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چکیده
ناجي العلي از جملة هنرمنداني است که با درک جايگاه متون چندرسانهای ،ادبیات و فرهنگ عربي را
در آثار خويش به شکلهای مختلف انعکاس داده است .مطالعة کیفیت کاربرد بینامتنیت بهعنوان يک
استراتژی متني در آثار ناجي العلي ،هدفي است که پژوهش حاضر بر مبنای آن نگاشته شد .بدين
منظور نگارندگان ذيل اين پرسش که بینامتنیت چه تأثیری بر فرم و محتوای آثار العلي داشته است،
اين جستار را به سرانجام رساندند .در فرآيند بررسي روابط بینامتني موجود بین ادبیات عربي و هنر
کاريکاتور نزد العلي ،استخراج و دستهبندی شد .با تحلیل نمونهها اين نتايج بدست آمد :بینامتنیت در
آثار ناجي العلي ،از جنبة ساختاری ،گاه در طرحِ اثر وگاه فقط بهصورت يک يا چند کلمه استفاده شده
است .نوع ديگری هم وجود دارد که از هر دو گزينه يعني الگوی اثر و استفاده از متن ،بهره ميبرند .اما
از نظر محتوا و درونمايه ،العلي در به کارگیری بینامتنیت تالش کرده است تا ضمن استفاده از مفاهیم
مقبول نزد ملتها  ،ذهن مخاطب را به سمتي هدايت کند که رنج فلسطین را دريابد .اين تالش ناجي
العلي در انواع مختلف بینامتنیت تاريخي ،مذهبي ،فولکوريک و فرهنگ جهاني قابل مشاهده است که
راهبردهای تضاد ،تعجب ،طرح سوال ،طنز تلخ و ...برای بیان آنها به تناوب مورد استفاده قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :ادبیات مقاومت ،فلسطین ،بینامتنیت ،ناجي العلي ،کاريکاتور.

* .پست الکترونیکي نويسندة مسئول:

