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 الفصل االول 

 االستعداد للرحيل 

 في شارع كاسل برينت بانجلترا ظهر سام فجأه من العدم واتبع ظهوره صوت فرلعة اشبه 

بأنفجار اطار سياره ثم تلفت يمينا ويسارا ونظر علي الطريؾ الخالي تماما من الماره في 

الصباح الباكر والي المنازل ذات الطابمين والحدابك الصؽيره امام كل منزل ثم نظر نحو 

 بالون االبيض الشاهك واالبواب الحمراء والنوافذ الحمراء 32اليسار نحو منزل رلم 

والحديمة الخضراء ثم عبر الطريك وولؾ امام الباب ودق الجرس وانتظر لليال وبعد دليمة 

فتحت له ياسمينا الباب ومالمح الدهشة علي وجهها وانحبست الدموع في عينيها ثم ارتمت 

 في احضانه وبعد لحظه ابتعدت عنه ونظرت له مليا ثم صفعتع علي وجهه ولالت له 

اين كنت طوال هذه الفتره؟_   

 فنظر لها سام في دهشة ولال لها وهو يبتسم ابتسامه تدل علي الؽيظ من الصفعة 

سوؾ اشرح لكي كل شيا لكن اوال استبدلي مالبسن وهيا بنا _   

فنظرت له لليال ثم رسمت لبله صؽيره علي شفتيه واتجهت الي داخل المنزل وظل سام امام 

 الباب يفكر فيما سوؾ يموله لها 

هل يكشؾ سره لها ام يحكي لها لصة من وحي خياله وهل سوؾ تصدق لصته وماذا يحدث 

اذا حكي لها لصته الحميمة هل ستمول انه جن جنونه ام تراها سوؾ تصدق وولع في حيره 

من امره فهو ممبل علي حرب شرسه ومن الممكن ان يلمي مصرعة هنان في ارض الجان 

 ومن الممكن ان ينجية هللا 

 لطعت ياسمينا حبل افكاره عندما وضعت يدها علي كتفة لابال 

انا مستعده _   

 فنظر لها سام وابتسم ولال 

ما رأين ان نتناول الفطار في المطعم المفضل لدينا_  

 فمال ياسمنا وعلي وجهها ابتسامه رليمة 

كم اشتمت الين ياسام _   
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اتجه سام الي الطريك العام وهوممسن بيد ياسمنا وظل يسير معها علي جانب الطريك 

المليا باالشجار وهو يشعر بسعاده لم يشعر بها من لبل وكأنه ملن الدنيا ومافيها وكأنه طير 

 في السماء امتلن حريته 

وصل سام الي مطعم الزهره الزرلاء ودلؾ الي الداخل واختار طاوله في زاويه المكان بعيد 

 عن الناس وجلس بجوار ياسمينا التي بادرته لابال 

لمد بحثت عنن في كل مكان اين كنت ؟_   

 فنظر لها سام ولال 

هاجم المنزل بعض اللصوص  وتحطم وهربت انا وامي الي الماهره _   

ولماذا لم تبلػ الشرطة _   

بالطبع ابلؽنا الشرطه لكن امي كانت شديده الملك واتختارت ان تسافر الي الماهره حتي _ 

 يتم المبض علي اللصوص ثم نعود ولم يكن امامي اي ولت حتي اودعن 

كيؾ استطتعت ان تبتعد عني طوال هذه المده_   

من لال اني استطعت ان ابعد عنن انا كنت افكر فيكي كل ليله وكل دليمة ووجهن لم يفارق _ 

 خيالي لحظه واحده وكنت اتنفس لعال النفس الذي يدخل صدري يكون خرج من صدرن انتي

 فنظرت له وابتسمت ولالت له 

لكنن تكذب _   

انا الول لكي مشاعري بصدق _   

سام لول الحميمة فأنا اعرفن جيدا ... لم الصد مشاعرن بل الصد لصة اللصوص هذه _ 

حينما تكذب علي فال داعي للكذب الني سوؾ اعرؾ الحميمة عاجال ام اجال واذا عرفت 

 الحميمه في يوم من االيام لن ارحمن ياسام 

من لال لكي ان لول الحميمة يريح من الجابز ان نفترق اذا عرفتي الحميمة وارجوكي ال _ 

 تضؽطي علي اكثر من هذا 

فنظرت له نظره حاده ثم ولفت علي لدميها وانصرفت مسرعه من امامه الي خارج المطعم 

 فخرج سام خلفها يركض ثم لبض عليها من رسخها ولال لها 
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 انتظري لليال انتظري  انا جأت اودعن 

 فنظرت له ولالت والؽضب يملا وجهها 

اسمع يا سام ان لم ترؼب في لول الحميمة فهذا شأنن انت وحدن ولكن من االن يجب ان _ 

 تبحث لن عن حبيبة ؼيري تصدق اكاذيبن اما انا فال اريد سوي الصدق 

ثم ادارت له ظهرها وظلت تسير في خطوات بطيبه وعلي وجهها مالمح الدهشة والتعجب 

وكأنها تنتظر ان يصيح عليها سام بأن تنتظر ثم تولفت عن السير وارتسم علي وجهها 

ابتسامه تدل علي المكر والدهاء واالنتصار الن الحيله التي استخدمتها نجحت بعد ان صاح 

 عليها سام بأن تتولؾ وانه سوؾ يمص عليها كل شا 

اتجه سام وياسمينا نحو البحيره وجلس كل منهما علي اريكه خشبة امام البحيره الزرلاء 

وخلفهم الشجر العالي الكثيؾ وبداء سام وفي سرد لصته من البدايه حتي وصل لها في 

صباح هذا اليوم وارتسم علي وجهها مالمح الدهشة والرعب والفزع ولبل ان تنطك بكلمه 

 واحده ظهر من خلؾ االشجار صديمة يوسؾ وهو يهرول نحوه لابال 

 سام سام 

 فنظر سام له ثم لال 

 ماذا تفعل هنا 

كنت اجلس خلؾ الشجره منذ الفجر كنت ارؼب في تصوير شروق الشمس بأله التصوير 

الجديده لكن بدل من تصوير الشروق صورتن وانت تحكي لصتن العجيبة لكن منذ متي وانت 

 لدين موهبه التأليؾ 

 فنظر سام له ثم نظر نحو ياسمينا فمالت ياسمينا ليوسؾ 

 المصة التي سمعتها يرؼب سام في ان نصدلها وانها حدثت معه في الحميمة 

 فضحن يوسؾ ولال 

يالن من رجل لن مخيله واسعة جدا هل تعلم انن اذا نشرت لصتن هذه سوؾ تصبح اشهر 

 مؤلؾ في عصرنا الحالي 

 فنظر له سام ولال 
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 لكنها الحميمة يايوسؾ انا ابن الجان 

فنظر له يوسؾ لليال ولبل ان ينطك بكلمه واحده سمع الجميع صوت فرلعة مثل انفجار اطار 

سياره وظهر من العدم اربعة رجال سود ضخام الجثة لهم شعر اسود سواد الليل وعيون 

صفراء مثل صفار البيض ذات شك طولي فصرخت ياسمينا وابتعدت عده خطوات للخلؾ 

واختبأء خلفها يوسؾ الذي صرخ صرخة شديده مثل النساء فتمدم سام وفي لمح البصر 

 ظهر الدرع الخاص به امامه ليحمي ياسمينا وصديمة ثم لال احد الرجال 

ها انت وحدن ايها الملن المظفر كيؾ ستدافع عن نفسن _   

فرفع سام يده اليمنا وخرج منها شعاع اخضر اللون صوبه نحو االربعة رجال وفي لمح 

 البصر اشتعل الرجال وتحولو الي دخان 

 فنظرت ياسمينا نحو سام ولالت له 

 ماهذا؟ ماذا يحدث ؟

 فمال يوسؾ 

 ما حدث االن مجرد حلم اليس كذلن ياسام 

 فمال سام 

 ليس حلم انها حميمة وانتم االن في خطر حميمي 

 فصاح يوسؾ 

 وانا في خطر الني اعرفن اليس كذالن 

اسمعو جيدا سوؾ اعين عليكم حراسة مشدده من الجن سوؾ يتبعوكم في كل مكان وبهذا 

 الشكل سوؾ اكون مطمبن عليكم ولن يتجراء احد علي االلتراب منكم 

 فمال يوسؾ 

 اتمني ان تكون الحرسة بأحدث االسلحة 

 فمالت ياسمينا وهي تمترب من سام 

 لم اكن اصدق حرؾ مما لصصت علي لو لم اري بعيني لكن انت ايضا في خطر 
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 فمال سام 

 اطمأني علي فأنا سام االصفاني ابن ملن الجان وملن المملكه الشرلة 

 فمالت ياسمينا 

 انن تمول اشياء ال يصدلها عمل ولكن 

 فماطعها يوسؾ لابال 

ولكن يجب ان يبتعد عنا هو وشياطينه والجان اتباعة ومن االن انت من طريك وانا من 

 طريك وال ارؼب في حراسة منن ايها المعتوه المختل  

 ثم لال بعد برهه من الزمن 

ال ال انتظر ياسام انا احتاج الي حماية ولكن ال حمايه الحماية من الجن وانت من الجن 

 والجن منن وهههههههه انا العفريت انا العفريت ههههههه 

وسمط مؽشيا عليه فتجه سام نحو يوسؾ ومسن بيده ومسن بيد ياسمينا واختفيا ثم بعد 

لحظه ظهر في ساحه استمبال المستشفي العام وياسمينا بجواره ويوسؾ علي االرض 

 وياسمينا تشعر بدوار شديد وفي حاله ليا وبعد لحظه نظرت لسام ولالت

  كيؾ وصلنا الي هنا 

 فمال سام 

 انتملنا انتمال اني 

 ماذا يحدث اشعر بدورا شديد 

 انه تأثير بسيط من االنتمال وسوؾ يزول بعد لليل واالن اهتمي بيوسؾ جيدا 

وانت الي اين سوؾ تذهب _   

سوؾ اعود الي المملكه حتي استعد للرحله _   

ولؾ سام وتمتم بكالم ؼير مفهوم وبعد لحظه ظهر عشرون نفرا من الجن لم يراهم احد 

 سوي سام وهمس لابال لهم 
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انتم خير اجناد المملكه عشره منكم في حراسة ياسمينا والدفاع عنها حتي الموت والبالي _ 

 في حراسة يوسؾ والدفاع عنه حتي الموت وتبلؽوني بكل التطورات كل يوم 

اتجهت الحراسة نحو ياسمينا ويوسؾ ثم الترب االطباء والتمريض نحو يوسؾ وحملوه 

علي حماله المستشفي واتجه به نحو ؼرفة الطوارئ وبعد توليع الكشؾ عليه اتجه احد 

 االطباء نحو سام ولال له 

انه يعاني من حاله انهيار عصبي حاد وسوؾ يسترد عافيته خالل ايام لكن ارؼب في _ 

 تسجيل بعض البيانات والرلم التأميني الخاص به 

 فمالت ياسمينا 

 سوؾ اذهب معن يادكتور 

 ونظرت نحو سام ولالت في حيره 

لماذا جأت ؟_   

لم ارؼب في حدوث اي شا من هذا لكنن انت كنتي علي اصرار شديد في معرفة الحميمة _   

 فنظرت له في اسا ولالت 

نعم معن حك عندما للت ان معرفه الحميمة سوؾ تجعلنا نخسر بعضنا البعض واالن اذهب _ 

 وانا سوؾ اعتني بيوسؾ 

لمد وضعت حماية وحراسة لكي وليوسؾ ولن يستطيع اي منكم التواصل معها لكن انا _ 

 سوؾ اكون علي علم بكل شا عنن انت وهو 

اتمني ان ينتهي هذا سريعا  فأنا ارؼب في ان اعيش حياه طبيعية كما اتمني ان ال تعود _ 

 لزيارتي مره اخري 

هل انتهي كل شي بننا _   

نعم فانا انسانه طبيعة وال ارؼب في الزواج من مسخ _   

 اشتعل سام ؼضبا ولال 

وهذا لدري ولن اتخلي عن لدري ومملكتي مهما حدث _   
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داخل ؼرفة نوم سام بالمصر الملكي بالمملكه الشرلية ظهر سام فجأه من العدم واتجه نحو 

النافذه واطال النظر منها نحو الحديمة وعلي وجهه مالمح الؽضب الشديد ثم صرخ صرخه 

لويه اهتز علي اثرها ارجاء المصر كله وخرج من صدره ضوء اسود شديد السواد اشتعلت 

الؽرفه كلها نار علي اثر الضوء االسود واحترلت الؽرفه كلها ثم رفع يده يشير نحو اثاث 

الؽرفة المشتعل وهو يتمتم بكالم ؼير مفهوم فيتحول االثاث الي رماد وبعد لحظات انطفأت 

 النيران من حوله ودخل فورتيان وجينا وبعض الحراس الؽرفة فمال فورتيان له 

 ما حل بن ياسام ؟ ماذا حدث؟

 فصاح سام لابال 

 اخرجو جميعا من هنا واال امرت بمتلكم اخرجو جميعا 

 فمالت جينا 

 اهداء ياسام ولل ماذا حدث 

 فمال لها بؽضب شديد 

اخرسي ايتها المراءه المجذوبه انا اسمي جالله الملن سام االصفاني ويجب عليكي ان _ 

 تتأدبي حينما تتحدثي معي 

 فألتربت جينا منه وصفعتة علي وجهه بموه ولالت له بعنؾ 

تأدب يافتي حينما تتحدث مع امن _   

 فنظر لها وانهمرت الدموع من عينيه ولال لها 

 انا ملن ام مسخ ؟

 فنظرت له وهداءت ثم لالت لفورتيان 

 بعد اذنن يافورتيان اعيد لنا ترتيب الؽرفة كما كانت 

فأشار فورتيان نحو الؽرفه بيده وبداء اثر الحريك يتالشا تدريجيا ثم عاد كل شا الي وضعه 

 االول داخل الؽرفة فاتجه سام وجلس علي طرؾ الفراش فنظرت جينا نحو فورتيان ولالت 

 شكرا لن يافورتيان ان جالله الملن سوؾ يكون علي استعداد خالل دلابك للرحله 
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انصرؾ فورتيان وخرج من الؽرفة واؼلك الباب خلفة فنظرت جينا نحو سام والتربت منه 

 ولمست شعره في رلة وحنان ولالت له 

عندما كنت صؽيرا في سن الخامسة كنت كثير الؽضب وعندما تؽضب تموم بتكسير جميع _ 

االلعاب والؽرفة وكنت احاول تهدبتن بشتي الطرق وفي في احد المرات نفذ صبري فصفعتن 

 علي وجهن ومن حنيها وانا السمت ان ال اصفعن مره اخري 

 فنظر لها سام وبكا بكاء حار والمي رأسه علي كتؾ جينا التي ضمته الي صدرها ولال لها 

ما هي حميمتي يا امي هل انا ملن ام مسخ ؟ كيؾ يراني الناس _   

 فنظرت له جينا ولالت 

من المؤكد انن اخبرت ياسمينا بحميمتن الن فورتيان كان يبحث عنن في المصر منذ الفجر _ 

ولم يجدن وعندما سألني عنن تأكت انن سوؾ تذهب لرؤيتها لكن لم اتولع ان تخبرها 

 بالحميمة 

هي من اصرت علي معرفة الحميمه _   

النساء يافتي لهم من االلعيب الكثير حتي الشياطين انفسهم يتعجبون من حيل ودهاء _ 

النساء فكان يجب علين ان ال تنصاع خلؾ رؼبتها لنها رؼبه كاذبه بدافع الفضول وليس 

اكثر وكان يجب علين ان تفهم انها ؼير مؤهلة لسماع المصة او تصديك اي شا منها النها 

 ببساطه بشريه وما تموله انت يتنافي مع معتمضات البشر ولم يستوعبه اي بشري عادي 

لكنها لالت لي اني مسخ_   

انها في حاله ذبذبه واهتزاز نفسي وحاله من عدم االستمرار وتفكيرها مشتت وؼير _ 

مستمر وعملها لم يستوعب ما للته لها اذا تركتها تهداء سوؾ تري االمور بوضوح وسوؾ 

تعيد النظر في الموضوع ومن المؤكد ان المرار الذي سوؾ تتخذه ياسمينا سوؾ يكون في 

 صالحن انت وهي 

من لم يضعني تاج علي رأسة لم اضعة حذاء في لدمي ومن االن لم افكر فيها ثانيا _ 

 وسوؾ اصب كل ؼضبي في الحرب وسوؾ استرد المملكه كلها 

 فأبتسمت جينا ولالت له 

توجيه حاله الؽضب الي الحرب افضل بكثير من حاله االنكسار _   
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 فمال سام 

انا ملن مش مشخ والملون ال ينكسرون مهما حدث _   

هذا ابني الذي اعرفة جيدا واالن ارتدي درعن وسوؾ انتظرن في الساحة _   

خرجت جينا من الؽرفة وبداء سام في ارتدائ الدرع االحمر والبنطال االسود ثم ارتدي 

الدروع علي سالة وفخديه ورتدي خوذه محارب علي رأسه وخرج من الؽرفة الي الساحة 

 االماميه ليجد ثالثه االؾ مماتل وعلي رأسهم فورتيان وساوس وسيال وبؽدادي فمال سام 

صابح الخير علي الجميع _   

 فمال ساوس بعد ان رد الجميع التحية 

انا سوؾ اذهب في رحله الي جميع زعماء المبال احدثهم واحثهم علي االتحاد حتي تعود من 

 رحلتن ومعن المالده 

 فمال سام 

وسوؾ يذهب معي سيال وفورتيان وثالثه االؾ مماتل اما بؽددي سوؾ ينتظر هنا ويموم 

 بتدريب الجيش جيدا واالستعداد للمعركه 

فنظر له الجميع ثم اخذ سام نفسا عميما واتجه نحو الساحة الكبيره ورسم علي االرض طلسم 

ال يعرفه احد من الحاضرين ثم بداء في لول شا بصوت خافت وبعد لحظه ظهرت بوابه من 

 الثلج تشبه الجدار ثم لال 

 اعبر يا فورتيان انت والجنود اوال وانا وسيال سوؾ نعبر في النهاية 

وبعد ان عبر الجنود حتي اخر جندي نظر سام نحو جينا واشار لها بيده وابتسم نصؾ 

ابتسامه وكان في عينيه ؼضب شديد يحرق مملكه بأكملها ثم عبر هو وسيال وانؽلمت البوابه 

 خلفة 
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 الفصل الثاني 

 جبل الظالم  

ظالم دامس وارض صخريه يتحسسها سام من تحتة ويتسرب الي انفه رابحة الثلج ويشعر 

ببعض الثلج الصؽير يتسالط علي وجهه فأشعل يده بالون االحمر الماني وخرج نور لوي 

لينير المكان وفعل جميع الجنود مثله واصبح المكان كله مضاء بأيديهم فنظر سام حوله جيدا 

وجد طريك ضيك يربط بين جبلين ومن حوله اشجار جافة والثلج يؽطي المكان بأكمله ورياح 

 ثلجية عنيفة تهب عليهم فنظر نحو فورتيان ولال 

الم تشرق الشمس علي هذه االرض ؟_   

 فمال فورتيان 

 نحن في جبل الظالم 

 فمالت سيال 

نعم لم يأتي االسم من الفراغ _   

 فمال فورتيان 

 يجب ان نعبر الممر الضيك حتي نصل الي ارض الهالن ومنها الي بحر الظلومات ثم 

 فماطعة سام ضاحكا ولال 

 ثم ماذا يافورتيان ان االسامي التي نطمت بها تكفي لهالكنا جميعا 

 فضحن فورتيان ولال 

تذكر ياموالي انني للت لن ونحن في الحصن االخير ان الرحله محفوفة بالمخاطر وشديده _ 

 الصعوبه 

 فمال سام 

 نعم 

 فنظرت سيال له ولالت في تهكم وسخرية 
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 الم يجد جدن مكان اكثر شرا من هذا الخفاء المالده 

 فمال فورتيان 

انه المكان الوحيد االمن ولكن وصلت لي انباء ان احد اتباع نوان استطاع عبور كل هذه 

 المخاطر ووصل الي المالده 

 فمال سام 

 من اين جأت بهذه المعلومات 

 فمال فورتيان علي الفور 

ان هومان من اخلص اتباعنا وهو من رجال نوان ويمدنا بكل االخبار _   

 فمالت سيال 

اذا استطاع احد اتباع نوان اختران كل هذه الصعاب في جبل الظالم فمن المؤكد ان جالله 

 الملن سام سوؾ يعبر بكل سهوله فالدماء الملكيه تجري في عرولة 

 فمال فورتيان 

 وتجري في عرولي انا ايضا ياسيال 

بداء الجيش الصؽير المكون من ثالث االؾ مماتل في عبور الممر الضيك والرياح تضرب 

وجه الجنود وعبر سام بعد ان عبر الجنود جميعا وبعد لحظات وجد نفسة هو وجنوده يمؾ 

بين سلسلة جبلية مظلمه بل شديده الظلمه والثلج يتسالط عليهم بشده وبؽزاره شديده 

 واصبح الجو شديد البروده فمال سام 

 ان الجو يزداد بروده هنا ان لم نعبر سريعا سوؾ نموت من البرد 

 فنظرت له سيال لابله

 اشعر بتحركات وسط الظالم هنان 

واشارت سيال نحو نهاية الطريك فنظر سام امامه وحدق جيد في الظالم وبداء يري خياالت 

 تتحرن وسط الظالم فمال 
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من المؤكد انهم اتباع نوان في محاوله اعالتي للحصول علي المالده حتي ال استطيع 

 الحصول علي التعزيزات 

 فمال فورتيان في همس 

 ال انهم جنود ارض الهالن 

بداء يظهر جنود يرتدون السواد فنظر سام حوله فوجد الجبال تحيط به من كل جانب وال 

 مهرب اال مواجه جنود ارض الهالن فمال بأعلي صوته 

 فاليتخذ الجنود تشكيل النجمه 

فبدابت الجنود في اتخاذ التشكيل وبعد دليمة اصبح الجنود علي استعداد للمعركه والجميع 

 شاهرا سيفة فمال سام 

 فورتيان سوؾ تكون لابد الميمنه وانتي ياسيال سوؾ تكوني لابد الميسره وانا لابد الملب 

 ولم يهجم احد لبل ان اشهر سيفي 

بدابت االرض تهتز من اسفلهم هزه عنيفة ولويه ثم تولفت الرياح تمام وساد صمت رهيب 

 ولال سام متسابال سيال 

اي لوه سوؾ نواجهها هنا انهم الوي من الجان _   

 فمالت سيال 

 انهم عشابر الجان المنبوذه من العالم السفلي ولها لوه العفاريت 

 فمال سام متسابال وهو ينظر نحو جنوده التي تمؾ خلفة علي اهبة االستعداد للمعركه 

العفاريت الوي من الجان ؟_     

 فمالت سيال 

العفاريت الوي من الجان والمارده النهم يمتلكن علم نبي هللا سليمان ولكنهم في عزله عنا _ 

وال يتدخلون في اي شا اما جنود ارض الهالن فهم عشابر العفاريت المنبوذه والمنفية هنا 

 بسبب تدخلهم في شؤن الجان او االنس ولهم لدرات ال لبل لنا بها 
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نظر سام امامه جيدا ووجد بعض التحركات في الظالم وان جيش ارض الهالن الترب منهم 

وكان لوامه اكثر من الؾ جندي فأشهر سام سيفة وتمدم بسرعة رهيبة وخلفة جنوده تركض 

خلؾ ملكهم بسرعة رهيبة وعلي اليمين كان فورتيان يمود جناح الميمنة ويتمدم في خطوات 

سريعة وعلي اليسار كانت سيال تتمدم بجيش الميسره بسرعة ال تمل عن سرعة سام او 

 فورتيان وبعد الل من دليمة اشتبن سام بسيفة مع جنود ارض الهالن وهو يصيح لابال

 انا سام االصفاني 

ويضرب بسيفة يمينا ويسارا وكانت الجنود خلفة تضرب بكل لوه وجنود ارض الهالن 

تتحرن بسرعة الريح ووتصدا كل الضربات وبعد لحظات استطاع سيؾ سام ان يخترق جسد 

احد الجنود لكن سام تفاجا ان جسد الجندي مثل الدخان الن سيؾ سام عبر من خالله دون 

ان يجرحه وكأن سام يضرب كتله من الدخان االسود فولؾ مشدوه يحملك في الجنود من 

حوله وهو يراهم يسمطون مثل النمل فأشتد ؼضبة وصرخ بأعلي صوته يحث الجنود علي 

 المتال ويمول 

دافعو عن انفسكم وارواحكم ايها االبطال فانتم خير جنود المملكه ثم نظر يمينا فوجد جنود 

ارض الهالن توؼالت في صفوؾ جيش الميمنه واصبح فورتيان محاصرا هو وجنوده من 

 لبل جنود ارض الهالن 

امر سام بعض الجنود بالتحرن معة نحو اليمين من اجل تعزيز فورتيان ورجاله لبل ان 

ينهزم ويختل جيش سام ويجد نفسة محاصر من اليمين بجنود ارض الهالن ولنجده عمه 

 فورتيان ولال للجنود 

 لاتلو بكل شراسة ولوه ال تستسلمو ابدا

وتحرن ومعة عدد لليل من الجند نحو الميمنه وعندما الترب من فورتيان ظل يبارز معه 

جنب الي جنب ويتلمي اشد الضربات علي درعة وفي كل مره سيفة او سيؾ فورتيان يخترق 

جسد احد جنود ارض الهالن يخرج السيؾ بال اي جرح وكأنهم يضربون دخان اسود فمال 

 فورتيان لسام 

 سوؾ نسمط عما لريب لن نستطيع هزيمتهم انهم عفاريت السيوؾ ال تجدي معهم نفعا 

نظر سام نحو فورتيان ووجد جسده كله جروح والعشرات من الجنود تسمط من حوله ثم 

سمع صوت صرخة لويه تأتي من الميسره فعرؾ انها سيال  فتحرن نحوه بكل لوه وسرعة 
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وهو يبارز بسيفة ويلمي كرات ناريه من يده نحو العفاريت دون جدوي وكأنه يلمي كرات 

