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 املقدمة

 أصبح الصي غاملىا ًهؼ الػلىي  الػالم و الؼكلي الػالم بحن

 الػالم ملىى و الؼكلي الػالم ؿُاػحن بحن ملػطيت ػاحت

 !الجهاًت؟؟؟ في ًيخصط قمً البـط، مً بػع و الػلىي 

 !الحطب؟؟؟ جلَ ؾىُمت هى ما و الـُاػحن أم امللىى أم هحً

 .......غاملىا الدترام ؿُاػحن لؼخت محاولت في ألاحاباث الٌُم

 

 ملحوظة

 حهُهي هى غعائم أو ؿُاػحن اػماء مً ػحرز ما ًل)

٠١١)% 
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 (رهتش) األول الشيطان

 ػىي  بص ئ أؿػط ال ألان، أؿػط مثلما بؼىء أؿػط لم

 ......املطاضة و الحؼطة

زعى
ُ
 الهازض غبس قهُم أ

 بالىُابت ًاجب هى مهىتي

 الىُابت، ويُل مٌخب الى املتهم شلَ نسوم مىص مآػاحي جبسء

 املتهم أنىاُ بدسجُل بسأث ًالػازة و بهلمي أمؼٌذ

 ...بؼئاله ٌؼاضي  غلى ًجلؽ مً ؿطع حُىما

 غىىاهَ؟ و ػىَ و أػمَ -

ُ  نسًم مً غاٌف مهايُل، أػمي -  الجؼم ػً لًٌ ألاظ

 . الجؼس هكؽ غىىاوي ايتر، أو غهىز ٥ حىالي قُه اها اللي
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 ػىَ و أػمَ غمىما بدؼخػبؽ، و مجىىن  ؿٍلَ أهذ -

 للىنذ أدخصاًضا يسة غلـان و غاضقهم اها أيُس غىىاهَ و

، غلى قاملىطىع هىسدل  ميؼىب قُما أنىالَ ما ػُى

 حثثهم ججمُؼ و حلىزهم ػلخ و أػكاُ ٠١ نخل مً الَُ

ُ  ؾطقت في  اؾخصابهم ًخم أن نبل شلَ و والسى بمجز

هت  ؟؟؟ وحـُت بؼٍط

 ..... شلَ أقػل لم -

 .مىؼهُت أحىبت ألاػئلت غلى حاوب و غسُ أجٍلم -

 .زه وضاى اللي هى يسة غمل اللي شلَ، أقػل لم -

 مطة ًىظط ؿًئا ًجس ال غىسما و دلكه الىُابت ويُل ًىظط

ُ  زم املتهم الى أدطي   ...ًهى

 ؟ اهذ مجىىن  ًا ضحل ًا وضاًا اللي محن -
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 و بُسه أهكه ًحَ زم الىُابت ويُل الى العجىظ  شلَ ًىظط

 ُ  ....ًهى

 حـىقىه بخهسضوا مف يبـط أهخىا لًٌ بـىقه أها ضتهف، -

 .....اشا اال

 أًه؟؟؟؟ اشا اال -

 مً بٌخحر أقظل بحها حهلَ حاحاث في حػطف، مهم مف -

 .حػلمها أهَ

-  ُ  ألاهٍاض؟ ع مصمم وال يسه غمل اللي محن هخهى

 هحٌُلَ بالػامُت، جهىلىن  يما أو حسر، ما لَ ػؤضوي -

 .....بالظبؽ حصل اللي

 يبـط أهخم صطاع بسء، الصطاع و لألضض أزم هعوُ ًىم مً

 الؼطف لٌىٌم قُه ػطف جٍىهىا ممًٌ و مىه حعء
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 نىي  ػطف في ًٍىن  الظم ًان يسه غـان و ألاطػل

 اها اللي زه و ما حس الى مخٍاقئت املػطيت ًذلي و ٌؼىسًىا

ُ  يىذ  .....زه الجؼس صاحب َحظطوي ما ًىم أغمله بحاو

 زه قُه اها اللي الجؼس صاحب والس ما ًىم املػطيت بسأث

 قحُاجه املخحٌم هٍُىن  أهه وغسه و( ضتهف) امللػىن  حظط

 نىة الهىة، هُسًله أهه قمهابل أحكازه و أوالزه حُاة و

ذ مً أغىاهه حسخحر  .الػكاٍض

ُ  مً ألاجكام ًان زه  ًان ًٌمل ألاجكام ًان غلـان و ألاو

 مً مؼطوز هجؽ ؿُؼان اهه بما و نطابحن وحىز الظم

ه الطحمت  بىغسه أدل و الهطابحن أدس غـحرجه و أهله ظي  ٍظ

ُ  الاجكام صاحب مؼ  و ًيخحط داله قبهه ػبب ًان و ألاو

خكو مؼ ًٌمل ًان الػهس املكطوض ماث ما بػس
ُ
  الجسًس امل
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 ظهطله اللي و زلىنتي قُه اها اللي الجؼس صاحب هى و

 ضقع هى بؽ الػهس ًٌمل املكطوض أهه قهمه و( ضتهف)

 أن أو املىث حعاإه الـُؼاهُت قالػهىز الطقع لًٌ

 زه و ٌـػط ما ؾحر مً ًىكصه الػهس ضاقع ًذلي الـُؼان

ُ  الػهس صاحب مؼ اجكانه غلى بىاًءا  و أبىه، هى اللي ألاو

 زي ألاػكاُ ًذؼل ٌـػط ما ؾحر مً داله حصل، اللي زه

 نطض  و قام ملا و ٌـػط ما ؾحر مً غمله اللي قحها ٌػمل و

 الاجىحن، مً حل نسامه ًان و مانسضؾ اللػىت مً ًخذلص

ت الهبائل مً حً ًحظط أو أبىه ظي  ًيخحط ًؤما  الػلٍى

 اللي زه و(ضهدف) غهس مً قالخذلص ٌؼاغسه غلـان

 بِىه و بُني املػطيت جبسء ما نبل و ًحظطوي نسض و غمله

 .الهطابحن قُه ًاهذ اللي قاملٍان الـطػت ضحالت ًاهىا
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 ... ًا.... ًا اظاي بِخحظط بهى زه ضهدف هى و ػب -

 .مهايُل الػلىي  الجً أها مهايُل، -

 غاوظ  يمان اها غلـان مهايُل ًا اظاي بِخحظط أه -

 .اؿىقه

  مهابط في مطاث ػبؼ أػمه -
ً

 جهسًم مؼ أػبىع ملسة لُال

ت، أضحُت جطب ال أن أجمنى بـٍط
ُ
 . ج

ُ  و لي ًىظط زم الىُابت ويُل ًطحَ  ....ًهى

حبؽ -  ًطاعي و الخحهُو ظمت غلى ًىًما غـط دمؼت ملسة ًُ

 ...الخجسًس

 ًىصطف أن بػس و محبؼه الى املتهم شلَ حىسي ًؤدص

 غلى ػطء ما مً ٌسخط هى و الىُابت ويُل لي ًىظط

 باػخجىابه ًهىم و أدط ُمتهم ًسدل زم نلُل مىص مؼامػه
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ً متهمحن غسة هٌصا و ًىصطف زم  و الُىم ًيخهي حتى أدٍط

 ما بؼبب أضهام و طُو حالت في أها و مجزلي الى أغىز

 ال بؤهه أؿػط أصسنه، حًها أها ف الطحل شلَ مً ػمػخه

 بؼبب الٍاشب و الصازم بحن حًُسا الكطم  أغلم قؤها ًٌصب

 .غملي

 الى زلكذ الؿساء لىحبت جىاولي بػس و مجزلي الى وصلذ

طي  غلى مسزث و ؾطقتي  ألػدُهظ غمُو بىىم ؾصذ و ػٍط

 بالٍاز حىلي، مً ؾطبان صىث غلى مساها أغلم ال قترة بػس

كخح
ُ
  مهابط في وانًكا هكس ي ألضي  غُني ج

ً
 ًسي في و لُال

 بسون  و ػٌحن ألادطي  الُس في و هى مً أغلم ال ما شخص

 بصبح نمذ زم مطاث غسة( ضهدف) أػم أضزز ظللذ مني وعي

 ...  وعي بسون  الٍلماث جلَ ضززث زم الصخص شلَ



 طعبان حممد لمكاتب                                                   الشادض الظيطان 

 حصريات موقع أسرار الروايات                                                     12
 

ؽ بحو)  ًا أحظط قؼُؼلىؾ، غمطوؾ مـطنف مهطاَض

 ...(السم ػؤنسم أحلَ مً و الػهس جمم و ضهدف

ا ضأًذ الٍلماث جلَ أنهُذ أن بػس
ً
 اللىن  أحمط مذلىن

 دطج ًلما حماًضا ًعزاز حلسه ألاضض، باػً مً ًذطج

بح جعزاز مالمحه أيثر، ألاضض مً حؼسه
ُ
 ابدؼم ًلما ن

 و الكطاؽ مً ًؤحي صطداث بصىث املمتزحت ألابدؼامت جلَ

  ًسه حىاقط جعزاز
ً

 حؼس في لُؿطػها مني انترب ًلما ػىال

ب شلَ  جلَ الى بسحبه ًهىم زم بصبحه نمذ الصي الؿٍط

 و ٌؼخسض زم جماًما لُذخكي به ًلهي و مجها دطج التي الحكطة

ُ  و ًبدؼم الظاُ هى و لي ًىظط  .... ًهى

 ....(باقي الػهس و ًعولىن  ألانطبىن  ألادحر، الهطبان هى زمَ)
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 قحها بىكؼه ًلهي و الحكطة جلَ مً ًهترب شلَ بػس زم

ؿلو زم جماًما لُذخكي
ُ
 و ألادطي  هى جماًما جذخكي و الحكطة ح

 ًسي في و مجزلي في هكس ي ألضي  املـهس ًدبسُ أدخكاإها مؼ

 هم و أوالزي و ظوحتي أمامي و بالسماء ملؼر ػٌحن

 أحؼازهم و بؼالػل الحىائؽ غلى مػلهحن و مصبىححن

ت  .الجلىز مً و املالبؽ مً جماًما غاٍض

 ػُاضاث زوي  ػمػذ حتى أبٍي ألاضض غلى حلؼذ

 غلٌُم الػطض زَم  مً و غليِ  بالهبع نامذ التي الـطػت

 .....الُىم

 و قهُم الى ًىظط زم مجلؼه في الىُابت ويُل ٌػخسُ

 ُ  ....ًهى

 ؟؟ قهُم ًا يسة غمل اللي محن جهصس اهذ ٌػني -
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ُ  و الكطاؽ الى قهُم ًىظط  ....ًهى

 .ضازع ًطزغه ال الصي ضهدف دلكَ، ًهل مً -

 و الىُابت ويُل ٌؼاض غلى الجالؽ الٍاجب الى ًىظط زم

 ُ  ....له ًهى

  املهابط في مطاث ػبػت ضهدف -
ً

 و نطبان جهسًم مؼ لُال

غسم قهس جهلو وال الػهس ًخم حُجها ُُ  ًان الصي الجؼس أُ

 جهلو وال بُيىا ػلُو حط ضهدف ألان و مهايُل ٌؼخظُل

ُ  قمؼ  .ػُؤحي حلم أو

 الصي الٍاجب الى ًىظط زم قهُم الى الىُابت ويُل ًىظط

ُ  و بجىاضه مصغىًضا ًجلؽ  ....ًهى

 ًطاعي و الخحهُو ظمت غلى ًىًما غـط دمؼت ًحبؽ -

 ....مػازه في الخجسًس
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 ....املجىس شلَ بُس ًسه مٌبلت قهُم ًىصطف زم

***** 

 ....الجطائس بؤحسي دبر

كص
ُ
 أن بػس شلَ و بالىُابت ًاجب في ألاغسام ُحٌم الُىم ه

 بخػلُههم نام و حلىزهم بؼلخ نام و أوالزه و ظوحخه نخل

صيط و مجزله في الجسضان غلى  قػل مً هى أهه أهٌط أهه ًُ

 غىسما و أًام زماهُت ملسة وغُه في ًًٌ لم أهه ازعى و شلَ

 مً بؤن أًًظا ناُ و الجثث جلَ وػؽ هكؼه وحس أقام

 (......ضهدف) هى شلَ قػل

  مهجىضة مظلمت مهابط في
ً

 نام الصي الٍاجب ًهل لُال

 و السم ػالحه ٌؿؼي ػٌحن ًسه في و قهُم نظُت بٌخابت
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 الجً مً دسامه حىله مً و الـُؼان شلَ ًهل أمامه

