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: إهــــــــــداء  

 

من أجل المستمران فً كفاحهما ً ــــً وأمـــــإلً أب

اأطال هللا عمرهم تحمٌك أحالمً أنا وإخوتً ,  

  



 

 

 

 

 ممدمـــــــــــــــــــــــة

 

 

..عزٌزي المارئ   

أنت اآلن أمام مؽامرة ؼامضة بعض الشًء إلنسان 

ه واجه الكثٌر من العواصؾ , لكنه لم ٌستسلم لهذ

 الظروؾ المرٌرة, ولرر مواجهتها

  

  



 الفصل األول

 

هب مع الرٌاح ففاح برابحته  مرت بجانبً وكؤنها نسٌم

حاولت ,  نالتهاأفنظرت إلٌها وكانت فً لمه  , العطره

ا وتكن تلن األمٌرة لفت انتباهها لعل المدر ٌجمعنا سوٌ  

، فعل هذاعجزت عن فوألنً فمٌر  نصٌبً ولسمتً ,  من

 هذه سٌر وراءها حتً أعلم من تكونأن ألررت و

؟ وإلً أٌن تذهب  الحسناء ؟  

 

تها انتظرورأٌتها تذهب إلً ملجؤ ألٌتام فعجبت ألمرها ، 

ا ا فً مكانً منتظر  ظللت والف   , حتً تخرجفً الخارج 

فمررت الدخول الً  , خروجها ولكنها لم تخرج بعد

أننً جبت ألتبرع لهإالء الملجؤ ولكن الجمٌع سٌظن 

ي كم أمتلن من ي فً جٌبً ألروضعت ٌدف،  األبرٌاء

! ألجد خمسة جنٌهات فمط لنمود ,ا  

 

 



 

ا إٌّ إلً اجعت خطواتً ترا وبدأ ظالم  , اهالخلؾ منتظر 

وأنا ما زلت والف ا فً نفس المكان أنتظر اللٌل ٌحل 

الذي  األجش لن الملبخروج تلن األمٌرة التً أثارت ذ

.ظننت أنه ال ٌبالً  

 

دث لً؟ ماذا فعلت ح ث نفسً وأنا متعجب ممادّ بدأت أُح 

؟! م أنها حّركت للبًأ ؟! أهذا اعجاب مرأة ,بً هذه ال  

 

ً سؤنتظرها ولن أشعر بالملل مهما حدث فؤنا أرٌد لكنّ  

ؾ علٌها  فكٌؾ لً أن  , أننً فمٌر أدركت للحظة , والتعرُّ

ا أن تحب فمٌر   حسناء؟ وكٌؾ لهذه ال أذهب للحدٌث معها

.مثلً  

.... 

  



 الفصل الثانً

 

 , علً أمل خروجها , أنتظرهاعلً حالً والف ا مازلُت 

حاولت فبل حركت كل مشاعري ،  إلٌها جذبت للبً فهً

لكن أنت تعلم أنًّ فمٌر ال أمتلن سوي  , اإلٌهالدخول 

وعلً لرب  , كما أخبرتن من لبل ,  خمسة جنٌهات

.منتصؾ اللٌل خرجت  

 

لمد  , كان بجانبها أحد الشخصٌات الهامة فً هذا الملجؤ

علً وجوههم  كانخمنت ذلن من الملبس الخاص به و

ابتسامات وهو ٌشكر تلن األمٌرة علً ما لدمته وما 

.األوالد تفعله من أجل هذا الملجؤ وهإالء  

 

ا لرإٌتً إٌّ   ا عن أم,  اها تبتسمابتسمت أنا أٌض 

 ابتسامتها فهً تدل علً أنها لٌست ببشر بل هً مالن

ٌنشر السعادة علً نزل من السماء علً هذه األرض ل

.وجوه الجمٌع  



 

ونزلت الفتاة  , بعد ذلن تركها هذا الرجل وعاد إلً عمله

علً درجات سلم الملجؤ وهً تؤخذ نفس عمٌك ٌدل علً 

وفجؤة , وانا مدلك بناظري علً ما تفعله , االرتٌاحٌه 

بدأت تمترب منً وهً تضع و ولعت عٌناها فً عٌنً

ابها.حٌها فً األرض كعالمة عن وجه  

 

،  عجابًإات خلك رفٌع لد نالت فهً بالفعل إنسانه ذ

.. وعندما أصبحت بالمرب منً   

 لالت : هل ٌمكنن مساعدتً ؟

 

فعجبت ألمرها كٌؾ لفمٌر مثلً أن ٌساعد ثرٌة جمٌلة 

؟ ذات مناصب عالٌة مثلها  

 

؟فؤجبتها وللت : كٌؾ أساعدن ٌا سٌدتً   

 



 

ارع لكً أضع لالت : أرٌدن أن تسٌر معً إلً آخر الش

ا  المال المتبمً معً فً البنن ولكً تكون حارس لً أٌض 

.ن اللصوص وسؤعطٌن مبلػ سٌُسعدنم  

 

نن للت لها : ال أرٌد منن شًء أنا سؤكون ممتن لِن أل

.جعلتٌنً أنال شرؾ السٌر معن  

 

ضع وجهً فً ابتسمت تلن األمٌرة وسرنا مع ا وأنا أ

ا لها هذا  جبت بكلن أٌن ماذا حدث لً؟ م .األرض احترام 

االحترام كله؟ ٌا هللا ما حكمتن فً هذا األمر وأخذت نفس 

.عمٌك وأكملت السٌر معها  

 

ت ألجله ما جاء , وهً لامت بفعلبعد لحظات وصلنا

ًّ المال ورفضت  ؤخرجت الهاتؾ من , فوعرضت عل

شخص ما وبعد مرور ثالث لامت بمحادثة و حمٌبتها  



 

خمة حدٌثة وركبت دلابك وصل هذا الشخص بسٌارة ف

.األمٌرة السٌارة وشكرتنً وابتسمت ورحلت  

 

 

بالً أن بأنا أفكر بها وفٌما حدث وخطَر مر ٌومٌن و

 , فلم أجدها , إلً الملجؤ التً كانت تذهب إلٌه أذهب

ا ألننً  علٌها وسؤلت العامل فنظر لً نظرة سٌبة نظر 

.أننً فمٌر من لبل فلمد أخبرتن ,  أرتدي مالبس ممطعة  

 

 

رابحتن سٌبة  أجابنً بثمل ولال بعدها اخرج من هنا 

المسموم  حدٌثهحزنت من , فوسٌفوح المكان بها 

.وتركته وخرجت ثم جلست فً نفس المكان أنتظرها  

 

 



 

صبح وجهً فؤت األمٌرة فً العاشرة من اللٌل وجاء 

ملًء بالسعادة لرإٌتها والؽرٌب أنها لم تدخل الملجؤ 

.وهّمت بالمدوم نحوي  

 

ما أنتهً من أنتظرنً هنا سؤعود إلٌن بعداألمٌرة لت لا

ضر لن أرحل من هنا ، فملت لها بتلعثم : حاا زٌارتً

.وسؤنتظرن العمر بؤكمله  

 

ًّ فمالت اصعد إلً  : انتهت من زٌارتها وجاءت إل

 السٌارة . فتعجبت وللت لها : لم أفهمن ؟

 

ت : مل, ف صعد وسؤشرح لن كل شًء عندما نِصلفمالت ا

.حسن ا  

 

 



 

 

 

تولفت  , من السٌر بالسٌارة عشر دلابكبعد مرور و

.فجؤة أمام ممر شركة ضخمة ونزلنا من السٌارة  

 

هل ٌمكنن مساعدتً فً الدخول إلً : لالت األمٌرة 

. الشركة  

 

كٌؾ؟:  لها للت  

 

 لالت : الترب ألُرٌَن كٌؾ؟

  



 الفصل الثالث

 

لن طلبت منً ت , بعدما وصلنا أمام ممر شركة ضخمة

لكن أثارتنً الكثٌر من التساإالت  , األمٌرة االلتراب منها

.حول هذا األمر  

 

التربت منها وألول مرة أنظر إلً عٌنٌها ألجد أنها كفٌفة 

، فملت لنفسً البد أن هذا خطؤ كٌؾ لفتاة جمٌلة  ال تُبصر

.مثل هذه أن تكون عمٌاء  

 

 ًّ بدأت تلن الفتاة بوضع ٌدها علً كتفً لتستند عل

صدر منً صوت نهمرت الدموع من عٌنً فجؤة ووا

.مهموس ٌدل علً بكابً  

 

 فمالت األمٌرة : ما هذا الصوت أنت تبكً؟

 



 

.ؽبار دخل فً عٌنًبعض الللت لها : ال شًء فمط   

 

 

وهً تصؾ لً الطرٌك كؤنها تُبصر مع ا أكملنا السٌر 

ا وأنا متعجب من ذلن ً لكنًّ كنُت سعٌد ا لمرافمت تمام 

 لها.

 

 نا فًعلً أن ٌدلت أنا وهً ؼرفة بها مكتب كبٌر خلد

، وجلست تلن الفتاة علً كرسً  ؼرفة مدٌر هذه الشركة

.هذا المكتب  

 

للت لها : هل أنِت المدٌرة لهذه الشركة؟ هل كل هذا ملك ا 

 لِن؟

 

 



 

 لالت : نعم؟

 

 للت : والملجؤ ؟

 

لكنه  ٌس إال ,ا فمط أذهب إلٌه للمساهمة لأنال , لالت : 

.س ملكًلٌ  

 

للت لها : وماذا ترٌدٌن منً؟ لماذا جبتً بً إلً هنا ؟ 

.أنا فمٌر ال أمتلن سوي خمسة جنٌهات فمط فً جٌبً  

 

،  مت لً األمٌرة مشروب ا كنوع من استضافتها لًلدّ 

.ولالت : أنا أعلم عنن الكثٌر  

 

من لبل؟ للت لها : كٌؾ؟ ونحن لم نلتكِ   



 

لجؤ وانتظارن لً لالت : هل تتذكر ٌوم زٌارتً للم

 بالخارج ثم دخولن وسإال أحد العاملٌن فً الملجؤ عنً؟

 

للت لها : أنا فً حٌرة من أمري كٌؾ عرفِت كل هذا 

 وأنِت ال تُبصرٌن؟

 

ب كل شًء منذ جلوسن بجانبلالت : أخبرنً العامل 

 , وأرٌدن أن تخٌرنً ,سٌارة ؼٌري لترالب كل تحركاتً 

 لماذا فعلت كل هذا ؟

 

