
  هشــــام
  

مره، فقد جاء من الكويت بناء على رسالة        مر هشام بمكتبي، وكان على عجالة من أ       

ورك ومعه سجالت المصرف    يوينيلتحق به في الحال الى      ه فيها أن    من من زوجي يطلب  

وطلب مني مفتاح بيته الذي أودعه معي قبـل         .. ة منها على الكمبيوتر   حوزته نسخ التي ب 

  .سفره

في في جامعة الكويت ألدير له شؤونه المالية        تقيل من منصبي    كان يرجوني أن أس   -

مـن المـصارف     داد أمواله وأنه يجد متاعب في استر    .. نيويورك ألنه لم يعد يثق اال بي      

فيها أكثر ولدي خبرة فـي التعامـل        حيث بودعها، وأنه بحاجة لي ألنني أعرف القوانين         

، بأوقاتها وأمكنتها، وللناس الذي     معها، ولدي سجل لكل أعمال المصرف على الكومبيوتر       

الوثائق التي لديه، وهـرب العملـة       فإن غانم خانه وأتلف     .  في مصرفه  يودعون أموالهم 

  .زته لتصريف شؤون الناس الى الخارجاألجنبية التي أبقاها في حو

، اثة من ملهوف، ولكنني لم أشأ أن أستقيل من منصبي         كانت الرسالة أشبه بنداء استغ    

 ريثما أعود، وأنني لن أتأخر أكثر من         مدير الجامعة أن يجد من يحل محلي       بل طلبت من  

  :قلت له..مشاكل األميرفي نيويوركالزمن الذي يحتاجه حّل 

  !هل تعلم بأن غانم أصبح نائبا في البرلمان-

  !حقا-

ولعـل  .. ب األموال باسمه الى الخارج    ويهره  انني أعرف اسم الرجل الذي يدعم     -

في أحد مصارف نيويورك ويساعد األميـر علـى اسـترداد           ن يودعها   كا  ان هذا ينفعك 

  .أمواله

وحدثته قصة موظف الكاداسترو المرتـشي       ،أعطيته اإلسم الذي سجلته في مفكرتي     

ح مصرفا بـدون     وأصبح من أصحاب الماليين، ثم فت      الذي نمى ثروته بالتجارة الخارجية    

 وكيف تعرف على غـانم وأصـبحا        ،تغطية مالية في بيروت واختفى قبل أن يقبض عليه        

 اللبنانيين من فالحيهم بـأبخس  مهاجرينصديقين، فعن طريقه اشترى كثيرا من أراضي ال       

  ..ماناألث

  ؟ كيف تعرفين بهذه األمور-



مهاجر لبناني جاء   من القضايا التي ورثتها عن أبي، ومنها ملف غانم المتهم بقتل            -

  ..ليسترد أراضيه فوجدها في حوزة غانم

  صلحة من تفعلين ذلك؟ ولم-

ى غانم، وهويغلقـه    لقد أسلم إدارة المصرف ال    أليس والد نورا؟    .. لمصلحة زوجي -

ويبعزق من المال الذي نهبه من المصرف الماليين من الدوالرات حتى نجح في حملتـه               

يسألني  ان جارنا الصيدلي الذي أودع كل ما يملك من دوالرات في المصرف           .. نتخابيةاإل

ليفتتح المصرف ويسهل معامالت أمثاله مـن        من المنزل، متى يعود زوجي       كلما خرجت 

  .الذين يتعاملون مع الخارج في تجارتهمالمودعين بالدوالر 

ى عجالة، للغذاء معنا، ولكنه كان عل   حدثته عما جرى من أحداث في غيابه، ودعوته         

  .وقد حجز مكانا في الطائرة منذ وصوله

*   *   * 


