
  ــلالطبيب المحل

  :في مكتبي قلت لداليا حين زارتني

 فأنا كمحاميـة    ..ن أعرف الطبيب المحلل الذي أكّد لك أن مبيضيك سليمين         أريد أ -

  ..حاكم كمجرم على فعلته الدنيئةي قريب غانم لأستطيع أن أجرذلك السافل

وؤون هناك أناس فاشلون يـس    "أنا تشاجرت مع غانم في شأنه فقال لي         ..ال تفعلي   -

. "فعل أنطون معي باتهامي في حريق المـصرف       سمعة أناس ناجحين حسدا وغيرة كما       

  :قلت له

  : سألتها.بنفسك ولكن بيد أحد أعوانك قد ال تكون حرقت المصرف-

  هل تعرفين من قام بحرق المصنع؟-

  ..مة قطعا ومرمية في أحد السواقيمفرولو كنت أعرف لوجدت نفسي .. طبعا ال-

آلخرين، ، ولكنني أريد أن أستوثق فقط مما قد يفعله ذلك النذل با           ا اآلن لن أفغل شيئ  -

  ..ومن يحميه في ذلك المشفى

  ..  وسيم، وكيف أقدر أن أجذبه نحويدعينا نتكلم عن-

بموت أمه التي ربته ثريا وال يعرف أن        انه حتى اآلن ال يدري      .. مبكر لهذا الوقت  -

مـن  مة ليس فقط من غانم بل       أنت ألنك مهدد   ما يهمني في الوقت الحاضر هو      .وهكريم أب 

أنـا  .. في القضاء عليك من أجل ثروة غانم      وأعوان لهم مصلحة    يحيطون به من أقارب     

واألحق برعايته دون أن يكون عليك أفكر فيك بأنك أم وسيم  ،كمحامية ال أطلب منك شيئا

واجعلي ..تتأخريالى طبيب التحليل وال     قد يطاله هو اآلخر، فاذهبي معي       تهديد خارجي   

  ..ما يدوز بيننا سرا ال يدري به حتى أوثق الناس بك

  :يوحي بالثقة واإلطمئنان وهو رجل كهل قلت للطبيب حين زرته

التـي   للكتلة الدهنيـة     هد في المحكمة بأن تحليلك    فهل تش أنا محامية السيدة داليا،     -

  ؟كانت تعاني منها السيدة داليا بأنها غير سرطانية

  في ادارة المستشفى ، أما أن أدخل محكة للشهادة فأنا ال أستطيع           موثق  ان تحليلي   -

  ..وهو مورد رزقي، ولدي أوالد كثر علي أن أعيلهم يطردونني من عملي .أن أفعل ذلك

إلدانة شـخص مـا وال       اكتفيت بهذا القدر من اإلجابة فهناك أناس يملكون األدلة          

 ..أستطيع مهما فعلـت أن أقلـق راحـتهم        وال  ..أو حياتهم يبوحون بها خوفا على عملهم      



 لو أنهلحق زوجته، أكان يفعل ذلك   لماذا ال يريد غانم أن يحقق في األذى الذي          "وتساءلت  

  "..لم يكن رجال عقيما؟

*   *   * 


