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كاريكاتير

أبيض وأسوأ

شخصي
ممثل
ّ
باسل طلوزي

بوريس يقرع األقداح ويحتفل مع فيروسات كورونا (آموريم)

حفالت
بوريس

ً
لــم يعر أحــد آذان ــا صاغية للزعيم وهو
يصرخ« :أيها األوغــاد أنــا لم أتنازل عن
الحكم ،ثمة سوء تفاهم» ،غير أن الورقة
التي تحمل توقيع التنازل كانت واضحة
ال لـبــس فـيـهــا ،ومــوقـعــة مــن قـبــل املمثل
الشخصي للزعيم ،الذي يدعى «فرج» .
كان الزعيم يكرر العبارة إياها بصراخ
أشبه بالخوار وهو يطرد خارج القصر،
بينما ك ــان ممثله الـشـخـصـ ّـي يبتسم،
ألن ــه ه ــو م ــن وق ــع ع ـلــى ورقـ ــة ال ـت ـنــازل،
نكاية بالزعيم الذي سامه سوء اإلذالل
منذ ّ
تم تعيينه في هذا املنصب الذي لم
ً
يكن يتوقعه يوما.
كان ً فرج محض مواطن ساذج ،ال يفهم
شيئا فــي أالعـيــب السياسة .تـقــدم ذات
ً
يـ ــوم بـطـلــب تـعـيـيـنــه م ـم ـثــا شـخـصـ ًّـيــا
ً
للزعيم حني قرأ إعالن الوظيفة منشورا،
ولم يكن يدرك أن «السذاجة» هي املعيار
املـطـلــوب لشغل الــوظـيـفــة ،إذ كــان يريد
ً
ً
الزعيم ممثل «مغفل» يدار بالريموت،
واملطلوب منه أن يؤدي بعض املهمات
«ال ـ ـق ـ ــذرة» ن ـي ــاب ــة عـ ـن ــه ،م ـث ــل ال ـتــوق ـيــع
ع ـل ــى أح ـ ـكـ ــام ال ـس ـج ــن واإلعـ ـ ـ ـ ــدام بـحــق
املـعــارضــن ،وقــوانــن األحـكــام العرفية،
وقـ ـم ــع الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وعـ ـن ــدم ــا ي ــواج ــه
الزعيم أدنى احتجاج ،سرعان ما ينحي
بالالئمة على «ممثله الشخصي» ،الذي
«أخطأ التقدير».
ك ــل ذل ــك أوغـ ــر ص ــدر ف ــرج ع ـلــى تــوقـيــع
كتاب التنازل عــن الحكم باسم الزعيم
الــذي يطرد اآلن صــاغـ ًـرا خــارج القصر،
غير أن الطرد سرعان ما تطور إلى حمل
الزعيم إلى القبر ًّ
حيا عندما قرر «املمثل
ً
الشخصي» له أن ينتحر مبتسما.
غير أن الطرد سرعان ما تطور إلى حمل
الزعيم إلى القبر ًّ
حيا عندما قرر «املمثل
ً
الشخصي» له أن ينتحر مبتسما.

بوريس كائن الحفالت ذو الرأس الرغوي (تاييرد رويادز)

يعيش رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون أسوأ
أيـ ــام ح ـك ـمــه ،ب ـعــد تـكـشــف ع ــدة ف ـضــائــح ع ــن ع ــدم ال ـتــزامــه
وطاقمه الحكومي في  10داونينغ ستريت بما فرضوه على
الشعب البريطاني من قيود صارمة تمنع التجمعات واالحتفاالت
بسبب وبــاء كورونا ،مستشاروه أقاموا الحفالت السرية والليالي
املــاح ،فيما الشعب مسجون مقيد بقوانني الحظر ،إليكم بوريس
كما بدا في لوحات الرسامني الساخرين ( .كارتون موفمنت)

يدعو اإلنكليز للتباعد من وسط حفلته (ماريان كمنسكي)

بوريس الثمل المحتفل بكمامة وقبعة (لوك دوتشمخر)

مضحكات عربية

النقب الصامد في وجه االحتالل (أحمد قدورة/فيسبوك)

العالم تسيره جائحة كورونا (أمين الحبارة/تويتر)

كاريكاتير مترجم

أخوة الفقر في مصر (أنور جبر/المصري اليوم)

الميزانية في الكويت (الجريدة الكويتية)
(ديف غرانلوند/كيغل كارتونز)

حياتنا
مع كورونا
شريط
(جون كول/كيغل كارتونز)

الطالب ولجان التخطيط للمدارس (محمود الرفاعي/فيسبوك)

