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 الملخص

فمنذ منتصف القرن العشرين    Global Warmingشديد بظاهرة االحتباس الحراري    األلفية الجديدة أصبح هناك ترقب واهتماممنذ بداية  
 التلوث وأن    ،ختلفةحيث يقول بعض العلماء أن أسباب حدوث االحتباس العالمي م    ،قد لوحظت زيادة في متوسطات درجات حرارة الهواء

موارد نسان ل اإلباإلضافة إلى استنفاذ    ذلكو  .عواصف وفيضاناتمما نتج عنة حرائق في الغابات و ،هو السبب الرئيسي في تغير المناخ
ضافة إلى التوسع في رقعة البناء وقطع األشجار  باإلنتيجة للزيادة السكانية،  ك  ،األرض واالستهالك المفرط للثروة السمكية والحيوانية

لغة التصوير  لقد حاول الفنانون استخدام  ير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.  األمور التي ساهمت بشكل كبير في تغي وهي    ،والنباتات
ال  ،كلغة عالميةالجداري   الرسم على  المجدران  وبدأوا في  الم  بالتعاون مع  المعنية  لهم من  توظيف  ختلفة ونظمات  أتيح  أدوات  كل ما 

للتعبير   Street Art، فاستخدموا فنون الشارع  التغيرات المناخيةلتوعية من مخاطر  وا  ،لتحريك الوعي المجتمعيسائل تكنولوجية  وو
كما استخدموا  .  وغرق المدن الساحلية  ،المحيطاتالحرارة وذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه  درجات  ارتفاع  التلوث و  والتحذير من

ستقبلية جراء  شاهد المخاطر الم  لتوصيل رسائل صوتية ومرئية ليرى الم    Augmented Reality Murals  جداريات الواقع المعزز
 نتيجة تغير البيئة الخاصة بها.هددة باالنقراض لعديد من الفصائل الحيوانية الم  من تلوث للمدن والتعرف على اتفاقم هذه الممارسات 

 الكلمات المفتاحية

 ;التغيرات المناخية ;جداريات الواقع الم عزز  ;فن الشارع

ABSTRACT 

Since the beginning of the new millennium, there has been anticipation and intense interest in the global 

warming phenomenon. Since halfway through the twentieth century, an increase in average weather 

temperatures has been observed, some scientists said that the causes of global warming are many and 

that pollution is the main cause of climate change. which also resulted in forest fires, Storms and floods, 

in addition to human depletion of land resources and excessive consumption of fish and animal as a 

result of increase in population, in addition to the expansion of the construction areas and the cutting 

of trees and plants, things that contributed greatly to climate change and rising temperatures. Thus, 

artists tried to use mural painting as a global language and began to paint the streets. They used street 

art to express and warn about pollution, high temperatures, melting ice, rising ocean levels and the 

sinking of coastal cities. Artists also used Augmented Reality Murals to deliver voice and Visual 

messages, in which the viewer can see the future risks because of these practices, thus identifying many 

animal species threatened with extinction due to changes in their environment. 
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 مقدمة ال .1

منذ منتصف القرن العشرين كان للبشر تأثير غير مسبوق على النظام المناخي لألرض وتسبب ذلك في حدوث تغيرات واسعة 

بظاهرة   والمعروف  عالمياً  الحرارة  درجات  ارتفاع  في  تسبب  الذي  األمر  الطقس،  انماط  في  الحراري النطاق  االحتباس 

Global Warming    ثاني أكسيد الكربون  غازات مثل  نسب بعض ال  وارتفاعالناجم عن انبعاثاتCO2    وغاز الميثانCH4  

الماء  فالجو إلى بخار  بالغازات    ،إضافة  الطاقة   ألنها ترفع من درجة حرارة األرضالدفيئة  وهي تسمى  نتيجة الستهالك 

تلك  .تجريف األراضي الزراعية وإزالة الغاباتمع ما ينبعث من المصانع من مخلفات وتلوث باإلضافة إلى وحرق الوقود، 

الجليد   ذوبان  إلى  أدى  مما  الحرارة  درجات  ارتفاع  في  ساهمت  التي  القطبين  الممارسات  منسوب  في  في    المياهوارتفاع 

 ،نقراضباالالمحيطات االمر الذي يهدد المدن الساحلية بالغرق باإلضافة إلى فناء بعض فصائل الحيوانات والطيور وتهديدها  

 عام. مأتىمنذ  اليوم بضعف ما كانت عليةحيث قدر العلماء درجة حرارة األرض 

ومحاولة التضامن مع  للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة  لتناول موضوع التغيرات المناخية  تلك القضية التي دفعت الفنانون  

واستخدام كل ما هو متاح لديهم من تقنيات   ،الوعي لدى األفرادالدولية والمعنية بقضايا البيئة لرفع المدنية منظمات المجتمع 

شاهد  في الوصول للم    Muralsوفنون الجداريات    Street Artون الشارع  دور فن  استغاللووسائل تكنولوجية متطورة مع  

 أينما كان لتحذيره وتوعيته من المخاطر التي تنتظره في المستقبل القريب.

 مشكلة البحث  1 .1

تقوم برفع    جداريةاعمال  ومحاولة رصد    ،لفن في رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئةلدور  إيجاد  البحث في  تكمن مشكلة  

للتعبير والتحذير من التلوث وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع منسوب  الوعي الجمعي وتناقش قضايا العصر 

 . مياه المحيطات

 اهداف البحث  2 .1

في نشر الثقافة والوعي والتعبير عن القضايا المجتمعية  الشارع    فن وإبراز قوة  التأكيد على دور التصوير الجداري المعاصر  

 العصر. الساعة وقضايا و واألوضاع السياسية والبيئية

لهمة حول  التي تناولت  يهدف البحث إلى إستعراض االعمال الجدارية   وتغير    باس الحرارياالحتقضايا  األفكار األساسية والم 

 المناخ.

 أهمية البحث  3 .1

مجتمعي وفني  وفتح حوار ، تجاه قضايا المناخ تالالف والفنيّة لمؤسسات والمنظمات المجتمعية والبيئية اإبراز دور   -

 . لتبادل األفكار وتطوير مفهوم عالمي أفضل الرتباطنا بالمحيطات

 دور المشاركة التفاعلية للجماهير تجاه قضايا المجتمعالتي ابرزت  بعض النماذج الفنية المتنوعة والقاء الضوء على   -

 . البيئة لرفع الوعي لدى األفرادو

 المستقبل القريب. ومخاطر  تسليط الضوء على أهم الفنانين الذين تناولوا قضايا االحتباس الحراري وتغير المناخ -

التكنولوجيا والعلوم  والتكامل  استخدام الشراكة   - لدمج   وتطبيق لغتهم في اعمال جدارية تعتمد على الحاسوببين 

 .الوسائط الجديدة المختلفةوالرقمية  بالتقنيات المفاهيم الحديثة

 حدود البحث  4 .1

 أمريكا الشمالية، القرن الحادي والعشرين. -

 بقضايا البيئة  في رفع الوعي المجتمعي دور الفن .2

أصبحت شوارع وميادين البلدان والمدن مليئة بالصور واإلعالنات التجارية،  في كل مكان حولنا وفي معظم أنحاء العالم  

ولكن إلى جانب ذلك، تحدث ظاهرة إبداعية بالتوازي تمثلت في وجود تعبيرات شخصية عن حالة اإلنسان الحديث في شكل 

تجنب االعتقال، وغالبًا ما يتم اعتبارها  أعمال فنية في الشارع متاحة للجميع ليراها. يتم إنشاؤها أحيانًا تحت غطاء من الظالم ل

مؤقتة، حيث يتم طالؤها أو استبدالها بقطعة أخرى في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، بدأ الناس يدركون بشكل متزايد قوة فن 

الشارع هذا كوسيلة للتعبير، ويخرج ممارسوه من الظالم ويعملون على تكليفات وعروض في القاعات الفنية والمؤسسات 

إليه ومتاًحا  لثقافية.ا الوصول  فنيًا يمكن  الشارع راسًخا باعتباره شكاًل  العشرين من نهايته، أصبح فن  القرن  اقتراب  ومع 
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للجميع وتجاوز مفهوم "الكتابة" الخطاب السياسي والثوري. من أجل دراسة هذه الظاهرة العالمية حقًا، من المهم استكشاف  

  (Hunter, 2018, p. 6) .نسان في بناء موطنه وإنشاء مناطق بعيدة عن الكهفأصولها منذ بدايتها، عندما بدأ اإل

فهناك العديد من األمثلة المبكرة لخدش الجدران في المناطق التي كان ي نظر إليها على أنها "مهد الحضارة"، مثل المناطق  

الخدش أو التي تعني   "Graphein" من الكلمة اليونانية  اشتقت جذورهاف بين النهرين.الحضرية في اليونان القديمة وبالد ما  

 (Hunter, 2018, p. 8) الرسم أو الكتابة.

