رفاق السالح يف الشارع العريب
محمود الورداين
ليس من قبيل املبا لغة القول إن ثورة  25يناير يف مرص أنقذت فنان الكاريكاتري عمرو سليم من
املحاكمة والسجن والترشيد ،فقبل أسبوعني تقريبا من الثورة نرش يف صحيفة الرشوق املرصية
كاريكاتريا ً ساخرا ً جدا عن أعضاء الربملان االنتهازيني واللصوص وماإىل ذلك ،وباملصادفة شاهده
رصح يف
زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ،وكان عضوا بالربملان إىل جانب عمله ،ف ّ
الصحف إنه سيتقدم ببالغ ضد الفنان ،وكان هذا الترصيح يف ذلك الزمان يعني أن عمرو سليم
انتهى أمره! إال أن الثورة اندلعت بعد أيام قليلة.
ومنذ بدايات الكاريكاتري الباكرة عىل املستوى العريب وحتى هذه اللحظة ،ظل يلعب دورا سياسيا
واجتامعيا ،ويخوض معارك االستقالل والحرية وفلسطني والعدل ،ولذلك بقىي خصام لسلطات
القمع يف سائر األنظمة العربية ،أي أن مام ّيزه عن بلدان أخرى أنه مل ينشأ يف األصل من أجل
اإلضحاك والتسلية .
ومن بني كتب وألبومات الفنان املرصي الراحل بهجت عثامن ،يُلفت النظر ألبومه"رفاق سالح"
الصادر عن دار الجديد اللبنانية عام  1995ويضم بني صفحاته رسوما ملن اعتربهم رفاق دربه،
ووصفهم طالل سلامن يف كلمة مرفقة بالكتاب ذاته بأنهم "فرسان نبالء يشقّون بطن اليأس
وينازلون اإلحباط والتخلف واالستكانة ،فإذا هي مجرد نكات قدمية ،ثم يطلقون نكاتهم الجديدة
لتخرتق الحدود والسدود التي س ّورت بها أنظمة القمع رعاياها حتى التفسدهم بشائر التقدم
اإلنساين والتحوالت الجديدة التي تأيت تتويجا لنضال طويل مرير من أجل الحرية والخبز مع
الكرامة".
السطورالتالية تحاول أن تناقش هذه الظاهرة من زوايا متعددة ،خصوصا أن فن الكاريكاتري – عرب
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الصحافة -حقق نجاحا جامهرييا الفتا منذ أواخر القرن التاسع عرش.
سوف أبدأ أوال بتعريف كلمة الكاريكاتور ،وت ُجمع املصادر املختلفة عىل أنها كلمة إيطالية تعني
يف األصل رسام مضحكا يغايل يف إبراز العيوب ،وكان النحات واملهندس اإليطايل "برزيني" من أوائل
رسامي الكاريكاتري الذين استخدموا أسلوب "الكارايك"يف رسوماته ،وعندما انتقل من إيطاليا إىل
فرنساعام  1665م ،مل ينقل معه ذلك األسلوب فقط ،بل نقل معه أيضا كلمة "كارايك"التي تحولت
إىل كاريكاتري.
غري أن أول من ح ّول رسومات الكاريكاتري من نكات ساخرة إىل سالح فعال هو الرسام
اإلنجليزي "هوجارث" وتبعه عدد آخر من الفنانني منذ أواخر القرن الثامن عرش مثل "جيمس
جلرياس"و"توماس روالند سون"الذين كانت أغلب أعاملهم ترتكز عىل النقد االجتامعي ،بينام
يحل
اشتغل عدد آخر من الفنانني الفرنسيني املعارصين لتلك الفرتة عىل النقد السيايس للحكام ،ومل ّ
عام 1830م إال وكان الرسام الفرنيس "فيليبون" قد أصدر أول صحيفة هزلية مص ّورة أسبوعية كان
إسمها "كاريكاتور".