ناريه في وجه كتل من الدخان ووصل الي سيال فوجدها تبارز بموه وشراسة ؼير عادية 

 فمالت 

ما الذي اتي بن الي هنا اذهب لنجده فورتيان ان الميمنه ستنهار _   

سمعت صراخ يأتي من عندن وتخيلت انهم اخترلو الميسره _   

نحن نماتل بشراسة انها خدعو من العفاريت حتي تترن فورتيان وحده اذهب االن _   

فنظر سام نحو الميمنه في ؼضب فوجد فورتيان محاصر وحده وجناح الممينه بأكمله لتلي 

وجرحي فنفخ سام في يده ولراء بداخلها طلسم ثم فتح يده امام وجه العفاريت فظهر امامه 

جدار ضخم يفصل بين جيش سام وجيش العفاريت او جيش ارض الهالن وهداء الجميع 

وولؾ جنود سام ينظرون نحو الحابط الضخم واتجه سام نحو فورتيان فوجده علي االرض 

 في حاله اعياء شديد وبالي العفاريت التي كانت تحاصره تمؾ امامه مثل التماثيل 

 فمال فورتيان لسام فور وصوله 

 ماذا حدث 

 فمال سام 

 انها تعويذه التلجيم لكنها لن تستمر 

واخرج سام خنجر صؽير من يد وجرح يده ورسم علي االرض دابره وبداخلها نجمه سداسية 

الشكل وبداخل كل ضلع من النجمه كتب حرؾ من الحروؾ الالتيني ثم تمتم بكالم ؼير 

مفهوم ثم اشتعل الرسم كله بنار وبعد لحظات هدابت النار وتحررالعفاريت المتجمده ودخلو 

 جميعا في الدابره ثم البلت سيال علي سام ولالت 

 ماذا تفعل 

 فمال سام 

 ان هذا الجدار مطلسم لن يستطيع العفاريت اخترالة او هدمه وكلما التربو منه ضعفت لواهم 

 اما هذا الرسم فهو طلسم استدعاء وسجن العفاريت 
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ثم تحرن نحو العفاريت المحبوسه في الدابره وهي تصرخ وتأن وتهتز بشده وتحاول 

 الخروج من الدابره لكن دون جدوي فمال سام لهم 

 انتم سجنابي االن واستطيع ان اعذبكم كيفما اشاء 

 فمال احد العفاريت 

 انا لم اري انسي يمتلن تلن المدره السحريه من لبل سوي عبد الجبار بن زر 

 فمال سام 

 انا سام االصفاني 

 فمال العفريت 

لن تعبر من هنا ابدا ولن تحصل علي المالده ابدا فهذه هي مهمتنا ان نمطع الطريك علي اي 

 احد يمر من هنا 

 فمال سام 

 لكن هنان من عبر من هنا من رجال نوان اليس كذالن 

 فمال العفريت 

 لن يمر احد من هنا ابدا 

كاذب ماكر _   

ورفع يده وخرج منها ضوء اسود بعد ان اضبك عليها جيدا وتمتم بداخلها وبداء العفريت 

 يصرخ من شده االلم ويمول

اني احترق ارحمني ارحمني _   

 فرفع سام يده ولال له 

 اذا يجب علين ان تتحدث وتمول كيؾ نتؽلب علي جيش ارض الهالن 

 فمال العفريت 

 ال توجد لوه علي االرض تستطيع التؽلب علي جيش ارض الهالن 
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فضم سام يده وتمت بداخلها بكالم ؼير مفهوم ثم وجه يده نحو العفريت وخرج منها ضوء 

 اسود اللون صرخ العفريت علي اثر الضوء صرخه لويه وكأن ؼظام اسالفة تتفتت 

 ثم لال سام 

 ارحم نفسن من العذاب وتكلم ولل لنا كيؾ نتؽلب علي جيش ارض الهالن 

 ثم تولؾ سام عن تعذيب العفريت 

 فنظر له ولال 

 من انت ايها البشري 

 فمال سام 

 انا سام االصفاني 

 فضحن العفريت ولال

...... المسخ   

فؽضب سام ؼضب شديد وفتح يده امام العفريت وظل يعذبه لرابة النصؾ ساعة كامله ثم 

 رفع يده عنه بعد ان شعر بالتعب ولال العفريت له 

تستطيع ان تستمر في تعذيبي طوال اليوم ولن اتكلم ولكنن سوؾ تتعب وتنهار في النهاية 

 فأنت مجرد بشري 

 فمال سام 

 ولن تخرج انت من سجنن هذا اال بعد ان تتكالم 

 ثم نظر نحو سيال وفورتيان ولال 

 هل انتم بخير 

 فمال فورتيان نعم بخير 

 ولالت سيال 

 لكن الجيش مات نصفه تمريبا 
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 فمال سام كم عدد الجرحي والمتال 

 فمال سيال 

 المتلي الؾ وخمسمابه لتيل والجرحي ال يوجد 

 فنظر سام حوله ثم لال 

خسرنا نصؾ لوتنا في المواجهه االولي ولن استطيع ازاله هذا الجدار لبل معرفة كيؾ 

 نتؽلب عليهم 

 فمال فورتيان 

 التؽلب علي العفاريت عن طريك المارده فمط 

 فنظر سام له ولال كيؾ 

 فمال فورتيان 

 المارد فمط هو من يستطيع ان يتؽلب علي العفاريت 

 فمالت سيال 

 ليس كل المارده فهنان مارده نصل سيوفها ال يمتل العفاريت 

 فمال سام 

 اذا اذهبو انتم واستريحو وانا سوؾ اتستكمل تعذيب العفاريت حتي اعرؾ منهم السر 

 فمالت سيال 

 سوؾ اعطي الجنود امر باالستراحة واعود لن

 فمال سام لفورتيان 

 وانت يافورتيان الم ترؼب في االستراحه لليال 

 فنظر له فورتيان ولال 

 انا اصبحت بكامل عافيتي االن 
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 تمدم سام نحو العفاريت ولال 

 عندي من االلعيب الكثير والكثير ولن اترن احد منكم حتي تتكلم 

 فضحن العفريت ولال اريني ماعندن ايها المخنث 

 سم ثم الترب من االرض ووضع 10فأخرج سام من درعة مسامار كبير يتجاوز طوله 

 المسمار جانبا ولال لفورتيان

الريشة والمكحلة _   

 فطار فورتيان وبعد لحظات عاد ومعه ريشه للكتابه ودوايه حبر احمر ولدمهما لسام 

 وبداء سام في كتابة بعض الحروؾ علي المسمار 

 فمال فورتيان في همس 

 تعويذه التمذيك 

 فنظر له سام ولال 

 نعم سوؾ اجعل جسده يتمزق 

 فمال العفريت وهو يصرخ 

 ال ال ال اني ؼبي لمد نسيت انن بشري وتستطيع تنفيذ سحر البشر علينا ال ال 

 فمال سام له 

 اذا تحدث ولل كيؾ اتؽلب علي العفاريت 

 فمال العفريت 

 لن استطيع ان اتكلم لبل ان تعطيني الحمايه واالمان 

 فمال سام 

 لن الحمايه واالمان 

 فمال العفريت 
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هنان ثالث لاده للجيش ولكل لابد اسم يخشاه من اسماء هللا الحسني يتم تحويل االسم الي 

 االرلام وتمسم عليه به وتأمره بأن يتنحي هو وجنوده وان لم يفعل تستطيع ان تحرلة 

 فضحن سام بشده ولال 

اعلم انن ماكر وان هنان طريمة اخري لكنن للت هذه الطريمة ظنا منن اني ؼير مسلم لكن 

 انت مخطيء ياعزيزي فأنا مسلم واالن لل علي االسماء االن 

بداء سام في كتابة االحرؾ واالرلام لكل اسم من اسماء هللا الحسني علي لماش من الكتان 

احضره له فورتيان ثم بداء ينطك االحرؾ واالرلام معا وبعد لحظات حضر امامه الثالث لاده 

 امامه مميدين بسالسل من النار وفي الدامهم سالسل من النار ولال سام لهم 

يجب ان يتنحي جيش ارض الهالن جانيا واال احرلتكم جميعا وانا ولاده جيشي وما تبمي من 

 الجيش في امان حتي نعود مره اخري وهذا هو االتفاق 

 فمال احد الماده 

 اتفمنا سوؾ اتنحي انا وجنودي ولن نأذين ابدا 

 فمال سام اذا انطك بالمسم 

 فمال لابد العفاريت 

السم بالحي الذي له ملن السموات واالرض وعلم كل شا ان اتنحي جانبا حتي تعود انت 

 وجنودن 

 وبعد ان انتهي العفريت من لراءه المسم انحلت الميود من يده وركع تحت لدم سام ولال له 

 انت ملن عظيم ولن لدرات خارلة وكادت تزهك روحي وانت تؽلبت علي 

 فمال سام 

 ال ان هللا هو الذي تؽلب علين اما انا فعبد هللا 

 لكنن انت بموتن الجباره تؽلبت علي 

 ان هللا بأسمابه العظيمه هو من تؽلب علين وال تلعب معي هذه اللعبة مره اخري 

 اي لعبه 
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لعبة الكبرياء والعظمه فأنت ترؼب في ان افتخر بنفسي امامن حتي الع في فخ الكبرياء 

 واتخيل انني انا من تؽلب علين 

 فمال العفريت 

 وهذه هي الحميمة انت تؽلبت علي 

 للت لن ان هللا هو من تؽلب علين وانن انت عبد عند هللا ولن تسطيع الهروب من يدي هللا 

اما انا اذا تخيلت اني تؽلبت علين فموه الطلسم تذهب الن لوه الطلسم في االيمان بأن هللا 

 لادر علي كل شا واالن تنحي جانبا 

وبداء سام في اجبار بالي الماده في لراءه المسم وبعد االنتهاء وفن الميود منهم ولؾ سام 

امام الحابط ورفع يده امام الجدار وتمتم بكالم ؼير مفهوم واختفي الجدار مره اخري وعبر 

سام وما تبمي معه من جنود في امان وكان جنود ارض الهالن ينظرون نحوه في حسره بعد 

 ان هزمهم وكسرهم 
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 الفصل الثالث

 بحر الظلومات 

انمضي اكثر من نصؾ اليوم وسام وجيشة يمطع وادي خالي تماما من اي شا سوي 

الصخور وبعض الحصا علي االرض الصلبة في طريمة الي بحر الظلومات ثم تولؾ عندما 

سمع صوت مياه وامواج خفيفة وامر الجنود بالتولؾ ثم تمدم عده خطوات الي االمام وخلفة 

 سيال وفورتيان وولؾ امام شاطا بحر الظلومات ولال لسيال 

 انها بحر هاديا ميت 

 فمالت سيال 

 ال تحكم علي االشياء من مظهرها ففيه يختفي العجابب 

 ولال سام لكن كيؾ سنعبر البحر 

 فمال فورتيان 

 سوؾ يرسل البحر االن الموارب علي عدد الركاب فهو بحر حي يسمع ويرا 

 فنظر له سام ولال 

 كيؾ يسمع ويرا 

 فمال فورتيان 

 له خدام من الجان اشداء والوياء ويحميه بعض المخلولات 

وبعدلحظات بداء يظهر امام سام خمسة عشر لارب ضخم من العظام البشرية وعلي رأس 

ساريه المارب جماجم بشرية باللون االسود وعلي كل لارب خمسة عشر لنديل مربع الشكل 

ينير بالشمع االسود وعلي المناديل خيوط عنكبوت كبيره اما المياه فكانت سوداء بلون 

 البترول االسود 

لفز سام في المارب االول ومعه فورتيان وسيال ثم ركب معة عدد كبير من الجنود وبالي 

الجند ركب بالي الموارب وبعد ان تأكد سام من ان كل جنوده داخل الموارب اعطي امر الي 

 فورتيان بأن تتحرن الموارب فأتجه فورتيان نحو الجنود ولال 
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 علي جميع الجنود التجديؾ االن وفرد الشراع 

بداء الجنود في اتخاذ اماكنهنم علي جانبي المارب العمالق فكانت المجاديؾ علي اليمين 

 واليسار وبعد ان جلس الجنود ومسن كل جندي مجدافة لال فورتيان 

 فالنبداء السير االن 

وبداء الجنود في التجديؾ نحو االمام وبالي المراكب خلؾ المركب الملكي بعد ان ركبه سام 

 اصبح المركب الملكي واتجه بعض الجنود نحو ساريه المركب ورفعو الشراع االسود 

 وتحرن سام نحو ممدمه المركب وولؾ ينظر اللي االمام وبجواره سيال وفورتيان فمال سام 

 متي نصل الي المالده 

 فمال فورتيان 

اذا عبرنا بسالم بحر الظلومات سوؾ نصل ؼدا وبعدها  نمطع وادي الموتي في نصؾ يوم 

وحينها سوؾ نكون امام كهؾ االصفاني وهنا يجب ان تدخل وحدن الكهؾ وتحصل علي 

 المالده 

 فنظر له سام ولال 

 الم يشعر احدكم بالجوع 

 فمالت سيال 

 احضرت معي بعض الطعام 

 فنظر لها سام ولال 

 لن تنسي اي شا يا سيال ولهذا انا احبن 

 ابتسمت سيال ولالت 

 تحت امر موالي المعظم 

اتجه سام الي الطابك السفلي من المركب وفتح الباب الخشبي الصؽير المزين بجماجم 

االطفال وهبط الدرج الخشبي الذي يصدر عنه صرير مزعج ووجد نفسه داخل ممر ضيك 
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وعلي الجدران الخشبة احد عشر لنديل مستدير ينير الممر وعلي جانبي الممر عده ؼرؾ 

 علي اليمين واليسار فمال فورتيان 

 عاده ما تكون ؼرفة الطعام هي اول ؼرفة علي اليسار 

فتمدم سام وفتح باب الؽرفة ودلؾ بداخلها فأشتعلت لناديل الؽرفة من تلماء نفسها فكانت 

ؼرفه صؽيرة بعض الشا يتوسطها منضده مربعة الشكل خشبية وحولها اربعه كراسي 

خشبية وعلي الجدران احد عشر لنديل مستدير ينير الؽرفة وفي صدر الؽرفة مكتب ضخم 

علية بعض الخرابط واالوراق فتمدم سام نحو االوراق وفتحها لكنها كانت بيضاء ال يوجد بها 

اي شيا فترن االوراق من يده واتجه نحو المنضده وجلس علي رأس المابده وبجواره سيال 

 وفورتيان بعد ان وضعت سيال دين شهي وبعض االرز والعصابر والخبز ولالت 

 تفضل ياموالي 

 فنظر لها سام ولال 

 اتعلمين ياسيال اني اشتاق الي ايام الحصن االخير 

 فمالت له في تعجب 

 لماذا ياموالي 

 فمال سام 

 النن كنتي تمولين لي ياسم دون اي الماب وكنت اشعر ننا اسره واحده 

 فمال فورتيان 

 اذا كانت هذه رؼبتن فسنرفع عنن اللمب 

 فمال سام 

 اتمني هذا من كل للبي فأنا اكره حياه الملون والتكلؾ 

 فنظرت له سيال ولالت 

 ابان كان يكره حياه الملون والتكلؾ هو ايضا واالن فالنأكل ياسام 
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وبعد ان انهي سام طعامه ورشؾ المليل من كوب العصير شعر بهزه في المارب ثم اشتدت 

 الهزه واصبح المارب يتمايل يميا ويسار فمال فورتيان 

 من المؤكد انها امواج 

 لكن بعد ان سمع صوت صراخ الجنود واصوات عالية 

اتجه فورتيان وسيال وسام نحو السطح ليجد ثعبان كبير في حجم برج ايفيل يلتهم الجنود 

ولتؾ حول المركب يعتصرها وله لرن كبير وسط رأسه وبعض الجنود تبارز الثعبان 

والبعض االخر يلمي عليه كرات ناريه والبعض يختفي من امامه ويظهر له علي جوانب 

المارب ويطعنوه بسيوفهم واحد الجنود كان يتدلي نص جسده السفلي من فم الثعبان ونصفه 

الثاني بداخل فمه ثم رفع الثعبان راسه الي االعلي حتي يستطيع بلع الجندي فاشتبن فورتيان 

وسيال في لتال عنيؾ مع الثعبان وبعد لحظات تحوالت سيال الي طابر عمالق يشبه طابر 

الرخ يطير فوق رأس الثعبان ويضربه بمخالبة في رأسه فنفذ الثعبان نار من فمه نحو سيال 

فطارت بعيدا عن النار ثم نفث الثعبان نار في الجنود علي المارب احترق علي اثارها العديد 

من الجنود وفي لحظه سمط سام من اعلي ساريه المركب شاهرا سيفة نحو رأس الثعبان 

وفصل رأس الثعبان عن جسده وعادت سيال الي شكلها الطبيعي مره اخري بعد ان هبطت 

 علي سطح المركب 

اسطؾ الجنود علي ظهر المركب بعد ان ارتفعت االمواج وخرج من الماء خمسة عشر ثعبانا 

في حجم برج ايفيل لهم لرن وحيد وسط رأسهم في طول مبني عشره ادوار والتفت الثعابين 

حول المراكب واعتصرتها وتحطمت المراكب وؼرلت عدا ثالث مراكب من بينهم المركب 

الملكي واشتبن الجنود مع الثعابين وظل الطعن والضرب لرابة النصؾ ساعة والجنود تلمي 

كرات من النار علي الثعابين وتحولت سيال الي طابر رخ عمالق وظلت تطير فوق رأس 

الثعابين وتزرع مخالبها في عين الثعبان حتي نجحت في تصفيه عين الثعبان ثم تفاجأت 

بتنين عمالق ينفث نار نحو الثعبان فحوله الي رماد في ثواني معدوده فنظرت نحو المركب 

فوجدت فورتيان شاهرا سيفة يبارز احد الثعابين بكل شجاعة فتأكدت ان التنين هو سام 

وطارت بجوار سام نحو المارب الثاني المحاصر من اربعة ثعابين يمتلون الجنود البواسل 

الذين يضربون كرات ناريه في وجه الثعابين دون جدوي فكانت الثعابين تهرب من الكرات 

الناريه بسرعة وخفة ورشالة فألترب التنين من احد الثعابين ونفث نار نحوه فأحرلة في 

الحال وسمط في لاع البحر والتفت سيال حول بالي الثعابين تضرب بمخالبها بموه ثم زرعت 

مخالبها في رأس احد الثعابين وتفاجأت للمره الثانيه بطابر رخ اخر يزرع مخالبه في جسد 
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الثعابن فتأكدت انه فورتيان وبدابت سيال في شد الثعابن في اتجاه معاكس التجاه فورتيان 

حتي تمزق جسد الثعبان الي نصفين وسمط في البحر وعلي مسافة ؼير بعيده الحظ فورتيان 

ان التنين يحمل في مخالبه اثنان من الثعابين العماللة يطير بهم بعيدا ويمزلهم اشالء 

بأسنانه ومخالبة ويلميهم بعيدا في ماء البحر وتفاجأ فورتيان بنار شديده تعبر بجواره كادت 

ان تحرلة حينما هرب منها في اخر لحظه ثم نظر يمينا نحو مصدر النار فوجد الثعابين 

المتبمية تعتصر احد المراكب وتحطمها بعد ان التفت حولها وتؽرلها في لاع البحر وطار 

فورتيان بألصي سرعة في نجده الجنود وتعلمت الجنود في طابر الرخ وطار بهم بعيدا ثم 

الماهم علي سطح المركب الملكي وحاول ان يعود لنجده بالي الجنود من الؽرق لكن بعد 

فوات االوان فأشتبن مع عدد كبير من الثعابين بمخالبة ومنماره وفمع عين ثالث ثعابين 

وحاول احد الثاعابين المتبمة الماء نار علي فورتيان لكنه هرب منها واصتدمت بالثعابين 

العمياء واحترلت وتحولت السماء الي كتله من النار حينما نفخ التنين ناره في اتجاه بعض 

السماء وتسالطت كرات ناريه فوق راس الثعابين احرلتهم جميعا وهدء البحر مره اخر وعاد 

 الي حالته االولي 

عاد سام الي صورته البشريه وكذلن فورتيان وسيال وولؾ الجميع علي سطح المركب 

 ينظرون حولهم في دهشة فمال سام 

 احصي ياسيال عدد الجنود 

 فمالت سيال 

 امر موالي المعظم 

 واتجهت سيال نحو الجند ونظر فورتيان نحو سام ولال له 

 انه شرؾ عظيم ان الاتل بجانبن يا موالي المعظم 

 فأبتسم سام ولال 

 بل الشرؾ لي ان الاتل بجوار عمي واعظم مماتل في المملكه 

 عادت سيال بعد لحظات وبعد ان احصت الجنود ولالت 

 لم يتبمي سوي ربعمابه جندي فمط علي ظهر المركب والبالي لمي مصرعه بسبب الثعابين 

 فمال سام 
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 يرحمهم الرحمن برحمته 

 فمال فورتيان 

 ان هجوم الثعابين كان اشد والوي من جنود ارض الهالن 

 فمالت سيال 

 الثعابين اؼرلت المراكب في دلابك ولن يستطيع الجنود الدفاع عن انفسهم 

اتجه سام نحو لمره المياده وخلفة سيال وفورتيان فكانت الممره عباره عن ؼرفة صؽيره 

يتوسطها الدفة وفي االمام وجه من الزجاج يكشؾ البحر من ممدمه المركب وخمسه كراسي 

من الخشب ولنديل صؽير ينير بالشمع فجلس سام علي احد الكراسي وبجواره سيال وجلس 

 فورتيان امام سام ولال له 

الرحله مازالت في البداية وهنان الكثير من الصعاب والمخاطر فكيؾ سنواجهها بربعمابه 

 جندي فمط 

 فمالت سيال 

 انهم اشداء الوياء والجندي بالؾ رجل 

 فمال فورتيان 

الؾ رجل وليس الؾ مخلوق بحري ثم ان هنان وادي الموتي سوؾ نعبره وال ندري ماذا 

 سنواجه في هذا الوادي 

 فمال سام 

معن كل الحك يافورتيان لكن ال حيله امامنا سوي االعتماد علي انفسنا وما تبمي لنا من 

 رجال وان ندعو هللا ان ينجينا من تلن الرحله 

 فسمع سام والجميع صوت طرق عنيؾ علي الباب وبعد لحظه دخل احد الجنود ولال 

 موالي المعظم ان هنان حدث عظيم يجب ان تراه بنفسن 

فتحرن سام وبالي المجموعة الي سطح المركب ونظر نحو االمام فكانت الصاعمة الكبري 

التي صعمت سام  وجعلت للبه يضرب بشده وجحظت عيناه وتدلي فكه السفلي من شده 
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الفزع وتجمد الدم في عرولة وشعر ببرد شديد وكأنه طفل صؽير وانهمرت الدموع من عينيه 

وانهار في بكاء حار ثم جلس المرفصاء علي االرض واخفي وجهه في راحته فنظرت له 

 سيال ولالت له 

 ماذا حدث لن ياموالي تماسن امام الجنود 

 فمال فورتيان 

الضباب هو السبب .... انه الضباب   

كان الضباب كثيؾ وشديد يهجم علي المارب الملكي وكأنه وحش ابيض يجتاح الدنيا ويصدر 

عن تحركات الضباب وسط السكون صوت فحيح يشبه فحيح الثعابين ويتمدم الضباب في 

بطا شديد وكأنه ميت حي يتحرن نحوه حتي يلتهم الجميع وبداء الخوؾ والرعب والشعور 

بالبرد يتسرب الي للب بعض الجنود وبداء الجنود تصاب بحاله من البكاء الحار وكأنهم 

 اطفال فتحرن فورتيان نحو سام ولال له 

سام انت االمل الوحيد المتبمي لدينا ان هذا الضباب هو ضباب الموت عندما يشعر به اي _ 

جني ينهار في رعب وبكاء حار ثم يتبخر لكن انت نصؾ بشري يجب ان تستعين بنصفن 

 البشري للتؽلب عليه وتمود الجنود حتي نعبر 

 نظر سام له وهو يبكي ويرتعش والدموع تنهمر من عينيه ولال 

 ال استطيع ال استطيع اني مرعوب 

فنظر فورتيان نحو الجنود التي بدابت تسمط علي االرض وترتعش رعبا وخوفا ثم نظر نحو 

سيال التي سمطت علي االرض ترتعش وتبكي مثل االطفال ونظر نحو الضباب ثم صفع سام 

 علي وجهه ولال له في ؼضب شديد وبصوت مرتفع جدا 

 يجب ان تستعين بنصفن البشري ياسام واال هلكنا جميعا انا لم استطيع التحمل اكثر من هذا 

