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باسل طلوزي

ال ُيعَرف عن الزعيم أنه أخذ أي مصيبة 
اليوم،  قبل  الجد  محمل  على  »وطنية« 
فقد مــّر البلد بــكــوارث أعتى وأبــلــى من 
 فـــي جــســده 

ّ
الــــكــــورونــــا، لــكــنــهــا لـــم تـــهـــز

ــــدة، غــيــر أن الــدهــشــة عقدت  شــعــرة واحـ
ألسنة الجميع حني رأوا الزعيم مسكونًا 
ــتـــى أخـــمـــص  ــاجـــس هــــــذا الـــــوبـــــاء حـ ــهـ بـ
قــدمــيــه. لـــم يــكــتــِف الــزعــيــم بـــاإلجـــراءات 
انتشار  مــن  للحّد  املــعــتــادة  االحــتــرازيــة 
الــوبــاء )فــي الــواقــع لــم يعجبه مصطلح 
ــان يــبــحــث عــن  ــ ــّد« أســــاســــًا، بــــل كـ ــ ــحـ ــ »الـ
مصطلح أبــلــغ دقـــة، فــاخــتــار »اإلبــــادة«، 
التي يشتهر بها(، ولم يعد يتحدث إال 
ــادة« لــتــجــاوز املحنة.  ــ عــن ضـــرورة »اإلبـ
كل  يتابع  للغاية،  الزعيم محمومًا  كان 
صغيرة وكبيرة عن تحركات الفيروس، 
 ارتفاع، تقفز 

ّ
وأعداد املصابني، ومع كل

ــه، فــيــأمــر بــتــوســيــع  ــديـ ــة الـــحـــّمـــى لـ درجـــ
منشآت العزل، وسط ترحيب عميق من 
قبل الشعب الــذي رأى في هذا الحرص 
القيادة  مــن  عـــادّي  غير  اهتمامًا  البالغ 

بالشعب »الحبيب«. 
األولــى  للمرة  الزعيم،  استطاع  عمومًا، 
يبيد هذا  أن  الطويل،  تاريخ حكمه  في 
الــفــيــروس فــي بــلــده، بــاعــتــراف الجميع، 
ومــراقــبــون  دولــيــة  منظمات  فيهم  بــمــن 
ــدون، اســـــتـــــهـــــواهـــــم مـــصـــطـــلـــح  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
»اإلبــــادة« بوصفه حــربــًا ضــروســًا على 
ــد مــــهــــددات الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة، على  أحــ
الـــرغـــم مـــن أنــهــم ال يــعــلــمــون أن الــزعــيــم 
ــان يــبــيــد الـــفـــيـــروس وصـــاحـــبـــه مــعــًا.  ــ كـ
الــكــامــن وراء هـــذه السابقة  الــلــغــز  ــا  وأّمــ
بشعبه،  الزعيم  اهتمام  فــي  التاريخية 
فـــا يــعــرفــهــا غــيــر الــزعــيــم نــفــســه، الـــذي 
قرأ أخيرًا كتابًا بعنوان: »ماذا لو كانت 

الحرية فيروسًا؟«.

ما زالت جائحة كورونا العاملية تطغى على كل األحداث، 
ويوما بعد يوم تــزداد أعــداد الوفيات واإلصــابــات حول 
العالم، ويزداد املشهد قتامة وبؤسًا، ولعل مهمة رسامي 
النهاية  في  لكنهم  الكاريكاتير ستصير أصعب في وضع كهذا، 
سيجدون متسعًا البتسامة وسط هذه الجائحة العابسة في وجه 
البشر. إليكم بعضًا من املضحك املبكي في هذه الباقة الكورونية 

الكاريكاتيرية.
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