ali.afzali@ut.ac.ir
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 .0مقدمه
ادبیات ،بهعنوان گرانسنگ ترين مؤلفة فرهنگي نزد جوامع مختلعف ،همعواره در کعانون
توجه نظام هنری قرار دارد .قدرت ادبیات در تأثیرگذاری بر هنعر قعديم را معيتعوان بعه
شکل جدی در معماری مشاهده کرد که چگونه از زيبعاترين اشععار بعرای تعزبین بناهعا،
کاشيکاری و  ..استفاده مي شد .اما در دورة معاصر اين تاثیر بر هنرهای مختلعف ،شعکل
تازهای به خود گرفته و از ظرافتهای خاصي برخوردار است .کاريکاتور يکعي از هنرهعای
معاصر است که تحت تأثیر ادبیات قرار دارد.
هنر کاريکاتور بهعنوان يکعي از روشهعای ارابعه نقعد سیاسعي و اجتمعاعي در قالعب
تصوير ،توانسته است ،بهعنوان يک الگوی ارتباطي کارآمد در دنیای رسانه ،شناخته شود.
عکس و کاريکاتور در حعال حاضعر ،انحصعاری کعه در قعرن گذشعته تعا حعد زيعادی بعر
محصوالت متن محور استوار بود را تغییر داده و سهم بزرگعي از دنیعای ارتباطعات را بعه
خود اختصاص دادهاند.
کاريکاتور را ميتوان اينگونه تعريف کرد «:هنر ارابه تصاوير اشخاص يا اشیاء کعه در
آن صفات و خصوصیات بارز فرد يا شي ،به نحوی اغراق آمیز ،مضحک وغیرطبیععي بعه
تصوير کشیده ميشود» (.(Webster, 2008: 211
با اين توصیف ،کاريکاتوريست به منزلة طراحي است که پیعام دلخعواه خعويش را در
قالب کاريکاتور به مخاطب عرضه کرده و تالش دارد تا با به کارگیری نقد گزنده ،تلنگری
در ذهن مخاطب ايجاد کند.
کاريکاتور با توجه به تعريفي که از آن ارابه شد خود در يک بافت فرهنگي ،سیاسي
و ...جريان دارد که برای تفسیر کاريکاتور بايد بدان توجه نمود .در پژوهش حاضر آثار
ناجي العلي ،کاريکاتوريست فلسطیني که آثارش در بافت سیاسي ،اجتماعي خاص
مربوط به اشغال فلسطین قرار دارند ،مورد بررسي قرار گرفته است .در آثار اين هنرمند،
از ظلم بزرگي که اسرابیل و جامعه جهاني و سیاستهای منفعالنه حاکمان سرزمینهای
عربي بر کشور و ملت فلسطین روا داشتهاند ،سخن گفته شده و با تکنیکهای مختلفي
ازجمله بینامتنیت به تصوير کشیده شده است .بینامتنیت بهعنوان يکي از پرکاربردترين
تکنیکهايي که ناجي العلي در خلق آثار و انتقال انديشه خود به خدمت گرفته است ،به
شکلهای مختلف در کاريکاتورهای او ديده ميشود .اما بايد ابعاد اين تکنیک بهصورت
علمي ،مورد بررسي واق شود تا بتوان در نهايت به الگوی فکری و انديشهای که ورای
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اين بینامتنیت وجود دارد دست يافت .اين نگاه هنرمندانه و استفاده خالقانه از راهبرد
بینامتن ،اين سؤال را مطرح ساخت که کیفیت کاربرد بینامتنیت در هنرکاريکاتور که
ناجي العلي يکي از چهرههای معروف دنیا در اين عرصه به شمار ميرود ،چگونه است و
بینامتنیت چه تأثیری بر فرم و محتوای آثار او داشته است؟
نگارندگان تالش دارند ضمن دستهبندی انواع روابط بینامتني ،انديشة موجود در اين
روابط اشاره و هنر انتقال پیام به وسیله اين تکنیک را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
تالش های ناجي العلي در دفاع از حقانیت فلسطین و بیان رنج مردمش ،شکل
جديدی از جسارت و شجاعت را به هنرمنداني که در اين عرصه فعالیت داشتند ،بخشید.
ابداعاتي که در تلفیق هنر کاريکاتور با مضامین و مفاهیم ديني و سیاسي همراه بود ،آثار
او را از جهات مختلف شايسته بررسي و تحقیق قرار داده است.
ازجمله مهمترين آثاری که دربارة ناجي العلي به چاپ رسیده ميتوان به کتاب
اثر ماهر الیوسفي اشاره کرد که به بررسي برخي
جوانب شخصیتي و معرفي آثار اين هنرمند پرداخته است .نويسنده با اشارهای گذرا به
برخي نمادهای مورد استفادة ناجي العلي در کاريکاتورهايش ،شخصیت «حنظلة» 1را به-
عنوان مهمترين سمبل آثار وی بررسي کرده است .دومین مورد ،کتاب
اثر شاکر النابلسي است که به معرفي و توصیف آثار ناجي
نوشتة خالد

العلي ميپردازد .سومین اثر ،کتاب

الفقیه است که نقش آثار العلي را در بیدارکردن حس پرسشگری در مخاطب و ترغیب
آنها به خلق يک شخصیت کنجکاو و حساس نسبت به مصابب انساني و جهان پیرامون،
مورد بررسي قرار ميدهد .اين کتاب تأثیر کاريکاتورهای ناجي العلي را بر چند مؤلفة
مهم همانند توسعة سیاسي ،مفهوم دموکراسي ،فقر و اتحاد ملي به بحث و بررسي مي-
گذارد .چهارمین کتاب ،مجموعهای از نوشتهها و تجربههای شخصي تني چند از
نويسندگان جهان عرب دربارة اين کاريکاتوريست بوده ،که تحت عنوان
به رشتة تحرير درآمده است .مقالة علي البوجديدی تحت عنوان
به بررسي نشانهشناختي برخي آثار
ناجي العلي پرداخته است .همچنین زندگينامة اين هنرمند در کتاب
به ضمیمة تصاوير مشهورترين آثارش توسط
محمود عبداهلل کلم منتشر شده است.
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.2
سلیم حسین

