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باسل طلوزي

ــعـــد األوضــــــــــاع تــحــتــمــل الــتــأجــيــل  لــــم تـ
أزيــــــد، وعـــلـــى الـــزعـــيـــم أن يــتــخــذ الـــقـــرار 
ــذي يــنــتــظــره الــشــعــب بـــطـــرد الــســفــيــر  ــ الـ
الكيان  مع  العالقات  وقطع  اإلسرائيلي 
الضغوط  تفاقمت  أن  بعد  الصهيوني، 
ــراود الــزعــيــم شــعــور غريب  عليه. كــان يـ
وغير مسبوق بالفقدان في الليلة التي 
لــم يختبره حتى  الــقــرار. شعور  سبقت 
عندما فقد زوجته وأوالده في محاولة 
انقالب فاشلة جرت قبل سنوات. وشعر 
فترك  والعويل  بالنحيب  جارفة  برغبة 
العنان لهما، ولم يكن يسمع في ردهات 
القصر في تلك الليلة سوى صوت خوار 
فأمر  تفاقم حــزنــه  ثــم  الــزعــيــم ونحيبه، 
ليسهر  اإلسرائيلي  السفير  باستدعاء 
معه في »الليلة األخيرة«، وليودعه كما 
ــه«، كما كان  أمـ تــلــده  لــم  بـ«شقيق  يليق 

يقول له دائًما.
الفجر  »الــشــقــيــقــان« حتى مطلع  تــنــادم 
في سهرة طفحت بالعويل والعناق من 
بالطبع، ألن سعادة  فقط  الزعيم  طــرف 
السفير كان يسخر في سّره من الزعيم 
وبلده كله، حتى إنه شعر بغبطة فائقة 
الزعيم، لكنه  عندما علم بما عزم عليه 
كان مضطًرا للمجامالت الدبلوماسية، 
ــر عــــبــــارة واحـــــــدة:  ــيـ ــكـــن يـــــــردد غـ ــم يـ ــ ــ ول
وستعود  وتمر  أزمــة  خبيبي..  »معلش 
الـــغـــمـــة«.  زوال  بـــعـــد  بــيــنــنــا  الــــعــــالقــــات 
ا 

ً
فــي الــصــبــاح كـــان الــشــعــب كــلــه متحلق

الراديو  التلفاز وأجــهــزة  حــول شاشات 
السفير اإلسرائيلي.  بانتظار قرار طرد 
وفي الساعة املوعودة ظهر الزعيم، لكن 
الوجه  أنه كان مبتهًجا مشرق  الغريب 
 عند رغبتكم املقدسة 

ً
وهو يقول: »نزوال

قررت طرد الشعب واإلبقاء على السفير 
اإلسرائيلي«.

الفن بحكم كونه ضرورة نشأت مع نشوء اإلنسان ووسيلة للتعبير 
عن الوجود وأســرار الوجود وصراعاته، صار يأخذ حيزا واسعا 
من اهتمامات البشر ويتطور بتطور الحياة وأذواق الشعوب من 
الفن وكيف يعبر عــن تلك  إلــى  الفنان الساخر  إلــى آخــر. كيف ينظر  عصر 
الــضــرورة؟ كيف تبدو أعــمــال الفن الــراقــي فــي إطــار الــرســومــات الساخرة؟ 
وكيف يجسد الساخرون أحوال الفن في عصرنا الحالي؟ إليكم هذه الباقة 

من الرسومات الكاريكاتيرية حول الفن وضرورته.
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