  الكتابة على الجدران،  أو Graffitiليس من الخطأ االفتراض أن بدايات ما نعتبره فن الشارع اليوم هو نتاج لفن الجرافيتي و

الحضرية موجودة وملحوظة في األعمال المعاصرة لفنون   ال بعض دوافع فناني الجرافيتي األوائل للرسم في المناطقال تزف

يتي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي هي نفس الطاقة الموجودة في أعمال فناني الشارع. فما غذى دوافع فناني الجراف

الشارع الذين ظهروا خالل بداية القرن الحادي والعشرين. وإذا كان هناك شيء واحد م شترك ومؤكد فهي الرغبة التي تشكلت 

 (Maric, 2014) .من خالل نية الفنان لتقديم نقيض للسياق المجتمعي السائد

أكثر تنوع  حاله حال الجداريات أال أنه يحمل في طياته خامات    عمل فني موجود في مكان عاميشير مصطلح فن الشارع إلى  

األحيان غلب  قد يحتوي في أو بًا ما يتم تنفيذه بدون إذن رسمي على عكس بعض الجداريات،، وغالمن األسطحأوسع ونطاق  

 .فالعمل الفني دائماً ما ينقل رسالة على رسالة مرتبطة به

إليهم على أنهم  و الفنانين منذ بداية ظهور فن الجداريات قد تناولوا العديد من الموضوعات، كما ي نظر  على الرغم من أن 

يواجهون قضايا محددة للغاية   يضعون أعمالهم بحرية في بعض األماكن والفراغات العامة، إال أن فناني الشارع المعاصرين

    (Bjorn Van Poucke, 2016, p. 17) .تتعلق بعصرنا

اإلنسان يمثل مشكلة    الحراري العالمي الناجم عن تلوث األرض بفعلاالحتباس  ال يزال تغير المناخ ووفي العصر الحديث  

العالمي  تواجهمستمرة   المستوى  فالجميع على  أنحاء  ،  في جميع  الحرارة  البحر وزيادة درجات  ارتفاع مستوى سطح  مع 

المخاوف االجتماعية والسياسية األبرز التي يسببها التأثير    إلظهاراألرض، استخدم العديد من الفنانين ممارساتهم الفنية كأداة  

 (Soo, 2020).  السلبي للبشر على البيئة المادية

حيث أن هناك توقعات واجه الفنانون بعض التحديات المتمثلة في إنشاء أعمال قوية بما يكفي إليقاظ الضمير المجتمعي،  لقد  

م، األمر الذي يجعل العواقب تبدو  2100بحلول عام    ةدرجة سيليزي  5.8إلى   1.4بازدياد درجات حرارة األرض ما بين  

 بسيطة وغير ملموسة للفرد خالل مائة عام، أال أنه في واقع االمر نقوم بترك إرث كبير وثقيل لألجيال القادمة.  

إلياسون  2014ففي عام   قام أوالفور  ايسلندي    Olafur Eliassonم  المتناثرة من    Icelandوهو فنان  الجليد  بشحن كتل 

وقام بعرضهم كتجهيز في    ،Copenhagen  نكوبنهاجإلى ساحة عامة في مدينة    Greenlandفيحة جليدية في جرينالند  ص

. والعمل يرفع الوعي بتغير المناخ من خالل توفير تجربة Ice Watchتحت عنوان م شاهدة الجليد    Installationالفراغ  

مباشرة وملموسة لواقع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، فينشئ العمل تباينًا ملفتًا لالنتباه بين العالم الطبيعي ومركز العاصمة  

ذهلة، لكن قوة تلك الصورة  وهو يذوب  إن صورة الجليد   الصاخب،  Denmarkالدنماركية   في الشوارع المحاطة بالسكان م 

تعود  تماماً  وقدرتها على إحداث صدمة تستند إلى االنفصال المفترض بين العالمين الطبيعي والمدني. وعندما يذوب الجليد  

يهدف إلى إن ي صّور  لكن قوة وغرابة العمل تكمن في حضوره المذهل فالعمل   الحياة إلى طبيعتها وت ستأنف حياة المدينة،

 ( 1)شكل  (Smith, 2020) .األزمة الوشيكة بطريقة تجمع الفن والجمهور معًا

الفنانين    كما ً حاول العديد من  العالم  أيضا الفن   من مختلف انحاء  المناخ واستخدام  التأثير السلبي لتغير  تسليط الضوء على 

فتناولوا تلوث البيئة، ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المحيطات  كشكل من أشكال التعبير والتوعية  

 باإلضافة إلى انقراض بعض الفصائل الحيوانية واستنفاذ موارد األرض. 

لمفاهيم الموجودة مسبقًا في صناعة الفن من خالل إعادة التفكير وإعادة لهؤالء الفنانون بشكل مهم    يدتح  يةكيفباإلضافة إلى  

 (Soo, 2020) .صياغة الظروف التي يتم فيها إنتاج الفن وتقديمه إلى المشاهد

البرتغال   عام    Portugalوفي  في  تزين  2010وتحديداً  جدارية عمالقة  ونوافذ  م ظهرت    أربع من  مهجور  مبنى  جدران 

ً تصّور    ،طوابق لَّةً أنيقة ويرتدي    رجالً قبيحا ً تاجح  زيناً بشعارات شركات النفط،  ا بيديه ي مسك بالكرة األرضية الزرقاء    ذهبياً م 

أهم  متصاصبابينما يقوم   الم ساهمة في جفافها.مواردها  الذهب األسود من باطنها فهو أحد  اللوحة و  ، وبالتالي  كانت هذه 

حيث  ،  (2)شكل    Os Gemeos  (osgemeos, 2021)جميوس  ان  وخاالو  Bluالجدارية أول تعاون بين الفنان اإليطالي بلو  

حيث قام برسم الجداريات وتغطية جدران كاملة من    (Hunter, 2018, p. 147)ترك هذا الفنان اإليطالي بصمة حقيقية،  

على الرغم من عروضهم المبتكرة في المتاحف وصاالت العرض،  وجميوس  ان  وخاالفي حين أن  المباني متعددة الطوابق،
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منذ عام    Brasilوا مخلصين بثبات إلنتاجهم في الشارع، وبات تأثيرهم واضحاً على فن الشارع في البرازيل  إال أنهم ظل

 (Schacter, 2013, p. 121)من حيث اللوحات الجدارية واسعة النطاق وشخصياتهم وقطعهم المميزة.   م،1980

 م 2014،  ن ج ساحة عامة في مدينة كوبنها ب   Olafur Eliassonأوالفور إلياسون  ، للفنان  Ice Watchعنوان م شاهدة الجليد  ب   في الفراغ   ز : تجهي 1شكل  

 / https://theartling.com/en/artzine/art-highlights-climate-change المصدر:

يعمل بشكل  في ذلك الوقت    Pejacالفنان اإلسباني بيجاك  كان  أيضاً  البرتغالية    Lisbonوبعد أربع سنوات وبمدينة لشبونة  

لحة،أساسي باللونين األبيض واألسود، وعلى الرغم من ضآلة وصغر حجم أعماله إال أنها تث  ير قضايا سياسية واجتماعية م 

   (Bjorn Van Poucke, 2016, p. 238) مرتبطة بالسياق الثقافي واالجتماعي الذي توضع فيه.