أما عربيا فإن الفنان الكبري الراحل يعقوب صنوع كان أول من أدخل الكاريكاتري إىل الصحافة
املرصية ،خصوصا بعد نفيه إىل باريس بسبب آرائه املعارضة لنظام الحكم ،وصودرت مجلة"أبو
نضارة زرقا" التي كان يصدرها من هناك يف أواخر القرن التاسع عرش ،بعد غزو مرص عسكريا
واحتاللها من جانب بريطانيا العظمى ،كام صودرت بعض الصحف األخرى التي كانت قد بدأت
تنرش عىل استحياء بعض الرسوم الكاريكاتريية.واختفت رسوم الكاريكاتري عدة سنوات باستثناء
مجلة "خيال الظل"التي صدر عددها األول عام .1908
وميكن اعتبار الوقت الذي بدأ فيه تشكيل الوفد املرصي بعد نهاية الحرب العاملية األوىل ليتوىل
عرض قضية استقالل مرص عىل عصبة األمم ،ميكن اعتباره البداية الحقيقية لعودة فن الكاريكاتري
مرة أخرى عام. 1919ويف عام  1921أصدر سليامن فوزي مجلة الكشكول الهزلية ،إال أن رسوم
الكاريكاتري فيها كانت من إنتاج الرسام اإلسباين"سانتس" ،وجاء بعده"صاروخان "األرمني األصل،
ويف عام  1924أصدرأحمد حافظ عوض صاحب مجلة خيال الظل مجلته للمرة الثانية لينرش فيها
الرسوم واملواد التي كان يرى أنها التليق بجريدته اليومية "كوكب الرشق".
ويف كل األحوال كان عام  1927عاما حاسام يف تاريخ الكاريكاتري عىل املستوى العريب ،عندما
تحولت مجلة روز اليوسف إىل مجلة سياسية ،فازدهر فن الكاريكاتري بسبب املساندة والدعم الذي
كانت السيدة فاطمة اليوسف صاحبة املجلة تقدمه لفن الكاريكاتري ،وإميانها به كسالح يف املعركة
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السياسية التي كانت مستعرة آنذاك ضداالحتالل الربيطاين والقرص املليك.
يف مرحلتها األوىل ،لعبت "روز اليوسف" دورا بالغ األهمية ،حسب أغلب املؤرخني ونقاد الفن،
وخصوصا بعد انتقال الفنان الشهري "صاروخان" من روز اليوسف إىل مجلة "آخر ساعة" حيث ابدع
شخصية املرصي أفندي التي عبرّ ت عن املواطن املرصي البسيط الذي يقول رأيه برصاحة يف حكامه.
بطبيعة الحال مل يكن ممكنا انتشار فن الكاريكاتري وتحقيقه لهذا النجاح الجامهريي الساحق لوال
الصحافة .ويعترب فن الكاريكاتري يف الوقت الحايل من املكونات األساسية لعدد كبري من الصحف
واملجالت اليومية واألسبوعية العربية ،وبلغت قيمة بعض رسوم الكاريكاتري أن أصبحت مبثابة
االفتتاحية التي متثل رأي املطبوعة .وإىل جانب رصد هذه الرسوم للواقع االجتامعي والسيايس
لهذا البلد أو ذاك ،فهو قيمة برصية أضيفت للصفحات الداخلية والخارجية ،ورسعان ماأصبحت
الرسوم الكاريكاتريية لسان حال الشارع العريب ،ووسيطا تعبرييا بسيطا ومفهوما من سائر الناس.
وعىل كرثة القامات الكربى من فناين الكاريكاتري العرب ،فإن الفنان الفلسطيني ناجي العيل مل يكن
قامة كربى فقط ،بل أيضا هو الوحيد الذي تعرض بسبب رسومه للتصفية الجسدية ،وعىل الرغم
من مرور مايقرب من ربع قرن عىل اغتياله يف لندن إال ان دمه مايزال حتى اآلن متفرقا بني القبائل
( والقبائل هنا هي املوساد والنظم العربية عىل السواء!)
ولد ناجي العيل يف قرية الشجرة بالجليل األعىل عام  ،1936ونزح مع أرسته من الشجرة يف أعقاب
الغزو الصهيوين وإقامة الدولة العربية عام  ،1948ثم انضم لحركة القوميني العرب ،وتع ّرف عىل
الشهيد غسان كنفاين الذي كان أول من نرش له رسومه ،وتنقّل العيل بني عدة بلدان عربية ،إال أن
كل األنظمة العربية مل تتحمل رسومه ،وانتقل من لبنان إىل الكويت ،حتى اضطر للجوء إىل لندن
حيث متت تصفيته جسديا ليكون أول فنان عريب يتعرض للقتل بسب رسومه.
