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باسل طلوزي

لم  الزعيم  أن مخصصات  الــواضــح  مــن 
تعد تكفيه، خصوًصا في ظل »التطوير« 
القصر  الــلــذيــن شهدهما  و«الــتــحــديــث« 
ــة »ثــــــــورة«  ــبــ ــــرورة مــــواكــ ــــضــ مــــــؤخــــــًرا، لــ
التكنولوجيا، وفق ما يأمر به فخامته، 
دوًمــا، فقد كان يردد باستمرار، أنه من 
أنــصــار »املــعــاصــرة« و«الــحــداثــة«، على 
الرغم من أن هذه املصطلحات ال تتعدى 
بـــاب الــقــصــر، وال تــتــرجــم إال فــي حــدود 

القصر.
تــغــيــيــر  ــراء  ــ ــإجــ ــ بــ أوعــــــــز  فـــخـــامـــتـــه،  وألن 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــره، وإدخــــــــــال »الـ ــ ــــصـ ــل عـــلـــى قـ ــامــ كــ
بالروبوتات،  واالستعانة  االصطناعي«، 
وتحريك كل شي »عــن بعد«، فقد عجزت 
مــيــزانــيــة الــقــصــر، عــلــى ضــخــامــتــهــا، عن 
ــّد من  تــلــبــيــة هــــذه املــتــطــلــبــات، فـــكـــان ال بــ
 عـــاجـــل، وهــــو مـــا جــــادت به 

ّ
اجـــتـــراح حــــل

الــذي بــات يقرأ في  قريحة الزعيم نفسه، 
ــرة، مــصــطــلــحــات ضــريــبــيــة  ــيــ ــة األخــ ــ اآلونــ
لفتت انتباهه، ألنها تجيء مغلفة بإطار 
ناعم، على غرار »قرش التعليم«، و«قرش 
ــــرش األيـــــتـــــام«. املــــهــــم، راح  ــ ــريـــــف«، و«قـ ــ الـ
فخامته يفكر باستحداث ضريبة جديدة. 
ــّكــــر بــــدايــــة أن يــجــعــلــهــا بــــاســــم »قــــرش  فــ
الفكرة،  نبذ  ما  أنه سرعان  الزعيم«، غير 
الكبير بني عظمته وضآلة  للتنافر  نظًرا 
ــقــــرش، فـــاخـــتـــار اقـــتـــطـــاع ضــريــبــة غير  الــ
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 
ــم بـــأكـــوام  ــيـ ــيــــوم الـــتـــالـــي، فـــوجـــئ الـــزعـ الــ
النفايات تحيط بالقصر، وبخزينة الدولة 
ــة تـــمـــاًمـــا، ألن املــعــنــيــني بــالــتــنــفــيــذ،  ــارغـ فـ
للزعيم  »النفايات  معكوًسا:  األمــر  تلقوا 

والقرش للشعب«.

مــا إن تــوالــت أخــبــار االنــقــاب العسكري فــي الــســودان، 
حتى ضــج اإلعـــام ومــعــه ســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
بأخباره بالرغم من قطع اإلنترنت. رسامو الكاريكاتير 
السودانيون أبدعوا ورسموا العديد من الرسومات الكاريكاتيرية 
الرافضة لانقاب العسكري، هذا إلى جانب العديد من الصور 
التواصل  الــتــي حفلت بها منصات  واملــمــيــزة  املــركــبــة  الــســاخــرة 
االجــتــمــاعــي رفــضــا النـــقـــاب الـــبـــرهـــان. إلــيــكــم غــيــضــا مـــن فيض 

الكاريكاتير السوداني النابذ لانقاب.
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