


 

 

 

 

 مسجد الجن

 

*********** 

 رواية

 رامى فخرى

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جميع الحقوق محفوظه أسرار الكتب للنشر األليكترونى

 

 رواية

 رامى فخرى:  كاتبال

  0202 يونيونشر فى 

  محمد القديم :تصميم الغالف 

 أسرار الكتب للنشر األليكترونى :تنسيق داخلى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الحلم

 

............................................. 

 هل يعلم من يحلم انه يحلم؟

وهذذو يع ذذر الذذر الاذذحراة الواؤذذع  أذذ  ( مذذىمن)دار هذذ ا الاؤذذفىل أذذ  ر   

 خطوات ؤذريع  ماهاذف لذ لر ال نذفة ال ريذى الذ ه يعلذوه ي ذ   ه يذ  ويحذيط  ذه

هفلذذ  مذذن النذذور واحلذذش أويذذه ااذذيفة ااذذ ه الطيذذور اذذديد  ال يذذف   ات  هنحذذ  

 ك يره

ايارى من ال نفة وهو يؤمع  لر النداة ال ه ياكذرر داييذف ايذفه ان ي اذرى ومذف 

..  ان اا ح  مفمه حا  وهذد نسؤذه  داخلذ  ت ياذ كر ماذ  دخذل او كيذ  دخذل

دخذل ... ن مغلذش  مفمذهكل مف ي كره ان  ذفى ال نذفة المكذون مذن دور واحذد كذف

ويادر  اوات ااذ ه ...  خطوات ماردد  والنداة ياكرر  فؤمه  اوت ي ى

الارايل  اوت مالئك  نظر مذىمن للمكذفن الذ ه يذر  مذن اذكله انذه مؤذهدا 

اذذديد اتاؤذذفك  اذذكل يانذذفي  مذذع اذذكل الم نذذ  مذذن الخذذفر  الذذ ه ت يذذوح  

همويذه رري ذ  مذن وأ  وؤذط المؤذهد اذفهد م...  ضخفم  المكفن من الداخل

الكفئنفت ماسفوا  اتحهفم  عضاف ت ياهفوز حهم يزم  اره و عضام يكفد ان 

 عضام يحمل يرونف أوش ر ؤه و عضذام  ا  يذل يماذد ... يحار  ؤ   المؤهد

وكلام يحل ون حذول اذخي يحذيط  ذه هفلذه مذن الضذوة ت يكذفد يميذز ... خلسه

 .. مالمحه من اد  الضوة

الذ ه  مفمذه واعهذى اكمذر مذن اذهفياه ويذدم خوأذه اعهى مىمن من المااد 

لو افهد كفئن ممن يراهم اتن لسر ... أاو أ  المعافد اديد الخو ... ممف يراه

ولكنه يل  العك  ايارى مذن الهمذع ... هر ف او لؤ ط مغايف يليه من الريى

وااخ  لذه مهلؤذف يري ذف وهلذ  يؤذامع للاذخي اذفحى الافلذ  وهذو يالذو مذن 

 وت رخيم يخارش ال لى من ي و اهآيفت هللا  ا

اؤامر يل  هلؤاه أار  ت يعلم مداه حا  الاست اليه افحى الافله وهيذ  اليذه 

 انه ي اؤم وهو ياير اليه يفئال  اواه الع ى

 لمف ا اهل   عيدا... مهلؤر هنف  هواره... ايارى يف مىمن_



 

 

.. الافلذذ  ذذدون اذذعور احذذرر مذذىمن مخاريذذف الذذدائر  ماهاذذف نحذذو الرهذذل  و 

 ومف ان اا ح  مفمه حا  ؤمع اواه ي ول... مأخو ا  همفل اواه

وحين انا ل إل  دار ... أؤاكون دائمف هنف  هواره هنف... اهل  هنف  هواره_

 الحش ؤاكون  هواره ان افة هللا

  ات مىمن من كلمفت الرهل وهو ياؤفةل 

 ولكن من انت؟؟ و ين انف ؟؟ ومن هوتة ؟؟_

 ع ا اؤفماه زادت هفلاه  ري ف وهو ي ولا اؤم الرهل وم

ومن هوتة؟؟ هذوتة هذم هنذود هللا ..  ين  نت؟؟ انت حيث يسار  ان اكون_

  حد خل ه ويري ف ؤيكونون هنودر وحيناف يلير  ن احؤن اؤاغاللام  فؤم هللا

 يفلاف وامت أاؤأل مىمن

 ومن انت؟_

 الاست اليه الرهل يفئال

اا ذع ... كن يعر  مف كنت والت إل  هنذف ا ذداإن لم ي... يل ر يعر  من انف_

 هل اسام..وهو لي  مهرد اؤم... مىمن هو اؤمر... يل ر

 اناس  مىمن يفئال

 هل  رار اتن أعال؟؟... اهو انت ح ف_

 زادت ا اؤفم  الرهل يفئال

ات اعلم يف مىمن ان من يران  أ  المنفم أ د ر ن  ح ذف؟؟ وكلمذف ايار ذت مذن _

 ...ور مف  غير الر الافل ... ؤاران  اكمر... ل رالح ي   واا عت ي

 هم مىمن  فلرد أ فطعه الرهل يفئال

...  ت اعلم يفمىمن ان هلل رهفت ياذطسيام مذن خل ذه تداة ماذفم يحذددهف لاذم_

 و نت احدهم.. هوتة هم هنود هللا

 دمعت يين مىمن وهو ي ول ماعه ف

 رؤول هللا؟؟ انف؟؟؟ انف يف_



 

 

 يفئالهز الرهل ر ؤه 

 هل اعلم  ين  نت؟... نعم انت ان افة هللا_

 هز مىمن ر ؤه نفأيف أأكمل الرهل

وهذذف انذذت ... انذذت هنذذف حيذذث اهامعذذت مذذع نسذذر مذذن الهذذن تديذذوهم ل ؤذذالم_

ومذن هنذف ... اواذلر إلذ  هنذف يل ذر وإيمذفن يذف مذىمن... احضر  لر اتهامفك

 وحين يأا  المويد أعلير ان ام ت انر اؤاحش... ؤا د 

 امت مىمن محفوت اؤامفك اافت نسؤه والرهل يكمل

انظر إل  الهمع وايرأام هيدا أاذم مذن ... مىمن انت هنف أ  مؤهد الهن يف_

 اتن رهفلر 

 يفلاف أنظر مىمن ليهد ان المؤهد خفل  ت حيف  أيه 

 اخ  يارول  داخل الؤفح  الك يره افرخف

 رؤول هللا؟؟  ين  نت يف_

 ؤمع اواف ي ول

 ؤاعود.... مىمن يف ؤاعود_

............................ 

أاح مىمن يينيه مؤاي ظف يلذ  اذوت ا ان السهذر وهذو يالسذت حولذه ماؤذفئال 

 ين مف رآه

اؤذذامرت دهاذذاه ديي اذذين او يزيذذد ااهذذه  عذذدهف لياوضذذأ ونذذزل مذذن  ياذذه إلذذ  

 المؤهد ال ريى من  ياه

اناات الاال  حا  اخذ   ليهد النف  اىده الاال  أفنضم مؤريف اليام ومف ان

 هفنى أ  المؤهد وهل  يسكر أ  مف ر ه

 اخ ه الويت ألم ياعر  نسؤه ات ويد  مفم المؤهد ار ط يل  كاسه واواه ي ول

 اأش يف  ن  ؤنغلش المؤهد اتن_

 انا ه مىمن لكلمفت الرهل أؤأله يفئال



 

 

 يف ايخ مف ا اعن  رىي  الن   أ  المنفم؟؟_

 فدئ  وهو ي ولا اؤم الايخ ا اؤفمه ه

أذنن الاذيطفن ت ... من ر ي الن   أ  منفمه أ د ر ه ح ذف... اناف  ار  يف أا _

 اخ رن  مف ا ر يت؟؟... ياممل أ  اور  األن يفة ا دا

اخ  مىمن ي ي يل  الايخ كل مف رآه والايخ يؤامع لذه  فهامذفم  ذال م فطعذه 

 كير مم ؤألهحا  اناا  أنظر اليه الايخ ويل  وهاه يل  يالمفت الاس

 هل الر ه  المر  األول  الا  اره أياف منفم ممل ه ا؟_

  هف ه مىمن

لؤذت ممذن ياذ كرون  حالماذم حذين اتؤذاي فظ حاذ  ... أ  الوايذع ت ايذر _

 ان  اككت ان  ت احلم من اتؤف 

 ا اؤم الايخ يفئال

 مف اؤمر يف أا ؟؟_

  هف ه مىمن

  ؤم  مىمن_

 ي ول وي  الايخ و خ   يده لي   وهو

 و نف الايخ ي د الخفلش الماده اعفل  نكمل حديمنف أ  الخفر  لنغلش المؤهد_

خرهف و رلش الايخ ي د الخفلش   واى المؤذهد ووضذع يذده يلذ  كاذ  مذىمن 

 وهو ي ول لمىمن  اوت هفدئ

كذل اذخي ... انت اعلم  ن كال مؤير لمذف خلذش لذه... اؤمعن  هيدا يف مىمن_

 عضنف يخافرهم هللا يز وهل ألداة ماذفم ... الداهمن له دور مرؤوم من  يوم و

 هل اعر  ؤيدنف الخضر؟؟... خفا  ت يؤاطيع ريره ال يفم  ه

  هف ه مىمن

  فلط ع ايرأه_

 اكمل الايخ وكأنه لم يؤمع كلمفت مىمن



 

 

مف الخضر إت ي دا من ي فد هللا اخااه هللا  علم  عذ  األمذور ؤذاحدث أذ  _

ألذذي  الاذذد  مذذن ... المؤذذا  ل لي ذذوم  اعلذذيم موؤذذل يليذذه الؤذذالم درؤذذف معينذذف

أر ذر كذفن يذفدر يلذ  ... رحلاه يال الغالم وت خذرش الؤذسين  وت  نذفة الهذدار

لغذالم الادايذ  أذال كذفن يذفدر يلذ  رزش ا.. انسي  الر األمور  ذدون اذدخل  اذر

داي  ل فله وكفن يفدر يلذ  ايمذفة الملذر الماهذر يذن ؤذسين  المؤذفكين ويذفدر 

ولكنذه يذذدر للخاذذر لذ لر حاذذ  يذذاعلم ... يلذ  إخسذذفة كنذذز اليايمذين حاذذ  يك ذذرا

 موؤل درؤه

  ده الاسكير يل  مالمح مىمن وهو ي ول

  ولكن مف دخل  لر  حلم... لم انظر لل ا  من  لر الهفنى ا دا_

 ر ت الايخ يل  كاسه يفئال

ألذي  ... انت اعلم  ن هلل حكم  خفا  أ  اد ير اذئونه... لعالي  ومي   يفأا _

يليذر  ن ... األمر كمف نره نحن  سكرنف ال فار يل  حدود مف يؤاويى الع ل

اعلم  ن ااطسفة هللا ألحدهم هو امر ك ير يلينذف هميعذف كع ذفد لذه إن نؤذاعد لذه 

 ائمف مف يافحى اإلطسفة ما  أد... خير اؤاعداد

 امت مىمن ولر يهيى أأكمل الايخ

واؤامر أ  حيفار وكفن ا  لم يحدث وايلم ان ... اتن ا هى ال   يار ونم_

 يفهال كفن او اهل... مفهو م در لر ؤاراه

اخ  مىمن كلمفت الايخ و اار  دون كلم  واحده ومف ان ا اعد حاذ  اخذر  

 وهو ي ولالايخ هفاسه ويفم  طلى ريمف 

حؤنف كنت ايا ذد انذ  لذن اؤذاخدم  لذر الذريم ا ذدا ولكذن ي ذدو  ن لل ذدر ر ي _

 اخر

  نا  كلمفاه واافه اوت يهيى هفاسه أ فل  ادوة

 يلينف  ن نؤاعد أفألمر ايارى_

 يفلاف و رلش الافا  وهو يحدث نسؤه يفئال

 اتن يا  ل ان نطل العون من هللا_

............... 



 

 

 يفم ٠١١١ي ل 

....... 

الاذذ  مهمويذذه مذذن الملممذذين حذذول اذذخي ااذذيى الاذذعر ا ذذدو يليذذه يالمذذفت 

الاح  ررم اهذفوزه يفمذه الؤذ عون  عذفمين او مالمذ  ينظذر إلذ  الهمذع  عذين 

اذذديد  الؤذذواد ا ذذدو للنذذفظرين وكأناذذف هذذى يميذذش ت يذذرار لذذه وأذذ  يذذده ياذذف 

وأذ  الذر . ..ياير  اذف إلذيام وهذو يل ذل اوامذره يلذيام وهذم يؤذامعون  فهامذفم

 اللحظه اياحم الغرأه احد الملممين افرخف

 اناا  األمر يف ؤيده_

 الاست اليه الرهل يفئال  اوت يميش

 ؟؟(ا ن الماده)ات ال ل يلينف الؤالم اوت يف _

 العمم الرهل أ  حر  وهو يهيى

ي را يفؤيده أمف ان والن  خ ر الرهفل  احفى المام  حا  هرولت إل  _

 هنف إلخ فركم

 اتايى ر ؤه يفئال وهو ياير للرهفل  فلامت هز

  خ رنف  مف لدير( ا ن الماده)حؤنف يف _

 مف ان ؤمع الرهل كلمفت اتايى حا  انطلش يخ ر الهمع  مف لديه يفئال

اخ رنذذ  رهذذفل  اناذذم يذذد اؤذذاطفي  هزيماذذه ورده خفئ ذذف وإرؤذذفله ال حيذذث _

 ينام  وإأافل مخططه

 يفطعه اتايى

 (ا ن الماده)ل يف ومف ا خؤر الرهف_

  ده الحزن يل  مالمح الرهل وهو يهيى

 لم يا  ل منام ؤوه يار رهفل أ ط يفؤيده_

 امت اتايى أؤ طت الحهر  أ  امت رهيى حا  يطعه يفئال

ويزائنذف .. لكذل معركذ  خؤذفئرهف ... نحؤ ام ااداة وت ن ك  يل  هللا  حدا_

 انام يد نهحوا أ  رد الار خفئ ف



 

 

 احد الملممين يفئاليفلاف أاحدث 

 ؤيعود وكلنف نعلم  لر... ولكنه لم يناا  يفؤيده_

 هو اتايى ر ؤه يفئال

ألذن اخلذو األر  ا ذدا ... ايلم انه ؤيعود وحيناف ؤيهد من ي   أذ  طري ذه_

 من هنود هللا يز وهل

 يفطعه ا ن الماده يفئال

لذم أاذو ... ولكن كي  ؤيعرأونه؟؟ حين يعذود ؤذاكون األر  ريذر األر _

 يعود ردا  و  عد رد

 ا اؤم اتايى يفئال

 وكي  يرأنفه نحن يف ا ن الماده؟؟ هل دلنف يليه احد؟؟_

 احرر ا ن الماده أ  الحهر  وهو يهيى  ا  من العا يه

و نااذذرنف يليذذه  امؤذذكنف ...  م انذذف أذذ  هللا ومعرأانذذف  ذذه... يرأنذذفه  نيمفننذذف_

هذل ... ؤذيظل األمذر كذ لر يذفم ٠١١او  ٠١١هل اضذمن لنذف  ن  عذد ...   لر

 ؤي  ل اإليمفن حيف أ  ال لوى لمواها  خطر كا ا؟؟

 اهف ه اتايى

 وهل اظن انت العك  يف ا ن الماده_

 اهف ه الرهل

  لم اؤمع يول... ل ان  يل  ي ين انه لن يكون ك لر يفؤيده اإلمفم_

اذذل َيْرنذذلا مذذمي الذذ ين )) الن ذذ  اذذل  هللا يليذذه وؤذذلم   َيلأذذوناما مذذمي الذذ ين َخْيذذرأ  أمي

ونذون وت يأْىَاَمنذونا  -َيلأونام  ممي إني  عدكم يوًمذف َيْاذَادون وت يأْؤاْاذادونا ويخأ

َمن روَن وت َيسأونا ويظارأ أيام الؤِّ  (وَيْن أ

 ..ات يخ رر  لر  ن كل يرن من الزمفن ؤيكون ايل إيمفنف من ؤف  ه

ف أذذ  نسوؤذذام ممذذف هذذو اذذمت الهميذذع ويذذد  اذذف ت كلمذذفت ا ذذن الماذذده خوأذذ

و خذ  اتاذيى يان ذل  عينيذه  يذنام ليذره  مذر كلمذفت الرهذل يلذيام أذ  ... يفدم

 هدوة  ينمف يكمل ا ن الماده حديمه يفئال



 

 

ت نعذذذر  ماذذذ  ؤذذذيعود  لذذذر اللعذذذين وكيذذذ  ؤااذذذ ح األر  حيناذذذف وهذذذل _

 يلينف  ن نؤاعد... ؤيكونون اهال لماليفاه ام ؤيامكن من الاؤيد يليام  اروره

أذذررم اننذذف ت نعلذذم مويذذد ظاذذوره ات اننذذف نعلذذم انذذه لذذن يعذذود ي ذذل يذذد  ... لذذ لر

 يرون

 يفطعه اتايى يفئال

اخ رن  يف ا ن الماده هل اار أ  حكم  هللا يز وهل ويدراه يلذ  اخايذفر _

 هنوده؟

 اهف ه ا ن الماده

ولكذذن هللا  مرنذذف ان نعذذد لم فومذذ  الاذذر و يوانذذه خيذذر ... حفاذذف هلل يذذف  مذذفم_

 و لر هو مف اطل ه.. اؤاعداد و عده نارر امر النار له يز وهل 

 اهف ه اتايى

ؤنناا  مذن  مذر ايذوان الاذر مذم نهامذع لنذره امذر ... حؤنف األمر مف ا ول _

 اياراحر ومف يمكننف أعله لمعفون  ا نفئنف أ  المؤا  ل وكي  ؤنسعل  لر

 يفطع حديمه اياحفم احد رهفله للحهر  يفئال

 اللعين يحفاروننف يف امفمايوان _

 الاست اليه اتايى افرحف

 كي  والوا إل  هنف يف ه ا_

 اهف ه الرهل

 ت  يلم ولكنام يحيطون  فلمكفن  نيداد رهي   ت ي ل لنف  اف_

اؤذذال كذذل الملممذذين ؤذذيوأام وؤذذ  ام ا ذذن الماذذده الذذ ه ا ذذدم نحذذو ال ذذفى يذذفئال 

  حزم

ل د  ام ال هنف لالنا ذفم ... وا من هنفحؤنف ت يام كي  والوا المام  ت يخره_

 ممف حدث لؤيدهم ويلينف  ن نلح ام  ه

 امؤر اتايى ا ن الماده يفئال أ  ارام 

 انت ؤاارى من هنف أورا... ت لي  انت_



 

 

 ارخ ا ن الماده  غضى

مف ا ا ول يف  مفم؟؟ ا ن الماده ت يارى من ل فة ايدائه وت يخال ان ي اذل _

 أ  ؤ يل هللا

 اإلمفم لرهفل أأحفطوا  ف ن الماده وهو ي ول  افر

يليذر  ن اذ هى اتن حاذ  اذامكن مذن انسيذ  مذن ...  مرنف هنف اناا  يف رهذل_

ااس نذذف يليذذ  ؤذذيكون يليذذر ايذذداد العذذده  احذذ ير المؤذذا  ل مذذن يذذدوم هذذ ا الاذذر 

 ا هى يف رهل أورا... المطلش

ه مذذن احذذد حذذفول ا ذذن الماذذده اتياذذرا  حذذين اذذعر  ضذذر   يويذذه يلذذ  ر ؤذذ

 الملممين أخر مغايف يليه واألايى ياير للملمم يفئال  حزم

انت اعر  الؤرداى الؤري  ؤسل الر ... هيف  حمله وانارا  من هنف أورا_

أذ  ( يوؤذ )الحهر  ؤا  ل  داخله حا  يناا  األمر هنذف مذم ؤذا هى  ذه إلذ  

  كم هللاوأ... مرؤف  الؤسن ؤيحملكم إل  األندل  ومن هنفر ؤا دىون يملكم

حمذل الملذمم ا ذن الماذده  وؤذفيده الرهذفل أذ  أذاح  الؤذرداى ليخاسذ   داخلذه 

 أيغل ون خلسه واألايى يؤال ؤيسه افرخف أ  رهله

 ه  هلل يف رهفل_

.............................. 

 (أ  الزمن الحفل . )

يمله ورفدر م ر اذركاه  ماهاذف لؤذيفراه ويلذ  مؤذفأ  يري ذ  ( مىمن) نا   

ه كفن ياف عه اخي  ا مالمح رر يه واضح  يراذده نظذفر  امؤذيه ك يذره من

اخس  يينيه وهزة من وهاه و يلمع اعره األا ر احت الام  و خذ  ي اذرى 

من مىمن  خطوات واؤع  حا  دخوله لموي  الؤيفرات حيث اناظره ؤيفراه 

ومف ان دخل مىمن الؤيفر  حا  اخر   لذر الغريذى مذن ميف ذه خنهذرا رريذى 

اكل مزين  طالؤم وااهه نحو مىمن وي ل ان ياحرر اعر  يذد يويذ  اه  ذه ال

للخلذذ  أفلاسذذت  ؤذذري  ليهذذد اذذفى يذذوه ال نذذين ينظذذر اليذذه م اؤذذم وهذذو ي ذذول 

  ؤخري 

 لمف الاؤرك يفيزيزه_



 

 

رأع الرهل خنهره وهو يارخ  كلمفت  لغه رير ير يه محفوت طعن الاذفى 

طه  يده وضذغطاف   ذو  ويه ذره يلذ  ال ه اؤا  ل يده الا  احمل الخنهر   ؤف

 اأالت الخنهر وهو يكمل يفئال

اخ ذرهم ا ا ان يرؤذلوا أذ  المذر  ... اه ي دو  نر ت ااحدث العر ي  يفيزيزه_

 الم  له من يسام 

 يفلاف وهو يدير الغريى   و  ويضر ه   و  يل  ر ؤه ليؤ ط مغايف يليه

الذ ه كذفن يؤذاعد ( مذىمن)ومف ان ؤ ط حاذ  ا اؤذم الاذفى وااهذه إلذ  ؤذيفر  

.. لالناذذرا  أأاذذفر لذذه اذذفى أسذذاح مذذىمن زهذذف  الؤذذيفر  ماؤذذفئال يمذذف يريذذد

 أاحدث الافى م اؤمف

 ..مرح ف يف ؤيد مىمن_

 نظر اليه مىمن ماؤفئال

 يسوا ولكن هل ايرأر؟_

 أاح الافى  فى الؤيفر  ليهل   هوار مىمن يفئال  ف اؤفمه هفدئ 

 ت  يا د انر اعرأن  ولكن  ايرأر يفادي ل_

 هم مىمن  فتؤاسؤفر أ فطعه الافى يفئال

 حؤنف لنىهل اه اؤفىتت حا  ناحرر من هنف يف ؤيد مىمن_

 ارخ مىمن رفض ف

 لن ااحرر حا  اير  من انت ومف ا اريد من _

 اهف ه الافى مادئف

مفياذذر مذذن خطذذر يكسيذذر ان اعلذذم انذذ  هنذف لح... حؤذنف يفاذذدي ل ولكذذن اهذدئ_

 يريى ويلينف الاحرر اتن ي ل  ن نس د ال در  يل   لر

 نظر مىمن إل  الافى  غضى وهم  فلاراخ يليه حين ارخ الافى

 احار  يفمىمن_

الاسذذت مذذىمن ليهذذد  لذذر الاذذخي الذذ ه كذذفن يحمذذل الخنهذذر وهذذو ي ذذ   مذذفم 

اذرخ ... الؤيفر  وياوى نحذوهم مؤذد  ك يذر الحهذم وينظذر إلذيام  غضذى



 

 

ن أ  ريى أ  نس  الويذت الذ ه امؤذكه الاذفى مه ذرا ايذفه يلذ  خسذ  مىم

ر ؤذذه وهذذو يؤذذمع اذذوت زهذذف  الؤذذيفر  يذذاحطم لاع ذذر الطل ذذ   هذذوار ر ؤذذه 

لاؤا ر أ  الم عد ال ه يهل  يليه والافى يخر  من ميف ه مؤد  ويطل ه  ال 

اذذردد نحذذو الرهذذل خذذفر  الؤذذيفر  لااذذي ه الطل ذذ   ذذين يينيذذه أيؤذذ ط ارضذذف 

 ت مىمن ت ااوي  والافى  هواره يارخ أيهوارخف

 انطلش يفمىمن أورااااا_

و ذذدون اسكيذذر ضذذغط مذذىمن دواؤذذ  الويذذود لينطلذذش خذذفر  مويذذ  الؤذذيفرات 

 داهؤف هم  الرهل الغر ل والافى يعيد مؤدؤه إل  ميف ه يفئال  ادوة يهيى

 واتن ا اعد ين هنف يدر اؤاطفيار وؤاسام كل ا  يفمىمن_

.............. 

  عد وأف  ؤيدنف ؤليمفن

  ....................... 

خذفدم يذوم األر عذفة  هنذده أذ  ؤذفح  ال اذر المعلذش  ذين ( ريفن) اهامع الملر

األ عذذفد يادارؤذذون حذذفل المملكذذه  عذذد وأذذف  الن ذذ  ؤذذليمفن و نااذذفة ياذذدهم لذذه 

 فلطفيذذ  والذذوتة احذذت اؤذذم هللا اتيظذذم ويانفياذذون هذذل ؤيؤذذامر احذذفلسام مذذع 

 ه ام ؤيكون اتنسافلهيا

 واناغل الملر  فلحديث مع هنده ويفد  هياه حا  دخل اليه احد الهند يفئال 

يطلذذى (  اذذ   ذذن  راخيذذف)مذذوته الملذذر لذذدينف رؤذذول مذذن ال فئذذد والاحكذذيم _

 األ ن  فلدخول

 الاست اليه الملر يفئال

 ادخله أورا  ال اأخير_

  مكذذفن اتهامذذفك حاذذ  خذذر  الهنذذده ليذذدخل ومعذذه الرؤذذول ومذذف ان دخذذال إلذذ

 اؤأل الملر  ريفن

 (مف األمر يفرهل اه رؤفل  احملاف لنف من ال فئد  ا _

 اهف ه الهنده وهو ينفوله لسفأ  مخاوم   خام يفئد هيوش ؤليمفن



 

 

 الر ه  الرؤفل  موته الملر_

 اخ  الملر  ريفن الرؤفل  لينفوله إل   حد يفداه يفئال

 (كمطم)ايراه يف _

 الرؤفل  وير  مف أياف  اوت مؤموك يفئال اخ  ال فئد

انه من  ا  ا ن  راخيف يفئد هيش الن   الحكيم ....  ؤم هللا الرحمن الرحيم))

 ؤليمفن ا ن داوود إل  الملر  ريفن

وكيذذ  اه ذذر مذذن كذذفن .. واذذلنف مذذف الذذت اليذذه األمذذور  عذذد وأذذف  الن ذذ  ؤذذليمفن

سعذل  لذر احذت ؤذمعكم ونعلذم انذه ي... ؤهين األم  ويفث أذ  اتر  أؤذفدا

  ان ت نخف  ... أأن كفن اماكم يل  مف يحدث خوأف من  طاه.. و اركم

وان كذفن اذماكم ... أ  الحش ا دا ولدينف من الرهفل مف يرده مازومف مذدحورا

اواطأ مع نفار السؤفد أ  اتر  أحيناف ت الومون إت  نسؤكم واحملوا يفي   

لكم ان  وأف  الن   ؤذاكون األر  ماذفيف وان كفن الايطفن يد ه  ... اأعفلكم

أذدين  ايلمذر ان هنذود هللا ت ين طذع ن مذن  رضذه ا ذدا إلذ  ييذفم ... للسؤفدين

وحذين ياذلكم رؤذول   كاف ذ  هذ ا ؤذيكون هذيش الن ذ  ؤذليمفن أذ  ... الؤفي 

ولكن ارؤلت إليذر يمذال  حذش ياذد الن ذ  ؤذليمفن ... طري ه تنافة  لر األمر

وحيناذذف ... دخل هياذذر أذذ  األمذذر أذذال الذذومن ات نسؤذذرإن اذذ... أذذ  الحذذروى

 ((ؤاكون مايئ  هللا

 ناذذ  ال فئذذد يذذراة  الرؤذذفل  ونظذذر إلذذ  الملذذر  ريذذفن الذذ ه هلذذ  أذذوش يراذذه 

الاذمت (  اذ   ذن  راخيذف)افماف مسكرا أامت الهميذع حاذ  يطذع رؤذول 

 يفئال

لاه ي را موته الملر ولكن ال فئد  ا  امرن  ان احضذر ردكذم يلذ  رؤذف_

 أور ير ااف حا  الحش  ه و فلهيش

 وي  الملر  ريفن من وأش يراه يفئال للرؤول  حؤم

 خ ذذر ال فئذذد  اذذ  ان هذذيش  ريذذفن واذذع ه ت دخذذل لاذذم  ذذ لر الكذذفئن وت _

 فأعفل  و ننف لذن ناذدخل أذ  الحذرى لمؤذفنداه ولذن ن ذ  أذ  وهذه هذيش الن ذ  

 و ننف ملازمون  عادنف حا  نافي  الر الحرى

 (كمطم)أفؤاأ ن الرؤول أ  اتنارا  ومف ان خر  حا  يفل ال فئد يفلاف



 

 

 ومف ا ين ااسفينف ويادنف مع الم عوث... كي   لر يفموته الملر_

 اهف ه الملر  ريفن

كنذف  ..ولكن رؤفل   ا  يذد  ذدلت كذل الاراي ذفت الؤذف   ... اير  يف كمطم_

الم عذذوث ... يلذذ  اؤذذاعداد لمواهاذذ   اذذ  وهنذذوده  عذذد الامكذذين ولذذي  اتن

اعهل أ  اإليالن ين نسؤه أور وأف  الن   ؤليمفن و لذر لذي  مذف ااس نذف يليذه 

 مذذف يذذن مواهاذذ   اذذ  ورهفلذذه اتن أاذذو ... كذذفن يليذذه  ن يلاذذزم  ذذفلمخطط

 اناحفر

 اؤأل كمطم

 ر اخف لنف؟ ؟كي  ؤن ر...ومف ا لو اناار الم عوث_

 اهف ه الملر

اناافر الم عوث كفن مرهونف  وأف   ا   ن  راخيذف  مذف يحملذه .. لن يحدث_

من يلم يلمه ايذفه ؤذليمفن الن ذ   نسؤذه أ ذد كذفن كفا ذه األمذين امذف أذ  وهذوده 

 يل  ر   الهيش أال أرا  للم عوث

 اؤأل ال فئد

 ا ا أ د اناا  الم عوث؟؟_

 نا  هدار أ  ررأ  اتهامفك يفئالالاست الملر نفأ   ك يره احال 

كال لم يناا  أكلنف يعلم انه ت يناا  وإنمف أ ط ؤياأهل ظاذوره وحذين يظاذر _

 ويلينف هميعف  ن نؤاعد ل لر... مر   خره ؤاكون األمور يد ا دلت

         ............................. 

 (أ  الزمن الحفل (    

ياوي  ين اتناسف  من  خر  من  لر أ  داخل ا اه هل  مىمن وهؤده لم 

الموي   داخل هرا  الؤيفرات و هواره هل  الافى هفدئذف ينظذر اليذه ويلذ  

 وهاه ا اؤفمه أارخ أيه مىمن

اتن اخ رن  مذن انذت ومذف ا يحذدث ومذن  لذر الرهذل الذ ه يالنذفه منذ  يليذل _

 ولمف ا كفن يريد يال 



 

 

 اهف ه الافى م اؤمف

 منيلير اوت ان ااد  يف مى_

 ارخ مىمن

 اهد ؟؟؟ ل د يالنف اخاف يفه ا_

 اهف ه الافى

 حؤنف ل د كفن يريد يالر أمف حدث كفن دأفيف ين النس _

 وضع مىمن ر ؤه  ين يديه وهو ي ول  فنايفر

 وكي  ؤن نع رهفل األمن   لر حين ينكا  األمر؟_

 هز الافى كاسيه يفئال

 ومن ؤيخ ر األمن  فألمر؟_

 وهو يهي هضحر مىمن ضحك  يا ي  

 حين يهدون هم  الرهل ؤيعرأون كل ا ...كفميرات األمن ؤاخ رهم_

 اهف ه الافى

اطمئن ألن يهد احد هم  الرهذل ولذن احمذل كذفميرات المراي ذ  اه اذ  ممذف _

 حدث

 الاست اليه مىمن ماؤفئال  دها 

 وكي   لر_

 احرر الافى ينظر من نفأ   ال يت وهو ي ول

فمل مع يا  الكفميرات الر ألي  أ  افلحام من  رؤله ؤيخس  الهم  وياع_

 ادخل األمن أ  الر المرحله

 انا ه مىمن لكلمفاه أفيارى منه الافى يفئال  ادوة

اوت .. اهل  يفمىمن واؤمع مف ؤذأيول أمذف ؤذاعرأه اتن يسذوش كذل  حالمذر_

ويكسيذذر مىياذذف ان اعذذر  (  دهذذم اذذفلح الماذذده)انذذف .. دينذذ  ايرأذذر  نسؤذذل

 ف يحدث ومف انت ماورط أيه أال انت مؤاعد لاعر  ؤم  امف ين م



 

 

 امت مىمن لديي ه مم يفل

 نعم اخ رن _

 ا اؤم الافى يفئال

 ت لن  خ رر ولكن  ؤأرير_

يفلاذذف وهذذو يضذذع كسيذذه يلذذ  ر   مذذىمن ويامذذام  كلمذذفت لذذم يساذذم مناذذف حرأذذف 

وأهأه  ظلمت الدنيف أ  يذين مذىمن مذم ؤذطعت اتضذواة  اذكل اراذ  يينيذه 

او يزيد ليساح يينيه أيهد ان الا ه يد اخاسذت وانذه ي ذ  وؤذط اذحراة  لديي ه

 واؤع  و هواره الافى ي   هفدئف وهو ي ول

 انظر... ت ا لش ه  رحل   ؤيط  لاسام األمر من  ال داي _

يفلاف وهو ياير  يده إل  خل  مىمن ليلاست أن ا  هيش هرار لم يري له مميذل 

حيذث كفنذت .. ي الام وحده أ  يو  واضذح  يلا  حول كفئن اديد الؤواد وهو

ي يسذ  واحذده انطلذش مذن  ذين يديذه أاأخذ  أذ  طري اذف ياذرات الهنذد مذن  لذر 

 ويارخ أاناش األر  من احت  يدامام وهم ي فالونه أ  اؤامفا ... الهيش

 اخ  مىمن ينظر لمف يحدث  فندهفش والافى ي ول

ف و ين الم عوث وكفنذت هنف كفنت المعرك  اتول   ين هيش  ا   ن  راخي_

... ت  حذد يعلذم مذن ايذن هذفة وت مذف ا يريذد...  عد وأف  الن ذ  ؤذليمفن م فاذر 

ظاذذر أهذذأ  ويذذفث السؤذذفد أذذ  اتر  مؤذذاغال حفلذذ  الاخذذ ط  ذذين  نذذ  األنذذ  

والهن  عد وأف  الن   وحين يلم  ا   أمر  هاز هنده وانطلش لل فئه وكفنذت 

ش تاذ  وهنذده ولكذن  عذد الناذر أعذل الر المعرك  الا  اناات  ناذر مح ذ

  ا  مف ادهش الهميع

أ  الر اللحظه كفن المااد يد ا دل  مفم مىمن ليحل محله مااد لذنس  الكذفئن 

مك ل   يود من نفر وي    مفمه  اري يحمل كافى  ين يديه ي ر  منه  اذوت 

مراسع وؤط ارخفت الكفئن الا  ت ااوي  حا  اناا  الرهل لاناش األر  

 حيناف اكمل ادهم... حسر  يماليه أيؤ ط أياف الكفئن أاغلش أويهين 

 عد النار حكذم  اذ  يلذ  الم عذوث  ذفلنس  إلذ  حسذر  اذنعاف  علمذه يذن _

 ههريف ٠١١وظن الهميع ويااف ان اتمر يد اناا  حا  كفن يفم ... الن  



 

 

يفلاذذف وهذذو يضذذع يذذده يلذذ  ر   مذذىمن ليا ذذدل الماذذاد مذذر   خذذره ليهذذد ان 

ة يد اخاست وهذو ي ذ  أذ  أنذفة ياذر ك يذر وي ذ   لذر الكذفئن مكذ ال الاحرا

 ذذنس  ال يذذود النفريذذه وحولذذه انذذفمرت مئذذفت الهمذذث وي ذذ  حولذذه اؤذذع رهذذفل 

ملممذذين اذذارين ؤذذيوأف يماليذذه مزينذذه  ن ذذوش رري ذذ  و مذذفمام ي ذذ  اذذخي 

يفاذذذر يحمذذذل كاذذذفى ك يذذذر يالذذذو منذذذه كلمذذذفت رري ذذذ  وهذذذو ياذذذرخ واذذذوت 

ا ن مىمن حا  اناا  الرهل لاظار الحسر  أيؤذ ط  ارخفت الكفئن ادوه أ 

 وادهم يكمل.. أياف أاغلش يليه

يذفم و ذدة  ٠١١١حيناف يرأنف ان ؤذهنه يؤذمح لذه  ذفلمرور إلذ  يفلمنذف كذل _

انظذذيم رهذذفل لماف عذذ  األمذذر ي ذذر اتهيذذفل ( ا ذذن الماذذده)ويااذذف رهذذل يذذدي  

 ...لنكون  فناظفر حين يع ر إلينف

 ر   مىمن أعفدت اتضواة ليساح يينيه أيهد انه أ  ا اهيفلاف ورأع يده ين 

........................... 

  عد معرك   ا  والم عوث)_ 

.......................... 

 يفد  ا   ن  راخيف مناارا يل  م عوث الهحيم نفار السؤفد أ  اتر  

 ومف ان دخل إل  مهلؤه حا  دخل يليه احد يواده يفئال

 ل  الحكيم  ا   فلحديث؟؟هل يؤمح _

 نظر ال يه  ا  يفئال  ادوةه المعرو 

 (ؤر عفم)هفت مف يندر يف_

 اردد ال فئد أف اؤم  ا  ماهعف ايفه يل  الحديث أاؤفئل

من  نافي  المعركذ  وانذف ااؤذفئل لمذف  لذم ن اذل هذ ا الملعذون ونخلذي األر  _

 مش اروره

 اهف ه اا 

 كل ا  م در يف يفئد الهيش( ؤر عفم)تن  لؤت موكال   اله يف _

 يفطعه يفئد الهيش



 

 

ولكننف نعلم انه ؤيعود وت نعلم هذل ؤذيامكن ا نفئنذف مذن هزيماذه ام ؤذيازمام _

ات اره  ياف الحكيم ان ررذم يذو  هياذنف ووهذودر انذت يلذ  ... وياؤيد يليام

ر ؤه امكذن  لذر الملعذون مذن اك يذدنف خؤذفئر ليؤذت  فل ليذل؟؟ مذن ؤذي   أذ  

 ؟؟وهاه ويااف

 نا   ا  من مهلؤه لي ارى من يفئده يفئال

ؤذذيظار ... ؤذذي   أذذ  وهاذذه مذذن ااذذطسفهم الذذ ه ااذذطسفنف يذذف يفئذذد الهذذيش_

ت ... الم عوث أ  كل زمن ليخا ر اهلذه وأذ  كذل زمذن ؤذيهد مذن يذرده خفئ ذف

 اخ 

هذذم ال فئذذد  ذذفتيارا  لذذوت  ن يفطعذذه دخذذول احذذد ال ذذفد  مؤذذريف إلذذ  مهلذذ  

  ا  يفئال

 ملكف( حر عفم)حكيم  ا  ل د ام انايى ؤيده ال_

 اناس  هؤد ال فئد ؤر عفم وا اؤم  ا  ا اؤفمه هفدئه وهو ي ول

 ومف ا أ   لر انه  حش  ملر والده_

 الاست اليه ؤر عفم يفئال

ؤيده  ا  انف و نت نعلم ان حر عفم ت يالح للحكم وان اناي ه ملكف كذل _

 الغر  منه هو ا عفدر انت

 ه او يزيد أأكمل ؤر عفمامت  ا  لديي  

 يلينف الاحرر لمنع األمر أورا_

 ايد ال فئد اتخر حديث ؤر عفم أ فطعام  ا   ارام 

... لن ي   هيش ؤذليمفن الن ذ  لي فاذل  عضذه  عضذف ا ذدااا... لن يحدث... ت_

 اناا  األمر كلكم  اتن يدين  فلوتة للملر حر عفم

مهلذ   اذ  ويلذ  ر ؤذام ح ذر أ  نس  اللحظه ايذاحم مهمويذه مذن الهنذد 

 األح فر ال ه ؤفرك يفئال أور دخوله

 الؤالم يل  الحكيم اا _

 اهف ه اا 



 

 

 ويلير الؤالم_

 اخ  الهند يناار ن  داخل المهل  اارين اؤلحاام والخ ر يكمل

ويذد  يذر الملذر يذرار يزلذر ... انايى الملر حر عفم يذد  اذفر. نعلم ان خى_

 من منا ر أورا

 سه هو وال فئد اتخر ال ه ارخ  غضىاار ؤر عفم ؤي

 مف ا اسعل يفه ا ااأمر هندر  رأع الؤالح أ  وهه الحكيم_

 يفلاف وهو يام  فتن ضف  يل  الح ر أفويس   ا  يفئال

 ...اوي   ياف ال فئد الح ر ينس   وامر الملر_

 يفلاف ونظر إل  ح ر األح فر يفئال  ف اؤفمه

خ رنذ  هذل ايااذر األمذر يلذ  يزلذ  ام ان ا... وهف انف امامذل ل ذرار الملذر_

 هنفر امر  وضع  أ  ؤهن المملكه

 اهف ه الح ر

 لن يال األمر إل   لر ا دا  ياف الحكيم  ا  إنمف ااينفر لن لغر اتمر_

يفلاذذف و اذذفر لهنذذوده أذذفنزلوا اؤذذلحاام ليخرهذذوا هميعذذف اذذفركين  اذذ  ويلذذ  

 وهاه ا اؤفمه

 (أ  نس  الويت أ  مملك   ريفن)

هل  الملر  ريفن يل  يراه يؤامع من احد يفداه مف حدث أذ  ياذر  اذ  

 ول فئه مع ح ر األح فر وكي  اناا  الموي 

 ومف ان  نا  حديمه حا  يفل  ريفن

 كفن يلير اتناظفر يفم عوث... هف يد  هى  ا  كمف خططنف_

 اؤأل ال فئد

رم يلمنذف  مذف لمف ا نس نف خط  اتطفح   فلحكيم  ا  ر... اؤمح ل  يفؤيده_

 ايا د ان  لر لن يسيد.. حدث للم عوث

 اهف ه الملر



 

 

.... ل د وضعنف خطانف ي ذل  ن يحذدث مفحذدث ولذم يكذن هنذفر مهذفل للاراهذع_

 ومهرد ا اعفد ين الحكم هو مكؤى ك ير

 اؤفئل ال فئد

 ولكن وهود حر عفم ت يسيد_

 ضحر  ريفن وهو ي ول

أذ  .. فن خطو   ول  أذ  خطانذفحر عفم ك... ومن  خ رر ان حر عفم ؤيحكم_

ظذر  ايذفم ؤذيعود طريذذد ؤذليمفن ير عذفم وين لذى  معفونذذ  األح ذفر يلذ  حكذذم 

 حر عفم لياير الملر ال ه يخدم مافلحنف

 يفلاف وردد وإنمف يحدث نسؤه

 ايارى األمر_

 مم الاست  ؤريه إل  يفئده وهو يؤأله  حده

  هل افدر ح ر األح فر وهنوده  مكا    ا  الخفاه؟؟_

 اهف ه ال فئد

 ت  يا د موته الملر أ د خر  هو وهنده ت يحملون ا _

 ضرى  ريفن مؤند يراه  يده   و  وهو يارخ

 مافدر  كل كافى يهده أ  يار ... كي  ه ا؟؟؟ ل د كفنت اوامره واضح _

  ا  أكي  لم يسعل؟؟ 

 اهف ه يفئده 

 ت  يلم يفؤيده كل مف يرأاه ا لغار  ه_

 ارخ الملر أيه

.. انطلش أورا إل  رهلنف أ  يار حر عفم اخ ره ان يعودو إل  يار  اذ _

 يهى  ن نحي يل  الكافى الخفي ى  ا  وات ضفك كل ا 

 اردد ال فئد أارخ أيه  ريفن

 لمف  اهمدت أ  مكفنر _



 

 

 اهف ه ال فئد

تن الحكيم  ا  يد رفدر المملكه مع أور انارا  ح ذر األح ذفر والهنذود _

 ن يفد  هياه إل  ها  رير معلوم  اح   مهمويه م

 ي    ريفن يل  مؤند يراه وهو ي ول أ  ريظ

 أعلاف  ا  ررم كل مف أعلنف_

..................... 
 أ  الزمن الحفل  

............ 
 نفول  دهم كوى الميفه لمىمن وهو ي ول  ادوة
 اارى يف مىمن ؤيزول اأمير الرحله أ  ديفئش

ت يعلذم هذل هذ ا اذأمير الذر ... لذه يحاذرشهل  مىمن وهو ياذعر ان ي 
... الرحله العهي   الا  خفضاف من  لحظفت ام ان  لر مذن اذأمير مذف راه

اخ  كذوى الميذفه مذن يذد  دهذم وهذو يحذفول اؤذاهمفك اذافت نسؤذه وهذو 
 يؤأل ادهم

حؤذنف و عذد مذذف ر يذت مذف دخلذذ  انذف  كذل هذذ ا؟؟؟ ولمذف ا يؤذع   حذذدهم _
 ل ال ؟؟

 اهف ه ادهم
 حى اإلافر  يفادي لانت اف_

 نظر اليه مىمن ويدم السام يطل من يينيه أفكمل ادهم
ي ذذذل كذذذل ظاذذذور لذذذ لر الكذذذفئن ااذذذل إاذذذفر  واضذذذح  تن الامذذذر يذذذد _

وأذذ  كذذل مذذر  نعلذذم أياذذف يذذن اإلاذذفر  نكذذون كلنذذف أذذ  حمفيذذ  ... اياذذرى
 افح اف

 اؤأل مىمن
 ين  ه إافر  ااحدث؟؟ ولمف ا انف؟؟_

 اهف ه ادهم
اإلافر  ه  حلمر يفمىمن  ت اا كره ؟؟ امف لمف ا انت أذ لر ؤذىال ت _

نعر  إهف اه   أ  كل مر  ظاذر أياذف الم عذوث كفنذت اإلاذفر  ااذل 
ويذد ... إل  اخي من نؤل  اذ   ذن  رخيذف او مذن نؤذل ا ذن الماذده

أؤر يلمفئنف  لر األمر  أن امذر النسذ  الذ ه يل يذه مذن يواهذه الكذفئن  ذه 
 مذف ينذر ألذم ...  ل اإلافر  يرا ط  نؤل من  ل فهذف نسؤذههزة خفي  ال

 ولكناف يد والار... نهد من ير طر  ا ا او ه ا



 

 

 اؤأل مىمن
ولكذذذن كذذذل مذذذف ر ياذذذه يخ رنذذذف انذذذه مذذذن المؤذذذاحيل ان اكذذذون انذذذف  لذذذر _

 ؟.كي  لل  ن  واهه مخلوش كا ا... الاخي
 ا اؤم مىمن يفئال

  ه ائون ت يعلم ؤرهف ات هوالر امورا ت نعلماف يفيزيزه هلل أ  خل_
أذذفناس  وهذذو .. هذذم مذذىمن  ذذفتيارا  ويفطعذذه اذذوت  ذذفى يذذاحطم

ياراهع وادهم ي   راأعف ؤذالحه أذ  نسذ  اللحظذه  ايذاحم خمذ   أذراد 
ومف ان دخلذوا .. الحهر  يحملون ؤيوأف ضخمه ن ش يلياف ن وش رري  

نذه الحهر  حا  اطلش  دهم مالث طل فت أاايى  حذدهم أذ  ر ؤذه و ط
اويذذع مذذىمن ؤذذ وط الرهذذل أذذورا ولكذذن  لذذر لذذم يحذذدث أل ذذد ... وري اذذه

اخاريت الطل فت هؤده لاع ر  كمف  نذه مهذرد دخذفن أااذيى ال ذفى مذن 
 ارخ مىمن أ  ريى وادهم يدأعه للخل  وهو ي ول  ارام ... خلسه
 مرح ف  هنود اللعين ل د اأخرام انف اناظركم من  ويت طويل_

ه حهرا اؤذود أيل يذه   ذو  نحذو الماذفهمين أمذف يفلاف وهو يخر  من هي 
ان تم  األر  حاذ  انسهذر  ذدوه مكاذوم لذيمك المكذفن  ذدخفن اؤذود 

  حفط  ام هميعف دون  ن يا دد أ  أضفة الغرأه
اخذذ  الماذذفهمون الخمذذ  ياذذرخون وهذذم يحذذفول ي ذذور حذذفهز الذذدخفن  

  دهم يارخ أ  مىمن
 اوي  ين الاراخ يفمىمن_

النفأ   و اذفر  يذده ومذف هذ  ات لحظذفت وايذاحم الغرأذه يفلاف وااهه إل  
 ؤ ع ااخفي ملممين ومف ان دخلوا حا  يفل  دهم  لاه  امر 

 احسظوا يليام وت ا الوهم نريد  ع  المعلومفت_
اخذر  احذذد الملممذذين كاذذفى اذذغير والاذذ  ال ذذفييين حذذول حذذفهز الذذدخفن 

سذذه ال ذذفييين أفخذذ  اذذفحى الكاذذفى يالذذو كلمذذفت ريذذر مساومذذه يرددهذذف خل
أفخ  حفهز الذدخفن يذنكمش حذول الماذفهمين الخمذ   واذراخام يعلذو 

 حا  اخاس  الدخفن امفمف ومعه من كفن  داخله
   الاست افحى الكافى إل   دهم يفئال

 ام اتمر_
 هز  دهم ر ؤه مم الاست إل  مىمن يفئال

 ...اتن ؤنكمل حديمنف أ  مكفن آخر_
 الملممين خلسهيفلاف واحرر نحو ال فى ومىمن و

……………. )….. ……….. ......... 



 

 

يينيذه ليهذد نسؤذه يهلذذ  مار عذف أذ  اذحن مؤذهد واؤذذع ( مذىمن) أذاح
وإمفمذذه حفمذذل ماذذح  مذذزين ى ايذذ  الكرؤذذ  ن اذذت  حذذرو  ك يذذره 
وأويه ماح  ك يذر كا ذت حروأذه  ذفلوان مريحذه للعذين وؤذمع اذواف 

 هفدئ ي ول
هللا ي ذث راحذ  نسؤذيه ت ان مهرد النظر أ  كاذفى ( مىمن)هل اعلم يف_

 مميل لاف؟؟
ي حذذث يذذن اذذفحى الاذذوت ليهذذد امفمذذه اذذخي ملذذمم ( مذذىمن) الاسذذت

 ي ارى من مهلؤه  ادوة أيهل  امفمه يفئال
 هل اعرأن  ام يل  اعري  نسؤل؟؟؟_

 ماؤفئال( مىمن)نظر اليه 
 وكي  ايرأر و نت  الر الايئه؟؟_

اافح الرهل لمفمه ليظار وهاف كؤذفه الاهفييذد يحمذل ا اؤذفم  يريضذه 
 وهو يهيى

او ( الافلح يمفد الدين  ن الماده) انف...كنت اظن ان يل ر ؤيخ رر _
 (ا ن الماده)كمف يديونن  
 وهو ي ول مندهاف( مىمن) اناس  هؤد

 انت من اخ رن  ادهم ينده؟؟؟ولكن كي ؟؟؟_
 يفئال( ا ن الماده)ا اؤم 

 كنت اظنر ا ك  من ه ا يفيزيزه_
 مندهاف  أأكمل( مىمن)نظر اليه 

حؤنف دينف من  لر اتن واخ رنذ  لمذف اذرددر أذ  ي ذول ماماذر الاذ  _
 وكلت  اف

 ( مىمن) اهف ه
كيفن رفم  لعين اراذ ط وهذوده  ناذر السؤذفد أذ  ...اتمر اك ر من  _

ين كذفنو اتر  أكيذ  لذ  انذف ان اوهذه مملذه؟؟؟كل مذن واهذه  لذر اللعذ
 دئاف ااذ   ذن  راخيذف وهذو مذن هذو و عذده كنذت انذت ...هديرين   لر

 اين انف منكم؟؟...
  ف اؤفمه( ا ن الماده) اهف ه

 ؟؟( مىمن)هل اعر  الخضر يف
 ( مىمن)اهف ه 

  فلط ع ايرأه_
 ( ا ن الماده)اكمل 



 

 

أوهدا ي ذدا مذن ي فدنذف آاينذفه رحمذ  مذن )يفل ينه  حين واسه ال ر ن_
هو ي دا ...لم ي ل ملكف وت م فال اهفك (...يندنف ويلمنفه من لدنف يلمف 

 من ي فد هللا
 وكلنف ي فده ياطس  منف من يافة لمف يافة 

 يفئال( مىمن)يفطعه 
نعم هو ي د من ي فد هللا ولكن اكمل اتيذه هذو ي ذدا ااذفه هللا العلذم مذن _
 نده وهنف يكون السرشي

 يفئال( ا ن الماده) ايده
ا ا أعلير ان اكاؤى العلم ت ان ارأ  اتمر ومش ان هللا لذه  أذ  كذل _

وت اؤاكمر ا  يل  نسؤر طفلمف انه من يند ...يدر ي دره حكم  خفاه
 هللا

 ( مىمن) ؤأل
 مف ا ا اد_

 اهف ه ا ن الماده
ديذذ   كذذل مذذف يحلذذم امنذذ  ان يكذذون لذذه ملذذر ت  (ؤذذليمفن)حذذين ديذذ  _

ين غذذ  ألحذذد ريذذره ألنذذه يلذذ  ي ذذين ان هللا يذذفدر يلذذ  اح يذذش الذذ ه ي ذذدو 
للهميذذع انذذه مؤذذاحيل وكفنذذت النايهذذ  ان ي ينذذه أذذ  يذذدر  هللا ملكاذذه مذذف ت 

هو ؤذر ( مىمن)الي ين يف...يملكه ريره ولن يملكه ريره ال  ييفم الؤفي 
  فهلل اال ال  مفاريدكن يل  ي ين ...النهفح

 يفئال( ا ن الماده)  فلؤىال أ فطعه( مىمن) هم
 ؤاهد مف اريد( مىمن)انظر ال  ماحسر يف_

الذ  الماذح  ليهذد الاذسحفت يذد محذ  كذل مذف  اذف مذن ( مذىمن) نظر
ايذذفت إت آياذذين اوؤذذطف الاذذسحفت  لذذون  ه ذذ  ك يذذر أ ر همذذف  اذذوت 

 مؤموك
َو َْلشن َمف ( 86) َاَخْ  إننيَر  َنَت اأْلَْيلَ   يأْلَنف َت ) ؤم هللا الرحمن الرحيم _ 

ذفحنرأ  ْسلنذحأ الؤي وا َكْيذدأ َؤذفحنرا ِ َوَت يأ َمذف َاذَنعأ وا ِ إنني يننَر َاْلَ ذْ  َمذف َاذَنعأ أنل َيمن
 ادش هللا العظيم( َحْيثأ  ََا   

انال ال راة  ونظر امفمه ليهد الرهذل يذد اخاسذ  وانذه يهلذ  وحذده أذ  
د واذذواف يهيذذى يذذدوه أذذ  المكذذفن كلذذه ويذذزداد اراسعذذف اذذحن المؤذذه

أأرلش يينيه ووضع يده يل  ا نه وهو يارخ من اد  الاوت ويؤمع 
 اواف من  عيد ينفده  فؤمه

 يازه يفئال(  دهم) أساح يينه ليهد نسؤه يل  ؤرير و هواره
 اؤي ظ( مىمن)اؤاي ظ يف_



 

 

 اليه  دهاه وهو يالست حوله يفئال( مىمن) نظر
 نف؟؟وكي  والت ال  هنف؟؟اين ا_

 يفئال( مىمن) من كلمفت(  دهم)اعهى 
مفهذ ا يفاذدي   ؟؟انذت هنذف أذ  منزلذ  وواذلت اليذه  عذد ان رفدرنذف _

  يار  عد ههوم اا فك الملعون يلينف هنفر
اؤذذاهمفك اذذافت نسؤذذه مذذن  مذذر  لذذر الحلذذم وهذذو يؤذذأل ( مذذىمن)حذذفول 
يذراه مذن ي ذل وت هل كفن يحلذم أعذال؟؟ كيذ  يحلذم  اذخي لذم ... نسؤه

 يعرأه؟؟ ا كر ا  من الحلم أؤأل  دهم
 ( ن الماده)مف اؤم  لر الرهل ( ادهم)اخ رن  يف_

 (  دهم) اهف ه
 اؤمه الافلح يمفد الدين  ن الماده_

 ( مىمن) ؤأله
 هل اخ ران   فؤمه من ي ل؟؟_

  عد اسكير(  دهم)اهف ه 
 ولكن لمف ا اؤأل؟.. ت  يا د_

 خس  وكأنمف يحدث نسؤه اوت من( مىمن)  هفى
 ان لم ي كر اتؤم  مفم  من ي ل من  ين يرأاه؟؟_

 (  دهم) يفطعه
 ( مىمن)اخ رن   مف يحدث يف_

ي ي يليه حلمه وهو يؤمعه  فهامفم دون  ن ي فطعه حا  ( مىمن)اخ  
 انا  حديمه يفئال

اتن كيذذ  لذذ  ان ايذذر  اؤذذمه أذذ  حلمذذ  وانذذف لذذم اؤذذمع اتؤذذم مذذن _
 ي ل؟؟

 و ده يليه الاردد وهو يهيى(  دهم) نظر اليه
 نعم هو امر رريى  فلسعل ولكن دين  منه ألدينف مفهو اهم_

اذذردد  دهذم واحذذ  انذذه يخسذذ   مذرا ولكنذذه اهذذفوز األمذذر ( مذذىمن)تحذظ 
 وهو يؤفل

 (  دهم) ين الكافى يف _
  وهاه وهو ي ول  اوت مااز(  دهم) اافح

 اه كافى؟؟_
 أ  ارامه( مىمن)يفل 
 لر الكافى الذ ه كذفن يالذو منذه  اذ   ذن  رخيذف وا ذن الماذده يلذ  _

 الم عوث لينسيه أ  الر الرحله الا  ااطح ان  أياف



 

 

 مم الاست ال  مىمن يفئال  حزم(  دهم) امت
 حؤنف ايا د ان من ح ر  ن اعلم_

 وهو يكمل( مىمن) انا ه اليه
يملكه احد من  نحن ت نملر ه ا الكافى وأ  الح ي ه ان  لر الكافى لم_
 ي ل

 ( مىمن)يفطعه 
 ( ا ن الماده) ا اد من  عد_

 (  دهم) اهف ه
 ل ان  لن ا ذفل  لذو اخ راذر انذه ... يملر الكافى( ا ن الماده)لم يكن _

ورهفلذذه لذذم يكونذذو يعلمذذو اذذ  يذذن  لذذر الكاذذفى حذذين يذذررو محفر ذذ  
 الم عوث
مناذف إلذ  مكا ذ  يري ذه و خذر  (  دهذم) عذدم أاذم أذنا  ( مذىمن)نظذر 

 لسفأه وهو ي ول
 اؤمع.. ر مف اوضح لر الر الرؤفله مف ايول_

 يفلاف وهو يساح اللسفأه لي ر   اوت مؤموك
إلذ  مذن ي ذر  الذر اللسفأذه المكاو ذه  علذم ...  ؤم هللا الذرحمن الذرحيم))_

 ٠١٠ي د هللا الافلح يمفد الدين ا ن الماده أ  المفلث من محذرم يذفم 
  ن واول الر اللسفأذه إليذر يعنذ  ان هللا يذد  خ رر يفي د هللا.... ههريف

 ذدة األمذر  فاذفر  واذلت ... ااطسفر لاكمل مف  دئنفه من  يار  يوام
إل   حد   نفة  ا   ن  رخيف  أن الم عوث يذد اياذرى خروهذه وحيناذف 

... لهأ إلينف   نفة الماده لنؤفنده أ  حر ه  فؤم هللا يل  م عوث الهحذيم
كفنذت المعذفرر  يننذف و ذين ايذوان الملعذون والاذ  و فلسعل اؤذاه نف لذه و

أاذو ... وحيناف كفنت الغل ذ  لذه.. اؤامرت يار  يوام حا  ظار اللعين
ومذذع الويذذت وازديذذفد يذذدد الاذذاداة اكملذذر ..  ا يذذو  لمذذف نذذره لاذذف مميذذل

أ ررنذذف ان نناذذ  حفلذذ  اليذذأ   حذذرى اذذفمله يلذذ  .. اليذذأ  مذذن  عضذذنف
وحذين  ذدئت الحذرى ظاذر المذدد ...وانذفالملعون و يوانه  كل رهفلنف وي

وكذفن لنذف الناذر ... ال ه  نا  األمر  كلمفت لم نؤمع لاف مميل من ي ذل
و عذدهف  ذدئنف اكذوين الذر الهمفيذه الاذ  اامنذ  هللا  ن ا  ذل ...  عون هللا

وايلم يف ... حا  يظار اللعين مر   خره لاكون يونف ألهل  لر الزمفن
يليذر اان اكذون ... يطلذى ولكنذه يكاؤذى من ا ر  رؤفلا  ان النار ت

 ...((اهل للنار لاناار
 يؤفل( مىمن) نا   دهم ال ر ه و

 مف معن  ه ا؟ _



 

 

 (  دهم)اهف ه 
 ( مىمن)معنفه   ؤفطه ان يلير  ن اؤاحش الكافى لاال اليه يف_

........................................ 
 ( عد وأف  ؤليمفن )
 

) ومهموي  هنده الاذحراة حاذ  اذفح( خيف ا   ن  ر)ي رت يفأل  
  رهفله(  ا 

 حؤنف يفرهفل لن  ل هنف لنؤاريح_
(  ا ) ي ارى من( ؤر عفم)نس  الهنود األمر و دئو أ  إيداد الخيفم و

 يفئال
 كنف نؤاطيع النار واؤارداد الملر من مغاا يه ايه الحكيم_

 (  ا )يفطعه 
العذرش يلذ   حذر دمذفة؟؟ ؟؟ هذل ن ذيم ( ؤذر عفم)يل  همث الخلش يف _

هل اعا د  ن األح فر لم ياويعو م فومانف وهازو ل لر هياف؟؟؟ ت يفيفئذد 
مذم إن لذدينف مذف هذو  هذم مذن الملذر والارولذ  خلذ  ... الهيش لن يحذدث

 يرش  ائل
( ااذذ )ر ؤذذه و خذذ  ياذذف ع الهنذذد وهذذم ي يمذذون الخيذذفم و( ؤذذر عفم)هذذز 

 ي ول  اوت هفدئ
(  ريذذفن)هنودنذذف مذذن  نذذ  الهذذن إلذذ  مملكذذ   اتن يلينذذف  ن نرؤذذل احذذد_

 ليعر  لنف مفيحدث
 ( ؤر عفم) اؤأل

 لاف يد أ  مف يحدث(  ريفن)هل اظن ان ي يل _
 يفئال(  ا ) ا اؤم

حذين ظاذر الم عذوث كذفن ظاذوره مذذن ..  ذل انذ  يلذ  ي ذين.. ت  ظذن_
هذل الذر ..  ريفن وررم  لر لم يسعل  فلمملكه مف أعله  فلممفلر األخذره

 ؟؟ادأه
 أ  دليل يل  أامه لكمر أ فل( ؤر عفم)الامعت يين 

ايا ذذد ان ناذذرنف يلذذيام ؤذذيكون مذذن ...  ت الهذذأ إلذذ  كاف ذذر يذذف حكذذيم_
هن  نذ   ريذفن  يذوه أرؤذفن ممفلذر الهذن  اذحفى  ذأ  أذ  ... خالله

الحذذروى وا اعذذفدهم يذذن المواهاذذ  الم فاذذر  ألناذذم يعلمذذون يواذذر ويذذو  
 كاف ر
 (  ا )اهف ه 

 من  يدنف من حر نف يل  الم عوث( ؤر عفم) امر الكافى يفاناا  _



 

 

 ( ؤر عفم)اؤأل 
 مف ا ا اد_

 اهف ه
اياذذد ان الكاذذفى يذذد  هذذى  عيذذدا  عيذذدا هذذداااا أفلكاذذفى  يذذوه مذذن ان _

وؤياذل الكاذفى إلذ  مذن يؤذاح ه أ ذط وأذ  .. نؤاخدمه أ  حرى كالر
 الويت المحدد

 ه ارام(  ا ) فتيارا  أ فطعه ( ؤر عفم)هم 
و رؤذذل .. واتن اأعذذل مذذف طل اذذه منذذر... انااذذ  األمذذر يذذف يفئذذد الهذذيش_

اخ ره انام يخططون له وانه لن ي  ذل ( ... حر عفم)رؤفل  اح ير للملر 
 يل  العرش طويال

 ويفل ماؤفئال(  ا )من مف ي ول ( ؤر عفم)دهش
 من يخططون له؟؟ انام رهلام_

 ( اا )اهف ه 
انف يل  ي ين انام ؤيطيحون  ه ألي  هو الاذخي  .( ..ؤر عفم) ت يف_

 اأعل مف ايول اتن... ال ه ؤيح ش لام مف يريدون
........ 

 
 (أ  نس  الويت أ  مملك  ايهفن)

اراسعذذت النيذذران ال ينذذفن الؤذذمفة وانذذفمرت همذذث أرؤذذفن هذذن مملكذذ  
الاذ  كفنذت  يذوه ازرك الحكذيم أذ  حرو ذه يلذ  ممفلذر الهذن ( ايهفن)

 الكفأر 
ؤط النيران والهمث الماراميه كفنت المعرك  يلذ  ااذفهدهف  ذين مذن وو

 (  ريفن)و ين يوات ( ا فنوخ)ا  ل من أرؤفن ايهفن يل  ر ؤام ملكام 
كفنذذت الاذذوايش النفريذذه ت ااويذذ   ذذين ال معؤذذكرين وان  ذذدت الغل ذذه 

 ت نفة  ريفن
أذ  ؤذفحفت الحذرى   ؤيسه النفره ال ه اااار  ه( ا فنوخ) انطلش الملر

يهز اينفش   نفة  ريذفن  ذال هذواده واذوايش  ريذفن احاذد ال ذفيل مذن 
 أرؤفنه  ال رحم 

 ي فال وحده  ال هواده وؤيسه ت ياوي ( ا فنوخ)ومف ه  ات ديفئش وكفن 
اكفلى يليه هند  ريفن محفولين اؤ فطه  ال أفئده أذ  نسذ  الويذت الذ ه 

 لنفرهكفنت أيه ازاي ام اااات يل  دريه ا



 

 

أذذ  هنذذده يذذأمرهم  فتنؤذذحفى (  ريذذفن) ووؤذذط النيذذران اذذرخ الملذذر
وحده وؤط ار  المعرك  اذفهرا ؤذيسه ( ا فنوخ)أاراهع الهند افركين 

 النفره يارخ أيام  ن ي ار و
إلذ   ر  المعركذ  يحمذل ؤذيسه (  ريذفن)وأ  نس  اللحظه ه ط الملذر 

 ( ت فنوخ) المطلؤم وهو ي ول
ت يضذذذفهير احذذذد أذذذ  ار  ( ا ذذذفنوخ)زيزه ت زلذذذت كمذذذف  نذذذت يذذذفي_

 المعرك 
 ( ا فنوخ)ارخ أيه 

(  ريذذفن)ديذذر مذذن حذذديمر هذذ ا واياذذرى حاذذ  ا ي ذذر مذذرار  ؤذذيس  يذذف_
 هزاة مف أعلت

 يفئال(  ريفن)ضحر 
 انف  ريفن( ... ا فنوخ) هل اظن انر اهال لل يف_

) كفن يد اخاس  من موضذعه ليظاذر خلذ ( ا فنوخ) يفلاف وي ل ان يهي ه
 امفمف ليضع ؤيسه المطلؤم أ  ظاره   وه وهو يكمل( ا فنوخ

ؤذيسل ت ي اذر ... خذفدم الم عذوث.... ملر  الممفلر ال فدم.... انف  ريفن_
 ( ا فنوخ)يف 

من األلم وانطس  دريه النفره وؤ ط ؤذيسه وهذو ي ذول ( ا فنوخ) ارخ
  ألم
 طالؤم ؤحر يف  ريفن؟؟؟؟ اتن أامت_

 ( فنوخا )أ فطعه (  ريفن)ضحر 
 ولكنر نؤيت  مرا هفم_

 يكمل( ا فنوخ)و(  ريفن)اويست ضحكفت 
 انف من هند الحكيم_

 يفلاف وهو ي سز لكمفم ليخر  الؤي  من هؤده وهو يارخ
 ان لون  اتن  حش ياد الحكيم_

يفلاف أفخاس  من المكفن افركف  ريذفن ياذرخ أذ  هنذده يذأمرهم  فل حذث 
 ينه

 

........... 
راخيف يل  اوت ارخفت ادوه من خذفر  خيماذه اؤاي ظ  ا   ن  

أذذنا  مؤذذريف وهذذو ياذذرخ منفديذذف ؤذذر عفم  ذذال مهيذذى أذذفزاح يمذذفش 
الخيمه خفرهف مناذف ليهذد يراذف مذ ة يراسذع أذ  الؤذمفة ليحولاذف إلذ  

يؤارون ؤيوأام ... اعل  نفر ويل  األر  ر ه هنوده ي فالون السراغ



 

 

 حث يذن مذن ي ذفالون ألذم اخ  ي... ويطيحون  اف يمينف ويؤفرا أ  اخ ط
يهد ات هنوده ارخ أيام  ن ياويسو ألم يؤمع  حذدهم وؤذط الاذرخفت 

 الا  اراسعت كمف لو كفن ال  اخي يع  ون ي اى اليم
يفد إل  خيماذه مؤذريف ليؤذحى ؤذيسه ويعذود راكضذف إلذ  حيذث هنذوده 

 ويرأع الؤي  افرخف
  يؤمت يليكم  فؤم هللا اتيظم ان اظارو  نسؤكم أورا_

يفلاف أفلامع ؤذيسه للحظذفت مذم انطلذش لؤذفن مذن نذفر مذن ناذله لياذيى 
ال ري أ  منااسه امفمف أيزيد اااعفت وأ  نس  اللحظه يل  األر  
ظاذذرت كفئنذذفت ضذذخمه اذذديد  الؤذذواد اامذذو  اهؤذذفدهم كمذذف لذذو كفنذذت 
خل ذذت مذذن مذذفة ا ذذرش ييذذونام   ريذذش احمذذر مخيذذ  مذذف ان ر هذذم حاذذ  

 ارخ
 ه انام يفماليينكفن يل   ن ااويع ان_

يفلاف وهو يدير ؤيسه  ؤريه رهي ه أااكون مذع حركاذه إياذفر اذغير 
 اخ  ياضخم  ؤريه واا  يارخ

 اتن اناا  دوركم وحفن دوره يف كالى الهحيم_
يفلاف واتياذفر ينساذل يذن ؤذيسه وينطلذش نحذو هنذوده  ؤذريه ك يذره 

اظذذر أيحذذيط  اذذم هميعذذف ويراسذذع للؤذذمفة يفئذذدا إلذذ   اذذ  الذذ ه لذذر ين
 ه وطه إل  األر  وانطلش نحو كالى الهحيم افهرا ؤيسه افرخف

 اتن اعودون من حيث اايام_
من ان نط اف حا  اااعل الؤي  أل يده للحظفت أاماذد منذه اذعل  لاذى 
واامد  اكل طول  كمف لو كفنت حذ ال أالاذ  حذول كذل الكفئنذفت واحذدا 

 الو اتخر ي ل  ن يسكر  حدهم حا  أ  رد ههوم اا 
مف ه  ات لحظفت وكفنت كل الكفئنفت مك فه  ح ل النفر ال ه يماد مذن و

 ؤي   ا  ال ه رأع ؤيسه يفليف وهو ي ول  حزم
  أمر افحى األمر خ و مف اؤاح ون_

يفلاف وهو ينزل  ؤيسه أيزرك ناله أ  اتر    وه اهازت له األر  
من احت  يدامه ومف ان أعل حا  اااعلت النيران أ  كل الكفئنفت دأع  
واحذذده ويذذال اذذراخام واهؤذذفدهم احاذذرش  نيذذران ؤذذي   اذذ  الذذ ه 
 امؤر ؤيسه ووي  يافهد مف يحدث ويل  وهاه مالمح الغضى الاديد

نذت كذل الكفئنذفت يذد اكلااذف النيذران أفلاسذت  اذ  وكف ه  ات ديي ه وكف
 إل  حيث اهمع ال فيل من هنده يفئال

كيذذذ  حذذذدث هذذذ ا؟؟ كيذذذ  اؤذذذاطفيت كذذذالم الهحذذذيم م ذذذفرااكم؟؟  يذذذن _
 ؤر عفم؟



 

 

اسذذرش الهنذذد ليهذذد  اذذ  همذذ  يفئذذده ؤذذر عفم مل ذذل ارضذذف أذذفيارى مناذذف 
 يفئال  حزن

 ي دو  ن الر الحرى لن اناا  ات  نافيانف هميعف_
 يفلاف واحرر نحو خيماه يفئال  حزن

 ادأنو موافكم وت يدخل يل  احد حا  اخر  انف لكم_
دخل إل  الخيمه و دة الهند أ  دأن موافهم ولمد  ؤفياين او يزيد حا  

 انااو أهلؤو هميعف حول خيم   ا  ال ه خر  لام يفئال
 اتن يفهند ؤليمفن ؤأكمل األمر وحده_

 هند أ فطع الهميع  ارامه يفئالؤرت همامفت معارضه من ال
يليكم ان ااسريذون .. من  الر اللحظه ت وتة ل  يليكم... اناا  األمر_

أليذذ هى كذذل مذذنكم إلذذ  مكذذفن مخالذذ  يذذن ... وت اعذذودو إلذذ  المملكذذه
 اناا  األمر...  خيه

 يفلاف وااار  يفئدا إل  خيماه حا  ت يعط  ألحدهم أراه الحديث
لهنذذد يانفياذذون أذذ  مذذف يذذفل حاذذ  يذذررو اناذذم وأذذ  خذذفر  الخيمذذه كذذفن ا

 هميعف لن يرحلو وؤي  ون مع يفئدهم حا  النافيه
ا دم  حدهم وخلسه ال ذفيل نحذو الخيمذه ليخ ذرو  اذ    ذرارهم ويفئذدهم 

 ي ول وهو يرأع يمفش الخيمه
 ل د يرر الهند ال  فة معر إل  النافيه... ؤيده الحكيم  ا _

خذ  ينظذر إلذ  داخذل الخيمذه ليكااذ  اناظر الهواى أهفو ذه الاذمت أف
 اناف خفليه

 أخر  ليخ ر الهند والهميع ياؤأل
 (كي  اخاس   ا )

 وأ  نس  اللحظه أ  مملك   ريفن
هلذذ  الملذذر  ريذذفن أويذذه يراذذه والغضذذى يرؤذذم ؤذذمفاه يلذذ  مالمحذذه 

 وامفمه ي   يفئد هياه يؤامع اليه يفئال
ات اعذذر  معنذذ  ونحذذن نحذذيط  مملكاذذه كلاذذف؟؟ ( ا ذذفنوخ)كيذذ  ياذذرى _

 هرو ه يفيفئد الهيش
 هم يفئده  فلحديث أ فطعه افرخف

هرو ه معنفه ان يعيد اهميع يوااذه ويظذل اذوك  أذ  ...  فلط ع ت اعلم_
ات اعلم  ن الهزة اتهم أ  خطانف هو ال ضفة يلذ  كذل مذن ... ظاورنف

 يمكن  ن يىيد ويؤفند  ا  أ  خطاه لمواها  الم عوث ي ر اتزمفن
 ال فئداهف ه 



 

 

يضذينف يلذ  كذل ... ؤيده  ريفن ل د نس نف كل مف  مرت  ه  ذال ا اذير_
 أرؤفن ايهفن والكل يعلم  أؤام أ  الحروى

 يفطعه  ريفن
 ت يفيفئد الهيش لر ا ض  يل  الهميع  ل يضينف يل  من وهدنف أ ط_

 اهف ه ال فئد
يذد ايلم يفؤيده وكنف نعامد يل  ام يعود  ذفيل أرؤذفنام ليهذدو ملكاذم _

 مفت ويهدو كل الدتئل ان من أعل  لر ي يل  الخاف ين أيؤعون لالنا فم
 يفطعه  ريفن  غضى

 ولكن  لر لم يحدث_
 هم ال فئد  فلحديث حين ؤمعو اواف هفدئ ي ول

 ر مف لم يحدث ألنر ر   يف  ريفن_
الاسذذت  ريذذفن ويفئذذد هياذذه ليهذذدا  اذذ  ي ذذ  ينذذد  وا ذذ  ررأذذ  ايذذرش 

 إليام  غضىيؤاند إل  ؤيسه وينظر 
اراهع  ريفن أ  خو  حين رأع يفئده ؤذيسه وانطلذش نحذو  اذ  الذ ه 
لم ياحرر ررم ههوم يفئد هيش  ريذفن يليذه وي ذل ان ياذل اليذه ظاذر 
أذذ  السذذراغ  ينذذه و ذذين  اذذ  ا ذذفنوخ ملذذر ايهذذفن  ؤذذيسه النذذفره أفطذذفح 
 ؤي  يفئد الهيش  ضر   واحده وي ل ان يؤذاويى ال فئذد مفحذدث كذفن 

 وخ يسال ر ؤه ين هؤدهؤي  ا فن
احرر  ا  نحذو  ريذفن الذ ه اخذ  يراعذد مذن الخذو  وي ذول  اذوت 

 مراعش
 كي  والام إل  هنف؟؟_

 ا اؤم  ا  يفئال
الم  خ رر انر ر   يف ريفن؟؟ هل ؤا   ا وا ذر أذ  وهذه  اذ   ذن _

  راخيف؟؟
 ؤ ط  ريفن يل  رك ايه ماوؤال

 ه حرم دمفئنف يلينفاؤاحلسر  عاد الحكيم ال .. ارهور ايه الحكيم_
 ارخ اا 

ااحدمن  ين حرم  الدمفة و نت اهل  يل  نار من دمفة هنوده من _
  ن  آدم وأرؤفن ايهفن من  ن  الهن؟؟ ت ياد لر ينده

 انافر  ريفن يفئال
 ارهور ت ا الن  ارحوووور_

 اهف ه  ا   حزم
 ومن احدث ين ال ال؟؟_



 

 

أفؤذذاطفل لياذذير ضذذعس  طولذذه والاذذ   يفلاذذف وال ذذ   ؤذذيسه نحذذو  ريذذفن
حول  ريفن كمف لو كفن كفئن ح  يملر اراد  خفا   ذه واراسذع  ذه يذن 

 األر  واا  ي ول
 ؤا  ل  داخله حا  يحين اهلر... اتن ؤاكون ؤهين يسي النفر_

 ااؤعت يينف  ريفن أ  ريى وهو يارخ
 ايالن  اتن و نا  اتمر.. تااااااا لي  يسي النفر_

   يده أفخاس  الؤي  و ريذفن مذن الحهذر  أفاهذه  اذ  إلذ   افر  ا
 ا فنوخ ليخاسيف معف من الحهر  كمف ظارا افركين همه ال فئد

................ 
 أ  الزمن الحفل 
.................. 

هل  مىمن أ  ررأاه افماف من   ن اخ رهم  دهم   اذ  الكاذفى يسكذر 
 أ  مف يحدث له ومف يليه  ن يسعل

 كر أ  األمر من  ال دايه وهو يحدث نسؤه يفئال  اوت مؤموكاخ  يس
حؤنف مف ا ياويعون من  ان اأعل؟؟؟ انف مهرد اذخي يذفده ت  ملذر _

وكلمف احدث  حدهم ي ول .. كي   واهه الر األمور.. من ال وه اه ا 
 ...ولمف ا انف... اه حكم  أ  مف يحدث ل ... ان هنفر حكم  أ  األمر

 ه يفئاليفطع  دهم اسكير
 ولمف ا ريرر؟؟_

 الاست اليه مىمن أ فل م اؤمف
 ي را يفادي ل ؤمعار ااحدث_

 يفطعه مىمن
 مف ا ا اد   ولر ه ا_

 اهف ه مىمن
لمف ا انت؟؟ لمذف ا  نذف؟؟ لمذف ا ريرنذف؟؟ ... اياد ان ؤىال لي  منط  _

يلير  ن اكون يل  ي ين ان وكل لر يد وكل لر ألنر اؤاطيع  ن اسعله 
 رولي  رير

 يفطعه مىمن
 ولكن األمر اك ر من طفيا  يف ادهم_

 ا اؤم  دهم يفئال
... ت يكلذذ  هللا نسؤذذف إت وؤذذعاف... حفاذذف هلل يفاذذدي ل ان يكذذون كذذ لر_

لذو كذفن  كمذر لمذف ... كن يل  ي ين ان كل مف يحدث هو ايذل مذن طفياذر
 وكلت  ه



 

 

 اؤأل مىمن
ت اعذر  يذن ولمف ا يكون اخي ممل ؟؟؟ لمذف ا ت يكذون انذت؟؟ أأنذ_

 األمر ومؤاعد له
 اهف ه مىمن

هذذذو ااذذذطسفة ...   ؤذذذفط  لؤذذذت  نذذذف تنذذذ  لؤذذذت   ذذذفدر يلذذذ  اامفمذذذه_
 يفيزيزه

 يفطعام دخول احد الملممين يفئال
 ل د  دة الظاور يف ؤيد ادهم_

 اناس  هؤد مىمن يند ؤمفيه كلمفت الملمم وادهم يؤفل
 مف ا حدث_

 اهف ه الملمم
اناذذ ت أذذ  موضذذع النسذذ  وظاذذر لؤذذفن  إرؤذذفل رهفلنذذف ان اتر  يذذد_

 النفر
 يفل  دهم أ  لاه  امر  حفزمه

  مر الرهفل  فتؤاعداد الاحرر أال ويت لدينف و رؤل لكل رهفلنف أذ  _
 كل مكفن ليؤاعدو

 خر  الملمم لانسي  األمر أنظر  دهم إل  مىمن يفئال
 حفن الويت يفادي ل_

 اؤ ط مىمن ارضف ويد اله الخو  وهو ي ول مراعد
 اه ويت ال ه حفن؟؟ انف ت اير  مف ؤأأعل_

 ا اؤم  دهم يفئال
أكذر ..  ل اعر  هيدا مف يلير ولكنر اعطل اسكيرر  خوأر يف مذىمن_

 أ  كل مفحدث وؤاعر  مف يلير أعله
اركه وااار  ليار  يل  اؤذاعداد الرهذفل ووحذده هلذ  مذىمن أذ  

 ررأاه يفهز ين الاسكير
وأ  أراغ الغرأه ظار  مفمه كفئن ك ير يراذده ميذفى كالذر الاذ   وأهآه

 كفن يراديه العرى يديمف ويحمل ؤيسف ك ير وي   هفدئ
 اناس  مىمن وارخ  فؤم  دهم أاحدث الكفئن يفئال

 ت اخ  يف مىمن ت اريد  ر ارا_
 اؤأل مىمن

 من انت؟ ومف ا اريد_
مذن رهفلذه الملممذين  أ  نس  اللحظذه ايذاحم  دهذم الغرأذه  اذح   مالمذه

 اارين ؤيوأام وادهم يارخ



 

 

 من انت وكي  والت إل  هنف؟؟_
 لم ياحرر الكفئن ويفل  ادوة

 مر رهفلر  ننزال ؤيوأام يف  دهم أنحن نحفرى أ  نس  الهفنى_
 ارخ ادهم

 من انت؟_
اخاس  الكفئن من موضذعه ليظاذر خلذ   دهذم ويضذع ؤذيسه يلذ  ري اذه 

 يفئال  حزم
 م ارا لكنام هميعف هممف هفمده اتنلو كنت  ريد  ك_

هذذم  دهذذم  ذذفلرد حذذين اخاسذذ  الكذذفئن ليعذذود لموضذذعه األول وهذذو يكمذذل 
  ادوة

 يفئد أرؤفن ي يل  ايهفن( كرمفن)انزلو ؤيوأكم يف ؤفده انف _
مذذف ان ؤذذمع  دهذذم اتؤذذم حاذذ   اذذفر للرهفلذذه إلنذذزال ؤذذيوأام وامذذرهم 

  فلخرو  ومف ان خرهو حا  يفل مىمن
 ؤياكرم احدكم ويارح ل  مف يحدث هنفهل _

 هم  دهم  فلحديث أ فطعه كرمفن يفئال
الذذر ياذذ  طويلذذه وت ايا ذذد ان لذذدينف ويذذت  عذذد ظاذذور إاذذفر  يذذود  _

 الم عوث يمكنن  ان اخ رر  اف ونحن أ  الطريش ألدينف رحل  طويله
 اؤأل مىمن

 إل   ين ؤندهى_
 الامعت يين كرمفن يفئال

 فلنؤ   لر يفمىمنإل  حيث  دة األمر  _
............. 

 

 
اهمع اكمر من مالم  آت  ملمم أ  الر ال  عه النافئيه مذن الاذحراة يحيطذون 

  سهو  ارضيه ضخمه يراسع من داخلاف لؤفن نفر ملااى  ال اوي 

و خ  الرهفل يانعون دائر  حول الر السهو  أ  نظفم  ذفل  وكأنمذف يذد اذدر و 

ؤذذام ويذذ  اذذخي ااذذفح لمفمذذه وهذذو يوهذذه يلذذ  هذذ ا األمذذر مذذرارا ويلذذ  ر 

 الهميع زيؤاند إل  ياف رليظه وهو ي ول للرهفل

اؤريو يفؤفد  ؤذنحفول ان نذأخر خذرو  هذ ا الملعذون يذدر اؤذاطفيانف حاذ  _

 يعود الؤيد  دهم ومعه افحى اتافر 



 

 

ؤذفرك الرهذفل أذ  مذف يعملذون أفخذ  مهمويذه مذنام لسفأذه ك يذره مذن األؤذالر 

عون مناف دائره ك يره احيط  فلدائره األاغر الاذ  اذنعاف الملونه واخ و يان

 الرهفل  فهؤفدهم والرهل يكمل

الذذدائر  الداخليذذه ؤانؤذذحى أذذور خذذرو  الم عذذوث مذذن الحسذذر  لي ذذدة يمذذل _

لن نناظذر احذدكم  مذفمكم ديي اذين مذن ويذت ظاذوره زؤذي دى ... النطفش األمن 

أيهذى ان اكونذو خفرهاذف النطفش أ  العمل وويااف لن يؤاطيع احدكم الخرو  

 ا دئو يملكم أورا... ي ل مرور الديي اين

مف ان  نا  حديمه حا  اخر  الهنود من ح فئى يحملوناف أوش ظاورهم ين لذه 

اديد  الاسهير ويفمو  زرياف يل  حفأ  الحسر  يماد من كل ين لذه أايذل طويذل 

لاذف يلذ  اخ و أ  ؤح ه حا  والو إل  حدود النطذفش األمنذ  أذام اهميعاذف ك

 مسهر واحد ايارى منه الرهل ال ه يؤاند يل  العاف يفئال

 كل مف نريده هو  ع  الويت يفؤفده... اسهير الحسر  ؤي ط  خروهه_

يفطعذذه اذذوت ياذذ ه الزئيذذر الذذ   ؤذذد يذذفدم مذذن السهذذو  أضذذغط الرهذذل زنذذفد 

المسهر  ال اردد لانغهر ال نف ل  دوه هفئذل أاغلذش السهذو   فطنذفن مذن الرمذفل 

 لرهل يكملوا

 اناو يملكم أورا وانؤحى للخفر _

ااهه الملممين نحو السهو  وكل منام يحمل حهذرا اؤذود أم ذت كذل واحذد مذنام 

حهره أذ  اذكل دائذره حذول السهذو  واراهعذو ومذف ان اراهعذو حاذ  ان عمذت 

ارارات كار فئيه  ين األحهفر لاانع أل مف  يناف ي ذ  اذسفأه ااطذفير  ذداخلاف 

 فئيهالارارات الكار 

وأ  نس  اللحظه اارأذع لؤذفن مذن نذفر لياذنع أهذوه  ذين الرمذفل أذ  موضذع 

 السهو  والرهل يارخ أ  رهفله

 انؤحى أوررررا_

اراهع الرهفل  ؤريه خلذ  وي ذل ان ياذلو إلذ  النطذفش خرهذت مذن السهذو  

حل   دخفن ؤوداة و خ ت اامدد وه  ااهه نحوهم والرهل يارخ أذيام  مذرا 

لحل ه اامدد  ؤريه ك يره حا  والت إل  الملممين   مذف ايفهم  فتنؤحفى وا

ان لمؤذذت اهؤذذفدهم اساذذت اهؤذذفدهم أذذ  لحظذذه كمذذف لذذو كفنذذت يذذد اذذنعت مذذن 

  رات اراى ومف ان افهد الرهل مفحدث حا  ارخ



 

 

 النطفش يفرهفل اتن_

الحذذفئط الزهذذفه   حذذفط  مذذف ان اذذرخ  اذذف  حاذذ  اراسذذع مذذن األؤذذالر مفياذذ ه

 فلمكفن كلذه أذ  لحظذفت واويسذت حل ذ  الذدخفن يذن الامذدد ي ذل  ن ااذل إلذ  

 نطفش واراسعت حا  كونت حفئط دخفن  كمي 

وأ  نس  اللحظه ضر ت مهمويذه مذن الؤذن  ال ذرش األر  أذ  ويذت واحذد 

وأ  موضع كل ضر   ظار كفئن ضخم اذديد الضذخفمه ا ذرز يذرون حمذراة 

ر ؤذه يماطذ  ظاذر كذفئن اخذر ياذ ه الخيذل وان كذفن  ضذخم  طويله من  يلذ 

 واكاؤل هؤده  لون احمر يفن  و رزت النيف ه الضخفمه

خمؤون كفئن او يزيد احفطو  فلسهوه ووهوهم نحذو الحذفئط الهخذفن  يحملذون 

 ؤيفط من نفر ي سون أ  وضع اؤاعداد

 وأ  خفر  النطفش ارخ الرهل

يذذفالوهم ... يذذد حضذذرو لمعفونذذ  اللعذذين اؤذذاعدو يفرهذذفل اذذيفطين  نذذ   ريذذفن_

إيذفكم واتؤذاالم المذدد أذ  ... أور خروهام  ؤيو  الحكذيم الاذ  زودنذفكم  اذف

 _طري ه اليكم

ؤذذحى الملممذذين ؤذذيو  ضذذخمه انااذذرت الن ذذوش يلذذ  ناذذفلاف و ناظمذذو أذذ  

 اسو  خل  الرهل 

 و اوات الزئير اراسع من السهو  ويراسع مناذف كذفئن يمذالش  ا ر   ضذخمه

ياوؤذذطاف يينذذفن اذذديد  اتحمذذرار اخذذ  ينظذذر حولذذه ومذذف ان لمذذح نطذذفش األمذذن 

ال ه  يفمه الملممون أرأع يده وهو يارخ أفنطل ت مذن يذده كالذ  نذفر انطل ذت 

نحذذو النطذذفش لانغهذذر أيذذه  اذذوت مريذذى أااذذنع أيذذه أهذذو  ك يذذر  واطذذيح 

  مهمويه من الملممين أار  الرهل 

 اؤرك يفرهل... افلحارأع يو  النطفش أليا  دره  يف_

انطل ت ارارات داخل النطفش و خ ت السهوه اغلش  ؤريه ك يره حا  اخاست 

 امفمف

انطلذذش خمذذ  مذذن اذذيفطين  نذذ   ريذذفن نحذذو النطذذفش راأعذذين ؤذذيفطام ومذذف ان 

 وال اولام اليه حا  إاف اه افي ه يويه أؤ ط من أوش دا اه اريعف

 ى ي زلاراهع الايفطين يزمهرون  غضى أفراسع اوت مري



 

 

 اراهعو هميعف_

الاست الهميع للكفئن ال ه احرر نحو النطفش ليضع يده يليه أااي ه الافي ه 

 أيضحر يفئال

 ي دو اننف ؤنلاو كميرا أ  ه ا الزمن... لع   ظريسه_

 يفلاف ونظر إل  الرهل افحى العاف يفئال  ؤخريه

 هل الر ه  كل اؤاعداد اكم لحضوره يفه ا؟؟ _

 مهاهف ه الرهل  ارا

 ت يفملعون كل مف يحدث هو مهرد  دايه حا  احين نافيار_

 ضحر الكفئن  اواه المريى يفئال

 نافيا ؟؟؟ ي دو  نر ت اعر  ين  الكمير يفه ا؟؟ مع ان   ام أير رائحاه_

 اؤأل الرهل 

 رائح  من؟؟ _

 اهف ه الكفئن  اوت رفضى

 انت من نؤله  لي  ك لر؟ .... رائح  ا ن الماده_

 ل  فلرد أ فطعه الكفئنهم الره

 هل ؤناحدث هك ا من خل   لر الهدار؟ _

يفلاف وهو يرأع يديه نحو الهدار أانطلش اعفيفت ماافليه أي رش النطفش  اذكل 

 رهيى وينسهر  دوه هفئل

 ومف ان أعل حا  انطل ت الايفطين نحو الملممين 

 و دئت المعرك 

 .............. 

ومذن معذه ليهذد نسؤذه أذ  ؤذفح  مؤذهد أ  لحظفت اغير الماذاد حذول مذىمن 

 ك ير

 ي ول( كرمفن)نس  المؤهد ال ه ر ه أ  منفمه وؤمع اوت 



 

 

 هنف حيث  دة األمر معر يفمىمن  لي  ك لر؟؟ مؤهد الهن كمف اديونه_

 اؤأل مىمن

 ومف ا ؤنسعل هنف؟؟ _

 هم كرمفن  فلرد وؤ  ه  دهم يفئال

 ايا د اننف ؤنطلى العون_

 ل مىمن وادهم ام يهلؤو وهو ي ول  هل  كرمفن ارضف و افر

 نعم ل د ااينف لطلى العون وؤيال إلينف اتن_

هل   دهم ومىمن ومف ه  ات ديفئش وكفنت ؤفح  المؤهد يد اماكت  كفئنفت 

 مخالسه اا ه الر الا  افهدهف مىمن أ  حلمه

 احدث كرمفن يفئال

ل د يفد .. ى العونل د طل نف حضوركم لطل... مرح ف  كم أ   يت هللا يف ؤفده_

 الم عوث

 ؤرت همامفت  ين اسو  الكفئنفت وكمفن يكمل

أكذل ي يلذ  مذنكم يذد  ايذت يلذ  يديذه األمذرين حذين .. يلينف  ن ناحد لمواها _

ولذوت ااحفدنذف ويااذف مذع ا ذن الماذده وهنذده لذامكن مذن ... ظار من  ال  يذفم

 اتر 

 يفطعه احد الكفئنفت

حؤنف يف كرمفن نعر  ارا ذفط ي يلاذر ايهذفن  ذأمر الم عذوث منذ  ان ذ   اذ  _

ولكذن لذي  معنذ   لذر  ن اؤذوش كذل .. ملككم ا فنوخ  عد ههذوم  ريذفن يلذيكم

 ي فئل أ  حر ر الر

 نظر كرمفن إل  الكفئن يفئال

ولكناذف ليؤذت حر نذف ( هوران)اير  ر يكم أ  األمر من ال دايه يف يزيزه _

 حر نف هميعف او حر كم اناف

 يفطعه هوران



 

 

.. ولو لم يسعل  ريفن مف أعله يديمف لمف كفنذت حذر كم  يضذف... ت ليؤت حر نف_

 الم عوث يؤع  لالر  زللؤيطر  يل    نفة ادم

 يفطعه ادهم

 ومف ا  عد؟؟_

 الاست اليه هوران أفكمل

 ومف ا  عد الؤيطر  يل    نفة آدم يف ؤيد هوران؟؟_

 من  دهم يفئال الا ط كرمفن طر  الح يث

كلنف نعر  انه ؤيؤع  للواول لعلوم  ا  ولو نهح أ   لر كلكم يعلم مذف _

 ؤيحدث ولن اؤاطيع كل هيوش الهن الويو  أ  وهاه

امت الهميع  عد كلمذفت كرمذفن ومذىمن ياذف ع الحذديث  ذال اه اسفيذل يؤذمع 

أ ذذط وت حذذظ احذذد الكفئنذذفت ي ذذدو يليذذه ك ذذر الؤذذن ينظذذر اليذذه  م ذذفت منذذ   دايذذ  

حفول اهفهل األمر وهو ينظر إل   حد الحفضذرين ي اذرى مذن كرمذفن . األمر

 يفئال

 كنف دائمف كمف.. حؤنف يفكرمفن ي يل  الخاف ين معر أ  الر الحرى_ 

اناظر كرمذفن رد أعذل  ذفيل يذفد  ي فئذل الهذن أذل مذف ي ذول حذين ؤذمع اذوت 

 مىمن ي ول  حزم

وانذذه ... ايلمذذوا ان معنذذف هنذذف اذذفحى اإلاذذفر ... حؤذذنف يفيذذفد  ياذذفئر الهذذن_

ؤواة حفر ام معنذف او اخذف لام أذنن الحذرى يفئمذه وان لذر اذ ه وا إلياذف ؤذاأا  

رش منكم ينار الؤذ ش وحيناذف ؤذي   كذل ه  إليكم ولكن حيناف ؤيكون يد ؤ

 منكم انفم مؤىلياه

 اناس  هوران يفئال  غضى

هل ااهر  وال ل يل  يفد  يافئر الهن ااديداار يذف هذ ا؟؟ مذف ا اعذر  انذت _

يذن الحذذروى لاخ رنذف يناذذف؟؟ كذل الماواهذذدين هنذف  ر ذذفى الحذروى و عضذذام 

 ؤفندت يايراه الحكيم ؤليمفن أ  حرو ه ال ديمه

 مىمن  حزميفطعه 



 

 

ت  ل انافيت للن   ؤليمفن  أمر هللا يفؤيد هوران ولم يكن لام ان يرأضذو _

 و نت اعلم  لر هيداا

 نظر اليه هوران  غضى أفكمل

امف ين مذف ايرأذه يذن الحذروى   انذف ايذر  ان الحذروى ي ذوده رهذفل ت _

يخاون أ  الحش لوم  تئم وت ياف ون اه يذدو مامذف  لغذت يواذه طفلمذف اناذم 

 ي فالون  ؤم هللا

 ارخ أيه هوران

 هل ا ول ان  خفئ _

ومد يده نحو ؤيسه أارخ  لر الكفئن ال ه كذفن ياذف ع مذىمن منذ   دايذ  األمذر 

  لاه  افرم 

 ايفر ان ااار ؤيسر أ   يت هللا يفهوران_

  هفى هوران  غضى

 (موردخيل)ل د  خط  ايه الحكيم _

 يفطعه الحكيم

 م يل  نسؤر  فلموت أورا اار ؤيسر أ   يت هللا واحك_

 اراهعت يد هوران ين ؤيسه أنا  الحكيم من مهلؤه واافر إل  مىمن يفئال

 ايارى من  يفأا _

 اردد مىمن أ فل كومفن

اياذذذرى وت اخذذذ  يذذذفمىمن انذذذه الحكذذذيم موردخيذذذل اك ذذذر  يضذذذفة المهلذذذ  _

 الؤ في  ؤنف وملر ياير  الهن الطفئر

 ه أؤأله الحكيماحرر مىمن نحو موردخيل حا   ا ح  مفم

 مف اؤمر يفأا _

 اخ ره مىمن  فؤمه أؤأله الحكيم

 اخ رن   ل ى يفئلار واخ رن  من  ين  نام_



 

 

 اهف ه مىمن

 مف ايرأه ان  اول يفئلانف من ؤينفة وان ل ى هده األك ر هو الطيى_

 ا اؤم الحكيم وهو يضع يده يل  كا  مىمن يفئال

 ؤا ول مف يولت يف مىمن كنت يل  ي ين انر_

 يفلاف والاست إل  الهمع يفئال

حؤذذنف يفؤذذفده وانذذف وكذذل هنذذد مملكنذذ  يااذذفرر أذذ  األمذذر أليخ رنذذ  الهميذذع _

وكونذذو يلذذ  يلذذم ان مذذن ...  ر يذذه اتن يلينذذف  ن نعذذر  مذذن معنذذف أذذ  األمذذر

 ؤاراهع ويرأ  المافرك  ؤيس د اأيد ومؤفند  المهل  الؤ في  أ  اه امر

ا اؤم كرمفن وهو ياذفهد  مذر كلمذفت الحكذيم يلذ  الوهذوه ومذف هذ  ات ديذفئش 

 وكفن الهميع يد ايد األمر أاحدث ادهم يفةت

 يلينف  ن ناحرر أورا أرهفل  لين يامدو طويال_

 يفلاف أ فل الحكيم

ؤفاحرر أورا إل  هنفر  هنده زؤياح ن  مىمن وادهم وكرمذفن ويا عنذ  _

  رك  هللا يل ..... كل يفئد  هنده

.............. 

اراسع الحفئط الدخفن  األؤذود ليعذزل مويذع السهذو  اترضذيه الاذ  خذر  مناذف 

 الم عوث ومؤفح  واؤعه من األر  حولاف

مالمذ  الذ  رهذل انذفمرت همذمام حذول ... وحول الحفئظ انفمرت همث الملممين

 المكفن والدمفة ت ازال انز  مناف

 د وااالة هنف وهنفرهمث  ال رىو  ورىو   ال  هؤف

  حر من الدمفة ؤأل  سعل الم عوث ورهفله من   نفة  ريفن

ووؤط اتاالة ظار مىمن ومعه الحكذيم موردخيذل وادهذم  اذح   هنذد ي يلذ  

الهذن الطذفئر الذ ين أذور ان ظاذرو اسريذو  اذكل نظذفم  ليحيطذو  فلحذفئط أذذ  

 اكل ني دائره وأ  الخل  وي  الحكيم يش ل  حزم



 

 

ولينطلذش احذدكم .. اخوانكم ي ل اه ا  أذال يهذوز اركاذف هكذ ا الهمع  همث_

 و خ ره ان يحضر معه كل معدااه( ا ن رلمفن)أورا إل  ال  يله ليحضر 

اؤذامر ... انطلش احد الهنود طفئرا إل  السيله لانسي  األمر وان ؤم الهند أذري ين

 حذذدهم أذذ  حاذذفر الهذذدار الذذدخفن  و ذذدة الناذذ  اتخذذر أذذ  اهميذذع همذذث 

وادهذم ي اذرى مذن الحذفئط األؤذود راأعذف يذده للمؤذه .. ملممين اؤاعدادا لذدأنافال

 أارخ أيه الحكيم

 هؤدر لن ياحمل لم   لر الحفئط الهحيم  يفولده.. إيفر  ن اسعل يفادهم_

 اراهع  دهم وؤأل مىمن  اوت مراه 

 مف ا ؤنسعل لنواهه  لر الكفئن؟؟_

 اهف ه الحكيم  حزم

خوأر ؤيهعلر ل مذ  اذفئغه لذ لر ...   ين اتراهف اول مف اسعله ان ااوي_

 اللعين

 يفطعه ادهم

 لن نؤمح له  فتياراى من مىمن_

 ايارى منه الحكيم يفئال  اىفمه

وهل اعا د اناف يحاف  لالياراى منه يفؤذيد  دهذم؟؟ ي ذدو  ن   نذفة الماذده لذم _

 يخ رور ين يدرات  لر اللعين

 انا ه اليه  دهم وهو يكمل

ن يف ولده كل مف أعل من يال مف هو إت ياور  عيده كذل ال عذد يذن انه ايطف_

انه ايطفن ولع اه اترواة كمف يسعلاذف ك يذرهم إ لذي  اللعذين ... يدرااه الح ي يه

يمفر  العف ه يل  ضعف  النسو   احفى الع يد  الااه أي عو أ   رامنه  ال 

ر حام ان .. نت ه اهل اعا د  ن الايفطين اسرح   الر؟؟ و هم لو ظن... رحمه

 وان لم ااملكو  نسؤكم اا حام لع ه أ   ديه.. ا  ل لمئ  يفم ي دا تررائاام

 اراعد مىمن من كلمفت الحكيم يفةت

 ومف ا ؤيسعل من هو مملل  مفم  مرا كا ا؟؟_



 

 

 اهف ه الحكيم  ادوة

اسعذذل كمذذف يسعذذل رى  ؤذذر  ت يملذذر يذذوت يومذذه ويضذذع  مفمذذه اللعذذين  مذذوال _

وأيذذر  مذذن الحذذرام أيؤاعاذذم  فيمفنذذه وؤاحضذذر هللا أذذ  يل ذذه أيذذرأ  ررذذم 

او كذذأم مذذفت زوهذذه افركذذف لاذذف  طسذذفل واذذرأ  ام اؤذذير أذذ  طريذذش .. حفهاذذه

 الر اخا فرات اسوش اخا فرر ه ا ال  مر .. الحرام ررم ازينه لاف

الر اللحظذه هذوران وهنذوده ويفئذد الخاذف ين  هنذوده واذوال  ظاذور ظار أ  

 هيوش الهن أامت الحكيم وهو ان ي ارى منه يفئال

 ؤأامركز  هنده يل  حدود الحفئط األؤود من نفحي  الارش_

 يفطعه الحكيم

 ت هنودر مفهرين أ  الرمفيه اريدهم أوش الر الا ه_

 نيفلاف وهو ياير إل  ا ه  عيده أ فل هورا

 ولكن_

 يفطعه الحكيم

 نس  األمر يفهوران_

 احرر هوران نحو هنده ليعالو الا ه والاحكيم يؤير ل فئد الخاف ين يفئال

خ  هنود  عل زحفارو الحفئط حافر مالم  ي دة من الداخل  هنوده يليام _

 هنود  عل مم هنودر واؤاعد للاهوم أور انايفر الحفئط

حذين ظاذر الهنذده الطذفئر يفئذدا مذن ي يلاذه احرر يفئد الخاف ين لانسيذ  األمذر 

  اح   هن  اخر يحمل ح ي   ك يره ومف ان ظارو حا  يفل الحكيم

مرح ف ا ن رلمفن ا هى لانسي  مف ااس نف يليه أوش الر الا ه وؤياح ر يار _

 هنود تنافة األمر أورا

احذذرر ا ذذن رلمذذفن وخلسذذه ياذذر هنذذود  ومذذىمن ي ذذ  ماسرهذذف يلذذ  مذذف يحذذدث 

را   اره ضوة يذفل  واخاسذ  الضذوة ليهذد نسؤذه أذ  ؤذفح  ياذر وأهأه ا

 ياوؤطه يراف من نفر وأويه هل  الم عوث ياير ال  مىمن يفئال  اهوة

 ايارى يفمىمن وت اخ _



 

 

 وي  مىمن يراعد والم عوث يكمل

ت اخ  يفيزيزه إنمف احضرار إل  هنف تير  يلير يرضف ؤذيغير كذل _

 حيفار

 امت مىمن والم عوث يكمل

 فلط ع انت اعلم  ن كل مذف يحذدث  ذال ييمذه أكذل مذف يمكذنكم أعلذه هذو اذأخير _

أكذذل .. ه اذذفلح .واذذدين   عذذد اخا ذذفر األمذذر ؤذذيكون األمذذر  .. ظاذذوره

 زمفن اضعسون ين الزمفن الؤف ش

 يفطعه مىمن وهو يحفول اؤاهمفك اافت نسؤه

 يالور من ي ل وؤن الر اليوم وؤا ال أ  اه ويت اعود أيه_

 لم عوث  اوت مراسع وهو ي ولضحر ا

 مف ا حدث تيمفنر يف مىمن؟؟ هل يعود من مفت يفاغيري_

 هم مىمن  فتهف ه أ فطعه الم عوث

 دين  إرير مف حدث من ي ل_

يفلاف و افر  يده أاغير المااد من حول  مىمن ليهد نسؤه ي   وؤط المعركذ  

 ؤالؤذذل النذذفر الاذذ  اذذفهدهف أذذ  رحلاذذه مذذع  دهذذم حيذذث ي ذذ  الم عذذوث م يذذدا 

 و مفمه ي    ا   كاف ه والم عوث يارخ

 ت اؤاطيع يال  يف  ا  و نت اعلم  لر هيدا_

  نا   ا  ال ر ه من كاف ه وهو ي ول الم عوث  ارامه

 اير  ان يالر لي  يدره وانر ؤا ال حين_

ينذذد الذذر الكلمذذه اذذفهد مذذىمن أذذم  اذذ  ياحذذرر  ذذال اذذوت يؤذذمع واذذوت 

 الم عوث يدوه أ  ا نه

 كلام يعلمون ان   فيل_

 يفلاف ليعود المااد كمف أ   لر ال ار وهو يكمل

اخطأو يفيزيزه كل ال  يفم ... كفنو يظنون ان اؤري ت ينسر ات ال  يفم_

هذل  خ ذرر مذن ... يمكنن  الخرو  يلني  امف ي ل  لر   انذف موهذود  رهذفل 



 

 

كنذت انذف يمل احت امرا  من   نفة هنؤر؟؟ كل كفرمه أعلاف اذخي  اليلذى 

كل م  ح  يال أياف   ريفة يلذ  يذد طفريذ  كنذت انذف خلساذف رهذفل مذفل .. خلساف

وملذذور وحكذذفم كلاذذم ؤذذهدو لذذ  لياذذلو وحذذين واذذلو ال م نذذفرام نسذذ ت مذذن 

 خاللام مف اريد وانف أ  مح ؤل كلام ي يده

 ارخ مىمن  غضى

 ولكن  لؤت ي دا لر وت لغيرر وت اؤهد ات هلل يف لعين_

ارخ  مري ه اراهذ  لاذف يلذى مذىمن والضذوة يغاذفه ليهذد  ارخ الم عوث

 نسؤه ويد ؤ ط ارضف وحوله  دهم والحكيم ي ول

 هل اؤلل إل  ي لر يفمىمن_

 اهف ه مىمن  فرهفش

 ت يموت... انه ت يموت_

 يفطعه الحكيم

 ل د واهااه  لي  ك الر_

 هم مىمن  فتهف ه حذين ؤذطع ضذوة اراذ  الهميذع ليظاذر كذفئن ياذ ه ال اذر

وان كذذفن  ضذذخم ويكاؤذذل هؤذذده  لذذون ازرش اياذذرى مذذن مذذىمن  اذذدوة أرأذذع 

 الهميع ؤيوأام أارخ أيام الحكيم

 اخسضو اؤلحاكم أورا_

نس  الهميع األمر  ات  دهم أنظر الكفئن إل  الحكيم م اؤم والحكيم يوهه حديمه 

 إل   دهم يفئال

 اذ  منذ  انزل ؤذالحر يذف  دهذم انذه م عذوث مذن  نذ  الهذن األزرش  راك _

 يديم الزمفن

 انزل  دهم ؤيسه والكفئن ي ارى من مىمن يفئال  ادوة

م عذوث  نذ  الهذن األزرش معذ  ( ماذداريل)كي  حفلر يف ا ن الطيذى؟؟ انذف _

  مفن  لر

 يفلاف وهو ينفول مىمن مهموي   وراش اديد  ال دم وهو ي ول



 

 

عذذوث أذذ   مرنذذف ان ناذذف ع اذذفحى اإلاذذفر  وان نمذذده  فلكاذذفى ا ا أاذذل الم _

 ومن  الر اللحظه ايمل احت امرار انف وال  من هنوده... اروائه

 ا ااف  الحكيم من كلمفت ماداريل يفئال

 ولكن يلينف إامفم  مرا ي ل الاهوم...  لر يغير األمر امفمف_

 يفلاف واحرر نحو الا ه حيث هيش هوران ليهد ا ن رلمفن أ  اناظفره يفئال

 ام األمر يفحكيم_

يفلاف وهو ينفوله هافزا اغير أفيال  الحكيم الا ه وخلسه مىمن ومن معه ومف 

ان رائ هوران حاذ  ضذغط ازرار الهاذفز لذل اسذع حذفئط طفيذه أيحذيط  فلا ذه 

 كلاف وؤط دها  الهميع والحكيم ي ول  اهوة

ايا ذذد ان ؤذذيدر يذذد .. ل ذذد نهذذح اذذفحى اإلاذذفر  يذذفهوران واؤذذاحش الكاذذفى_

 حدوث  لر  لي  ك الر؟ امرر ان ااحرر أور 

 اناس  هوران واعهى الهميع من كلمفت الحكيم ال ه اكمل

مذذف ت اعلمونذذه يفؤذذفد  ان الؤذذيد هذذوران يذذد ي ذذد معفهذذد  مذذع الم عذذوث ان _

ياظفهر  أنه معنف حا  يحال مىمن يل  كافى الحكذيم  اذ  أي ذوم   الذه او 

..  عذد انااذفره يل  اتيل حرش الكافى م ف ل ان يكون يفئذد هيذوش الم عذوث

أ ذذفم هذذو  اهميذذع كذذل ال مذذفريين مذذن ياذذيراه وهاذذزهم يلذذ   ن ي ذذدمام لنذذف 

كهياذذه تنذذه يعلذذم  ن هياذذه ارل ذذه يذذدين  ذذفللواة للمهلذذ  الؤذذ في  للهذذن ولذذم 

ولكذذن مذذف ت يعلمذذه الؤذذيد هذذوران ان ... يعاذذو لذذ   مذذرا أذذ  ؤذذفح  المعركذذ 

يذذع كذذل انحراأذذفت مؤذذفيده األول احذذد اخلذذي رهذذفل المهلذذ  وامرنذذفه ان يط

 وهو  خ رنف  أمر معفهدار... هوران حا  يؤاطيع  ن ي لغنف  كل ا  ينه

اناا  الحكيم من كلمفاه أاحرر مادرايل نحذو الهذدار ليضذع يذده أي ذرش  اذده 

 وا ن رلمفن يارخ ماعه ف

 يف الا  ل د اضفيست يو  حفئط الطفيه _

 اراهع مادرايل وهوران يارخ

 الرحمه ارهووووكم_

 ا اؤم الحكيم يفئال وهو يرأع الهافز ال ه ياحكم أ  حفئط الطفيه يفئال



 

 

... دمذ  العلذوم.. هل اعلم ؤر ال و  المطل ه يذفيزيزه وهذران؟؟ انذه اتاحذفد_

حين ا اكر يلمفئنف  لر الهدار ال ه يحيط  ر انت وهنودر اؤاعنف  أحد يلمفة 

لذ  ال  ذه إمكفنيذ  حهذى اضف  إ...   نفة آدم ليضي  اليه إضفأ  اغير  هدااا

هذل اعلذم انذر خل ذت مذن النذفر يذفيزيزه؟؟ هذل اعلذم كيذ  ... الاواة واسريغذه

 اخمد النيران؟؟ 

 اطل الريى من يين هوران ورهفله والاحكيم ي ول  حزم

النيذران امذوت ا ا منذع ... الاذواة يذفيزيزه.. نعم هو مف هفة  خذفطرر اتن_

 يناف الاواة 

  الهافز أيادر اوت أحيح من ال  ذه ومذف هذ  يفلاف وهو يضغط يل  زر أ

ات لحظفت وكفنت  هؤفد هذوران وهنذوده اكاؤذل  فلؤذواد أذ  لحظذفت وي ذدة 

الهنود أذ  الاؤذفيط  واحذدا الذو اتخذر  عذد  ن احولذت اهؤذفدهم إلذ  مذف ياذ ه 

 الاخور وا عام هوران أفلاست الحكيم إل  مادرايل يفئال

 ر انت وهنودر ايا د ان حل هدار الدخفن  ين يدي_

لم يهي ه مادرايل ونزل مذن الا ذه ماهاذف إلذ  حذفئط الذدخفن أذفخارش الحاذفر 

المالم  و اذفر للهميذع  ذفلاراهع ومذف ان اراهعذو حاذ  ظاذر حولذه الذ  كذفئن 

أفحطو  فلهذدار ورأعذو ايذديام نحذوه لانطلذش اذوى الهذدار ... يا اونه كميرا

ى كلاذف الهذدار أذ  نسذ  اوايش نفريذه يحذيط  اذف اذرارات كار فئيذه  أااذي

 اللحظه أينافر أورا

ومف ان انافر حا  انطل ت وحوش  ن   ريفن احمل أرؤفناف يحملذون ؤذوطام 

 نحو الهيوش الماهمعه

 اراهع مادرايل  هنده نحو مىمن ليحيطو  ه وهو يارخ أيام

 افحى اتافره يهى ام يال إل  الداخل  كاف ه احموه  فرواحكم_

 يم أ  الهنودوأور اراهعه ارخ الحك

 اؤ طو كالى  ريفن  ؤيو  العزائم أورا-

اراهع هنذد الحكذيم ليا ذدم هنذد الخاذف ين  ؤذيوأام المطلؤذمه ليواهاذون هنذود 

 ريفن ال يين اخ ت ؤيفطام اضذرى أا اذل كذل مذن امؤذه  ذال رحمذه وؤذيو  

الخاذذف ين اؤذذ طام واحذذدا الذذو اتخذذر حاذذ  ا ذذداوهم يذذن آخذذرهم وأذذ  الخلذذ  



 

 

ياذذفهد مذف يحذدث  ذذال اكاذراث حاذ  اهمذذع هذيش الهذن  مفمذذه يهلذ  الم عذوث 

 والاحكيم يارخ أيه

 ل د اناا  األمر ايه اللعين_

نظر اليه الم عوث نظر  ؤذفخر  مذم رأذع يذده نحذو هنذد الخاذف ين أذفنطلش منذه 

 دخفن اؤود  حفط  ام هميعف واراسع نحو السهو  ليغوي أياف والهنود  داخلاف

 والاحكيم يارخ

 اههموا_

 ل ان يناا  من كلمفاه ضرى الم عذوث كسيذه  عضذام   ذوه لاناذش األر  وي

 من احت هند  عل أيؤ طون هميعف واراخام يراسع

أ  الر اللحظه كذفن ماذدرايل يهمذع هنذده أيمؤذكون ايذديام واراسذع  اذوااام 

 كلمذذفت يهي ذذه اذذرخ يلذذ  امذذره الم عذذوث وهذذو ياراهذذع للخلذذ  ويضذذرى 

 وؤطام ومادرايل ياوهه إل  مىمن يفئالاوايش نفريه نحوهم أانسهر أ  

 الكافى يف ا ن الطيى_

 انا ه  دهم إل  نداة مادرايل أارخ أ  مىمن 

 اأاح الكافى يف مىمن_

يد ضذر اه  اناس  مىمن و خ  يسر ر فط األوراش أياار ان افي   كار فئيه

أاذرخ   ذوه وأذاح يينيذه ليهذد نسؤذه أذ  ؤذفح  المؤذهد وي ذ   مفمذه اخاذف 

 م اؤم يفل له  ادوة

 ... مرح ف يف يزيزه_

 ديش مىمن أ  وهه الرهل ليارخ يفئال

 انت؟؟ _

 هل  الرهل  ادوة يفئال

.. افحى الكاذفى الذ ه احضذرر إلذ  هنذف...  ا   ن  راخيف... نعم هو انف_

 يزهانف الدليل يف يز

 ارخ مىمن 



 

 

 اخ رن  ؤريعف مف ا يل   ن  أعل؟؟؟ الم عوث ي الام ت ويت لدينف_

 اهف ه  ا   ادوة

 مذذف يذذن مذذف ا ... ت ا لذذش يذذفيزيزه ؤذذاعلم حذذين اعذذود ان لذذدير الويذذت كلذذه_

 أ لر ياوي  يل  مفاريد ان اسعل... ؤاسعل

 اؤأل مىمن 

 مف ا اعن ؟؟ _

 اهف ه اا 

 زهمف ا اريد  ن اسعل يف يزي_

 اهف ه مىمن

 اريد إنافة اتمر_

 ا اؤم  ا  يفئال

ان كنت اريد  ن انا  األمر كمف اناياه انف أفلكاذفى الذ ه احملذه ؤذيسعل  لذر _

... امف ان كنت اريد إنافة األمر  اكل يفطع أ لر يفئدا إليذر...   ؤفطه اديده

 ا كر أ ط رؤفل  هللا الير

 هم مىمن  فلؤىال أ فطعه اا 

 اتن اعود لاسعل مف اريد ... مف احاف اخ رار  كل _

يفلاف ليضذع يذده يلذ  ر   مذىمن أااذي ه الاذفي ه الكار فئيذه ليعذود تر  

 المعرك  وادهم يارخ أيه

 اؤاخدم الكافى يفمىمن_

أاح الكافى ليهد طالؤم يهي ه لم يسام مناف حرأف واحد هم  فلاراخ ليخ ذرهم 

 حين ؤمع  مادرايل يارخ أيه

  فهلل يف مىمن اؤاعن_

 الاست مىمن للكافى مر   خره وي ول 

 ...  ؤم هللا الرحمن الرحيم_



 

 

 احولت الطالؤم لحرو  م رىه أفخ  مىمن ي ر   اوت مراسع

و خذذط وزيذذره وكفا ذذه ... انذذه  حذذش الحكذذيم الن ذذ ...  ؤذذم هللا الذذرحمن الذذرحيم_

 افحى الحشلا يد يدوه  ؤم الحش ... األول اؤادييكم يف   نفة العسفريت

يفلاف أظار خم  كفئنفت احيط  ام هفله ك يره يضرى ال رش  داخلاف أذ  يذوه 

أاوهاو إل  الم عوث ال ه اخ  يضرى نحوهم اواي ه أاماااف الافلذه حاذ  

اا حو  مفمه م فار  أفمؤر كل واحد منام طر  من اطراأه وؤط اذراخه 

عوث كمف لو كفنذت و طلش الخم  من يديه نيران ملاا ه اخ ت الا  حول الم 

وأذ  لحظذفت كفنذت ييذود النذفر ا يذد الم عذوث امفمذف أفلاسذت ... لاف حيفه وي ذل

 الكفئنفت إل  مىمن للحظفت واخاسو كمف حضرو

 الا  الهميع حول مىمن ومادرايل  ي ول لمىمن

 اتن ننسيه_

 اؤاعد مىمن لل ر   من الكافى ولكنه اوي  أارخ أيه  دهم 

 يه اتنمف ا اناظر يفمىمن انس_

 الاست اليه مىمن  ادوة رريى وهو ي ول

 ت يف  دهم لي  الر المره_

اعهذذى الهميذذع مذذن رد أعذذل  دهذذم الذذ ه نذذفول الكاذذفى لماذذدرايل وااهذذه نحذذو 

 الم عوث وادهم يحفول منعه أفمؤر الحكيم  يده يفئال

 اوي  يف ولده هو يعر  مف يسعل_

 يفل  اوت مراسعايارى مىمن من الم عوث ومف ان اا ح  مفمه حا  

لَْيَمفَن ِ َوَمف )) ؤم هللا الرحمن الرحيم _ ْلرن ؤأ ينأ َيلَ   مأ َيفطن وا َمف َاْالأو الاي َ عأ َوااي

َل َيلَ   نزن
ْحَر َوَمف  أ وا يأَعلِّمأوَن النيفَ  الؤِّ يَن َكَسرأ َيفطن ني الاي كن لَْيَمفنأ َولَ  َكَسَر ؤأ

وَت َومَ  َمف َنْحنأ أنْاَنٌ  اْلَملََكْينن  نَ ف نَل َهفرأ ْن  ََحدا َحاي   َي أوَت إنني وَت ۚ َوَمف يأَعلَِّمفنن من فرأ

يَن  م  نَضفرِّ يأوَن  نهن َ ْيَن اْلَمْرةن َوَزْوهنهن ۚ َوَمف هأ ْناأَمف َمف يأَسرِّ َأاَل َاْكسأْر ِ َأَيَاَعليمأوَن من

ن ۚ َوَيَاَعليمأ  ْن  ََحدا إنتي  نننْ نن هللاي اأْم ۚ َولََ ْد َيلنمأوا لََمنن  نهن من ْم َوَت َينَسعأ هأ رُّ وَن َمف َيضأ

ْن َخاَلشا ۚ َولَ نْئَ  َمف َاَرْوا  نهن  َنسأَؤاأْم ۚ لَْو َكفنأوا  اْاَاَراهأ َمف لَهأ أنل اْْلخنَر ن من

 ادش هللا العظيم(( َيْعلَمأونَ 



 

 

لاا ذذه احذذ  ومذذف ان  ناذذ  كلمفاذذه حاذذ  هذذ ط يلذذيام كذذفئنين ياذذاعالن  نذذل ان م

الهميع  حراراه أاوهاف نحو الم عوث ليمؤكف  ه وهو ياذرخ  ريذى أااذاعل 

 النيران أ  مالماام ويخاسون من المكفن أورا

 يفد مىمن إل  الهمع أؤفرك اليه  دهم يفئال

 كي  أعلت ه ا؟؟ _

 اهف ه مىمن 

كل مذف  يلمذه ان الذر اتيذه يذد يسذزت إلذ  ر ؤذل وانذف احمذل  لذر ... ت  يلم_

 لكافى أالواافا

 ا اؤم الحكيم يفئال

 ا ن الطيى يعر  مف ا يسعل_

 الاست اليه مىمن ماؤفئال

كل مف يحيرن  أ   لر األمر هو ان  كي   ا حت  داخله؟؟؟ وكي  ر يذت _

 ا ن الماده ويرأت اؤمه أ  حلم 

 ضحر الحكيم ومادرايل ي ول 

 ر مف يرأت يومف يف ا ن الطيى _

 .................. 

 يفم 044 ي ل

 أ  مار

اهمذذذع المانيذذذئن أذذذ  اذذذوان يذذذر  ك يذذذر يانئذذذون  اذذذحف ه و عذذذد  ن هذذذدئت 

 اتحاسفتت ااهه احد المديوين إل  العري  أافأحه يفئال  ف اؤفمه

 حؤنت  فخايذفرر ماذر ليكذون لذر أذل  هلاذف نؤذل ... م فرر يف ا ن الماده_

 يؤفيدر أ  حر ر

 ضغط ا ن الماده يل  يديه يفئال

اذذدي ل أذذال يعلذذم  حذذدهم  ذأمر ا ذذن الماذذده و نذذت اعلذذم  ن  لذذر مذذف  انا ذه يذذف_

 خططنف له من ال داي 



 

 

 ضحر الرهل يفئال

 نعم نعم اا كر يف ادي ل ا ف الطيى_

 يفلاف أفنطل ه أ  ضحفت افأيه 

 ....... 

 اناات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