م  2014في عام  تصور هذه القطعة المؤثرة  ف ،ويتالعب بها بطرق دقيقة ومتنوعة  األسطح الخارجية المميزة ينتقي بيجاك

كًل  على لوحات بيجاك في    العثور يمكنو.  في طريقة للفناء  الصرف الصحي  نجرف إلى شبكاتصورة للعالم يبدو وكأنه ي 

الموضوعات االجتماعية واالقتصادية وتتناول  لوحاته  ف ،وباريس واسطنبول ولندن وميالنوموسكو  من   إلى  دائًما  تتطرق 

 (3)شكل  (Rider, 2016) .مواضيع مثل السالم والحرية والسياسة

 
 

لعالم وكأنه ينجرف إلى شبكات الصرف  توضح ا صورة : 3شكل 

مدينة لشبونة، البرتغال  ، Pejacالفنان اإلسباني بيجاك ، الصحي 

  م2014، 

-https://theculturetrip.com/europe/unitedالمصدر: 

kingdom/articles/street-art-and-society-9-murals-

that-speak-powerful-truths / 

توضح استنفاذ موارد   Bluلفنان اإليطالي بلو لجدارية : 2شكل 

   م2010،  البرتغالاألرض، مدينة لشبونة، 

https://www.boredpanda.com/environmentalالمصدر:

-street-art-graffiti-climate-

change/?utm_source=google&utm_medium=organ

ic&utm_campaign=organic
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 فنون الشارع في مواجهة التغيرات المناخية  .3

المناخ  لم يكن اهتمام قارة أمريكا الشمالية المتحدة فامتداد سواحلها    ،اقل من نظيرتها اوروبا  بقضايا  المتمثلة في الواليات 

الوسطىودول    Mexicoوالمكسيك    Canadaوكندا    USAاألمريكية   الكاريب  Central America  أمريكا    ي وجزر 

Caribbean    تلتفت وتحشد مختلف األطراف والجهود   جعلهاي تعاني منه،  التالتلوث  حجم  باإلضافة إلى    ،للغرق  ةعرضالم

هو حدث سنوي تم إنشاؤه لالحتفال ببيئة كوكب األرض ورفع مستوى الوعي  و "يوم األرض" تقدمف لمواجهة هذه القضية.

االمريكية بعد   Wisconsinتم اقتراح فكرة يوم األرض من قبل والية ويسكونسن   قدعلى سبيل المثال  و  ،العام بشأن التلوث

تثقيف الجمهور حول    قامت بتنظيم يوم وطني يركز علىحيث    ،م 1969رؤية الضرر الناجم عن التسرب النفطي الهائل عام  

ففنانو الشارع لديهم الكثير ليقولوه  لطالما كانت قوة الفن العام طريقة أخرى لزيادة الوعي وتثقيف الجمهور،   قضايا البيئة

 (Donna, 2016) حول تأثيرات تغير المناخ، ورعاية الحيوان وتجاهل الناس للطبيعة األم.

كجنس  لقد استخدم هؤالء األفراد فنهم بشكل مهم كمنصة للتعبير عن القضايا ذات الصلة وإلقاء الضوء عليها والتي نحتاج  

مكننا مثل  ت  ف  األوجهي لحق بكوكبنا بطرق متعددة  هذا الضرر الذ   هؤالء الفنانون  ة ، لقد واجبشري إلى االعتراف بها بجدية

هذه األعمال المهتمة بالمناخ من التفكير بشكل أكثر نقدًا في تأثير البشر على البيئة وكيف نحتاج إلى التصرف بطريقة مسؤولة 

 (Soo, 2020) .وحمايته ظ على كوكب األرضجتماعيًا من أجل الحفاا

ل عقلية شكّ الفنانون والمهندسون المعماريون في المدن ال يصممون فقط كيانات مادية ولكن أيًضا من خالل أعمالهم الفنية ت  ف

الم شاهد، وفتح  س  داخل نفواسعة  ال  فعا قدرة فريدة على إثارة ردود    ملديه  وفنون الشارع  جدارياتف ،سكان المناطق الحضرية

 (Update, 2019) . جديدة عقليات  تشكيل و تصورات  

ً االشخاص بين المدن، ينتقل الفن أيضبينما ينتقل   كذلك يمكن أن تصبح    والمقاومة،لهم العمل السياسي  ومثلما يمكن للفن أن ي   ،ا

ة مثاليًا لنشر حال في هذه الالعامة  يعتبر فن الرسم على الجدران   .جدران المدينة لوحات للرسائل الفنية الهامة في الشوارع

 ون الشيء نفسه ينطبق على فنو ، له معنى  ، وهناك فنً  للجمالهناك فنً .  أوسع  حول حماية البيئة وتغير المناخ لجمهور    الوعي

 . لحةاألخرى القضايا العالمية الم  والجداريات    فنون الجرافيتي، بينما تناقش  ضها مجرد لوحات جماليةبعف  والجدارياتالشارع  

الشارع شعارات بسيطة وصوًرا   فن  لفتةيستخدم  والم    م  األساسية  األفكار  الحراري والقضايا لتغطية  االحتباس  لهمة حول 

أو على األقل   االحترازية  جراءات بعض اإلالناس التخاذ    كن لمثل هذا األسلوب أن يدفع، فيماالجتماعية بطرق يسهل تذكرها

 (Nėjė, 2017) .قد نسوها بالقضايا المهمة التي ربما يكونواتذكيرهم 

  االرض هم الذين سيرثون  ف البقية، ويتفهم الشباب هذا أكثر من  لقضية المناخجميع في وضع حرج ليكونوا جزًءا من حل  فال

لهم الترحيب والتجهيز  لذلك من الضروري للجميع وخاصة الشباب أن يتم   األجيال الجديدة ال جدال فيه.القضية بارتباط  ف

مناخها، ، وكيفية الحفاظ على  تخدام موارد األرض والحفاظ عليهاحول كيفية اس   من المناقشات والفعاليات الفنيةاً ليكونوا جزء

 (Donofrio, 2018) .العديد من القضايا الحرجة األخرى التعامل مع الكائنات الحية، باإلضافة إلىو

ال تشير أصابع االتهام ، فمناطق الراحة الخاصة بناعاداتنا ونحن البشر مخلوقات ذات عادات، ونحن بالتأكيد ال نحب ترك  

من الميل إلى االستمرار في استخدام منتج يساهم فعليًا في تغير المناخ على  ف جميعًا مذنبون في ذلك األمر.هنا أو هناك، فنحن  

للمياه واالستهالك المفرط للحوم، نحتاج أحيانًا إلى أن  طول الطريق إلى العادات األكثر ترسًخا مثل االستخدام العشوائي 

 (Dolm, 2018) في الواقع جزء من المشكلة. أنناتنقلب حياتنا رأًسا على عقب قبل أن يتضح لنا 

حيث أصبح الفن اآلن وسيلة    والتلوث وخالفه،  قضايا تغير المناخ  من   فنيةحات  لو  منهالقد تحول الفنان إلى الشوارع جاعالً  

  .رتغيّ هذا الوخطوة جديدة في مكافحة للتعبير 

سرعان ما ،  Puerto Ricoبورتوريكو    عاصمة  San Juanشوارع سان خوان    وتحديداً فيفي منطقة البحر الكاريبي  ف

بالتأكيد موضوعات مهمة   الهجرة والالجئون فهيوبالبيئة    اهتمامه  Fintan Mageeالفنان األسترالي فينتان ماجي  أظهر  

الذي كان كارثة طبيعية كبرى   ،Queensland كوينزالنديعتمد الكثير منها على تجربته الشخصية في فيضان  ه، ول اعمأفي 

جميعاً، بما في ذلك لقد كان شيئًا سرياليًا جدًا بالنسبة له أن يرى أكثر من أربعين ألف منزل غمرتهم المياه  في تاريخ مدينته،

   (Bjorn Van Poucke, 2016, p. 61) منزل عائلته.