فنظر سام له واؼمض عينه وتخيل ياسيمنا ووجهها الجميل وابتسامتها العزبه الرليمة 

وصوتها الذي يشبه تؽريد العصافير ثم ولؾ علي لدميه بعد ان فتح عينه وجسده يرتعش 

بشكل خفيؾ وركض نحو ساري المركب وظل يتسلك الساري وهو يبكي ويرتعش ثم اخرج 

من يده خنجر صؽير ورسم بداخل كؾ يده رسم صؽير ونفخ في كؾ يده ثم اضبك يده جيدا 

وتمتم بكالم ؼير مفهوم وفتح كؾ يده في وجهه الضباب فسمع صوت صراخ وعويل نساء 
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كثيره واطفال وشيوخ التهمهم الضباب ثم تولؾ الضباب عن الحركه وبداء ينمشع علي 

 جانبي البحر تدريجيا حتي اختفي تماما 

هبط سام من اعلي الساري وولؾ وسط الجنود ينظر لهم وهم يرتعشون رعبا وبداء البعض 

يهداء فولع بصره علي سيال التي تجلس المرفصاء وتبكي وفورتيان يجلس علي االرض في 

 حاله اعياء شديده فهو يمتلن لوه تحمل جباره 

الترب سام من سيال ولراء بداخل كؾ يده شا ما ثم مسح علي رأس سيال بيده فعادت الي 

طبيعتها مره اخري وبداء سام في المرور علي الجنود واحد بعد االخر يمسح بيده علي 

 رؤسهم فيعود الي طبيعتة مره اخري

وبداء الجنود في الجلوس في اماكنهم لبدايه التجديؾ وفي لحظه وجد سام احد الجنود يطير 

في السماء ويسمط في البحر وهو يصرخ فنظر حوله ووجد اسمان لها اجنحه واسنان مثل 

اسمان المرش وفي حجم الدولفين وبدون عيون تطير في الهواء تخطؾ الجنود وتلمي بهم 

 في الماء وتمزلهم فصرخ سام ولال في ؼضب 

اللعنة علي بحر الظلومات كل هذا يحدث لجنود من الجن فماذا يحدث اذا كنت مع جنود _ 

 من البشر 

 فمال فورتيان له 

لن يتحمل البشر دليمة واحده في جبل الظالم ان المخلولات تم خلمها لمواجهه الجان فمط _ 

 والتؽلب عليهم 

 فمال سام وهو يتجه نحو ممدمه المركب 

 انا سام االصفاني 

وولؾ فوق اعلي نمطه في المركب وفتح يده وخرج منها ضوئ اخضر ومن صدره ضوء 

 اخضر وفتح فمه علي اخره وخرج منه ضؤء اخضر لوي وبداء يحرق كل االسمان الطابره 

وولفت سيال وسط المركب رافعة يدها الي السماء وتحول جسدها الي نار زرلاء وبدابت 

السحب في السماء تتجمع وبداء برق يظهر في السماء وبعد لحظات بدابت الصواعك تضرب 

البحر وكل االسمان الطابره والجنود كانت تمبض علي المجاديؾ بكل لوه تجدؾ بسرعه 

حتي يستطيعو الخروج من هذا البحر الملعون اما فورتيان فأعتلي ساري المركب ورفع يده 

الي االعلي وبداء يتحول الي كتله صخرية وجسده كله اصبح اشبه بالصخر ثم بداءت رياح 
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لويه وعنيفة تهب عليهم من كل جانب واشتدت الرياح حتي تحولت الي عاصفة شديده تحمل 

المركب وتجعلها تشك طريمها وسط البحر بسرعة رهيبة واصبح الجميع مشؽول بالنجاه 

فسام مازال يمؾ يضرب بصدره ويده نحو االسمان ليمتلها وسيال تصنع البرق لمتل االسمان 

وفورتيان يصنع الرياح من اجل حركه المركب في المياه والجنود علي المجاديؾ تجدؾ بكل 

لوه وسرعة وبعد نصؾ ساعة استطاع سام والرجال المضاء علي االسمان الطابره ووصلت 

المركب الي الشاطا واستطمت المركب بالمرسي الخشبي وهداء الوضع تماما وعاد سام الي 

 حالته االولي بعد ان هداء ولال بأعلي صوته 

اماما الجميع خمسة دلابك راحه ثم تبداء عملية اخالء المركب الي الشاطا وانتي ياسيال 

 احصي عدد المتلي وما تبمي معنا من جنود 

وجلس سام في لمره المياده يلتمط انفاسة بعد الحرب الشرسة التي خاضها ضد مخلولات 

 بحر الظلومات ويحمد هللا علي نجاته هو ورجاله 
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 الفصل الرابع 

 وادي الموتي 

 رشؾ سام المليل من الماء ثم سمع خبط علي باب لمره المياده فأذن للطارق بالدخول 

 فدخل عليه احد الجنود ولال له 

 ان موالي فورتيان يمول لجاللتن ان الركب جاهز للرحيل االن 

فنظر له سام واشار له باالنصراؾ ثم اخذ نفسا عميما وخرج من لمره المياده الي سطح 

السفينه وهو يفكر في االهوال المادمه وهل سينجية هللا ام سيموت في ارض ملعونه ثم هبط 

الساللم  الخشبية من السفينه الي االرض وانؽمست لدمه في ارض طينيه الزجه فنظر نحو 

االرض في تعجب فهو منذا ان وطابت لدمه جبل الظالم واالرض صخرية لكنه لم يهتم كثيرا 

ولم يتولؾ امام طبيعة االرض اكثر من جزء من الثانيه ثم نظر الي االمام ووجد فورتيان 

 وسيال يمؾ كل منهم وخلفه فرلتان من الجنود فتمدم نحو سيال ولال لها 

 كم عدد الجنود المتبمي معنا 

 فمالت سيال بلهجة عسكريه 

 ثالثمابه فارس وتحت ليادتي مابه وخمسون وتحت لياده فورتيان مابه وخمسون 

فنظر سام نحوهم وهو يشعر بالحزن واالسي علي الجنود المفموده ثم نظر حوله يتفحص 

المكان الموحش الذي يشبه الصحراء لكن االرض طينية لزجة ويؽطيها الوحل وهنان عدد ال 

بأس به من الصبار المتناثر في كل مكان هنا وهنان وظالم موحش وهدوء وصمت مرعب 

 وكأنه صمت  االموات 

 تمدم سام عده خطوات من فورتيان ولال له 

 الي اين سنتجه يافورتيان 

 فمال فورتيان بلهجة عسكريه 

 الي الشمال الشرلي ياموالي حسب الخريطه المرسومه في الكتاب الملكي لعابله االصفاني 

 فمال سام 
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 سوؾ اتمدم انا وانت وسيال وبالي الرجال خلفي 

بداء سام في التحرن هو والرجال وكلما تمدم سام عده خطوات وتوؼل الي االمام اكثرازدادت 

االرض لزوجة والوحل يرتفع اكثر واكثر وبعد دليمة من المشي اصبح الوحل يصل الي نص 

ساق سام وبعد لحظه اهتزت االرض بشده فتولؾ سام عن السير واعطي اشاره للجنود 

بالتولؾ وبدابت االرض تنشك ويخرج من باطن االرض هياكل عظميه تحمل سيوؾ لها 

نصل حاد والمع وسام وبالي الجنود ينظرون حولهم والهياكل العظميه تخرج من كل شبر 

من تحت االرض واصبحت تحيط بهم جميعا من جميع االتجاهات وتحول سام الي تنين 

عمالق وطار الي السماء وحلك فوق رؤس الهياكل العظميه ونفث ناره فيهم واحرلهم لكنهم 

كانوا يتحركون والنار مشتعله في اجسادهم فعاد سام الي شكله االول وشهر سيفة وبداء في 

مبارزه الهياكل العظميه واتبعة بالي الجنود واتجهت سيال وجنودها نحو اليسار وفورتيان 

كان يبارز هو وجنوده بجوار سام وبداء الجنود في الطيران بعد ان ظهرت لهم اجنحه 

يحلمون بها فوق رؤس الهياكل العظميه يمتلعون رؤسهم ويزرعون سيوفهم في اجسادهم 

بينما تولؾ سام عن المبارزه وفتح كؾ يده بعد ان تمتم بداخله ببعض الكلمات وخرج من 

يده اكثر من خمسون اسد بالون الفضي لهم زبير يفتت الملوب واشتبكت االسود ذات اللون 

 الفضي مع الهياكل العظميه التي بدابت تسمط مثل الزباب واالسود تفتت عظامهم 

تكاتل عدد كبير من الهياكل العظميه حول سيال وذاق جسدها طعم نسل سيوفهم فتحت كفي 

يدها واخرجت منه نار زرلاء احرلت كل الهياكل العظميه التي تمؾ حولها وتحولت الي رماد 

في الحال ثم اشهرت سيفها وركضت بسرعه نحو احد الهياكل وبضربه واحده التلعت رأسه 

من فوق جسده وسمط الهيكل علي االرض وتحول الي رماد ثم طعنت االخر في صدره وتلمت 

علي درعها عده ضربات مميته من خمسه هياكل عظميه ثم دفعتهم عنها بكل لوه واستدارت 

نحوهم وظلت تطعن فيهم الواحد بعد االخر واصتدم جسها بجسد اخر فألتفت نحو الجسد 

االخر شاهره سيفها وعلي استعداد لطعنه لكنها وجدته فورتيان الذي نظر لها وابتسم ثم لفز 

الي اعلي شاهرا سيفة وزرع سيفة في عنك العزيزه سيال ونفذ السيؾ من الجه االخري 

 وسمطت سيال علي االرض فألترب منها فورتيان ولال لها همسا في اذنيها 

اسؾ ياعزيزتي هذا لدرين لم يكن ممدر لكي ان تأتي معنا الي هذا المكان الملعون _   

 جحظت عين سيال ونظرت له في تعجب وهي تلتمت انفاسها االخيره فنظر لها فورتيان ولال 

لم يكن امامي خيار اخر سوي لتل العزيزه سيال وسوؾ ارسلن الي زوجن الم تشتالي اليه_   
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رفع فورتيان نصل سيفة من عنك سيال وتركها علي االرض تلفظ انفاسها االخيره ثم نظر 

نحو سام فوجده يبارز وسط الساحة وحوله لرابة الخمسين جندي يمومون بحمايته فنظر 

حوله فوجد لرابه العشر هياكل عظميه يتبارزون مع مابه فارس من جنود سام ففتح فمه 

وخرج منه نار حمراء اللون احترق علي اثرها فرسان سام والهياكل العظميه ثم اسرع نحو 

سام وبارز معه مبارزه االبطال حتي تؽلب معه علي الهياكل العظميه وبعد ان انتهت المعركه 

 نظر سام حوله ولم يجد سوي خمسين جندي فمال 

 اين سيال يافوتيان 

 فنظر له فورتيان ولال ال اعلم كانت تماتل هنا في الميمنه 

فأسرع سام نحو الميمنه وظل لرابه النصؾ ساعة يبحث عنها وسط اشالء وجثث الجنود 

المتناثره هنا وهنان حتي وجدها جثة هامده علي االرض فسمط علي ركبتيه وعيناه تؽرؼر 

بالدموع وضمها الي صدره وهو يبكي وجلس فورتيان بجواره وصرخ صرخه لويه لو 

 سمعها اهل االرض لماتو جيمعا رعبا وهلعا ولال وهو يصرخ 

 كال كال سيال سيال انهضي معي يا عزيزتي مازال المشوار طويل 

وظل سام في بكاء حار والدموع تنهمر من عينه والتؾ الجنود حول سام وفورتيان وامسن 

 احد الجنود رسخ سام ولال له 

موالي جالله الملن هذه سنه الحياه وسيال ماتت بشرؾ ماتت وهي تماتل بشجاعة وال 

تستحك منن كل هذا بل تستحك جنازه مشرفه ويجب علين االستمرار حتي نعود بجثمان 

 المابد سيال 

 فنظر له سام ولال 

 مااسمن 

 فمال 

 انا خورابي  لابد الجند الطيار 

 فمال سام 

انت من االن ستكون لابد جناح الميمنه بدل من سيال وهيا احملها معنا فأنا لن ارحل واترن 

 جثمان العزيزه سيال هنا 
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 تحت امر موالي المعظم 

 الترب سام من فورتيان الجالس علي االرض ينظر نحو سيال ويبكي بكاء حار عليها ولال له 

 هيا بنا ياعمي مازال المشوار امامنا طويل ويجب ان نتحرن االن 

 فنظر له فورتيان ولال 

 وسيال هل سنتركها هنا 

 فمال سام

 سوؾ يحملها خورابي معنا حتي ننتهي 

الترب خورابي من سيال ووضع عليها ؼطاء من الحريري مطرز بالذهب ثم امر اربعة جنود 

بحملها فألترب الجنود منها وحملوا سيال علي اعنالهم واكملو السير خلؾ المابد خورابي 

 الذي كان يسير خلؾ فورتيان وسام 

بعد مرور ساعه كامله من السير انتهت االرض الطينية واصبح سام والرجال يسيرون في 

ممر ضيك طويل وعلي جانبي الطريك سلسه جبلية واالرض من اسفلهم صخريه فتولؾ 

 سام ولال 

 سوؾ نعسكر هنا للمبيت 

وبداء الجنود في بناء خيمه الملن ثم بناء بالي الخيام للمابد فورتيان والجنود واحاط الجند 

 الخيام ببعض الطالسم لحرق اي شا حي يحاول التسلل الي معسكر المبيت 

جلس سام علي كرسي ضخم داخل الخيمه الملكيه مستند علي وساده من الحرير وامامه 

منضده كبيره عليها انواع كثيره من الفاكه والمشاعل في كل مكان في الخيمه وعلي اليمين 

 فراش من الحرير فوق سجاده حمراء وبعد لحظه دخل عليه احد الجنود ولال له 

 هل أساعد موالي في خلع درعة 

فنظر له سام في حزن واشار له باالنصراؾ فخرج الجندي علي الفور ثم نهض سام وخلع 

درعة الذي علي صدره وخلع بالي دروعة من علي سالية وزراعية واستبدلهم بجلباب من 

 الحرير االسود وجلس علي طرؾ الفراش حينما دخل عليه فورتيان ولال له 

 هل يسمح لي جالله الملن باحديث معة 
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 نظر له سام ولال 

 هات ماعندن يافورتيان 

 فمال فورتيان 

 يجب ان تدفن سيال هنا 

ماذا تمول ؟_   

الول ما يجب علينا فعله _   

سيال سوؾ تدفن في المملكه في جنازه مهيبة سوؾ يحضرها كل اهل المملكه _   

لم نعلم كم تبمي لدينا من الولت حتي نصل الي المالده فأنت تري بنفسن ان الشمس ال _ 

تشرق هنا ابدا والزمن شبه متولؾ هنا وجثمان سيال لن يتحمل ثم ان الجنود مرهمة بشده 

 ولن نستطيع التحرن ونحن نحمل جثمان سيال 

 فولؾ سام علي لدميه ولال بصوت مثل الرعد 

 هذا لرار ملكي ال يجب ان تنالشني فيه يافورتيان 

 فنظر له فورتيان ولال 

 تحت امر جالله الملن 

 ثم همس وهو ينصرؾ بكلمه 

 الملن المؤلت

وخرج فورتيان من خيمه الملن وظل سام وحيدا ينظر حول ويتذكر وجه سيال وحديثها معه 

ثم استلمي علي الفراش وظل يحملك في سمؾ الخيمه وهو يتذكر وجه سيال وعيناه تدمع 

 حزن عليها حتي ؼاص في نوم عميك واظلمت الدنيا من حوله 

مرت ساعة او اكثر واستيمظ سام علي صوت نصل السوؾ وحاله من الهياج والفوضي تأتي 

من الخارج فارتدي درعة علي صدره وبالي الدروع وارتدي خوذته وخرج من الخيمه الي 

الممر الضيك بين الجبال فوجد الجنود محاصره من لبل خمسة عشر وحشا عمالق لها جسد 

يشبه جسد الدب ورأس ذبب عمالق وعينان حمروان مثل الدماء وانياب بارزه والشعر يكسو 
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الجسد بأكمله والجنود تلمي الكرات الناريه في وجه الوحوش لكن دون ان تصيبها وفورتيان 

يطير في السماء وهو متخذ شكل طابر رخ يحاول طعن الوحوش بمخالبة ونجح اكثر من 

 مره في جرح الوحوش لكنها جروح ال تؤثر فيها بشكل لوي بل كان يجعلها تزداد ؼضبا 

فتضخم سام حتي اصبح في ارتفاع بنايه مكونه من مابه طابك واشهر سيفة و الترب من 

الوحوش الضاريه وظل يطعنهم وزرع نصل سيفه في اجسادهم والوحوش يصدر عنها 

صوت يهتز علي اثره الجبال ثم الترب منه احد الوحوش واشتبن معة وحاول ان يضرب سام 

بمخالبة لكن سام تصدي للضربه علي درعة المعدني مما جعل الدرع يتمزق وتم جرح صدر 

سام جرح بسيط فأبتعد سام وعاد الي حجمه االول وفتح يده وخرج منها اسود عماللة ال تمل 

في حجمها عن حجم الوحوش لكن اسود سام كانت اضعؾ من الوحوش فتمزلت وتحولت 

الي كتل من االدخنه في دلابك وعاد سام وتضخم مره اخري واشهر سيفة في وجه الوحوش 

ولفز في الهواء وزرع سيفة في ممدمه رأس احد الوحوش ثم تحرن بكل خفة ورشالة 

واطاح برأس الوحش االخر ثم شك رأس الوحش الثالث الي نصفين بضربه سيؾ واحده 

واخرج من يده الثانيه سيؾ اخر والمي به صوب صدر احد الوحوش وسمط الوحش صريعا 

علي اثر الضربه ثم اخرج من يده رمحا فضي اللون الماه علي احد الوحوش وعبر الرمح 

 من صدر الوحش وخرج من الجه االخري وسمط صريعا 

ولؾ سام وسط الوحوش وصنع دابره من النار حول الوحوش ثم ارتفعت النار الي االعلي 

واصبحت الوحوش ال تري شا من حولها سوي النار وتحرن سام حول الدابره بسرعة 

الريح شاهرا سيفة ويضرب الوحوش علي رأسها فيمسمها نصفين وبعد لحظات هدابت النار 

 ومات كل الوحوش فعاد سام الي حجمه الطبيعي مره ثانيه ونظر نحو الجنود ولال 

 استعدو للرحيل االن 

بداء الجنود في هدم المعسكر  وبعد الل من دليمة واحده استكمل سام السير هو وجنوده 

وسط الممر الضيك حتي انتهي الممر ووجد سام نفسه يمؾ امام بوابه كهؾ فنظر نحو 

 فورتيان ولال له 

 هذا هو كهؾ االصفاني اليس كذالن 

 فمال فورتيان 

 نعم انها نهاية الرحله ويجب ان تدخل وحدن 
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تنهد سام ثم تمدم عده خطوات الي االمام وابتلعو الظالم وبعد لحظات وبعد ان تأكد فورتيان 

 من دخول سام الكهؾ التفت الي الجنود ولال لهم 

 كان لي عظيم الشرؾ اني الاتل معكم واتمني ان تسامحوني علي ماسأفعله 

وخرج من فم فورتيان نار شديده احترق علي اثرها كل الجنود المتبمية في لمح البصر ثم 

 نظر نحو جسد سيال المابع بعيدا عن الجنود المحترلة 

 

وسط ظالم الكهؾ كان يسير سام نحو شيا ما يلمع من بعيد يشبه الذهب ويدهس تحت لدمه 

العديد من الجماجم والهياكل العظميه وبعد لحظات وصل الي مربع من الثلج الضخم معلك في 

الهواء وبداخله لالده ذهبية لها جنزير من الذهب وعلي المالده نمش السد يزأر فمد سام يده 

نحو الثلج واخرج المالده ونظر لها في تعجب وانبهار شديد ثم ارتدي المالده وشعر بموه 

ؼريبه تسري في جسده وابتسم فرحا النه لم يذوب كما يذوب الملح في الماء مما يؤكد له 

انه ولي العهد والملن المنتظروشعر بشا من السعاده فمن المؤكد ان زعماء المبابل سوؾ 

 ينضمون معه بعد ان يتأكدو من انه ابن االصفاني 

اتخذ سام طريك العوده من الكهؾ وبعد دليمة من السير خرج سام من الكهؾ الي الطريك 

ووجد الجنود متفحمه علي االرض ثم شعر بشا مثل الكهرباء تسري في جسده فنظر نحو 

كتفه فوجد نصل صيؾ اخترق كتفه االيسر وعرؾ ان الطعنه جابت له من الخلؾ فنظر خلفه 

ووجد فورتيان هو من لام بطعنه وسمط سام علي االرض وهو ينظر نحو فورتيان في دهشه 

 ولال له 

لماذا ؟_   

يجب ان تموت كما ماتت سيال _   

انت لتلت سيال ايضا ؟_   

ولتلت الجنود ايضا حتي تكون وحيدا وفي عزله تامه وال يموم بنجدتن احد _   

لماذا يا عمي_   

الني انا من يستحك ان ينصب ملن علي المملكه طوال تسعة عشر عاما وانا انتظر علي _ 

امل ان تكون بشري عادي وليس من نسل االصفاني وانصب نفسي ملكا علي المملكه 
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واحارب واسترد بالي ملن ابي واخي لكن مع االسؾ جأت انت من نسل االصفاني وانت احك 

 بالملن والحكم مني ولن اتركن تنعم في الحكم يوم واحد واتخذت لرار لتلن 

ولماذا لم تمتلني بعد ان عرفت اني ابن اخين _   

الن كل اهل المملكه يعرفون بوجود ابن االصفاني وكان من الصعب علي لتلن وانت محاط _ 

بساوس وسيال وجوارو واالن بعد ان اثبت انا والبي لن امام الجميع واعترفت امام الجميع 

بأنن الملن الشرعي وذهبت معن في هذه الرحله التي يعرؾ الجميع انها رحله محفوفة 

بالمخاطر سوؾ يكون لتلن امر طبيعي ولن يشن احد في اخالصي ووالبي لن عندما اعود 

لهم بجسمانن انت والعزيزه سيال والول انن لميت مصرعن وانت تحارب من اجل المالده 

 وبهذا الشكل وبعد موتن اكون انا الوريث الوحيد المتبمي واالحك بالملن من بعدن ياسام 

 ايها البشري المخنث المسخ 

 فنظر له سام ولال 

 ايان ان تمول مسخ مره اخري 

وخرج من يد سام رمح كبير طار نحو فورتيان بسرعه الضوء واخترق عنمة ولن يستطيع 

فورتيان تفادي الرمح من شده سرعته وسمط علي االرض وجاهد سام بشده حتي استطاع 

النهوض من علي االرض ونظر نحو فورتيان الرالد علي االرض يلتمت انفاسه االخيره ولال 

 له 

سوؾ اصنع لن جنازه كبيره مهيبة اكرامن البي وحتي ال اصنع بلبله في ارجاء المملكه 

وتجنبا لتشويه سمعة االصفاني والعابلة وشكرا لن علي هذا الدرس فأنا لن اثك في احد بعد 

 االن مهما كانت درجه المرابة 

 نظر له فورتيان ولال بصوت مخنوق وهو يموت 

 سوؾ انتظرن في العالم االخر وسوؾ انتمم منن 

ومات فورتيان ولم يتبمي احد سوي سام وجثمان العزيزه سيال وفورتيان وجاهد سام بشك 

االنفس في رسم طلسم علي االرض وانفتحت بوابه من الثلج بعد ان لراء بعض التعاويذ 

 وحمل جثمان سيال وهو ينزؾ ثم حمل جثمان فورتيان وعبر البوابه وهو يمول 

 الحديمة االماميه للمصر 
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 الفصل الخامس 

 جنازه كبيره

سمط سام في الحديمة االماميه للمصر وبجواره جثمان فورتيان وسيال علي العشب االخضر 

وهو يجاهد في فتح عينيه ويشعر بألم شديد وينزؾ بشده من اثر الطعنه في كتفة االيسر 

ونظر نحو بوابه المصر ووجد عدد كبير من الجنود يركض نحوه بسرعة وكان بؽدادي من 

 بين الجنود وحاول رفع يده ليشير لهم لكنه لم يتمالن نفسه واسودت الدنيا في عينيه 

 

استيمظ سام فجأه من نومه ووجد نفسه في فراش من الحرير االحمر وضماضه علي كتفة 

داخل ؼرفته في المصر الملكي ويمؾ من حوله جينا وبؽدادي وبعض الرجال فنظر لهم في 

 تعجب ولال 

ماذا حدث _   

 فمالت جينا في بكاء حار 

نحمد هلل علي سالمتن يابني العزيز _   

 ثم لال بؽدادي 

االصابه لم تكن خطيره لكنن نزفت كثيرا واستطاع اطباء المملكه من عالجن فهم امهر من 

 اطباء البشر 

ثم الترب منه احد االطباء الوالفين بين يديه وبداء في فن الضماده من علي كتفة ونظر نحو 

 الجرح فوجده لد التأم بشكل سريع ولال 

 ان العالج كان اسرع مما تخيلت مع جسد البشر 

 فمال سام 

 هل فمت الوعي 

 فمال بؽدادي 

 انت في ؼيبوبه منذ يومين ياموالي 
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 اعتدل سام في جلسته ثم لال 

 واين جثمان فورتيان وسيال 

 فنظر له بؽدادي ولال 

 محتفظين بهما حتي تسترد وعين 

 فمال سام في حماس 

 ارؼب في عمل جنازه كبيره وملكيه لعمي وللبطل سيال فهم ضحو بأرواحهم من اجل سالمتي 

 فمال بؽدادي 

 خالل ساعات سيكون كل شا جاهز ياموالي 

انصرؾ بؽدادي واالطباء وظل سام في الفراش ينظر نحو جينا ويتبادل معها النظر ثم لالت 

 جينا له 

 اري في عينين الم وانكسار 

 ال يامي انه الم وحزن علي فراق عمي وسيال ليس اكثر 

 فمالت جينا 

 لكني اري علي وجهن خيبة امل 

 فنهض سام واتجه نحو النافذه ونظر منها واطال النظر ثم لال لها 

 خيبة االمل الني سوؾ اكمل المشوار وحدي من دونهم 

 فمالت جينا 

 سوؾ احاول جاهده ان اصدق كالمن لكن ال تنسي ان العزيز ساوس مازال حيا وبجانبن 

 فنظر لها سام ولال بلهفة 

اين ساوس ؟_   

 فمال جينا 
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 لم يعود من رحلته بعد 

هل هنان اي اخبار عنه وعن رحلته ؟ هل نجح في الناع زعماء المبابل ؟_   

 فمالت جينا وهي تنظر الي اسفل 

لم يصلنا اي اخبار عنه منذ رحيله وهنان بعض االشاعات التي تملا ارجاء المملكه _   

 فنظر لها في تعجب ولال 

اي اشاعات ؟_   

 فمال جينا 

علي الرؼم من انها اشاعات كاذبه ولكني ارؼب في ان تعرؾ كل شا يدور من حولن _   

 فمال سام بلهفة 

تحدثي يا امي _   

هنان كالم يمال ان زعماء المبابل لتلو ساوس النه جاء ببشري ونصبه ملن علي مملكه _ 

 االصفاني 

 فمال سام بؽضب 

كذب ان ساوس يمتلن من الحكمه الكثير ولن اصدق انه تعرض للمتل بهذه السهوله _   

 فمالت جينا 

انا لن ارؼب في ارسال فرلة للبحث عنه ولكني كنت سأرسل فرلة اليوم ان لم تسترد _ 

 وعين 

 فمال سام 

خير مافعلتي وان لم يعد ساوس حتي ؼدا سوؾ ارسل فرلة تفتيشية للبحث عنه في جميع _ 

فهو من تبمي لي .... ارجاء ارض الجان   

وال تنسي بؽدادي فهو ايضا من اخلص اتباعن ومعاونين _   

لن اضع ثمتي في احد بعد اليوم _   
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فنظرت له جينا نظره ذات معني وفهمت انه تعرض للخيانه في رحلته االخيره ولكنها لن 

تشاء ان تضؽط عليه اكثر من هذا لمعرفة الحميمة وفضلت ان تلتزم الصمت حتي يحين 

الولت المناسب ويتحدث سام من نفسه فهي تعرفة جيدا فهو لن يتحمل ان يحمل عبا مثل 

 هذا العبا وحده وفي صدره اكثر من هذا ثم نظرت له ولالت 

ارن بصحه جيده والحمدهلل انن استردت عافيتن وسوؾ اتركن االن وحدن _   

وانصرفت جينا تاركه خلفها سام يتجرع الم الخيانه كنصل سكين حاد يمطع للبة ويمزق 

عرولة وشراينة ؼارلا في بحر من التأمالت والمخاوؾ بعد ان سمط امامه اعز االشخاص 

الي للبة سيال وبعد ان سمط المناع المزيؾ من علي وجه فورتيان ويفكر في بعض الحلول 

 البديله اذا فشل ساوس في الناع زعماء المبابل واذا فعال تعرض ساوس للمتل 

 

سمع سام طرق علي الباب بعد مرور ساعه وهو يجلس وحده في ؼرفته وبعد ان اذن 

للطارق بالدخول ولؾ بين يديه كبير الحرس الملكي وبعض الحراس ولدم له مالبس جديده 

 ولال 

هذه المالبس الرسميه للجنازه تم تفصيلها خصيصا لن ياموالي وهؤالء الحرس سوؾ _ 

 يكونو في خدمتن حتي تستعد للجنازه 

 فنظر له سام ولال 

شكرا لن _   

 اخذ سام المالبس ولام بتفح اللفافة ونظر لها جيدا ثم لال له 

 انها مالبس بيضاء 

 فمال كبير الحرس 

 يجب علي الملن ان يرتدي مالبس بيضاء والمشيعون يرتدون نفس المالبس ولكنها سوداء 

فبداء سام في ارتداء بنطال باللون االبيض ولميص بدون ازرار بالون االبيض وعليهم 

عباءه باللون االبيض ثم الترب منه احد الحرس ووضع فوق رأسه التاج الملكي لمملكه 

 االصفاني ثم تمدم سام نحو المرايا ونظر الي نفسه ولال 
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ال بأس بها لكن المهم كم تبمي من ولت حت بداء الجنازه _   

 فمال كبير الحرس 

لم يتبمي الكثير سوؾ نتحرن خالل دلابك لكن هنان خطبة صؽيره كتبها حاجب ومؤلؾ _ 

 البالط الملكي من اجل ان يلميها موالي المعظم في الجنازه 

ثم لدم كبير الحرس لفافة من الجلد الي سام الذي فض الفافة بدوره ولراء سريعا ما بداخلها 

 ثم اعادها الي كبير الحرس ولال له 

انا لم اعتداد علي تجهيز وحفظ الخطب لبل المناسبات _   

 فمال كبير الحرس 

لكنه بروتوكول المملكه _   

حتي هنا ايضا رسميات وبرتوكوالت _   

نعم ياموالي البروتوكول في كل مكان _   

اطمأن سوؾ المي كلمه لكنها ستكون كلمه من الملب وليس من الورق فالكالم النابع من _ 

 الملب يدخل الملب 

تحت امر جالله الملن المعظم واالن هنان ضيؾ يرؼب في ممابله جالله الملن بشده لبل 

 الجنازه 

 فمال سام 

 من هو 

انها كحلة ابنه سيال _   

 فنهض من علي الكرسي ونظر نحو كبير الحرس ولال 

هل سيال كانت لديها ابنه _   

فمال كبير الحرس _   

نعم ياموالي _   
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 فمال سام والدهشة علي وجهه 

لكن هذه اول مره اعلم ان سيال لديها ابناء _   

 فمال كبير الحرس 

ان الحكيم ساوس لديه علم بهذا ولكنه لم يرؼب في لول شا احترام لرؼبه سيال فهي انجبت 

ابنتها يوم ممتل زوجها وابعدت ابنتها عن البالط الملكي وعن الحروب والصراع خوفا عليها 

 ولم تتحدث عن ابنتها ابدا خوفا عليها 

 فمال سام ادخل ابنتها فورا 

خرج كبير الحرس ودخلت عليه فتاه لها بشره بيضاء كاثلج وشعر اسود سواد الليل وعيون 

عسلية ناريه واسعة وانؾ دليك ووجه صؽير مستدير وجسد نحيل ورشيك ونهود في حجم 

البطيخ ترتدي فستان ابيض طويل وولفت بين يدي سام وانحنت له وجلست علي ركبتيها 

 ولالت له 

اعلم ان جالله الملن اصدر فرمان بعدم دخول اي شخص عليه في صورته الحميمة ولذلن _ 

 تنكرت في شكل احد فتيات البشر واتمني ان يكون مظهري نال اعجاب موالي 

انتي ابنه سيال ؟ _   

نعم انا ابنتها الوحيده اسمي كحله وجأت اليوم حتي اشكر موالي علي انه عاد بجثمان _ 

 امي ولن يحرمني من دفنها وزياره لبرها 

 فنظر لها سام ولال 

ان سيال اشجع الفرسان والوي الفرسان وماتت بشرؾ وهي تماتل وتحارب ماتت مثل _ 

االبطال وهذا الل شا استطيع ان الدمه لها فهي صديمتي وتمزق للبي علي خسارتها واالن 

 اطلبي ماشأتي وتمني علي

اتمني من جالله الملن ان يمنحني شرؾ المتال بجواره وان استكمل مشوار امي وابي _ 

 حتي نسترد المملكه 

 فمال سام 

لكن سيال لن ترؼب في ان تتعرضي للخطر _   
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ان في صدري نار لن تنطفا حتي استكمل مشوار امي وطوال السنوات الماضية كنت _ 

التزم الدار حتي ال اؼضبها لكن االن بعد موتها يجب ان استكمل المشوار بدل منها واحمك 

لها امنيتها وهي استرداد المملكه بكاملها وانا اجيد فنون المتال كلها وجميع فنون التخفي 

 والسحر والطالسم الخاصة بالجان فأنا مماتل شرس كما اطلك علي بعض فرسان المملكه 

 فنظر لها سام مليا ولال 

كيؾ اخفتن سيال عنا _   

كنت اعيش مع خالتي وبعد موتها كنت اتممت عامي العشرون وانتملت للعيش مع امي في _ 

 منزلنا في المملكه علي ضفاؾ النهر 

يجب ان احترم رؼبتن في المشاركه في المتال ويجب ان احترم رؼبه العزيزه سيال وان _ 

الوم بحمايتن وعدم مشاركتين في اي معارن لكن دعينا نذهب الي الجنازه االن وبعد ذلن 

سوؾ اجعل بؽدادي يختبر لدراتن وان نجحتي في االختبار سوؾ تشتركين معنا في المعركه 

 واالن سوؾ تتحركين معي في الموكب الملكي وتجلسين بجواري 

هذا كرم كبير وعطؾ من جالله الملن اشكرن عليه _   

نهض سام من الممعد وخرج من ؼرفته وظل يسير بين ممرات المصر وتتبعة كحله حتي 

وصل الي الساحه االماميه ووجد احد عشر عربه ملكيه علي شكل تفاح باللون االبيض 

تجرها الخويل السوداء ومن حول العربات علي جانبي الطريك اسطؾ عدد كبير من الجند 

في ابهي زي رسمي لهم باللون االسود والرماح السوداء وعندما تمدم سام من احد العربات 

وجد جينا تمؾ امام العربة فتمدم احد الحراس وفتح باب العربه وركبت جينا ثم الملن سام 

وخلفهم كحله وكانت العربه لها ممعدين امام بعضهم البعض فجلس سام في الممعد االول 

وامامه علي الجه الممابله جلست جينا وكحله بجوار بعضهم البعض علي ممعد كبير 

يستوعب ثالث اشخاص ثم اؼلك الحارس باب العربه ونظرت كحله نحو العربه والكراسي 

 المبطنه بريش النعام المكسوه بالجلد االبيض الشاهك ثم نظرت اليها جينا ولالت 

انتي ابنه سيال _   

نعم ياموالتي _   

رحم هللا امن الؽاليه كانت اشرس مماتله ومحاربه _   

 فمال سام 
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وكحله اشرس منها وسوؾ نختبرها ؼدا وانا متأكد انها ستجتاز االختبار فاالصرار الذي _ 

 رأيته في عينها وصوتها يدل علي لوه ال تمل عن لوه سيال ابدا 

 فمالت كحله 

شكرا لن ياموالي _   

وعم الصمت المكان وظلت العربه تمطع الكثير من الممرات والوديان والهضاب والسهول 

واالنهار لرابه ساعة كامله حتي تولفت العربه وجاء احد الحراس وفتح الباب وخرج سام 

وخلفه جينا وابنه سيال ووجد سجاده حمراء اللون وعدد كبير من االبواق علي اليمين 

واليسار ومن حوله حشد هابل من العامه ورفع الحرس يده في اشاره منه للنفير فبداء النفير 

في االبواق تحيه لحضور الملن وظل سام يسير علي السجاده الحمراء في مشهد مهيب 

وخلفة جينا وكحله حتي وصل الي بوابه حديديه مزينه بالنموش والورود وبعد ان عبر 

البوابه وجد ساللم حديديه علي شكل نصؾ دابره وبداء سام في صعود الساللم واالبواق 

 مازال يتردد صداها في ارجاء المكان 

وصل سام الي منصه كبيره تشبه منصه االستاد وجلس علي الكرسي في المنتصؾ وجلست 

جينا بجواره علي اليمين وجلست كحله بجوار جينا وجلس بؽدادي بجورا سام علي اليسار 

وخلفهم احد عشر جندي مدججين بالسالح في حراسة الملن سام االصفاني وامام سام كان 

هنان سور خشبي ال يتجاوز ارتفاعة اكثر من خمسين سنتي متر واالؾ مؤلفه من العامه 

علي الجه االخري من المنصة وفي المتصؾ بين المنصه والعامه كان هنان وسط الحشيش 

االخضر جثمان سيال وفورتيان في المنتصؾ وحولهم يمؾ ثالث رجال يرتدون عبابات 

سوداء اشبه برجال الدين وبعد لحظه نظر احد الرجال نحو سام في طلب االذن له ببداء 

 المراسم فانحني كبير الحرس الذي يمؾ خلؾ سام ولال له همسا 

 ان كبير المشايخ يطلب االذن في بداء المراسم 

فرفع سام يده واشار له في البداء وولع بصره علي كحله التي انهمرت في بكاء حار ولم 

تتمالن نفسها من شده الحزن ثم ولؾ كبير المشايخ ووضع يده علي فمه ثم بداء في الحديث 

 وخرج صوته متضخم وكأنه يتحدث في الؾ مكروفون ولال 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا وما خلمنا الجن واالنس اال ليعبدون صدق هللا العظيم وكما لال ملن _ 

الملون في كتابه العزيز بسم ميحرلا نمحرلا هللا لل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن فمالو انا 

يهدي الي الرشد فبامنا به ولن نشرن بربنا احدا.. سمعنا لرءانا عجبا   
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ونحن امنا بربنا وسجدنا له وعبدناه خير عباده ولنا الحمد والشكر اننا .. صدق هللا العظيم 

من امه النبي االمي دمحم بن عبد هللا صل هللا عليه وسلم فهو النبي الهادي للبشر والجان 

والجهاد في سبيل هللا من اجل نصره االسالم والمسلمين ورفع الظلم عن البالد والعباد  

وتحرير االرض من يد المختصبين امثال نوان واتباعة هي خير عباده لنا جميعا وكما لال 

نبينا الهادي دمحم صل هللا عليه وسلم اياكم والتولي يوم الزحؾ وكانت االخت العزيزه والمابد 

الشجاع سيال والفميد فورتيان من اوابل الناس الذين لدمو ارواحهم وانفسهم هلل عز وجل 

وجاهدو بأنفسهم بجوار الملن المؽوار سام االصفاني اداما هللا عليه نعمه الصحه والعافية 

ونصره هللا عز وجل ونحتسب سيال وفورتيان شهداء عند هلل وكما لال الملن الجبار 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا وال تحسبن الذين لتلو في سبيل هللا امواتا بل هم احياء عند ربهم 

صدق هلل الظيم واالن سوؾ نصلي علي الشهداء صاله الجنازه كما علمنا الحبيب ... يرزلون 

 المصطفي صلي هللا علية وسلم 

وبداء المشايخ في صاله الجنازه واتبعة كل العامه ومن بينهم الملن سام وكل الحاشية 

الملكيه وبعد االنتهاء من الصاله عاد الملن الي منصته مره اخري وولؾ الملن سام ثم 

وضع يده علي فمه ولال بعض الكالمات في همس فتضخم صوته وكأنه يأتي من الؾ 

 مكروفون ولال 

لمد مات فورتيان عمي وهو كل ماتبمي لي من عابله االصفاني ولن يترن خلفة زريه لكنني 

سوؾ اجتهد لتحميك العدل كما تمني وكما فعل ابي من لبل واتمني ان يسكنه هللا فيسح 

جناته ويرحمه كما تمزق للبي حزنا واسي علي فمدان العزيزه سيال التي وهبت حياتها من 

اجل خدمه ابي وخدمتي من بعده وظلت ترعاني وتحميني طوال تسعة عشر عاما وحاربت 

بجواري في جبل الظالم ولامت بتدريبي في الحصن االخير وساهمت مع الحكيم ساوس في 

تأهيلي للجلوس علي العرش فأدعو معي هللا ان يرحمها ويتخمدها برحمته فهو الكريم 

فأكرمها يارب العالمين بكرمن وجودن فأنت الجواد وانت الكريم فهي االن ضيفة عندن 

 فأحسن لها وعاملها بما انت اهل له واؼفر لها ورحمها واعفو عنها يارب العالمين 

ثم اشار المشايخ نحو االرض فأنشمت شك  (امين يارب العالمين )ولال العامه خلؾ سام 

طولي كبير وتم رفع جثمان سيال ووضعوه في الحفره ثم انهال التراب عليها وكما فعل 

المشايخ مع سيال فعلو مع جثمان فورتيان ثم بعد االنتهاء ظهر شاهد لبر علي كل من لبر 

سيال وفورتيان وبدء العامه في االنصراؾ تباعا بعد انصراؾ الملن والحاشية الملكيه 

 وتحرن الموكب الملكي عابد الي المصر 
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 الفصل السادس 

 زعماء المبابل 

بعد مرور يوم كامل علي جنازه سيال وفورتيان جلس سام في الماعة الكبره بالمصر الملكي 

 علي العرش وبجواره جينا حينما دخل عليه بؽدادي المجلس ولال له 

صباح الخير ياموالي _   

اسعد هلل صباحن يابؽدادي _   

لمد اجتازت كحله كل االختبارات المتالية وتفولت فيها بشده واجتازت كل اختبارت التخفي _ 

 والتحول والسحر وتفولت علي جميع من في الجيش 

 فمال سام واالبتسامه علي وجهه 

عظيم جدا انها اخبار جيده _   

وبعد اذن جالله الملن سوؾ يتم ترلية كحله الي رتبه لابد نظرا لخبرتها وكفابتها العالية _ 

 في المتال 

 فمال سام 

هل تري انها تستطيع ان تمود جيش الميمنه بدل من سيال _   

 فمال بؽدادي في حماس زابد

بالطبع ياموالي فهي خير من يمود جيش الميمنه بعد المابد سيال _   

 فأبتسم سام ولال مداعبا 

أران متحمسا لها بشده يابؽدادي هههه هل ولعت في االسر _   

 فتلعثم بؽدادي ولال 

اي اسر ياموالي تمصد _   

 فضحن سام ولال 



49 
 

اسر الحب يا بؽدادي اري ان ابنه سيال نجحت في ان تسمطن في شباكها _   

 فضحن بؽدادي ولال 

نعم اني ولعت في شباكها ولكن شبان االعجاب بمهارتها ليس اكثر فأنا لم اري احد يمتلن _ 

 مهاره مثلها منذ اكثر من خمسون عاما 

إذن علي بركه هللا اجعلها لابد جيش الميمنه ولكن عين الكثير والكثير من العيون عليها _ 

 فأنا ارؼب في تمرير يومي مفصل عن كل تحركات وسكنات ولفتات العزيزه كحله 

 فتعجب بؽدادي من امر الملن ولكنه لن يرؼب في منالشته فمال 

 تحت امر جاللتن وأالن يرؼب كبير المضاه في ممابله جاللتن 

 فمال سام 

ادخله لكن يجب ان يدخل علي في صوره بشريه وليست صورته الحميمة _   

تحت امر موالي المعظم _   

وخرج بؽدادي وبعد لحظات دخل علي سام شيخ جليل يرتدي جلباب اسود وعمامه سوداء 

وله لحيه بيضاء كبيره تصل الي نصؾ صدره وشعر ابيض طويل يخرج من اسفل العمامه 

وعينان سوداوان واسعتان وانؾ كبير ويرتدي نظاره هالليه الشكل تدلي علي انفه وانحني 

 امام الملن ثم امره سام بالجلوس امامه علي احد الكراسي المجاوره له ولال 

اهل بن ياكبير المضاه __   

اهال بن ياجالله الملن _   

هات ماعندن _   

هنان مشكله ال تتحمل التأجيل فانت تعلم اني كبير لضاه محاكم السحر والجن ومعظم _ 

لضايا المحكمه من الجن الخابن الذي اتبع بعض السحره ويساعده في إذاء البشر واليوم 

وليله امس كان هنان اكثر من مابه جني من المسلمين انحازو بفعل السحر خلؾ سحره 

يستعينو بالجن من اجل لتل البشر االبرياء وهذا ما حرمه هللا وكنت ارؼب في عرض 

المشكله علي جاللتن من اجل تفعيل لوانين تحرم وتجرم التحالؾ مع البشر وتؽليظ العموبه 
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علي الجن فأنت تعلم ان الموانين تمتضي بالسجن لمده ال تتجاوز الخمسه اسابيع فمط وبعدها 

 يخرج الجني ويستكمل رحلته مع الساحر 

 فمال سام 

نعم اعلم ان الموانين ضعيفة لكن هنان شا من الظلم اذا تم تؽليظ العموبه فأنت تعلم ان _ 

البشر يملكون طالسم استدعاء وأن لم ينفذ الجني طلب االستدعاء يحرق وبهذا الشكل يكون 

 الجني بين المطرلة والسندان اما تنفيذ طلب االستدعاء او الموت او السجن المشدد 

لكن ياموالي يجب وضع حد لهزه المهزله ويجب سجن الجني في سجن ارض اللعنات _   

انت تعلم ان سجن ارض اللعنات تحت سيطره نوان االن ولكن دعني اسألن انت هل تري _ 

 حلول اخري 

هنان التراح ياموالي اذا لمت جاللتن بمراءه طلسم علي المملكه يمنع وصول صوت _ 

 البشر حينما يمراء احدهم طلسم االستدعاء علي احد انفار الجن 

 فماطعة سام ولال 

انه التراح فاشل يا كبير المضاه فانت تعلم ان طلسم مثل هذا يتطلب الكثير من الولت _ 

 والجهد ويستفذ الطالة ولن يدوم اكثر من خمسة عشر يوما 

اذن ما الحل ياموالي فأنا في حيره من امري ولذلن حضرت بين يدين حتي اعرض علين _ 

 المشكله 

 فحن سام ذلنه ونظر للماضي مليا ثم لال 

سوؾ ننشاء وزاره للسحر ونعين وزيرا للسحر وانت سوؾ تكون الوزير ولم بترشيح _ 

احد االسماء ليخلفن من بعدن في منصب كبير المضاه وتكون مهمه هذه الوزاره هي تأديب 

وحرب السحره من البشر االشرار منهم فمط الذين يستعنون بالسحر االسود في جلب الجن 

لهم وتسخيرهم ويجب علين ان تعين افراد من الجن من الشباب االلوياء لمحاربه السحره 

والتصدي لهم وسوؾ اصدر فرمان علي كل جني في حاله تسخيره من لبل احد السحره 

فيجب عليه ابالغ الوزاره في الرب ولت وعلي الوزاره التمصي والتحميك في امر الساحر 

فإذا تبين للوزاره انه ساحر ملعون ترسل فرلة اعدم للساحر ومحاربه اعوانه من الجن 

الشرير واذا كان من السحره المخلصين هلل والذين يمومومن بمعالجه الناس من المس 

والسحر االسود والبس والربط وما شابه ذلن فعلي الوزاره ان تعاون الساحر في مهامه 
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وترسل له خير ابنابنا لخدمته وفي حاله تراجع الساحرعن طريك الحك ترسل مشايخنا له 

 حتي يعود الي صوابه فذكر انما انت مذكر  واذا استعان الساحر بالسحر االسود يمتل 

 ابتسم كبير المضاه ولال 

ونعم الرأي يا موالي انه حل في ؼاية الجمال ولكن اذا لم يحضر الجني البالغ الوزاره _ 

 فكيؾ سنعلم وما مصير الجني الذي تحالؾ سرا مع الساحر 

 فمال سام 

هنان في عالم البشر شيا ما يسمي المخابرات العامه وامن الدوله وفي كل دوله يتؽير _ 

االسم لكن المهام واحده في كل بالد الدنيا وهي مرالبة البشر ومرالبه افعالهم وشؤنهم 

الخاصة فعلي الوزاره ان تشكل فريك او اثنان يمومو بمرالبة شبكه االنتمال االني وشبكه 

االستدعاء وطالسم السحر كلها وبهذا الشكل سوؾ تعلم الوزاره اول بأول عن الجني الذي 

يتم استدعاءه واذا لم يحضر الجني من نفسة البالغ الوزاره والتحالؾ معها ضد الساحر 

يمتل هو وكل نسله ولبيلته كلها وزيعم المبيله وتختفي لبيلته من علي وجه االرض وان لم 

تفعل سوؾ تمتل انت ياوزير السحر وفتره الوزاره اربعة اعوام تجدد من خاللي انا بمرسوم 

ملكي واعلم جيدا انن ستكون تحت عيني واذا ثبت علين ظلم احد او نفر واحد من الجن 

 سوؾ تعذب عذاب لن يتحمله احد علي وجه االرض 

 ابتسم كبير المضاه ولال له وهو ينصرؾ 

ادام هللا علين نعمه الصحه والعافية ياموالي وسوؾ اذهب االن لتجهيز واالستعداد _ 

 للوزاره 

 وخرج الماضي ودخل بعد احد الحراس ولال 

ان الحكيم ساوس عاد بسالمه ياموالي ويطلب االذن بالدخول _   

 فأبتسم سام وهب والفا علي لدمه ولال 

 ادخل ساوس بسرعة 

ولم يمر سوي لحظات حتي دخل ساوس وولؾ بين يدي الملن سام الذي البل علية 

 واحتضنه بشده وساوس مبتسم ويمول 

ابشر ياسام ابشر _   
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 فمال سام 