 ،هنرمند فلسطیني در سال 1391میالدی در روستای الشجره،

نزديک شهر الناصره به دنیا آمد« .تا قبل از اشغال فلسطین ،روستای الجلیل میزبان
مسیحیان و مسلمانان بود ،اما با ورود يهوديان ،درگیریهای خونیني بین ساکنان روستا
و صهیونیست ها بوجود آمد که تعداد زيادی از جوانان روستا کشته شدند .روستای
الشجره سرانجام با ورود نیروهای کمک اسرابیلي ،سقوط کرد»
به دنبال اشغال روستا ،در سال  ،1391ناجيِ ده ساله همراه با خانوادهاش آواره شده
و در اردوگاه در لبنان سکني گزيدند که «زندگي او در اردوگاه چیزی جز گذران
حقیرانه ايام نبود ،اما ديری نپايید که شعلههای آگاه در وجودش زبانه کشید و راه
جديدی پیش گرفت» (کلم.)59 :5771 ،
ناجي العلي ،کاريکاتور اکسپرسیونیستي را در همان نوجواني ،تحت تأثیر عبدالکريم
الکرمي شاعر فلسطیني که در اردوگاه کنار آنان زندگي ميکرد ،آغاز نمود« .آنجا بود که
استعداد و عالقه ناجي به کاريکاتور نمايان شد اما برنامههای معمول مدرسه و محدوديت
امکانات اردوگاه ،انديشه کمالگرای او را قان نميکرد (عابودی .)15 :1313 ،در سال
 1350برای انجام يک عمل جراحي به عربستان سفر کرد و دو سال در آنجا اقامت
گزيد .پس از آن به لبنان رفت و به جنبش مليگرايان عرب پیوست .آنجا به آکادمي هنر
پطرس پیوست و تحصیل در رشتة کاريکاتور را آغاز کرد اما پس از چند ماه دستگیر و از
ادامة تحصیل بازماند .با اينحال زندان نتوانست هنر او را متوقف کند .اولین کاريکاتور او
بهصورت رسمي درسال 1311در نشريه «الحرية» به چاپ رسید و طولي نکشید آوازة
شهرت او مرزها را درنورديد .از او نزديک به چهارهزار کاريکاتور به جای مانده است.
ناجي در سال 1310میالدی به دست عوامل صهیونیستي در لندن ترور و همانجا به
خاک سپرده شد.
نگارندگان اين پژوهش تالش دارند که بر اساس بینامتنیت ضمني ،انواع روابط
بینامتني مختلف اعمّ از ديني ،تاريخي ،فرهنگ عامیانه (فولکلور) و فرهنگ جهاني را در
کاريکاتورهای ناجي العلي تبیین و کیفیت آن را بررسي کنند.
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 .9بینامتنیت دیني
استفاده از آيات قرآني به منظور استفاده در بینامتنیت جايگاه ويژهای در کاريکاتورهای
العلي دارد .اين مسئله بدين جهت است که قرآن به دلیل اشتراک بین همه مسلمانان
که ممکن است در ديگر مسابل مذهبي دچار اختالف هستند ،کارکردی وحدتآفرين
داشته و انتقال پیام به وا سطه آن با سهولت بیشتری انجام ميشود .به بیان ديگر،
استفاده از قرآن به خاطر اين است که نوعي زبان مشترک بین نحلههای گوناگون
اسالمي محسوب ميشود.

نخستین نگاه به اين کاريکاتور ،داستان قرآني حضرت مريم(س) را به ياد مخاطب
ميآورد که در آن حضرت مريم به دستور خداوند ،تنة درخت خرمايي را که در زير آن
نشسته بود تکان ميدهد تا از آن ،خرمای تازه بر ايشان فرو ريزد .5العلي با الهام از
داستان قرآني ،آن را در مورد مسئلة فلسطین به کار گرفته است .در اينجا حضرت
مريم(س) نماد فلسطین بوده که با تکان دادن تنه درخت خرما ،بمبهای رژيم
صهونیستي بر سر او روانه ميشود و قوتي جز بمبهای رژيم غاصب صهونیستي برای او
حاصل نميشود .همچنین بینامتنیت قرآني در کاريکاتور زير قابل مشاهده است.
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در اين کاريکاتور نیز العلي بینامتنیت را در طرح کلي به کار گرفته و تصوير خود را
بر پاية يک داستان قرآني ترسیم کرده است .او با نوشتة «سفینة نوح» به معنای کشتي
نوح ،مضمون قرآني آيات  97و  91سورة هود را در اذهان تداعي ميکند .9در اين آيات
مبارکه حضرت نوح(ع) به دستور خداوند از هر موجودی زوجي را به درون کشتي خود
فرا ميخواند تا با آمدن طوفان در امان باشند .ناجي العلي همین مفهوم کشتي نوح را
دربارة آوارگان فلسطیني به کار ميگیرد و با نشان دادن يک مجروح که يک زن نجات
يافته از جنگ در حال کشاندنش به داخل کشتي است ،مفهوم غربت و آوارگي
فلسطینیان را به تصوير ميکشد.
نمونة زير نیز يکي از مصاديق بینامتنیت ديني است.