المناخ التي نعيش فيه، كما يريد استخدام هذه   تلك التجربة ألهمته، حيث سلط الفيضان الضوء على القضية األوسع لتغير 

   (Bjorn Van Poucke, 2016, p. 63) .التجربة للحديث فيما بعد عن قضية الالجئين الحالية

ظهر أحد  هذا العمل المميز الذي ي  م قدم  2016أعماله الجدارية وتحديداً في عام  من خالل  ذلك  تأكد  في االعوام االخيرة  و

 (streetartnews, 2016) ظهره.حمل كتلة من الجليد في حقيبة شخصياته وهو ي



 

 

 

 JAARS       jaars.journals.ekb.egلمجلة |  © 2022 حقوق النشر

190 

 ل يعمرو أحمد نب - JAARS  - 2022 يونيو .5 .  العددالثالثالمجلد 

 

 

 

 

يحمل  ونظارات السباحة،  يرتدي مالبس البحر  ا من سان خوان  صبيًا محليً   ة رسم عليليتحديداً  المياه هذا    ماجي خزان  اختار

ً جباًل جليدي داخل وعاء زجاجي  هو يسير بينما والضخمة وكأنها شيئاً هاماً يحمله على عاتقة ويحافظ عليه،  في حقيبتهكبيراً  ا

  وكانت الحقيبة الكبيرة تبدو غير متناسقة الحجم مع جسد الصبي الصغير  .مهوتغمر عالمن حوله  ترتفع مستويات المياه كبير 

بمجموعة من الكوارث البيئية ليحملوها    نثقل كاهل الجيل القادم من الشباب واألطفال  حقيقة أننا  إلىماجي  يشير  كان    حيث

، والعديد منها على نطاق عالمي  االجتماعية والبيئيةدث عن العلل  كان الفنان األسترالي يستغل الفرصة للتح .على ظهورهم

ل الصعوبات التي قد سواحل العالم وتخي  رارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ ويطلب من المارة تصوّ   فيتناول

مصدر  أال أن    ،الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي  اثات ثاني أكسيد الكربون من الجزرعلى الرغم من انخفاض انبعو ،تكبدهان

 (  4)شكل  (BSA, 2016) .من القضايا البيئية مثل الجدل المستمر حول االحتباس الحرارييأتي إلهامه الرئيسي 

 ، Fintan Mageeلفنان األسترالي فينتان ماجي جدارية ل :4شكل 

 . م2016، بورتوريكو، البحر ونظارات السباحة سان خوان يرتدي مالبس مدينة صبيًا محليًا من ت ظهر  

 https://streetartnews.net/2016/02/fintan-magee-in-puerto-rico.html المصدر:

 استخدام الطالء البارد في االعمال الجدارية للحد من ارتفاع الحرارة  1 .3

في  الفني طرقًا للتفكير في البيئة بل والتكيف معها، فباإلضافة إلى معالجة تغير المناخ أو تحجيم آثاره، يمكن أن يجسد العمل 

الفنان إريك سكوتنيس  2019عام   وهي جدارية   Eco-Muralأول لوحة جدارية بيئية من نوعها    Eric Skotnesم قدم 

على العمل تم تنفيذه  ،Cooling Paint يسمى بالطالء البارد  عاكس للحرارة يستخدم في تبريد األسطحمصنوعة من طالء 

الطوب اثنان وسبعووعشر  بارتفاع سبعة  جدار من  قدماً،  و ن وعرض  الحرارة في  ن  ارتفاع درجات  الوعي حول  لزيادة 

األمريكية.  LAلوس أنجلوس والية ات من القرن الماضي في جنوب يمبنى يعود إلى حقبة العشرين على جدار، وذلك المدن

 نعي الطعام الذين يستأجرونه كمرفق لإلنتاج والتعبئة والتخزين. م صيضم مجموعة من فالمبنى 

الجرافيتي لقد   أحرف  مزج  على  المتحدة  الواليات  أنحاء  من  متفرقة  أماكن  في  قدمها  التي  سكوتنيس  لوحات  اعتمدت 

لكونه إله السماء والفني  أسلوبه    ليالئم  Zeusقع اختيار الفنان على اإلله زيوس  وف  والشخصيات الكالسيكية واإللهة اإلغريقية،

تكريماً لمالك  ، كما جاء االختيار  وارتفاع الحرارةاللذان يحاول لفت األنظار إلى ضرورة الحفاظ عليهما من التلوث والهواء 

ا تضمن شعارهي  Amped Kitchensيتشنز  أمبيد كحيث أن شركة  ،  سطح المبنىباحتضان الجدارية على    هلسماحالمبنى  

 (Amped, 2019)  .إله السماء والرعدلزيوس المفضل سالح الوهو  صاعقة البرق



 

 

 

 JAARS       jaars.journals.ekb.egلمجلة |  © 2022 حقوق النشر

191 

 ل يعمرو أحمد نب - JAARS  - 2022 يونيو .5 .  العددالثالثالمجلد 

 

 

 

 

  شارع أفالون   اللوحة الجدارية العمالقة في زاوية  زيوس الشاهق بدت  وجهاللمسات األخيرة على   سكوتنيس عندما وضع

Avalon St.  المرسوم باللون األزرق الكهربائي   وجه اإلله اليوناني زيوسأحرف الجرافيتي تحيط بنرى  ف ،رائعة للغاية

Electric Blue  وبحلول الوقت    .ارعوالشالمشاة  السيارات ويجوب  سير  ية سوداء وهو ينظر إلى األسفل بينما تعلى خلف

مناخ والن شطاء المجتمعيين ورجال الفنانين وعلماء  العديد من الالذي تم فيه الكشف عن اللوحة الجدارية ضمت قائمة الحضور  

 (5)شكل  .المستودعات وأرصفة التحميل في حي تملئه تجربه هامه وجريئةقدم فن الشارع حيث  ،عمالاأل

، بارتفاع سبعة وعشرون وعرض اثنان وسبعون قدماً ، عاكس للحرارةالطالء المن  Eric Skotnesإريك سكوتنيس   لفنانجدارية ل :5شكل 

 .م2019 ، األمريكية LAوالية لوس أنجلوس ، Kelly Turnerالباحثة كيلي تيرنر بالتعاون مع 

 https://luskin.ucla.edu/street-art-meets-climate-science-in-the-big-blue-face-of-zeus المصدر:

فكرة   إلى  استخداموتعود  الجدارية  االعمال  في  البارد  تي  الباحثة  الطالء  اKelly Turner  رنركيلي  في  ،  المساعد  ألستاذ 

طبقة بيئية بالتعاون مع سكوتنيس باستخدام    جدارية، حيث اقترحت فكرة تنفيذ  UCLA  كاليفورنيا  التخطيط العمراني بجامعة

فلم يقم أحداً باستخدام الطالء من ثالثين في المائة،  تصل إلى  قد  عاكسة للشمس تقلل من درجات حرارة السطح بنسبة  طالء  

ن نوفالجداريات واالستفادة من شعبية    وهيسمى بالجدران البيئية    اممهدف  قبل في إي  من الجداريات أو فنون الشارع، فال

 .البيئيةالمبذولة للتوعية بالحفاظ على بتغير المناخ وزيادة الجهود  رفع الوعيالشارع لبدء 

تأثير  في ذلك فعالية طالء األسطح بالطالء البارد لمكافحة  ، بما  حاثًا حول التخطيط العمراني والبيئةبات جري تيرنر  حيث  

،  بلدية مدينة لوس أنجلوس تقوم بعمل مكثف مع  . كما  الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المدن  االحتباس الحراري

بما في  نوعه،  ، التي لديها أول مشروع رصف بارد مناطق المدينةمن  معظمفي  ووالتي تختبر الطالء العاكس في الشوارع  

ا للوفاء بتعهده بخفض درجات  البارد على األسطح والشوارع  الطالء  لحرارة على مستوى ذلك زراعة األشجار وتطبيق 

 م. 2035درجات فهرنهايت بحلول عام  المدينة بمقدار ثالث

لقد جمع هذا المشروع بين خبرات مجموعة مثيرة من المتعاونين وبالتالي لم تتوقف التجربة عند هذا الحد، فعلى الرغم من  