 , صراحة ولن أنكربكل : سٌدتً سؤتحدث معن ت لها لل

 لكن أرجو منن أن تتفهمٌنً؟

 

.لالت : تحدث أنا أسمعن  

 



 

لم أحس  , : ألول مرة أشعر بشعور ؼرٌب فً للبً لتل

ا كهذا من لبل ُرا كنت أسرق فعندما كنت صؽٌ , شعور 

كً آكل.الطعام من ؼٌري ل  

 

 طلب ا منهم العونأما اآلن فؤنا ألؾ علً سٌاراتهم الفخمة 

علً كل  - عزوجل –هللا فٌعطونً بعض الفكة ولم أحمد 

, اعتدت علً فعل هذا  حتًأستمر فً هذا األمر , وهذا 

.وأصبحت مهنة ألوم بمزاولتها  

 

) مولؾ مشابه  تستمع لً بحرٍص شدٌدكانت األمٌرة 

لفٌلم كارتون روبانزل , عندما كان ٌمُص ٌوجٌن حكاٌته 

 لها. (

 

, أصبحت أرٌد العمل  , ن عندما رأٌتن تؽٌّر كل شًءلك

ا نأرٌد أ فبدأت بمرالبة كل تحركاتن وبمٌت , أراكً دابم   



 

 

فؤنت ذات  , والف ا بعٌد ا ال ألدر علً االلتراب مننِ  

أما عنً فإنً فمٌر ال أمتلن ما ٌكفً  , منصب وجاه

.حاجتً  

 

.لهذا لررت أن أبمً بعٌد ا وأتلذذ برإٌتن من بعٌد  

 

علً أنت تعلم  , لالت األمٌرة : المال لٌس كل شًء

ً ال أستطٌع أننً أمتلن الكثٌر من المال إال أنّ  من رؼمال

فهل أنا ت , فؤنا فالدة للبصر كما رأٌ , به االستمتاع

؟ استمتعت به  

 

.اِعلم أن هذا المال زابل ولن ٌتبَك لن ؼٌر عملن الصالح  

 

 



 

 

ٌدتً فالكثٌر من الناس للت لها : لكنًّ حزٌن جد ا ٌا س

لموا من طٌن ؼٌر ، كؤنهم خُ  ٌعاملونً كؤنً لست مثلهم

.هذا ٌزعجنً وٌحزننًو ,  الذي ُخلمت منه  

 

هً من تحكم علً  لالت : ال تحزن فالعمول الفارؼة فمط

 المظاهر.

 

اسمن؟ لالت : أخبرنً  

 

.سٌدتً ٌا للت : عبد الرحمن  

 

.فً جولة بسٌطةعبد الرحمن سنذهب ٌا هٌا بنا  : لالت  

 



 

صعدنا إلً السٌارة وسرنا بها حتً وصلنا أمام ممر  ما.

 شركة

 

لم أفهم شًء فؤنا من هنا إلً هنان لكن لن أتعجل حتً 

ٌعمل دخلنا الشركة وكان الكثٌر من الموظفٌن , ثم  أفهم

، وطلبت منً أن أخذ بٌدها إلً ممر مكتب ربٌس  بداخلها

, ودار هذا الحوار  , وبالفعل أوصلتها مجلس اإلدارة

 التالً :

 

؟ كٌؾ حالن أ. بطرسلالت ماري :   

 

؟ ماري وأنتِ  ٌا بخٌرلال :   

 

 طلب ,ن فً إلٌلمد جبت , الحمدهلل بصحة جٌدة لالت : 

.لً أتمنً منن أن تفعله  



 

ا , لال : أمرن مجاب ٌا ماري ؟ خٌر   

 

وتموم بتؽٌٌر  , : أرٌد أن ٌعمل معن عبدالرحمن لالت

.ا أرٌده شاب ا جدٌد احالته كلٌ    

 

هل  : وللت فً نفسً , توترت للٌال  من حدٌثهم" 

."هاها ٌا لتفكٌري الساذج , سٌتاجرون فً أعضابً  

 

ا .استؤذنت ماري ولالت أنها ستعود فً الخامسة مساء   

 

 لال بطرس : لماذا أنت خابؾ هكذا ٌا عبدالرحمن؟

 

فمٌر ولست ً للت : أنا ال أعرؾ لماذا تساعدنً ؟ مع أنّ 

 علً دٌانتها ؟



 

 

 

 

 

ا لفعل الخٌر ، لمد خلمنا الرب  لال : الدٌن لٌس حاجز 

وما ٌحدث اآلن ما هو إال , جمٌع ا وألمً السالم بداخلنا 

، وماري تسعد  فتنه أصبحت كلعنة وأصابت الجمٌع

 بمساعدة اآلخرٌن كما ساعدتنً من لبل ..؟

 للت : لم أفهم؟

... 



 الفصل الرابع

 

: لمد كنت فمٌر ال حول لً وال لوة وماري  بطرس لال

.هً من أخذت بٌدي حتً أصبحت كما ترانً اآلن  

 

فؽرابتها تجعلها أجمل , ازداد حبً لتلن الفتاة الؽرٌبة "

."وْلنَمُل أنها تمٌزت بداخلً عن الجمٌع  

 

 للت له : هً بالفعل بداخلها إنسانٌة تالشت بداخل الكثٌر

" دعاء لماري  .وحٌاتها، اللهم بارن لها فً صحتها 

"علً سبٌل الشكر  

 

و ،  لال بطرس : هٌا بنا سؤرشدن إلً دورة المٌاة

استحم جٌد ا لكً نذهب إلً بالً الطوابك فَـ ُهنا ستجد كل 

.شًء تتمناه  

 



 

*** 

افً  " الخامسة مساء   " 

 

؟ جاءت شابة ذات مالبس أنٌمة لتسؤل عن عبد الرحمن  

 

ا جذابا وتؤكدت أ  , نه هذا هو من تسؤل عنهاشتّمت عطر 

ا ، فالترب عبدالرحمن  فبدأت تحرن ٌدها ٌمٌن ا وٌسار 

.وأخذ بٌدها ووضعها علً كتفه  

 

وتحَسَسْت ملبسه وَشعره ثم ابتسمت ولالت لمد أصبحت 

.كممثلً أفالم هولٌود  

 

عبد الرحمن ٌرتدي بدلة سوداء ونظاره كالسٌكٌة "

."وُمعَّطْر برابحة ثمٌنة  



 

 

، أنا فً خدمتن  ل هذا بفضل مساعدتن لًللت لها : ك

.سٌدتً آلخر عمري  

 

ولاطع العنان لخٌالها فً تخٌّل عبد الرحمن  ت ماريأطلم

وهو ٌمول : من   دخول عامل فً الشركة شرود ذهنها ,

؟ هذا الشاب  

 

به , وأٌن ذلن الفمٌر الذي جعل رابحة المكان سٌبة بسب

ي أتحدث لمد تذكرت ألست أنت نفس الشخص الذنعم 

؟ عنه  

 

؟ للت له : نعم ماذا فعلت لن لكً توبخنً هكذا  

 

 



 

؟ هل تظن أنن إذا  لال لً : كٌؾ ٌمكن أنت تكون بٌننا

ارتدٌت هذه المالبس فهذا سٌسمح لن بالجلوس والحدٌث 

؟ معنا  

 

كانت ملسو هيلع هللا ىلص للت له : المالبس ال تصنع الرجال فالرسول 

مالبسه بسٌطة ومع ذلن كل الجمٌع كان ٌحترمه 

.وٌتشرؾ بالجلوس بجانبه فدٌننا دٌن المساواة  

 

أخبرنً أنت هل دٌنكم أمركم بالتفرلة والتنمر علً خلك 

؟ ؟ ألم تعلم بمصة صاحب الجنتٌن فً سورة الكهؾ هللا  

 

لال لً : أنا علً دٌن المسٌحٌة وال أحب المسلمٌن فهم 

.ٌرٌدون امتالن كل شًء وال ٌحملون الحب لنا  

 

 



 

تعامل معهم و  ب الؽٌرتعلم التواضع وحُ للت له : ٌا أخً 

ا ٌُعاملون ,كما تحب أن   , لعل هللا ٌُحدث بعد ذلن أمر 

ا فً لحظة وولتها لن ٌشفك علٌن أحد ا ألنن  وتصبح فمٌر 

ا من لبل.لم ترحم أحد    

 

عبد  لحدٌث اُمنصت  كان ماري تبكً وبطرس كانت 

"ماٌكل"مع هذا الشاب الذي تبٌّن أن اسمه  الرحمن  

 

ا  لال ماٌكل : َدعن من كل هذا الهراء أنَت ُولدَت فمٌر 

ا .وستموت فمٌر   

 

بكٌت من حدٌث هذا الشاب معً واستؤذنت من الجمٌع 

.وخرجت  

 

 



 

أخذ بطرس ٌعاتب هذا الشاب علً ما لاله بعد خروجً 

وجاءت خلفً ماري وهً تتحسس الطرٌك ثم اصطدمت 

 .. فولعت علً بالحابط وهً فً طرٌمها للحاق بً

.األرض  

 

رجعت لها مسرع ا ألري حالتها وهً تبكً والدموع 

 , لرإٌة الفتاة التً أحبها للبً تبكً , تنهمر من عٌنً

.فنزعت جاكٌت البدلة ومسحت لها دموعها به  

 

ابتسمت ماري ولالت : تفّضل هذا المندٌل وتعالت 

ا .ضحكاتها بسبب ما فعلته.. فضحكت أنا أٌض   

 

" فً هذه اللحظة  " و 

 

 



 

ماٌكل من أمامً وهو ٌنظر لً بؽضب وجاء بطرس  رّ م

لٌطمبن علً ماري ولال لً : ال تنزعج مما لاله فهو 

.طبعه هكذا  

 

ا ما أنه ال فرق  للت له : لم ٌحدث شًء فهو سٌفهم ٌوم 

.بٌن مسلم ومسٌحً  

 

..استؤذن بطرس وذهب إلً مكتبه  

 

جد ا لالت ماري : هٌا بنا سنذهب إلً مطعم أكالت أُحبه 

.وأنت سوؾ تمود السٌارة  

 

رت أننً ال أحمل سوي خمسة جنٌهات فً جٌبً فؤنا تذكّ 

.لمت بوضعهم فً البدلة بعدما بدلت ثٌابً المدٌم  

 



 

ولم  , نًّ ال أحمل ؼٌر خمسة جنٌهات فمطللت لها : ولك

ا.أتعلم المٌاد ة أٌض   

 

لالت : ال علٌن سؤدفع هذه المرة وعندما ٌُصبح لدٌن مال 

إلً هنا وتدفع أنت.. أما عن المٌادة فسؤخبرن بما  سنؤتً

.تفعله حٌنما نصعد إلً السٌارة  

 

 

 ** فً السٌارة **

 

ركبُت مكان السابك وهً بجانبً وللت لها : هنان ثالثة 

أشٌاء أسفل لدمً وبجانبً ناللة السرعات فملت لها ماذا 

؟ ؟ لماذا ال تسٌر السٌارة ؟ أٌن أضؽط أفعل  

 

.ت من جلبت لً الضؽط اهدأ للٌال  وسؤعلمنلالت : أن  



 

 

.للت لها : انتظرٌنً فً السٌارة سؤنزل وأعود  

 

ا فجرٌت علٌه وللت له : هل ٌمكنن أن  لمحت رجال  مار 

؟ تُخبرنً كٌؾ ألود هذه السٌارة  

 

لمد ظن الرجل أننً سرلتها لكنًّ أوضحت له األمر 

.فؤخبرنً كٌؾ ألودها  

 

وسرت  , سؤلوم بإبهارن رجعت للسٌارة وللت لها

بالسٌارة وأنا أصرخ من الفرحة وهً تضحن علً ما 

.أفعله .. فؤنا لم أشعر بسعادة مثل هذه من لبل  

 

ك بارع وسؤلوم بعرض فٌلمً للت لها : سٌدتً أنا ساب

." سابك األمٌرة" دالجدٌ  



 

 

ابتسمت بخجل وأنا للت فً نفسً كٌؾ لفتاة بكل هذا 

،  ال أصدق أننً أجلس بجانبها ، فؤنا حتًّ اآلن الجمال

رت هللا علً هذه النعمة الكبٌرة.وشك  

 

بعد دلابك وصلنا إلً المطعم وأكلنا وَمرت الساعات 

وعدنا بالسٌارة والحظت أنها ؼرلت فً نوٍم عمٌك وهً 

فنظرت إلٌها وكانت تُشبه الطفل النابم بمالمحها  , بجانبً

.البرٌبة وتصرفاتها الطفولٌة  

 

ا برفك وللت لها : سٌدتً إلً أٌن نذهب؟أٌمظته  

 

.لالت : آسفة لمد ؼرلت فً النوم لم ألصد  

 

 للت : ال علٌِن أٌن منزلن حتً أوصلن إلٌه؟



 

 

 

 

..وصفت لً الطرٌك ووصلنا إلٌه بعد بضع دلابك  

 

نَزلُت من السٌارة وفتحت لها الباب، ولالت لً : إلً أٌن 

 ستذهب؟

 

ًّ للت لها : أرض هللا واسعة ال ت ..ملمً عل  

  



 الفصل الخامس

 

لالت : أملهنً دلٌمة وأخرجت هاتفها من شنطتها 

، ولالت ابحث لً عن رلم العم سعٌد  وأعطت الهاتؾ لً

.وهاتفُه  

 

عم سعٌد علً الهاتؾ ولال الفعلت ما طلبته منً وأجاب 

ًّ وعلً أوالدي .: كٌؾ حالن ٌا وجه السرور والخٌر عل  

 

أن تجد لً شمة فارؼة حاال  لالت : ٌا عم سعٌد أرٌدن 

.وأتمنً أن تكون جٌدة ومناسبة للمعٌشة  

 

لال عم سعٌد : أمهلٌنً خمس دلابك وسؤلوم بمكالمتن 

... وأؼلمت ماري الخط معه  

 



 للت لها : لماذا تفعلً معً كل هذا ؟

 

لالت : ال أعلم لكن ما أعلمه جٌد ا أنن لن تخذل ثمتً بن 

؟ مهما حدث ألٌس كذلن  

 

اللت  .لها : سؤفعل ما ٌلزم ألنال رضاكً دوم   

 

ابتسمت بخجل ولالت : لمد مرت الـ خمس دلابك ولم 

ًّ عم سعٌد .ٌرن عل  

 

للت والحروؾ تكاد تصعب الخروج من مخارجها : 

..أتمنً أن ٌتؤخر أكثر  

 

 لالت : لماذا تمول هذا ؟

 



 

 

.للت : لمضاء بعض الولت معن فً الحدٌث  

 

ل عم سعٌدرن الهاتؾ وكان المتص **  ** 

 

.لمد وجدت لن شمة جٌدة ولكن سعرها لٌس بهٌّن  

 

.لالت ماري : حسن ا أعطٌنً عنوانها  

 

أعطت ماري العنوان لً ولالت اذهب أنت إلٌه وال تحمل 

.هم أي حساب شًء  

 

 

 



 

وَصلُت إلً عم سعٌد وتحدثنا للٌال  ثم أخذنً إلً مكان 

اري الشمة ولال لً لبل أن ٌذهب : البد أن السٌدة م

ا وؼادر المكان .تُحبن كثٌر   

 

ا بدأت أتذكر كٌؾ كنت  تجّولت فً الشمة وأعجبتنً كثٌر 

من فمٌر ٌسٌر فً الشارع وفً إشارات المرور طلب ا من 

الناس المال ٌا لولاحتً كٌؾ كنت أطلب منهم مالهم وأنا 

بكامل عافٌتً .. وبدأت أُفّكر فً تبدُّل حالً إلً والع 

.أفضل بال تعب  

 

هللا كم أن رحمتن وسعت كل شًء لمد جبرت بخاطري ٌا 

 فاللهم لربنً منن وابعدنً عن معصٌتن ^^ 

 

دخلت إلً ؼرفة نومً وارتمٌت علً سرٌري كجندي 

.لمً حتفه فً آخر رصاصة أُطلمت إلٌماؾ الحرب  



 

 

 ** ٌوم جدٌد **

 

جرس الباب ٌرن استٌمظت من نومً وخرجت لكً أفتح 

.الباب ألري ماٌكل  

 

ل : هل ستتركنً ألؾ هكذا علً باب شمتن هاها ماٌك

اخرة."ضحكة س"  

 

.للت له : تفّضل  

 

لال : ما كل هذا، أري أنن ؼرلت فً نعٌم لم تكن لتحلم 

.به فً ٌوم من األٌام  

 



 

 

للت : أصحاب النواٌا الحسنة ٌُسّخر هللا لهم فً الحٌاة 

أشخاص ذوو للوب نمٌة تؤخذ بؤٌدٌهم أظن أنن ال تعرفهم 

لست منهم؟ ألنن  

 

تؽٌّرت تعبٌرات ماٌكل ولال : أتظن أنن ستؤخذ كل شًء 

؟ بؤفعالن التً تشبه الذباب فً مكرهم  

 

للت : ال ٌهُمنً المال ٌا ماٌكل فكما للت هو زابل لكنن 

ا فؤصبحت  لن تفهم ما ألوله ألنن لم تشبع وأنت صؽٌر 

.جابعا عندما كبرت فً العمر  

 

ة ٌا فمٌر '' المركب ال ماٌكل بؽضب : تذكر هذه الجمل

.تتسع إال لفرد واحد لٌمودها واألٌام ستُثبت لن ما ألوله  

 



 

ؼادر ماٌكل وبعد مرور عشر دلابك دق الباب ثانٌة 

ولمت بفتحه ألري ماري ومعها رجل كبٌر فً العمر 

.ٌساعدها  

 

 

ا لن ٌا عم دمحم اذهب أنت وأعطته خمسون  لالت : ُشكر 

ا .جنٌه   

 

ً.لً ٌا سٌدتللت لها : تفضّ   

 

جلست وذهبت لكً ألوم بإعداد مشروب لها وعدُت بعد 

.دلابك للٌلة  

 

 



 

لالت : لمد تحدثت مع بطرس وهو سٌشرح لن طبٌعة 

العمل عندما تذهب إلٌه لكن هذا لٌس ما أرٌد إخبارن 

..به  

 

ا إن شاء هللا !؟  للت : خٌر 

 

لالت : أنا سؤذهب إلً المستشفً لكً ألوم بإجراء 

عٌنً ونسبة الشفاء كما لال لً الدكتور  عملٌة فً

.% وأنت ستؤتً معًٕٓ  

 

للت لها : هللا لن ٌخذُلن وستفٌمٌن منها وأنِت ُمبصرة ال 

.تملمً أنا بجانبن ولن أتخلً عنِن مهما حدث  

 

 " بدأت تبكً ماري "

 



 

 للت : لماذا تبكٌن؟

 

لالت : لم ٌهتم أحد بً هكذا من لبل؟ هل تفعل ذلن ألن 

؟حالتً سٌ ًّ بة وأنت تُشفك عل  

 

للت : سٌدتً، عندما رأٌتن ألول مرة ظننتن مالن لد نزل 

.من السماء  

 

ا لنِ  .ولّما تحدثنا ألول مرة لم أنظر إال فً األرض احترام   

 

ا بالنسبة لً ا عظٌم  ا شخص  .لمد ُكنتً دوم   

 

 كٌؾ تمولٌن هذا لً؟

 



 

لالت : آسفة لم ألصد لكنًّ خرجُت من عاللة أهلكتنً، 

ا .وأخاؾ أن أحبن فتخذلنً أنت أٌض   

 

للت لها : مع األٌام سؤُثبت لِن أننً أستحك هذه الثمة 

.سٌدتً  

 

ا لنَ  .لالت : ُشكر   

 

 للت : متً موعدن مع الدكتور ؟

 

.لالت : فً التاسعة من اللٌل  

 

---- 

 ** فً الشركة **



 

 

ماٌكل : إن لم تتراجع ماري عن ما تفعله فلن أهدأ ٌا 

.بطرس  

 

: أرٌد أن أعرؾ ما مشكلتن مع عبدالرحمن؟  بطرس

 لماذا تبؽضه إلً هذا الحد؟

 

ا واعتاد علً أخذ المال من  ماٌكل : ألنه كان فمٌر 

اآلخرٌن بؽٌر وجه حك كان ٌتسول وٌؤخذ التسول كمهنة 

.لٌؤكل وٌعٌش منها  

 

ا أنه  بطرس : ٌا ماٌكل ال تعلم ما حدث له أنا واثك تمام 

ا واتضح هذ ا بعد ما ارتدي البدلة فهو كان لٌس فمٌر 

.ٌشبه ممثلً األفالم فً أنالته وجاذبٌته  

 



 

 

ماٌكل بؽضب : لماذا أنَت وماري فً صفّه إنه مسلم 

.ونحن علً المسٌحٌة ال تنسً ذلن  

 

بطرس : وأنت ال تنسً أنه لم ٌفعل لنا شًء وتحدَث 

ا أننا سواسٌه .معنا بؤدب وال تنسً أٌض   

 

 ** فً بٌت عبد الرحمن **

 

سؤلوم بتحضٌر الفطار لكً ٌكون بٌنً وبٌن خبز وملح 

.كما نمول  

 

 لالت : من أٌن تعلمت الطبخ؟

 



 

للت لها : لم أتعلمه هذا بالِفطرة وستؤكلٌن من هنا 

وتذهبٌن إلً المستشفً لتجري عملٌة أخري بجانب ما 

.أنِت ذاهبة إلٌه  

 

.ضحكت ولالت : ال صحتً أَهم أرٌد العٌش للٌال    

 

هَمة خطٌرةمُ  **  ** 

 

دخل عبد الرحمن المطبخ وهو ال ٌعرؾ ما سٌفعله لكنه 

.ٌرٌد أن ٌُثبت لتلن الفتاة أنه بارع فً عمل األكل  

 

 

ماري جالسة تنتظر خروج الشٌؾ عبدالرحمن من 

 المطبخ ..



