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باسل طلوزي

بدليل  الضرائب،  ابتكار  في  بارًعا  كــان 
ــا زال عــلــى رأس مــنــصــبــه مــديــرا  ــه مـ أنــ
لــلــضــرائــب مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن. وقــد 
ا طويال من يومه للتسكع  خصص جزًء
ا عن أي مصدر جديد 

ً
في الشوارع بحث

لــلــضــريــبــة. وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد تـــمـــّكـــن هـــذا 
اكتشاف »غنيمة« جديدة،  الصباح من 
ا يدعى )فرج( 

ً
عندما ملح من بعيد مواطن

القمامة. لم  ينبش فــي إحـــدى حــاويــات 
تمض لحظات حتى كان مدير الضرائب 
يقف إلى جانب »صيده الثمن« بينما 
ب إلى جانبه 

ّ
فوجئ األخير بهذا املتخش

اإلتيان  التوقف وعــدم  وهــو يطلب منه 
ا على نفسه بأنه مدير 

ً
بأي حركة، معّرف

ــره  ــ ــيـــة، وأمـ الـــضـــرائـــب فــــي مــهــمــة رســـمـ
بتسليم الكيس الــذي جمع فيه فرج ما 

تيّسر من فضالت النفايات.
محتويات  بتفريغ  الضرائب  مدير  بــدأ 
يــحــصــي  وراح  األرض،  عـــلـــى  الـــكـــيـــس 
الـــضـــريـــبـــة املـــســـتـــحـــقـــة: »عـــلـــبـــتـــان كـــوال 
 4« علبة«..  وللدولة  علبة  لك  فــارغــتــان.. 
اثنتان  لك  مستعملة..  أطفال  حفاضات 
ولــلــدولــة اثــنــتــان«.. »رغــيــف خبز يابس 

لك نصفه وللدولة نصفه«.
ــاريـــة وفـــرج  كـــانـــت عــمــلــيــة اإلحــــصــــاء جـ
يقف مــشــدوًهــا إلــى أن وقــعــت يــد مدير 
الــضــرائــب عــلــى صــــورة بــاهــتــة للزعيم 
ــة فـــــي كــيــفــيــة  ــغــ ــالــ ــيــــرة بــ ــيــــب بــــحــ فــــأصــ
»تــقــســيــم« هـــذه »الــــثــــروة«، وقــــال: »هــذه 
وفي  بالتأكيد«.  بثمن  تقدر  ال  الصورة 
املقابل لم يكن فرج يقصد أخذ الصورة 
ــه يــعــلــم أنـــهـــا بــضــاعــة  مـــن الـــحـــاويـــة ألنــ
كاسدة. غير أنه سرعان ما قال للمدير: 
»ما دامت الصورة ثمينة للغاية، فأرجو 
اعــتــبــارهــا ضــريــبــتــي املــســتــحــقــة مقابل 

كيس النفايات«.

ــو الــنــجــم الـــجـــديـــد لــجــائــحــة كـــورونـــا  مــتــحــور دلـــتـــا هـ
املستمرة فصولها تحورًا، ال سيما بعد ازديــاد أرقــام 
اإلصابات املرعبة التي حصدها هذا الفيروس املتحور 
في غير بلد، أهمها روسيا وبريطانيا والهند، فقد خلق حالة 
انــتــشــاره وزاد القلق مــن دخـــول العالم  ذعــر ورعـــب عاملية مــن 
مــوجــة أخــــرى مــن مــوجــات جــائــحــة كـــورونـــا. إلــيــكــم بــعــضــا من 
الرسومات الساخرة التي حفل بها مشهد الكاريكاتير العاملي 

حول متحور دلتا املرعب.

متحور 
دلتا

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ضريبة النفايات

شريط
أنور جبر، تويتر

موجة 
الحر!

ديف غرانلوند، كيغل كارتونز

قرى فلسطين المقاومة تتناوب )رمزي الطويل، فيسبوك(

إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام )محمد أبو عفيفة، 
فيسبوك(

اللقاحات في مصر )عبد اهلل، تويتر(مفاوضات سد النهضة المسدودة )محمود عباس، فيسبوك(

)محمود الرفاعي، فيسبوك(

أبيض وأسوأ

المتحور دلتا يحييكم، ضعوا كماماتكم )باولو كاليري، كارتون موفمنت(

دلتا يخطف األضواء من النسخة العادية لكورونا )آن ديرينيه، المصدر ذاته(

المواجهة لن تكون سهلة مع دلتا المثلث )مارتن ولترنك، المصدر ذاته(

بوريس جونسون يخسر أمام المتحور دلتا )ايمانويل ديل روسو، المصدر ذاته(

Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة


