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باسل طلوزي

لـــم يــكــن يــثــق بــغــيــر كـــابـــه لــلــكــشــف عن 
بهم  )واملقصود  كما يسميهم،  »أعدائه« 
 مــن ال يهيمون بــه حــّد الــعــبــادة، بمن 

ّ
كــل

ا(.
ً

فيهم املحايدون أيض
الزعيم وضــع كابه  اختار  السبب،  لهذا 
املـــدربـــة عــلــى بــــاب الــقــصــر لــتــفــتــيــش كل 
بأجهزة  يعترف  ولــم  القصر،  يدخل  مــن 
التفتيش األخرى، اليدوية واإللكترونية؛ 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن ســـــائـــــر »املـــــمـــــنـــــوعـــــات«، 
»عدم  هو  له  بالنسبة  الوحيد  فاملمنوع 

الوالء الخالص لفخامته«.
وكـــانـــت لــلــكــاب قـــــدرة عــجــيــبــة، بفضل 
، عــلــى كــشــف »الــنــوايــا« 

ّ
الــتــدريــب الـــشـــاق

و«الــخــبــايــا«، وصـــار فــي وسعها تشّمم 
غير املوالني عن بعد مئات األمتار.

ــة أجـــــرى الـــزعـــيـــم »تــعــقــيــًمــا«  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
لتجول  الكاب  أطلق  بأن  للقصر،   

ً
كاما

الردهات واملكاتب والغرف، فتنهش  في 
ــبـــني فــــي اخــتــبــار  ــراسـ عـــلـــى الــــفــــور كــــل الـ
ــنـــاؤه،  ــاتـــه وأبـ ــّم«، بــمــن فــيــهــم زوجـ »الــــشــ
والـــوزراء واملسؤولون.  الحاشية  وأفــراد 
ــم يــــــذرف دمــعــة  ــم لــ ــيـ والـــغـــريـــب أن الـــزعـ
واحدة على أحد منهم، بل كان مبتهًجا 
الــدم املسفوح على بــاط القصر،  بشال 
ثم اتجهت األنياب بعد ذلك إلى مراجعي 

القصر.
غير أن بهجة الزعيم سرعان ما خمدت 
مـــع مــــرور الــســنــني، عــنــدمــا اكــتــشــف أنــه 
غــدا وحــيــًدا في قصره الشاسع، بعد أن 
ولــم يعد  الجميع،  الــكــاب على  أجــهــزت 
فأصيب  القصر،  بمراجعة  أحــد  يجازف 
بــكــآبــة بــالــغــة، لــيــس بسبب الــعــزلــة بحّد 
ذاتها، بل ألنه اكتشف بأنه غير محبوب 
مـــن أحـــــد، فـــفـــاض بـــه الـــســـأم وخـــــرج من 

القصر.
 مــا ُيــشــاهــد فــي الــشــوارع اآلن، رجل 

ّ
لــكــن

ينبح ويتشّمم الناس.

ـــ األوروبــيــة  يخيم الــتــوتــر عــلــى األجــــواء األوكــرانــيــة ـ
والروسية بعد تهديدات روسية توحي باحتمال شن 
روسيا  يهدد  الناتو  أن  اعتبر  بوتني  عمل عسكري. 
ثمنا  تــدفــع  روســيــا وجعلها  بتهديد  الــنــاتــو  حــلــف  رد  فيما 
الساخرون  الــرســامــون  فيها  ووجــد  األزمـــة مستمرة،  باهظا. 
بــوتــني في  الــرئــيــس  عــمــومــا  لــلــكــاريــكــاتــيــر، منتقدين  متسعا 

تهديده. إليكم رسومات بوتني على حدود أوكرانيا.
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