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أبيض وأسوأ

موقف الحمار
باسل طلوزي

استخدام األسلحة وباء أميركي كالكورونا (روب روجرز ،فيسبوك)

أميركا
في
بيت النار

لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن «م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــار ي ـش ـكــل
م ـع ـض ـلــة لـ ـف ــرج ق ـب ــل مـ ـ ــدة ،ف ـغ ــال ـ ًـب ــا مــا
كـ ــان ي ـ ـ ّ
ـدس ال ـح ـم ــار ب ـجــانــب ال ـحــاويــة
ً
ال ـت ــي ي ــري ــد نـبـشـهــا ب ـس ـهــولــة ،ق ـيــاســا
عـلــى حـجــم ح ـمــاره الـضـئـيــل مــن جهة،
وألن «املـ ـ ــواقـ ـ ــف» ك ـث ـي ــرة قـ ـي ـ ً
ـاس ــا إل ــى
ع ــدد ال ـس ـيــارات املــركــونــة عـلــى جــوانــب
ال ـش ــوارع ،غـيــر أن األحـ ــوال تـغـيــرت مع
ت ـفــاقــم أع ـ ــداد الـ ـسـ ـي ــارات ،ال ـت ــي بــاتــت
تـحـتــاج إل ــى مــواقــف أزي ــد مــن الـســابــق،
ف ــأص ـب ــح حـ ـم ــار ف ـ ــرج ج ـ ـ ـ ً
ـزء ا م ــن أزم ــة
«املواقف» العامة في البلد.
وألن ــه محض حـمــار فــي نظر أصحاب
امل ــركـ ـب ــات ،ف ـق ــد ك ـ ــان م ــرش ـ ًـح ــا لـيـكــون
الضحية األولى في نظرهم ،على الرغم
م ــن أن ال ـح ـم ــار يـشـكــل ل ـصــاح ـبــه فــرج
معركة وجود وحياة ،فهو الكائن الذي
يعتمد عليه كـلـ ًّـيــا فــي حـمــل خــردواتــه
وما تجود عليه الحاويات من «كنوز»
فـ ــي إبـ ـق ــائ ــه ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ي ـ ً
ـوم ــا
ًّ
ً
وكثيرا ما كانت تــدور معارك
إضافيا.
لـفـظـيــة بـيـنــه وب ــن أص ـح ــاب املــرك ـبــات
الذين يطالبونه بإبعاد الحمار وإخالء
م ـكــان الص ـط ـفــاف س ـيــارات ـهــم ،غ ـيــر أن
ً
فرج ظل ثابتا على «موقفه» ،ال تزعزعه
شتيمة أو صفعة.
ظلت األمور تسير على هذا النحو بني
فــرج وحـمــاره مــن جهة ،وبــن أصحاب
املــرك ـبــات عـلــى ال ـطــرف امل ـقــابــل ،إل ــى أن
اح ـتــدم ال ـصــراع ذات ي ــوم ،عـنــدمــا عــزم
صاحب مركبة ماكر على اإليقاع بفرج،
ف ـقــال ل ــه إن مــوقــف ال ـح ـمــار مخصص
ل ـل ــزع ـي ــم ف ـه ــل ت ـظ ــن ح ـ ـمـ ــارك أهـ ـ ــم مــن
الزعيم؟
ل ــم ي ـت ــردد ف ــرج ب ــاإلج ــاب ــة ،ول ــم ي ـتــردد
ال ـس ــائ ــق امل ــاك ــر ف ــي ن ـقــل اإلج ــاب ــة إلــى
«أصحاب االختصاص».

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

باتت حــوادث إطــاق 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 مرسومة بتوابيت ضحايا حوادث السالح (بيل داي ،كيغل كارتونز)

أميركا تحت رحمة مهووس يحمل السالح (فيتور نفيس ،كارتون موفمنت)

مضحكات عربية

حتى الشيطان ال يحتمل مسلسالت رمضان الهابطة (ميثم  ،تويتر)

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

مترجم فالديمير

حفالت اإلفطار الجماعية وكورونا (دعاء العدل ،تويتر)

الصيام في مصر (عبداهلل ،تويتر)

(فالديمير كازفنسكي ،كيغل كارتونز)

حوادث
القطارات
في مصر
(محمد سباعنة ،فيسبوك)

الفساد كالجراد في األردن (موقع الحدود ،تويتر)