ارتبط القراء العرب بناجي العيل منذ وقت مبكر ،وتعرفوا عىل رموزه االسرتاتيجية مثل حنظلة
وشكل التقابل الحاد بني اللونني
ّ
وفاطمة والعمة حنيفة والرجل الطيب منذ وقت مبكر أيضا،
األسود واألبيض يف أعامله ماميكن اعتباره جزءا من مواقفه البالغة الحدة ضد الجميع ممن رآهم
متآمرين عىل الشعب الفلسطيني ،ومل يكن التآمر بالنسبة له أقل من ذبح هذا الشعب حرفيا وليس
عىل سبيل املجاز ،وهو ماشاهده بعينيه منذ عام النكبة .ومل تقترص مواقفه ورسوماته عىل إدانة
األنظمة العربية فقط ،بل هاجم الجميع برضاوة مبا يف ذلك منظمة التحرير ،واعترب التطبيع خيانة
للوطن ،ويف الوقت نفسه هاجم غياب الدميقراطية  -حسبام كان يرى – عن مؤسسات منظمة
التحرير ،واألكرث أهمية إنه بشرّ باالنتفاضة األوىل وبناء الجدار العنرصي ،عىل النحو الذي تحقق
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بالفعل بعد اغتياله بعدة سنوات.
أما كامب ديفيد ،فقد نالت النصيب األكرب من رسوم ناجي العيل ،وعندما اندلعت الحرب العراقية
اإليرانية رفض املوقفني العراقي واإليراين ،وخصص جزءا البأس به من رسومه لنفط الخليج وغيابه
عن املعركة الدائرة ضد الشعب الفلسطيني ،ويف الوقت نفسه كان فنانا موهوبا عىل نحو نادر،
يتميز بقدرة استثنائية عىل توليد األفكار وتنويعها ،واستطاع أن يح ّول شاهده حنظلة لضمري
للمسحوقني واملحرومني بعفوية تخطف القلب حقا ،وهي أمور مل ينسها له املوساد واألنظمة
العربية معا ،حتى بعد إجباره عىل الرحيل إىل لندن ،حيث حاول إصدار مجلة كاريكاتري "ح ّرة" من
هناك ،وبالفعل فاتح أحد رفاق السالح ،وهو الفنان املرصي بهجت عثامن إلصدار املجلة ،إال أن
األخري بعد أن قلّب الفكرة يف ذهنه ،أجاب ،حسبام ورد يف كتاب عثامن "رفاق سالح" بأن عليهام يف
هذه الحالة ،ال أن يصدرا املجلة من لندن فقط ،بل وينقال القراء أيضا إىل لندن ،ألن النظم العربية
لن تسمح بدخول املجلة !
حتى بعد قتل ناجي العيل ،تم إنتاج فيام سيناميئ عن حياته ،ولعب بطولته الفنان الراحل
نور الرشيف ،وتع ّرض الفيلم ألبشع أنواع الحروب وأكرثها انحطاطا من أجل إسقاطه جامهرييا،
وج ّندت مؤسسة أخبار اليوم الصحافية يف مرص كل إصداراتها للهجوم عىل الفيلم ،فحسني مبارك
نفسه مل يسلم من رسوم ناجي العيل ،لذلك وبعد انتهاء الحملة ،ورفع الفيلم من دور العرض بعد
أسبوع واحد من عرضه ،استمرت كل إصدارات املؤسسة يف عدائها للفيلم ،ومنعت متاما اإلشارة
ألسامء أبطال الفيلم ونجومه وأخبارهم ألكرث من عامني!
والحال أن فن الكاريكاتري الذي ولد منذ اللحظة األوىل بعيدا عن اإلضحاك والتسلية ،استمر يف
الطريق الذي اختطه لنفسه ،وهو االشتباك مع قضايا الحرية والعدل واالستقالل ،وبالطبع قضية
فلسطني املركزية لدى الشعوب العربية.