 

 

 

 

مرت ساعة وهو لم ٌؤِت بعد، فنادت علٌه : أخبرنً ماذا 

؟ تفعل لكً أساعدن  

.لن أخرج حتً أنتهًلال وهو ٌُمسم :   

 

ابتسمت ماري وحٌنبذ رن جرس الباب فخرج 

لكً ٌفتح الباب لٌعرؾ  عبدالرحمن من المطبخ وذهب

؟ من الطارق  

... 

  



 الفصل السادس

 

رن جرس الباب وذهب عبد الرحمن إلً الباب لٌعرؾ 

من الطارق فـ رأي ماٌكل ولال : ماذا ترٌد ألم ننتهً من 

 الحدٌث؟

 

ي أن لدٌن ُصحبه بالداخل فمال برأسه لال ماٌكل : أر

 لٌري من عندي ورأي ماري فمال ماذا تفعل عندن؟

 

تحركت ماري بحذر تجاه مصدر الصوت لتتحدث مع 

ماٌكل الذي تخطً حدوده معها ومعه ولالت له : ماذا 

؟ أنت  ترٌد ٌا ماٌكل؟ ما دخلن أنت بوجودي هنا أم هنان

بالتدخل فً  مجرد شرٌن فً الشركة وهذا ال ٌحك لن

شبون اآلخرٌن، لن أكرر كالمً ثانٌة وإن تخطٌت 

حدودن سؤلوم بـ فض األمور المشتركة بٌننا وٌذهب كٌل 

.منّا فً طرٌمه  



 

ماٌكل : أهذا تهدٌد منن ٌا حبٌبة عبد الرحمن؟ أهو وسٌم 

 عنً؟ أم أنِن تعشمٌن الفمراء ألنن منهم؟

 

دخلت فً لم تعجبنً طرٌمة كالم هذا الشخص السلبً وت

ا تسعً فً أن تُثبت لنا أنن  األمر وللت له : لماذا دابم 

 ساذج ال لٌمة لن ؟

 

ًّ بعصبٌة : أصبح للشحاذ صوت وٌتحدث مع  رد عل

.أسٌاده، سنمم أنا وأنَت باتفاق وستكون أنَت الرابح به  

 

 * ماري تستمع بحرص لحدٌثنا *

 

 للت : أخبرنً ماذا لدٌن؟

 



 

الر وترحل بعٌد ا عنّا وال أرٌد لال : سؤعطٌن مابة ألؾ دو

.رإٌة وجهن هذا ثانٌة  

 

.للت : دعنً أعرض علٌن أنا اتفالً  

 

 لال بسخرٌة : هاها أخبرنً أٌها الفمٌر؟

 

للت : لماذا لم تتعلم األدب بعد؟ ألم تعلم أن هللا خلمنا 

فوق بعض درجات لنُكّمل بعضنا ال لنؤذي اآلخرٌن ألننا 

.نمتلن المال  

 

خطؤ فنحن ُخلمنا كما تمول طبمات لٌموم من هم لال : هذا 

.أمثالن بخدمتنا  

 



 

للت : أنَت ُمؽٌّب عن الوعً ٌا ماٌكل أنا حزٌن علٌن 

واآلن اذهب من هنا لبل أن أتصل بمسم الشرطة 

.وأخبرهم أنن تحاول سرلة شمتً  

 

.ماٌكل بؽضب : سؤذهب لكن حدٌثنا لم ٌنتِه بعد ٌا هذا  

 

ً كل هذه الضجة التً تسببت آسؾ جد ا ٌا سٌدتً عل *

 * لِن بها

 

ذهبُت ألجلس علً الكرسً ورأسً تكاد تنفجر من كثرة 

.التفكٌر فً كل هذا وكٌؾ ٌحمل هذا الرجل الشر لً  

 

فماطع كل هذا صوت ماري وهً تمول : لماذا تُحّمل 

 نفسن فوق طالتها، لٌس لن ذنب فً كل هذا، هو ٌرٌد أن 

 



 

بالكامل وتكون تحت ٌتزوجنً لٌحصل علً الشركة 

.سٌطرته لكنًّ لم أوافك علٌه  

 

 للت لها : لماذا ٌكرهنً إلً هذه الدرجة؟

 

ماٌكل لو سنحت له الفرصة لٌمتلنً سٌفعل ذلن بدون 

.تردد  

 

.لالت : ألننً أُعاملن بلُطؾ  

 

 للت : ولماذا تعاملٌنً هكذا؟

 

.لالت : سؤحكً لنَ   

 



 

ان للبه رحٌم، كان ٌوجد رجل من طبمة األثرٌاء لكن ك

وذات ٌوم خرج من عمله ذاهب ا بسٌارته إلً مكان هادئ 

لٌُرٌح أعصابه وٌسترخً به.. بٌنما هو فً طرٌمه بدأ 

 الشارع ٌزدحم بالسٌارات ..

 

وبدأت امرأه تُدق علً شبان سٌارته لتطلب منه أن 

ٌشتري منها عمد الفُل .. أما عنها فكانت تشبه األمٌرات 

كانت سٌبة جد ا فهدأ عندما نظر لكن ظروؾ معٌشتها 

إلٌها ووافك علً شراء الفل منها واشتري منها كل ما 

.كان معها  

 

وبدأت حركة المرور تسٌر وذهب بسٌارته وصورة هذه 

.المرأة ال تذهب أبد ا من رأسه  

 

 



 

فً الٌوم الثانً جاء بسٌارته من نفس الشارع لٌراها 

ا ثم ذهب  وجاء فً الٌوم لكنها لم تؤِت فحزن وانتظر كثٌر 

الثالث فً نفس المكان لٌراها لكنه رآها تطلب من رجل 

كما فعلت معه أن ٌشتري منها الفل .. لكن هذا الرجل 

حاول التعدي علٌها فؽضب جد ا ونزل من سٌارته ولام 

.بصفعه علً وجهه فاشتبكا  

 

فجاء أمٌن الشرطة ولام بؤخذهما إلً لسم الشرطة وتم 

ة... وخرج فً اللٌلة الثالثً السجن.حبسه لٌلتٌن ف  

 

رأي أن من كانت تنتظره هً المرأة التً دافع عنها فً 

.الشارع  

 

لالت له عندما رأته : هل أنت بخٌر؟ أنا آسفة علً ما 

 حدث لن بسببً؟



 

 لال : ال علٌِن، لكن من أنِت؟

 

أخبرته أن اسمها مارلً وأنها تسعً لتكفً حاجة  **

 ** أهلها

 

لدي شركة كبٌرة وهذا الكارت خاص لال : أنا اسحاق و

ا فً الشركة .بً .. انتظرن ؼد ا فً العاشرة صباح   

 

مرت األٌام وأصبح ٌوجد بٌنهما ود ورحمه وأحبّا 

.بعضهما وتزوجا ثم جبت أنا إلً الدنٌا ماري  

 

 لال عبد الرحمن : ولكن أٌن هم اآلن؟

 

 



 

لالت ماري : ُكنّا ذاهبٌن أنا وأمً وأبً فً نزهه 

تنا وفجؤة اصطدمت بنا سٌارة كبٌرة فمات أبً بسٌار

وأمً، أما عنًّ ففمدُت بصري ونجانً هللا من هذا 

.الحادث بؤعجوبة  

 

رأسً تإلمنً وبدأت أري صور ألشخاص تعمل معً 

ا ال أعرؾ ما هذا لكنًّ تجاهلت  وبنت أتحدث معها دابم 

كل هذا وللت لها : اهدأي للٌال  فاهلل رحٌم وسٌؽفر لهم 

.حهم وسٌنتمم من عدٌم الرحمة الذي اصطدم بهموٌسام  

 

لدٌنا موعد عند الدكتور وال أرٌد أن نذهب إلٌه وأنِت 

 حزٌنة، اتفمنا؟

 

ر.لالت : حاض  

 



 

مر الولت ونحن نمزح سوٌ ا حتً أصبحت ماري فً 

.أحسن حال وجاء موعدها عند الدكتور  

 

ا " فً التاسعة مساء   " 

 

 ماري : كٌؾ حالن ٌا دكتور؟

 

كتور : الحمدهلل بصحة جٌدة، هل أنِت مستعدة؟الد  

 

 ماري : نعم، لكنًّ خابفة للٌال  

 

عبد الرحمن : أنا بجانبن ولن أتركن ال تخافً 

وستصبحٌن أفضل و بعد العملٌة بصرن سٌرجع لن إن 

.شاء هللا  



 

الدكتور : البد أن زوجن ٌُحبن جد ا، إن شاء هللا كما لال 

.لِن لن تشعري بشًء  

 

.ابتسامة حزن : إن شاء هللاماري ب  

 

طلب منهم الدكتور الجلوس لبعض الولت لٌُجّهز ؼرفة 

.العملٌات  

 

كانت ماري تبكً فمال لها عبد الرحمن انتظرٌنً هنا 

.سؤعود بعد دلٌمة واحدة لن أتؤّخر  

 

ظنت ماري أنه ذهب وتركها وحدها ولاطع ظنها صوت 

.عبد الرحمن  

 



 

.لال لها : تفّضلً ٌا سٌدتً  

 

 لالت : ما هذا ؟

 

لال : أٌس كرٌم هاها لمد اشترٌت لنا اثنان بـ خمسة 

.جنٌهات  

 

.لالت : صرفت مالن كله وَضَحَكت بصوٍت عالٍ   

 

لال : نعم صرفت كل ما لدي ألجل سعادتن وضحن هو 

ا .أٌض   

 

 ^^ فً ؼرفة العملٌات ^^

 



 

 

 

 

 

.مرت أكثر من ساعة ولم ٌخرج الدكتور لٌُخبرنً بحالتها  

 

ساعات خرج الدكتورور ثالث وبعد مر  

... 

