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باسل طلوزي

يــــصــــدق أول األمــــــــر عــــنــــدمــــا ســمــع  لـــــم 
بــاغ  لتقديم  بــالــشــرطــة  زوجــتــه تتصل 
 األمــــر 

ّ
ــن ــ ــا، فـــقـــد ظــ ــ ــهـ ــ عــــن اخـــتـــفـــاء زوجـ

مزاًحا، غير أن الجدية التي كانت تطبع 
مامحها لــم تــتــرك أدنـــى شــّك فــي نفس 
فــرج، خصوًصا وهــي تــزودهــم بعنوان 
ــا، وكــلــمــاتــه  ــ ــزًع الـــبـــيـــت. ركـــــض إلـــيـــهـــا فــ
ــا هـــنـــا ولـــم  ــ تــســبــقــه: »مـــــــاذا دهـــــــــاك؟.. أنـ
ــِف، فــلــمــاذا تــتــصــلــن بــالــشــرطــة؟«.  ــتـ أخـ
غير أن زوجته لم تعره أدنى انتباه، بل 
أغلقت سماعة الهاتف وجلست تنتحب 

على زوجها »املفقود«.
ــه فــي  بـــعـــد أن فـــشـــلـــت ســــائــــر مــــحــــاوالتــ
ــــوده«، خـــرج فـــرج إلـــى عمله  »إثــبــات وجـ
الــــذي خــشــي الــتــأخــر عــنــه، وســـرعـــان ما 
طرد كل هذه الوساوس من نفسه؛ ألنه 
كــــان مـــوشـــًكـــا عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، وال يــريــد 
ألي مــشــكــلــة أن تــفــســد بــهــجــتــه، بــعــد أن 
مة« تماًما، لم يقترف 

ّ
أمضى حياة »معق

ــــب« يــغــضــب الــحــكــومــة،  طــوالــهــا أي »ذنـ
فهو لم يشارك في أي تظاهرة معارضة 
للنظام، ولــم ينخرط فــي أي حــزب، ولم 
يــمــشــي  كـــــان  قـــــــــرار..  أي  ــد  يـــقـــل »ال« ضــ
أن يبتاع صحيفة  الحوائط، بعد  لصق 
ويفردها أمامه، متعّمًدا أن يخفي وجهه 
كــان شبًحا ال  لــو  عــن الجميع، ويتمنى 
يــراه أحــد، خصوًصا الشرطة والعسس 

ورجال املخابرات.
غــيــر أنـــه تـــوقـــف، بــغــتــة، عــنــدمــا قـــرأ في 
هامش إحــدى صفحات الجريدة إعان 
لتغيبه  نظًرا  عمله  من  »فصل موظف« 
الـــطـــويـــل، وتــفــاقــمــت دهــشــتــه حــيــت قــرأ 

االسم »فرج«.
ا عن أقرب 

ً
عــاد مسرًعا إلــى بيته، باحث

ا. عاد 
ً
ثــم سقط ميت لينظر فيها،  مـــرآة؛ 

ا عن أقرب مرآة؛ 
ً
مسرًعا إلى بيته، باحث

ا.
ً
لينظر فيها، ثم سقط ميت

ــة عــبــر تــصــريــحــات  ــاذبـ ــكـ ــار املـــزيـــفـــة أو الـ ــبــ تــنــتــشــر األخــ
وتـــغـــريـــدات أو مــعــلــومــات إخــبــاريــة ألشـــخـــاص ومــواقــع 
إعامية، وتتطوع مواقع التواصل االجتماعي بالترويج 
التشويش والفوضى  مــن نشرها  الــغــرض  يــكــون  مــا  لــهــا، وغالبا 
وتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة، ولــعــل ظـــاهـــرة الــشــعــبــويــة 
ورموزها عامليا من أكثر املستفيدين من ظاهرة األخبار الكاذبة، 

إليكم رسومات ساخرة حول هذه الظاهرة.
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