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باسل طلوزي

ــــرج مـــانـــًعـــا قـــاطـــًعـــا: »غــيــر  ــرار فـ ــ ــاء قــ ــ جـ
مـــصـــّرح بـــدخـــول املــنــتــجــات الــفــرنــســيــة 
ــيـــوم، وخــصــوًصــا جبنة  الــبــيــت بــعــد الـ

)البقرة العابسة(«. 
أطلق فرج وعيده، وهو يجوس بعينيه 
امللتهبتني بني أطفاله وزوجته، منتظًرا 
ــم لــيــنــفــجــر  ــدهــ ــن أحــ أدنــــــى ردة فـــعـــل مــ
صادمة  كانت  النتيجة  أن  غير  غضًبا، 
ــاًمـــا، بل  لــــه، حـــني لـــم يـــعـــره أحـــــٌد اهـــتـــمـ
ــبـــرود  بـ ســحــنــتــهــا  أدارت  زوجــــتــــه  إن 
مـــــرددة بــســخــريــة: »ومـــنـــذ مــتــى تــدخــل 
املنتجات الصومالية بيتنا حتى تدخل 

الفرنسية«.
وجاء تركيز فرج على الجبنة، تحديًدا، 
ـــا«  ــانـــت مــطــلــًبــا »اســـتـــراتـــيـــجـــًيّ ــا كـ ــهـ ألنـ
البقرة  »نــريــد جبنة  ــا ألطــفــالــه: 

ً
ومــزمــن

 األطفال يأكلون 
ّ

الضاحكة يا أبي«.. »كل
ســــانــــدويــــشــــات الـــبـــقـــرة الـــضـــاحـــكـــة إال 
نــحــن«. غــيــر أن فـــرج الــــذي يلملم قــوت 
يومه من حاويات القمامة، وبالتالي ال 
فقد  أولوياته،  املطلب ضمن  يضع هذا 
كان يتجاهله باستمرار، بل وحاول أن 
البقرة املرسومة على  يقنع أطفاله بأن 
الــعــلــبــة هـــي بـــقـــرة »عـــابـــســـة«، كــعــبــوس 
حظوظه من الدنيا. وقد جاءه »الفرج« 
عـــنـــدمـــا ســـمـــع عــــن مــقــاطــعــة املــنــتــجــات 
الــفــرنــســيــة، وهـــو مــا أضــفــى عــلــى قـــراره 
ا، إلى الحّد الذي  ا ووطنًيّ ا شرعًيّ

ً
مسّوغ

أمــام عائلته،  ا 
ً
ا واثق

ً
جعله يقف شامخ

وهو يصدر مرسوم املنع إياه، وليخرج 
إلى حاوياته، بعد ذلك، من دون ضمير 

ا.
ً
مثقل بالتأنيب كما كان يحدث سابق

يــوم عمله على ما  أن يمر  وكـــان يمكن 
مـــفـــاجـــأة طفيفة  ثــمــة  تــــّعــــوده، غــيــر أن 
كانت بانتظاره عند أول حاوية نبشها، 
فقد كانت طافحة بأكوام من علب مألى 

بجبنة »البقرة الساخرة«.

جــو بــايــدن هــو رابــــح االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة الــذي 
ــتـــل املـــشـــهـــد الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري الـــعـــاملـــي. ابــتــســامــة  احـ
جــو الــنــعــســان، كــمــا يلقبه تــرامــب، وشــعــره األشــيــب 
حــيــرا الــرســامــني فــي الــتــقــاط مــامــحــه، فــوجــهــه لــيــس وجها 
البرتقالي. وعلى الرغم من  كاريكاتيريا سها كوجه ترامب 
ذلك، جسده العديد من الرسامني بإيجابية وتفاؤل أما في 

تغيير سياسة ترامب العدائية. 
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