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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني لثالثاا�لد  

 مظاهر اخلطاب الرسدي يف القصة املصورة تعددية مستويات اللغة 

 اللغة�مستو�ات�املصورة��عددية�القصة�����السردي�ا��طاب�مظا�ر

                           ّ شة�ب�ت�فراج�بن�محمد�األسمري  عا�

 .السعودية�–الر�اض��–شقراء��جامعة��-قسم�األدب�والنقد�

 Alooshalsmari@gmail.com :�ال��يد�االلك��و�ي�:

 ������:امل��ص�

ع���الرغم�من�اعتبار�القصة�املصورة�إحدى�اآلداب�الشعبية�أو�امل��قة،�

� �إ�� �باإلضافة �أو�فنية، �أدبية �قيمة �تملك �ال �القوالب��و��ا �ع�� ��عتمد أ��ا

�وال�ل�ش��ا �ذلك،ا��ا�زة �وغ�� �التقليدية �واملوضوعات �النماذج��ت �أن إال

�جمالية� �قيمة �وأظ�رت �عالية، �سردية �مقدرة �عن �كشفت �ا��ديثة العر�ية

�األدبية�فإنوفنية�كب��ة.�و�النظر�إ���أن�التعددية�اللغو�ة�إحدى�مظا�ر�القيمة�

التعددية�اللغو�ة����القصة��مظا�ر �عض��ذه�الدراسة��س���إ���الكشف�عن�

كما�تكشف�عن�الدور�الفاعل�ألدوات�القصة�املصورة�ال���تجعل�ا�،�املصورة.�

قادرة�ع���التلون�وال�ش�ل�بحسب�مقت����ا��ال،�حيث�ال��عتمد�ع���النص�

وتأ�ي�أ�مية�الدراسة����تناول�ا�،�املكتوب�وحده�وسيلة���طاب�سردي�متعدد.�

�مظا�ر��عد �من �املقدرة��عض �ع�� �والتأكيد �القرافي�ي، �السرد ��� �اللغة دية

� �من �القرافي�ي �للسرد �وا��مالية �النماذج�الفنية ��عض �تحليل خالل

��ذه��القصصية، �ع�� �األد�ي �ا��طاب �تحليل �أدوات �تطبيق �خالل �من وذلك

 النماذج.�

�-القرافي�ي�السرد�-�األد�ي�ا��طاب�-�اللغو�ة�التعددية�:املفتاحية�ال�لمات

 .البيكتوغرام�-البصري �التناص�-�اللغو�ة�زدواجيةاال 

 



    
 

 
 

 

 
 

 
 

٩٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني لثالثاا�لد  

 مظاهر اخلطاب الرسدي يف القصة املصورة تعددية مستويات اللغة 
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Abstract : 
Given that multilingualism is a manifestation of literary value, 

this study seeks to reveal some aspects of multilingualism in the 

storyboard. It also reveals the active role of comics tools that 

make them able to color and shape in many ways, as it does not 

depend on the written text alone as a means of multiple narrative 

discourse.  

The importance of the study comes in its discussion of some 

aspects of multilingualism in the graffiti narration, and the 

emphasis on the technical and aesthetic ability of the graffiti 

narration through the analysis of some  models, through the 

application of literary discourse analysis tools to these models.  

Keywords: multilingualism - literary discourse - graffiti 

narration - linguistic duplication - visual 

intertextuality - pictogram. 
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ا 

�التقليدي   �السرد ��� �ال�اتب ��ان ��                                ّ إذا �اللغة �ع�� ��عتمد �ا ّ    أل�  الوسيلة� 

�فإن   �باملتلقي �ير�طھ �للتعب���وا��سر�الذي �املصورة��                                             ّ الوحيدة �القصة ��� املبدع

� �ب�ن �يمزج �والنص �ل�الصورة �أن �جليا �يظ�ر �حيث �السرد، ا��انب�شكيل

��ا �سردية �بأدوار �يقوم �اللوحات ��� �القرافي�ي �أو �البصري�البصري لوصف

�للو  �وا��دثالتصو�ر �والدي�ور �وال��صيات �والزمان �م�ان املظ�ر��و�س�م،

��      ّ الصوري   �النص �التعليق«��امل �وصندوق �املستو�ات��»البالونات �تحديد ��

       ّ اللغو�  
 

 ة�من�وصف�وحوار�وتقديمھ�بطر�قھ�أك���اخ��اال
ً

ا�من�األسلوب�       ً �وتحديد                                           

قال�فالن...�وأجابھ�قائال�...،�أو�«مثل:�ة،�                       ّ املستعمل����النصوص�األدبي  �        ّ التقليدي  

للنص����القصة�املصورة��            ّ املظ�ر�البصري  �              َّ أضف�إ���ذلك�أن  ،»أخذ�يفكر����...

 .�عن��وامن�ال��صيات�و�ف���انفعاال��ا��كشفو يخدم�السرد�

لذا�،�ع���السرعة�واالخ��ال����معظم�األحوالبطبيعتھ��عتمد��و�و�فن����

� �ي�ون �مبدعھ �ما �توظيف �إ�� �متخيلة�بحاجة �متعة �لتحقيق �أدوات �من يلزم

يدرك��مما�يجعلھوحسية�تحقق�اإلشباع�واال�غماس�الذي�يبحث�عنھ�املتلقي،�

� �الش�لي  دور �و              ّ الب�ية �ة �ليظ�ر�املح�ي��لإلفادة-�دائما-�س�� �قدر�اإلم�ان م��ا

�وموجزة�ومحملة�بالدالالت �الفع���للنص��   َّ فإن  �  َّ ثم  ومن��.بطر�قة�ذكية الوجود