  



 الفصل السابع

 

بعد مرور ثالث ساعات خرج الدكتور ولال لً : ُمبارن 

.لمد نجحت العملٌة  

 

ذهبُت ُمهروال  إلً ؼرفتها واصطدمت بالباب عندما 

.وصلت إلٌها من كثرة سرعتً  

 

 ماري : أنَت عبد الرحمن؟

 

ٌا سٌدتً،  للت لها : نعم، أنا سعٌد جد ا لرإٌتن تُبصرٌن

ا هلل علً نجاح العملٌة ورإٌة  وسجدت فً األرض ُشكر 

.ماري بخٌر مرة ثانٌة  

 

 



 

ماري : ماذا تفعل ٌا عبدالرحمن؟ لماذا تضع رأسن علً 

 األرض؟

 

نفعلها فً كل  -عزوجل-للت لها : هذه سجدة ُشكر هلل 

.ولت وحٌن  

 

ذهبت لكً أجلس بجانبها ألُساعدها إن احتاجت إلً 

.شًء  

 

الممرضة ولالت : حمد ا هلل علً سالمتن وبدأت  دخلت

تفعل ما جاءت ألجله ولبل أن تخرج لالت : سؤذهب وإن 

.احتجت شٌب ا لل ٌا فرٌدة وسآتً علً الفور  

 

 * بدأت ماري تشعُر بالؽٌره ورأٌُت هذا علً وجهها *

 



 

 للت لها : ما بِن ٌا سٌدتً؟ هل انزعجتً منً؟

 

هذه الفتاة؟ لالت : نعم، لماذا تتحدث معن  

 

.للت بابتسامة : ألننً من سٌعتنً بِن سٌدتً  

 

ابتسمت ولالت : آسفة لم ألصد أن أُحّدثن بؽضب لكنًّ ال 

.أُحب هذه البنت  

 

مرت دلابك وفجؤة دق باب الؽرفة ودخل بطرس وماٌكل 

وكرٌستٌن وبعض ُعّمال الشركة .. فتبدلت مالمح ماري 

الدكتور إلجراء عملٌة  ألنها لم تُخبر أحد أنها ستذهب إلً

فعلمت أن ماٌكل كان ٌرالبهم منذ ِشجاُره مع عبدالرحمن 

.فً البٌت  

 



 

.لال بطرس : نشُكر الرب علً أنِن بخٌر ٌا ماري  

 

ولال ماٌكل بسخرٌة : أري أن لعبد الرحمن عامل مإثر 

 فً شفابن ٌا ماري

 

فؽضبُت من هذا الرجل وللت له : أري أن عبد الرحمن 

ا لدرجة أنن تُحّدث نفسن طوال  أصبح ٌُشؽل تفكٌرن كثٌر 

.الولت ٌا ماٌكل  

 

لال ماٌكل : ال ال أنت ُمخطا فؤنا سؤفعل ما ٌلزم إن تطلب 

.األمر  

 

رد بطرس علٌه لابال : ألن تهدأ ٌا ماٌكل؟ ألم تري أن 

.ماري ما زالت مرٌضة فً سرٌرها، ٌا لولاحتن  

 



 

.فاسدلال ماٌكل : أري أنن انضممت لهذا الحزب ال  

 

ردت ماري ولالت : اخرج من هنا اآلن وال أُرٌد رإٌتن 

.مجدد ا  

 

.ماٌكل : بٌننا عمل وشراكة لٌس بهذه السهولة ٌا ماري  

 

لالت : سؤلوم بـ فض هذه الشراكة بعد خروجً من هنا 

.تذكر هذا جٌد ا، واآلن اخرج من هنا  

 

ماٌكل : سؤذهب لكن حدٌثنا مازال طوٌال  ٌا عاشمة 

.الفمٌر  

 

 



 

بطرس : أنا آسؾ ٌا ماري وٌا عبد الرحمن كل هذا 

.بسببً لكننا لم نكن نعرؾ أنِن هنا وهو من أخبرنا  

 

.لُلنا : ال علٌَن، تفّضل أنت ومن معن  

 

َمّر ٌومان فً المستشفً وماري تحّسنت حالتها وكتب 

ا بالخروج وذهبت ماري إلً بٌتها  لها الدكتور تصرٌح 

ا وذهب عبد الرحمن إلً بٌته .أٌض   

 

 ** فً بٌت ماٌكل **

 

 " لمد جمعتكم الٌوم لتفعلوا ما آمركم به "

 

.لال أحدهم : سنفعل ما تطلبه ٌا سٌدي  



 

ماٌكل :  فً العنوان المكتوب أمامكم فً هذه الورلة 

هنان رجل ٌسكن هذا البٌت، و ٌتسبب لً بالكثٌر من 

.المتاعب، وأرٌد منكم أن تمتلوه  

 

.برأسه خالل ساعات معدودة لال أحدهم : سنؤتً لنَ   

 

.ماٌكل : ال أرٌد رأسه، أرٌده أن ٌموت فمط  

 

.أحدهم : سٌحُدث ٌا سٌدي  

 

 ** فً بٌت ماري **

 

 الخادمة : ما بِن ٌا سٌدتً؟

 



 

.ماري : للمه جد ا من شًء ما  

 

.الخادمة : الرب ٌُرٌح للبن وجسدن ٌا سٌدتً  

 

عبد أخرجت ماري هاتفها من حمٌبتها واتصلت بـ  *

 * الرحمن

 

 ماري بلهفه : أنَت بخٌر؟

 

تعجب عبد الرحمن من سإالها ألن الصواب أن هو من 

.ٌسؤل علً صحتها  

 

وبدأوا فً حدٌثهم الذي استؽرق دلٌمة ولاطع هذا 

 الحدٌث صوت ضرب عبدالرحمن بعصا لوٌة علً رأسه



 

ففمد الوعً وظّن من لاموا بضربه أنه مات بعدما نزؾ  

.الكثٌر من الدم  

 

ماري علً الهاتؾ تُنادي علً عبد الرحمن بصوٍت عاٍل 

.وهو سالط علً األرض مؽشًٌّا علٌه  

 

خرجت ماري من بٌتها ولادت السٌارة بسرعة جنونٌة 

إلً بٌت عبد الرحمن وعندما وصلت إلٌه وجدته علً 

.األرض والدم ٌنزل من رأسه  

 

اتصلت باإلسعاؾ وجاءوا وأخذوا عبد الرحمن إلً 

ودخلوا به إلً الؽرفة وأخرجتنً الممرضة المستشفً 

.وانتظرته فً الخارج  

 

 



 

بعد مرور ساعة خرج الدكتور ولال لً : ٌجب أن تُمّدمً 

بالغ إلً الشرطة أما عنه فلمد أصابت الضربة عمله 

وسٌحدث له مضاعفات فً أي ولت.. وذاكرته لن تكون 

.بخٌر عندما ٌستَِعد وعٌه  

 

رح له ما فعلوه فصرخ أحد العصابة اتصل بماٌكل وش

ماٌكل فً وجهه كما نمول ألنهم فشلوا فً لتل عبد 

.الرحمن  

 

بعد مرور ساعتٌن جاء الضابط ولال لً : هل نتحدث 

 للٌال  ؟

 

.ماري : نعم تفّضل  

 

 الضابط : من برأٌن فعل هذا؟



 

.ماري : ال أعلم  

 

.الضابط : حسن ا سنتحري فً األمر  

 

حمن َدخل فً ؼٌبوبة استؤذن الضابط وخرج وعبد الر

.دامت حوالً ثالثة أسابٌع  

 

ماري كانت تُمر علٌه كل ٌوم لتطمبن علٌه ولّما فاق عبد 

.الرحمن بدأ ٌنطك أسماء أشخاص ال وجود لهم  

 

تعجبت ماري لكنّها ظلت بجانبه ولالت له عندما فتح 

.عٌنٌه جٌد ا : نشُكر الرب علً أنَن أصبحت بخٌر  

 

 فمال لها : من أنِت؟



 

 لالت : أنا ماري ٌا عبد الرحمن؟ كٌؾ ال تتذكرنً؟

 

.لال : رأسً تإلمنً وؼرق فً النوم  

 

ماري تشعُر بالحزن مما حدث فالرجل التً أحبته ال 

ٌتذّكرها وبدأت الؽضب ٌسٌطر علٌها تجاه من فعل هذا 

.به وأصّرت علً االنتمام له  

 

 جاء ماٌكل بٌنما ماري كانت تتحدث مع الدكتور عن حال

.عبد الرحمن وعندما انتهت من الحدٌث معه  

 

ا ٌا ماري ماذا حدث؟ وأٌن عبد الرحمن؟  لال ماٌكل : خٌر 

 

 



 

لالت : هو بخٌر ومن فعل هذا به لن ٌنجو من ؼضبً 

 .مهما حدث

ماٌكل : أتمنً أن نجد ذلن الوؼد لنُلمّنه درس ا لن ٌنساه 

.طوال حٌاته  

 

تموم بعملهاتركت ماري المكان وذهبت إلً الشركة ل *  * 

 

.ماٌكل لرر الدخول إلً عبد الرحمن لٌُشفً ؼلٌله  

 

.بدأ ماٌكل ٌتحدث واآلخر ؼارق فً نومه  

 

ماٌكل : ألم ألُل لن ارحل ؟ ألم ألُل أنن لم تَر منً شٌب ا 

 حتً اآلن؟

 



 

وهذه نتٌجة اصرارن علً البماء، أخبرنً هل الشهامة 

 وحبن لماري أفادن اآلن؟

 

لتَل أبً والدٌها ونّجاها هللا من هذا الحادث أتَْعلَْم، لمد 

وأنا لتلت أبً ألنه صفعنً فً ٌوٍم َذَهبْت فٌه ماري 

.لتشكو إلٌه ما أردُت فعله معها  

 

 أتعرؾ ما أردت فعله؟

 

لمد أمسكت ٌدها بموة لتختم لً ورلة مكتوب بها 

.نصٌبها  

ا .واآلن حاولت لتلن ولن تنجو منً أنت أٌض   

..تح البابفً هذه اللحظة فُ   



 الفصل الثامن

 

.فً هذه اللحظة فُتح الباب ودخلت ماري  

 

؟ارتبن ماٌكل ولال بتلعثم : ماري!  

