26

كاريكاتير

الخميس  27يناير /كانون الثاني  2022م  24جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2705السنة الثامنة
Thursday 27 January 2022

أبيض وأسوأ

قصر الشعب
باسل طلوزي

نحن استهالكيون بدائيون مع أمازون (أليكس شانغ ،كارتون موفمنت)

عصر
االستهالك

لـ ــم ي ـك ــن م ـس ـت ـغ ـ ً
ـرب ــا أن ت ـخ ـلــو ال ـخ ـطــة
ال ـس ـنــويــة لـلـتـطــويــر وال ـت ـحــديــث ســوى
مــن بـنــد واح ــد ف ـقــط :ب ـنــاء قـصــر جديد
للزعيم يسمى «قصر الشعب» .والحال
أن هــذا البند جــاء بضغط غير مباشر
م ــن الــزع ـيــم نـفـســه ،ألن ــه ب ــدأ يـشـعــر في
اآلونة األخيرة بالسأم ،ولم تعد تدهشه
سلسلة قصوره التي رأى أنها أصبحت
ّ
«دق ــة قــدي ـمــة» ،ول ــذا فــكــر بــأنــه آن أوان
«التجديد والتطوير» ،ولو بإنشاء قصر
ً
اتساعا ورفاهية.
جديد أزيد
غـ ـي ــر أن أفـ ـ ـك ـ ــار الـ ــزع ـ ـيـ ــم ال ـت ـح ــدي ـث ـي ــة
اصطدمت بموازنة الدولة الهشة ،التي
بالكاد تكفي إلدارة املرافق األساسية،
ً
غضبا
ولــربـمــا يثير بـنــاء قصر جــديــد
شـ ـعـ ـب ـ ًّـي ــا ي ـ ـخـ ــرج عـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،فـمــا
كـ ــان م ــن ال ــزع ـي ــم غ ـيــر أن خـ ــرج بـفـكــرة
«ق ـص ــر ال ـش ـع ــب» ،وفـ ــي ذه ـن ــه أن مـثــل
ه ـ ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـي ــة ك ـف ـي ـل ــة ب ــام ـت ـص ــاص
أي غ ـ ـضـ ــب ش ـ ـع ـ ـبـ ـ ّـي ع ـ ـل ـ ـيـ ــه؛ إذ ك ـيــف
يغضب الشعب من بناء قصر باسمه؟
ً
ل ــم ي ـن ـش ـغــل ف ـك ــر ال ــزعـ ـي ــم ط ــوي ــا فـقــد
أم ــر ب ـب ـنــاء ال ـق ـصــر ،بـمـصــاحـبــة حملة
ترويجية ال تخلو من عبارات عاطفية
ً
أساسا
تشير إلى أن هذا القصر أنشئ
لـ ـخ ــدم ــة الـ ـشـ ـع ــب ،وق ـ ـضـ ــاء م ـصــال ـحــه
وحــوائ ـجــه ،وسـتـكــون أبــوابــه مفتوحة
على الدوام للشعب.
أمــا الشعب الــذي كــان يستمع إلــى هذه
الحملة التي تطحن أذنيه صباح مساء
ع ــن «ق ـصــر ال ـش ـع ــب» ،ف ـقــد ات ـخــذ قـ ـ ً
ـرارا
جـمــاعـ ًّـيــا غـيــر مـبــرمــج؛ إذ حــاملــا انتهى
بناء القصر وهيأ الزعيم نفسه لالنتقال
إل ـيــه ،فــوجــئ بـحـشــود الـشـعــب الغفيرة
تـحـمــل أمـتـعـتـهــا وتـسـبـقــه لــإقــامــة في
«قصرها» على اعتبار أنه باسمها.

سالل التسوق تستهلك موارد الطبيعة (رينر آرت ،ذات المصدر)

ينزع عاملنا الحديث أكثر فأكثر إلى نظام اجتماعي
واقـ ـتـ ـص ــادي ي ـج ـبــر ال ـب ـش ــر ع ـل ــى شـ ـ ــراء ال ـب ـضــائــع
والـخــدمــات بكميات أكبر مما يحتاجون ،وخاصة
في ظل جائحة كورونا وعوملة الشركات صار البشر يشترون
أكثر وأكثر من أي وقت مضى ،وصارت ثقافة االستهالك هي
الثقافة املسيطرة عامليًا مع تطور أدوات اإلنتاج والتسويق
وال ـشــراء والـتــوصـيــل اإللـكـتــرونـيــة .إليكم بــاقــة مــن رســومــات
ساخطة على ثقافة االستهالك ،رافضة لسجن البشرية في
وسم الباركود.

المستهلك سجين يتسلى بالباركود (إنريكو برتشيولي ،ذات المصدر)

المستهلك وعبودية االستهالك (أليكس شانغ ،ذات المصدر)

مضحكات عربية

التجمعات وانتشار وباء كورونا (الراية القطرية)

رحيل الشيخ األيقونة سليمان الهذالين (مو قاسم ،فيسبوك)

كاريكاتير مترجم

التوزيع العادل في مصر (دعاء العدل ،المصري اليوم)

جدة ،عروس البحر تعاني (عبداهلل جابر ،تويتر)
(غاتيس سلوكا ،كيغل كارتونز)
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ماريان كمنسكي،
كارتون موفمنت

كيف نجتث الفساد؟ (محمد قجوم ،فيسبوك)

