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!!! مرة أخرى ... المحرق واالنتخابات «بشمركة»
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الغائب   حمد

البشمركة أقطاب أحد التقيت عندما الُمفاجأة صعقتني ]
الحالي والمترشح السابق النائب خيمة في وذلك المحرق في
من ــادًا ح عتابًا  باعتباره اللقاء كــان حيث ــراد، ع في لدائرتنا
فقد القادم، البرلمان في تمثيلهم إلى يسعى نيابي مترشح
بسوء في لهؤالء البشمركة للتعرض العتاب تلو العتاب لي كال
المجالس وبهارات وملح زينة ُيعتبرون والذين السابق مقالي
إلي بالنسبة االغــرب  الُمفاجأة إن تعبيره. حد على المحرقية
أعضاء وله المحرق في به يفاخر لقب البشمركة لقب ان هي
ناهيك الدهرية، العضوية لديهم فخريون وآخرون منتسبون
والسيما الكبيرة وفزعتهم العام طوال المكثفة اتصاالتهم عن
بحسب واليابس االخضر بأكل كفيلون فهم االنتخابات، أيام
المحرقيين البشمركة أعمدة  من آخر فعمود  ممثلهم! تعبير
الــغــوزي ـــزال إن قبل ــل وص ــد وق المقر ذاك فــي التقيته  الـــذي 
عن فضًال التوقيت  يعرف فهو أقل وربما دقائق عشر  بنحو
يشرح فقد كان الهم، أصحابه في يتلقاها من االتصاالت التي
والتي مترشحنا خيمة سبقت  التي  زيارته  وبالتفصيل لي
طباخ وربيان ّضيفتهم ”بعيش مترشحة أخرى مقر في كانت
إللي المطاعم طباخ من  أحسن كيفك على  ومضبوط ... بيت

المقار“! باقي يجيبونه

بطونكم لكم تعني بماذا ... أحدهم أسأل
فضًالعنعقولكمفيزياراتكمالمكوكيةالى
إذ الهمة؟ وبهذه والمجالس االنتخابية المقار

لــم أتوقعه، ســر عــن ــاح االفــص لــم يــتــردد فــي
الذين والمسئولين النواب رواتب من جزءًا بأن

حقوق من حق عن عبارة هي بزياراتهم يقومون
صرفه عليهم  فيجب (أنــا)... هو  الذي الشعب

أنه عن فضًال األقل، على  األكل في علينا
الــخــاصــة، ــا ــن ــروض ع ــن  م سيستفيد 

مجلسه سننعش األفضل يقدم فمن
فتح هو النهاية ففي أكثر، ومكانه

زوارًا يريد وبالتأكيد مجلسه
مجلسه، فــي  وحــركــة وروادًا
بهذه نقوم من نحن أننا وأعتقد
والكيف الكم عن بعيدًا المهمة

الحضور! في
بطل ــب...  ــب ــس ال ـــرف ُع وإذا 

العجب!

انتخاباااات × انتخاباااات
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السبت الجمعةاألربعاءالثلثاءاالثنيناألحد

قال إللي إّياه الصحفي التقرير بعد
بأنكلمترشحينالجمعيةاالسالمية
أقترح منازع، غير ومن فايزين اياها
ــأن ب ــي مـــن الــمــتــرشــحــيــن ــاق ــب ــى ال ــل ع

على خيامهم "صاكين"!! يكتبون

فــي ــن الـــنـــيـــابـــي ــي ــح ــرش ــت ـــــد م أح
فــعــالــيــاتــه ـــــدول الـــمـــحـــرق يـــرتـــب ج
آخر مترشح  فعاليات جـــدول بمثل
خّلص لين علشان ثانية،  دائـــرة فــي 
على نمر خل  للحضور قال الفعالية 

!! عنده (.....) نتعشى أخونا

االنتخابات ساعة   ... وأخيرا
ــي ــل وإل ... ــر ــف ــص ال مـــن  ــت  ــرب ــت اق
إياهم المترشحين من حيله عنده
إنكشاف وقت حان فقد فليحتال،

المستور وسقوط االقنعة.

كل ـــــ.....، ــــع ال ــق فـــي ــاب ــب س ــائ ن
الــجــالــيــات تجنيس  هــي إنــجــازاتــه 
مرة فاز إذا دائرته، في الباكستانية
السالم النيابي على بنقول ثانية

أخرى. مرة

لجان ظلت ما  الفائته السنة  طول
ما لــلــمــآتــم ـــــارات زي وال  أســســهــا  مــا 
لــلــســفــارات ــــــارات زي وال  ســــّواهــــا، 
راحها، ما سالفة  دون ومن  بسالفة
كاسيت بشريط يختمها وآخــرتــهــا
يصوتون ويبغيهم فيه الناس يسب

له بعد !!

مــا فـــافـــعـــل ... تــســتــح  لــــم  "إن 
أحد تــجــاوزهــا  المقولة ــذه ه شئت" 
وصاروا االسالميين المترشحين
دّيانه وكأنهم البيبان يطقون أهله

. يستجدون التصويت له

اسبوع له المترشحين صار أحد
ــه ــس ــاف ــن ــــــرد مــــن م ـــــو يـــصـــد وي وه
تصريح ــل ك نــهــايــة  وفـــي ــــد،  األوح
مهاترات في يدخل يبغي ما يقول
في مـــعـــاه إلـــلـــي ـــع الــمــتــنــافــســيــن م

   !! الدائرة

الخميس