 

لالت : لمد سمعت كل شًء أٌها الوؼد الماتل لن تنجو 

.بفعلتن منً  

 

 لال : وكٌؾ ستُثبتٌن ؟

 

لالت : لمد لمُت بتسجٌل ُكل ما للته وسؤُلّدمه للشرطة 

.لتتصّرؾ معن  

 

 



 

تؽادر المكان فذهب خلفها ماٌكل وحاول خنمها ماري  *

 * بٌدٌه

 

 * بدأت ماري فً الصراخ وهً تحاول أن تُفلت من ٌده *

بدأت حالة من االضطراب تسود فً المستشفً وجاء 

األطباء ومدٌر المستشفً لٌري ما ٌحدث فهرب ماٌكل 

ا .فً ذلن الولت وولعت ماري أرض   

 

تً؟مدٌر المستشفً : أنِت بخٌر ٌا سٌد  

 

ماري : نعم بخٌر لمد جبتم فً الولت المناسب، فلمد 

.حاول رجل ٌُدعً ماٌكل خنمً  

 

 



 

.طلب مدٌر المستشفً استدعاء الشرطة لتُحمك فً األمر  

 

 ** فً بٌت بطرس **

 

 ماٌكل : ماذا سنفعل اآلن؟

 

بطرس : أنَت من أولعت نفسن فً هذه الورطة، وإن 

.ت بداخل السجنذكرت اسمً معن سؤلتلن حتً وإن كن  

 

ماٌكل : هذا لم ٌكن اتفالنا من لبل، لمد تعاهدنا علً 

إكمال هذه المهمة مع ا لنحصل علً مرادنا وهو الشركة 

.بالكامل  

 

 



 

بطرس : كل هذا ٌُعتبر ملؽً، واآلن اخرج من بٌتً لبل 

.أن أتصل بالشرطة وأخبرهم أنن جبت لتختبا عندي  

 

بالشركة وستري ما ماٌكل بؽضب : لن أتركن تنعم وحدن 

.سؤفعله  

 

 بطرس كان متزوج ولدٌه ابنه فً السابعة من عمرها -

– 

 

 ** فً المستشفً **

 

لام عبد الرحمن من النوم ووجد بجانبه ماري فمال لها : 

 أنِت ثانٌة؟ من تكونً لتجلسً بجانبً؟

 



 

شرحت له ماري كل ما حدث لكنه لم ٌتذكر إال الوالعة 

.التً حدثت له من لبل  

 

 لالت : أخبرنً بما حدث لن؟

 

لال : كنت أعمل طبٌب ا فً العٌادة الخاصة بً وذات ٌوم 

جاءت امرأه وحالتها كانت سٌبة جد ا فممت بمداوة 

.جراحها وشكرتنً ولبل أن ترحل  

 

هاجمت العٌادة بعض األفراد الملثمٌن وٌحمل ُكل منهم 

.سالح ناري فً ٌده  

 

سمعوا لً ولاموا فحاولت التحدث معهم : لكنهم لم ٌ

 بصفعً علً وجهً وضربً فً كل جسدي ولم ٌنمذنً 

 



 

أحد من سكان تلن العمارة وبعد ذلن أخذوا كل المال 

.الموجود بالعٌادة وبدأوا فً مؽادرة المكان  

 

ذهبت خلفهم وحاولت ضرب أحدهم فمام زعٌم تلن 

العصابة بضربً علً رأسً بموة بالسالح الذي كان 

.معه  

 

رضً الذٌن كانوا عندي بإبالغ الشرطة لام أحد الم

وعندما جاءت كانوا لد فّروا وأُؼلمت المضٌة ضد مجهول 

وضاع حمً .. وال أعرؾ شًء بعد ذلن ؼٌر أننً 

.أصبحت فً الشارع  

 

لالت ماري : إذ ا أنت لست فمٌر ولدٌن عٌادة خاصة بن! 

 أٌن أهلن؟

 



 

.لال : ال أعلم لكنًّ تذكرت شٌب ا  

 

 لالت : ما هو؟

 

لال : الشخص الذي لام بضربً علً رأسً وجهه 

.مؤلوؾ بالنسبة لً لكنًّ ال أتذكره جٌد ا  

 

 لالت : ماٌكل؟

 

 لال : ال أعرؾ من ٌكون ماٌكل هذا؟

 

لالت : هو ٌعمل معً وعندما أحضرتن إلً الشركة وهو 

.ال ٌحبن وكان دابم الشجار معن  

 



 

 لال : أرٌد أن أري صورته؟

 

ول الشرطً ومعه مدٌر المستشفً لاطع هذا الحوار دخ

فمال الضابط : سنتحمك من الكامٌرات ونعرؾ من فعل 

.هذا بِن وسٌلمً جزاإه  

 

مدٌر المستشفً حاول طمؤنتً واعتذر عما حدث لً 

.ورحل  

 

لال عبد الرحمن : ٌتضح لً أنِن إنسانه صالحة فؤنا 

.أعتذر منِن علً سوء معاملتً لنِ   

 

كنُت كفٌفه فكٌؾ لً أن أتركن  لالت : لمد تحملتنً عندما

 اآلن؟

 



 

ابتسم عبد الرحمن وؼرق فً نومه العمٌك بسبب العالج 

.الذي ٌؤخذه  

 

 ** فً الشركة **

 

 بطرس : كٌؾ حالن ٌا ماري؟

 

.ماري : أنا بخٌر لكن أشعر ببعض اإلرهاق ال أكثر  

 

 بطرس : هل حدث شًء؟

 

 ماري : ماٌكل عرفت عنه الكثٌر من األشٌاء السٌبة

.وحاول خنمً فً البارحة  

 



 

 ارتبن بطرس ولال : ماذا فعل؟

 

ماري : ال شًء سؤذهب إلً البٌت ألننً ؼٌر لادرة علً 

.البماء فً العمل  

 

بدأ بطرس ٌُفكر خابف ا من أن ٌكون ماٌكل أخبرها بشٌبا  *

 * عنه

 

 ** فً بٌت أحد أفراد العصابة **

 

لكً ٌعلم أنه  ماٌكل : أُرٌد منَن أن تموم بمتل ابنه بطرس

.لام بخٌانة الشخص الخطؤ وأعطاه صورة البنت  

 

 



 

 ** فً بٌت ماري **

 

 الخادمة : سٌدتً أنِت بخٌر؟

 

.ماري : ال لسُت بخٌر سؤذهب إلً ؼرفتً ألنام  

 

ذهبت ماري إلً سرٌرها لكً تنام فوجدت ورلة علً 

سرٌرها مكتوب بها " سؤُلابلن عند شجرة النخٌل بالمرب 

ا وهذا أمر ُمتعلّك من ممر الشرك ة فً العاشرة مساء 

."بحٌاتن  

 

بدأت ماري تفكر ما هو األمر الهام المتعلّك بحٌاتً ومن 

.كتب هذه الرسالة وؼرلت فً النوم  

 



 

 ** فً ممر ماٌكل الجدٌد **

 

ماٌكل ٌنتظر مكالمة الشخص الذي أعطاه مهمة لتل ابنة 

 بطرس

.وبعد مرور نصؾ ساعة جاءته مكالمة  

  

: هل لمت بالتنفٌذ؟ ماٌكل  

 

الرجل : نعم لمد لتلت البنت ولكن وأنا فً حجرتها جاءت 

.والدتها لتضربنً بالسكٌن فمتلتها بها  

 

ا خلفن؟  ماٌكل : هل تركت أثر 

 

.لال الرجل : ال لم أترن ولمت بإخفاء السكٌن  



 

.ماٌكل : اِختفً أنَت اآلن وال تظهر حتً أُخبرن  

 

شركة وهو فً طرٌمه إلً انتهً بطرس من العمل فً ال

البٌت اتصل بزوجته فلم ترد علٌه فملك علٌهم، وعندما 

الترب من العمارة التً ٌسكن بها وجد سٌارة اإلسعاؾ 

والكثٌر من الناس وسمع إنّا هلل وإنا إلٌه راجعون والرب 

ٌرحمهم تُردد علً ألسنتهم فارتبن وذهب مهروال  إلً 

باإلضافة إلً بٌته لٌري زوجته وابنته مذبوحتان 

.الطعنات التً تلمتها زوجته  

 

فصرخ من المنظر وبدأ ٌبكً بـ حسره وهو ٌنادي 

.علٌهم  

 

 ** فً المستشفً **

 



 

استٌمظ عبد الرحمن من النوم ولم ٌجد ماري بجانبه كما 

اعتاد علً ذلن فحدث نفسه ولال : أٌن هً تلن الفتاة!؟ 

.لماذا لم تؤِت بعد  

 

ي وابتسم عبد الرحمن فً دق باب الؽرفه ودخلت مار

 وجهها ولال أٌن ُكنتً؟

 

فؤخبرته بالورلة التً لرأتها فمرر عبد الرحمن الذهاب 

ا ولن تؤِت معمعها فمالت  ً.: أنَت مازلت مرٌض   

 

.لال : لمد تعافٌت عندما رأٌتن ٌا ماري  

 

لالت : حسن ا سؤتحدث مع الطبٌب المسإول عن حالتن 

ا بالخرو .ج من المستشفًلٌكتب لن تصرٌح   

 



 

 

 

وبدأوا فً الحدٌث مع ا وكم كان هو لطٌؾ معها ولصة الـ 

خمسة جنٌهات فضحكا مع ا وانتظرت معه فً المستشفً 

.حتً موعد اللماء  

 

ا"  " فً العاشرة مساء   

 

من إلً المكان المكتوب فً ذهبت ماري وعبد الرح

 الورلة

.... 

