين أيًضا؛ 
فاهلالة حول املسدس تشري إىل حماولة حتقيق التوقف من خالل األمل 
الذي يستلزم اللون األبيض يف الوسط، ويف األطراف يظهر اللونان 
األصفر واألسود اللذان يوحيان بالقلق والتوتر الذي ُيرَجى زواهلام.
التباعد  بني  الربط  الكاريكاتريية  الرسوم  استطاعت  وقد 
االجتامعي كمفهوم ظهر يف اجلائحة وحالة الفرقة والتباعد التي بني 

الرسم الكاريكاتريي )42(

املصدر: )املهندي- الوطن 30/8983(.

الرسم الكاريكاتريي )43(

املصدر: )صليبا- الوطن 17/8978(.

الرسم الكاريكاتريي )44(

املصدر: )صليبا- الوطن 11/8980(.
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يسلط  املهندي  لسعد   )45( الكاريكاتريي  فالرسم  العربية.  الدول 
الضوء عىل التفكك العريب؛ فقد جاءت خريطة الدول العربية متباعدة 
األقطار، وعنوهنا بعبارة »تباعد اجتامعي«، ومع هذا فإن الرسام يظهر 
ألوان  كانت  فقد  العريب  الوطن  جتاه  إجيابية  رؤية  ولديه  األمل  عليه 

اخلارطة خرضاء واللون األخرض لون العطاء، واخلري واخلصوبة. 

خاتمة

استطاعت  القطرية  الصحافة  أّن  إىل  العرض  ختام  يف  نخلص 
عرب رسومها الكاريكاتريية أن تعرض جائحة كورونا العاملية عرًضا 

مناسًبا عىل عدة مستويات منها: املحيل واإلقليمي والعاملي. 

وإطالق  االستهتار  مثل:  القطري  املجتمع  يف  مواضيع  عىل  القطريون  الرسامون  رّكز  املحيل:  املستوى  فعىل 
اإلشاعات يف الظرف الصحي الراهن. كام نقدت بعض الرسومات الكاريكاتورية السلوكيات اخلاطئة التي تؤثر يف 
متاسك األرسة القطرية مثل: إمهال الوالدين، وغياب األب عن أرسته، واخلصومة بني الزوجني. والحظنا استثامر 
تناوهلا يف  التي  ليكونا منطلق األفكار  املحيل  املحلية والنطاق  املوضوعات  القطري، عىل وجه اخلصوص،  الرسام 

عرض اجلائحة والتسجيل هلا. 

السياسية  الثالث إىل األوضاع  القطريون والعرب يف اجلرائد  الرسامون  العريب: فقد تطّرق  املستوى  أما عىل 
واحلروب  والفقر،  اجلوع  مثل:  اقتصادية  مهوًما  استعراضهم  خالل  من  العريب،  الوطن  يعانيها  التي  واالقتصادية 

والتهجري وسيطرة العسكر. 

ويف املستوى العاملي الدويل: مل تغفل الرسوم الكاريكاتريية تناول العديد من املوضوعات املهمة مثل: التأزم 
بني الدول األوروبية، واالختالل االقتصادي الكبري الذي نجم عن اجلائحة العاملية، والتطّرق إىل مسائل مهمة مثل 

اهلجرة إىل أوروبا واملضايقات العنرصية. 

خلدمة  البنائية  عنارصه  لتوظيف  رحًبا  جمااًل  مّثلت  السيميائية  الكاريكاتري  طبيعة  أن  إىل  البحث  وتوصل 
التي جاءت موحدة عند اجلميع بشكلها  أيقونة فريوس كورونا  الرسامون بشكل ملحوظ عىل  املوضوع، فاعتمد 
الدائري ولوهنا األخرض، واستطاعوا أن حيّملوها دالالت جديدة، فشّبهوا السلطات املستبدة بالفريوس، وكذلك 

شّبهوا اجلوع بالقيد والوحش. واستثمروا احلجم للمقارنة بني قوة الفريوس املجهري وغريه من األمور. 

وقد حظيت األلوان بدالالت سيميائية داخل الكاريكاتري؛ فاألمحر جاء للتحذير والتنبيه من اخلطر، واألصفر 
فلم  اخلطوط  أما  واخلصوبة.  للنامء  الفريوس-  لون  غري  -يف  واألخرض  والقهر،  للكآبة  واألسود  والتوتر،  للقلق 
العنونة، ووظفت معها مفردات ارتبطت باجلائحة مثل:  الكاريكاتري، فكثري من الرسومات صاحبها  يستغِن عنها 

احلجر الصحي، وتباعد اجتامعي واحرتاز وفريوس كورونا وكوفيد-19.

وهبذا يكون اخلطاب الكاريكاتريي من أهم اخلطابات التي تعتمد عىل السيميائية بشكل كبري يف إيصال معاٍن 
متعددة، إذ تتآزر أشكال لغوية خمتلفة من حيث الصوت والشكل واللون واحلجم يف تبليغ املعاين وإيصال الرسائل. 

الرسم الكاريكاتريي )45(

املصدر: )املهندي- الوطن 34/8997(.
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