ومن ناجي العيل يف فلسطني ،ننتقل مئات من الكيلومرتات إىل الجزائر ،لنتابع فن الكاريكاتري
يف واقع ،حتى لو كان مختلفا يف تفاصيله يف أعقاب تحرير الجزائر من االحتالل الفرنيس ،إال أنه
يشرتك مع فن الكاريكاتري الذي انترش يف سائر البلدان العربية يف ابتعاده عن الضحك و التسلية،
ومنذ عام  2002قرر الفنان محيي الدين اللباد أن األمل معقود عىل الكاريكاتري الجزائري يف تجديد
الكاريكاتري العريب ،وجدير بالذكر أن الفنان الراحل اللباد خصص جانبا كبريا من جهوده لتناول
فنون الكاريكاتري ،خصوصا يف كتابه "نُظر" الصادر عن دار العريب للنرش والتوزيع بالقاهرة عام
.2002
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ومبجرد حصول الجزائر عىل استقاللها ،بدأت عملية تكوين وإعداد مجموعة من الرسامني قام
بتدريبهم الرسام الربتغايل الالجئ "كابيتا" ،ومبساعدة املخرج السيناميئ الجزائري األمني مرباح،
تعلّم هؤالء الشباب أصول كتابة السيناريو وتنويع اللقطات وتحويل األحداث إىل مشاهد مرسومة.
ويف بدايات االستقالل أتيح لهم أن يج ّربوا بحرية إصدار مجالت وكتب لألطفال وأخرى للكبار.
وعىل مدى السنوات العرش التالية عىل االستقالل تخبّط املرشوع الثقايف ،كام أن التعريب – مشكلة
الجزائر األوىل يف أعقاب االستقالل -كان مرتبكا وشكليا ،وبدا اإلحباط يعرف طريقه إىل قلوب
البعض فهاجر كل من الفنانني "آيت قايس" و"أغيدور" إىل فرنسا ،والتحق البعض اآلخر بوظائف يف
دور النرش والصحافة الحكومية .
وأخريا ،وعندما بدأت ترتدد كلامت مثل اليمقراطية والتعددية بعد أن تغريت األحوال ،اجتمعت
مجموعة من رسامي الكاريكاتري وأسسوا رشكة صغرية ليستقلّوا عن دور النرش الحكومية ،وأصدروا
مجلة "امل ُنشار" بالفرنسية ،ونفدت يف الساعات األوىل لصدورها  15ألف نسخة ,كانت املجلة فتحا
يف الكاريكاتري السيايس املحيل القح ،احتفت بأسامء شابة وجديدة مثل ملواح ،مازاري ،سليم،
هارون ،عكوش ،آيت حمودي وغريهم .وكان القراء عىل موعد كل أسبوعني مع وجبة شهية من
الفضائح املالية والفساد وتهرؤ مؤسسات الدولة ،ومل يكن هجوم هؤالء الفنانني الجدد وقفا عىل
جبهة التحرير الجزائرية الحاكمة ،بل هاجموا الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ التي كانت آنذاك من أقوى
الحركات السياسية واكرثها نفوذا وتأثريا ،وظهر أصحاب اللحى والجالبيب والطواقي املخ ّرمة عىل
نحو شديد السخرية.
ويف املرحلة التالية مبارشة ،انتقل الكاريكاتري الجزائري إىل التوجه بالنقد إىل الشخصيات السياسية
مبالمحها املعروفة وأسامئها أيضا ،مثل الشاذيل بن جديد وعباس مدين وحسني آيت أحمد ومحمد
بو ضياف وغريهم ،ومل يستنث من الهجوم إال الجرنال خالد نزار وزير الدفاع والرجل القوي آنذاك.
ومثلام كان حنظلة أيقونة ناجي العيل والشاهد عىل مآيس ضياع فلسطني ،نجد بطل الرسام
الجزائري سليم ،ويدعى "بو زيد" أيقونة للمواطن الجزائري الفقري املطحون واملكبل باملشاكل.
الميلك بوزيد إال عصا طويلة وجلبابا قصريا وعصبة عىل رأسه بينام يغطي شاربه الضخم جانبا
البأس به من وجهه ..هو منوذج للصعلوك الفقري األحمق طيب القلب ،ال أمل له إال هزمية الفقر
وإمتام زواجه من خطيبته "زينة" .وتدور كل رسوم سليم حول مغامرات بوزيد وزينة يف عامل
ممتلئ باملنافقني واملشعوذين واألدعياء ،وتؤرخ-رسوم سليم -للتناقضات االجتامعية التي طرحتها
املرحلة املعروفة بالثورة الزراعية هناك.
