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باسل طلوزي

ــمـــــار يــشــكــل  لــــــم يــــكــــن »مـــــــوقـــــــف« الـــــحـــ
ــرج قـــبـــل مــــــدة، فـــغـــالـــًبـــا مــا  ــفـ مــعــضــلــة لـ
كــــان يـــــدّس الـــحـــمـــار بــجــانــب الــحــاويــة 
الـــتـــي يـــريـــد نــبــشــهــا بــســهــولــة، قــيــاًســا 
عــلــى حــجــم حــمــاره الــضــئــيــل مــن جهة، 
إلـــى  قـــيـــاًســـا  كـــثـــيـــرة  وألن »املــــــواقــــــف« 
عـــدد الــســيــارات املــركــونــة عــلــى جــوانــب 
الـــشـــوارع، غــيــر أن األحــــوال تــغــيــرت مع 
ــارات، الـــتـــي بــاتــت  ــيــ ــداد الــــســ ــ ــ تـــفـــاقـــم أعـ
تــحــتــاج إلـــى مــواقــف أزيـــد مــن الــســابــق، 
ــة  ــن أزمــ ا مــ فـــأصـــبـــح حـــمـــار فـــــرج جـــــــزًء

»املواقف« العامة في البلد.
وألنـــه محض حــمــار فــي نظر أصحاب 
ــا لــيــكــون  ــًحـ ــبــــات، فـــقـــد كـــــان مـــرشـ ــركــ املــ
الضحية األولى في نظرهم، على الرغم 
مـــن أن الـــحـــمـــار يــشــكــل لــصــاحــبــه فــرج 
معركة وجود وحياة، فهو الكائن الذي 
ــا فــي حــمــل خــردواتــه  كــلــًيّ يعتمد عليه 
وما تجود عليه الحاويات من »كنوز« 
ــيـــد الـــحـــيـــاة يـــوًمـــا  ــلـــى قـ فــــي إبـــقـــائـــه عـ
ا. وكثيًرا ما كانت تــدور معارك  إضافًيّ
لــفــظــيــة بــيــنــه وبــــن أصـــحـــاب املــركــبــات 
الذين يطالبونه بإبعاد الحمار وإخالء 
مــكــان الصــطــفــاف ســيــاراتــهــم، غــيــر أن 
ا على »موقفه«، ال تزعزعه 

ً
فرج ظل ثابت

شتيمة أو صفعة.
ظلت األمور تسير على هذا النحو بن 
فــرج وحــمــاره مــن جهة، وبــن أصحاب 
املــركــبــات عــلــى الــطــرف املــقــابــل، إلـــى أن 
احــتــدم الــصــراع ذات يـــوم، عــنــدمــا عــزم 
صاحب مركبة ماكر على اإليقاع بفرج، 
فــقــال لـــه إن مــوقــف الــحــمــار مخصص 
ــظـــن حــــمــــارك أهــــــم مــن  ــل تـ ــهـ لـــلـــزعـــيـــم فـ

الزعيم؟
لـــم يـــتـــردد فــــرج بـــاإلجـــابـــة، ولــــم يــتــردد 
ــة إلــى  ــابــ الـــســـائـــق املـــاكـــر فـــي نــقــل اإلجــ

»أصحاب االختصاص«.

باتت حــوادث إطــالق النار في أميركا شيئًا مكررًا في 
نشرات األخبار، حيث تشهد األماكن العامة، كاملدارس 
ومراكز التسوق في الواليات املتحدة، وحتى الشوارع 
واملقاهي، عمليات إطالق نار متكررة، يذهب ضحيتها عشرات 
اآلالف سنويًا. وينقسم األميركيون ويختلفون في أسباب هذه 
الظاهرة وكيفية محاربتها. إليكم هنا باقة من الرسومات حول 

حوادث إطالق النار في أميركا.

أميركا 
في 
بيت النار

مضحكات عربية

موقف الحمار

)محمد سباعنة، فيسبوك(

حوادث 
القطارات 
في مصر

حفالت اإلفطار الجماعية وكورونا )دعاء العدل، تويتر(

األندية األوروبية تجمع الماليين وال تكترث للدوريات )رسم غير موقع، تويتر(

الفساد كالجراد في األردن )موقع الحدود، تويتر(حتى الشيطان ال يحتمل مسلسالت رمضان الهابطة )ميثم ، تويتر(

الصيام في مصر )عبداهلل، تويتر(
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استخدام األسلحة وباء أميركي كالكورونا )روب روجرز، فيسبوك(

أميركا تحت رحمة مهووس يحمل السالح )فيتور نفيس، كارتون موفمنت(أميركا مرسومة بتوابيت ضحايا حوادث السالح )بيل داي، كيغل كارتونز(

الرجاء ارتداء الكمامة وسترة واقية من الرصاص )جيف كتبرا، كيغل كارتونز(

مترجم فالديمير

)فالديمير كازفنسكي، كيغل كارتونز(


