
  المديــر

وأشـارت   ثاني ومررت بغرف العنايـة المـشددة،      الطابق ال كانت اإلدارة في    

  :الى غرفة وقالتأسماء 

 - فـوق  هنا كانت جهينة في الخمسة عشر يوما السابقة قبل أن أنقلهـا الـى             -

  :وقالتومرت بغرفة أخرى 

  . عملية إخراج الرصاصةهذه غرفة العمليات حيث أجريت لها -

وثالث ممرضات يجلسن   خر الممر حيث كان هناك مكتب       ها الى آ  وسرت معه 

ولما شاهدن أسماء انكمشن علـى أنفـسهن        .. ويتحدثن ، واحداهن في الصدارة تتلفن     

 كانت غرفـة    وقمن الى عملهن، واستدرنا الى منعطف آخر حيث       وتوقفن عن الثرثرة    

  .المدير

  :، وقالت له أسماءكان رجال كهال اشتعل رأسه شيبا

األميرهالل السعودي، وهي قريبة الفتـاة التـي        المصرفي الكبير السيدة حرم   -

ت الى المشفى، ولـم نعـرف       مصاصة من الصدرحين قد   إخراج ر أجريت لها عملية    

  .هويتها

  : وقالأهل بي المدير أجمل ترحيب

   حتى اآلن؟أين كنت طوال تلك المدة ولم تزوريها-

 بيروت فلم أعثر لها     اتصلت بجميع المستشفيات في   .. ما كنت أعرف أنها هنا    -

  ..على أثر

  وكيف عرفت أنها هنا؟-

 في صحيفة النهار عن دعم النائـب غـانم هجـرس        صدف أن قرأت خبرا    -

 لبناء طابقين في مشفى كان فيما مضى        في بيروت الغربية بمبلغ مليون دوالر     لمشفى  

  .للفلسطينيين

  !انه رجل شهم، أكثر اهللا من أمثاله! غانم هجرس-

، وال بد أنه فعل ذلك بـأمر        ان غانم هو المسؤول اإلداري لمصرف زوجي      -

  .نجاز بعض أعمال لمصرفه إللنيويوركالذي سافر منذ مدة وجيزة ي من زوج



 دون أن نعلم من تكون، ففي هذا المشفى خيرة          تجاه قريبتك  لقد قمنا بالواجب  -

ى جهـدهم، ويتخلـون     جورا متدنية، ويبذلون أقص   ألذين يتطوعون ويأخذون    األطباء ا 

  ..ه األيامبيل إنقاذ الجرحى، وما أكثرهم هذ في سعن راحتهم

  :وهي تصغي اليه وتقولكانت أسماء تبتسم ابتسامة غامضة 

جها على الفور،    إخرا السيدة تريد أن تعرف وضع قريبتها وإذا كان باإلمكان        -

ح لها بالتردد على    وفها ال تسم  ر، ويبدو أن ظ   فقلت لها أن تبقيها مدة أطول لفك القطب       

  .، وهي تريد اإلذن منك بخروجهاالمشفى

ئمة بكل ما قدمه المـشفى ألدفـع مـا          وأرجو أن تكتب لي قا    : أسرعت بالقول 

  .يترتب علي من تكاليف

في المشفى من دواء وغيره هـو        كل ما نقدمه لمرضانا      الدفع بالدوالر، ألن  -

  .صنع أجنبيمن 

  ..طبعا أعرف هذا-

، ففتحت حقيبتي وأخرجت دفتـر الـشيكات الـذي          النفقاتكتب قائمة طويلة ب   

إكراما لكل طبيب وممرضة شـارك      ، وأضفت اليه مبلغا محترما      أعطاني إياه زوجي  

  ..في إنقاذ قريبتي

*   *   *  
 