احمد هلل علي سالمتن ياساوس _   

 فمال ساوس 

لمد لابلت اكثر من خمسين زعيما من زعماء لبابل الجن والنعتهم في االنضمام الينا _ 

 وخوض المعركه معنا ولكنهم طلبوممابلتن 

 فنظر له سام ولال 

سوؾ ارسل لهم رسل تدعوهم الي مابدبه كبيره علي الؽذاء ؼدا ما رأين ياساوس _   

ونعم الرأي ياموالي ونعم الرأي ولكن طمني اوال ماذا فعلت _   

 فمال سام وهو يخرج من بين مالبسه المالده وهو يرتديها 

لمد احضرت المالده بفضل هللا وسيال _   

 فمال ساوس في حز شديد 

رحم هللا العزيزه سيال وفورتيان _   

من اخبرن ياسوس بهذه االنباء _   

منذ ان وطأت لدمي المملكه واالنباء منتشره في كل مكان وعلمت ايضا انن اهتممت بأبنه _ 

 سيال اهتمام شديد وشملتها برعايتن 

 فمال سام 

لماذا لم تخبرني ان سيال له ابنه ؟_   

لنفس السبب الذي جعل سيال تخفي ابنتها عنن وعن كل مافي المملكه _   

بؽدادي يمول انها لها مهارات خاصة في الحرب والكر والفر والتخفي ولذلن سوؾ تأخذ _ 

 رتبه لابد وسوؾ تكون لابد جيش الميمنه بدل من امها فما رأين انت 

في الحميمة ياموالي ان بؽدادي نادرا جدا ما يخطا في الحكم علي احد واذا كان هذا رأيه _ 

 فهي فعال لها مهاره شديده كما لال وهي خير من يخلؾ سيال لمياده جيش الميمنه 
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 فنظر له سام ولال 

وانت سوؾ تكون مستشاري الخاص وحكيم البالد الملكي _   

هذا كرم كبير منن ياموالي وشرؾ ومهمه شالة اتمني ان اكون علي لدر كافي من _ 

 المسؤليه 

انت دابما يا ساوس علي لدر كبير من المسؤليه واالن اذهب انت واستريح من عناء _ 

 الطريك وؼدا نتمابل علي الؽذاء مع كبار زعماء المبابل 

ثم انصرؾ ساوس وامر سام حاجب المصر بكتابه رسابل الي زعماء المبابل يدعوهم الي 

مأدبه كبيره وانصرؾ من الماعة الكبيره واتجه مع الحرس المرافك له الي ؼرفته وظل 

 الحرس علي باب الؽرفة 

 

اشرلت شمس اليوم الثاني علي مملكه االصفاني وكان الخدم علي لدم وساق داخل المطبخ 

الملكي يستعدون لمأدبه الزعماء وبالي الحرس الملكي يموم بتنظيؾ المصر ووضع سجاد 

كبير احمر في الحديمة االماميه للمصر كما امر جالله الملن وتم وضع خمسة وعشرون 

منضده في شكل دابره كبيره في متصؾ السجاد االحمر وتم وضع منضده كبيره في صدر 

الحديمة بحيث تكون منضده الملن في مواجه زعماء المبابل وتم رفع االعالم في جميع ارجاء 

المصر الملكي وفي الحديمة وتم وضع مفارش تحمل شعار المملكه علي المنضده الربيسية 

فكان سام يعلم ان زعماء المبابل سوؾ يحضرون ومعهم الكثير من الخدم والحرس ولذلن تم 

وضع مابه منضده اخري عليها مفارش تحمل شعار المملكه في الحديمة الخلفية للمصر حتي 

تكون مكان جلوس وطعام الخدم والحرس المرافك للزعماء ثم تم تجهيز اسطبل للحيوانات 

السحرية والمخلولات عند البوابه الخلفية للمصر تحسبا اذا حضر احد الزعماء بركب من 

 الحيوانات السحريه او المخلولات وامر الملن سام بتعين خمسين ساعي في خدمه االسطبل 

وعند البواب االمامية تم نصب بوابه كبيره من الفوالذ مزينه بنمش التنين الفضي حتي يعبر 

منها الضيوؾ الي الساحه وعند حلول الساعة الثانية ولبل حضور اي من الزعماء بمرابه 

النصؾ ساعة تم توزيع مابه فارس يرتدون الدروع الحمراء علي صدورهم مزينه بوجه 

االسد الذهبي وعلي رأسهم خوذه حمراء منموش عليها عروق ذهبية طويله وفي ارجلهم 

وساعديهم دورع من الفوالذ ويحملون الرماح في ايدهم وتم توزيعهم في كل ركن من ارجاء 
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المصر وعند البوابه اثنان واحد عند اليمين واالخر عند اليسار وفي الحديمة االماميه تم 

 توزيعهم بشكل مربع ينمصة ضلع 

وبعد ان استعد الجميع ولؾ الحكيم ساوس وبجواره بؽدادي عند البوابه االماميه في استمبال 

 زعماء المبابل ولال بؽدادي 

اتمني ان يمر اليوم علي خير فأنت تعلم ان زعماء المبابل في لمه العصبية _   

 فنظر له ساوس ولال 

اطمأن ياعزيزي بؽدادي كل شيا سيكون علي مايرام _   

ثم البلت عربه كبيره يجرها  اربعة من الفيله  وتولفت امام الباب وخرج منها رجل ضخم 

الجثة له بطن كبيره وعينان جاحظتان وشعر مثل الدبابيس ومؽالب اكبر واشد من مخالب 

 االسد فألبل عليه ساوس وحياه وصافحة بحراره ولال له 

مرحبا بالعزيز االصمعي كبير لبيله االصمعي _   

 فأبتسم االصمعي ولال له 

مرحبا بن ياساوس ولكن لماذا انت متخفي في صوره بشريه _   

اوامر جالله الملن _   

 فضحن االصمعي ولال 

نحن لن نحلؾ له بالوالء حتي االن ومن حمي ان اظهر بصورتي الحميمة اليس كذلن _   

 فضحن ساوس ولال 

 سوؾ تتخفي في صوره بشريه بعد الؽذاء 

 فضحن االصمعي ولال 

 اتمني ان يطول الؽذاء فأنت تعلم ان التخفي في صور بشريه يضعفني كثيرا 

 فضحن ساوس وبؽدادي ثم لال االصمعي لبؽدادي 

اعلم انن اصبحت المابد العام للجيش اليس كذلن يابؽدادي _   
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نعم هو كذلن _   

ان اللملن سام له نظره ثالبة واحسن االختيار ولكني كنت سوؾ اعينن المابد العام _ 

 للبصاصين لوكنت مكان الملن فأنت تظاهرت انن من اتباع نوان تسعة عشر عاما كامله 

 فضحن بؽدادي ولال 

يكفي التخفي تسعة عشر عاما والحمدهلل انن لست مكان الملن سام _   

فضحن الجميع ثم دلؾ االصمعي الي الداخل وبعد مرور نصؾ ساعة كامله ظل خاللها 

زعماء المبابل يتوافدون الواحد بعد االخر اكتمل عدد الحضور وجلس الجميع في االماكن 

المخصصه لهم وجلس الخدم والحرس المرافك للزعماء في الحديمة الخلفية والعربات 

والحيوانات التي تجر العربات اتجهت مع الخدم نحو االسطبل المخصص لهم وظل الجميع 

يتهامس ويتبادل التحيات والسالمات والمنالشات لرابه النصؾ ساعة وفجاء سمع الجميع 

صوت النفير في االبواق فولؾ الجميع انتباه وساد الصمت ولم يسمع احد صوت ؼير صوت 

النفير الذي يعلن عن لدوم الملن سام االصفاني وبعد لحظات دخل الملن سام يرتدي مالبس 

عسكريه ودرع علي صدره بالون الذهبي بل كانت مالبسه كلها من الذهب وفي يده صولجان 

الحكم الذي اخذه هدية عيد ميالده من العزيزه سيال ويرتدي عباءه ابيه الذي اخذها يوم عيد 

ميالده يوم ان تم التاسعة عشر وعلي رأسه التاج الملكي وظل يسير في رشالة علي السجاد 

االحمر الذي وضع خصيصا له حتي يسير عليه حتي وصل الي المنضده التي تم اعدادها 

خصيصا له وجلس علي كرسي ضخم يشبه كرسي العرش وولؾ خلفه كبير الحرس الملكي 

وخلؾ كبير الحرس اسطؾ خمسة عشر جندي صؾ واحد في حمايه الملن ثم نظر سام لكل 

الحاضرين وهم يمفون انتباه تحيه للملن ثم اشار لهم بالجلوس فجلس الجميع ثم تمدم 

بؽدادي وجلس بجور سام علي اليمين وجلس ساوس علي يسار سام علي الممعد المخصص 

له ثم تحرن كبير الحرس نحو سام في ممدمه المنضده وبداء في تمديم الضيوؾ له بعد ان 

تحرن كل زعماء المبابل وولؾ الجميع صؾ واحد لمصافحه الملن ومبايعتة وكان االصمعي 

 اول من ولؾ في الصؾ ولال كبير الحرس لسام الذي هب والفا للسالم علي زعماء المبابل 

االصمعي زعيم لبيله االصمعي والحاكم الخامس للمبيله _   

 فنظر االصمعي الي صدر سام وولع بصره علي المالده ثم نظر نحو سام وصافحة ولال له 

اطال هللا في عمرن ياموالي الملن سام االصفاني وانا وكل لبيله االصفاني ولوامها _ 

 عشرون الؾ نفر من الجن نبايعن علي الحكم والملن 
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ثم تحرن عده خطوات وابتعد عن الملن تاركا فرصه للزعيم الذي يمؾ خلفة للتحية وتحول 

 االصمعي الي صوره بشريه ثم لال كبير الحرس الملكي وهو يمدم الزعيم االخر 

الزعيم فهود كبير لبيله الفهود _   

فالترب الزعيم االخر بجسده النحيل وفور ان ولع بصره علي المالده المعلمة في عنك سام 

 تحول الي صوره بشريه ولال له 

انا وكل لبيله الفهود ولوامها خمسون الؾ نفر من الجن نبايع الملن سام االصفاني اطال _ 

 هللا في عمره 

 ثم تحرن وهو يرتعش خوفا من الملن وولؾ بجوار االصفاني ولال له همسا 

هل رأيت المالده _   

 فمال االصفاني همسا من بين اسنانه 

نعم رأيتها وهذا يدل علي انه يمتلن لوه جباره تساوي لوه كل المبابل مجتمعين في رجل _ 

 واحد 

 فمال فهود وهو يتصبب عرلا 

نعم انه استطاع ان يحضر المالده من جبل الظالم هل تعلم ان ابوه االصفاني نفسه لم _ 

 ينجح في احضار المالده وكاد ان يموت هنان 

 فمال االصفاني 

وعمه فورتيان عندما حاول كاد ان يحترق ولم يتحمل جسده ارتداء المالده اكثر من دليمة _ 

 ولذلن وضعها هنان في مكانها االصلي 

سوؾ نحارب معه حتي ولو كانت المعركه خاسره فهو يستطيع ان يبيد المبابل كلها وحده _ 

 وبطوله دون اي مساعدات 

نعم معن حك _   

انتهي سام من السالم والتحيه علي زعماء المبابل بعد ان بايعة كل الزعماء وتحولو جميعا 

الي صور بشريه واصبح الجميع يخشي الملن ولؾ سام واشار لهم بالجلوس فجلس الجميع 

 كل  منهم في مكانه حول المنضده ثم لال سام 
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تشرفت عابله االصفاني كلها بحضور زعماء لبابل المملكه ويسعدني ويشرفني جدا ان _ 

اتناول معكم الؽداء بعد المبايعة وحلؾ اليمين بالوالء للملن والمملكه كما يشرفني اني الاتل 

 بجانبكم جنبا الي جنب 

 فماطع الملن احد الزعماء ويدعي هاشم االحمر وهو زعيم لبيله االحمر ولال 

لكن لبيله االحمر وانا ازعمهم لن نتفك معن علي المتال بجانبن حتي االن ايها الملن _   

 فنظر له سام ولال له 

انن زعيم لبيله االحمر اليس كذلن _   

 فنظر له هاشم ولال 

 نعم انه كذلن

 فمال سام 

في عالم البشر عندما يرؼب احد في تهديد احد يمول له سوؾ اخفين عن الناس ولن _ 

يعرؾ مكانن احد حتي الجن االحمر فمبيله االحمر هي اشد والوي انواع الجن واشرسهم 

علي االطالق في عالم البشر وكنت اتحدث مع وزرابي منذ لليل وكنت الترح ان انهي لبيله 

االحمر وان الطع نسلها من علي وجه االرض حتي يظل الجن لرابة االلؾ عام يسأل اين 

كانت تسكن لبيله االحمر هذه لكن الحكيم ساوس نصحني ان الابل هاشم االحمر لبل ان ابيد 

 نسلكم جميعا من علي ظهر االرض ومن الواضح انني علي وشن فعل ما انويه 

 ارتعدت فرابص هاشم وتصبب عرلا بعد سماعة تهديد صريح ومباشر ولال بصوت يرتعش 

هذه إهانة كبيره فنحن لبيله كبيره ولن نمبل االهانه _   

فصاح كل زعماء المبابل في هاشم واخرسوه واجلسوه بالموه ثم اعتزر عدد كبير من 

الزعماء للملن سام االصفاني وطلبو منه العفو عن لبيله االحمر وان يؽفر لهاشم تجاوزه 

 الؽير ممصود ولال فهود 

سوؾ تتأدب كل لبيله بالؾ فارس يعدم حتي يؽفر لنا موالنا سام عن التجاوز الؽير _ 

ممصود من هاشم فالتجاوز من احد زعماء المبابل هي جريمه يعمابل عليها كل زعماء 

 المبابل والمبابل كلها كما تعودنا في عهد ابين ياجالله الملن 
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 فمال سام 

انا ؼفرت لهاشم ولبيله االحمر وال داعي لتمدم فديه من بالي المبابل فهذا العهد انتهي _ 

 لكن اذا تجاوز هاشم مره اخري سوؾ امحي لبيلته 

 فمال هاشم 

اعتزر لجالله الملن سام عن سوء المعامله _   

 ثم بداء يهمس الجميع ولال احدهم 

ان الملن سام ضعيؾ  وجبان _   

 فمال االصفاني 

اذا اشار سام بصولجان حكمه نحو هاشم لمتله في الحال واباد لبيله االحمر كلها بأشاره من 

صولجانة ولشممنا رابحة شواء الجن من لبيله االحمر من مكاننا هذا لكنه ملن حكيم وعادل 

واشد عدل من ابيه ويجب ان نحارب ونفديه بأرواحنا فالملن الذي يرفض لرابه خمسة االؾ 

 فارس فداء له فهو ملن عادل وحكيم 

 فمال احدهم لالصفاني 

 معن حك معن كل الحك 

 ثم امر الملن سام باحضار الطعام وبداء الجميع في تناول الطعام والشراب والفاكهة 
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 الفصل السابع 

 الفخ

جلس الملن سام في الماعة الكبيره بعد تناول الؽداء مع كبار زعماء المبابل وكان ساوس 

 يجلس علي يمن الملن وبؽدادي يجلس علي يساره ثم لال سام لن الحضور 

لمد اتخذت لراري بالحرب ضد نوان واسترداد المملكه الوسطي فمن منكم معي ومن _ 

 ضدي 

 فنظر الجميع الي بعضهم البعض ولال االصفاني 

ال يوجد احد ضد موالنا الملن بل وكلنا معن _   

 فتعالت الصيحات واجمع الجميع علي معاونه الملن سام  ولال االصفاني 

تحت امارتي خمسة عشر الؾ فارس مدربين سوؾ ارسلهم جميعا الي االمير بؽدادي ؼدا _ 

 من اجل االنضمام الي معسكر الجيش 

 ولال فهود 

وانا تحت امارتي اكثر من خمسون الؾ فارس سوؾ ارسلهم جميعا ؼدا وانا معهم فلنا 

 الشرؾ ان نماتل بجانب الملن سام االصفاني 

وبعد ان اتفك كل زعماء المبابل علي ارسال جنود اصبح سام تحت ليادته لرابة ثالثمابه الؾ 

 مماتل ويزيد عليهم مابه الؾ مماتل وهو لوام جيش المملكه فمال سام 

 سوؾ اجتمع بعد لليل مع كبار لاده الجيش في ارض التدريب ونضع خطه للهجوم 

 فشعر الزعماء بالحرج الشديد فمال االصفاني 

 ونحن سوؾ ننصرؾ االن من اجل االستعداد الرسال الجنود 

وبداء الجميع في االنصراؾ تباعا حتي اصبحت الؽرفه خاليه تماما اال من بؽدادي وسام 

 وساوس ولال بؽدايدي

لم اتولع ان ينساق زعماء المبابل بكل هذه البساطه خلؾ الملن سام _   
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 فمال ساوس 

السر يكمن في ثالث اشياء اوال المالده التي يرتديها سام والذي عجز ابيه ان يحضرها من 

جبل الظالم وكاد اني يموت هنان ثانيا في الصولجان الذي يحمله سام فهذا الصولجان تم 

صنعة من لبل االصفاني الكبير حتي يحمله الشخص المؤهل فمط للحكم وما ال تعلمه ايها 

العزيز بؽدادي ان وزن هذا الصولجان في يد اي نفر من الجن بمسابه جبل ولن يستطيع احد 

 حمله سوي الملن الحميمي ولهذا الصولجان فعل االعاجيب في يد من يحمله 

 فمال سام 

نعم معن حك ياسوس فعندما تطاول هاشم في حديثه معي شعرت ان الصولجان اصبح اكثر 

 سخونه في يدي وشعرت اني استطيع اباده هاشم ولبيلته بضربه واحده من الصولجان 

 فنظر ساوس لبؽدادي وابتسم ولال 

 هل عرفت االن لماذا انصاع الزعماء بكل هذه البساطه يا بؽدادي 

 فمال بؽدادي 

 ولكن بعد اذن الملن اخبرنا عن السر الثالث 

 فمال ساوس 

رحله جبل الظالم فهي شالة ولن يستطيع احد الذهاب والعوده منها ابدا وسام هو اول من 

 استطاع ان يذهب الي هنان ويعود ولذلن خاؾ منه كل الزعماء 

 فنظر بؽدادي لهم ولال 

 سوؾ ارحل االن الي ارض التدريب في انتظار الملن 

 خرج بؽدادي من الماعة وبعد لحظات لال ساوس لسام 

 لماذا لم تمتل هاشم علي تجاوزه معن في الحديث

 فمال سام 
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فكرت في المعركه وشعرت اني في امس الحاجه لكل نفر من الجن فكيؾ التله وابيد لبيله 

كامله ثم فكرت في االطفال والعجابز والنساء وللت ليس لهم زنب ان يموت كل هذا العدد من 

 اجل تصرؾ احمك من زعيم احمك 

 فمال ساوس 

 لكنن كنت تستطيع ان تمتل هاشم وحده 

 فمال سام 

 وهل اذا مات زعيم لبيله االحمر سيحارب معي احد منها وانت تعلم مدي لوه هذه المبيله 

 واذا حارب احد من المبيله فكيؾ اكون امن وانا معهم وهم يروني لاتل زعيمهم 

 فنظر له ساوس ولال وهو مبتسم 

 انن فعال تمتلن الحكمه وكل يوم افتخر بين اكثر واكثر 

 ثم لاطع ساوس احد الحراس الذي الطحم المجلس بسرعة ولال 

 اعتزر جالله الملن لكن هنان احد الحراس مصاب ويريد ان يمابل جاللتن 

 فمال سام 

 من هو 

 فمال الحارس 

 يمول انه في مهمه سريه تم تكليفة بها بأمر من جالله الملن 

 فمال سام والدهشه علي وجهه 

 اجعله يدخل االن 

فدخل عليه حارس مبطور الزراع االيمن ورأسه مشموق نصفين والدماء تملا جسده وسمط 

 علي االرض فور دخوله الي الماعة فألترب منه سام وجلس علي ركبتيه امامه ولال له 

 من انت ايها الجندي ومن فعل بن كل هذا ؟

 فمال الحارس 
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انا احد الحراس المكلفين بحمايه السيده ياسمينا لمد هاجمنا الملن نوان بنفسه ومعه فرلة 

كامله من الجن الطيار واشتبكنا معهم حتي ماتت الفرلة كلها وفمت انا الوعي ورايت نون 

يخطؾ السيده ياسمينا ويمول للجند الي المملكه الوسطي لبل ان افمض الوعي وعلمت ايضا 

ان السيد يوسؾ تم خطفة هو االخر لكن الحراسه التي معة ماتت كلها فكان هنان اربعة من 

اعوان نوان يهاجمونن ياموالي عند البحيره ولكنن لتلتهم وكان هنان واحد من اتباع نوان 

يختبا خلؾ احد االشجار وهو الذي لال لنوان عن مدي حبن للسيده ياسمينا انا اسؾ يا 

 موالي اني لن استطيع حماية السيده حتي اخر نفس 

 فبهت وجهه سام وصرخ بصوت مثل الرعد 

 ياحراس ياحراس 

فدخل عليه كل الحراس الموجودين بالباب ولال لهم انملو هذا الجندي الي طبيبي الخاص 

 ويعالج في الجناح الملكي للمصر واعتنوا به جيدا 

ثم هب والفا ولال لساوس اذهب انت الي بؽدادي واخبره ان سام في طريمة الي المملكه 

 الوسطي االن 

خرج سام من الؽرفة وهو يركض مثل الثور الهابج دون ان ينتظر رد من ساوس وبسرعه 

الريح لطع الممرات داخل المصر حتي خرج من المصر الملكي ثم انتمل انتمال اني الي 

المملكه الوسطي وفي يده الصولجان وولؾ امام االسوار العاليه للمملكه وهو في حاله 

زهول ودهشه واشتعل ؼضبا وشعر بأن الدماء كلها تدفك الي رأسه وهو ينظر نحو االسوار 

ويري حبيبته ياسمينا مصلوبه علي االسوار عاريه تماما وبجوارها يوسؾ عاري تماما 

ومصلوب هو االخر فسمط سام علي ركبتيه والدهشة علي وجهه وعينه مثل الزجاج ثم شعر 

بالكثير من الخيل خلفة فنظر للخلؾ فوجد بؽدادي ومعه فرلة كامله من الجنود يتمدمون 

نحوه وبعد الل من دليمة ترجل بؽدادي عن فرسه وولؾ بجوار سام ثم نظر نحو االسوار 

ورفع يده وخرج منها كرات ناريه في اتجاه اسورا المملكه لكن سام دفع بؽدادي بعيدا 

 فطارت الكره الناريه بعيدا عن االسوار ولال سام له 

هل جننت يابؽدادي سوؾ تتسبب في لتلهم _   

وهل سنترن السيده ياسمينا وصديمن هكذا _   

 فمال سام بصوت واهن وهو يشعر بالهزيمه 
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 كال سوؾ نتفاوض معهم 

 سمع سام صوت ؼليظ يأتي من عند االسوار يمول 

انها النهاية ياسام _   

 فنظر سام نحو مصدر الصوت فوجد نوان يمؾ عند السور بين ياسمينا ويوسؾ فمال له سام 

سوؾ افعل لن كل ماتريد يانوان _   

 فضحن نوان ولال له 

انت ستفعل كل ما اريده انا يا سام هل ظننت حما انن ملن يالن من طفل سازج _   

ثم اشهر خنجرا وفي لمح البصر فصل رأس ياسمينا عن جسدها وفصل رأس يوسؾ عن 

جسده فصرخ سام بموه وعنؾ ثم تضخم واصبح عمالق في حجم بنايه لها الؾ طابك ورفع 

الصولجان الي السماء وخرج منه شا مثل البرق ضرب السماء فتسالط علي المملكه من 

السماء كرات من النار ثم ضرب االرض بشعاع البرق الخارج من الصولجان فأنشمت االرض 

الي نصفين وظلت السماء تمطر نار علي االسوار والجنود التي تعتلي االسوار تحترق 

وتصرخ وتصدع السور نتيجه انشماق االرض ثم اشار بالصولجان نحو المملكه فخرج من 

الصولجان رياح شديده اختفي علي اثرها معظم المباني التي خلؾ االسوار بمسافه المتر 

وانفتحت االبواب وخرج من خلؾ االسورا الؾ جندي فرفع بؽدادي سيفه واستعدت الفرلة 

التابعة للملن سام للمتال لكن سام تمدم بسرعة كبيره وهو يركض نحو جنود الملن نوان 

واشار لهم بصولجانه فخرج منه نار شديده احرلت الجنود كلها في لمح البصر وولؾ سام 

 اما االسوار ينظر نحو نوان ولال له 

سوؾ البض علين حيا يانوان وسوؾ اسجنن في لاع المحيط الي ابد االبدين بل سوؾ _ 

 اعذبن عذاب اهل االرض اجمعين لن تفلت مني يانوان لن تفلت مني ابدا 

 ثم اختفي الملن سام واختفي خلفة جنوده وبؽدادي 

عاد سام الي حجمه الطبيع مره اخري ودخل المصر الملكي وهو منكسر وزليل ثم دلؾ الي 

الماعة الكبري ووجد ساوس وبجواره هومان فجلس سام علي العرش ودلؾ بؽدادي خلؾ 

 سام وجلس امامه ولال ساوس 

 هنان ؼابن وجاسوس في المملكه ويجب ان ينكشؾ 
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 فنظر له سام ولال له بصوت واهن 

