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أبيض وأسوأ

قرش الزعيم
باسل طلوزي

موكب االنقالبيين يسير نحو القصر (عمر دفع اهلل/تويتر)

انقالب
السودان

الشعب السوداني يرفض الردة والعودة لحكم العسكر (بشرى/تويتر)

مــا إن تــوالــت أخـبــار االن ـقــاب العسكري فــي ال ـســودان،
حتى ضــج اإلع ــام ومـعــه ســائــل الـتــواصــل االجتماعي
بأخباره بالرغم من قطع اإلنترنت .رسامو الكاريكاتير
السودانيون أبدعوا ورسموا العديد من الرسومات الكاريكاتيرية
الرافضة لالنقالب العسكري ،هذا إلى جانب العديد من الصور
الـســاخــرة املــركـبــة واملـمـيــزة الـتــي حفلت بها منصات التواصل
االج ـت ـمــاعــي رف ـضــا الن ـق ــاب ال ـب ــره ــان .إلـيـكــم غـيـضــا م ــن فيض
الكاريكاتير السوداني النابذ لالنقالب.

صرخة مدنية سلمية أقوى من سالح العسكر (خبيب عبدالرحيم/تويتر)

مــن الــواضــح أن مخصصات الزعيم لم
ً
خصوصا في ظل «التطوير»
تعد تكفيه،
و»الـتـحــديــث» الـلــذيــن شهدهما القصر
مـ ـ ــؤخـ ـ ـ ًـرا ،ل ـ ـض ـ ــرورة م ــواكـ ـب ــة «ثـ ـ ـ ــورة»
التكنولوجيا ،وفق ما يأمر به فخامته،
ً
دومــا ،فقد كان يردد باستمرار ،أنه من
أنـصــار «امل ـعــاصــرة» و»ال ـحــداثــة» ،على
الرغم من أن هذه املصطلحات ال تتعدى
ب ــاب الـقـصــر ،وال تـتــرجــم إال فــي حــدود
القصر.
وألن فـ ـخ ــامـ ـت ــه ،أوعـ ـ ـ ــز ب ـ ــإج ـ ــراء تـغـيـيــر
ك ــام ــل عـ ـل ــى ق ـ ـصـ ــره ،وإدخـ ـ ـ ـ ــال «الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي» ،واالستعانة بالروبوتات،
وتحريك كل شي «عــن بعد» ،فقد عجزت
م ـيــزان ـيــة ال ـق ـصــر ،ع ـلــى ضـخــامـتـهــا ،عن
تـلـبـيــة ه ــذه امل ـت ـط ـل ـبــات ،ف ـك ــان ال ب ـ ّـد من
ّ
اج ـت ــراح ح ــل ع ــاج ــل ،وه ــو م ــا جـ ــادت به
قريحة الزعيم نفسه ،الــذي بــات يقرأ في
اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،مـصـطـلـحــات ضــريـبـيــة
لفتت انتباهه ،ألنها تجيء مغلفة بإطار
ناعم ،على غرار «قرش التعليم» ،و»قرش
الـ ــريـ ــف» ،و»ق ـ ــرش األيـ ـ ـت ـ ــام» .املـ ـه ــم ،راح
فخامته يفكر باستحداث ضريبة جديدة.
ّ
ف ــك ــر بـ ــدايـ ــة أن ي ـج ـع ـل ـهــا ب ــاس ــم «قـ ــرش
الزعيم» ،غير أنه سرعان ما نبذ الفكرة،
ً
نظرا للتنافر الكبير بني عظمته وضآلة
الـ ـق ــرش ،ف ــاخ ـت ــار اق ـت ـط ــاع ضــري ـبــة غير
مباشرة ،باسم «قرش النفايات» ،وابتسم
بسخرية حني خطرت املعادلة في ذهنه:
«النفايات للشعب والقرش للزعيم» .وأمر
بسرعة التنفيذ؛ ألن أوضاع القصر مقلقة
و»لم تعد تحتمل التسويف» .في صباح
الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ف ــوج ــئ ال ــزع ـي ــم ب ــأك ــوام
النفايات تحيط بالقصر ،وبخزينة الدولة
ف ــارغ ــة ت ـم ـ ً
ـام ــا ،ألن امل ـع ـن ـيــن بــالـتـنـفـيــذ،
ً
تلقوا األمــر معكوسا« :النفايات للزعيم
والقرش للشعب».

العسكر يطعنون شباب الثورة (خالد ود البيه/فيسبوك)

مضحكات عربية

متاهة االنتخابات الرئاسية الليبية (خيري الشريف/فيسبوك)

«الفرعون» محمد صالح يتألق (زيزو كارتون/تويتر)

كاريكاتير مترجم

المواطن اليمني وحواجز الغذاء والوقود
(رشاد السامعي/فيسبوك)

االحتالل اإلسرائيلي يقمع قاطفي الزيتون
(محمود عباس/فيسبوك)
(رينر هشفيلد/كيغل كارتونز)

األطفال
وألعاب الفيديو
شريط
(مهناز يزداني /كارتون
موفمنت)

األسرى الفلسطينيون في عزلتهم (محمد سباعنة/فيسبوك)

