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باسل طلوزي

لم يكن الزعيم في البداية يعير انتباًها 
لبرقيات التهنئة التي يبعثها لنظرائه 
اآلخــريــن مــن زعــمــاء الــعــالــم، خصوًصا 
ــا كــان  الـــعـــالـــم األول، وكـــثـــيـــًرا مـ ــمـــاء  زعـ
 إمضاءه على البرقية من دون أن 

ّ
يخط

يقرأها.
لكن حدث ذات يوم، أن عينه وقعت على 
الزعماء  أحــد  إلــى  موجهة  تهنئة  برقية 
بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية، 
التوقيع  قبل  قلمه(  )أعــنــي  قلبه  فتوقف 
الـــبـــرقـــيـــة  ــرأ  ــقــ يــ وراح  واحــــــــــدة،  بـــثـــانـــيـــة 
بامتعاض: »فخامة الرئيس .... يطيب لي 
وعن  عني  بالنيابة  لسيادتكم  أبعث  أن 
الــتــبــريــك والتهنئة  أيــــات  شــعــبــي أســمــى 
ــم بـــاالنـــتـــخـــابـــات  ــ ــــوزكـ بــثــقــة شــعــبــكــم وفـ
الــرئــاســيــة مـــدة أربــعــة أعــــوام مقبلة عبر 
 لديمقراطيتكم أن 

ً
صناديق االقتراع، آمال

تكون نبراًسا للعالم كله«.
اســـتـــشـــاط الـــزعـــيـــم غــضــًبــا عــنــدمــا فــرغ 
ــبــــارات  ــعــ ــــت تـــلـــك الــ ـ

ّ
ــل ــ ــن الـــــــقـــــــراءة، وظـ ــ مـ

ــالــــشــــرر عــلــى  ــردد كــ ــ ــتـ ــ ــي يــمــقــتــهــا تـ ــتــ الــ
اقــتــراع..  »انــتــخــابــات.. صناديق  لسانه: 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. أحــــــّس أنـــــه مــســتــهــدف، 
يعرف  ال  مثله  لطاغية  يستقيم  فكيف 
ا للسلطة غير االغتصاب بالقوة، 

ً
طريق

أن يهنئ رئيًسا منتخًبا؟
ــم اســـتـــدعـــاء  ــيـ ــزعـ الـ فــعــلــه  ــا  كـــــان أّول مــ
مــــوظــــف الــــبــــروتــــوكــــوالت املــــوكــــل إلــيــه 
ــنـــوع مـــن املـــهـــمـــات إلعــــدامــــه قبل  ــذا الـ هــ
اســتــجــوابــه، كــمــا يفعل عــــادة، لكنه آثــر 
الــردود التي يبعثها   عن 

ً
أن يسأله أوال

الزعماء الديمقراطيون على برقياته.
ارتبك املوظف وهو يتحسس عنقه، قبل 
األغلب ال نتلقى  أن يجيب: »نحن على 

ردوًدا يا سيدي، إال مرة واحدة فقط«.
سأل الزعيم بدهشة: »وماذا كان الرّد؟«.

- كلمتني فقط: )قليل حياء(.  

ــيـــو بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــاد طـــوكـ ــيــ ــبــ ــفـــل أوملــ حـ
األحداث واإلنجازات العربية الرياضية، 
ــرز كــانــت ذات أبعاد  ولــكــن األحــــداث األبـ
سياسية، كانسحابات بعض األبطال العرب من 
مواجهة رياضيني إسرائيليني لرفضهم التطبيع 
الــريــاضــي، ومــيــدالــيــات ذهــبــيــة وبــرونــزيــة كللت 
مــشــاركــني عــربــا كــثــرًا، وخـــســـارة مــذلــة لرياضية 
باقة  إليكم  إسرائيلية.  مصارعة  أمـــام  سعودية 
منتقاة من رسومات عربية حول أوملبياد طوكيو.
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