 لم يعد هنان شا يهمني بعد االن ياساوس لمد انهزمت شر هزيمه ولن تنفعني لوتي 

 فضحن ساوس ولال من اجل لتل تلن المتاه 

 فنظر له سام نظره كاد ان يحرله لكن ساوس بادره ولال له 

ان العزير هومان من جواسيسنا بين صفوؾ نوان وجاء يحزرنا من لعبة حميره ابتدعها 

 نوان لكنه جاء متأخر بنصؾ دليمة فأستمع اليه اوال ثم احكم بنفسن 

 ثم نظر ساوس لهومان ولال االخير 

انا هومان من اشد المخلصين للملن االصفاني وبؽدادي يعرفني جيدا لكنه لن يعرؾ انني _ 

احد جواسيس ساوس كنت امد المملكه الشرلية بكل الخطط والتشكيالت العسكريه وفي 

الفتره االخير اصبح الملن نوان  يعيش في رعب شديد خاصة بعد ان سمع عن رحلتن الي 

جبل الظالم والعوده منه سالما اصبح شديد الرعب وظل يتسابل عن مدي لوتن وكان يرؼب 

في معرفة لوه الملن سام لبل مواجهتن فأبتدع حيله حتي يؽضبن ويجعلن تكشؾ له عن 

مدي لوتن فأرسل الين احد اعوانه يدعي انه واحد من الحرس الذي عينتهم لحمايه ياسمينا 

وصديمن بعد ان عرؾ مدي حبن لها من احد اتباعة الذي كان مختبا وانت تمتل من 

 هاجمون 

 فمال سام 

 انتظر انت تمصد ان من لتلها نوان ليست ياسمنا 

 فمال هومان 

بالطبع ليست هي انها احد انفار الجن تشكل في شكل السيده ياسمنا والسيد يوسؾ حتي 

 يجعلن تؽضب وتكشؾ له عن لوتن 

 فمال سام 

 لكن لماذا لم يخطؾ ياسمينا ؟

 فنظر هومان نحو ساوس وابتسم ولال 
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من الواضح ان جالله الملن يجهل لوه الحراسة الخاصة في مملكته ان الجندي الواحد من _ 

مملكتن ياموالي بألؾ جندي من جنود نوان بمعني اخر اذا رؼب نوان في خطؾ ياسمينا 

فعليه ان يهجم بخمسة عشر الؾ جندي لمواجه الحراسة التي معها وهذا امر ؼير منطمي 

وصعب ان يحدث ومن الجابز ان تنهزم جنوده وينكشؾ امره امامن الن من المؤكد ان 

 الحراسة سوؾ تخبرن 

 فمال سام 

 تمصد انه لم يرسل احد لمحاوله خطفها من االساس 

 فمال هومان 

نعم لكنه ابتكر هذه الحيله حتي يري مدي لوتن وانت تستطيع ان تستدعي الحراسة وتسألها 

 بنفسن وانا تحركت الي هنا حتي الوم بتحذيرن لكن انت سبمتني اليه 

 فمال سام 

 وكيؾ عرؾ نوان انني حصلت علي المالده 

 فمال هومان 

ان الملن نوان له جسوس هنا في المملكه بين صوفوفن ياموالي يمده بكل االخبار 

والتحركات لكني لن استطيع كشؾ هويه الجسوس الن نوان يمابل جسوسه وحده ولن يخبر 

 اي احد عنه لكنه لال لنا ان له جسوس بين صفوفن 

فتحرن سام وولؾ وسط الؽرفة وهمس بكالم ؼير مفهوم وبعد لحظه حضر بين يديه نفر من 

 الجن ولال له 

 تحت امر جالله الملن سام االصفاني 

 فمال سام 

 كيؾ حال ياسمينا 

 فمال الحارس 

 بخير ياموالي 
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 فمال سام والملك علي وجهه 

 هل تعرضت الي اي هجوم او محاوله للمتل 

 فمال الحارس 

ال ياموالي لن تتعرض الي اي شا حتي عمار البيوت صرفناهم من منزلها لكنها من حين 

الي اخر تتحدث الينا وتمول اعلم جيدا انن تسمعوني وانا ارؼب في ممابله سام بشده 

 فخذوني اليه 

 فنظر له سام ولال 

 ولماذا لم تحضرها الي هنا 

 فمال الحراس 

 انت ياموالي امرتني بأن ال اتصل بها ابدا 

 فمال سام 

 لكني امرتن بأن تمدم لي تمرير يومي 

 فمال الحارس 

كل التمارير كانت تمدم للمابد بؽدادي االنن كنت في رحله الي جبل الظالم كما علمت واالمير 

 بؽددي امرني بتمدم التمارير له 

 فنظر سام لبؽدادي ثم عاد ولال للحارس 

 واين تمرير اليوم 

 فمال الحارس 

ذهبت منذ لليل الي خيمه المابد بؽدادي ولن اجده هنان والحراسه الخاصة علي خمته لالت 

 لي انه تحرن مع فرلة نحو المملكه الوسطي وتركت التمرير مع الحرس الخاص به 

 فمال سام للحارس 

 اذهب انت واحضر ياسمنا لكن احضرها الي ؼرفتي الخاصة وعندما تحضرها اخبرني 
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 فمال الحارس تحت امر موالي الملن المعظم 

 وانصرؾ الحارس ولال هومان لسام 

 الحمد هلل انن اطمبنيت عليها واالن سوؾ انصرؾ انا حتي ال يشعر نوان بؽيابي 

 فمال سام 

 لن كل الشكر ياهومان 

 العفو ياموالي انه واجب وشرؾ لي ان اكون في خدمتن 

 انصرؾ هومان ثم نظر سام نحو بؽدادي ولال له 

 لماذا لم تمدم لي التمارير يابؽدادي 

موالي انت مشؽول دابما ولم اجد الفرصه المناسبه لتمدم التمارير لن ثم ان التمارير كلها 

كانت تمول ان الوضع مستمر وال يوجد اي خطر او تهديد والسم لن ياجالله الملن لو كان 

 هنان الؾ في مابه من الشن في صحة التمارير لملت لن علي الفور 

 ظهر الحارس الخاص لياسمينا بين يدي الملن ولال له 

 ان السيده ياسمينا في ؼرفتن الخاصة ياجالله الملن 

 فمال له سام 

 وما هو حال يوسؾ 

 فمال الحارس 

بخير ياسيدي وسوؾ يخرج من المستشفي اليوم وكبير الحرس الذي معه تحرن الي منزله 

 لينظفة من عمار البيوت استعداد الستمبال يوسؾ ولتأمينه 

 فمال سام له 

 انصرؾ انت االن وسوؾ استدعين عما لريب 

انصرؾ الحارس ثم نظر سام لبؽدادي ولال انصر انت يابؽدادي االن وسوؾ احضر انا 

 وساوس االجتماع مع الماده خالل ساعة 
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 ونظر سام نحو ساوس ولال له 

يجب ان نكشؾ هويه الجسوس لبل بداء المعركه _   

سوؾ اتدبر االمر ياجالله الملن اطمأن _   

انصرؾ سام من الؽرفة الكبيره واتجه الي ؼرفته وولؾ امام الباب ووجد الحرس علي 

 الباب فمال لهم 

انصرفو انتم االن ال ارؼب في وجود حرس علي الباب عندي ولبل ان يفتح الباب وجد جينا 

 تتمدم نحوه فنظر لها ولال 

هل حدث شا ما يا امي _   

فمالت جينا _   

هل احضرت ياسمينا الي هنا _   

 فنظر له سام ولال 

من الواضح انكي انتي ايضا لن عيون في المصر _   

 فمالت جينا 

هل احضرتها الي هنا _   

نعم وما المشكله في ذلن _   

المشكله انها بشريه _   

وما هي المشكله _   

اسمع ياسام ان اجساد البشر ال تتحمل التواجد في ارض الجان الن المرين ينفصل عن _ 

الجسد حينما يدخل ارض الجان مما يسبب مشاكل كبيره للبشري مثل التوهان والنسيان لذلن 

 ال يجب ان يتواجد الناس هنا 

 فمال سام 

 لكنن انتي بشريه تعيشي معنا 



69 
 

 فمالت جينا 

االمر معي مختلؾ فأبون صنع لي تعويذه علي شكل سلسله دابما ارتديها وبفضل هذه 

التعوذه استطيع التواجد داخل المملن وارض الجان دون ان ينفصل عني لريني اما انت فال 

 يوجد لن لرين من االساس 

 فمال سام 

اطمبني ياامي لن يطول مكوث ياسمينا هنا _   

اتمني ذلن وهذا من اجلها ومن اجل حمايتها فأن هرب لرينها لن تستطيع احضاره _ 

 وانستطعت المبض عليه الن تستطيع ان تلسك المرين بالجسد مره اخري 

فنظر لها وابتسم ثم انصرفت جينا ومد سام يده نحو ممبض الباب وفتح الباب ودخل وجد 

ياسمنا تجلس علي طرؾ الفراش ترتدي لميص ابيض وبنطال جنيز اسود فولفت ونظرت 

 نحو سام وهو يرتدي مالبس الحرب والدروع وابتسمت فمال لها 

لماذا طلبتي من الحراسه ان تمابليني ؟ ولماذا طلبتي ان تمابلي مسخ ؟_   

 فألتربت منه ولالت مداعبة 

انن حما تتحدث مثل الملون هل انت ملن حما _   

تأدبي ياانسية وانتي تتحدثي معي _   

 فنظرت له ياسمنا ولالت له وهي ترفع حاجبها االيسر بلهجه تهديد 

سام انت ال ترؼب في ان تري الوجه االخر من ياسمينا _   

 فوضع سام رأسه الي اسفل وابتسم نصؾ ابتسامه ولال لها 

لن تجاوبيني علي سؤالي _   

فذهبت ياسمينا نحو الفراش وجلست عليه ووضعت ساق فوق االخري ولالت _   

كنت ارؼب في ان اري المملكه _   

ورأيتي المملكه _   
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الببس بها نظرت من النافذه الي الحديمة وطمأنيت علين فؽرفتن تشبه ؼرفه ملكه انجلترا _   

 فضحن سام ولال 

بل افخم من ؼرفة الملكه _   

 التربت ياسمنا من سام ولفت زراعيها حول عنمة ولالت له 

احببتن حب جنون ولن اتحمل الدنيا وحدي بعيده عنن ويكفيني نصفن البشري ثم ان _ 

 الوضع هنا مختلؾ تماما عما كنت اتخيله 

 فنظر سام في عينيا ولال لها 

وكيؾ تصورتي الوضع هنا _   

 فمالت 

كنت اتولع ان الجن يعيش في االماكن المهجوره والحمامات والشواطا الخالية من الناس _ 

 والبيوت المهجوره 

 فضحن سام ولال

انهم عمار البيوت _   

 فمالت له ياسمينا مداعبه 

ثم انن للت لي سوؾ اهبن لصر اعظم من لصر ملكه انجلترا اليس كذالن _   

نعم انا للت لكي هذا اكثر من مره _   

وهل تستطيع ان تستمتع بكل هذا وحدن _   

لن اتمتع بأي شا وحدي _   

سوؾ اكون ملكه معن اليس كذلن _   

نعم سوؾ تكونين اجمل ملكه علي المملكه _   

اذن هيا بنا  نتجول في ارجاء المملكه _   
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ليس االن يجب عليكي الرحيل االن _   

 فنظرت له في دهشه ولالت 

لماذا _   

الن تستطيع المكوث هنا اكثر من ساعة واال هرب المرين من جسدن سوؾ تعودي الي عالم 

البشر وبعد انتهاء الحرب واالنتصار سوؾ اصنع لكي تعويذه علي شكل سلسله ترتديها حتي 

 نمنع المرين من مؽادره الجسد اثناء تواجدن هنا في المملكه 

سوؾ اشتاق الين ياسام واتمني ان تسامحني علي كالمي في المره االخيره فأنا كنت في _ 

 حاله ؼريبة لم امر بها من لبل وكنت متطربه جدا

اعلم جيدا شعورن _   

في الحميمة بعد ان هدابت للت يكفيني نصفن البشري اعيش معه في اي مكان في العالم _   

 الترب منها وتبادل معها المبوالت ثم لال لها 

سوؾ يحضر نفر من الجن ويأخذن الي المنزل االن وسوؾ يكون معكي حراسة مشدده واذا 

رؼبتي في التواصل معي او ارسالي اي رساله  ارسليها مع احد الحراس وسوؾ تتواصل 

 معكي الحراسة 

 ثم تمتم بكالم ؼير مفهوم فحضر احد الحراس ولال له سام 

 االن سوؾ تعود مع الملكه ياسمنا فهي جالله الملكه زوجتي 

 فمال الحارس 

 تحت امر جالله الملن 

وتواصل معها وتموم بحمايتها من البشر والجن وتنصاع الي كل رؼباتها وخذ معن العدد 

 الذي يكفين من الجنود 

 تحت امر موالي المعظم 

 ثم نظر الي ياسمينا ولال لها 

 بعد اذن جالله الملكه اؼمضي عينيكي االن 
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 فمالت ياسمينا لسام 

 انهم بشر ياسام 

 فمال سام لها 

 انه امر ملكي ال يدخل احد علي بصورته الحميميه 

 فضحكت ثم اؼمضت عينها واحتضنها الجني واختفي بها من الؽرفة 
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 الفصل الثامن 

 إجتماع الماده 

خرج سام من الؽرفة ولطع الممر الفاصل بين الؽرؾ والماعة الكبيره حتي وصل الي الباب 

االمامي للمصر وولؾ امام الباب لحظات ثم حضر بين يديه احد الحراس ومعه فرس اسود 

لدمه للملن سام فركب سام الفرس ثم حضر بين يديه الحارس الشخصي لياسمينا فمال له 

 سام

اذهب الي خزانه المصر وخذ صندوق كبير من الذهب لدمه هديه للسيده ياسمنا ولل لها _ 

 انها هديه الملن لكي 

تحت امر موالي المعظم _   

ثم انصرؾ الحارس وركض سام بالفرس حتي وصل الي خيمه الماده في ميدان التدريب عند 

 حدود المملكه من جه الشرق وعندما دخل الخيمه وجد كل من بؽدادي وكحله وساوس 

 فجلس علي الكرسي الضخم بعد ان لدم له الجميع التحية العسكريه ثم لال سام 

كيؾ حال التدريب اليوم يابؽدادي _   

ان التدريب علي لدم وساق ياموالي لكن جابت انباء لنا تؤكد ان الملن نوان بداء يحشد _ 

 لواته خارج اسوار المملكه الوسطي 

اذن فهو يرؼب في ممابلتنا عن التل الكبير في الطريك واال اذا كان تحصن بأسورا المملكه _   

 فمال ساوس 

اظن انه اختار يواجهنا خارج االسوار _   

 فمال سام 

وما هو تعداد لواتنا _   

 فمال بؽدادي 

ان زعماء المبابل بدابوا في ارسال لواتهم بالفعل ومع حلول الؽد سيكون تحت لياده الملن _ 

 سام ثالثمابه الؾ جندي جاهز للمعرن 
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 فمال سام 

وجنود المملكه كم عددها _   

مابه الؾ _   

 فمال سام 

اترن جنود المملكه هنا لحمايتها فأنا ال ارؼب بالخروج بالجيش كله تحسبا لحدوث اي _ 

 شا ؼير متولع 

 فمال ساوس 

يجب ان نتحرن بعد ؼدا عند الفجر حتي نمابل نوان عند التل الكبير _   

 فمال سام 

كم عدد الجند الطيار _   

 فمال بؽدادي 

خمسة االؾ _   

انه عدد لليل يجب ان ال يشتركو في المعركه حتي ال نخسرهم _   

هل ترؼب في تركهم في السكنات ياموالي _   

كال سيتحركون معنا لكن لن نشركهم في المعركه _   

 فمال ساوس 

 اذن ماهي الخطه لمواجه لوات نوان 

ففتح سام يده وظهر منها رسم مجسم الرض المعركه ووضع الرسم علي المنضده التي 

 امامه ثم لال 

كما ترون ان التل الكبير هنا في اخر الطريك وسوؾ نمابل جيش نوان هنا وسط الطريك 

الضيك وسوؾ يكون بؽدادي لابد الجيش الميسره وكحله لابد جيش الميمنه وانا وساوس 

في للب الجيش وفي البدايه سوؾ نهجم بملب الجيش وجيش الميسره وسوؾ يأخذ ساوس 
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فرله صؽيره بعدد تشكيالت كبير حتي يظهر امام نوان اننا نهجم بجيشنا كله والعزيزه كحله 

سوؾ تتسلل من خلؾ التل الكبير هي وجيش الميمنه وتختبا خلؾ التل وعند االشاره مني 

وبعد ان نشعر ان نوان توؼل بيننا سوؾ نتظاهر باالنسحاب التكتيكي حتي نسدرجه بعيدا 

عن التل وبعدها تهجم كحله بجيش الميمنه بهذا الشكل يكون نوان محاصر من االمام 

بجنودنا ومن الخلؾ بجنود كحله ونكون لطعنا عليه طريك العوده وندفنه هو وجنوده عند 

التل الكبير ولن نأخذ اكثر من يومان علي االكثر في استرداد المملكه الوسطي والمملكه 

 الؽربية بعد هزيمه نوان النه من المؤكد سوؾ يترن حاميه ضعيفة في كل مملكه 

 فنظر له ساوس ولال 

ومن المؤكد ايضا اذا نجحت الخطه ان الحاميه الموجوده في كل مملكه سوؾ تستسلم _ 

 ولن نجد مماومه هنان 

 فمالت كحله 

انها خطه في شده الذكاء لكن ماذا يحدث ان لم يتمدم نوان حتي يعبر التل _   

 فمال سام 

اثناء المعركه سوؾ يتظاهر ساوس بأن جيش الميمنه بداء يضعؾ ويترن صؽره يعبر منها 

عدد من جنود نوان وبعدها يبداء ساوس في االنسحاب بشكل تدريجي حتي يتوؼل جنود 

نوان اكثر وبهذا الشكل سيجد نوان فرصه الختراق صفوفنا وسوؾ يرسل المزيد لتدعيم 

الصؽره التي فتحها جنوده في ميمنه ساوس وهنا سيكون توؼل نوان ونبداء في التراجع 

بشكل تدريجي بجيش الملب والميسره مع بؽدادي وانا اتولع ان نوان في خالل ثالث ساعات 

 علي االكثر سيكون بلع الطعم وعبر المنطمه الفاصله عند التل الكبير 

 فمال بؽدادي 

وهنا يأتي دور كحله في للب موازين المعركه بعد ان تتسلل من خلؾ جنود نوان ويصبح 

 نوان بين المطرلة والسندان 

 فمال سام 

 ما رأين يا ساوس في الخطه 

 فمال ساوس 
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انها خطه محكمه وجيده جدا لكن يجب ان تنفذ بشكل جيد حتي يلتمط جنود نوان الطعم _   

 فمال سام 

ان الخطه برمتها في يدن فأنت اول من سيتظاهر بالهزيمه ويفتح صؽره لعبور لوات نوان 

 والتراجع للخلؾ والنسحاب التكتيكي 

 فمال ساوس 

 وانت تعلم جيدا مدي براعتي في المعارن ال تملك 

 فمال سام 

 انت من لام بتدريبي ياساوس فأنا مطمبن النن بجواري وستماتل معي 

 فنظر سام نحو كحله ولال لها 

اراكي شارده الزهن _   

 فمالت 

 احاول ان احفظ كل كلمه نطمت بها ياموالي فانت تعلم انه اليوم المنتظر بالنسبه لي 

 فنظر سام نحو بؽدادي ولال له 

 واالن يجب ان نشرؾ  علي الجنود هيا بنا يابؽدادي نتفمض الجيش 

 خرج سام وبؽدادي من الخيمه واتجه مع بؽدادي نحو ارض التدريب ولال له 

ما اخبار كحله _   

 فمال بؽدادي 

منذ ان دخلت المعسكر وهي لن تؽادره ابدا لكن هل يسمح لي موالي بسؤال _   

تفضل يا بؽدادي _   

هل تشن في كحله وفي اخالصها للمملكه ولن _   

الحرص واجب يابؽدادي _    
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اني اتعجب كيؾ تتخذ من اتجاه كحله كل الحرص واالحتياط وفي نفس الولت تعطيها مهام _ 

 عظيمه في ارض المعركه 

من حك كحله ان تحارب وتنتصر معنا وتزوق طعم االنتصار ثم انها تجيد فن التخفي كما _ 

 للت فأن اثبتت والبها سننتصر 

 فنظر له بؽدادي ولال 

واذا لم تثبت والء وانملبت علينا _   

 فضحن سام ولال 

هل تشن في اخالص كحله يا بؽدادي _   

ال ياموالي فهي لن تفعل اي شا يجعلني اتشكن فيها ابدا ولن تؽادر المعسكر ابدا حتي في _ 

الليل لكنه مجرد سؤال خطر علي بالي فبصراحه اذا حدث في االمر شيا ستكون مجزره في 

 لواتنا 

 فمال سام 

 اطمبن يابؽدادي لن يحدث شا واالن يجب علي االنصراؾ سوؾ اذهب الي مكان ما وحدي 

ثم تحرن سام وخرج من ارض التدريب وركب فرسه وتحرن خلفة عدد كبير من الحرس 

 الملكي فتولؾ سام عن الحركه ونظر لهم ولال 

 انصرفو جميعا ال احتاج الي حراسة معي اذهبو الي المصر 

فانصرفت الحراسة وظل سام وحده ثم تحرن بالفرس في اتجاه الشمال الشرلي في مهمه 

 خاصة وشالة جدا 
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 الفصل التاسع 

 جيش التحرير 

في فجر يوم المعركه استعد سام وارتدي درعة االحمر وخوذه خاصة وضع عليها التاج 

الملكي وودع جينا ورسم لبله علي يدها ثم خرج من المصر الي مكان احتشاد الجيش وفور 

وصول سام الي الساحه وجد االلؾ مؤلفه من لواته فكانت المشاه بالزي االسود والدروع 

السوداء والخوذ السوداء في الممدمه ومن خلفهم فرسان الخياله علي خيول من نار زرلاء 

ومن خلفهم فرسان الفيله علي افيال ضخمه من نار زرلاء ومن خلؾ فرسان الفيله  كان 

يمؾ الجند الطيار ومن خلؾ الجند الطيار ولؾ فرسان الكورات الناريه واالسهم والرماح 

وخلفهم اصطؾ لوات  المجانيك ومعهم تلن االالت الضخمه وكان الجيش يمؾ في تشكيل 

عباره عن ثالث مربعات بجوار بعضها البعض و المربع االول بمياده كحله وهو جيش 

الميمنه والمربع الثاني كان الملب ويمؾ امامه ساوس ويفصله بينه وبين كحله مسافة 

عشره امتار علي االلل وبعد مسافه عشره امتار اخري كان يمؾ المربع الثالث وهو جيش 

 الميسره بمياده بؽدادي وعندما الترب سام من الجيش الترب منه بؽدادي ولال له 

موالي الملن هنان اخبار سيبه للؽايه _   

هات ماعندن يا بؽدادي _   

ان االصفاني زعيم لبيله االصفاني انسحب بكل جيشه صباح اليوم وهاشم االحمر زعيم _ 

لبيله االحمر انسحب هو ايضا بكل جيشه صباح اليوم واصبح تعداد الجيش االن مابه 

 وخمسون الؾ فمط ونحن نواجه جيش نوان وتعداد جيشه لرابه ثالثمابه الؾ 

 فنظر له سام ولال 

وهل سيهجم نوان بكل جيشه _   

 فنظر له بؽدادي ولال 

 لمد ارسلت البصاصين ليكتشفو تعداد جيشه 

ثم نظر نحو االمام فوجد احد الفرسان يتمدم علي فرسه وولؾ امام بؽدادي وبعد ان لدم له 

 التحيه العسكريه لال له
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ان جيش الملن نوان خرج من ابواب المملكه ويتجه نحو التل الكبير ويتحرن بجيش لوامه 

 مابه الؾ جندي 

 فتنفس بؽدادي بأرتياح وامر الجندي باالنصراؾ ثم نظر له سام ولال 

يجب ان ننظر في امر االصفاني وهاشم االحمربعد انتهاء المعركه _   

 فمال بؽدادي له 

بل يجب ان يسجن كل منهم مدي الحياه  _  

 فنظر له سام ولال 

سوؾ انظر في امرهم بعد المعركه والجزاء من جنس العمل _  

ثم تحرن سام بفرسه نحو الجيش وولؾ امام الموات كلها ووضع يده علي فهمه وتمتم بكالم 

ؼير مفهوم ثم تضخم صوته وكأنه يتحدث في ميكروفون عمالق ولال للموات كلها وهو 

 يتجول ذهابا وإيابا امام الجيش علي فرسة

يامعشر الجن يا اهل مملكه االصفاني وياجنودها البواسل ان اليوم يوم التحرير والنصر 

واالستشهاد فأيها الجن لمد كتب عليكم المتال كما كتب علي الذين من لبلكم دفاعا عن ارضكم 

وعرضكم واطفالكم وشيوخكم ونسابكم فأنا اعلم ان هنان منكم فالحين وحطابين وحدادين 

وأعلم ان هنان من جاء منكم طوعا ومن جاء مكروها علي المتال لكن ما ليمه الحياه وانت 

تحيا منكس الرأس زليل بل تأكل الخبز مؽموزا بالزل والهوان فما ليمه الحياه وما ليمه 

اليوم أما نعيش ابطال ونمتلن لصة نمصها علي اطفالنا , العمر الطويل وانت تحيا بهذا الشكل

واحفادنا وأما نستشهد ونزؾ الي الجنه ونتناول العشاء مع الحبيبي المصطفي صلي هللا 

ان اليوم المنتظر لد جاء لرفع الظلم والمهر والعدوان حتي نرفع رؤسنا عاليه ... علية وسلم 