 ...ًهىلىن  هم و له سجسوا الصًً

مت جمذ لهس) ػعم نسم و الػٍع
ُ
 لخلبؼَ ألادحرة الهطابحن امل

 (ضهدف الؼُس أيها غاملهم في بَ مطحًبا الجؼس، شلَ

ُ  زم الطحل مً الـُؼان ًهترب  زدان الى حؼسه ًخحى

 .جماًما ػىزاجان غُىاه قخصبح حؼسه ًسدل أػىز

 

 متت
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 (فطيطلوش ) الثاني الشيطان

  أهىض  أزعى

 للهمامت حامؼ أغمل

 الحمل شلَ مً ظهطي  اهحنى و ضحٌتي الكهط ػطم 

 ال بائؽ حػلني الصي أمهم و أوالز الثالزت حمل الثهُل،

ُ  مجاُ  قُه وحسث الصي الُىم شلَ حتى حُاحي في للخكاإ

 و ألاحمط، باللىن  زوائط و مثلثاث بها املطػىم الىضنت جلَ

خبذ شاجه ألاحمط باللىن 
ُ
مت ي  و ػكلي حً لخحظحر غٍع

مت أػكل خبذ الػٍع
ُ
ػعم ًخلىا أن هى و الـطوغ ي

ُ
 جلَ امل

مت   الػٍع
ً

هسم أن بػس الخالء في لُال  مً نطبان أو ضحُت ًُ

ا، هى زمه أو زمه ًُ  الى غسث و الىضنت جلَ أدصث شخص
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ا أها أنل قُه ًابىًػا ضأًذ همذ غىسما و مجزلي
ً
 ممؼٍ

مذ الصي ألاوػؽ أبني ًهل أمامي و بؼٌحن
ُ
 بصبحه أها ن

ا دلكي مً ظهط زم
ً
 الٌالب حـبه مالمحه مذًُكا، مذلىن

 حؼسه، ًل الـػط ٌؿؼي أوؼان بـٍل لٌىه يبحر حس الى

 و أبني شبحذ أن بػس اليِ  ٌـحر هى و لي ًىظط ظهىضه مؼ و

ُ  هى  ...ًهى

س ما قلَ شلَ قػلذ ان)  جكػل لم ان و ألاضض يىىظ  مً جٍط

 زضحاث في باضجكاع ألادط جلى قطًزا غائلخَ ػخمىث

 ...(حطاضتهم

كعع الٍابىغ شلَ مً أػدُهظذ
ُ
 ًىمان ملسة جٌطض  الصي امل

 مصاًبا ألاصؿط أبني وحسث الثاوي الُىم في لًٌ و مخخالُان

 املخلىم  شلَ لي ناُ يما اػدُهظذ غىسما ؿسًس ببغُاء
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 و إلاغُاء ػبب ٌػطف لم الؼبِب الى مػه شهبذ غىسما و 

 لي الـُؼان وػىػاث مؼ و الٍابىغ شلَ جصيطث هىا

 .....نطاضي  اجذصث

 و مصط بصحطاء ما مٍان في ػػُس ًهل الثالثت اللُلت في

 و يبحر ػٌحن ًسه في و الػُىحن ُمػصب ألاوػؽ ابىه أمامه

 غىسما للحظت العمً جىنل الىضنت، جلَ ألادطي  الُس في

  ًبٍي هى و الؼٌحن ػػُس ضقؼ
ً

 ....نائال

 امَ و ادىاجَ غـان يسة اغمل الظم ابني ًا ػامحني)

 ....(ٌػِـىا

 أن بػس و حىله مً السماء اهدـطث حتى بصبحه نام زم

 ...قحها ما نطأ و الىضنت جلَ أمؼَ اهخهى
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 مطيىىؾ مطيىىؾ وهُاُ وهُاُ هُاها هُاها بحو)

 مً ألاضحُت جلَ قؼُؼلىؾ ًا جهبل بىضواؾ بىضواؾ

 (حاحتي لخلبُت دسمَ و أهذ احظط و زمي

مت مً ًيخهي أن بػس و  الٍائً شلَ دلكه مً ًظهط الػٍع

ُ  هى و مبدؼًما الٍابىغ في ظهط الصي  ....ًهى

 الخطحُت بخهسًم نمذ لهس البساًت، مً أبىَ ًًٌ لم)

 أوالزى أنهم حػخهس مً و جىجب ال غهُم قؤهذ الخاػئت

 (لَ ظوحخَ لخُاهت هدُجت هم

 حؼُل السمىع و مصسوم هى و دلكه ػػُس ًلخكذ حُجها

 هكؼه بها ًؼػً التي الؼٌحن جلَ ًسه في هى و غُىاه مً

 غلى هامسة حثت ٌؼهؽ أن بػس و ًمىث حتى ػػىاث غسة

ُ  ألاضض  .....املخلىم  شلَ ًهى
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مت جخم هٌصا)  جمذ وػم قؼُؼلىؾ، حظىض  ًخم و الػٍع

مت ػعم جهسًم هى و ألادحر الـطغ بدىكُص شلَ و الػٍع
ُ
 امل

 (زمه مً شخًصا هى ًهسم لم اشا ًؤضحُت

 دسمه حىله مً و اللىن  أػىز الـُؼان شلَ ًظهط حُيئص  

 سجس الصي املخلىم  شلَ جماًما ٌـبهىن  الصًً الجً مً

 حمًُػا ًهىلىن  هم و الـُؼان لصلَ الخسام مؼ

مت جمذ لهس) سم و الػٍع
ُ
ػعم ن

ُ
 ألان ًمًٌ و يهطبان امل

 قؼُؼلىؾ، الؼُس أيها غاملهم في بَ مطحًبا حؼسه، جلبؽ

 (الثاوي الـُؼان أيها بَ مطحًبا

ُ  الٌالم شلَ نالىا أن بمجطز و  زدان الى الـُؼان جحى

 لُهىم غُىاه و قمه و أهكه غبر أهىض  حؼس الى زدل و أػىز
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 بـٍل لًٌ و للحُاة أغازه ما ؿًِئا ًؤن و مطنسه مً

