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أبيض وأسوأ

متهور
مواطن
ّ
باسل طلوزي

الكورونا قبل السفينة علقت وأعاقت العالم (آموريم/كارتون موفمنت)

سفينة
السويس
العالقة

«ثــواب ـت ـنــا راس ـخ ــة ال ت ـت ـغ ـي ــر ..»..ع ـبــارة
الزمة في خواتيم خطب الزعيم يحفظها
الشعب عن ظهر قلب إلى ّ
حد أن بعضهم
ّ
صار يذكر الزعيم بها إن حدث ونسيها
م ــرة ،ول ــم يـكــن أح ــد مـسـتـعـدًا للمجازفة
بحياته ،فيسأله عن طبيعة هذه املبادئ
والثوابت التي ال تتغير ،على الرغم من
مرور عقود طويلة على حكمه.
لكن مواطنًا مـتـهـ ّـورًا ُيــدعــى فــرج فعلها.
حدث ذلك ،بالطبع ،بعد أن كتب وصيته،
وودع أه ـل ــه وم ـع ــارف ــه ،وم ـض ــى ل ـيــؤدي
ّ
«الوطني» املعتاد لحضور خطاب
واجبه
ّ
الزعيم األسبوعي في ميدان العاصمة؛
خشية اتهامه بـ«الخيانة العظمى».
ً
آنـ ـ ــذاك ت ـ ــردد فـ ــرج ط ــوي ــا ق ـب ـيــل ان ـت ـهــاء
ال ـخ ـط ــاب ،وض ـ ــرب أخ ـم ــاس ــا ب ــأس ــداس،
وأوش ــك أن يتراجع ّ
عما عــزم عليه ،غير
ـدر كيف وقــف بني الحشود بعد
أنــه لم يـ ِ
أن انـتـهــت عــاصـفــة التصفيق الـتــي تلت
الخطاب ،ليسأل الزعيم« :ليت فخامتكم
تــوضـحــون لـنــا مــا هــي ثــوابـتـنــا ال ـتــي ال
تتغير».
وجـمــت الـحـشــود بغتة بانتظار سقوط
ف ــرج م ـضــرجــا ب ــدم ــائ ــه ،لـكـنـهــم بــوغـتــوا
جميعًا ،عـنــدمــا وج ــدوا الــزعـيــم يبتسم،
وه ــو يـجـيــب« :ش ـك ـرًا أي ـهــا امل ــواط ــن ،فقد
كـنــت أنـتـظــر أحـ ـدًا يـســألـنــي ه ــذا الـســؤال
ً
املهم .وفي املقابلّ ،
أود أن أسألك ســؤاال:
هل رأيت زعيمًا غيري طوال حياتك؟».
علت الــدهـشــة وجــه ف ــرج ،وأج ــاب« :ال يا
سيدي».
ات ـس ـعــت اب ـت ـســامــة الــزع ـيــم بـحـجــم مـكـ ّـب
نفايات ،وأردف« :إذًا ،ثوابتنا ال تتغير
ك ـمــا ت ــرى أي ـهــا امل ــواط ــن ال ـع ــزي ــز ..ألـيــس
كذلك؟».
ل ــم يـسـتـطــع فـ ــرج أن ي ـج ـيــب ،ف ـقــد ّ
دوت
عاصفة التصفيق مرة أخرى.

العودة إلى قوافل الجمال (ماريان كمنسكي/كارتون موفمنت)

ك ــان ــت لـ ـح ــادث ج ـن ــوح سـفـيـنــة ال ـش ـحــن «إي ـفــرغ ـي ـفــن»
فــي قـنــاة الـســويــس ردود فعل كـثـيــرة ،وآث ــار سياسية
واقـتـصــاديــة ،مــن مختلف أن ـحــاء الـعــالــم ،بينها كانت
آراء الـســاخــريــن فــي أك ـثــر مــن بـلــد وف ــي أك ـثــر مــن مـسـتــوى ،فقد
حفلت منصات التواصل عامليًا بالعديد من الصور والتعليقات
الساخرة ،وكان لرسامي الكاريكاتير أيضا نصيب في تناول هذا
الحادث البحري النادر ،إليكم هنا غيضا من فيض كاريكاتيري
حول سفينة السويس العالقة.

قناة السويس وعقدة السفينة العالقة (رامون يانيز/كارتون موفمنت)

التجارة تختنق بسفينة عالقة (ستيفان بيراي/كارتون موفمنت)

مضحكات عربية

شهداء فلسطين تضحية مستمرة (رائد قرعان/فيسبوك)

فاجعة اصطدام القطارات في مصر (هاني عباس /فيسبوك)

كاريكاتير مترجم

ترد مستمر (الجريدة الكويتية)
االقتصاد اللبناني في ٍ

جواز السفر بوصفه سجنًا (رأفت الخطيب ،تويتر)
(نيكوال ليستس /كيغل كارتونز)

اللقاح!
شريط
(ماريان كمنسكي/كارتون
موفمنت)

صراع كراسي السلطة المدمر (الوطن القطرية)