در اين کاريکاتور نشانههايي از میراث ديني مسیحي -اسالمي قابل مشاهده است.
تصوير صلیب در اينجا نماد بر صلیب کشیدن حضرت مسیح(ع) به اعتقاد مسیحیان و
کلمات «أحد أحد» به معنای «خداوند يکتاست ،يکتاست» يادآور مقاومت مسلمانان
صدر اسالم در مقابل شکنجه مشرکان است« .بالل بن رباح» بردة

بن خلف ،از

پیشگامان توحید است .اربابش روزها او را از خانه بیرون مي برد و روی سنگهای داغ
مکه ميخواباند و سنگ بزرگي روی سینه اش ميگذارد و بدو ميگفت :بخدا سوگند به
همین حال خواهي بود تا بمیری و يا از خدای محمد دست برداری و الت و عزی را
پرستش کني .بالل در همان حال که بود ميگفت« :أحد ...أحد( »...محالتي.)99 :1911 ،
در اين کاريکاتور مذاکرهکنندة فلسطیني در حال رفتن به مذاکرات است که ملت
فلسطین همچون بالل حبشي که توسط اربابش به سنگ بسته مي شد ،به ريل قطار
بسته شده است و ندای «أحد أحد» (يکتاست يکتاست) نشان پافشاری اين ملت بر حقوق
خود و بازپسگیری سرزمینهای اشغالي خود است« .کامل التراب» که به معني همه
خاک فلسطین است ،ازجمله واژگاني است که در ادبیات سیاسي فلسطین بسیار مورد
استفاده قرار ميگیرد و به عبارتي يکي از کلیدواژههای مقاومت است .در کنار هم قرار
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گرفتن اين عبارت با ندای توحید بالل ،حاوی اين پیام است که مقاومت بر سر آزادی
همة خاک فلسطین تا پیروزی نهايي ادامه خواهد يافت.
ناجي العلي همواره شخصیتهای بد کاريکاتورهايش را به شکل کريه ميکشد و
«اين شخصیتها حضوری دابم در کاريکاتورهای او دارند ،آنها نماد نظامهای مرتج با
همه رنگ و لعاب و اختالفهای موجود بین آنها است ،او آنها را بدشکل ،با سرهای
بزرگ و شکمهای گنده ترسیم ميکند که دابماً در حال تبعیت از نظامهای غربي
هستند» (

