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ىف البدء التهب اخلصام حول إصالح البيت بني الساآنة ىف
الدور التحتاىن ومالكة البيت املقيمة ىف الدور الفوقاىن
وترامت األصوات إىل احلارة الصغرية ففتحت نوافذ وأبواب وأيد

كثرة فأيدت الساآنة واحتدمأما ال. البعض مالكة البيت
 .اجلدل مث تطايرت الشتائم حىت أنذر الغضب األمحر بسفك الدماء

 :التقاسيم

لكن باب السطح انفتح عن الرجل الذى يسكن وحيدا ىف... 
حجرة ىف السطح، وأخذ ينزل الدرج هبدوء ال يتناسب مع نار
ىلالشتائم ونذر احلريق الذى على وشك االشتعال، وحني وصل إ

ما احلكاية: بئر السلم حيث تدور املعرآة، قال بنفس اهلدوء
فقالت ساآنة الدور. يا مجاعة؟ أنا سوف أحلها لكم

آيف ستحلها يا روح امك؟ فلم يهتز ومل يرد،: التحتاىن
.نعم سيحلها ونصف، أنت ال تعرفينه: فقالت مالكة البيت

تطبعا أنت الىت تعرفينه، قال: قالت ساآنة التحتاىن
:إخرسى، أنت حني تعرفينه ستعرفني آيف حيلها، قالت: املالكة

قال الرجل. أرنا شطارتك يا سيد الرجال: التحتانية للرجل
.أنت تقومني بإصالح البيت وهى تقوم بعمل الالزم: للمالكة

 !!وانت إن شاء اهللا ؟؟: قالت املالكة

 .بإذن اهللا: قال الرجل 

**** 
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ذهبت لتهنئة صديق قدمي على الوزارة ولكن خبالف املتوقع
قوبلت ىف املكتب بفتور واضح مث طال انتظار املقابلة دون
جدوى فتسلل إىل ظىن أن بعضهم افرتى على فرية أفسدت الود
القدمي، وأخريا غادرت جملسى ال أرى ما بني يدى واستقبلىن زميل

عنة اهللا على ألسنة السوء فسألتهل: يبقى على وده وقال ىل
وِلم مل يقابلىن ويتحقق من األمر فقال إنه مضى زمن والقانون

 .معطل اآتفاًء بأقوال الشهود

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3592



 11I12<I2008א – אא

 :التقاسيم

رجعت لتوى وأنا مصمم على لقائه دون املرور
بالسكرتارية أصًال، فعالقتنا تسمح بذلك وأآثر، مهما قالت

أنىن ما جئت إال للتهنئةألسنة السوء، وحني يتأآد اجلميع 
سوف خيجلون مما ذهبت هبم إليه الظنون، وما أن دخلت عليه
مقتحمًا والسكرتري جيرى ورائى خائفًا من عاقبة ما فعلت حىت
فوجئت بأن الوزير قام من على مكتبه واجته حنوى وآأنه على
وشك أن يأخذىن باحلضن، وفجأة صفعىن صفعة أذهلتىن استدرت هبا

ة، فوجدت صدغ السكرتري ىف آفى وأنا أصفعه صفعةنصف دائر
أقسى، فصرخ مولوال واستدار بدوره وهو يكاد يقع من طوله،

ىف  حىت ال يقع فيأخذها  ليجد مساعدته تقف مذهولة فتسنده
 .حضنه دون تردد، وانفجر اجلميع ىف ضحك ليس له مثيل
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