ق�التعليق�وا��وار����ورة�قد�ال�يتجاوز�الوصف�املاثل����صندو ���القصة�املص

�مي�ور�ما�البالونات، �الصورة �تحل �أن �األمر�إ�� �الناقالت�صل ��� �النص حل

 مقت����ا��ال.��حسباملخصصة�لھ�
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�تم���ا�و ���� �ال�� �املصورة �للقصة �السردية �_الش�لية_ �ا��صوصية �ذه

� �العمل �واملسر��  عن �وتق����تؤ �          ّ والس�نما�ي  �     ّ        ّ األد�ي  �دراسة �أ�مية �ع�� كد

�اللغوي  �والطرائق�وسائلال �التنوع �تحقيق �من �تمك��ا �السرد��                                  ّ ال�� �يجعل الذي

�الت �براثن �من �ل��روج �محاولة �ول�،واألحاديةقليدية �ذلك �نماذج�درست ثالثة

�حد    ّ قصصي   �ف��ا�يثةة �ا��صوصية�تحققت �وقنديل،��،�ذه �الشناوي، ملحمد

� �خوري، �مست�وطبقتومروان �تحليل �أدوات �ا��طاب ةو�ات �و�عددي  ّ  األد�ي        ّ     �

 �عل��ا.مستو�ات�اللغة�

 

 السرد�الصوري�والبيكتوغرام:�

��������� �ابتكلقد �امل�و فنانر �القصة �من �العديد التعب��ية��الرموز صورة

�الصور�ة �التعب��ي  )١(�وطورو�ا�وااليماءات �الرموز �يرى �البعض �أصبح �ح�� ة�                                    ّ ،

�وخطو  �واملؤثرات �الصوتية ��املحا�اة �من�املستخدمة �والسرعة �ا��ركة ط

�ا�؛�»)٢(�املفردات�االصطالحية�مل��م�اللغة�البصر�ة« حولت�إ���رموز�عاملية�ت  َّ   أل� 

ممكن�أن�تف�م�دون�حاجة�إ���ترجمة�أو�تفس��،�خاصة�مع�ك��ة�استخدام�ا�

وقد�يصل�األمر�إ���أن�نجد��وان�شار�ا�داخل�حقل�القصة�املصورة�وخارجھ.�

 
 

 عمال
ً

�ك     ً �خالي      ��ش�ل �النص �من ��عض�ا �جانب �إ�� �الرموز �تلك �ع�� ��عتمد ��

����قصة� �عالمات�ال��قيم��الت��ب�واالستف�ام�كما محمد�«األيقونات�و�عض

،�حيث�قامت�اللوحات�بدور�الوصف�لتحل�محل�صوت�السارد�أو�)٣(»الشناوي 

مع�و ،�الراوي�والرموز�البيكتوغرامية�لتحل�محل�ا��وارات�الداخلية�وا��ارجية

ة�والقذرة�ال���يطلق�عل��ا���س�شعر �يمكن�للقارئ�أنذلك� ّ                           أجواء�األحياء�الشعبي                    

�الز�ال�« �مصر�»نأحياء ��)٤(� �تقدم�و ، �مع �وتحوال��ا �ال��صيات �انفعال �درك
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� �الصوري  ي�إذاألحداث، �املونولوج �بمالمحھ�«�                   ّ كشف �الفتاة ���سد صورة

�التفك���ل�»األنثو�ة عن�تحول�مفا���ف��ا�ع����»الز�ال«��صية�داخل�بالونة

�سلبي  الر  �ظلت �أ��ا �من �طوال                   ّ غم ��ونھ�)(الوقت�ة �عنصر�مفاجأة ��عد �وذلك ،

 
 
�انحراف  يمثل
ً
�ساخر              �      ً ا �الثابتة. �الرجل ���صية ��� �و �ا �ع����عزز �القصة اعتماد

�ال�ارتوني   �الرسوم �جانب �كب���إ�� ��ش�ل �األيقونية                                                     ّ الرسوم
 

�بديال �املخ��لة  ة
ً

�عن�              

�؛الثيمة�التقليديةع���و�ركز��القراءة،و�سرع�عملية��اإليجاز،و�منح�ا��النص،

� �االجتما��    َّ ألن  �الصعود �لتحقيق �وسيلة �املسك�ن �وضعف �اآلالم �                                                    ّ استغالل

استخدام�الرسم��ضفي�و والش�رة�لدى�فئة�من�االستغاللي�ن�املاكر�ن.��      ّ واملادي  

��ار��اتور�  «�         ّ ال�ارتو�ي   �نفحة �يحمل �وتفاصيلھ�»ة                         ّ الذي �السلسلة �بخطوطھ

� �املشا�د �وطأة �تخفف ���ر�ة �ال���املقتصدة �والالإ�سانية �والكئ�بة املظلمة

 ير���ا�تكرار�اللون�األسود�����ل�لوحة.�
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�إن  ������� �القول �يمكن �األيقونية��                   ّ إجماال �الرسوم �تلك �مثل استخدام

والبيكتوغرام�أو�الرموز�ال���أ��ت�بمثابة�رموز�اصطالحية�(عاملية�إن����

� �القراءة، �عملية ��سرع ��و�مكنالقول) ���ص مدلوال��ا��زف�م�قراء��األي

�ال��� �العامة �واألماكن �اإلرشادات �كتب ��� �مستخدمة �نجد�ا �لذا ومعان��ا،

 تحوي�عددا�كب��ا�من�األ��اص�باختالف�لغا��م�وخلفيا��م�الثقافية.�

 مستو�ات�اللغة:��عددية�

�من�� �العر�ي �النتاج ��� �املح�ي_ �_لغة �اللغة �مستو�ات �إ�� �نظرنا �ما إذا

�ن ��� �وخاصة �املصورة �املستو�ات�القصة ��� ��عددا �نجد �فإننا �الدراسة، ماذج

�جانب� �إ�� �والعامية �ا��ديثة �الفصيحة �ا���ي ��سيج �تتخل �حيث اللغو�ة،

� �قد �وذلك �األجن�ية، االلغات �ناتج  �املصورة��عن�         ً ي�ون �القصة �إنتاج طبيعة