اين تصوير عدهای از حجاج را درحال اجرای مناسک حج و با لباس احرام نمايش
ميدهد که در آن شخصیتهای منفي که همیشه ناجي العلي آنها را با اندامي بزرگ و
کريه به تصوير ميکشد ،لباس سفید رنگ احرام پوشیدهاند ،اين در حالي است که
شخصیتهای سیاهپوش فلسطیني با لباس سیاه مُحرم شدهاند و باالی کاريکاتور نوشتة
«حجاج محروم از وطنشان با لباس سیاه احرام کردهاند» به چشم ميخورد که گويای
اعتراض ملت فلسطین به کشورهای عربي است که از نصرت ملت فلسطین دست
کشیدهاند ،حتي حنظله شخصیتي که در بیشتر کاريکاتورهای ناجي العلي دست به
پشت و نظارهگر ترسیم ميشود در اينجا با لباس سیاه رنگ احرام کرده است و با ملت
مظلوم فلسطین همدردی ميکند.
 .4بینامتنیت تاریخي
استفاده از بینامتنیت تاريخي ،يکي ديگر از استراتژیهای اين هنرمند است .او به وقاي
و شخصیتهای تاريخي متوسل ميشود بلکه اين نمادهای تاريخي وجدان ملت عرب را
در دفاع از مسئلة فلسطین برانگیزد.
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در اين کاريکاتور که بیانگر اختالف شديد جريانهای سیاسي و دولتهای مسلمان
دربارة نحوة جهتگیری در خصوص قضیه فلسطین است ،سه شخص با شمايل کريه و
جثة بزرگ که عالمت شخصیتهای منفي در آثار اوست ،هر کدام در حال فرياد زدن و
ياری طلبیدن از کسي هستند شخص اول با فرياد سر دادن «واعروبتاه» از سردمداران
کشورهای عربي استمداد ميجويد ولي ندای او بي جواب ميماند در نتیجه به دستان
شخص ديگری چنگ زده است که او فرياد «وا اسالماه» سرداده است و از کشورهای
اسالمي کمک ميخواهد اين در حالي است که شخصي که فرياد «وا اسالماه» ميدهد
خود به دنبال شخص ديگری است که ندای «وا أمريکا» سرداده است و به امريکا پناه
آورده است .ناجي العلي با تکیه به آن داستان تاريخي که در آن مسلمان توانستند با
عزت لشکر روم را شکست دهند جهت بیان اين واقعیت دردآور جامعه مسلمانان و
تبعیت آنها از نظامهای مستکبری چون آمريکا استفاده ميکند و با استفاده از اين تضاد
در الفاظ وضعیت موجود کشورهای عربي را به سخره ميگیرد که در گذشته چگونه
شهامت ميورزيدند و امروز در مقابل مسئلة فلسطین چگونه ذلیالنه سکوت اختیار
کردهاند و دنباله رو آمريکا شدهاند.
کاريکاتور صفحة بعد نیز دربردارندة بینامتنیت تاريخي است:
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ناجي العلي در اين کاريکاتور همانند کاريکاتور سابق به سراغ شخصیتهای تاريخي
معروف جهان اسالم ميرود تا با حاضر کردن آنها در کاريکاتورهايش و مقايسه کردن آن
شخصیتها با شخصیتهای حال حاضر جهان اسالم يک نوع تضاد و حس خشم را
نسبت به سران کشورهای عربي در خواننده بیدار کند .در اين کاريکاتور شخصي ترسیم
شده که درحال خواندن روزنامهای است که در آن مطلبي از «جنگ حطّین» به چاپ
رسیده است 9.اين شخصیت خوب کاريکاتور جملة «اگر صالح الدين زنده بود» را زمزمه
ميکند و در جواب ،حنظله شخصیتي که در بیشتر کاريکاتورهای ناجي العلي نظارهگر
است اين بار با زل زدن به جمعیت جواب ميدهد که «او را ترور ميکردند» .اين دو
جمله پرده از واقعیت دردآوری است که جهان عرب به آن مبتال است به طوری که
سران اين کشورها چنان فاسدند که اگر دراين روزگار صالح الديني ظهورکند باز آنها به
خاطر سرسپردگيشان به کشورهای بیگانه مجبور ميشوند تا او را ترور کنند .در همان
حال اين کاريکاتور ،حسرت ناجي العلي از فقدان شخصیتهای بزرگ در جامعه عربي را
نشان ميدهد که چگونه در سابق توانستند با رشادتها قدس را از چنگال صلیبيها
آزاد کنند و امروز ذلیالنه اگر حرکتي علیه رژيم صهونیستي انجام دهند ،توسط حاکمان
خود ترور ميشوند .در کاريکاتور زير نمونة ديگری از بینامتنیت تاريخي وجود دارد:
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اين کاريکاتور به نامة هارونالرشید به پادشاه روم اشاره دارد .در مناب تاريخي ذکر
شده است که سال  111هع ق هارون با سپاهي بزرگ به آسیای صغیر لشکر کشید و تا
قسطنطنیه پیش رفت و ملکة روم که توان مقابله با سپاه هارون را نداشت از در صلح
درآمد و تعهد داد که ساالنه غرامتي برای درگاه خالفت بفرستد (خضری .)93 :1903 ،چند
سال پس از آن که «نقفور» به امپراطوری روم رسید ،سیر قرارداد صلح مذکور را ناديده
گرفت و در نامهای برای هارون نوشت که غرامتها را بازگرداند و گرنه برای جنگ آماده
شود .هارون در پاسخ امپراطور روم نامهای با لحن تند و تحقیر کننده نوشت و با سپاهي
آسیای صغیر را در نورديد و امپراطور به ناچار شرايط قبلي را برای صلح پذيرفت (طبری،
 .)971 :1310ناجي العلي با اشاره به اين واقعه تاريخي که عظمت مسلمانان در دوران
گذشته را روايت ميکند ،س عي دارد آن را با وضعیت امروز فلسطین بسنجد و در نتیجه
طنزی تلخ را به خوانندگان القا کند؛ به طوری که با کشیدن نامهای که از سوی
نخستوزير وقت رژيم صهونیستي «اسحاق شامیر» به کشورهای اسالمي و عربي نوشته
و در آن ذکر ميکند «يا تسلیم ميشويد يا بايد جزيه پرداخت کنید در غیر اين صورت
بین ما و شما جنگ خواهد بود» ،وضعیت خفتبار مسلمانان و سران کشورهای عربي را
به سخره ميگیرد که امروز عالوه بر اشغال سرزمین فلسطین برای در امان ماندن بايد
به دشمن صهونیستي جزيه پرداخت کنند.
کاريکاتور زير نیز به يکي از وقاي تاريخي جهان معاصر ،يعني حادثه سقوط ديوار
برلین اشاره دارد:

اصرار و پافشاری ملت آلمان بر خواستههای خود که همان آزادی و اتحاد دو آلمان
شرقي و غربي است ،ناجي العلي را واميدارد تا سستي ملتهای اسالمي و عربي در قبال
آزادسازی فلسطین را اين گونه به تصوير بکشد ،به طوری که با کشیدن ديوار برلین و
نوشتهای که بر آن چنین حک شده است« :به نیابت از خود و ملتهای عربي ،اعالم
ميکنم آمريکا فروخواهد پاشید» ،قصد دارد بياعتنايي ملتهای عربي و سردمداران آنها
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را به سخره بگیرد که چنان بيلیاقت و سست شدهاند که آلمانها به نیابت از آنها ،انزجار
و ناخرسندی خود را از سیاستهای آمريکا و رژيم صهونیستي اعالم ميکنند.
 .5بینامتنیت فرهنگ عامیانه (فولکلور)
داستانها ،اشعار و آداب و رسوم سنتي هر قوم و ملت جزء میراث و افتخارات آن به
شمار ميآيد و هر ملتي برای حفظ زبان و فرهنگ و هويت ملي خود ميکوشد تا از آنها
پاسداری کنند .اين آداب ،رسوم و سنتها همواره مورد توجه کاريکاتوريستهاست .آنها
سعي ميکنند برای برقرارکردن ارتباط بیشتر با مخاطبان خود از آنها بهره ببرند؛ چراکه
اين سنتها به خصوصیات فرهنگي خاص آن جامعه توجه دارند؛ به همین خاطر از تأثیر
صد چنداني بر افراد آن جامعه برخوردارند .العلي نیز از اين آداب و رسوم عامیانه
ملتهای عربي و فلسطینیان جهت خدمت به مسئلة فلسطین استفاده ميکند .اين طنز
سیاه العلي پیوند عمیقي با فرهنگ عامیانه و شفاهي ملت فلسطین و جهان عرب دارد و
اوست که اين ابعاد حاشیهای فرهنگ عربي را وارد هنرهای تجسمي کرد که به نوبه خود
قدم بسیار مهمي قلمداد ميشود چراکه ارتباط با زبان عامیانه وجدان عموم مردم را
هدف ميگیرد و باعث ميشود از مرحلة تقلید به نوآوری گذر کند و به آفرينش زبان
هنری خاصي منجر شود (أبوراشد .)11 :5779 ،از آثار فولکلوری او ميتوان به کاريکاتور زير
اشاره کرد:

اين کاريکاتور به رقص سنتي «دبکه» 5اشاره دارد .ناجي العلي از اين سنت رايج در
آن کشورها برای بیان همدستي برخي از سران کشورهای عربي با رژيم صهونیستي
استفاده ميکند و چند شخص را که لباس سنتي عربي آن منطقه را پوشیدهاند ،ترسیم
ميکند که در میان آنها يک سرباز اسرابیلي به چشم ميخورد و دوش به دوش آنها در
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حال پايکوبي است .العلي از قصد چهرة اشخاص را عبوس و درهم کشیده ترسیم کرده
است که گويای عجز کشورهای عربي و نداشتن هیچ چارهای جز تعامل با اين رژيم
است.
در کاريکاتور مشابه ديگری العلي از اين سنت قديمي به شکل ديگری بهرهبرداری
ميکند.