  



 الفصل التاسع

 

مكان المكتوب فً ذهبت ماري وعبد الرحمن إلً ال

.الورلة ورأوا بطرس وهو ٌبكً بحسره  

 

 الترب عبد الرحمن منه ولال له : ماذا تفعل هنا ؟؟

 

ماري فً حالة ذهول تام وبدأت تُحّدث نفسها وتمول : 

هل لـ بطرس ٌَد فً كل ما حدث لً؟ لماذا طلب منً 

.المجًء  

 

.بطرس : لٌس لدي ولت كثٌر أُرٌد أن أُخبركم بشًء ما  

 

.اري : تحدث علً الفورم  

 



 

بطرس : أنا من وضع الخطط فً كل األمور السٌبة التً 

حدثت لِن، لمد كنُت أرٌد الحصول علً الشركة وعمدت 

اتفال ا مع ماٌكل لنري طرٌمة نحصل بها علً الشركة ثم 

.نموم بطردن منها بعد ذلن  

 

 

ماري : ٌا لاتل ٌا عدٌم الرحمه وحاولت صفعه علً 

س أمسن بٌدها وأبعدها عن وجهه فمام وجهه لكن بطر

عبد الرحمن بضربه علً وجهه بموة حتً ولع بطرس 

ا .أرض   

 

بدأ بطرس ٌبكً ولال : لمد لُتلت زوجتً وابنتً علً ٌد 

ماٌكل وأنا جبت إلً هنا لنتحد ضد ماٌكل ونؤخذ بالثؤر 

.منه .. أنا كنت مجرد عمل مدبر وهو من كان ٌنفذ  

 



 

؟! اٌكل اآلنماري : أٌن م  

 

.بطرس : البد أنه فً مكان واحد فمط ُمختبا به  

 

 عبد الرحمن : وأٌن هذا المكان ؟

 

بطرس : فً بٌت أحد أفراد العصابة التً تساعده علً 

.تنفٌذ المهمات  

 

عبد الرحمن : لن نذهب وحدنا سؤُبِلػ الشرطة باألمر أوال  

.ثم نذهب إلٌه مع لوات األمن  

 

مكن أن ٌهُرب فً أي بطرس : سنتؤخر هكذا ومن الم

.لحظة  



 

عبد الرحمن : وكٌؾ سٌهُرب وأنَت للت أنه فً بٌت أحد 

 أفراد العصابات ؟

 

 ًّ بطرس بتلعثم : لو أبلؽنا الشرطة فسٌلمون المبض عل

.ألن ماٌكل سٌخبرهم أننً العمل المدبر  

 

عبد الرحمن : ال تخؾ ما ٌُهُمنا هو أن نمبض علً ذلن 

.الماتل  

 

ةفً لسم الشرط **  ** 

 

الضابط دمحم : لمد أفرؼنا كامٌرات المستشفً ٌا سٌادة 

الوزٌر وتوّصلنا إلً هذا الرجل بعد البحث والتحري عنه 

.جٌد ا  

 



 

 سٌادة الوزٌر : ومن ٌكون هذا !؟

 

الضابط : هو شاب ٌُدعً ماٌكل جوزٌؾ رومانً كان من 

عابلة ثرٌة ومات والده فً حادث بشع وؼالب ا أنه من 

ه، وٌعمل فً شركة السٌدة التً حاول خنمها لتل والد

ا أنه فعل كل هذا من أجل االستٌالء  وعلً األرجح أٌض 

.علً ممتلكاتها فهو مجرم محترؾ  

 

سٌادة الوزٌر : أُرٌدن أن تؤتً لً بهذا المجرم فً 

.ساعة ٢ٕؼضون   

 

 * فً هذه اللحظة رن هاتؾ الضابط *

 

تؤتً ومعن  عبد الرحمن : حضره الضابط أُرٌد منن أن

 لوات األمن فهنان مجرم خطٌر لتل الكثٌر من األبرٌاء



 

وهو ٌرٌد لتلنا اآلن أرجون سٌدي سؤُرسل لن العنوان  

.فً رسالة، نحن بـ حاجة إلٌن فال تتخلً عنّا  

 

.الضابط : حسن ا سنؤتً علً الفور  

 

 ** فً بٌت أحد أفراد العصابة **

 

علبة التً ماٌكل : سؤذهب لشراء سجابر بدال  من ال

.فرؼت  

 

وهو فً طرٌمه رأي عبد الرحمن وماري وبطرس 

ٌنتظران فً األسفل فؽٌّر وجهته وحاول التخفً حتً ال 

ٌرونه وسمع صوت انذارات الشرطة فارتبن وبدأ ٌجري 

.بعٌد ا ثم اِختبؤ بالمسجد وأؼلك الباب خلفه  

 



 

وصلت الضابط ومعه بعض أفراد األمن وتفاجا برإٌة 

رحمن، ولال : ألٌس أنِت السٌدة .... ماري وعبد ال

.وأنتَ   

 

.لالت ماري : نعم نحن  

 

 * أخرج عبد الرحمن هاتفه ولال للضابط اسمع هذا  *

 

 '' تسجٌل العترافات بطرس ''

 

أمر الضابط بإلماء المبض علً بطرس وبدأ ٌبكً وٌمول 

.أنا لم أفعل شًء ماٌكل من فعل أنا بريء  

 

لبطرس؟عبد الرحمن : ماذا سٌحُدث   



 

.الضابط : سٌلمً جزاء ما فعل  

 

أمر الضابط لوات األمن بالتحام الشمة التً كان بها 

 ماٌكل فلم ٌجدوا بها أحد ا

لبل أن ٌرجع الضابط إلً لسم الشرطة لال لـ عبد 

.الرحمن وماري ال تملما سنمبض علٌه وؼادر المكان  

 

بدأ عبد الرحمن ٌطمبن ماري ولكً ٌزٌل هذا الملك لال 

ها : ما رأٌن فً الذهاب إلً نفس المطعم الذي ذهبنا ل

.إلٌه من لبل  

 

.لالت بابتسامه : بالطبع أوافك هٌا بنا  

 

َركبنا فً السٌارة وانطلمت بها ونحن فً الطرٌك لُلت لها 

.هل أعلم أننً تسببت لِن بالكثٌر من المتاعب  



 

ًّ ولالت : ألول مرة أُحب هذه المتاعب .ردت عل  

 

ت ..الجو وشؽّلت الكاسٌ بدأت أُلّطؾ  

 

"بٌرفكت" لفنان أجنبً مشهور.. وكانت أُؼنٌة  

 

بدأت ماري تذهب بخٌالها بعٌد ا وهً مستمعه بحرص 

.لما ٌموله هذا الُمؽنًّ  

 

وصلنا إلً المطعم وأكلنا ولضٌنا ولت ا ممتع ا وبدأُت أتذّكر 

الـ خمسة جنٌهات فملُت لها أنا من سٌدفع هذه المرة ٌا 

.سٌدتً  

 

 



 

ابتسمت ماري ولالت : بالطبع أنت من سٌدفع فؤنت 

.الرجل وأنا مسإولة منن  

 

ً.لرحمن ولال : بالطبع فهذا ٌُسعدنابتسم عبد ا  

 

 * مر الولت سرٌع ا ولررنا مؽادرة المطعم *

 

ركبا السٌارة و عبد الرحمن تؽمره السعادة بسبب الولت 

ا تفّكر فٌه .الذي لضاه مع ماري وهً أٌض   

 

من خلفهم شاحنة كبٌرة جد ا واصطدمت بسٌارتهم جاءت 

.فانملبت السٌارة علً الطرٌك  

 

 ** فً المستشفً **



 

 الممرضة : ماذا حدث لهما؟

 

رجل اإلسعاؾ : انملبت سٌارتهم علً الطرٌك واتصل بنا 

.بعض الماره لننمذهم  

 

 ** فً ؼرفة الحاالت الطاربة **

 

ماري وعبد  الدكتور : بدأ فً عمله وهو ٌحاول انماذ

.الرحمن  

 

.الممرضة : هل تظن أنهم سـ ٌنجوا ٌا دكتور  

 

الدكتور : هللا ورسوله أعلم سؤفعل ما ٌلزم والشفاء من 

.عند هللا  



 

 

 

 ** بعد مرور خمس ساعات **

 

فاق عبد الرحمن وبدأ ٌُنادي علً ماري والممرضة 

.تحاول تهدبته وذهبت بسرعة لتُنادي الدكتور  

 

.ل الدكتور ولال له : اهدأ للٌال  فُتح الباب ودخ  

 

 عبد الرحمن : أٌن ماري ٌا دكتور؟ هل هً بخٌر؟

.... 

  



 الفصل العاشر واألخٌر

 

.فُتح الباب ودخل الدكتور ولال له : اهدأ للٌال    

 

 عبد الرحمن : أٌن ماري ٌا دكتور؟  هل هً بخٌر؟

 

رد علٌه ولال : لو أعطان هللا شٌب ا ثم أخذه منَن هل 

ن؟ستحز  

 

انهالت دموع عبد الرحمن كمطر ُمفاجا لم ٌتولعه أحد 

وبدأ ٌصرخ وٌُنادي علً ماري ثم حاول الخروج من 

.الؽرفة لٌذهب إلٌها  

 

 

 



بدأ الدكتور فً تهدأه عبد الرحمن ولال وهو ٌضع ٌده 

علً كتفه : لٌس هنان شًء ٌدوم، فال تحزن، فمد أخذ 

.حبهللا تعالى منن ما تُحب لٌعطٌن أكثر مما تُ   

 

طلب الدكتور من الممرضة أن تُحضر له حمنه مهدبه 

وبعد ثوانً معدودة جاءت الممرضة بما أمرها به 

.وأعطاها له وؼرق عبد الرحمن فً نوٍم عمٌك  

 

 ** فً ؼرفة ماري **

 

الدكتور : لمد فعلُت ما طلبتً منً ولكنًّ حزٌن جد ا علً 

ا، لو رأٌتً م اذا فعل حال هذا الشاب فهو ٌُحبن كثٌر 

.لٌؤتً إلٌنِ   

 

ا لن علً تعاونن معً فؤنا فعلت ذلن  ماري : ُشكر 

.لٌطمبن للبً ال أكثر  



 

 ** فً أحد جحور األفاعً **

 

ماٌكل ٌُحّدث نفسه : ماذا سؤفعل؟ لم ٌعُد لدي أحد بجانبً 

حتً أبً لمد لتلته وبُطرس تم إلماء المبض علٌه لكنّه 

زٌل المحكوم خابن وٌستحك ما حدث له، أصبحُت مثل الن

.علٌه باإلعدام وهو ٌنتظر حكم الماضً بالتنفٌذ  

 

َخَطَر بـ بال ماٌكل فِكرة وهً الذهاب للشركة لٌدخل إلً 

مكتب ماري للوصول إلً الخزٌنة الموجود بها الختم 

.الذي ٌجعل األمور الُمعّطلة تسٌر  

 