�فإ�   �البحث ��ذا �مدونة �خاص �عليھ�                             َّ و�ش�ل ��شرف �لم �وفردي �خاص �نتاج �ا

� �إنتاج �شر�ات �أو �لقصص�مؤسسات �مشا��ة �و�� �متخصصة، و�شر

»Underground Comics «ال���ت�تج��ش�ل�فردي�وتملك�حر�ة�أك������التعب���

 و���الطرح.

�من�� �املتحرر �الشعب �صوت �اعتبار�انتاج�م �الفنان�ن �من �عدد �أكد وقد

� �وم��م �الفص��، �استخدام �ضرورة �وم��ا �املؤسساتية �السلطة محمد�«قيود

�أن  �)(�»الشناوي  �يرى �املصري  �           ّ الذي �الشارع �من �القصص �ومن��                         ّ �ذه وإليھ،

وذلك�من�وج�ة�نظره�ال�يقيد��.الطبي���مراعاة��ذه�اللغة����العمل�القص���

�أك��� �من �املصر�ة �العامية ��ون �محددة �مناطق ��� �و�حصره �العمل ان�شار

�الشارع�العر�ي �و�م����ذلك�يذ�بون�إ���ما�ذ�ب�إليھ�)٥(�الل��ات�ال���ألف�ا .

التصو�ر�الصادق��             َّ الذين�يرون�أن  �ة               ّ ���الفنون�األدبي  �           ّ يار�الواق��  �عض�دعاة�الت



    
 

 
 

 

 
 

 
 

٩٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني لثالثاا�لد  

 مظاهر اخلطاب الرسدي يف القصة املصورة تعددية مستويات اللغة 

ةأو�الساخر�للشارع�أو�الب�ئة� ّ  الشعبي  ،�يتطلب�التعب���بلغة�قر�بة�من�لغة��ذه�     

�ب�ن� �للتخاطب �واأل�سب �األس�ل �الوسيلة �يرو��ا �أ��م �جانب �إ�� الب�ئات،

���االستعمال��مختلف�طبقات�املجتمع�الواحد،�كما�يرو��ا�وسيلة�أك���مرونة

�و �الفصيحة، �من �و�عقيدا �تقييدا �وسرعة��«وأقل �شفافي��ا �خالل �من �عكس

لكن�البعض�م��م�يرى��،)٦(�»إيصال�ا،�اإليقاع�ا��قيقي�ملشاعر�الفرد�وتطلعاتھ

�للواقع� �مرآة �ت�ون �أن �يجب �لك��ا �أو�عامية، ��انت �فصيحة �للغة �ال�أ�مية أنھ

�أو��عقيده �أن  )٧(�ب�ساطتھ ��ع�� �ال �وذلك . َّ                �� �املوج�ة �املصورة للكبار�القصص

�الفص�� �عن ��امل ��ش�ل �قيمة��تخلت �لتحقيق �تطمح �ال�� �النماذج خاصة

 ة�وفنية�جيدة.�    ّ أدبي  

 

 

 

 افي�ي�واإل��ام�بالواقعية:�ر الوصف�الق

�الصوري   �الوصف ��� �نجد ��                       ّ كما �قصة �لفضاء �القول_ ��� صالون�«_إن

� �أو �)٨(�»ا��را��طارق �الراوي �صوت �من �خلت ��ست���خلف��ال�� �الذي السارد

�ع��� �األو�� �العتبة �من �القصة �بواقعية �القارئ �إقناع �محاوال �البصري السرد

�بنك�ة� �مطعم �فالفضاء �القصة. ��� �الظا�ر�بقوة �الفان��ي �البعد �من الرغم

� �غ����»الب��وتية«األجواء �لك��ا �ودي�يا، �سياسيا �ومتوترة �قلقة �زمنية �ف��ة ��

��سعي� ��� �ت�ون �وقد �بدقة �األلفية�محددة �بداية �أو��� �املنصرم �القرن يات

الثانية�بالنظر�إ����يئة�املبا�ي�والسيارات�ور�ما��ان�ذلك�متعمدا����إشارة�إ���
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استمرار�ة�األوضاع�املضطر�ة����الداخل�اللبنا�ي�ح���اآلن.�وذلك�قد�ي�ون�من�

� �عملية �إتمام �بالواقع«أجل �طر�ق�»اإل��ام �واال�تمام��عن التصو�ر�الدقيق

�الداخلية�بتف �الشرفات �ذات �القديمة �بمبانيھ �الفضاء ��ذا ��ش�ل �ما صيل

�تبدو� �ال�� �واملبا�ي �الضيقة �والطرق �املم��، �القرميد �ذات �واألسقف املسيجة

�الكنا�س،� �تجاور �ال�� �واملساجد �البدا�ي �العشوا�ي �التخطيط �ن�يجة متداخلة

�و �تمأل�الطرقات، �ال�� �والدي�ية �السياسية �والشعارات �ما�و��ر�األرز ��عض ��

تبقى�من�آثار�يونانية�وذلك�يو�م�القارئ�بالواقعية،�بحيث��ع�ش�تجر�ة�تحفز�

�إ��� �املشا�د �متفاعال�مع �وتجعلھ �البصر، �حاسة �ع�� �باالعتماد �حواسھ جميع

 �الدرجة�ال����شعر�ف��ا�أنھ�داخل�ذلك�الفضاء�الزم�ا�ي.�
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������� 