 ة، رارارتفاع الح ام بالحاجة الملحة للتكيف مع ظاهرةأن اللوحة الجدارية وسيلة الفتة للنظر لزيادة الوعي العترى تيرنر أن 

  االنبعاث تالتقط  يةكاميرا حرارفقامت باستخدام    . ي هو تقديم حلول عملية قائمة على البياناتتقول إن هدفها النهائ  إال أنها

األطياف التي أظهرت  دوامات من األصفر والبرتقالي واألرجواني  فالتقطت العدسة  ،  الناتج عن الجدارية النهائيةالحراري  

الم    تأثير الحرارة،  دبر  الطالء  على عكس  مما  وقدرته  انبعاثات حرارية  أي  الجدار  باقي  ي ظهر  لم  امتصاصه    حيث  يعني 

في   سحريًا ولكنه أداة واحدة وخطوهليس حالً    وسماحة للحرارة بالمرور إلى داخل المبنى، األمر الذي وصفته تيرنر بأنه

 (6)شكل  .تكيفة مع المناخ أقل حرارةجعل المدن الم  
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 ،رد وقدرته على عكس الحرارة ا تأثير الطالء البصورة توضح : 6شكل 

 . عن الجدارية ةالناتج اتاالنبعاث وهي دوامات من األصفر والبرتقالي واألرجواني باستخدام كاميرا حرارية التقطت 
 https://luskin.ucla.edu/street-art-meets-climate-science-in-the-big-blue-face-of-zeus المصدر:

  تأثيًرا بصريًا مزدوًجا .أصبح لدينا جدارية بيئية تنشط المجتمع وأيًضا صورة باألشعة تحت الحمراء موثقة بكاميرا حرارية

ً الفنفالعمل    ،هو الجزء األكثر إثارة  هأنسكوتنيس    اهير مثير  أمر  إنه  ،  في الطيف المرئي واألشعة تحت الحمراء  ي ظاهر أيضا

 (Braswell, 2019) الناحية الفنّية.لالهتمام من 

 إلى أهمية حماية المحيطات   االنتباهللفت  الفني  Seawallsالبحر   جدرانبرنامج  2 .3

  لعبت وتحديداً بالواليات المتحدة األمريكية  المناخ،    قضايا  كان للمؤسسات والمنظمات المجتمعية والبيئية أيضاً دوراً الفتاً تجاه

،  "وكلمة "بانجيا" مشتقة من اليونانية القديمة وتعني "األرض بأكملهادوراً كبيراً.    Pangea Seed  بذور األرض  مؤسسة

التي كانت م الواحدة  القارة  أكثر من مإنه مفهوم  ن مليون سنة، قبل وقت طويل من ووخمس  انتائ حاطة بمحيط واحد منذ 

إلى توحيد وربط األفراد حول العالم، وفتح حوار  تهدف المؤسسة انفصال القارات إلى أشكالها الحالية التي نعرفها اليوم.

من خالل التعليم والوعي والعمل لحل هذه األزمة البيئية.  لتبادل األفكار وتطوير مفهوم عالمي أفضل الرتباطنا بالمحيطات،

حية تعمل في تقاطع الثقافة والبيئة لتعزيز الحفاظ على المحيطات من خالل العلوم والتعليم فبذور األرض منظمة دولية غير رب

 (pangeaseed, 2021) والفن.

الرائد  و  Sea Walls: Artists for Oceansالبحر"    جدران م تم تقديم برنامج "2013وفي عام   العام  الفن  هو برنامج 

تعاون مع بعض أشهر الفنانين  . حيث الوالذي ينقل المحيطات إلى الشوارع في جميع أنحاء العالمبذور األرض،   لمؤسسة

 ,seawalls)  .لحة التي تواجه المحيطاتالمعاصرين اليوم إلنشاء جداريات عامة واسعة النطاق تعالج القضايا البيئية الم  

Bringing the Oceans Into the Streets Around The World, 2021) 

في المنطقة الشمالية الشرقية من الواليات  مشروع  كجدران البحر  برنامج  هي أول مدينة تستضيف    Bostonبوسطن  وكانت  

إبداعية  قدم  لت،  م2021في عام    األمريكيةالمتحدة   المحيطات  متمثلة فيأول رسالة جماعية  إنشاء    من خالل  الحفاظ على 

معالجة القضايا البيئية البحرية ذات  وقوية من األعمال الجدارية التي ستكون بمثابة أداة تعليمية ولغة حوار لمجموعة جديدة  

استدامة الموارد    وحقه في   جعل المشاهد يشعر بملكيتهإلى  المؤسسة  هدف  خالل المشروع، ت  من ف . الصلة وذات األهمية المحلية

 (seawalls, Boston, USA | ’21, 2021) .لحماية محيط المنطقة وساحلها لألجيال القادمة ،الطبيعية

  الحرارة، وزيادة    الفيضاناتعرضة لتأثيرات    المجتمعاتكان شرق بوسطن في يوم من األيام سلسلة من الجزر وهو أحد أكثر  

نسيج شرق بوسطن النابض بالحياة من الثقافات والتاريخ والثراء البيئي يجعله موقعًا  فساحلي والصناعي المفرط.  والتطور ال

القضايا    لمواجهةبتسخير اللغة العالمية للفن  الذي يقوم    ،"فنانين من أجل المحيطات   "جدران البحرمشروع  مثاليًا الستضافة  

  .البيئية البحرية

  تم ،  خريطة المشهد الفني العامهدف إلى وضع شرق بوسطن على  التي توجديدة من الجداريات    كبيرةة  من خالل مجموعف

السكان وإضافة لمسة  ثراء حياة  إل تنفيذ أكثر من تسعة عشر عمالً جدارياً لمختلف الفنانين تم توزيعهم في شوارع المدينة.  

يتمتع مجتمع شرق بوسطن  ، حيثين والسائحين لزيارة المنطقةوتقديم حافز مثير للمسافرجمالية ساحرة إلى األماكن العامة 

ت    حيث بعالقة قوية بالمحيط المحيطات مع االستمتاعحفز  تنقل هذه األعمال رسائل  للحفاظ على  ، وصيد  باإلبحار  الجميع 

 ( 7)شكل  (seawalls, Boston, USA | ’20, 2020) األسماك، ومشاهدة الحيتان وركوب القوارب واألمواج.
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 ،Boston توضح خريطة لشرق مدينة بوسطن : صورة7 شكل

 م. 2021، مشروع جدران البحرمن خالل  توزيعهم في شوارع المدينةتقديمهم وتسعة عشر عماًل جدارياً لمختلف الفنانين تم ت ظهر  

 / https://seawalls.org/activation/boston-usa-21 المصدر:

جداريات تشرشل   دولة مختلفة، تعد  ةإلى أكثر من ثالثمائة لوحة جدارية في أكثر من اثنتي عشر البحر بينما تمتد جدرانو

Churchill   المشروع وجلب فنانين  م فريدة من نوعها، ألنها المرة األولى التي يتم فيها إحضار  2014والتي بدأت في عام

إلى تشرشل، مانيتوبا بكندا لرسم ستة عشر لوحة جدارية عامة واسعة النطاق إلى مكان ما يشبه القطب الشمالي، وهي منطقة  

تقع جنوب الدائرة القطبية الشمالية مباشرة. يوجد في تشرشل عدد كبير من الدبب القطبية والحيتان البيضاء ومجموعة كبيرة  

يث ال يرى الكثيرون الحيوانات في حياتهم اليومية مما كان له األثر على اختيار هذا الموقع. تهدف اللوحات  من الطيور، ح

الجدارية إلى لفت االنتباه إلى أهمية حماية المحيطات وإلقاء الضوء على المخاطر المدمرة لتغير المناخ على الن ظم البيئية 

يؤثر تغير المناخ على ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم بطرق أخرى   وبينما المحلية بسبب ذوبان الجليد البحري.