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ومن املؤسف أن رسوم الفنان سليم نُرشت يف صحف ومجالت باللغة الفرنسية مام حال دونه
ودون االنتشار يف املرشق العريب ،وهو ما التفت إليه الفنان محيي الدين اللباد يف كتابه السابق
اإلشارة له عىل النحو التايل :
"تعد صفحات األرشطة التي أبدعها رسامنا يف جريدة الثورة األفريقية الناطقة بالفرنسية كالعادة،
من أجمل وأرقى وأفكه األعامل الفكاهية العربية املرسومة يف مجال األرشطة املرسومة بالذات:
املجال املرشح لجامهريية كاسحة بني قراء العربية ,ولوال بقاء أعامل سليم رهينة محبس اللغة
األجنبية التي تنرش بها ،النترشت عىل اتساع الوطن العريب كله.
ونجد الحيلة الفنية نفسها تتكرر ىف أماكن متباعدة من البلدان العربية ،أي حيلة اللجوء إىل
شخصية يبتدعها الفنان ويستخدمها مط ّورا ومط ّوعا لها لتصبح مرآة للعيوب واملثالب ،ومن
خاللها يوجه سهام النقد والسخرية التي قد تصل إىل حد التجريح .فالفنان املرصي الراحل بهجت
عثامن ابتدع شخصية "بهجاتوس" -وهو مشتق ومستمد من إسم الفنان ،وميثّل كل الطغاة العرب،
واليتواىن فناننا عن النيل من هؤالء الطغاة ساخرا منهم سخرية تصل إىل حد التجريح ،يف سلسلة
استمرت فرتة طويلة ،جمعها الفنان فيام بعد يف ألبوم واحد ،واستقر "بهجاتوس" يف وجدان املتلقي
العريب باعتباره الطاغية الضعيف أمام سادته األجانب إىل حد الركوع ،والحاكم الذي يحكم شعبه
بالحديد والنار.
ويعترب الفنان السوري عيل فرزات أحد كبار الفنانني العامليني لفن الكاريكاتري ،وت ُنرش رسومه يف
الجارديان واللوموند والنيوزويك وديرشبيجل وغريها من الصحف العاملية .والالفت للنظر أن
فرزات كان من أوائل املؤسسني ملرحلة جديدة يف فن الكاريكاتري الخالص أي الذي اليحتاج
إىل تعليق مكتوب يصاحبه ،وحسبام عبرّ فرزات نفسه ،ونقله عنه الفنان محي الدين اللباد يف
سلسلته البديعة من األلبومات التي نرشها تحت عنوان "نُظر":
"أنا نقلت الكاريكاتري من الهامش إىل املنت ،ومن التهريج إىل التحليل الذهني وإشغال الفكر
بتحميله مضامني إنسانية ،بل وجعلت الفن ألول مرة يخرج من إطاراته املحلية ليحلّق بجناحيه
صوب العاملية".
ومايجمع بني ناجي العيل وبهجت عثامن ومحيي الدين اللباد وسليم وسائر فناين الكاريكاتري
العرب ،كام رأينا يف السطور السابقة هو املوقف السيايس واالجتامعي من الفقر ورضورة العدل
ورفض االحتالل ومقاومته ،إال أن كل فنان يختار الوسيلة املناسبة لتحقيق ذلك .ويرى فرزات مثال
ان االستغناء عن التعليق مل يبدأ كاختيار فني ،بل هو من فوائد الرقيب ورشطة اإلعالم التي تفرض
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قيودها عىل الفنانني ،ومن جانبهم يقوم الفنانون باالبتعاد عن الرشح والتعليق والتوضيح .
من جانب آخر يؤدي استغناء الفنان عن التعليق أن يعترب املتلقي مشاركا يف العمل املرسوم ،وعليه
أن يحلل ويؤول الرموز ،وهواألمر الذي يهتم به فرزات بشدة ،وكان قد اصدر يف وقت مبكر ،عام
 1963أول صحيفة ساخرة يف سوريا ،إال أن السلطات مل تحتملها فأغلقتها .مازال فرزات يرسم حتى
اآلن ،وأخريا كتب عىل صفحته عىل الفيسبوك مهاجام بشدة من يعملون لتقسيم سوريا.
أما فنانو الخليج فقد ادلوا بدلوهم يف فن الكاريكاتري ،ومن بينهم الفنان البحريني خالد الهاشمي
الذي يرسم زاوية يومية يف صحيفة األيام ،وأصدر يف مطلع األلفية ألبومه"املزاح يف حدود املتاح".