�ذلو �� �ولباس�ا �بمالمح�ا �ال��صيات ��يئة �عززت �التنوع�كما ك

واالختالف�االجتما���والثقا���بي��ا،�حيث�يظ�ر�رجل�مسن�يدخن�النارجيلة����

���� �طر�وشا، �مرتديا �طو�لة �و��ية ���م ��شارب �الشعبية �ب��وت �مقا�� أحد

ح�ن�أن�منافسھ����لعبة�ال��د���ص�أصغر�منھ�يرتدي�بذلة�رسمية،��شعر�

� �وكذلك �أقصر، �وشارب �جيد ��ش�ل �ل��لف �ال�سيط�الر �»طارق «مصفف جل

والكب������السن�الذي�يملك�صالونا�لتصفيف�الشعر�و�بدو�متمكنا�من�قدرتھ�

�ومظ�ره� ��شار�ھ �متمس�ا �ال�يزال �ذلك �مع �لكنھ �الشعر�الشبابية �قصات ع��

�صديقھ �بخالف �التقليدي، �عصر�ة��»أسد«�العر�ي �يبدو���يئة �الذي الشاب

لذي�يكشف�جانبا�من�الفتاة�ا��ر�ئة�بمظ�ر�ا�غ���التقليدي�ا�»سرى «أك��،�و

��صي��ا�الغامضة�وا��ر�ئة�والعنيدة��ال���أثرت�ف��ا�ر�اح�العوملة��ش�ل�كب���

� �بخالف �سلوكيا��ا، ��� �الضاحية��»للوة«ح�� �ب�ت �والتقليدية �ال�ادئة الفتاة

وشعر�ا��»تنورة�وقميص�مخطط«حديثة�ال��وح�إ���املدينة�بلباس�ا�املح�شم�

��لھ� �وإزاء��ذا تتخفى�مالمح�املحقق�ن�داخل�قناع�رسم�عليھ�الطو�ل�األسود.

عالمة�استف�ام،�و�دالت�رسمية�بيضاء�اللون،�بحيث�ال�يمكن�تحديد��و�ا��م�

�أدوات� �مجرد �أ��م �إ�� �إشارة �ي�ون �قد �وذلك �ج�س�م، �باست�ناء �أو�تمي���ن

�ستخدم�ا�السلطة�أو�من�يمل�ون�القوة�للتحكم����البلد�وفرض�السيطرة�ع���

 الشعب.�
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�ذا�الوصف�والسرد�البصري�املو�م�بالواقعية�ذو�أ�عاد�داللية�و�و�إ���و ��������

�ب�ن� �والثقافية �والزمنية �الفكر�ة �االختالفات �الكث���من �يكشف �ذلك جانب

� �فال ��»طارق «ال��وص، �����»أسد«�شبھ �منافسھ ��شبھ �املسن �الرجل وال

رى «�شبھ��»للوة«اللعب�وال� زز�ذلك�االم��اج�تفك��ا�وم�انة�اجتماعية،�و�ع�» ُ   س 

�األجن�ية� �واللغات �والعامية �الفص�� �ب�ن �ا��وار �بالونات �داخل اللغوي

ع���و )،�)٩(�(ألن�ثقافة�املجتمع�تؤثر��ش�ل�وا������اللغة؛لل��صيات،�وذلك�

من�ذلك�التنوع�إال�أننا�ن��ظ�أن�لغة�املحقق�ن�ف��ية��سيطة�بخالف�الرغم�

�تأث��  �يظ�ر�ف��ا �ال�� �ال��صيات �بقية �اللبنان�ن،��لغة �ع�� �األمر�كية الثقافة

�ال��صيات،� �و�قية �املحقق�ن �ب�ن �الفكري �التنافر�والتضاد �يز�د �قد وذلك
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و�جعل�م�كيانات�ال��شبھ�أو�ال�ت�ت���لذلك�املجتمع،�وذلك�قد��عطي�داللة�ع���

�صو��ا� �لنقل �ووسيلة �أو�السياسية، �األيدلوجية �للسلطة �أدوات �مجرد أ��م

 ب.وفرضھ�رأ��ا�ع���الشع

 

�تصميم� �و��ية �اللوحات �أل��ام �توظيفا �نجد �فإننا �ذلك �جانب وإ��

الصفحة�يحمل�دالالت�محددة�و�سا�م����خلق�أجواء�معينة�داخل�املش�د،�

��سود� �الذي �والغموض �واالنتظار �ال��قب �بجو �األو�� �اللوحات �تو�� حيث

� �عي�� �ع�� �تركز �ال�� �املايكرو �اللوحات ��� �خاص �و�ش�ل �»طارق «املش�د،

�يخفيھ��»سدأ«و �بحذر�وقلق �الصالون �داخل �املحقق�ن �حركة �يرقبان اللذان

�ا��ركة� �ب�باطؤ �والشعور �والتوتر �ال��قب �و�ظ�ر �وامل��ن، �ال��اع سلوك�ما

� �منظور �من �الوقت �وطارق «وتثاقل �بفتح��»أسد �املحقق�ن �أحد �يقوم عندما

�باستخدام� �وذلك �املضبوطات �لفحص �و�شغيل�ا �اليدو�ة �التحليل حقيبة

�متتا�عة�لفتح�ا��قيبة�وال����»املايكرو «�لوحات ال���تركز�ع���التقاط�حر�ات

�متوترا� �جوا �يخلق �مما �ا��قيبة، �من �واحد �جزء �م��ا �لوحة ��ل ��� تظ�ر

�تو��� �كما �جامدة، �ت�ون �أن �وأقرب �جدا �متثاقلة �زمنية �و��ظات وم��ونا

� �التغ��ات �مع �التعامل �و�دائية �السلطة ��ستخدم�ا �ال�� �األدوات ال���ببدائية

� �ا��قيبة �محتوى �يؤكده �ما �وذلك �املجتمع، �ع�� �مك��ة،�«طرأت عدسات

�الكف�ن� �مفاصل �لتحر�ك �وخيوط �املضبوطات، �لتحليل �ومحلول ومالقط،

وذلك��عيدنا�لعصور�ما�قبل�الثورة�الصناعية�ع���الرغم�من�أن�، »املعدني�ن

 القصة�تجري�أحدا��ا�����ذا�العصر.
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 التعاون�الن����والقرافي�ي:�

� �السرد �اعتمد �قصة �كيجور «�� ��»��يم �رحلة��ال��-�»قنديل«لـ تح�ي

� �الدنمار�ي �ك��كجارد«الفيلسوف �من��»سور�ن �واج�ھ �وما �للقا�رة الفانتاز�ة

�ر  �ق��� �وكيف �القلبصعو�ات �ومكسور �وجا�عا �تا��ا العناصر��ع��-�حلتھ

،�رة�حيث�ال�وجود�لصوت�الراوي،�وال�وجود�للنص�إال����بالونات�ا��وا      ّ البصر�  

�والرسوم��وخلت �الرموز �ع�� �واعتمدت �النص �من �البالونات �تلك �من العديد

�باست�ناء� �أيقو�ي، �ش�ل �رمز�أو �داخل �ا��وار�أو�املونولوج �الخ��ال األيقونية

� �جو�»ك��كجارد«صوت �ش�ل �التفاصيل �لكث���من �بوصفھ �البصري �فالسرد � .

� �والزمان ��امل�ان �املشا�د �تفاصيل �بتمثيل �وا�تم �العام وا��لفيات�القصة

�فاملشا�د� �لل��صيات...، �واالنفعاالت �ال�يئات ��� �واالختالف والدي�ور

التصو�ر�ة�تمنح�القارئ�تجر�ة�مختلفة،�قد�تجعلھ��ستحضر����ذ�نھ�تفاصيل�

�شعر�بحرارة�ا��و�����إذاملشا�د�ل�ش�ل�لوحات�متحركة��س�شعر�ا�حواسھ،�

�وال�� �السيارات �كعوادم �مختلفة �روائح �و�شتم �واملأ�والت،�القا�رة، ائر

 و�ستمع�ملختلف�األصوات�الصادرة�من�الكيانات�داخل�اللوحات.�

زز�اللغة�داخل�اللوحات��ع�                                       ّ وإ���جانب�الوصف�فإن�األسلوب�ال�ار��ات��ي  

ة�أو�                                      ّ أن�ا��وارات�ال�تحمل�الكم�نفسھ�من�ال��ر�  الساخرة����القصة�خاصة�

صيل�اللوحات����عدد�االعتماد�ع���لون�يكسو�تفا�              ّ أضف�إ���ذلك�أن  الف�ا�ة.�

املشا�د��عزز�الشعور�بجو�مع�ن،��األزرق�بتدرجاتھ����اللوحات�األو���لإلشارة�

ع����»ك��كجارد«إ���األجواء�الباردة�أو�ا��يالية�أو�الفانتاز�ة،�فال�يمكن�أن�يظل�

قيد�ا��ياة�ح���عصرنا�ا��ديث�الذي�تدور�فيھ�أحداث�القصة�وال�يمكن�أن�

الزمن�إ���القرن�التاسع�بواسطة���ر�ما.����ح�ن�أن�جسديا�ب�»مارك«ي�تقل�
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��عزز� �القا�رة �إ�� �الوصول �مش�د �ع�� �ط�� �واألصفر�الذي �ال��تقا�� اللون

الشعور�بحرارة�الطقس��ون�اللون�ن�من�األلوان�النار�ة�إ���جانب�الداللة�ع���

� �الوصول. �زمن �وأن �ال�� �املشا�د �مصر�  �»ك��كجاد«جمعت �����سيطة�ة          ّ بفتاة

 .تتفاعل�ف��ا�األلوان�مع�العالقة�العابرة�وغ���ا��دية�ة�عابرةعالق

��و�ظ�ر ��� �األو�� �زوكر���غ«اللوحات �_مؤسس��»مارك �الثانية �األلفية من

���م��لھ�الذي�يقع��»ك��كجارد«تطبيق�الف�س�بوك_��ش�ل�مفا���للفيلسوف�

� �عشر��»�و���اغن«�� �التاسع �القرن ��� �يومياتھ �كتابة �أن�� �أن ��عد �إ��وخلد

����يئة�طيف�تحيط�بھ��الة�زرقاء�مقار�ة��»مارك«تصور�اللوحات��إذلنوم،�ا

�ثم�يختفي.��»ك��كجارد«عار�تطبيقھ،��عتذر�لـ           ِ لدرجة�لون�ش   عن�عطل�صفحتھ

�        ّ أو�منطقي  �                                                          ّ حي��ا�ي�تقل�الفيلسوف�إ���القا�رة��ش�ل�مفا���ودون�م��ر�عل��  

�الزما�ي   �االنتقال �باست�نا�       ّ وامل�ا�ي  �                    ّ ل�ذا �ضم��  ال��يب، �رابط �وجود ب�ن��                ّ ء

ما�استخدمھ�املؤلف�وسيلة��و�ذاا��ديثة،�والتكنولوجيا��»ك��كجارد«كتابات�

كتاباتھ�عن�أدوات�يصنع�ا�ال�شر�ت�بأ����إذ��ا�لتلك�االنتقاالت�ا��يالية.     ً وم��ر  