 .ؿُؼان

 متت
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 (ديباج) الثالث الشيطان

زعى
ُ
  ػػُس أ

 بالبحط صُاز أغمل

 ظواجي في قـلذ أن قبػس املخىاطػت، بـهتي وحًُسا أغِف

 في حُاحي مً املخبهي نظاء نطضث باألهكصاُ اهخهى الصي

 و الهماض لػب في ماُ مً أحمػه ما أهكام و ؿهىاحي اؿباع

 التي اللُالي بػع لهظاء اليؼاء اػخهسام و الخمط ؿطب

تي في الصُس جىنل أًام غسة مىص لًٌ و جيس ى ال  لؼىء نٍط

 ًحصض الصي الـاػئ شلَ الى الصهاب نطضث هىا و الؼهؽ

   ًسغىن  يما( البحط حىُت) لىحىز قُه الصُس مً الجمُؼ
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 هى بما اال أغترف ال قؤها الخطاقاث جلَ أصسم ال لٌىني و  

 .ملمىغ

 شلَ الى شهبذ و بي الخاصت الصُس أزواث أحظطث

حطم املٍان شلَ في للصُس محاوالحي بساًت مؼ و الـاػئ
ُ
 امل

 هىا و الـاػئ غلى بي ألهى حتى البحط هاج و املىج اضجكؼ

 بؤمطأة، لِؽ لٌىه و اليؼاء ٌـبه مذلىم  البحط مً دطج

 يثُل، ؿػط ٌؿؼُه حؼسه لًٌ و اليؼاء مثل ًبسو اهه

 .....ناُ زم لي هظط

 (أجِذ؟؟؟ ملاشا بخحصًطى؟؟؟، ًهىمىا ألم)

 ....نلذ و بمظهطه أهخم ال أها و الُه هظطث

 (الؼهؽ بؼبب أًام بهاله وانل الصُس و قلىغ محخاج)
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 شلَ ًظهطها التي املخُكت بمالمحه ابدؼم زم لي هظط  

 ....ناُ و ضأس ي في اضجسًه يىذ الصي الٌـاف

س ما قؼؤغؼَُ ضابحت صكهت أضزث اشا)  في ماُ مً جٍط

 ...(مهابل

  ضززث و نسماي غلى ونكذ
ً

 ....نائال

 جسًني املهم حاحت أي ف أمطى جحذ أها أًه؟؟؟، مهابل ف)

 (قلىغ

 ....نائلت ضزث

 بىى مً غاهطة أو غاهط حؼس جهؼُؼ زم بصبح غلَُ)

ُ  زم اللُلت املٍان شلَ الى أحظاضه زم البـط  جلَ جهى

 ....(الٍلماث

**** 
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 اغخسث الصي اللُلي امللهى شلَ الى شهبذ ػاغاث بػس

 جلَ وحسث جسنُو و قحص بػس و لُلت ًل الُه الصهاب

ُ  أضاها التي الكخاة  غلى مػها اجكهذ و الحها شهبذ مطة، ألو

 لِؽ ههاؾ بػس و أملٌه ال مالي مبلـ مهابل في لُلت نظاء

 .مجزلي في هحً ها و واقهذ بالهصحر

ا جطحػس هى و الكخاة لي هظطث
ً
 أهخم لم ملاشا، أغلم ال دىق

 زم مؼبًها حهعجه الصي( املىسًل) شلَ أحظطث و بذىقها

 مً جبٍي جٍاز هى و مجها انتربذ و ظهطي  دلل أدكخه

 و املىسًل أظهطث ؾطة ححن غلى و أهخم لم لٌىني و الخىف

ا لدؼهؽ قمها و أهكها غلى بهىة بىطػه نمذ ًُ  غلحها مؿـ

 ألان قهى حسوي  ال لًٌ و للخلل لسقعي مجها محاوالث بػس

      أحظطث بالكػل الخهؼُؼ، و للصبح حاهعة ممسزة حثت
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 نمذ زم بصبحها نمذ و مؼبخي مً الٌبحر الؼٌحن شلَ

 مً بػع في جهؼُػه جم ما وطػذ و حؼسها بخهؼُؼ

 الكىض  غلى و مؼبًها أحظطتها التي الؼىزاء ألايُاغ

 ألان قالىنذ وػم ألايُاغ، جلَ ًسي في و مجزلي مً ؾازضث

 شخص أي ًالحظني لً و الـاػئ الى للهطوب مىاػًبا

 .اللُل مىخصل بػس الثاهُت مً جهترب قالؼاغت

**** 

 زادل ألايُاغ بؤقطاؽ نام و الـاػئ أمام ػػُس ونل

 ....الٍلماث جلَ ناُ اهخهى أن بػس و البحط

 مؼىف مؼىف هُصُاًل هُصُاًل بطاخ بطاخ بحو)

 السم شلَ زًباج الـُؼان دسام ًا جهبلىا دؼىف دؼىف

 (غلمىا الى ًحظط حتى يهطبان الىجؽ
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 ابدؼامتها جبدؼم هى و( الجىُت) جلَ ظهطث اهخهى أن بػس و

 ...نالذ و املخُكت

طزث و أػطتها جىقذ نس غصضاء قخاة أنها غاهطة، جًٌ لم)
ُ
 ؿ

لت ملسة  بُؼ نطضث ًهخلها ًٍاز بالجىع ؿػطث غىسما و ػٍى

ُ  أهذ يىذ الحظ لؼىء و هكؼها هها في ًهؼ مً أو  (ػٍط

 جلَ( الجىُت) نالذ أن بػس ًىىح و ًبٍي ػػُس حلؽ

 لٌجها و ًالصىاغو مؼامػه غلى هعلذ التي الٍلماث

 ....نائلت هىاحه انخؼػذ

مت ػدخم جهلو، ال)  ػُحظط و غاهط....أو غاهطة بسم الػٍع

 ....(زًباج الـُؼان

 أػىز مذلىم  البحط مً دطج ًلماتها مً اهتهذ غىسما و

 مالمحه و حؼسه ٌؿؼي الـػط الؿُالن، ٌـبه ضخم
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 بُسه ضأػه أمؼَ و ػػُس مً انترب الهطوز، حـبه