الفن لتوليد الوعي   الفني الجميل بمثابة تذكير تحذيري للجميع، فالهدف هو استخدام  الفنانون أن يكون العمل  أيًضا، حاول 

 (Sullivan, 2017) بالمخاطر التي تواجه المحيطات اليوم.

 Kaiili Kaulukukuiكايلي كاولوكوكي 

لد   م، وعندما كان 1981في سبتمبر عام    Hawaiiفي جزيرة هاواي    Kaiili Kaulukukuiكايلي كاولوكوكي  الرسام  و 

األصلية الغنية وحياة  هاواي    وثقافة  متأثراً بجمال الطبيعةمهتًما بالفن وبدأ الرسم في سن مبكرة جدًا    كان كاي  طفالً صغيراً 

والكتابة والرسم  ممارسة الفنفي  كاي فترة المراهقة وم المتحركة والكتب المصورة. أمضى، وبالطبع الرسالبسيطةالمحيط 

الجداري. درس كاي    التصويرقادته في النهاية إلى ممارسة  فترة الثمانينيات والتسعينيات، تلك الرغبة التي  في  على الجدران  

الجم المجتمعيةالفنون  ويندوارد  كلية  في  بشكل كالسيكي  الزيتي  والتصوير   Windward Community College  يلة 
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من خالل  اليوم يمكن مشاهدة أعماله  و  ،School of the Art Institute of Chicagoمعهد الفنون في شيكاغو    ومدرسة

 (Kaulukukui, Kai'ili Kaulukukui, 2021) .اواي وكاليفورنيا والمكسيك وكنداهكًل من  في  البحر جدرانبرنامج 

م  2020هاواي في عام  ب  Honoluluهونولولو  بجزيرة    Hilo-Honuبعنوان السلحفاة  هامة    بتنفيذ جدارية  قام كايحيث  

 الرائ قة  تبدو الجدارية بألوانهاتجلب الحظ والعمر المديد بحسب ثقافة س كان الجزيرة.  وهي لسلحفاة ضخمة تسبح في المحيط،  

ظهر التفاصيل ولمسات الفرشاة في عين السلحفاة الزرقاء والخضراء جميلة من بعيد، وأكثر جماالً كلما اقتربنا منها، حيث ت  

 (kaka'ako, 2020) يط،ينما تظهر الصخور في قاع المحوفي الصدفة التي تحيا بداخلها. وب

البحرية االعشاب  لتناول  السطح  الي  السلحفاة  االنسان،  تتجه  أفعال  نتيجة  المضطرب  الماء   فتنعكس صورتها على سطح 

فتلك الكائنات ال تجد من يمثلهم ويدافع عنهم،   تطوير السواحل، فتفقد بيئتها الطبيعية.وحركة القوارب والشباك وتغير المناخ و

فمن بين سبع أنواع للسالحف ستة منهم في خطر، بينما هناك نوعان مهددان بخطر االنقراض وفقاً لالتحاد العالمي للحفاظ 

 IUCN. (Moran, 2020)على البيئة 

 

 Kaiili Kaulukukuiكايلي كاولوكوكي للفنان  جدارية، Hilo-Honuالسلحفاة  :8شكل 

  .م2020، هاوايب Honoluluبجزيرة هونولولو ،  لسلحفاة ضخمة تسبح في المحيط 

 http://www.artworkofkai.com/muralالمصدر: 

أهم   البيضاء  ،  م2021في عام    لكاي بكندا  جداريات تشرشل  وفي واحدة من  الحيتان  تتسم    Beluga Whalesتبدو  التي 

هادئة وهي تسبح صعودًا وهبوًطا على شواطئ تشرشل، فهي التي اعتادت على محاولة اصطيادها وجني  ببطيء حركتها  

بح م الحيتان وهي تس قام كاي برس األموال من بيعها، فمن السهل أن تنسى بعض المخاطر التي قد تواجهها في منازلها المائية.

، وعلى إحداهم رسم كاي قطة  معة من الحبال التي تلتف حول جسدهالنيل منها وبمجمو  ن محاطة بالصيادين الذين يحاولو

ومن خلفهم    تتشبث بالحوت تلتف حولها الحبال في كناية عن محاولة الصيادين ترويض الحوت الكبير وكأنه هره صغيرة.

 ( 9)شكل  (Kaulukukui, Murals, 2021)  ترك كاي الم حيط بلون الجدار مهترئاً بفعل الزمن من دون ألوان.

أو القضاء عليها بقليل    الحد منهاهناك عدد ليس بقليل من التهديدات التي يحاول الفنان اإلشارة اليها بشكل مباشر ومحاولة  

 .من العناية بأفعالنا، وأحدها هو حطام الصيد ونفاياته وكيفية التخلص منها بشكل صحيح

http://www.artworkofkai.com/mural
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 . م2021،  تشرشل بكندا، Kaiili Kaulukukuiكايلي كاولوكوكي  جدارية للفنان  Beluga Whalesالحيتان البيضاء  :9شكل 
 https://mashable.com/article/climate-change-murals-canadaالمصدر: 

 

ل بين الفن والتكنولوجيا وتغير المناخ جداريات الواقع المعزز   .4  تكام 

لغتهم في اعمال جدارية تعتمد على الحاسوب أصبح امر حتمي لدمج  ان استخدام الشراكة بين التكنولوجيا والعلوم وتطبيق  

المفاهيم الحديثة بالوسائط الجديدة المختلفة. فمع الثورة التكنولوجية المستمرة، انبثقت أفكار وجماليات  جديدة واتجه العديد من  

 ع االفتراضي والحقيقي معاً. الفنانين الى اقتحام الساحات االفتراضية، والعمل والتجريب على دمج كل من الواق

الم   هذا  االفتراضي  نطلق  ومن  الواقع  مثل  الحاسوب  على  تعتمد  تقنيات  عدة    المعزز والواقع    Virtual Realityظهرت 

Augmented Reality  تلك التقنية التي تعتمد على تطبيقات ،Applications    يتم تحميلها على الهواتف الذكيةSmart 

Phones    واأللواح الرقميةTablets   التي أصبحت في متناول الجميع، يتم استخدامها من ق بل المشاهد اثناء وقوفه امام العمل

شكال من خالل شاشة الهاتف فيقوم التطبيق بتحريك أجزاء من العمل كما يمكنه عرض بعض اإل  مالفني او الجدارية ليشاهده

 (Widewalls, 2017) االفتراضية وكأن العمل الفني في حالة حركة.

المناخ واألضرار الحتمية، المناخ، من  وبالعودة لتغير  للتحذير من مخاطر تغير  الفن والتكنولوجيا  حاول البعض استخدام 

وينوود   لجداريات حي  مستمرة  وثقافية  فنية  تغطية  ميامي    أشهرأحد    Wynwood neighborhoodخالل  مدينة  أحياء 

Miami ،متحف مكشوف لألعمال الجدارية.  والذي يعتبر بدوره بالواليات المتحدة األمريكية 

رأسهم  وجائت   تشيونغ  على  نيويورك  وهي    Linda Cheungليندا  مدينة  مواليد  المتحدة    New Yorkمن  بالواليات 

 Before It’s Too Late وان"قبل فوات األ" ومؤسس منظمة  MITخريجة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واالمريكية 

وقع التأثر الشخصي  بالتركيز على   ،إلى الكفاح ضد تغير المناخ  لالنضماموالتي تهدف إلى إلهام الجمهور  ومقرها ميامي،  

 .الستفادة من المشاعر اإلنسانيةلوجيا وكذلك االضوء على األزمة باستخدام الفن والتكنو ليندا، تلقي السيدة بالقضية

عام  وبالتحديد   ليندا2016في  أطلقت  غ  م  بمنظمتها  الربحية، مستخدمةالعمل  االفتراضي  ير  الواقع  والواقع  (VR) تقنية 

لتشجيع األفراد على الشعور باالرتباط الوثيق والعاطفي    ،في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  عملت بهماالتي   (AR) المعزز

 وري لدفع العمل السياسي على بناء الدعم العام الضر  ليندامن خالل العمل على المستوى الشعبي، يركز عمل  . وبتغير المناخ