در اين کاريکاتور اين بار ناجي العلي چند سرباز مقاوت اسالمي حزباهلل را به تصوير
ميکشد که لباس رزم پوشیده و برای مقابله با رژيم صهونیستي مهیا شدهاند و در حالي
که پرچم لبنان را به دست گرفتهاند ،در حال پايکوبي بر تصوير ستاره هستند که نماد
رژيم صهونیستي است .او با اين تصوير برخالف تصوير قبل ،تنها امید خود برای
پسگیری سرزمینهای فلسطین را حزب اهلل ميداند و از کشورهای عربي مأيوس و
دلسرد شده است و تنها راه نجات فلسطین را مقاومت اسالمي و مردمي آن ديار ميداند:
«چون مقاومت تنها امید موجود ونويد دهنده روزهای خوش در آينده است ،هیچ چیز
مان از آن نمي شود تا ناجي العلي به آن بشارت دهد .شکلها ،مانورها ،انبوه شعارهای
انقالبي و صاحبان آنها ،او را سردرگم نميکند ،و تنها بر مقاومت و انقالبیون و تصوير
ساده ،معهود و پاک آنها همچون أبوذر و اهالي ربذه پافشاری ميکند» (سلمان،
.)1 :1319

 .6بینامتنیت فرهنگ جهاني
هر ملتي در همة دورههای تاريخي خود به دادوستد فرهنگي با کشورهای ديگر
ميپرداخته و از فرهنگهای پیرامون خود و حتي دوردست به اشکال گوناگون بهره
ميبرده است .اين امر به هیچوجه يک نقص برای فرهنگ به حساب نميآيد؛ بالعکس
تجربة تاريخي نشان داده است که فرهنگهای غني و تأثیرگذار در اوج شکوفايي خود
در ارتباط با فرهنگهای ديگر بودهاند و از میراث فرهنگي ديگر ملتها بهرهها بردهاند.
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کاريکاتور بهعنوان يکي از هنرهای مهم و تأثیرگذار از اين قاعده مستثني نیست .به
طوری که کاريکاتورها از نمادها و آداب و رسوم و میراث علمي و ادبي ملتهای ديگر
جهت بیان مضامین خود استفاده ميکردند .ناجي العلي از زمرة اين کاريکاتوريستها
است که در کاريکاتور زير از فرهنگ علمي و فلسفي مغرب زمین جهت بیان يکي از
مشکالت و دردهای جامعة فلسطین بهره برده است.

