
  دردشة مع أسماء

  انه يعرف الكثير عن آل عباد.. قرأت كتاب ريمون-

  ..كان وثيق الصلة بزوجي وعائلتي، وتزوج صديقة لي-

  ؟هو نفس زوج دالياالذي جاء ذكره في الكتاب وهل غانم -

ولكنه نادم على فعلـه     .. نعم، كان هو من اقترحه ليستلم مراكزه الحساسة في البلد         -

وأنـا نفـسي    .. أطلعني يوما عليه   قته، وله ملف مخز في سفارته     عرفه على حقي  .. اآلن

التي وضع يده عليها في     تدينه بمقتل مهاجر لبناني جاء يطالبه بأرضه        شاهدة على قضية    

  ..هذه المعلومات استقيتها من والدك فاسأليه تفاصيلها.. غيابه

الـى جامعـة    انه ابن فريد بك الذي أرسلني        ..أعرف المهاجر اللبناني الذي قتل    -

.. وودعني قبل سفرهوكان ابنه في نفس جامعتي في قسم الزراعة .. لدراسة الطب  بوسطن

  ..كان راغبا في تطوير زراعة التفاح بالوسائل الحديثة فجرى له ما جرى

  : فقالتتطرقنا الى الحديث عن داليا

، عاشرت فوية تعبر بصدق عن مشاعرهاانني أصدق داليا في كل ما قالت، فهي ع-

  ..غانم عشرة أعوام، وتعرف كل ما يخفيه

  ..روايتها شغلت بالي طوال األسبوع الماضي وال تزال! أتصدقين-

ويبـدلها بأدويـة    ان قريبه الذي عرفته بنفسك يسرق األدوية الفعالـة          ..وأنا أيضا -

ال يتورع عن فعل ما فعل بداليا، كانت لـه          رخيصة ال تفي بالغرض ، وال تنقذ المريض         

أنا زرت معها الطبيب الذي قام بتحليل الخزعة من الكتلـة           .. ة ليرث الماليين  فرصة جيد 

 خبيثة، وتقريره موجود في المشفى، وهو الـذي         ها فوجدها غير  الدهنية التي كانت تضايق   

  !قام بتحليل المبيضين بعد اإلستئصال فوجدهما سالمين

غرامة التي تـصل    والفي أمريكا أو أي بلد متطور آخر يدان بالسجن          ! هذه جريمة -

     م     وت ،دا فعلته الى ألوف الدوالرات ان كان متقصلـم يكـن سـيئ      ان  سحب شهادته ويغر

    ..النية

وتخاف من أخويها شريكي    .. تخاف من غانم  .. فأبتأردت أن توكلني في قضيتها      -

تورطـت  ..  تعرف أشياء خطيـرة    وداليا بينهم،   ك يعرف بتلك الشركة الثالثية    لدوا..غانم

ودافع عن نفسه بأنه    دافع عن قريبه     ..ن المشاجرة التي قامت بينها وبين غانم      وحدثتني ع 



" بل بيد أعوانكقد التكون أنت بنفسك "، وكانت في حالة غضب فقالت  لم يحرق المصرف  

  ..، فأجابت بالنفيف من حرق المصرفرتعان كانت حين سألتها وتداركت حديثها 

بأن شـكلهما   الفحص  عطي أخويها نتائج    أذكر أنني حين زرت أهل ليديا أل       ،نبيلة-

  .. أماميان مريبا من القذارة التي تعلو ثيابهما، وكانا محرجين كثيراك

للجنوب يوم الحـادث    ليس بعيدا أنه استعان بهما في تنفيذ المهمة بينماكان مسافرا           -

  ..ليبعد الشبهات عنه

ر القريب  حة في الب  ومعه جهاد ونورا، وكان الجميع متألقين بمتعة السباح       عاد كريم   

  ..ونهيئ طعام الغذاءأخي فتوقفنا عن الحديث لنعود الى البيت من منزل 

*   *   * 