الهاشمي درس فن العامرة يف جامعة دمشق ،وهو ما ظهر واضحا يف رسومه غري املسطحة التي
تُعنى بالتجسيم والبعد الثالث واملنظور ،لكنها عامرة متقشفة وتستبدل الرثاء الشكيل ببالغة فنية
تتمثل يف اختيار املوضوعات الساخنة والخطرة ،سواء كانت عربية أو عاملية أو محلية ،ويصل
التقشف إىل حد االستغناء شبه الكامل عن التعليق املصاحب للوحة ،واالكتفاء بخطوط اللوحة،
شأنه شأن السوري فرزات.
اليتسع املجال هنا لتناول كل أعامل فناين الكاريكاتري العرب ،ومنهم قامات كربى مثل حجازي
وصالح جاهني والليثي ومصطفى حسني من مرص ،والزواوي من ليبيا ،ويوسف عبدليك من سوريا،
وحبيب حداد وبيار صادق من لبنان ،ورشيد آيت قايس من الجزائر وغريهم وغريهم كثريون
اليقلون أهمية ،وكل مايف األمر أن السطور السابقة حاولت أن تتناول مناذج ممثلة ألغلب التيارات
واالتجاهات والتجارب العربية يف فن الكاريكاتري.
وبطبيعة الحال سيتزايد فنانو الكاريكاتري ،وسوف تتنوع تجاربهم وتزداد ثراء ،مادام القمع
مستمرا والعدل غائبا والفقر ينهش الناس واالحتالل األجنبي سواء كان سافرا أو مقنعا مستمرا.
وعىل الرغم من أن اتحاد الصحافيني العرب أقام منذ أكرث من ثالثة عقود ،وتحديدا عام ،1980
أول معرض جامعي لرسامي الكاريكاتري العرب ،واجتمع خالله العرشات من الفنانني الذين أسسوا
رابطة رسامي الكاريكاتري العرب ،وانتخب أحد الفنانني املعروفني رئيسا لها إال أنها رسعان مالفظت
انفاسها ومل تقدم أي دعم أو مساندة لهذا الفن املقاتل الساخر .واملدهش أنه ال وجود حتى اآلن
لهيئة نقابية لرسامي الكاريكاتري العرب ,وإذا كانت املؤسسات املحلية ونظم الحكم والرقابة تعترب
الكاريكاتري عدوا لها وملصالحها ،ومن الطبيعي أن تقيم العرثات يف وجه إقامة هيئة نقابية لرسامي
الكاريكاتري ،فإن األخريين يحتاجون ملثل هذه الهيئة بقوة ،ألنهم من أكرث الفنانني تعرضا لألشكال
املتعددة من املنع والتهميش والحصار والتقييد ،بل والقتل كام جرى مع ناجي العيل يف لندن.
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وأخريا اليتسع املجال هنا لتناول تأثري الوسائط الحديثة املتمثلة يف برامج الكومبيوتر وفنون
الجرافيك الحديثة التي أدت إىل مايشبه الثورة التي التقترص عىل اختصار الوقت والجهد فقط بل
متتد آثارها إىل الرسوم الكاريكاتريية ذاتها من املنظور الجاميل.
لكن مثل هذه الوسائط التعني مطلقا أن يحدث تغيري جذري ،عىل األقل يف املستقبل القريب،
خصوصا فيام يتعلق باملنطلقات واألسس العامة ،مادام الواقع العريب قبيحا وظاملا ومظلام,
أما تأثري ثورات الربيع العريب عىل فنون الكاريكاتري ،سواء يف البالد التي حدثت فيها الثورات
بالفعل ،أو تلك التي تأثرت بطبيعة الحال حتى لو مل يصبها الحريق الثوري بعد ،فهي تحتاج لدراسة
مستقلة ،وسواء تناولت الدراسة أحوال الكاريكاتري يف تونس أو مرص أو ليبيا أو حتى سوريا ،فإن
األوضاع بالغة التعقيد وتنعكس بطبيعة الحال عىل كل جوانب الحياة وليس الكاريكاتري فقط ،كام
أن أغلب امللفات مازالت مفتوحة ،ومن الصعب ،فيام أظن ،كتابة دراسة يف الوقت الحايل.
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