�جمال� ��� �التمعن �من �حرم��م �كما �الفكر�وا��ر�ة �إعمال �من �حرم��م لك��ا

ة�ح���                                       ّ دوات�بمثابة�اإلسقاط�ع���التطبيقات�الرقمي  تلك�األ ل�ھ،�ووصف)(ال�ون�

�ذلك. �يدرك �لم �عادات�و �وإن �إحدى ��انت �_ال�� �اليومية �املذكرات �كتابة أن

�١٠(�سور�ن �التكنولوجيا�) �بفضل �رقمية �ممارسة �ا��ا�� �عصرنا ��� �أصبحت _

� �لظ�ور �م��ر �وذلك �زوكر���غ«واالن��نت. �تواصل��»مارك �تطبيق �أول مؤسس

تخدمھ�الكث���لكتابة�يوميا��م�وقصص�م�وخواطر�م�وأشياء�اجتما���ش����اس

�أخرى  �ثم، �ملصر��ومن �سور�ن �انتقال �األك���استخداما�«ي��ر �العر�ية الدولة

 .�»)١١(لذلك�التطبيق�
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�ظا�ر   �التناص �ن��ظ �فإننا �ا��طاب �مستوى �ع�� �نصوص�                                           ً أما �ب�ن ا

� �فـ�»كيجور «�وحوارات�»ك��كجارد«الفيلسوف �القصة، تمد��ع�»كيجور «داخل

� �وامللتوي �الفلسفي �ال األسلوب �مالذي �عن �اللغة��يكشف ��� �مباشرة غزاه

���املش�د�لنوم�ا�يخلد�إ��قبل�أن�ا��اطرة�ال���كت��ا�خاصة�تلك��املستعملة،

و�كذا�تأ�ي�ال��اية،�خاتمة��ل�ما�فات،�رحلة�البحث�عن�«األول،�حيث�يقول:�

�اآلن� �بالالمع��، �ت�ت�� املع��

�ما� �وأواجھ �قل�� أضع

�ص �جملة�)١٢(�»الوداعنعت... .

�أسلوب��»كيجور « ��شبھ �نا

�ك��كجارد« ا��د����»سور�ن

_كما�وصفھ�الباحثون_�ولغتھ�

�تبا��� �ولطاملا �واملح��ة، امللغزة

�ذلك��»ك��كجارد« باستخدام

�سياق� ��� �خاصة األسلوب

�ا��اصة �حياتھ �عن �حديثھ

الذي�يقصده؟�فما�املع����.)١٣(

�حقيقة �طاملا��وما �ال�� الوجود

���ص�تھ�تحد �تناقضات �أو �اآلل�ة �وفكرة �الدين �مع �صراعاتھ �أو �ع��ا ث

تحتمل�تفس��ات�ال���ائية،�وقد�ال�نصل��»الالمع��«و�»املع��«فجملة�؟�وكتاباتھ

 إ���ن�يجة�قطعية�ملغزى�ال�لمت�ن.�
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� �لغة �تم���كتابات��»��ور «و�� �ال�� �واليأس �والعذاب �وا��زن الش�وى

من�فضلك،�أنا�ال�أعرف�ماذا�أفعل��نا،�وال�«ظا�رة����قولھ:��)١٤(�»ك��كجارد«

�يتذكروا� �أن �للسدنة �وقل �رحيما، ��ي �كن �ي�ت��، �أن �العذاب �ل�ذا �م�� أعرف

�حيا�ي ��� �فعلتھ �طيبا �)١٥(�»ش�ئا �الشرطةذلو ، �عليھ �القبض �ألقت �عندما �ك

� ��و�ة. �بطاقة �حمل �وعدم د �ال�شر  �األثر�الدي��  و            ّ                       ب��مة ��                ّ ���ز �لغة �»��ور «��

_��)١٦(طول�حياتھ��»ك��كجارد«ف�مع�املتدين�ن�_الذي�الحق�وكذلك�تأث���ا��ال 

� �لغة ��»كيجور «�� �وم��ا �عباراتھ، ��عض ��� �استخدم�ا��»السدنة«و�لمس ال��

لإلشارة�إ���رجال�الشرطة�مع�أ��ا��ع���أمناء�الكن�سة،�إال�أ��ا�قد�ت�ون�إشارة�

رجال����مصر�بالشعب�كما��و�ا��ال�مع�تحكم��»القوة�العسكر�ة«إ���تحكم�

 الدين�بالشعوب����أورو�ا�تلك�الف��ة.

�وذلك� �لغتھ ��غ����� و���ظ

�جمعت� �ال�� �املشا�د ��

�و����»كيجور « �املصر�ة، بالفتاة

� �شب��ة ��ان�بلغة �ال�� اللغة

�»ك��كجارد«يصف���ا�الفيلسوف

�العاطفي   �الكث��ة�              ّ عالقاتھ ة

� �أل »ر�جينا«خاصة �؛ ��لما��ا ال�ن

�عصرنا� ��� �العاطفة �لغة �شبھ

�ا��دي �راقية�فث، �لغة تبدو

�جد   �وعاطفية �ون�يلة �                        ً ولطيفة �وثقاف��ا�و ا، �وفكر�ا �الفتاة �ب�ئة �عن مختلفة

ما�جعل�ا������اية�األمر��و�ذاللدرجة�ال���جعل��ا�تتوقف�عن�اس�يعاب�حديثھ،�



    
 

 
 

 

 
 

 
 

