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رجوت البواب أن يبلغ اهلامن أنأخريا ذهبت إىل القصر و
الفائز جبائزهتا حاضر ليقدم الشكر بنفسه إذا تنازلت ومسحت
بذلك ورجع الرجل بعد قليل وتقدمىن إىل هبو راعىن مجاله
وضخامته ومل تلبث أن عزفت املوسيقى حلن اإلقبال فأقبلت اهلامن
تتهادى ىف ابعادها الفتانة فقمت أللقى خطاب الشكر ولكنها
حبرآة رشيقة من يديها آشفت عن ثدييها وأخذت من بينهما

وأخذت أنصهر من... مسدسا أنيقا وصوبته حنوى فنسيت اخلطاب
 .قبل أن تلمس اهلامن زناد املسدس

 التقاسيم

انصهرت فوجدتىن فراشة تتمايل تعزف بألوان....
جناحيها املربقشني حلنا جديدا شجيا مل خيطر على باىل ومل أآن

ب أن آل ذلك اجلمال آان بداخلى، فحمت حول ثدييىأحس
السيدة، وحططت ىف اخلندق الدافئ بينهما فلم تفزع ومل
هتشىن، وآان املسدس مازال مصوبا حنو املكان الذى آنت واقفا
فيه، أخذت أتنقل بني الثديني وابتسامة السيدة تتسع

دس منمرحبة، مث انتفضت حىت تصورت أا الذروة حني سقط املس
يدها، فعدت فورا إىل صورتى اآلدمية، والتقطت املسدس
وقذفت به من النافذة، وأخرجت شهادة اجلائزة من أوراقى،

األنيقة، ووضعتهما على املنضدة وآذا ميداليتها ىف العلبة
 أمام السيدة الرائعة،

 وانصرفت دون ان أنظر خلفى 

*** 
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يتوىل شئون املؤسسة املدير اجلديد علىأسعدىن جدا أن 
ولكن آلما أثنيت عليه،. الرغم من أنىن مل أشارك ىف انتخابه

تصدى ىل إخوان بالسخرية، فسرت حائرا بني اإلعجاب من ناحية
 .والسخرية من ناحية أخرى ولكىن رفضت اليأس رفضا تاما
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 التقاسيم

وحني اشتدت األزمة واحلرية وأحل األمل، واملدير يتمادى... 
فيه وحوله برغم آل املقاومة واملعارضة والرفض، فيما هو

دفعت الباب ودخلت عليه دون استئذان وآأىن اقتحم حصنا،
ومبجرد أن رآىن همَّ أن يقوم ووجهه آله غضب، رمبا ليطردىن،
لكن املكتب آان شديد االتساع فعاد إىل مقعده واستعاد هدوءه

 :وسألىن

 من أنت؟ -

 ةأنا ممثل أصحاب املصلح :قلت

 وأين السكرتري: قال وهو ينظر إىل الباب

 ليس على مكتبه :قلت

 .سأريه :قال

ليس ذنبه فحاجة الناس لقضاء حوائجهم، تربر :قلت
 .اختفاءه

 إذن ذنب من؟! ليس ذنبه؟؟ :قال

 ذنب الذين انتخبوك، وذنىب :قلت

 هل تشك ىف الدميقراطية :قال

 نتخاباتأنا أشك ىف نفسى، مث إىن مل أشارك ىف اال :قلت

 أحسن :قال

لو آنت شارآت ىف االنتخابات ال نتخبتك، وحتملت :قلت
 .املسئولية معك

 !رأيت آيف؟ :قال

 مسئولية أن أخلعك وأرفع الظلم عن الناس :قلت

وإذا به يقوم قومته األوىل، وبدال من أن يتجه حنوى،
فوجئت أنه خيتفى من على الكرسى، وأآتشفت أن احلجرة آانت

 دخلت، خالية منذ

 .ومل أياس، ومل أتراجع

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2663