 غلى السم لُىكجط قحها حىاقطه بؿطغ نام و الطخمت

( الجىُت) ضحٍاث لخىؼلو البحط زادل الى ًجطه زم الطماُ

 أصكط( زًباج) الـُؼان شلَ ظهط الـاػئ غلى أمامها و

ل املالمح ؾلُظ اللىن   بػع ظهط حىله مً و الهامت ػٍى

 ًهىمىن  هم و الطخمت الهطوز ٌـبهىن  الصًً دسمه مً

 حمًُػا هم و الجىُت جلَ مػهم حسجس و له بالسجىز

 ...ًهىلىن 

مت جمذ لهس) سم و الػٍع
ُ
 حاهع أصبح و الىجؽ الهطبان ن

 أيها زًباج الؼُس أيها غاملهم في بَ مطحًبا للخلبؽ، حؼسه

 (الثالث الـُؼان
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 و أدطي  مطة البؿُع املخلىم  شلَ البحط مً ًذطج حُيئص

ُ  هىا و ػػُس حثت ًسه في  أػىز زدان الى الـُؼان ًخحى

 .أدطي  مطة الحُاة به لخسب ػػُس حؼس ًذترم 

 

 متت
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 ( موراريس ) الرابع الشيطان

زعى
ُ
 ضؿسي أ

 مػماضي  مهىسغ أغمل

 جلَ وحسث أن بػس شلَ و ًىم، بػس ًىًما حالتي حؼىء

 و ألاحمط باللىن  مثلثاث و زوائط بها املطػىم الىضنت

ُ  بسضوم في مكهىمت ؾحر بلؿت ًلماث بجىاضهم  مً نسًم مجز

 قمىص هسمه، في بها أغمل التي الـطيت جهىم أن املكترض

 حلم أضي  أها و به أغمل يىذ بمىنؼ الىضنت جلَ وحسث أن

ل شخص به ُ  الهامت ػٍى  ....لي ًهى

 مػَ الىضنت جلَ اصؼحاب و البالز مً بالهطوب غلَُ)

 ...(ألابس الى لػىدىا مً لخخذلص
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 و وػازحي غلى السماء مً الٌثحر أحس أػدُهظ حُىما و

 حىباث ًجخاح ألالم و أهكي مً حاز هٍعل حطاء شلَ

 نطضث قلصلَ ألاػباء، غىس غالج له لِؽ ناجل ألم ضأس ي،

 .بالٍابىغ ضأًخه الصي املخلىم  شلَ لي ناله ما جىكُص

***** 

ُ  أحس الى املخجهت الؼائطة متن غلى  أجىاحس ألاوضبُت السو

 هظطث و حُبي مً أدطحتها التي الىضنت جلَ ًسي في و ألان

 الى جحىلذ نس مكهىمت الؿحر الٍلماث جلَ ألحس حًُسا الحها

ُ  صىث ضأس ي في جطزز حُيئص الػطبُت، باللؿت حمل  .... ًهى

 (مطجكؼ بصىث بها ما أنطأ)

 ....مطجكؼ بصىث املٌخىب نطأث
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بىؾ بهطزاؾ بهطزاؾ) بىؾ نٍط  زههىؾ زههىؾ نٍط

 ُ ، بـمُؼى  أضحُاحي جهبلىا ألاػماء جلَ بحو بـمُؼُى

هسمت نطابُني و
ُ
 جهبلىا أمطجم، يما الجى في الٌُم امل

ؽ الـُؼان احػلىا و ألاضحُاث  بحو ًحظط، مهطاَض

كخح السم
ُ
 (غاملىا الى الجى بىابت ج

ًاب مً ما شخص نام أنىله يىذ مما اهتهُذ أن بػس و  ُض

 بصىث ناُ و جماًما البُظخان بػُيُه لي هظط و الؼائطة

 ...أحف

 الـُؼان لخحظحر املهسمت ألاضحُاث جهبلىا لهس)

ؽ  (مهطاَض

 مالبؼه في الىحران أططم و مالبؼه مً نساحت أدطج زم

 .....شاى و شلَ في ًمؼَ و ًترهح هى و أمامي لُحترم 
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 و حؼهؽ حتى الجى في الؼائطة جحترم  زنائو غسة بػس

ًابها، ًل ٌؼهؽ  الجثث حُث الؼائطة ػهىغ مٍان في و ض

 حىله مً و اللىن  أظضم الـُؼان شلَ ونل املحترنت

 ...ًهىلىن  زم له ٌسجسون  هم و أجباغه

مت جمذ لهس) سمذ و الػٍع
ُ
ػعم حؼس و الهطابحن ن

ُ
 حاهع امل

ؽ الؼُس أيها غاملهم في بَ مطحًبا للخلبؽ،  أيها مهطاَض

 (الطابؼ الـُؼان

ُ  حُيئص ؽ حؼس ًخحى  ًذترم  أػىز زدان الى مهطاَض

 به جسب و ألاولى هُئخه الى لُػىز املحترم  ضؿسي حؼس

 .أدطي  مطة الحُاة

 متت
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 (اجلندليش) اخلامس الشيطان

  غـط الحازًت نطابت الهاهطة ؿىاضع بؤحس
ً

 ٌؼىز لُال

 مً البالؿت الكخاة جلَ الؼطناث في جظهط الظالم، و الهسوء

 في يممططت للخى غملها أنهذ التي و غاًما غـطون الػمط

 جخىنل ػىزاء ػُاضة املـهس ًهخحم حٍىمُت، مؼدـكى

كخح زم الكخاة بجىاض
ُ
 ضحالن مجها ًترحل و الخلكُت أبىابها ج

 حُىما و ٌؼاًضا و ًمًُىا حىلهم ًىظطان البيُت ضخمان

ىن   بؤشضع ًمؼٍىن  ػُحسر ما ٌـاهس أحس ال بؤهه ًسًض

لهىن  زنُهت مً بؤنل و ًحملىنها زم الكخاة  زادل بها ًُ

 العحاج شاث ألابىاب ٌؿلهىا و الحها ًسدلىن  زم الؼُاضة

 ......مؼطغت الؼُاضة لخىؼلو ألاػىز باللىن  املٌؼى
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ُ  مٍان في قاضهت بؿطقت   غلى الىػُم شلَ ًجلؽ مجهى

 دماػُت هجمت ألاضض غلى بـطي  بسم ُضػم أمامه و يطس ي

 الخامؼت، الطأغ غسا بـطي  غظى مجها ضإوغ أضبػت غىس

خان غُىان ألاولى الطأغ غىس ف  مر الثاهُت غىس و بـٍط

خان ضئخان الثالثت غىس و بـطي   لؼان الطابػت غىس و بـٍط

 ش ئ، ًىحس قال الخامؼت الطأغ غىس أما أًًظا بـطي 

 املهُسة املمططت جلَ ألاضض غلى ججلؽ الىجمت جلَ بجىاض

ؽ قمها غلى و بهسامها ًساها  شلَ الحها ًىظط الصو، ؿٍط

 الكخاة هحى ًترحل و مهػسه مً ًهىم الصي الىػُم الطحل

 مً ًهل حتى ًبدؼم هى و الخىف مالمحها ٌؿعو  التي

 أن و ػبو ضخم ػٌحن حىاهبه أحس مً ًذطج زم دلكها

هف
ُ
  ُضػمذ التي يخلَ دماػُت هجمت ػالحه غلى ه
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ُ  زم بالسماء ألاضض غلى   أمام الؼٌحن جلَ ًطقؼ هى و ًهى

 ......وحهه

 حًسا، ؾني ضحل أها لُه، هخمىحي حػطفي الظم جمىحي ما نبل -

ًبا ألوي حاحت ًل مً ظههذ  قالسهُا حاحت ًل حطبذ جهٍط

 الظم قٍان يبحر أوي بما و حً، جحظحر أو السحط ماغسا

 ػكلي ؿُؼان جحظحر لألػل و بُا ًلُو يبحر حً أحظط

ت أغظاء و جطحُاث بُحخاج  و% ٠١١ ػلُمت بـٍط

 و الطئخحن و اللؼان و املخ هم و أغظاء دمؽ دصىًصا

 و ألادحر الػظى هى نلبَ أًىة الهلب، و الػُىان

 ًٍىن  ألاوؼان ؿطغ مف ألن أًه شهبَ هكؼَ مدؼؤلِف

 أهَ شهبَ ًٍىن  ممًٌ و نطبان ًٍىن  غلـان ُمصهب

ؼت صحخَ و ممططت   ًَى
ً

 .مثال
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ُ  ًؤنها و تهمهم هى و الكخاة ضنبت مً الؼٌحن ًهطب  جحاو

 ُ  بصبحها نام و الٌالم الؼٌحن حس ػبو لًٌ و ما ش ئ نى

 .....حىله مً مٍان ًل في السماء لخخؼاًط

***** 

 وطؼ أن بػس الىجمت أمام الطحل ًهل زنائو غسة بػس

ُ  و الخامؼت الطأغ غىس الهلب  ....مطجكؼ بصىث ًهى

 جلبىا أن ابلِؽ بً الجىسلِف دسام ًا غلٌُم أنؼمذ)

 ما لبِذ قهس هجمتي الى للحظىض  حؼخسغىه و هسائي

 ًا و محروؾ ًا و ؿبٌطوؾ ًا غلَُ أنؼمذ ػلبخم،

ُ  ًا و نلهلِف  مػٌم و هجمتي الى جؤجىا أهذ ؿُؼى

 (املػظم الجىسلِف
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يط يما مطاث ٥ غسز الٍلماث جلَ الطحل ًىهي
ُ
 يخاب في ش

 ال لًٌ و السحطة، أحس مً ابخاغه أن و ػبو الصي السحط

يط يما ًحسر ش ئ
ُ
ُ  بؤهه الٌخاب في ش  مً أضبػت ػُجز

 ًذطج ؾلُظ صىث ػىي  ش ئ ال الخامؽ، ًلحهم الـُاػحن

 مً اهه زم و لحم مً لِؽ لٌىه و ألاوؼان ٌـبه يُان مً

ُ  و الطحل دلل ًهل أػىز زدان  ....ًهى

مت جلكذ لهس)  مٍطع... قاػس نلب بؤحظاضى الػٍع

 بمطض مصاب بؤهه ًىبهَ أن ًىىي  ًان ألادحر قالهطبان

 بهلب الجىسلِف ػُحظط جهلو ال لًٌ و بالهلب دؼحر

 (املطة جلَ ػلُم

 حؼسه مً نلبه لُؤدص الطحل شلَ ظهط في ًسه ًمس زم

 الى السداوي الٍائً شلَ ٌؼحر زم الححن في ٌؼهؽ الصي
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 محله لُظؼ بػًُسا ألهاءه و بحمله ًهىم و الهلب مٍان

 مً ظهط حُث الىجمت مىخصل الى ًىظط زم الطحل نلب

ل ؿُؼان الػسم  ًحخلهم غُىاه البـطة، أحمط الهامت ػٍى

 املؼاُ السم ٌؿؼحهم نسماه و ًسه حىاقط و ألاػىز اللىن 

 شلَ ضابػهم زدان مً مذلىناث زالزت حىله و ألاضض غلى

 الـُؼان لصلَ ٌسجسون  ألاضبػت الطحل، نلب ادخلؼ الصي

 ..... ًهىلىن  و

سمذ نس قاألن الظُاء حامل ابً ًا غاملهم في بَ مطحًبا)
ُ
 ن

خلبؽ، هى ألادحر الهطبان و الهطابحن
ُ
 ألامحر أيها امل

 ....( الخامؽ الـُؼان أيها الجىسلِف
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ُ  حُيئص  حؼس ًحخل أػىز زدان الى الـُؼان شلَ ًخحى

 لٌىه و ألاولى حالخه الى لُػىز نلب زون  حثت امللهى الطحل

 .ؿُؼان هُئت في أوؼان

 

 متت
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 روقيائيل

 

 و بالػطم  حؼسه ًدبلل الطوحاوي الـُر شلَ أػدُهظ

 الصي الٍابىغ شلَ حطاء الخىف ًخملٌها وحهه مالمح

 و ضحاُ دمؼت حىله مً ًخجمؼ( ضاض ي) حكُسه به ؿاهس

 مىه انترب لُىهصه ًخسدل أن نبل و ػٌحن مجهم ًل ًس في

ا اػدُهظ هىا و بؼٌحن وػػىه أحسهم
ً
 .مطجبٍ

**** 

 قحها اغخاز و زوًما بها الجلىغ اغخاز ؾطقت الى الـُر ًسدل

 الحها زدل جلبؽ، أو مؽ مً حػاوي التي الحاالث أػخهباُ

 نام زم بالؿطقت ما مٍان مً الكحم أدطج جطحػـان، ًساه و

 البذىض  بػع أدطج زم املبذطة جلَ في وطػه و بؤؿػاله
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 مؼبًبا املـخػل بالكحم لُذخلؽ املبذطة بسادل به ألهى و 

 ًسه في و املبذطة أمام حلؽ زم ألابُع السدان مً سحابت

 .....ًلي ما مىه ًهطأ نسًم يخاب

 به شيط اشا الصي الػظُم بؤػمَ هللا ًا أػؤلَ اوي اللهم)

 بهظاء زغىحي أحبذ أال ألاضطحن و الؼمىاث اهكؼط

ُ  نسًط، ش ئ ًل غلى أهَ حاحتي  غىوي ًًٌ ضونُائُل أهع

 ًا أحظط الػظُم الػطؾ ضب بحو حاحتي، نظاء غلى

ع مىالى بحو هصا مهامي الى الػلىي  ضونُائُل  الػٍع

 (الجباض

 هىض  أمامه ًظهط الهطأة أنهاء بػس و مخخالُت مطاث ػبػت

 الىىض  ًهترب الؿطقت، حسضان أحس مً ًؤحي صؿحر أبُع

 أبُع شخًصا ًصبح حتى الجساض ًذترم  و قؤيثر أيثر
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ل الجؼس، و الىحه  أبُع، صىلجان ًسه في و الهامت ػٍى

 و حًُسا الـُر ًطي  حتى املبذطة مً الصخص شلَ ًهترب

  الُه ًخحسر
ً

 ....نائال

 .هازًخني ملا و مطازى هى قما ،(ًحى) ًا حظطث لهس -

 هى و غُىاه مً جدؼانؽ جٍاز السمىع و الُه الـُر ًىظط

 ُ  ....ًهى

 و الؼازغ، ًدبهى و ؿُاػحن الخمؼت جحظحر جم لهس -

 .حظط اشا ػُحسر ماشا حًُسا حػلم اهذ

  ألابُع الصخص ًطز
ً

 ...نائال

سمط أن املمًٌ قمً أغلم، وػم -
ُ
 بػظها ألاوؼاهُت ج

و غً البػع  حًُسا أغلم و أغىانهم و هم وػىػتهم ػٍط

 لًٌ و الؼازغ، الـُؼان بسون  نُمت لهم لِؽ بؤنهم
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  أهخظط
ً

 غاملٌم الى أحظطجمىهم مً أهخم أهٌم جطي  أال نلُال

 !!!ػخلهىن؟؟ ما حؼخحهىن  و

 ....ًطز و ضأػه الـُر ًىٌؽ

 أنهم ًحسر، ما بٍل حكُسي شهب ما لًٌ و أغلم، وػم -

سون   يما و ضوحاوي ابً ضوحاوي ابً ضوحاوي ألهه نخله ًٍط

و غً الؼازغ الـُؼان جحظحر ًخم أن ًجب حػلم  ػٍط

سام وضر ػاهط ضوحاوي زم
ُ
 .حس غً أًبا املؼلمحن الخ

ُ  و ًحى الـُر الى ضونُائُل ًىظط  ....له ًهى

 التي املخلىناث جلَ أن جطي  هل لًٌ و شلَ ًل أغلم -

 ًخم أن ًجب ألاضض جلَ الى الـُاػحن جلَ أحظطث

 شلَ؟ ٌؼخحهىن  أنهم أم أههاشهم

  ًحى الـُر ًطز
ً

 ....نائال
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 .ألامط أنهاء حؼخؼُؼ لٌىَ اغلم، و أغلى هللا -

  ضونُائُل ًطز
ً

 ....نائال

 و هم مخجمػىن  قهم ألان، محاضبتهم أػخؼُؼ ال....  ال -

 .أها حتى ػحرزغهم ش ئ ال و دسمهم

 و هكؼه ًحى ًخمالَ لم الٍلماث جلَ ضونُائُل ناُ غىسما

 ....ناُ و غُىاه مً الػبراث انهالذ

 نظِذ قؤها ػُحسر، قُما حكُسي و أها لي شهب ال -

 جلَ غلى الهظاء و البـط مؼاغسة في غمطي  مً أغىام

ذ و الـُاػحن  هللا، لىحه و مهابل بسون  املخمطزة الػكاٍض

 ؟؟؟؟ شهبي ما....  ػُحسر ما أضي  أن شهبي قما

  ًطز زم يثب غً ًحى الى ضونُائُل ًىظط
ً

 ....نائال
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 ألاًام جلَ أن البـطي  أيها حػلمه ال ما أدط، حل هىاى -

 جٍىن  أدط ُبػس في اهه بل قحؼب، جىهض ي ال حػِـىنها التي

ت، ألاًام جلَ  لصلَ ،( ُمذعهت... ) بلؿخٌم جهىلىن  يما حاٍض

 أها حػلم، ال يىذ قبشا اػدبساله، أػخؼُؼ ًحسر ًان ما

حن امللىى مً ملَ و غلىي  حً  بحن الخىهل أػخؼُؼ الػلٍى

 ًمٌىَ لً جصيط لًٌ و ًحى ًا حاحخَ ػدىهض ي ألابػاز،

حن امللىى مً ملَ جحظحر  قطصت قهى أدطي  مطة الػلٍى

 ؟؟؟؟ أجىاقو بالػمط، واحسة

 ...ًطز و الٌهل شلَ مالمح غلى ألابدؼامت جطحؼم

 ......أواقو بالخؤيُس -

 مطة ٌػىز زم السنائو جخجاوظ  ال ملسة ضونُائُل ًىصطف

 ....ٌؼؤله و باهسهاؾ ًحى له ًىظط ًحى، الى أدطي 
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ًػا؟؟؟؟ ألامط اهخهى يُل -  !ػَط

  ضونُائُل ًطز
ً

 ....نائال

 باليؼبت أما له، نُمت ال الىنذ ًصبح املخخلكت ألابػاز في -

 ...ألاحي قػلذ قهس قػلخه ملا

 في الؼامؼ الصُاز لصلَ ضخم ضحل هُئت في ظهطث -٠

 نلذ الُه ًسدل أن نبل و به الصُس ُمحطم بـاػئ الصُس

 أدطي  مطة الُه أحى اشا و الـاػئ هصا صاحب بؤهني له

 الصي الـُؼان ًذخكى بصلَ و ٌػس لم و قاهصطف ػؤنخله

 .بجلبه نام

 بؤن أدبرتها و ُمؼىت ػُسة هُئت غلى الكخاة لخلَ ظهطث -٢

 شلَ في جمص ي ال بؤن أدبرتها و ػحرها دؽ حؿُحر غلحها

 ألاغماُ ضحل الى شهبذ زم مىه دؼكها ػِخم الصي الـاضع
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 دسامي حػلذ و حمػها التي ألاغظاء جلكذ و املػخىه

يس ى ال زضًػا ضحاله و هى ًلهىهه  ًحظط لً بصلَ و ًُ

 .بجلبه نام الصي الـُؼان

 نمذ و بالػمل ضئِؼه هُئت غلى الهمامت لػامل ظهطث -٣

 لً بصلَ و أحطنتها زم وحسها التي الىضنت جلَ بؤدص

 .بجلبه نام الصي الـُؼان ًحظط

 أزىاء صسًهه ُمهىسغ هُئت غلى املهىسغ لصلَ ظهطث -٤

ُ  أحس بهبى غمله  ما ًل ًحطم  بؤن أدبرجه و الهسًمت املىاظ

 التي الىضنت حطم  جم و شلَ في ػاغسجه و قالهبى ػُجسه

 ًحظط لً بصلَ و السحابي، الـُؼان شلَ جحظط

 .بجلبه نام الصي الـُؼان
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 ..... ًحى ػؤله هىا و لبرهت ضونُائُل صمذ

 الـُؼان مؼ حسر ماشا الخامؽ؟؟؟؟، الـُؼان و -

 الخامؽ؟؟؟

 ....ناُ و ضونُائُل له هظط

 غً جحظحره جم قهس حظىضه مىؼ أو نخله أػخؼؼ لم -

و  ػخحسر و ػِخحساوي مىػه حاولذ اشا نىي  ػاحط ػٍط

 حطب ػخحسر غاملٌم، الى ؿُؼان حظىض  مً أيبر ًاضزت

 بهخل أيخكُذ قلصلَ غاملٌم و الػلىي  الجً غالم بحن

 ًاجب ٌػمل هى و ًخلبؼه ًان الصي ألادحر الصخص شلَ

 ؿُؼان أحػله بؤن أيخكُذ لسًٌم، الحٍىماث بؤحسي

 أحس صطقه اشا اال ًىصطف لً و لم لٌىه و دسم زون  هائم
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ل ألان و مثلَ، ألانىٍاء الـُىخ
ُ
مت ن  جم قهس الصطف غٍع

ظذ و مطازى
ُ
 .حاحخَ ن

خب الصي و ًسه في الصي الٌخاب بكخح ًحى ًهىم
ُ
 غلى ي

ػعمحن يجز) ؾالقه
ُ
 ....ًلي ما مىه نطأ و( امل

ظِذ)
ُ
حن، امللىى دسام ًا مىٌم حاحتي ن  و الـٌط الػلٍى

 أجِذ يما بؼالم ضونُائُل ًا أهصطف ضػىله، و هلل الحمس

 ....(بؼالم بر   بر   الهسػُت، هللا أػماء بحو بؼالم

مت ًىهي أن بمجطز و  و ضونُائُل ًىصطف الصطف، غٍع

 الـُر ًجخمؼ الخالي الُىم في و ضحػت بال الىظط غً ٌؿُب

 به ًابىًػا ؿاهس باألمؽ بؤهه له حٍى الصي حكُسه مؼ ًحى

 جلى واحس ًخالؿىن  لٌجهم و نخله ًحاولىن  ضحاُ دمؼت

 حتى بـسة ٌؼػل و ٌؼػل ظل واحس ضحل غسا ألادط
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 حكُسه الى ًحى هظط هىا شلَ، بػس ادخكى زم أضًطا ػهؽ

 ....له ناُ و

 .ابني ًا ػالمخَ غلى حمسهلل -

 أحى لًٌ و يثحرة أػئلت غً جُىم هظطة حكُسة الُه هظط

 ....هى ٌؼؤُ أن نبل ًحى مً الجىاب

 هلل الحمس و الٍابىغ مً ػالمخَ غلى حمسهلل أنصس -

 ......... لحاله ضاح و ًابىغ ًان اهه

 

 

 متت
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 أخري مشود

 ًدبازلىن  ؿُاػحن دمؼت ًجلؽ ألاضض بباػً ما مٍان في

 الصي( ؿمطؾاُ) يبحرهم مً بٍلماث ًيخهي الصي الحسًث

 ....ناُ

 املطة أما ضونُائُل، جسدل املطة قخلَ الجهاًت جٍىن  لً)

 حُجها و أدط ححن في غاملهم الى حمًُػا قؼىحظط الهازمت

 صسًو قلىا جيؼىا وال البػع ببػظهم ًكخٍىن  ػىجػلهم

 ....(باألغلى
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 صفحه الكاتب عمى الفيص بوك

 حممد طعبان

   تابعونامزيد من الروايات 

 أسرار الروايات
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