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باسل طلوزي

بــغــتــة تــغــيــر كـــل شـــيء وأصـــبـــح الــزعــيــم 
ا وقــــــدوة فـــي أســـلـــوب تــعــامــلــه مع 

ً
رمــــــز

املـــعـــارضـــة، عــلــى خــــاف مـــا كــــان عليه 
حتى وقت قريب.

 مــن أســرار 
ّ

أمــا الــوقــت القريب الـــذي ظــل
ــتـــي ال يــعــرفــهــا غـــيـــر الــزعــيــم  الــــدولــــة الـ
ــه، فــــكــــان عـــنـــدمـــا حــلــم  ــ ــامـ ــ ومـــفـــّســـر أحـ
الــزعــيــم ذات ليلة أنــه لــن يــمــوت قبل أن 

يقضي على آخر معارض في بلده.
ا 

ً
آنذاك استيقظ الزعيم من نومه مغتبط

أنــه عــرف طــريــق الخلود  بعد أن اعتقد 
املؤبد على عرشه، فاملعارضة بالتأكيد 
لن تنتهي، وهو ما يعني دوام حياته، 
يــطــارد  أن  أن يفعله، هــو  مــا عليه  وكـــل 
هــؤالء املــاعــن، ويقضي عليهم واحــًدا 
للغاية:  إذن يسيرة  فاملعادلة  آخــر،  تلو 

 عمرك.
ْ

اقمْع يطل
ــى أن  ــ ــذا الـــنـــحـــو، إلـ ــ ــار األمــــــر عـــلـــى هـ ــ سـ
ا للغاية، 

ً
استيقظ الزعيم ذات يوم مريض

ويـــشـــعـــر بـــشـــبـــح املـــــــوت يــــحــــوم حـــولـــه، 
فــأصــابــه ذعـــر مـــهـــول، ثـــّم رأى ضـــرورة 
صه من 

ّ
اســتــدعــاء مــفــّســر أحــامــه ليخل

هذا الرعب املطبق. وعندما سرد الحلم 
 مفّسر األحام 

ّ
القديم على مسامعه، هز

رأســــه وقـــــال: »تــفــســيــرك لــلــحــلــم صــائــب 
ــيــــدي، لـــكـــن ثـــمـــة مــعــضــلــة  ــا ســ ــا يــ ــاًمـ ــمـ تـ
 فـــي الــبــلــد ســوى 

ّ
ــه لـــم يــتــبــق وحـــيـــدة، أنـ

معارض واحد يدعى فرج«.
انـــتـــفـــض الـــزعـــيـــم هـــلـــًعـــا عـــنـــدمـــا ســمــع 
بــهــذا الــنــبــأ، وشــعــر بــاالخــتــنــاق، فــذلــك 
بحياة  مرتبطة  بــاتــت  حياته  أن  يعني 
ــر. وعـــلـــى الـــفـــور  ــ ــيـ ــ ــــارض األخـ ــعـ ــ هـــــذا املـ
ــة،   الـــراحـ

ّ
ــف ــ ــرج عــلــى أكـ ــز بـــوضـــع فــ ــ أوعـ

وتخصيص موارد الدولة كلها للحفاظ 
على حياة هذا »املعارض«.

احــتــفــل الــعــالــم هــــذا األســـبـــوع بــيــوم الــبــيــئــة الــعــاملــي، 
التي  املــنــاخ  تــزايــد مخاطر  أدلـــة ملموسة على  وســط 
أكثر  أصبحت  العالية  الــحــرارة  فــدرجــات  بنا،  حيط 

ُ
ت

شــيــوًعــا، والــتــلــوث مــا زال يفتك بــهــواء كوكبنا، وذوبـــان ثلوج 
القطب والتصحر باتا أشد حدة، والعواصف واالعاصير زادت 
وتيرتها، كما ان التكاليف البشرية املحتملة للتغيرات املناخية 
الحالية واملتوقعة هائلة، اليكم بعضا من رسومات الكاريكاتير 

حول هذا املوضوع .
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