ا نحو  وعلً الفور لام ماٌكل وذهب ُمسرع ا ُمتوّجه 

ه وجد البوابة الربٌسٌة للشركة ُمؽلمة الشركة، لكنّ 

الشركة متولّفه لفترة عن  ومكتوب علٌها ورلة بها  

 



 

العمل، لذا نرجو منكم تمبُل األمر أما عن راتبكم  

.فسٌصلكم فً نهاٌة ُكل شهر  

 

ا فً  لم ٌستطع ماٌكل الدخول للشركة وسؤل رجل مار 

ذا هً الشارع أٌن هم األشخاص العاملٌن بالشركة؟ ولما

 مؽلمه؟

 

لال الرجل : ال أعلم ؼٌر أن صاحبة هذه الشركة فً 

.المستشفً، شفاها هللا وعافاها  

 

ترن الرجل ماٌكل وذهب ولرر ماٌكل الذهاب إلً 

.المستشفً فهو ٌعرفها جٌد ا  

 

 ** فً المستشفً **

 



 

فاق عبد الرحمن ووجد نفسه ُممٌّد فً السرٌر فنادي 

.علً الدكتور  

 

ٌه ولالت : اهدأ للٌال  لم نمصد ما دخلت الممرضة عل

.فعلناه لكن فعلنا ذلن لكً تهدأ ونسٌطر علٌن  

 

.عبد الرحمن : هل حم ا ماري توفاها هللا ؟  

 

لالت : نُمّدم خالص التعازي لن، ولكنّها اآلن فً مكان 

.أفضل فادعو لها بالرحمة فهً لن تُحب أن تران هكذا  

 

الفتاة التً كانت عبد الرحمن ٌبكً بحسره علً فمدان 

.عون ا له فً الحٌاة  

 



 

دق باب الؽرفة ثم فُتَح فكان شاب ا فً الثالثٌن من عمره 

 ولال : البماء هلل ٌا عبد الرحمن؟ هل تتذكرنً؟

 

.للت له : ال أعلم من أنت  

 

لال : أنا فرٌد محامً السٌدة ماري وتمابلنا عندما جبت 

هللا  إلً الشركة ألول مرة ومعن السٌدة ماري رحمها

.وؼفر لها  

 

.عبد الرحمن : أهال  بَن تفّضل اجلس، شكر هللا سعٌن  

 

فرٌد : لمد كانت ماري عزٌزة علً للوبنا جمٌع ا فهً لم 

تتخلً عنّا وكانت تَُمد ٌد العون للجمٌع، ومن فعل هذا 

.الحادث سٌُعالب  

 



 

انتظر ماٌكل مرور الولت لكً ٌدخل المستشفً متخفٌ ا 

.عبد الرحمنوٌموم بمتل ماري و  

 

ا **  ** فً الساعة الثانٌة صباح 

 

دخل ماٌكل المستشفً وهو ٌرتدي ثٌاب مثل الدكتور 

وبدأ ٌبحث فً الؽَُرؾ عن ماري وعبد الرحمن لٌُنفّذ ما 

.جاء من أجله  

 

 ** فً بٌت ماري الجدٌد **

 

الخادمة : سٌدتً لماذا فعلتً هذا ؟ السٌد عبد الرحمن 

.سٌبٌنٌُحبن وال ٌُشبه األشخاص ال  

 



 

ماري : لمد فعلُت هذا لكً ٌمتلن كل شًء، واآلن 

.أحضري لً لهوتً المفضلة  

 

 ** فً المستشفً **

 

بعد ُمؽادرة المحامً ؼرفة عبد الرحمن دخل ماٌكل 

الؽرفة وكان ٌحمل بـ ٌده سكٌن ا وألن عبد الرحمن كان 

ا عن الحركة وبدأ ٌُنادي  ُممٌد ا فً السرٌر كان عاجز 

ٌنمذه أحد فالترب ماٌكل منه وطعنه بصوت عالً لكً 

.بالسكٌن طعنتٌن فصاح عبد الرحمن وبدأ ٌنزؾ  

 

لبل أن ٌخرج ماٌكل من الؽرفة دخل الكثٌر من األطباء 

.ومعهم من ٌحرسون المستشفً وأمسكوا بـ ماٌكل  

 

 



ماٌكل ٌحاول لٌهرب منهم لكنّهم تمكنوا من اإلمسان به 

د الرحمن وبفضل جٌد ا وحاول الدكتور معالجة جراح عب

.هللا ورحمته تمّكن من السٌطرة علً الحالة  

 

 ** بعد مرور ساعة **

 

اتصل الدكتور بـ ماري وشرح لها ُكل ما حدث فمررت 

.المجًء لكن الدكتور لال لها : هكذا ستفشل خطتن  

 

.لالت : نعم، ولكن أرجون اعتنً به جٌد ا  

 

..لال : هذا عملً إن شاء هللا سٌُصبح أفضل  

 

.لهاتؾوأؼلك ا  

 



جاء الضابط ومعه بعض رجال األمن وتم إلماء المبض 

.علً الماتل المحترؾ  

 

 ** فً لسم الشرطة **

 

ا ولعت فً أٌدٌنا ٌا ماٌكل، لمد بحثنا  الضابط : وأخٌر 

ا واآلن ستذهب إلً السجن لتُعرض علً  عنَن كثٌر 

.الماضً ؼد ا  

 

اتصل الضابط بالوزٌر لٌُطمبنه أن ماٌكل تم المبض علٌه 

.وأن هذه المضٌة ستُؽلك مع حكم الماضً ؼد ا  

 

ماٌكل شعَر بالهزٌمة وهو بداخل السجن ورأي بطرس 

معه فً نفس الزنزانه فابتسم له بطرس بسخرٌة ولال : 

.لمد انتهً أمرن أٌها الملعون  

 



 

ؼضب ماٌكل منه وحاول لتله فدخل العسكري ولام بـ 

 ضرب ماٌكل وحذره لو كرر ذلن سٌؤخذه فً مكان

.معزول تحت األرض  

 

َمَر الولت سرٌع ا وتم أخذ ماٌكل وبطرس إلً المحكمة 

.لٌُحكم علٌهم  

 

 ** فً المستشفً **

 

فاق عبد الرحمن فً الصباح ودخل الدكتور الؽرفة ولال 

.له : حمد ا هلل علً سالمتن  

 

.عبد الرحمن : أُرٌد الخروج من هنا  

 



 

ا  الدكتور : ستبمً لبعض األٌام ثم سؤكتب لن تصرٌح 

.بالخروج حتً تتحسن حالتن علً األلل  

 

 ** فً المحكمة **

 

الماضً : بعد اإلطالع علً األدلة والمستندات وسماع 

شهادة الشهود حكمت المحكمة حضورٌا علً المتهم 

ماٌكل جوزٌؾ رومانً باإلعدام شنم ا، وعلً المتهم 

ا ١ٔبطرس عٌسً ارامٌس بالسجن لمدة  .عام   

 

.أخرجونً من هنا أنا بريء صرخ ماٌكل ولال  

 

التربت منه سٌدة ولالت : هذا جزاء ما فعلت، كما تدٌن 

فس ألول مرة وهً تشعر تدان ورحلت وهً تتن

ة.باالرتٌاحٌ  



 

 ** أمام ؼرفة اإلعدام **

 

 الشٌخ : هل تتمنً شٌب ا ٌا بُنً؟

 

ماٌكل : ال أرٌد منَن شٌب ا أٌها العجوز المسن اؼرب عن 

.وجهً  

 

هذا ٌستحك ما ٌحدث له، أعتذر منن ٌا شٌخً، الضابط : 

.خذوه لكً ٌُعدم  

 

ماٌكل : ٌصرخ ولكن لن تنمذه صرخاته فلمد لتل الكثٌر 

.من األبرٌاء وهذه نتٌجة ما فعل  

 

 



 

.وتم إعدام ماٌكل  

 

خرج عبد الرحمن من المستشفً بعد مرور ثالثة أسابٌع 

وأول شًء فعله هو الذهاب إلً المحامً لٌسؤله عن لبر 

اه العنوان ولبل أن ٌذهب لال له ماري وٌذهب إلٌه فؤعط

لمد كتبت لن السٌدة ماري كل ما  ,سٌد عبد الرحمن  :

كانت تمتلكه، فلم ٌهتم لحدٌث المحامً وذهب عبد 

.الرحمن إلً لبر ماري  

 

وعندما كان ٌدعو لها بدأ فً البكاء، فلمد فارق سٌدة ال 

ممٌزة فً كل  دلٌل علً أنها" توجد منها نسخة أخري

"شًء  

 

جلس لبعض الولت ولام لٌُؽادر وهو فً طرٌمه وجد 

.بعض الشباب ٌحاولون اإلعتداء علً فتاة  



 

فذهب مسرع ا إلٌها لٌري أنها تُشبه ماري فلم ٌتحرن من 

مكانه لثوانً وفاق من شرود ذهنه ودافع عن البنت وفّر 

 .هإالء الشباب

ا لنَ  .فمالت له : ُشكر   

 

ًّ لال : ال عل .ٌِن هذا واجب عل  

 

لالت له : لمد كنُت أبحث عن عمل لٌُساعدنً راتبه فً 

.معٌشتً  

 

فكتب لها عنوان الشركة لـ تُمر علٌه ؼد ا وأخطؤ وناداها 

..ماري  

 

 لالت : ومن ماري هذه؟



 

 

لال : آسؾ لمد ظننتن ماري، فؤنِت تُشبهٌن فتاة كنُت 

.أُحبها وسؤتزوج بها لكنّها رحلت وتركتنً  

 

ا ٌا عبد الرحمنلا .لت : لمد اشتمت إلٌَن كثٌر   

 

.لال : ماري  

 

.لالت : نعم أنا كٌؾ ال تعرفنً  

 

.لال بتلعثم : حمد ا هلل أنِت علً لٌد الحٌاة وعانمها  

 

 

 



 

 

 

ا حٌاة سعٌدة ولبل أن ٌتزوج بها ومرت األٌام وعاش

أعلنت ماري اسالمها أمام العالم بؤسره فلمد تعلمت درس ا 

ال حٌاتها وأصبح اسمها الجدٌد أُمنٌة لن تنساه طو

ة وحلم بالنسبة بؤمنٌة فلمد كانت أُمنٌ وتزوج عبد الرحمن

.خالمه ثم ثمته فً ذاتهله وحمك هذه األمنٌة بثمته فً   

 

 

 

 

هللابحمد انتهت   

 