٩٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني لثالثاا�لد  

 مظاهر اخلطاب الرسدي يف القصة املصورة تعددية مستويات اللغة 

تكشف��»كيجور «�ةترفض�االستمرار�معھ����تلك�العالقة.�باإلضافة�إ���أن�لغ

الز�د�الذي��ان��:وم��ا�الفعلية،�»جاردسور�ن�ك��ك«جوانب�عدة�من���صية�

لقد��ان�املال�ال�قيمة�«بقولھ:�،�)١٧(�واقعھو�ناقضھ�����يدعيھ�و�كتب�عنھ�كث��ا

�وقد.�)١٨(» لل��ر�ةيا��واحد.السابقة،�واآلن�ال�أملك�جن��ا�لھ�عندي����حيا�ي�

ر  
،�ة����كتاباتھ�و�ذا�ما�ي��ر�مظ�ره�امل��ك        ّ السوداو�  �أيضا�»ك��كجارد«ف�عن�ُ  ِ ع 

 و��ص�تھ�الكئ�بة�ال���تظ�ر�ب�ن�الفينة�واألخرى����القصة.

�كشف�لغتھ�خاصة�����عض�حواراتھ�القص��ة�مع��عض�ال��صياتوت����������

�ل�م ��مسايرتھ �مستوا�مح�� �إ�� �ال��ول �ذلك �تطلب الفيلسوف��  ّ ألن  �؛وإن

�ان�«�          ّ الدانمار�ي  

���� �تجوالھ أثناء

��و���اجن� شوارع

�ال�سطاء� �ساير

� ���والعوام

،�)١٩(�»حوارا��م

� �شاء�«فيقول: إن

���� �سأنزل هللا

�مراتب� أسفل

��)٢٠(�»ا���يم �إجابتھ ��� �وذلك �ع�� �التاك��� �سائق ��سألھ �وج�تھ.��الذي عن

� �ولغة �أسلوب �ل�س �بالطبع �����»سور�ن«وذلك �واملفكر�واألديب الفيلسوف

أقرب�إ���ا��مل��ذلكالتعامل�مع�املواقف�واألحداث�ح���وإن��ان�غاضبا،�ف

�تث���ال �قد �جملة �و�� �أو�ال��كم. �الغضب �عند �العوام ��عض �يطلق�ا ��ك���
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 القارئ�إذا��ان�عارف
ً
ال��الذيسياق�ا��وار��و�عزز�ذلكبحقيقة��ذا�الفيلسوف�ا�                   

�ي  �،يبدو�منطقيا �مل�ان �وجود �              ُ فال �ح�� �ا���يم �مراتب �أسفل �لھد�� �يذ�ب

�ددــــــح���يح�وال�وجود�ملسافة�فعلية�ب�ن��ذا�املوقع�ونقطة�التحرك�»كيجور «

 .السائق�سعر�ل�ا

 

مع��»مارك�زوكر���غ«وطيف��»كيجور «الفص���لصوت�تخصيص��و���ظ

،�كما�حفظ�حفظ�ل�ل�م��ما�م�انتھ�ا�يتحدثا�العر�ية،�لكن�استخدام�أ��ما�لم

�للفص�� �االستخدام ��عرف�ا���ذا �ال�� ������ا ��� �ال��ص�ت�ن �لغة مستوى

� �ف�ذا � �الزال�»سور�ن«الناس. �وشعر���ا�الفيلسوف �بأدبي��ا �تحتفظ ��لماتھ ت

��،ورق��ا �طيف �مع��»مارك«و�ذا �التخاطب ��� �اآللية �برنامجھ �لغة �ستخدم

�الفص��� �توظيف �من �الغرض �ي�ون �قد �لكن �بوك. �الف�س �تطبيق مستخدمي

� �لدى �االنتماء �وعدم �الغر�ة �الذي��»كيجور «�عز�ز�شعور �وامل�ان �الزمان تجاه

� �إليھ. �انتقل �فال ��شبھ ���لغتھ �أو �الفكري �مستواه �أو �لغةص�تھ �والثقا��

�القصة ��� �ح�ن�،�موأف�ار �ال��وص ���� �تخرج �ال ��ال��صيات ���األخرى

�ل��صيات �النمطية �الصورة �عن �واألفالم��القصة �القصص �من مقولبة

ة ّ  الشعبي  �الفكري  �      �مستوا�ا �بدء         ّ واللغوي  �        ّ والثقا��  �                    ّ ألفنا �التاك����     ً ، ��سائق ا

ة�املكسرة�وألفاظھ�النابية،�وصوال�إ���الطا���                             ّ املتحذلق�وا��شع�بلغتھ�اإلنجل��ي  

�الصعيدي   �              ّ بل��تھ �وا��دة �القسوة �ف��ا �تظ�ر �ال�� �يكشفة �ص��ه��مما قلة

� �القم��  و��رفتھ، �بأسلو�ھ �األمن �بجمال�ا��                        ّ ورجل �والفتاة �البذيئة، ولغتھ

 املتواضع�و�عليم�ا�ال�سيط�و��صي��ا�الساذجة�وثرثر��ا�ال���ال�ت�ت��.�
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 : 

 

ا�من�قيود�    ً تحرر  �القصة�املصورة�أك�� �             ّ يمكن�القول�إن  ماال�إج

؛�                                            ّ من�الصعب�محاكم��ا�وتقييد�ا��شروط�األدب�الرس��  و �األدب،

� �ا �إحدى  َّ   أل�  �اعتم��عد �ال�� �التعب�� ��د�اوسائل لطرح�الفنانون

��القضايا �ال�� �الثورة�تؤرق�م،واملوضوعات �أش�ال �من ،�وشكال

�ة�وم��ا�الفص��           ّ قيود�الرسمي  التقاليد�والوأداة�من�أدوات�تحطيم�

�نظر�م �وج�ة �من .�� �وع�� �تملك �ف�� �ذلك �من ع����القدرةالرغم

�س�نما�ي   �فضاء �اللغو�  �                ّ خلق �واملستو�ات �الدالالت �                             ّ متعدد عن�ة،

