
  حريق المصرف

  :ةقلت لجهين

الطبيب الذي أجرى العملية ونذهب رأسا الى       حان موعد فك القطب وسآخذ عنوان       -

  :جهينة الطبيب بعد انتهائهسألت . عيادته

هذيان حالة  ألنني وأنا في     حليب المجفف ل حقا تسببت بإنذار بقطع اإلعانة من ال       ه-

  شخصيات مرموقة محلية وأجنبية؟مت شت

  ..قال الطبيب مبتسما-ن هذا القبيلسمعت شيئا م-

، وأن المدير   دخل رجل غيب وقال لي بأنه آت من المشفى        بعد أن عدت الى المكتب      

  : قلت له.فالمصرف مغلقغاضب ألنه لم يتمكن من صرف الشيك، 

  .حاجات الناسبان زوجي ترك قبل سفره من الدوالر ما يفي ! راجع غانم هجرس-

فرجـائي  .. ، يوم مسافر ويوم في اجتماع      أني قريبه  ال أستطيع الوصول اليه رغم    -

  ..نقدا، وهذاهو الشيك الذي قدمته لناأن تفي ماتعهدت به للمشفى 

ان غـانم   ..ليس لدي نقد بل هذه الشيكات التي أتعامل بها مـع النـاس            .. لن آخذه -

  !واظب على رؤيته حتى تأخذ حقوق المشفى منه.. يسيء بتصرفاته الى مصرف األمير

، وشـوهدت النيـران     حتى انفجرت سيارة مفخخة قرب المصرف     مض أسبوع   لم ي 

لما جاء الصباح كانت النيران قد التهمت كل محتوياته من وثائق           و. تشتعل فيه طوال الليل   

  ..حسابات وعملة ورقيةودفاتر 

 في ارتداء مالبسهما وفريدة     رن جرس الباب رنينا متواصال وأنا أساعد نورا وجهاد        

  .دويشاتتزوهما بالسن

  .. يولول بالكارثة التي أصابت المصرفكان بالباب جارنا الصيدلي

  :صحت به! األخبار؟ ألم تشاهدي الحريق؟ أنتم تتآمرونألم تسمعي -

  ؟هل نتآمر على أنفسنا.. كف عن صياحك-

  .لتأكلوا حقوق الناسن نعم تفعلو-

ي واثقة مـن شـرف      ولكنن المصيبة كارثة لنا ولكل المودعين    .. التلق اإلتهام جزافا  

كم ولو  بنسخة اضافية لكل أعمال المصرف، ولن يأكل حقوق       يحتاط للحوادث    زوجي فهو 

  !كانت على حسابه



*   *   *  
قد عادا لتوهما من     أهلها، لتشكو معاملة زوجها لها، كان أخواها         هبت ليديا لزيارة  ذ

ا فـي رائحتهمـا    رتكبا ال يزال عالق   اا وكانت آثار م   ،فبيروت بعد قيامهما بحرق المصر    

لتكون  بدأت حديثها برغبتها في اإلنفصال عن زوجها       .واغتسال، فدخال الحمام    البسهماوم

  : كايد ديبصاح بها أخوها األكبر. ابنها وسيمقرب 

 إجرينـا بالفلقـة     !طلقيـه؟ مجنونـة إنـت     ق لما صارجوزك نائـب بـدك ت       له-

  :وقالت أمهابتفضحينا؟ ..سوا

  !كيابنتي بيكفي جوزك ساتر علي-

  :أما أخوها األصغر أسعد فقد ذكر أمرا وقال

مرة يفحصوك ت بيروزم تنزلي ال .. من أسبوعجابت دكتورة أسماء نتائج التحاليل-

  .تانية

  ! رجله وهو داير من بلد لبلد على رجليليش خالني أنزل معها؟ قال-

  ليش عمل هيك؟-

لقصة منه وهو   ، هي سمعت ا   ت لها شي  يأنا ماحك .. صة وسيم عرف انها بتعرف بق   -

  ..وما يخلي علي ستر مغطىقاعد يبهدلني ويشتمني 

، خلينا هلق سمن علـى عـسل       ..ا من بالك  يهوفكرة الطالق قيم   ..بنزلك أنا معي  -

  !ماتشوشري علينا

  بتعرف تحكي انجليزي؟ليش -

  ..وانت بتشرحي له وجعك !لي مترجم من األطبا العربا بيجيبو-

*   *   * 