 أيضاً تجاه القضية.
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المناخ في  شاء سلسلة من الجداريات في مياميالحالي على إنها  تركيزحيث أنصب   ، والتي تسلط الضوء على آثار تغير 

على تأثير ارتفاع مستوى    إحداهماركز  ، تالواقع المعزز تم االنتهاء من جداريتين  وباستخدام  .المدينة والمنطقة المحيطة بها

، حيث تصور الحيوانات  البيولوجيعلى االنقراض الجماعي  تركز اللوحة الجدارية األخرىبينما ، سطح البحر على المدينة

أن المسار الحالي للمجتمع غير كاف  لمنع آثار    اتدرك ليند .المحلية في المنطقة التي يرتبط بها سكان ميامي ارتباًطا عاطفيًا

استخدام مزيج من  ومن خالل    .السياسيو  المجتمعي استخدام الجمهور لدفع العمل    الفعالة هيالمسارات    ، وأن أحد هذهرتغيّ ال

 .لمكافحة تغير المناخبهدف إلهام عامة الناس  من نوعها  بدأت حركة فريدة    ،مشاعر الفرد  ان يستهدف  الفن والتكنولوجيا اللذان

(Balsamo, 2019) 

المتحركة ومبرمجي وتقنيين  لقد تعاونت ليندا تشيونغ مع مجموعة من المتطوعين من بينهم رسامي الجداريات والرسوم 

 (Soto, 2020). جداريات ميامي حقيقة واقعية التطبيقات الثالثية األبعاد، لجعل

يركز على المناخ وهو من بنات أفكار فني  أحدث عمل    هو   Anthropocene Extinction  األنثروبوسين  انقراضيعد  و

العديد من المخلوقات  الذي يقدم في الجدارية  Reinier Gamboaر جامبوا يرينيبالتعاون مع الفنان األمريكي الناشطة ليندا 

  .، والتي تضيف طبقة رقمية إلى العمل الفنيحدث في دمج تقنية الواقع المعززكما أنها األ  ،فلوريدااألكثر شهرة في جنوب  

ديسمبر   في  المشروع  إطالق  البيولوجي م حيث  2018تم  للتنوع  الجماعي  باالنقراض  الوعي  الجدارية  اللوحة  هذه  ترفع 

إزالة الغابات والتلوث والصيد واألنثروبوسين  والمعروف بمصطلح   البشري بما في ذلك  النشاط  اليوم بسبب  الذي يحدث 

واألحداث األخرى التي تشتت انتباهنا ، ومع ذلك يظل معظمنا غير مدركين لألخبار  تنقرض أنواع جديدة كل يوم .الجائر

، بما في  نوًعا تم العثور عليها في الحياة البرية في فلوريدا عشرون من خالل عرض  و .يوميًا بدالً من الصورة الكبيرة للحياة

يجب  ، مما يمثل كيف  والمهددة باالنقراض معًايتم عرض األنواع المحلية  ذلك نمر فلوريدا والغزال والتمساح األمريكي و

تم وضع اللوحة الجدارية في سياق ارتفاع مستوى  عالوة على ذلك،  و .علينا جميعًا إيجاد االنسجام الذي يسكن نفس المكان

واجه جنوب فلوريدا ارتفاًعا في مستوى سطح ي ، حيثالذي سيحل محل العديد من البشر والحيواناتالمتوقع  سطح البحر  

وظروف أكثر صعوبة بحلول نهاية القرن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات    م2050ول عام  أقدام بحل  ثالثالبحر بمقدار قدمين إلى  

 ( 10)شكل  (Cheung, 2018) .مناخية مناسبة

 Reinier Gamboaرينيير جامبوا لفنان ل، (AR)الواقع المعزز بتقنية  Anthropocene Extinctionجدارية انقراض األنثروبوسين : 10شكل 
 .م2018، الواليات المتحدة االمريكية ، Linda Cheungليندا تشيونغ  الناشطةو
 https://www.beforeitstoolate.earth/anthropocene-extinction.htmlالمصدر: 

جامبوا في    اعتمد الحيوانات والنباتات،تلتف األلوان حول جوانب المبنى، وتصور اللوحة الجدارية مجموعة واسعة من  بينما  

عين على وجود الحيوانات في تكوين انسيابي بهدف خلق تدفق جيد من حيوان إلى آخر، بحيث ينقل كل عنصر    هتصميم

إلى اآلخر، مع توفير مساحة كافية لكل واحد ليبرز ويظهر. فكان الهدف هو تكريم هذه الحيوانات وأيًضا تثقيف  المشاهد  

 (11)شكلوالذي كان عنصر حاسم في المشروع.  AR الناس حول استخدام الواقع المعزز
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من  ةجيد ورؤية على وجود الحيوانات في تكوين انسيابي بهدف خلق تدفق  هجامبوا في تصميم دااعتم توضحتفصيليات من الجدارية : 11شكل
 . حيوان إلى آخر

 https://www.beforeitstoolate.earth/anthropocene-extinction.htmlالمصدر: 

انقراض األنثروبوسين على الهاتف الذكي، كان المشاهدون يقفون أمام اللوحة الجدارية لمسح كل حيوان  وباستخدام تطبيق 

 ,Soto)  .المختلفة من الحيواناتعليها ضوئيًا لي عرض عليهم مونتاج فيديو وتعليق صوتي لتعريفهم بحقائق حول هذه األنواع  

2020)  

ط فريق العمل لالستفادة من المساحة ثالثية األبعاد التي سيتم تشغيل هذه المقاطع فيها من خالل جعلها تبدو وكأن كل يخو

الذي يلوح في األفق، حيث يطفو كل شيء ي عرض تحت الماء، في إشارة إلى التهديد الوشيك بارتفاع مستوى سطح البحر  

  (12)شكل (O’CONNOR, 2019) المشاهد. من قنديل البحر والقمامة والبالستيك حول

 
 

 (AR)الواقع المعزز  وتقنية    Anthropocene Extinctionانقراض األنثروبوسين  باستخدام تطبيق    صوتي ال تعليق  ال يديو و صور توضح مقاطع الف :  12شكل 

 https://www.jcfractal.com/ar-wynwood المصدر:

، بل هناك رسالة مخفية في هذه  فقط  على دمج األشكال الفنية التقليدية بتقنيات وأشكال أكثر حداثة  الجدارية   م يقتصر دورلو

الجماعي السادس في تاريخ األرض يقع على عاتقنا، ومهمتنا  اللوحة الجدارية، تم الكشف عنها في مقاطع الفيديو. فاالنقراض  

 (Botkin-Kowacki, 2018) .هي إيقافه

فنان تشكيلي   وهو Muta موتا سانتياغو  والفنان  Odobo  أدوبو   اإلنجليزي  الجداريات  فنانمع  في عمل أخر  تعاونت ليندا  كما  

جدارياتأمريكي   أم،  ورسام  أنحاء  جميع  في  والثقافية  العامة  الحركات  مختلف  في  بانتظام  وأمريكا  ساهم  الشمالية  ريكا 

 (vision, 2021) .فن الشارعالجداريات و، وكذلك عبر اإلنترنت باستخدام قوة الالتينية

بتكر    Miamiعبر الشارع ومن أمام مقبرة مدينة ميامي  وم  2018في عام  و التاريخية، تبرز تلك اللوحة الجدارية لتكاملها الم 

يمكن التعرف على الجدارية على الفور فهي تشبه بطاقة بريدية كالسيكية ت ظهر كلمة ميامي  ف بين التكنولوجيا والنشاط البيئي،

رية ألوان مدينة ميامي النابضة بالحياة على مستوى سطح البحر الذي يلوح كما ت ظهر اللوحة الجدابأحرف كبيرة وجريئة،  

 (13)شكل في األفق.
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ليندا تشيونغ   الناشطةبالتعاون مع ، (AR)الواقع المعزز بتقنية  Muta موتا سانتياغو والفنان Odobo  أدوبو ميامي للفنان جدارية: 13 شكل
Linda Cheung ، مدينة مياميMiami ،2018م. 

 https://www.beforeitstoolate.earth/what-future-do-you-choose.htmlالمصدر: 

ومن خلفهم تظهر  تم تصوير كلمة ميامي على الشاطئ بجوار أعقاب السجائر وطائر كناريا في قفص،  الجدارية  في اللوحة

حات سحاب تحت اإلنشاء بطول الجدارية، فجاء التصميم ليعبر عن الزحف العمراني والتلوث الذي طال   راف عات البناء وناط 

  الحيوانات ويهدد م ستقبل المدينة.