�البصر�  �طر�ق �والتقنيات �الرسم�                       ّ األدوات �أساليب �و�عدد ة

�ال��كي�ي   �الب�ية ��� �الذي                          ّ والتالعب �النص �جانب �إ�� �السرد��ة يؤازر

��أضف�.      ّ البصري   �ذلك ��أنإ�� �تملك �األدوات ع����القدرة�ذه

� �والتنوع �ال��ائي  التجدد �الصورة �فإن �لذا �ا��ال، �مقت��� ة�                                        ّ حسب

� �عن �االختالف �تمام �مختلفة �ت�ون �قد �ما �اللعمل �صورة عمل���

 آخر�استخدم�األدوات�والتقنيات�نفس�ا.��
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 ادر واا 

                                                

)١(Mccloud, Sccott, Understanding Comics 

(The Invisible Art), E١, HarperCollins 

Publishers Inc, New York, ١٩٩٣. P: ٢٥ 

)٢(Cohn, Neil, The Visual Language Of 

Comics (Introduction To The Structure 

And Cognition The Sequential Images),E١ 

Bloomsbury, London, ٢٠١٣. P: ٢٥  

، ٣م، ع ٢٠١٢، نشر شخصي، »توك توك«جملة  صورة،) الشناوي حممد، ٣(

 ٢٥، ص: ٢٢ص: 

)٤(Slackman, Michael. Egypt Spots Flaws in wiping 

out Pigs.  The New York Times                       

                                            

/world/africa/٢٠٠٩/٠٩/٢٠https://www.nytimes.com/

١cairo.html?_r=٢٠. Date of visit: ١٩-٩-٢٠٠٩, 

٢٠١٨-١-١١.  

) كانت خالية من عالمات أو حىت » الزبال«) مجيع املشاهد اليت ظهر فيها

اليت تظهر «...» وغرامية باستثناء عالمة التعجب وعالمة احلذف رموز بيكت

يف بالونة فوق رأسه املغيب، وهذا يؤكد على الدور السليب للشخصية اليت 

 ظلت جامدة بنفس االنفعال وثابتة يف مكا�ا ال تتغري مع مرور الزمن. 
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) مؤسس ومدير  »حممد الشناوي«) ضمن اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع

 م. ١/٥/٢٠١٨رير جملة (توك توك)، حت

رؤية ألسنية : دواجية اللغوية في اللسان العربيإشكالية االز ) سراج، نادر. ٥(

، ٥، السنة: ٢٠جملة االجتهاد، بريوت: دار االجتهاد، العدد:  حديثة.

 ٢٢٧م، ص: ١٩٩٣

 . ٢٢٦ص:  ،دواجية اللغوية في اللسان العربيإشكالية االز ) سراج، ٦(

الفلسفة البراغماتية: أصولها ومبادئها مع دراسة هج، علي عبداهلادي. ) املر ٧(

. بريوت: دار تحليلية في فلسفة مؤسسها تشارلس ساندرس بيرس

 ٨١م، ص: ٢٠٠٨الكتب العلمية، د.ط، 

قصص مصورة من «. جملة السمندل صالون طارق الخرافياخلوري، عمر.   ٨)

، ص: ١ع: م، ٢٠٠٧: بريوت، X A N A D U، »هنا وهناك

٧٥-٧٣ 

. ترمجة: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: علم اللغة العام) دي سوسر، فردينان. ٩(

 ٣٩م، ص: ١٩٨٥مالك املطليب، بغداد: دار أفاق عربية، د.ط، 

) وذلك عندما ضرب مثال بالرجل الذي يسري على عربته وحيمل فانوسا ينري (

ة يف السماء، خبالف له الدرب، لكنه حيجب نظره عن رؤية النجوم الالمع

ّ                                                    ذلك الفال ح البسيط الذي يسري بال فانوس ويستمتع مبشاهدة عظمة تلك         

 kierkgaard, Soren. The النجوم اليت ترافقه طوال الطريق. 

Gospel of Suffering and the Lilies of the 
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Field. Trans: David F. Swenson. Lillian Marvin 

Swenson. Minneapolis: Augsburg publishing 

house, N.E, ١٩٤٨, p: ١٢٣.   

. حياته وأعماله :رائد الوجودية سرن كيركجور) إمام، عبد الفتاح إمام. ١٠(

  ٥٠م. ص: ١٩٨٣، ٢بريوت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 

. إحصائيات الفيس يوك في البلدان العربية) األمحد، عمر. ١١(

http://cutt.us/SviCE ،م. ٢٨/٣/٢٠١٨م، تاريخ الزيارة: ٢٠١٧

 م.٨:٢٧وقت الزيارة: 

 ٣٨، ص: ١٠. جملة توك توك، ع: جحيم عجور) قنديل. ١٢(

 ٧١ص:  ،كيركجور رائد الوجوديةسرن  ) إمام، ١٣(

 ٧١ص:  ،سرن كيركجور رائد الوجودية) إمام، ١٤(

 ٣٩ص:  ،جحيم عجور) قنديل. ١٥(

 ٣٥-٣٤ص:  ،سرن كيركجور رائد الوجودية ) إمام،١٦(

 ٥٠ص:  ،) السابق١٧(

 .٣٨ص: ،جحيم عجور) قنديل. ١٨(

 ٥٦ص:  ،سرن كيركجور رائد الوجودية) إمام، ١٩(

  .٣٨ص:  ،جحيم عجور) قنديل. ٢٠(


