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باسل طلوزي

ــا فـــي ذلــك 
ً
ــٌد الــزعــيــم الــتــفــات ــ لـــم يــعــر أحـ

ــاح، عــنــدمــا اســتــيــقــظ مـــن نــومــه  ــبـ الـــصـ
أمــــامــــي«،  ـــا 

ً
أرى شـــيـــئ يــــــــرّدد: »ال  ــو  ــ وهـ

اعــتــادت حاشيته على سماع هذه  فقد 
الـــعـــبـــارة بــاســتــمــرار مـــن فــمــه مـــذ صــار 
إلى  يديه  يمّد  رأوه  عندما  لكن  زعيًما. 
 شـــيء فــي طريقه 

ّ
ــــام، ويــرتــطــم بــكــل األمـ

األمـــر معضلة حقيقية.  فــي  أن  ــــوا  أدركـ
قـــبـــل ذلــــــك، كـــانـــت ثـــمـــة مــــؤشــــرات عــلــى 
تدهور تدريجّي في بصر الزعيم. حدث 
أبلغه مستشاروه  مــرة عندما  أول  ذلــك 
تظاهرات  تنظيم  املعارضة  اعــتــزام  عــن 
احــتــجــاًجــا على كبت الــحــريــات والـــرأي 
»وهــل  وقـــال:  فاستشاط غضًبا  اآلخـــر، 
توجد في بلدي معارضة؟.. أنا ال أراها«.

ثـــّم تــفــاقــم ضــعــف بــصــره، عــنــدمــا أبلغه 
ــدأ يــــشــــارك فــي  ــ ــأن الـــشـــعـــب بـ ــ أحــــدهــــم بـ
الـــتـــظـــاهـــرات املـــنـــاوئـــة احــتــجــاًجــا على 
ــة الـــفـــقـــر وازديــــــــــــاد نــســب  ــعــ ــاع رقــ ــ ــسـ ــ اتـ
الــبــطــالــة، فــقــال غـــاضـــًبـــا: »وهــــل يــوجــد 
أحــــــًدا  أرى  أنــــــا ال  بـــــلـــــدي..  ــي  ــ فـ شـــعـــب 
أمــــامــــي«. املـــهـــّم هــــرع الـــخـــدم والــحــشــم 
واملـــســـتـــشـــارون ملــســاعــدة الــزعــيــم على 
الوقوف وهم يسألونه عما ألّم به، لكنه 
العبارة نفسها.  تلك  يــردد غير  يكن  لم 
وعــلــى الــفــور تــّم اســتــدعــاء أقـــرب طبيب 
الزعيم.  القصر لفحص نظر  عيون إلى 
بعد أن أجـــرى الطبيب كــل مــا يــلــزم من 
 رأســــــه بــحــســرة 

ّ
ــز ــ فـــحـــوص لـــلـــزعـــيـــم، هـ

وكــتــب فــي تــقــريــره: »يؤسفني أن أؤكــد 
ــا وأصــبــح  أن الــزعــيــم فــقــد بــصــره فــعــلــًيّ
ق 

ّ
تتعل ــبـــاب  األسـ أن  وأرجـــــح  ــًرا..  ــريــ ضــ

ــال(، ألن  ــ ــمـ ــ بــقــانــون )االســـتـــعـــمـــال واإلهـ
الــزعــيــم عــلــى مــا يــبــدو أهــمــل اســتــخــدام 

عينيه منذ أمد طويل«.

احــتــل االنــقــاب العسكري فــي ميانمار واجــهــة األحـــداث 
الزعيمة املخلوعة أونغ  العاملية لهذا األسبوع، وشغلت 
سان سو تشي بال الكثيرين حول العالم وأثــارت جداًل 
بــمــوقــفــهــا املـــخـــزي مـــن اضــطــهــاد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا وبــخــيــاراتــهــا 
السياسية وانحيازها للعسكر الذين انقلبوا عليها في آخر األمر. 
إليكم هنا انقاب ميانمار في الكاريكاتير كما جسده العديدون 

من الرسامني حول العالم.
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