ونمول بأعلي صوتنا نحن ابناء االصفاني لن نترن ارضنا تختصب ونسابنا تختصب كالبهابم 

 وهلل اكبر فوق كل شا هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر وحي علي الجهاد 

بصوت مثل الرعد اهتزت له السماء وارتجفت االرض  (هللا اكبر  )فردد االلؾ خلؾ سام  

رعبا منهم ثم ركض سام بفرسة نحو الطريك في اتجاه التل الكبير وخلفه كل الجيش يتحرن 

بسرعه كبيره واالرض تهتز من تحت ارجلهم والؽبار يعلو وؼطي السماء وصوت صهيل 

 الخيل ارتفع الي عنان السماء وكأن الخيل يكبر ويمول هللا اكبر مع الجنود 
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 تولؾ سام لرابه التل الكبير بمسافه ميل واحد ثم نظر نحو كحله والترب منها ولال لها 

 تحركي مع الموات واحتمي اعلي التل الكبير وانتظري االشاره مني للهجوم 

فتحركت كحلة وخلفها الجنود وبعد انصرافها تحرن ساوس ومعة بعض التشكيالت العسكريه 

واتخد مكان كحله وكأنه هو جيش الميمنه ثم تحرن سام وولؾ امام الجيش في الممدمه عند 

المنتصؾ فهو لابد للب الجيش ومرت دلابك من الصمت اثمل من الجبال الرواسي والشمس 

الحارلة فوق رؤس الجنود والؽبار والرياح المحمله باالتربه تضرب وجههم والصحراء 

الجرداء تحيط بهم من كل جانب ثم بداء الجميع يشعر بهزه ارضيه وبداء الحصا علي 

االرض يهتز بشده وكأن هنان زالزال لوي او كأن هنان بركان عنيؾ سينفجر بعد لليل ثم 

تسرب الي اذن كل من في الجيش اصوات طبول الحرب تدق بشده تعتصر الملوب ويزوب 

اللحم والعظم رعبا من صوتها ثم بداء الؽبار يعلو امام نظر الجميع ويعلو اكثر وبداء جيش 

الملن نوان يظهر علي مرمي البصر وظل الجيش يتمدم في خطوات ثميله وكأنه ملن الموت 

 لادم لحصد االرواح

 

تولؾ جيش عرمرم امام جيش الملن سام علي مسافة ميل واحد يفصل بينهم من جه اليمين 

التل الكبير وكان في ممدمه جيش الملن نوان يمؾ لرابة الؾ عمالق من العمالمة وخلفهم 

يمؾ كل جنود المشاه في مالبسهم الزرلاء والخوذ الزرلاء والدروع الحديديه الزرلاء وخلؾ 

المشاه اصطؾ عدد كبير من مشاه يمتضون االسود الناريه الضخمه في حجم االبراج ويمؾ 

خلفهم الفرسان علي خيولهم المشتعله نار حمراء وخلؾ الفرسان ولؾ الجن الطيار في زي 

احمر اللون وخوذ حمراء ومن خلفهم كان هنان فرسان االسهم والكورات النارية وولؾ 

الملن نوان خلؾ الجميع وهو علي فرس من نار حمراء مشتعل يرتدي مالبس الحرب 

 والدروع والخوذه وفي يده سيؾ عمالق 

 

 نظر سام نحو جيشة  وسمع الجنود تتهامس خلفة وتمول 

ان نوان يهاجمنا بالعماللة_  

نحن هالكون ال محاله _   

منذ متي والعمااللة تتدخل في حروبنا _   
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رفع سام يده وهو يعطي ظهره نحو الجيش في أشاره منه بعدم التحرن وتمدم بفرسة في 

خطوات ثميلة تدل علي الثمة والؽرور نحو جيش نوان فتحرن بؽدادي وساوس مع الملن 

وعندما نظر نوان الي االمام ووجد سام يتحرن فتحرن هو االخر ومعه هومان ورومان 

وتولؾ نوان ورجاله في المنتصؾ بين الجيشين وتولؾ سام ورجاله امام نوان واصبح 

 الجيشين خلؾ ظهورهم فنظر له سام واطال النظر ثم لال وهو يشير الي بؽدادي 

بؽدادي لابد جيش الميسره وساوس لابد جيش الميمنه _   

 فنظر نوان لبؽدادي ولال له 

اخترت الفريك الخاسر يا بؽدادي _   

 ثم نظر نحو ساوس ولال له

الم تسأم الحرب والكر والفر ياساوس فأنت تحارب وتماتل منذ االؾ السنين _   

 فنظر له ساوس ولال 

لن ارتاح لبل ان اطهر المملكه منن يانوان وأخذ بثأر االصفاني منن _   

 فنظر له نوان ولال له 

لن تتؽير ابدا ولن تصدق انني لن اموت ولن اتراجع حتي تمع كل ممالن الجن في يدي _ 

ولكن دعن من هذا الحديث االن ودعني الدم لن هومان لابد جيش الميمنه ورومان لابد 

 جيش الميسره 

 ثم نظر نحو سام وتنهد ولال له 

ماذا تريد ياابن االصفاني _   

 فمال سام وهو ينظر في عين نوان 

سلم لي المملكه الوسطي والمملكه الشرلية واال دفندن اليوم هنا تحت حوافر جوادن _   

 فنظر نوان نحو جيش سام ولال 

اتعلم يا ابن االصفاني ان عمالق واحد من عمااللتي يستطيع ان يبيد جيشن كله عن بكره _ 

 ابيه في الل من ساعة واحده 
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 فنظر له سام ولال 

وهل تعلم انت اني استطيع ان ابيد جيش العمااللة الخاص بن لبل ان يرتد الين طرفن _   

 فضحن نوان ولال له 

ان ابان كان يتبول علي نفسه عندما يسمع ... اين انت يا اصفاني حتي تسمع حديث ابنن _ 

 اول حرؾ في كلمه العمااللة 

 فصرخ فيه سام ولال له في حده 

تأدب يانوان واال جعلتن تتمني الموت من شده العزاب الذي ستتزولة علي يدي _   

 فمال نوان 

انن فتي مؽرور ياسام ومن لم تأدبه امه يأدبه نوان وسوؾ اعلمن اليوم درس لن تنساه _ 

 ابدا في حياتن 

اذن انت تختار الحرب فلن ما تريد _   
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 الفصل العاشر 

 معركه التل الكبير 

تحرن سام ورجال وعاد الي صفوؾ الجيش وعاد نوان الي صفوؾ جيشه ثم نظر سام نحو 

 الجيش ولال له 

 استعدو يا وحوش المملكه 

ونظر سام نحو جيش نوان فوجد جيش العمالمة بأكمله يتحرن نحو جيشة فترجل من علي 

فرسة وتمدم عده خطوات الي االمام واخرج صولجانه من بين درعة ورفع الي السماء وتمتم 

بكالم ؼير مفهوم ثم خرج من الصولجان شعاع من البرق اصتدم بالسماء وصنع صاعمة 

برق شديده وبعد لحظات وعند التراب جيش العمالمة من سام وهم يصرخون بصوت مثل 

صوت الوحوش وجه سام شعاع البرق الخارج من صولجانه نحوهم فحدث انفجار هابل 

يشبه انفجار الؾ صاروخ احترق جيش العمااللة كله علي اثر هذا االنفجار وتناثرت اشالبهم 

 في ارض المعركه وسال دماء العمااللة علي الرمال الصفراء

ؼضب نوان ؼض شدد بعد موت جيش العمااللة الذي كان يبني علية أمال كبري في للب 

 موازين الحرب وصرخ في لاده جنوده ولال لهم بصوت مثل الرعد 

 ارسلو الفوج االول والثاني من االسود النارية 

فتحرن االسود الناريه بسرعة الريح نحو جيش سام في هجوم شرس وولؾ سام صامت 

وساكن وهو يسمع اصوات جيشة تأتي من خلفة فرحه وتهلل بعد المضاء علي العمااللة بكل 

 سهوله حتي انه سمع صوت احد الجنود يمول 

مادام الملن سام معنا فنحن في نزهة وليست حرب _   

 فمال سام بأعلي صوته 

 الكرات النارية 

 فنظر بؽدادي نحو لابد فرلة الكورات الناريه ولال 

 الكورات النارية تستعد 

 فتحرن المابد نحو الفرلة ولال لهم 
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 استعدو 

فبداء الجنود في رفع ايديهم الي االمام وخرج منها كورات ناريه صؽيره معلمة في كؾ ايدهم 

في انتظار االشاره من الملن سام حتي يلمو الكورات النارية وبعد لحظات وعند التراب جيش 

 االسود الناريه من جيش سام صرخ سام بأعلي صوته ولال 

 اضرب 

فنطلمت الكورات النارية من ايدي الجنود مثل المطر علي رؤس جيش االسود وتحوالت 

السماء الي اللسنة لهب واشتعلت الصحراء نارا وصرخ جنود االسود واالسود ارتفع زبيرها 

 بعد ان اشتعلت نارا وعمت الفوضه في صفوؾ جيش االسود فصرخ سام ولال لجنوده 

 الدفعة الثانيية والثالثة من الكورات الناريه 

فمام جنود سام بتنفيذ االمر ورمي الجنود الدفعة الثانية وتسالطت علي جنود االسود وظل 

الصراخ يرتفع ويرتفع والنار تتسالط علي الجنود مثل المطر ثم رمي جنود سام الدفع الثالثة 

 من الكورات الناريه بعد لحظات من الدفعة الثانية وتفحم علي اثرها جنود نوان 

 فصرخ نوان ولال 

 الويل لن ياسام  ارسلو الموجه الثالثة والرابعة والخامسة من االسود النارية 

وتحركت كل االسود الناريه في اتجاه سام حتي اصبح جيش نوان خالي تماما من االسود 

وظلت االسود تمترب وتمترب بسرعة الريح والملن سام يمؾ ينظر نحوهم وال يتحرن وبداء 

الملك يتسرب الي للوب الجنود في جيش سام بعد التراب االسود منهم بشده دون سماع اي 

 امر من الملن سام فهمس بؽدادي محدثا نفسه 

 ماذا تنتظر ياسام 

 فمال ساوس وكأنه سمع صوت بؽدادي يتحدث ولال 

 يجب ان يتوؼل الجنود اكثر واكثر الن عددهم كبير حتي ال يهرب منهم احد 

وبعد ان اصبح الجنود علي مسافة مابه يرده رفع سام صولجانه في وجه الجنود وخرج منه 

 نار حاميه مثل حمم البركان تتطاير في وجه االسود تحرلهم جميعا ثم صاح سام ولال

 كرات من الصخر 



85 
 

فرفع جنود الكورات النارية ايديهم وخرج منها كورات صخريه في حجم الجبال تتسالط علي 

رؤس جنود االسود الناريه ثم رمو دفعة ثانيه وثالثة من كورات الصخر حتي تم اباده االسود 

 الناريه كلها 

 فصرخ نوان ولال 

 ارسلو كل افواج جنود الخيول االن 

وبدابت تتحرن كل فرسان الخويل واالرض تهتز تحت حوافر الخيل وترتفع طبول الحرب في 

جيش نوان حتي تلهم الجنود الحماس والشجاعة وارتفعت صيحات الجنود علي خيولهم وهم 

 يصرخون بأسم الملن نوان 

 فنظر سام نحو جيشه وهو مازال يمؾ في الممدمه ولال بأعلي صوته 

 ارسلو الفرلة الرابعة من الجند الطيار تحرلهم ثم تعود فورا 

فطار الجند الطيار وهم نفر من الجن لهم اجساد صؽيره يؽطيها الشعر تشبه المرده لكن لها 

اجنحة كبيره خلؾ ظهورهم وبعد الل من دليمة كان فوق رؤس فرسان الخيل مابة وخمسون 

جني طيار ينفثون النار من افواههم نحو فرسان الخيل يحترلون علي اثر النار ويصرخون 

وعمت الفوضي ارض المعركه ثم بداء الجن الطيار في السموط علي االرض من اثر السهام 

المتراميه عليهم من جيش نوان وظلت الجنود تهرب من السهام وتعود الي صفوؾ الجيش 

وتنفث النار في اتجها الفرسان واحترق من احترق وبالي الفرسان يتمدمون نحو سام فصاح 

 سام في جيشه ولال 

 ارسلو الفرلة االولي من الجن الطيار 

 فصاح بؽدادي ولال 

 الفرلة االولي من الجن الطيار تتحرن 

فتحركت الفرلة االولي وكان كل جني طيار يحمل فوق ظهره جني اصؽر حجما يشبه 

الشنبانزي لكنه اصؽر بكثير منه وكانو يطلمون عليهم اسم الجن البناء النهم يستطيعون 

البناء والتشيد في لمح البصر وبعد الل من دليمة كان كل جني طيار يطير فوق رأس بالي 

الفرسان وهنا ضرب سام االرض بصولجانه وانشمت االرض وصنعت حفره كبيره ابتلعت 

فرسان نوان وسمطو في باطن االرض وجاء دور الجن البناء بعد ان هبط كل جني من علي 

ظهر الجن الطيار وبداءو جميعا في بناء وتشيد االرض من جديد وترميمم الحفره التي 
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ابتلعت الفرسان وفي الل من دليمة عادت االرض كما كانت وركب الجن البناء علي ظهر 

 الجن الطيار وعاد كل جني طيار ومعة صديمة من الجن البناء الي جيش سام مره اخري 

 ولؾ نوان في دهش والزهول علي وجهه ولال له رومان 

ان سام اباد نصؾ جيشنا تمريبا دون ان يحرن اي احد من جنوده ودون ان يخسر اكثر من 

 خمسه او عشر جني طيار يجب علينا ان ننسحب يا جالله الملن ان المعركه خاسره ال محاله 

 فصرخ نوان ولال 

 ان نوان لن يخسر اي حرب في حياته ابدا 

 فمال رومان 

 انن تخسر الجنود بكثره 

الجنود تموت من اجل النصر ومن اجلي انا _   

ومن اين يأتي لن النصر وجنودن هالكة ان سام مازال في جعبته الكثير والكثير ونحن _ 

 فمضنا نصؾ لواتنا بل كل الخيول واالسود والعمااللة دون ان نشتبن معه 

مازال معي جيش المشاه كله _   

إذا اشتبكنا معه بالمشاه فال يوجد لدينا فرسان تموم بتؽطيه الجنود وسوؾ تبيد المشاه كلها _

 بؽرورن هذا 

سوؾ ارسل الجند الطيار لحماية جنود المشاه _   

 وكيؾ سيميز الجندي الطيار جنودنا من جنودهم في حاله االشتبان ايها الملن المؽوار 

اخرس واال لتلتن _   

انن خسرت المعركة من لبل ان تبداء يا موالي ال تجعل ؼرورن يكون سبب في ولوعنا _ 

 جميعا في االسر ان الملن سام شديد الذكاء وداهية حرب وهذا واضح من ليادته للجيش 

الملن نوان لن يهرب ابدا _   

بل يجب علين الهرب االن واال ولعنا جميعا في االسر  _   



87 
 

ارسلو كل جنودنا من الجن الطيار يحرق جيش سام بأكمله  _  

 ولؾ سام بين صفوؾ جيشه بجوار ساوس الذي نظر له ولال 

انن داهية حرب يا سام _   

 فأبتسم سام نصؾ ابتسامه ولال 

ان الحرب في عالم الجان تشبه لعبة عند البشر تسما الشطرنج وانا كنت شديد البراعة في _ 

 هذه اللعبة وهذا كل شا 

ان نوان يفكر في االنسحاب االن بعد ان خسر نصؾ لواته دون ان يشتبن معنا _   

 فمال سام له وهو ينظر نحو جيش نوان 

ؼرور نوان سوؾ يمنعة من التراجع واالنسحاب واتولع ان يرسل الجن الطيار االن _   

وماذا سنفعل ان جنودنا من الجن الطيار لليل جدا وأذا خسرناهم في المعركه سوؾ تكون _ 

 كارثة 

 فضحن سام ولال له 

اطمأن يا ساوس لن يطير اي جندي طيار من جيشنا وسوؾ ابيد كل جنود نوان من الجن _ 

 الطيار لكن ادعي معي ان ؼرور نوان يدفعة لمهاجمتنا بكل الجن الطيار الذي معه 

فيما تفكر ياسام _   

ال تتعجل االحداث فمازال في جعبتي الكثير والكثير وسوؾ تري الكثيير من المفاجأت اليوم _   

ثم ابتسم سام عندما شاهد جنود نوان من الجن الطيار يملا السماء وأيمن ان نوان ارسل كل 

جنوده من الجن الطيار فتحرن بفرسه وولؾ في ممدمه جيشه الذي يمؾ بكامل تشكيله ولم 

يتحرن منه اي جندي حتي االن ورفع صولجانه الي السماء وظل صامتا وظل الجن الطيار 

يمترب ويمترب حتي اصبح علي مسافة عده امتار من الجيش ثم خرج من صولجان سام لون 

ازرق فاتح اشبه بالدرع وصنع شيا ما يشبه المبه بالون االزرق تؽطي الجيش بأكمله 

 وعندما وصل الجن الطيار واصبح فوق رؤؤس جيش الملن سام وبداء ينفث ناره نحوهم 

اصتدمت النار بالمبة الزرلاء وردت في وجه الجني الطيار احترق علي اثرها وهرب من 

 هرب من الجني الطيار بعيدا عن جيش سام عابدا نحو جيش نوان وهنا صاح سام لال 
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 السهام الناريه 

فبداء جنود السهام الناريه في الماء السهام الناريه خلؾ الجن الطيار ثم عادت الجنود ورمت 

السهام الناريه مره اخري ومره ثالثة ورابعة في اتجها الجن الطيار وسمط الكثير والكثير 

منهم ثم اثناء رمي السهام الناريه بداء جنود الكورات النارية في الماء بعض الكورات نحو 

الجن الطيار في السماء وتم اباده ثالث ارباع جيش نوان من الجن الطيار وعاد عدد لليل 

 جدا من جنود الجن الطيار الي جيش نوان ما بين جريح ومصاب إصابة شديده الخطوره 

 فصاح فيهم نوان ولال 

 ال تتراجعو ال تتراجعو اهجمو بن لوه وشراسه 

 فمال رومان له بؽضب شديد 

 اال تنظر حولن اننا فمضنا ثالث ارباع لوتنا من الجند الطيار 

 وفي هذه االثناء نظر سام نحو الجنود ولال

  هيا بنا ياوحوش مملكه االصفاني حان موعد المتال 

 ثم نظر نحو لابد الجند الطيار ولال له 

 ارسل الفرلة الخامسة والثانية والثالثة تصبمنا حتي تحرق ما تبمي في جيش نوان 

ثم اخفي صولجانه بين مالبسه وفتح يده وخرج منها سيؾ عمالق بالون االزرق وتحرن 

بجواده  وخلفة جيش المشاه بأكمله وفوق رؤسهم كان يطير الجن الطيار يسبمهم نحو جيش 

 نوان الذي ابتسم بدوره ولال بأعلي صوته 

 حان موعد النصر 

وهجم نوان بكل جنود المشاه وظل الفريمان يركضان في ارض المعركه في اتجاه بعضهم 

البعض وبالي جيش الملن سام من فرسان الفيله وفرسان الخياله مازال يمؾ خلفهم وبعد 

دليمة كامله من الركض وصل الجن الطيار فوق رؤس جنود نوان وبداء الجميع في نفث نار 

علي نوان ورجاله ونجحت لوات الجن الطيار في حرق الفرلة االولي والثانية مشاه من 

 لوات نوان ثم اشار لهم سام برايه صؽيره عليها شعار الجن الطيار باالنسحاب 

 وانسحب الجن الطيار وعاد الي صفوؾ الجيش حينما اشتبن سام مع جيش نوان 



89 
 

 الفصل الحادي عشر 

 الؽزو علي المملكه الؽربية 

كان الملن سام وجنوده مشتبكين في ارض المعركه مع جنود الملن نوان عند التل الكبير 

ويحاربون ويماتلون وفي نفس الولت وفي نفس اللحظه التي كانت تدور فيها المعركه عند 

التل الكبير كان هنان نسخة اخري من الملن سام تسير في الصحراء بجوار االصمعي وجيش 

يتجاوز العشرون الؾ جندي في اتجاه المملكه الؽربية من اجل الؽزو وفتح المملكه والشمس 

 فوق رؤسهم والصحراء من حولهم في كل مكان فنظر له االصمعي ولال 

 اني اري اسوار المملكه 

 فمال سام 

 سوؾ نتمدم اكثر ثم نتولؾ 

انا اري ان نتولؾ هنا ياموالي حتي نكون بعيدين عن مرمي سهامهم _   

 فضحن سام ولال 

حل تخشي السهام يا أصمعي _   

انهاالحيطه والحظر فمط ياموالي _   

ال تملك يا اصمعي اني اعرؾ جيدا ماذا افعل _   

وظل جيش سام واالصمعي يمترب من اسوار المملكه الؽربية  حتي اصبح علي مسافة 

ثالثمابه يارده وتولؾ سام امام االسوار ومن خلفة كان يمؾ جنود المشاه بالزي االسود 

والدروع السوداء ومن خلفهم فرسان المجانيك ومن خلفهم الجن الطيار ثم تمدم سام نحو 

 االسوار ولال بأعلي صوته مخاطب الحاميه الموجوده داخل االسوار 

ان المملكه الؽربية ستسمط في يدي عما لريب والملن نوان محاصر هنان االن عند التل 

الكبير وخسر نصؾ جيشة تمريبا ويجب علي لابد الحاميه بالمملكه بتسليم المملكه االن دون 

 إرالة المزيد من الدماء وانا اتعهد بالعفو عنن 

ثم نظر سام نحو االسوار فوجد عدد كبير من جنود االسهم النارية من جيش الحاميه 

بالمملكه يعتلي االسوار ويبداء في تجهيز الموس من اجل ان يريمي االسهم عليهم فرفع سام 
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يده وخرج منها درع ازرق كبير يشبه الحابط امام سام وامام الجيش الذي يمؾ خلفة 

وانطلمت االسهم في اتجاه سام لكنها استطمت بالدرع وسمطت جميع االسهم تحت لدم سام 

 فصاح سام نحو الجنود ولال بأعلي صوته 

 فرلة المجانيك تستعد 

وفرلة المجانيك كانت تتكون من اربعة تشكيالت وكل تشكيل يمؾ بجوار مكنة كبيره من 

الخشب تسير علي عجالت خشبية ولها زراع طويل يشبه المعلمة يتم وضع الحجارة في 

الزراع الخشبي ويتم شد الحبال الي اسفل فيتراجع الزراع الخشبي الي الخلؾ بشده وبعد ان 

يترن الجنود الحبال يتم انطالق الحجاره نحو اسوار المملكه وهذا ما لام به جنود المجانيك 

 ووضعو الحجاره وانتظرو اشاره من سام وبعد لحظات لال سام لهم 

 اضرب 

فأنطلمت الحجاره نحو اسوار المملكه واصتدمت الحجاره كلها باالسوار ولكنها تفتت ولن 

يحدث اي تؽير في االسوار ثم امر سام برمي الدفعة الثانيه والثالثة والرابعة من الحجاره 

علي االسوار لعلة يحدث تؽير لكن خابت اماله بعد ان تفتت الحجاره دون ان تهدم االسوار 

 او يحدث في السور اي شرخ بسيط وهنا لال له االصمعي الوالؾ بجوار سام 

موال الملن ان االسوار من الفوالذ ولن تتحطم بسهوله ويجب علينا ان نبحث عن نمطه _ 

 ضعؾ في االسوار 

 فنظر له سام ولال 

ان االسوار محصنة جيدا ولن نجد نمطه ضعؾ واحده _   

اذن ما العمل _   

فنظر سام نحو االسوار وأخرج صولجانه من مالبسه ووجه الصولجان نحو االسوار ثم خرج 

منه شعاع برق لوي استطم باالسوار لكنه لن يحدث اي تؽير فيها فتنهد سام وادخل 

 صولجانه داخل مالبسه ثم نظر نحو االصمعي ولال 

 ارسل اربع فرق بالمطارق الحديديه نحو االربعة ابواب ليحطمونها 

فكانت المملكه الؽربية لها اربع ابواب علي طول االسوار يفصل بين كل باب مسافة مابه 

يارده وكانت االبواب من الخشب شديده الضخامه وبعد دلابك بداء كل من االربعة فرق في 
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التحرن وكل فرلة تحمل مطرلة حديديه عماللة ويتجهون نحو االبواب وعندما التربت الفرق 

وتمركزت كل فرلة امام الباب وبدا الجميع في الطرق علي االبواب بالمطارق العماللة التي 

كان يحملها خمسة فرسان الوياءمن شده ضخامتها وثملها سمط عليهم من فوق االسوار 

ثم انطلمت االسهم الناريه  (زفت )شيا ما ساخن وبعد ان تشمم الجنود مالبسهم تأكدو انه 

عليهم واشتعلت الفرق االربعة وتعالت اصوات الصراخ وهم يشتعلون نارا وولؾ سام ينظر 

 الي جنوده وهم يحترلون نارا علي ابواب المملكه الؽربية فمال بأعلي صوته 

 ارسلو اربع فرق لنجده المصابين واربعة فرق اخري بمطارق من الفوالذ 

 وتحرن علي الفور اربعة فرق يحملون الدروع فوق رؤسهم يحتمون بها من تسالط 

عليهم من اعلي االسوار وبداء الجنود في مساعده الجنود المحترلة في اطفاء  (الزفت )