در اين کاريکاتور العلي قبری را به تصوير ميکشد که جملة معروف دکارت فیلسوف
نامدار فرانسوی بر باالی آن نصب شده است که در آن آمده است« :من ميانديشم پس
هستم» (دکارت .)151 :1900 ،او با اين سبک زيبا ،خنده و استهزاء را با حسرت و درد در
هم آمیخته است و بدين وسیله به واقعیتي ملموس آن جوام يعني خفقان و نبود
آزادی اشاره دارد .از سوی ديگر ،متنِ سنگنوشته ،بر اين داللت دارد که مرگ نميتواند
حرکت افراد صاحب انديشه و تفکر را متوقف کند .اين انسانها با ايجاد حرکتهای فکری
و جنبش های مبتني بر انديشه ،از پايان يافتن زندگي به وسیله مرگ جلوگیری
ميکنند .پس مرگ و يا شهادت آنان ،مانعي بر سر ادامه راهشان نخواهد بود.
 .1نتیجه
کاربرد تکنیک بینامتنیت نزد ناجي العلي محدود به يک نوع خاص نیست .اشکال
مختلف بینامتنیت تاريخي ،ديني ،فرهنگي و ...در آثار او مشاهده ميشود که به
نمونههايي از آنها اشاره شد .بررسي فني نحوة کاربرد بینامتنیت در جهت انتقال انديشه
و پیام نويسنده به ذهن مخاطب در کاريکاتورهای ناجي العلي ،شامل دو جنبة ساختاری
و محتوايي است.
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از جنبة ساختاری ،الف .در برخي آثار ،هم خود کاريکاتور و هم کلمات يا جمالتي
که درآن به کار رفته بر پاية بینامتن است .مانند نمونة مربوط به حضرت مريم(س) و
کشتي نوح(ع) در اين نمونهها خود کاريکاتور هم بخشي از بینامتن است.
ب .آثاری که بینامتن در آنها مربوط به کاريکاتور است و ديگر کلمه يا جملهای به
آن اضافه نشده است .نمونههای مربوط به نوع فولکوريک در اين دسته قرار دارند.
ج .آثاری که هنرمند ابتدا کاريکاتور و طرح مدنظر خود را مستقل از بینامتن ،ترسیم
کرده و سپس جمله يا کلماتي به کاربرده که بیانگر بینامتن است ،مانند نمونه مربوط به
نامة هارون الرشید .در اين دسته از آثار ،بینامتن فقط در جمالت و متن به کارگفته
شده جريان دارد.
اما از جنبة محتوايي ،العلي در استفاده از داستانها ،آيات ،شعارها و ...تمرکز ويژهای
بر شمول و فراگیری آنها دارد .به طور مثال مسئلة کشتي نوح و يا حضرت مريم در همه
اديان به اشکال گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است .همچنین جملة مربوط به دکارت
که بسیار معروف بوده و مخاطب در فهم انديشه نهفته در اين موارد با مشکل مواجه
نميشود .مسئلة ديگر آنکه ناجي در آثار خود ،بینامتن را به گونهای به کارگرفته است تا
با ايجاد سؤال ،تعجب ،تضاد و ..در ذهن مخاطب ،توجه او را به طرح جلب کرده و افکار
او را به سمت و سوی مدنظر خويش هدايت کند و اين تقابل همان چیزی است که
استفاده ناجي العلي از بینامتنیت در آثارش را متمايز کرده است .ويژگي ديگر ناجي
العلي ،استفاده از مفاهیم و يا نمادهای ديگر کشورها و ملتها در خدمت بیان آالم
فلسطین است .در اين نمونهها ،ظرافت کار نويسنده برای ساخت الگوی مدنظرخود و
ايجاد حس مشابه در وجود مخاطب به خوبي قابل مشاهده است .استفاده از حس
همذات پنداری ،به چالش کشیدن باورهای انساني در قبال سکوت دربارة قضیة فلسطین
و پرداختن همهجانبه به مسئلة اشغال سرزمین و وطن خود از منظر مذهبي ،سیاسي،
فرهنگي و تاريخي از ديگر ويژگيهای ناجي العلي است که تکنیک بینامتنیت نیز در
آثار او از اين مختصات برخوردار است.
پينوشت
 .1حنظله ،شخصیت ثابت در همة کاريکاتورهای ناجي علي است که نقش شاهد و منتقد اوضاع را ايفا
ميکند .ناجي علي در جملهای معروف دربارة حنظله گفته است« :حنظله به فلسطین وفادار است و
هیچگاه به من اجازه نميدهد غیر از اين باشم ،او همچون قطرة عرقي در پیشاني من است تا هر وقت
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فکر ترسیدن و عقبنشیني به خاطرم خطورکند يادآوری من باشد ،حنظله آيکوني است که تولد يافته
تا روح و جانم را از فروغلتیدن در سراشیبي انحطاط نجات دهد .آيکوني است که مسیر بیت المقدس را
نشان ميدهد» (عبدالعزيز.)51 :5771 ،

 .3ح تَّي إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فيها مِنْ کُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَکَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَليلٌ  -وَ قالَ ارْکَبُوا فيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ
رَبِّي لَغَفُورٌ رَحيمٌ (هود.)04-04 :
 .9جنگ حطین جنگي است که در روز بیست و چهارم ربی اآلخر سال  519هع ق ( 1110میالدی) در
غرب درياچة طبريه روی داد و در آن مسلمانان به فرماندهي صالحالدين ايوبي صلیبیون را به سختي
شکست دادند و پس از آن بهسادگي با شکست دادن لشکريان پراکنده صلیبي تمام شهرها ازجمله
بیتالمقدس را پس گرفتند.
 .5نوعي رقص که در کشورهای کرانة خاوری دريای مديترانه همانند فلسطین ،لبنان ،سوريه و اردن
رايج است و بهعنوان يکي از سنتهای فولکلوری آن خطه به حساب ميآيد.
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