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أبيض وأسوأ

هتّاف رغم أنفه
باسل طلوزي

نتناول التطبيقات كحبوب المخدرات (رودريغو ديماتوس)

إدمان
الهواتف
الذكية

لم يعد فــرج قـ ً
ـادرا على النوم بسبب
ه ـتــاف ال ــرج ــل ال ــواق ــف عـلــى ناصية
ال ـ ـشـ ــارع ،ال ـ ــذي م ــا زال ي ـص ـيــح منذ
أعـ ـ ــوام« :ي ـع ـيــش ال ــزع ـي ــم» ،ف ـقــد علق
ال ـ ِـهـ ـت ــاف فـ ــي ح ـن ـج ــرت ــه ك ـم ــا يـعـلــق
منبه السيارات القديمة بسبب طول
تكراره ،فقد عرف عنه أنه لم يكن يدع
مناسبة إال ويهتف للزعيم ،إلــى أن
ح ــدث ذات م ــرة أن ال ـه ـتــاف عـلــق في
حنجرته ولم يعد يستطيع التوقف.
وال ـ ــورط ـ ــة الـ ـت ــي وج ـ ــد أه ـ ــل امل ــدي ـن ــة
أنفسهم فيها ،أن ال أحــد كــان يجرؤ
ّ
على إسكات هذا الهتاف كي ال يتهم
بــأنــه متآمر على الــزعـيــم ،بمن فيهم
األطباء الذين تفادوا التورط في هذه
املغامرة الخطرة ،فتركوه يهتف.
ٌّ
ح ـ ــل واح ـ ـ ــد ف ـق ــط ت ــوص ــل إلـ ـي ــه أه ــل
ً
ّ
املــديـنــة لـتـفــادي ال ـضــوضــاء جــزئــيــا،
فقد اتفقوا في ما بينهم على تبادل
ّ
ًّ
دوري ـ ـ ـ ـ ــا،
«ال ـ ـه ـ ــت ـ ــاف» ب ـ ــن األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء
بحيث ينقل الرجل من ّ
حي إلى آخر
بــال ـت ـســاوي ،ك ــي يستطيع اآلخ ــرون
الـنــوم .لكن يـبــدو أنـهــم فــي هــذه املــرة
ّ
نسوا أو ّ
تعمدوا نسيان الهتاف في
ّ
الحي الذي يقطنه فرج.
ّأمــا فــرج الــذي لــم يستطع الـنــوم تلك
ال ـل ـي ـل ــة ،فـ ـق ــد ج ـ ـ ــاءه خ ــاط ــر غ ــري ــب:
«مـ ــا دام ج ـح ــا أول ـ ــى ب ـل ـحــم ث ـ ــوره»،
ّ
ف ــاألج ــدى ،إذن ،نـقــل «ال ـه ــت ــاف» إلــى
بــاب قصر الزعيم وليهتف لــه هناك
صباح مساء.
في ما بعد ،تداول الناس نبأ انتحار
الزعيم ال ــذي لــم تطاوعه نفسه على
إسكات صــوت يعشقه ..لكن املشكلة
أن الزعيم مات والرجل ما زال يهتف:
«يعيش الزعيم».

الهاتف نبتة شيطانية تصيد البشر (ميكائيل شفكجي)

لعله مــرض العصر األكـثــر انتشارًا واألكثر
ً
إهـ ـم ــاال ،أب ـص ــار الـبـشــر شــاخـصــة لـســاعــات
طويلة على شاشات الهواتف الذكية الصغيرة
املـكـتـظــة بــأي ـقــونــات ال ـع ـمــل والـتـسـلـيــة وس ــواه ــا من
املالهي ،أبصار مشغولة عن كل محيطها االجتماعي
وم ـس ـت ـل ـبــة ب ــال ـك ــام ــل إل ـ ــى ع ــال ــم افـ ـت ــراض ــي ذي لــب
استهالكي يجذب الجميع شيبا وشبانا وأطفاال إلى
حبائل اإلدمان الرقمي.

حتى الرضع يرضعون تطبيقات رقمية! (أومار بيريس)

أيقونات الهاتف وشم تصعب إزالته من حياتنا (رامون يانيز)

مضحكات عربية

سيف اإلسالم يشابه أباه المهرج (لؤي حازم ،شبكة حدود)

أي اتفاق حدث في السودان؟! (سارة قائد ،فيسبوك)

كاريكاتير مترجم

الغالء وحش قاتل في اليمن (رشاد السامعي ،تويتر)

ستار يسدل على الراحلة سهير البابلي (أحمد قاعود ،تويتر)
(أموريم ،كارتون موفمنت)

اليوم
العالمي
للتلفزيون
شريط
فالديمير خاخانوف
كارتون موفمنت

ما تبقى من سورية األسد! (عمار آغا قلعة ،تويتر)

