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باسل طلوزي

»ثــوابــتــنــا راســـخـــة ال تـــتـــغـــيـــر..«.. عــبــارة 
الزمة في خواتيم خطب الزعيم يحفظها 
الشعب عن ظهر قلب إلى حّد أن بعضهم 
صار يذّكر الزعيم بها إن حدث ونسيها 
مــــرة، ولـــم يــكــن أحـــد مــســتــعــدًا للمجازفة 
بحياته، فيسأله عن طبيعة هذه املبادئ 
الرغم من  التي ال تتغير، على  والثوابت 

مرور عقود طويلة على حكمه.
فــرج فعلها.  ُيــدعــى  مــتــهــّورًا  لكن مواطنًا 
حدث ذلك، بالطبع، بعد أن كتب وصيته، 
وودع أهـــلـــه ومـــعـــارفـــه، ومـــضـــى لــيــؤدي 
واجبه »الوطنّي« املعتاد لحضور خطاب 
العاصمة؛  ميدان  في  األسبوعّي  الزعيم 

»الخيانة العظمى«. خشية اتهامه بـ
 قــبــيــل انــتــهــاء 

ً
آنــــــذاك تـــــردد فــــرج طـــويـــا

الـــخـــطـــاب، وضـــــرب أخـــمـــاســـًا بـــأســـداس، 
عــزم عليه، غير  عّما  يتراجع  أن  وأوشـــك 
أنــه لم يــدِر كيف وقــف بني الحشود بعد 
الــتــي تلت  التصفيق  عــاصــفــة  انــتــهــت  أن 
الزعيم: »ليت فخامتكم  الخطاب، ليسأل 
تــوضــحــون لــنــا مــا هــي ثــوابــتــنــا الــتــي ال 

تتغير«.
سقوط  بانتظار  بغتة  الــحــشــود  وجــمــت 
فــــرج مــضــرجــًا بـــدمـــائـــه، لــكــنــهــم بــوغــتــوا 
يبتسم،  الــزعــيــم  وجــــدوا  عــنــدمــا  جميعًا، 
وهـــو يــجــيــب: »شــكــرًا أيــهــا املـــواطـــن، فقد 
كــنــت أنــتــظــر أحــــدًا يــســألــنــي هـــذا الــســؤال 
أن أسألك ســؤااًل:  أوّد  املقابل،  املهم. وفي 

هل رأيت زعيمًا غيري طوال حياتك؟«.
ــاب: »ال يا  علت الــدهــشــة وجــه فـــرج، وأجــ

سيدي«.
اتــســعــت ابــتــســامــة الــزعــيــم بــحــجــم مــكــّب 
تتغير  ال  ثوابتنا  »إذًا،  وأردف:  نفايات، 
كــمــا تــــرى أيــهــا املـــواطـــن الـــعـــزيـــز.. ألــيــس 

كذلك؟«.
لـــم يــســتــطــع فــــرج أن يــجــيــب، فــقــد دّوت 

عاصفة التصفيق مرة أخرى.

كـــانـــت لـــحـــادث جـــنـــوح ســفــيــنــة الــشــحــن »إيــفــرغــيــفــن« 
فــي قــنــاة الــســويــس ردود فعل كــثــيــرة، وآثــــار سياسية 
الــعــالــم، بينها كانت  واقــتــصــاديــة، مــن مختلف أنــحــاء 
آراء الــســاخــريــن فــي أكــثــر مــن بــلــد وفـــي أكــثــر مــن مــســتــوى، فقد 
حفلت منصات التواصل عامليًا بالعديد من الصور والتعليقات 
الساخرة، وكان لرسامي الكاريكاتير أيضا نصيب في تناول هذا 
الحادث البحري النادر، إليكم هنا غيضا من فيض كاريكاتيري 

حول سفينة السويس العالقة.
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