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باسل طلوزي

حتى اآلن ال يعرف الزعيم العربّي سبب 
الـــذي أصــابــه فــي األيـــام املاضية.  األرق 
صار نومه صعًبا للغاية، على الرغم من 
أن األمـــن »مــســتــتــب«، وعــرشــه محصن، 
وشـــعـــبـــه مــســتــكــن كــــعــــادتــــه، لـــكـــن هـــذا 
والغريب  مــزايــلــتــه.  رفــض  اللعن  األرق 
أنــه كــان يستيقظ على نحو متكرر في 
الليلة الــواحــدة مئات املـــرات.. ولــم تفلح 
مــعــه ســائــر املــســّكــنــات واملـــخـــدرات التي 

تناولها. 
ا من استشارة طبيبه  عندها لم يجد بًدّ
أن  الــنــوم. غير  الــخــاص ملساعدته على 
ا أو  الطبيب الذي لم يترك فحًصا جسدًيّ
ا إال وأجــراه للزعيم، لم يستطع  مخبرًيّ
تشخيص ســبــب أرقــــه، فــلــم يــكــن أمــامــه 
مفّر من دراســة الحالة النفسية للزعيم 
وإن لم يخبره ذلــك صــراحــة، ألنــه يدرك 

العاقبة جيًدا.
الزعيم  بعد دراســة كل املداخل ملفاتحة 

عن حالته، سأله الطبيب:
سيدي كم يوًما استمر معك األرق؟

11 يوًما بالضبط.
هل في وسعك أن تتذكر عدد املرات التي 

استيقظت فيها؟
بــالــطــبــع أيــهــا الــغــبــي. فـــي الـــيـــوم األول 
الــثــانــي 140  مـــرة، وفــي  استيقظت 200 
بــــن هــذيــن  يـــــتـــــراوح  ــان األرق  ــ كــ مـــــــرة. 

الرقمن عموًما. 
مرة   4000 فبلغ  اإلجمالي  املجموع  أمــا 

خالل األحد عشر يوًما.
وكيف كنت تستيقظ؟

بأن  أحــس  لكن كنت  بالضبط،  أدري  ال 
ا سقط على رأسي.

ً
ثمة صاروخ

 الطبيب رأسه مستغرًبا وهو يفرك 
ّ
 هز

شعره، فسأله الزعيم: ما الخطب؟
غــريــب يــا ســيــدي.. إنـــه عـــدد الــصــواريــخ 

نفسه الذي أطلق من غزة.

عــلــى قــلــة اهـــتـــمـــام وســـائـــل اإلعــــــالم الـــغـــربـــي بــنــتــائــج 
ــة الــــســــوريــــة األخـــــيـــــرة، إال أن  ــيـ ــرئـــاسـ االنـــتـــخـــابـــات الـ
الـــرســـامـــن الــســاخــريــن حــــول الــعــالــم لـــم يــفــوتــوا هــذه 
االنتخابات الكاريكاتيرية بنجمها األوحد وأرقامها الخيالية 
التي تكذب ذاتها ومهازلها األخرى. امللفت أن التركيز كان على 
الرئيس بشار األســد بوصفه دكتاتورًا دمويًا يفرض  شخص 
الكاريكاتير  من  باقة  إليكم  املزيفة،  الديمقراطية  بــرداء  نفسه 

العاملي ضاحكًا من انتخابات بشار األسد.
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