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باسل طلوزي

لـــم ُيـــعـــرف حــتــى الـــيـــوم ســبــب الــتــحــّوط 
ــة كــلــمــا  ــيــ ــبــ ــنــ الــــغــــريــــب فـــــي الـــــبـــــاد األجــ
ق 

ّ
زارهـــا زعــيــم عــربــّي، وهــو تــحــّوط يتعل

بـ«األخضر واليابس«.
ــال أن تــلــك الــــــدول تـــبـــدو حــريــصــة  والــــحــ
ــذا الـــتـــحـــّوط والـــتـــأهـــب،  ــ لــلــغــايــة عـــلـــى هـ
ــراغ، بل  ــ ــأت مـــن فــ ــم تــ عــلــًمــا أن املـــســـألـــة لـ
الــقــرار عقب دراســــات معّمقة على  اتــخــذ 
شــخــصــيــات الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب ومــيــولــهــم، 
واتــجــاهــاتــهــم، وبــعــد غــربــلــة مــكــّونــاتــهــم 
النفسية واتجاهاتهم السلوكية، فاتضح 
ــــاف مـــشـــاربـــهـــم،  ــتـ ــ ــم، عـــلـــى اخـ ــ ــهـ ــ لـــهـــا أنـ
أثــار  معّي  فــي سلوك  يشتركون جميًعا 
حفيظة تلك الدول، على الرغم من أنها لم 
تعره انتباًها في البداية، فقد استعانت، 
ــراء وجــــواســــيــــس لــنــقــل  ــبـ ــخـ ــا، بـ ــهـ ــادتـ ــعـ كـ
ــادات هـــؤالء الــزعــمــاء، وكــانــت تستعي  عـ
بــتــلــك املــعــلــومــات، كــي تــضــع بــروتــوكــول 

 زعيم.
ّ

الزيارة الخاصة بكل
أمــــا املــعــلــومــة الـــتـــي لـــم تــتــنــّبــه لـــهـــا، في 
الــبــدايــة، فــتــقــول إن هـــؤالء الــزعــمــاء على 
ــل »األخــــضــــر والـــيـــابـــس«.  ــ اســـتـــعـــداد ألكـ
ــت مــراكــز 

ّ
وعــنــد قــــراءة هـــذه املــعــلــومــة ظــن

ــات أن األمــــــر يــتــعــلــق بــالــطــعــام  ــ ــدراســ ــ الــ
والشراب، فلم تؤخذ املعلومة على محمل 
ــــؤالء ويــشــربــوا  الـــجـــّد، وقـــالـــت: لــيــأكــل هـ
ــاؤوا، فلن ينقص ذلــك مــن ثرواتنا  مــا شـ
أوسع  لكن عندما وصل توضيح  ا. 

ً
شيئ

لــلــمــعــلــومــة، بـــأن املــقــصــود هــو أن هــؤالء 
ــــروات  ــاء ال يــعــنــيــهــم غـــيـــر نـــهـــب ثـ ــمـ ــزعـ الـ
بـــادهـــم كــلــهــا واإلجـــهـــاز عــلــى مـــواردهـــا 
كافة، عندها شعرت تلك الدول بالخوف 
والرعب على ثرواتها ومواردها، فارتأت 
أي  لها  لــم ينتبه  طـــوارئ  أن تضع خطة 
ــــر حــتــى اآلن، وقــوامــهــا  زعـــيـــم عـــربـــي زائـ
»إعان حالة التأهب القصوى في مراكز 

رصد الجراد«.

فوجئ العالم بانتشار وباء جديد يدعى جدري القرود. ورغم 
أعراضه  وخفة  عــدواه  انتقال  وصعوبة  انتشاره  محدودية 
مــقــارنــة بــوبــاء كـــورونـــا، إال أن مــا تــــوارد مــن أخــبــار وصــور 
حوله كان كافيًا ليثير فزع الكثيرين. وما زال الوضع قيد التقييم عند 
الجميع تقريبًا، وقد اهتم الرسامون الساخرون باملوضوع، وخاصة 
أنه يتعلق بكائن طريف ساخر ذكي محبب للرسامي أال وهو القرد،  

فإليكم ما أنتجته قريحة هؤالء حول جدري القرود.
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