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أبيض وأسوأ

سوء ظن
باسل طلوزي

إنجيلي فوق منصة الكونغرس ويوم عار حزين ألميركا (آدم زيغلس ،كيغل كارتونز)

ذو القرنين
األميركي!

ترامب هو المسؤول عن مشهد ذي القرنين الغريب (محمود الرفاعي ،فيسبوك)

ال ـش ــاب األم ـي ــرك ــي ج ــاك إنـجـيـلــي الـ ــذي اقـتـحــم
الكونغرس بزيه الغريب استحوذ على املشهد
ال ـصــادم بــأكـمـلــه ،فــاعـتـقــاده بـنـظــريــات املــؤامــرة
التي تروجها «كيو أنون» ،وطاقيته ذات قرون الجاموس
األميركي أو البايسون ،ووشوم جسمه وتصريحاته ،كلها
أعطت جــاك خلطة عجائبية ّ
غيرت صــورة الديمقراطية
األمـيــركـيــة بــأســرهــا ب ـصــور ج ــاك إنـجـيـلــي وه ــو يصول
ويجول داخل قدس أقداس الكابيتول هيل ،إليكم غيضًا
من فيض رسومات حول ذي القرنني األميركي.

جاك إنجيلي يقود عصابات الفوضى األميركية (شووت ،كيغل كارتونز)

ح ـ ّـي ــرت ال ـت ـح ـ ّـورات ال ـتــي ظ ـهــرت على
فيروس كورونا في جسد الزعيم أفراد
ً
شعبه ،وتساءلوا مطول عن سببها،
ً
خصوصا وأنها لم تصب غيره حتى
اآلن ،غير أنها تحمل مؤشرات خطيرة.
ً
مفهوما بالنسبة لهم فقدان الزعيم
كان
ّ
ح ــاس ــة ال ـ ـشـ ــم ،ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ف ـه ــو مــن
األعراض الشائعة للمرض ،على الرغم
مــن أن ذا ال ـعـ َـرض ،تـحــديـ ًـدا ،أصـيــب به
الــزعـيــم قـبــل ظـهــور امل ــرض وان ـت ـشــاره،
بــدل ـيــل أن ــه ل ــم ي ـكــن يـسـتـطـيــع اشـتـمــام
رائحة الفقر والبطالة املتفشية في بلده
ّ
مـنــذ اغـتـصــابــه الـسـلـطــة ،وع ـنــدمــا حــل
كورونا ،ظهر الزعيم على التلفاز ليقول
لشعبه« :أرأيـتــم أنكم ظلمتموني ..لقد
ً
عشرات
مصابا بهذا املــرض
كنت
منذ ً
ّ
السنوات ،بدليل أنني ال أشــم شيئا»...
وقــد ّ
صدقه الجميع وشـعــروا بالذنب،
بمن فيهم املراقبون ومنظمات حقوق
اإلنسان الدولية.
لـ ـك ــن ح ـ ــن بـ ـ ـ ــدأت جـ ـث ــث املـ ـع ــارض ــن
واملـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن لـ ـنـ ـظ ــام ح ـك ـم ــه ت ـمــأ
الشوارع ،نسي الجميع مرض الزعيم،
وراحوا ّ
يوجهون إليه انتقادات حادة،
وق ــال ــوا ه ــل م ــن امل ـع ـقــول أن ال يسمع
الــزعـيــم بـمــا يـفـعــل عـسـكــره بالشعب؟
غير أن الزعيم فاجأ الجميع بخطاب
آخــر على التلفاز ،قــال فيه إن فيروس
كـ ــورونـ ــا ت ـ ـحـ ـ ّـور فـ ــي جـ ـس ــده وأفـ ـق ــده
حاسة السمع.
ّ
ش ــك ــك ب ـع ـض ـهــم ب ـص ـحــة ه ـ ــذا ال ــزع ــم،
وقـ ــالـ ــوا إذا ك ـ ــان ل ــم ي ـس ـمــع ف ـه ــل مــن
امل ـع ـق ــول أن ـ ــه ل ــم ي ـ ـ َـر املـ ـ ـج ـ ــازر ،ف ـخــرج
ال ــزعـ ـي ــم ب ـخ ـط ــاب ث ــال ــث ق ـ ــال ف ـي ــه إن
ً
الفيروس ّ
مجددا وأفقده ّ
حاسة
تحور
الـنـظــر ..وعـلــى الـشـعــب أن يـعـتــذر منه
على «سوء الظن».

ترامب يشجع ذا القرنين لمكاسبه الشخصية (الجريدة الكويتية)

مضحكات عربية

كمامات كورونا في األردن (رأفت الخطيب ،فيسبوك)

اللجنة الدستورية السورية وأشباهها (علي فرزات ،فيسبوك)

مترجم جانسين

مابين عام الضربات وعام الجرعات (موفق قات ،تلفزيون سورية)

ترامب مختطف أميركا (إسماعيل حماد ،تويتر)

(توم جانسين ،كيغل كارتونز)

كوميك
أميري
الطيور!
(ماجد أميري  ،كارتون موفمنت)

أوهام محمود عباس كأوهام ترامب (محمود عباس ،فيسبوك)

