
  أخت غانــم

  ما هي أخبار وسيم؟-

فه، ويرجح عبد الرحمن    انه أصبح يتكلم الفرنسية مثل أبناء ص      .. وسيم بخير ياداليا  -

  .. دراستهيه في ، ألنه يعلمه الحساب ويشرف علأنه سيكون أول صفه

 حتى أجعله يحبنـي     كنت أنوي أن أسافر الى باريس وأستأجر شقة وأقوم بزيارته         -

  .أنني أمه الحقيقية، ولكن حدث ما أعاقنيكأمه قبل أن يعرف 

  !خير ان شاء اهللا-

  ..نزلت علينا أخته كالبالء األعظم.. ال يأتي من غانم الخير-

  أية أخت؟-

  !من غيرها؟ انها امرأة زوجك-

  هل جاءت في زيارة؟-

ا غاضـبة منـه     انه.. مع غانم سمعتها تتقاتل   .. أشك أنه يبغي طالقها   بيني وبينك   -

  ..طبعا هم يخفون األمر عني".. نت السبب في مصيبتيأ"وتقول له 

  ولماذا تضايقك زيارتها؟ -

 تريد أن تنزل معـي لتـشتري مـن          انها الصقة بي، كلما أردت أن أنزل بيروت       -

أمس أعجبها ثوب   ". كل شيء في لبنان أجمل وأرخص منه في نيويورك         "األسواق تقول 

  راح أنحـف     معلـيش  لفـه لـي،   "لبائع  ، فقالت ل  في الفاترينا ، وكان أصغر من مقاسها      

  ..جسمي

  هل هي سمينة؟-

، شو بتشربي؟ ولما    تسألني كيف أحتفظ بقوامي الرشيق، شو بتاكلي ياداليا       .. مالنة-

ما بتقدر تستغني عن ساندويشات الشاورما ولـو        عن وجبات أكلي تلوي بوزها،      أخبرها  

؟ في شهر   كيف بدها تنحف باهللا عليك    ..  بالليل وال على الكنافة بالجبن     ،خرةفي ساعة متأ  

  .كسبت خمسة كيلوواحد 

  ..ماتشتهيه من أثواب ضيقة عليها فتكون من نصيبك أنتمعليش، دعيها تشتري -

  :ضحكنا معا وقالت داليا



تطلب مني أن أعمل عندها كعارضـة       تعرفين يا نبيلة أن الكثير من دور األزياء         -

ولكنني سأرضى اآلن، ال لشيء     .. رفضت سابقا فخير غانم يغمرني    .. بأجور سخية ء  أزيا

 وألتركهـا  ..وحتى أقدر أن أزورك أحيانا وأسأل عن وسيم       ..ماناجاالّ ألتخلص من رفقة     

  ..الخالي من الدسمتشرف على المطبخ، فهي ال يعجبها طبخي 

  أال يشغلها ابنها عنك؟-

  خلية، وال يأتي لزيارتها االّ يضعه في مدرسة داجاءت بمفردها، قالت أن والده -

  ..رة في األسبوعم
*   *   *                                                                            


