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رجل دعايــــــــة

اأفراح ال�صديق�

اآلن انته������ى الفصل األول من املس������رحية، وأنتظر 
التصفي������ق م������ن اجلمه������ور، لك������ن ال يوج������د عندي 
جماهير، فجمهوري الوحيد هو نفس������ي؛ إني أنظر 
إلى صوري املنشورة في كل الزوايا من مملكتي بكل 
فخر واعتزاز، واآلخرون ميرون من جانبها دون أن 

يعيروها أي اهتمام.
 أنا اآلن حائٌر ماذا أفعل!؟ منذ أن وقعت عيناي على 
تلكم الفتيات الثالث اللواتي ُكنَّ يقمن بعمل ملؤسستي 
التي تفوق الكثير من املؤسس������ات العاملية، كنت أرى 
صورهن في التلفاز وفي كل مكان، وأمتنى أن أكون 
مكانه������ن وأحتل نظرات الن������اس وقلوبهم... عندما 
يرونهن كان قلبي يحترق شوقاً، وكنت أتساءل كثيراً 
وبكل صدق ومن أعماقي املليئة باالنش������غال والتعب 
واجل������ري وراء كل أعمالي كيال أتعرض للخس������ارة. 
كنت أتساءل وأنا بكل هيلماني وجاهي وشركاتي... 
إذا م������ا مررت بجانب أي معرض أو دكان صغير، أو 
حضرت احتفاالً ال يكون من شأني: ملاذا ال يعرفني 
الناس، وه������ؤالء الفتيات الالت������ي يأخذن أجورهن 

مني معروفات في كل م������كان، كل الناس يعرفونهن 
ويتكلمون عنهن ويتلهفون ملالقاتهن؟!

لم تك������ن الفكرة فكرة عابرة، بل أخ������ذت مني وقتاً 
وجهداً كبيرين. حس������مت األمر حينه������ا بأالَّ مجال 
للمس������اومة، وحان وقت العم������ل. عندما ذهبت إلى 
مكتبي في مؤسستي، استدعيت في احلال الشؤون 
املالي������ة والعالق������ات العام������ة واإلعالن������ات، وبدأت 
بإصدار أوامري. كانت الدهشة على وجوه اجلميع، 
إالَّ أن أح������داً لم يس������تطع أن يعت������رض، فأنا اآلمر 
الناه������ي. بدأت خطوات العم������ل. ولكي أكون »رجل 
دعاي������ة« من الطراز األول يجب عليَّ أن أتقن كل ما 
يُطلب مني، والتفرغ واالنصياع التام ملزين الش������عر 

وخبير املاكياج.
ا متعة. وكنُت أخرج  لقد اس������تمتعت بهذا العمل أميَّ
دون أن يعرف أحد ألرى صوري املعلقة في الشوارع، 
وأح������س بالفخر واحلياة. وفي إع������الن التلفاز كنُت 
أنتظ������ر الوقت الطويل حتى يج������يء إعالني، فأرى 
نفسي وأنا في غاية السعادة، وأحس بأن كل أطفال 

� قاصة من اليمن.
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العالم يعرفون من أنا.
م������ع هذا لم أس������تطع أن أكمل الفص������ل األخير من 
املس������رحية بش������كل الئق ومرٍض لغروري وحسدي؛ 
فبالرغ������م من كل تل������ك اإلعالنات ف������ي كل مكان، 
فمازلت مجهول الهوية، الغالبية العظمى من الناس 

ممن يرونني -البعض ينفر من عملي كرجل إعالن، 
والبعض اآلخر مس������تمتع بهذه البدعة- ال يعرفون 
اس������مي، ومن أنا، وماذا أكون... ال أحد يتمنى أخذ 
الصور بجواري، ولم يتصل أحد ليبدي إعجابه بي، 

وكأني بالرغم من ذلك كله لم أعمل أي شيء.