تقف  Xanax عبارة عن كبسولة دواء  Iحرف الياء  أما   ممتلئ باأللماس مثل ساعة اليد البراقة، M فالحرف اهو حرف ميم

عند نهاية الكلمة لت شكل الحرف األخير. فإما السعادة وأما الشقاء والمرض، فالجدارية ترمز إلى الحياة التي نعيشها وعن 

 .لوح في األفق لتغير المناخالخدر الذي يشعر به الكثير من الناس في مواجهة اآلثار التي ت

الفني المبذول في تنفيذ الجدارية، تبدأ التجربة الحقيقية حقًا عند استخدام تطبيق الواقع المعزز  وعلى الرغم من المجهود 

(AR)    ،يمكن للمشاهدين الوقوف أمام اللوحة الجدارية وتوجيه الكاميرا إليها فيبدأ التطبيق عمله وي نشط كاميرات  فالمجاني

بتفاصيل واضحة ثالثية األبعاد، فتندفع أمواج المحيط فجأة عند أقدام الحروف، ويحذر ذلك الكناري األصفر   الذكية لهواتفا

 (14)شكل (Rogers, 2018) .الساحر المشاهدين من التغييرات المشؤومة التي في الطريق

 

 ،Muta موتا سانتياغو والفنان Odobo  أدوبو ميامي للفنان جدارية: 14شكل 

 .مMiami ،2018مدينة ميامي  ، (AR)الواقع المعزز   تطبيقاستخدام و كلمة ميامي أحرفصورة توضح  
 https://www.wlrn.org/news/2018-11-20/miami-murals-show-climate-impacted-futuresالمصدر: 

بعد، تنتهي  لم  تعة  الم  بدياًل،ف  ولكن  للمشاهدين مستقباًل  المعزز  الواقع  إلى   ت ظهر محاكاة  السفر  على  قادرين  ثم يصبحون 

يمكن للمشاهدين االختيار بين السيناريوهات  فمستقبلين بديلين لميامي، حيث يواجهون مسألة كيف سيشكلون مستقبل المدينة.  

، حيث تزهر األشجار في حياة برية مزدهرة وبنية تحتية خضراء، وتدور  Be The Change"كن التغيير"المستقبلية مثل  

 Make"عدم إجراء أي تغيير"    ، أومحيط نظيف  ولدة للطاقة وتسبح األسماك والحيوانات البحرية فيُ  رياح المطواحين ال

No Change، ( 16،15 )شكل .وث وارتفاع مستويات سطح البحرستحضر رؤية بائسة للمباني المنهارة والتلي ذيوال 

https://www.beforeitstoolate.earth/what-future-do-you-choose.html
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"عدم إجراء أي تغيير"  البديل مستقبليال   ختياراال: 16 شكل

Make No Change ،ستحضر رؤية بائسة للمباني  ي ذيوال

 .المنهارة والتلوث وارتفاع مستويات سطح البحر

 المصدر:

https://www.beforeitstoolate.earth/blog/miami-

murals-pilot-launch   

 Be The"كن التغيير" البديل مستقبليال   ختياراال: 15شكل 

Change ،  حيث تزهر األشجار في حياة برية مزدهرة وبنية تحتية

 . نظيفمحيط و خضراء

المصدر:  

https://www.beforeitstoolate.earth/blog/miami-

murals-pilot-launch

هم تتمايل وتستدير اللتقاط المشهد  وينتهي األمر بالمشاهدين وكأنهم يرقصون رقصة غريبة أمام اللوحة الجدارية، فرؤوس 

 (Rogers, 2018) المتحرك من كل منظور ممكن، إنه مفهوم جديد تماًما لتذوق العمل الفني.

لونة التي تصطف على جانبي شوارع ميامي حولت حيف جهة لفناني ُ  إلى و وينود وغيره من األحياء مثل تلك الجداريات الم 

 الرقميالجدران مشرقة، وتجذب االنتباه، وفي عصر وسائل التواصل االجتماعي ولحظات التصوير  ف الشارع والمشاهدين،

الرائعة، ال تشكل الجدارية خلفية مثالية للصور فقط، بل بالنظر عن كثب بمساعدة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، فهناك 

 (Menendez, 2019) .ونتعلمه المزيد لنراه

  سلسلةف،  الجمعي  الوعيم إليقاظ  تتمثل مهمتها في االستفادة من الفنون والتكنولوجيا والعلو  المنظمات المجتمعية والفنيةأن  

هي حملة جدارية تعاونية على مستوى المدينة لزيادة الوعي    Miami Murals: Climate Awakeningميامي  جداريات  

 .والنشاط بشأن قضايا المناخ المحلية

من خالل تسليط الضوء على قصص    إلهامه للعناية بشكل أفضل ببيئتهتثقيف المجتمع و  إلىالفنية    مثل هذه االعمالتسعى  كما  

وإثارة الوعي من خالل تطبيقات الجوال المجانية التي تتميز بالتعليقات  ،  مناخية محددة من خالل جداريات الواقع المعزز

 (Soto, 2020) .الصوتية ومونتاج الفيديو والحقائق والموسيقىوالمعلومات 

لة في  تعددت المجهودات المبذوفتجاه قضايا المجتمع والعصر،  دوراً هاماً    قدمت أعمال التصوير الجداري وفنون الشارعلقد  

التي اجتمعت تحت مظلة االعمال    وأمن خالل االعمال الفنية الفردية  سواء  لمواطنين  رفع وعي امواجهة التغيرات المناخية ل

المؤسسات الفنية والمجتمعية، كذلك الجداريات التي اتحدت مع التكنولوجيا لتواكب العصر الحديث ومحاولة إيصال الرسالة  

 بشكل أفضل.  

 النتائج  .5

لمؤسسات والمنظمات المجتمعية والبيئية كان لحيث  لتأكيد على دور التصوير الجداري الم عاصر في نشر الوعي   -

 .أيضاً دوراً الفتاً تجاه قضايا المناخ

 ومنظمات المجتمع المدنية والفنية.المشاركة المجتمعية المتمثلة في األفراد والمؤسسات الفنون التفاعلية وأهمية  -

 وسائل التواصل االجتماعي  والدور الذي تلعبه  الرقمية والتقنيات  الحديثة  استخدام المصور الجداري التكنولوجيا   -

 . ختلفةإثارة الوعي من خالل تطبيقات الجوال المفي  المختلفة

على   - الالتأكيد  والتكنولوجيا  بيمزج  أهمية  الفن  بين  ن  والتكامل  وتقنيين  والتعاون  ومبرمجي  الجداريات  رسامي 

 كفريق عمل واحد.  الرقميةالتطبيقات 
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 التوصيات  .6

التي تهدف إلى التوعية بمخاطر  جداريات  من خالل ال دراسة التجربة الخاصة بأوروبا والوطن العربي وقارة افريقيا   -

 التغيرات المناخية. 

 . شعبية الجداريات وفنون الشارع مناالستفادة و مناقشة قضايا العصردعوة الفنانين إلى  -

  للحفاظ على   المجتمعرسائل ت حفز  ذات  أعمال    إلنتاج أهمية دمج التقنيات المختلفة والوسائط التكنولوجية الحديثة   -

 .ومناقشة القضايا االخرى البيئة

لمواكبة   - الدائم  العصرالسعي  ولغة بصرية جديده،  لغة وموضوعات  مثيره  تجربه  تجارب   إليجاد وخلق  لخدمة 

 لتتماشى مع قضايا المجتمع ورؤيته الفنية. في بناء وتطوير اعماله الفنية المصًور الجداري
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