اجسادهم بالرمال وتم سحبهم من امام االبواب وعادو بهم الي صفوؾ الجيش وكانت لوات 

الحاميه ترمي عليهم السهام من اعلي االسوار ثم بداء رامي السهام في جيش الملن سام في 

الرد عليهم والماء السهام في اتجاه جنود السهام التي تمؾ علي االسوار حتي تحمي جنود 

سام التي تمترب اكثر واكثر نحو االبواب وعندما بداء الجنود في االلتراب من االبواب وبعد 

 ان سمع سام الخبطه االولي من المطارق الفوالذيه علي ابواب المملكه لال بأعلي صوته 

 الكورات الناريه 

وبداء جند الكورات الناريه في الماء بعض الكورات نحو االسوار وتطايرت الكورات وعبرت 

االسوار وسمطت داخل المملكه الؽربية وأرتفعت الصيحات والصراخ من داخل االسوار وتدل 

علي ان الكورات الناريه اصابت اهدافها بكل دلة ثم امر سام بأرسال فرق من المشاه علي 

طول االسوار حتي يعتلو االسوار ويدخلون الي المملكه ويفتحون االبواب لدخول سام وبالي 

 الجيش 

تحرن عدد كبير يتكون من خمسه عشر تشكيل نحو االسوار وبداء الجنود في رمي الحبال 

نحو االسوار ثم بداء بالي الجنود في تسلك تلن الحبال حتي يحتلو السور ويمفزون داخل 

المملكه لكن جند الحاميه كان يفن لهم الحبال وبدابت الجنود تتسالط علي االرض من ارتفاع 

كبير ومن يسمط كان يلمي مصرعة في الحال وانهالت عليهم الرماح مثل المطر وانهالت 

نحو الجنود المتسلمة ونحو الجنود  (زفت مشتعل نار  )عليهم االسهم ثم رمي جند الحاميه 

عند االبواب واشتعل الجميع نارا وسام يأمر جيشة برمي الكورات الناريه نحو اسوار 

المملكه واالسهم كانت تخرج من جيش سام في اتجاه جنود الحاميه مثل المطر وسمط عدد 
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كبير من جنود الحاميه لكنهم ناضلو بشده والمو الكرات النارية في اتجاه جيش الملن سام 

وتلن الكورات نجحت في اصابه عدد كبير من جيش سام حتي ان الجيش تراجع للخلؾ عده 

مترات حتي يبتعد عن مرمي النيران التي انفتحت عليهم مثل امواج البحر وبداء الجنود في 

اسعاؾ من سمط منهم من جيش سام وبعد لحظات لام الجيش بأمر من سام بفتح النيران 

عليهم فطار الجند الطيار الي السماء حتي وصل الي االسوار ونفث ناره علي الجند الحاميه 

واحترق من احترق والبالي كان يرد علي نيران الجن الطيار باالسهم الناريه وسمط الكثير 

والكثيير وبداء سام في الماء الكورات الناريه وبداء في الماء االسهم النارية ثم امر برمي 

الحجاره من الجانيك لكن علي مسافة ابعد حتي تدخل الحجاره الي المملكه وبالفعل كانت 

تسمط الحجاره داخل اسوار المملكه تحطم الحصون والجسور وكل التحصينات داخل االسوار 

وكان يري سام اثار تحطيم التحصينات ترتفع في السماء من شده التحطيم واصبح كل من 

في جيش سام يلمي الكورات الناريه واالسهم الناريه والحجاره االشبه بالجبال المتطايره 

وجيش الحاميه يرد علي سام وجيشه بكل شراسه بالكورات الناريه والحجاره واالسهم 

الناريه بل يلمون علي الموات اسفل االسوار الزفت المشتعل نارا ويحترلون وكلما مات عدد 

 ارسل سام افواج اخري لمهاجمه االبواب 

 ولؾ سام اما الجيش ينظر الي ارض المعركه وبجواره االصمعي ولال له 

موالي الملن ان الخسابر في الجيش اصبحت كبيره ومن المؤكد اننا لن ننجح في فتح _ 

 االبواب 

 فنظر له سام ولال 

 ال تتعجل االمور يا اصمعي ان الحاميه تنهار وسنفتح االبواب عما لريب 

كيؾ ياموالي ونيرانهم تتسالط علينا مثل المطر _   

انها نيران اسكات حتي نتولؾ عن مهاجمه االسوار ال تملك وارسل كل الجن الطيار الي _ 

 االسوار 

وارسل االصمعي كل ماتبمي لديه من جن طيار نحو االسوار والتحم الجيشين في لتال عنيؾ 

حتي نجحت فرلة من اختراق صفوؾ العدو ودخلت الي المملكه واشتبكت معهم بالسيؾ حتي 

وصل الي االبواب وبداء نفر من الجن الطيار في رفع المتاريس عن الباب الؽربي وبعد الل 

من دليمة فتح الباب ونظر سام نحو االبواب فوجدها تفتح فنظر نحو جيشه ولال بعد ان 

 ارتدي خوذته 
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الي االمام ياجنود المملكه _   

وركب سام فرسه وهجم نحو الباب الؽربي وخلفة كل جنوده وكان اول من دخل الي المملكه 

كان الملن سام ثم بداءت بالي الجنود في فتح االبواب كلها وبداء الجيش في دخول المملكه 

 من كل االبواب 

دخل سام الي المملكه فوجد حابط من الخشب يرتفع عن االرض مسافة ثالثمابه متر فضرب 

الحابط ببرق صولجانه وانفجر علي اثره الحابط وتناثرت بمايا الخشب في كل مكان وعبر 

سام بفرسه من الحابط ليجد ثالثه الؾ جندي من جنود الحاميه فرفع سيفة وضرب بيمينه 

عنك احد الجنود ثم بيساره وهجم عليه احد الجنود واسمطه من فوق الفرس فضرب عنمة 

واشتبن سام مع الجنود مترجل ومن حين الي اخر كان يشعر بوؼز خفيؾ في ظهره فتأكد 

انها بعض الطعنات الخفيفة ثم فتح فمه وخرج منها نار لويه احترق علي اثرها الجنود امامه 

وكان في الجانب االخر االصمعي يبارز ويماتل بكل شراسه حتي انه كان يشك الفرس بضربه 

سيؾ واحده الي نصفين وعندما يسمط الفارس كان يمصمه الي نصفين بضربه سيؾ واحده 

وخلفة بالي الجنود تماتل بكل شراسه وارتفع صوت السيوؾ والخيول وصراخ الجنود وإلتؾ 

حول االصمعي خمسون فارس يبارزونه بكل لوه ففتح االصمعي فمه وخرج منها رياح لويه 

 تبخر علي اثرها الخمسون فارس 

ولع بصر االصمعي علي سام وهو يماتل بكل شراسه وبداء يتوؼل في صفوؾ الجنود حتي 

اصبح متمدم عن االصمعي بعده امتار كثيره وهنا صرخ االصمعي في جنوده حتي يحثهم 

علي التمدم وبعد الل من دليمه واحده كان االصمعي يخترق صفوؾ الحاميه حتي تراجعت 

تماما الي الخلؾ وعلي االسوار كانت جنود سام تماتل بكل شراسه جنود الحاميه ويحرلونهم 

ويطعنونهم حتي تمت السيطره تماما علي اسوار المملكه وتوؼل سام حتي وصل الي ميدان 

المملكه وهو يبارز ورفع علم المملكه الشرلية وسط الميدان بعد ان اسمط علم نوان من فوق 

ساري العلم واستسلمت امامه بعض الجنود المتبمية وركعت وطلبت العفو من سام فنظر سام 

حوله وجد االدخنه الناتجه عن الحرابك في كل مكان وجثث الجنود تملا االرض والدماء في 

كل مكان وجنوده واالصمعي يمفان وسط الميدان وامامهم جنود راكعة مستسلمه وعلي 

وبداء كل من في  (عاش سام االصفاني  )االسوار جنود سام ترلص فرحا وتهلل وتمول 

الساحة من جنود سام يرددون خلفهم وكانت الدماء تؽطي وجه ويد وصدر سام بشده ولكنها 

 ليست دمابه بل دماء الجنود التي كان يبارزها ثم تمدم االصمعي من سام ولال له 

الحمد هلل الذي كتب لنا النصر وفتح المملكه _   
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ثم امر االصمعي بأحضار كرسي العرش للملن سام وبعد دليمة كان سام يجلس علي كرسي 

العرش وسط الميدان ومن حوله وتحت لدميه االؾ من الجثث والمتلي والجرحا وبالي 

جنوده من حوله وعلي االسورا ثم بداء العامه يخرجون من الحصون التي كانو يحتمون بها 

ومن منازلهم المهدمه ويلتفون حول الساحه و الملن سام الذي ظل جالسا علي الكرسي 

 مستند بسيفه ثم اخفي سيفة وولؾ وسط الجميع ولال 

الحمد هلل الذي كتب لنا النصر وفتح المملكه الؽربية بعد عشرون عاما من سموطها في يد _ 

المؽتصب نوان لكن مازالت معركه التل الكبير تدور ومشتعله وال يجب ان نفرح بالنصر 

وننسي ان المعركه الكبري مازالت لابمه وجنودنا هنان تماتل بكل شجاعة وبساله وسوؾ 

يكتب لنا هلل النصر اما بالي االسري هنا في المملكه  يستطيع كل اسير ان يفدي نفسه بألؾ 

لطعة ذهب ومن يرؼب في ان يحيا معنا في المملكه اهال به ومن يرؼب في الرحيل فلن 

نمنعة اما اهل المملكه فأنا اتعهد امامكم انني سوؾ ابداء في بناء وتشيد ما افسدته الحرب 

 حتي تعود المملكه الي صابك عهدها وجمالها وسيكون عهدي معكم رخاء وسالم وعدل 

 ثم ارتفعت اصوات االهالي والجنود تهتؾ بأسم سام االصفاني 

واختفي الملن سام وتبخرت النسخة الثانية من سام وترن شؤن المملكه مع االصفاني وبداء 

االخير في تعداد الجرحي والموتي وسجن االسري وتحرير االسري بعد دفع الفديه الممرره 

 وتولي تشيد وبناء المملكه مره اخري واصالح ما افسدته الحرب 
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 الفصل الثاني عشر 

 الخيانة 

لم تكن معركه التل الكبير سهلة كما كانت معركه المملكه الؽربية الن المملكه كان بها حاميه 

صؽيرة ال تتجاوز الثالث االؾ مماتل  اما الوضع عند التل الكبير فكان كثير التعميد والحرب 

مشتعلة بين الجيشين وساوس يحاول استدراج جنود نوان الي جه التل الكبير بكل الطرق 

 وظل يحارب ويبارز بكل لوه وشجاعة 

وارتفعت صيحات الجنود وصهيل الخيل والسيوؾ وارتفع الؽبار وانكسرت اشعة الشمس 

والتربت الي المؽيب ومازال سام وسط ميدان المتال علي جواده يضرب يمينا ويسارا ومن 

حوله الجنود وكلما الترب منه احد الجنود فتح فمه وخرج منه نار احرلتة ومن حين اي الي 

اخر يشك سام صفوؾ العدو ويتوؼل بينهم ويضرب بسيفة يميا ويسارا ثم يخرج من بينهم 

ويعود الي صفوؾ جيشة في الممدمه ويماتل ويحاول من حين الي اخر في فتح ثؽره في 

 صفوؾ نوان 

وعلي ميسره الجيش كان بؽدادي فوق جواده ومن حوله الفرسان يحملون الرماح ويطعنون 

العشرات من جنود نوان التي كانت ترد الطعنه الؾ طعنه وبداء بؽدادي يشعر انه محاصر 

من عدد كبير من الجنود بأخرج سيؾ اخر من يده اليسرا وبداء يبارز بسيفين ويطعن 

 ويمطع الرؤس ويشك االجساد الي نصفين 

وخرج ساوس من بين صفوؾ جيش الميمنه وشك صفوؾ جيش ميمنه نوان وظل يبحث 

عن روماني لابد جيش الميمنه في جيش نوان  حتي وجده في ساحة المتال فضرب روماني 

بسيفة فتلماها االخير علي درعة وحاول طعن ساوس لكنه تصدي للطعنه بسيفة ثم رفع 

السيؾ وحاول شك رأس روماني نصفين لكنه انحني ثم طعن فرس ساوس فسمط علي 

االرض وسمط ساوس تحت الفرس وحاول روماني طعن ساوس اكثر من مره وهو يجاهد 

في الخروج من اسفل الفرس لكنه تصدي لكل ضربات رومان وعندما نجح ساوس في 

الخروج من اسفل الفرس تراجع عابدا الي صفوؾ جيشه واتبعة روماني وامر ساوس 

الجنود في التراجع الي الخلؾ عده مترات وعندما شاهد روماني ان ساوس وجنوده 

يتراجعون توؼل اكثر في صفوؾ ساوس وتوؼلت خلفة كل لواته وهنا اعلن ساوس 

االنسحاب التدريجي حتي يالحمة روماني وجنوده وفعال بلع روماني الطعم وظل يالحك 

ساوس حتي اصبح في الصفوؾ الخلفية وعندما شاهد رومان ان المابد روماني نجح في فتح 

ثؽره في صفوؾ سام تهلل وجهه وامر الجند بتعزيز الثؽره وارسل العديد من الجنود للضؽط 
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علي ساوس وجنوده وشعر سام اثناء المتال ان ساوس يتراجع فتهلل وجهه وشعر ان 

النصر لريب فأمر الجنود في التراجع للخلؾ وبداء جيش الملب وجيش الميسره في التراجع 

وبداء جيش نوان يتمدم ويتمدم اكثر واكثر وهم مستبشرين ومتخيلين ان سام ينسحب من 

 المعركه 

عبر جيش نوان حدود التل الكبير وهنا جاء دور المابد كحلة حتي تنزل من فوق التل وتكون 

خلؾ صفوؾ جيش الملن نوان ويجد نوان نفسه محاصر من االمام بجيش سام ومن الخلؾ 

بجيش الميمنه بمياده كحله وحتي تتم الخطه اخذ سام رايه كبيره خضراء واشار بها نحو 

 التل الكبير ورفعا الي اعلي وظل يشير بها عده مرات 

ولفت المابد كحله تنظر من فوق التل الكبير الي ارض المعركه وهي تبتسم وعندما هما احد 

 الجنود بالتحرن اشارت له بالتولؾ ثم تحدثت الي احد الضباط في الجيش ولالت له 

 انسحب انت والجنود وعودو الي المملكه الشرلية 

فنظر لها الضابط في تعجب لكنه اطاع االمر العسكري وانسحب بجنوده من التل في اتجاه 

العوده الي المملكه الشرلية ثم نظرت كحله نحو ارض المعركه وظلت تبحث عن سام في 

ارض المعركه حتي وجدته وحددت مكانه فركبت الجواد وهبطت من فوق التل في اتجها سام 

وبعد دلابك كانت تمؾ امامه تنظر له في عينيه ورفعت سيفها وضربته ضربه لويه لكن سام 

تلمي الضربه علي درعة وانهالت عليه بكل سرعة ولوه بعده ضربات متتاليه لكن سام ظل 

 يتلمي الضربات علي درعة وهي تصرخ وتمول 

يجب ان تموت فأنت السبب في موت امي وأبان هو السبب في موت ابي النه مات معة في _ 

 معركه للب المملكه يجب ان انتمم لهم وانهي حياه عابله االصفاني من علي الوجود 

وظلت توجه له الضربات والطعنات وترمي عليه الكورات الناريه وسام يتصدي لها بدرعة 

ثم اخرج سام صولجانه من بين مالبسة ووجه نحو كحله وخرج منه ضوء اخضر صنع 

كوره كبيره انحبست كحله بداخلها ثم صاح سام في الجنود مناديا عليهم فألترب منه خمسه 

 جنود ولال لهم 

 البضو علي المابد كحله واسجنوها في سجن المملكه الشرلية 

واخذ الجنود كحلة وهي داخل الكوره مسجونه بداخلها تصرخ وتضرب بيدها ولدميها الكوره 

 في محاوله منها للخروج دون جدوي 
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نظر سام الي ساحه المتال فوجد تمدم جيش نوان عليه فأتجه نحو لابد حامل الرايات وسط 

المعركه وهو يطعن كل ما يمابله امامه واخذ منه رايه حمراء ورفعها الي االعلي وظل يشير 

بها نحو التل الكبير وبعد لحظات كان هاشم االحمر ومعة اكثر من خمسين الؾ جندي 

 يخرجون من اسفل التل الكبر في اتجها ارض المعركه 

وصاح الجنود وسط الميدان وبداء يتسرب خبر فتح المملكه الؽربية علي يد الملن سام وانه 

صنع صوره منه كانت تحارب بجوار االصفاني ولم يعلم احد كيؾ تسرب الخبر وجاء الي 

 ارض معركه التل 

عندما شاهد الجنود هاشم االحمر وجنوده البواسل تهلل الجميع فرحا وتعجب بؽدادي 

وساوس من اشتران هاشم االحمر لكنهم صاحو في الجنود حتي يتمدمو الي االمام حتي 

يضؽطو علي جنود نوان للتراجع للخلؾ عده مترات وبعد ساعة بداء جنود نوان في التراجع 

 ولكنهم وجدو جنود هاشم خلفهم تماتلهم 

استطاع رومان الهرب من ارض المعرن واتجه الي اخر الطريك بعيدا عن الجيش ودلؾ الي 

 خيمه زرلاء كبيره كانت خيمه الملن نوان ولال له 

لمد انهزمنا ياموالي _   

 فبرزت عين نوان وتدلي فكه ولال 

كيؾ حدث هذا _   

بعد ان اخترلنا صفوؾ سام واوشكت الحرب علي االنتهاء اشتد المتال وتراجعنا عده _ 

مترات للخلؾ وأكتشفنا وجود جيش هاشم االحمر خلفنا فتأكت انها مصيده ولعنا فيها جميعا 

واصبح الجيش االن محاصر من االمام ومن الخلؾ بجيش سام وال اظن ان جندي واحد 

 يستطيع النجاه اليوم 

 فنظر له نوان ولال 

 اذن هيا بنا الي المملكه الؽربة  فهنان حامية ال بأس بها 

 فنظر له رومان ولال 

لمد فتح سام المملكه الؽربية _   

كيؾ فتحها وهو يماتل في ارض المعركه بكل جنوده _   
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ان سام لديه المدره علي التشبه ويستطيع ان يتواجد في اكثر من مكان في نفس الولت _ 

واثناء المعركه كان هنان نسخه اخري من سام مع االصمعي زعيم لبيله االصمعي تهاجم 

 المملكه الؽربية وسمطت المملكه في يد سام وجابتني االنباء وانا في ارض المعركه منذ لليل 

 فنظر له نوان والدهشه علي وجهه ولال 

والمملكه الوسطي _   

ال ان المملكه الوسطي تحت ليادتنا لكني اخشا اننا لن نستطيع الذهاب الي هنان _   

لماذا _   

الن الملكه الوسطي بها حاميه ال تتجاوز الخمسه االؾ مماتل وسنكون محاصرون من _ 

 الشرق والؽرب بجيش سام ومن المؤكد انه سيهاجم المملكه الوسطي عند الفجر 

ال تملك فأنني امتلن سالح جديد سوؾ يملب موازين الحرب ويجعلنا نتمدم علي سام _ 

 ونسترد ماأخذه منا لكن هيا بنا االن

هرب نوان ورومان من ارض المعركه تاركين خلفهم كل الجنود وبعد ساعة من المتال ومع 

حلول الظالم استطاع سام ايباده جيش الملن نوان كله عن بكره ابية ولن يأسر منه احد بل 

 اصبح الجيش كله موتي 

عاد الملن سام الي المصر الملكي عند حلول الظالم وجلس بمالبس الحرب في الماعة الكبيره 

وكان معه ساوس وبؽدادي وهاشم االحمر وعلي وجوههم االبتسامه العريضة فارحين 

 بالنصر ولال ساوس 

جابتنا االنباء وسط المعركه _   

 فنظر له بؽدادي ولال 

اجمل مفاجاءه حدثت اليوم انن استطعت فتح المملكه الؽربية _   

 فنظر لهم سام ولال 

كنت ارؼب في تحميك نصر ساحك يخلده التاريخ علي الرؼم من ان تمسيم الجيش _ 

مخاطره كبيره لكن العزيز هومان ابلؽني ان نوان سيترن حاميه صؽيره في المملكه الؽربية 

وانه سيهاجم بألؾ عمالق ومر اليل كله وانا افكر في كيفية المضاء علي العمالمة وكيفيه 
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استؽالل فرصه وجود حاميه صؽيره في المملكه الؽربية وتوصلت في االتفاق مع االصمعي 

 علي انه يتظاهر امام الجميع باالنسحاب من اجل السريه 

 فنظر له بؽدادي ولال 

انن داهية حرب ياموالي _   

 فمال ساوس 

لكن ماذا حدث مع كحله _   

 فمال سام 

ان كحله انملبت علينا النها تعتمد انني السبب في موت امها سيال وان ابي هو السبب في _ 

 موت ابوها 

 فمال بؽدادي 

ولماذا شككت في كحله _   

اني اشن في كحله من اليوم االول فعندما كنت مع ياسمنا شعرت ان هنان من يرالبنا من _ 

خلؾ االشجار عندما هاجمني رجال نوان هنان لكن ظهور يوسؾ جعلني افمد احساسي بأن 

هنان شخص اخر لكن عندما ظهرت لي كحله ظهرت بصوره بشريه وتشبهت في صوره 

نوران صديمة ياسمينا فشككت في امرها ولذلن طلبت منن ان تضع كحله تحت عينن 

يابؽدادي وعندما للت لي انها لم تؽادر المعسكر منذ ان دخلته فاصبح الشن اكثر بداخلي النه 

امر مريب وشعرت انها ترؼب في ان يعرؾ الجميع انها لم تؽادر ابدا  فذهبت الي هاشم 

واتفمت معه ان يتظاهر باالنسحاب من المعركه وان يختبا اسفل التل الكبير وينتظر اشاره 

مني برايه حمراء تحسبا لحدوث اي شا والحمد هلل انني اتفمت معة الن كحله انسحبت من 

 المعركه بالجنود وتركت خطوطنا الخلفية مكشوفه لجيش نوان 

 فمال ساوس

انن داهية حرب ياسام _   

 فضحن سام ولال 

ال تنسي انني تعلمت كل شا علي يدن ايها العجوز _   
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 فضحن الجميع ثم لال سام لبؽدادي 

اسمع يابؽدادي سوؾ تموم بنفي كحله الي الؽابة المحرمه عماب لهاعلي  خيانتها بدل من _ 

 لتلها وهذا تكريم للعزيزه سيال 

 ثم لال بؽدادي 

تحت امر موالي لكن يجب ان نهاجم نوان عند الفجر في المملكه الوسطي لبل ان يسترد _ 

 عافيتة ويلم شتات نفسه 

 فمال ساوس 

ان الجنود في شده التعب يجب ان تستريح الجنود يوم واحد علي االلل _   

 فمال سام 

انا مع ساوس في رأيه سوؾ نسترح ؼدا وبعد ؼد سوؾ نهاجم المملكه الوسطي بكل _ 

 لواتنا 

 فدخل هومان عليهم المجلس دون اذن ولال بأعلي صوته 

لن نهجم ؼدا ولن نهجم بعد ؼد الن نوان استعان بجيش العفاريت _   

 فنظر له الجميع في دهشه ولال سام 

كيؾ استعان بهم وهم يرفضون دابما االشتران مع اي احد _   

 فمال ساوس 

ان العفاريت منذ موت سليمان وهم في مملكتهم وفي عزله عن البشر والجان وال _ 

 يختلطون بأي احد 

 فمال بؽدادي 

ان العفاريت لوه لن نستطيع التؽلب عليهم ابدا _   

 فمال سام 

نعم لمد واجهتهم في جبل الظالم _   
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 فمال هومان 

العفاريت سوؾ تصل اليله عند منتصؾ الليل _   

 فنظر الجميع الي بعضهم البعض ثم لال سام 

اذن سيهاجم نوان عند الفجر _   

 فمال ساوس وعينيه تدمع 

مستحيل ان يذهب كل هذا في لمح البصر _   

 فمال بؽدادي 

سوؾ نطلب منه هدنه حتي نجد حل فنحن الجيش المنتصر _   

 فمال سام 

ولماذا يمبل الهدنه ومعه سالح يملب موازين الحرب _   

 ثم دخل احد الحراس ولال 

 موالي الملن سام رسل الملن نوان علي الباب تطلب االذن بالدخول 

 فنظر سام الي ساوس وبؽدادي ثم لال للحارس 

 إدخل الرسل حاال 

وبعد ان خرج الحارس دخل ثالث رسل في صور بشريه يرتدون السواد وولؾ الثالثة امام 

 الملن اسام بعد ان حيوه التحيه الملكيه ولال الرسول الذي يمؾ في المنتصؾ 

ان الملن نوان ملن مهزوم ومكسور وانت الملن النتصر فأي شروط يمليها الملن المنتصر 

 علي سيدي نوان 

 فنظر له سام ولال 

 التسليم دون شرط 

 فمال الرسول
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ولن ماطلبت لكن الملن يطلب ان تتعهد بأن ال مساس له او لوزيره رومان وان تمهله ثالث 

 اشهر للرحيل 

 فنظر سام للرسل ولال لهم

 لن ماطلبت والتسليم بعد ثالث اشهر 

 وخرج الرسل من الماعة الكبري ولال بؽدادي 

 ان الثالث شهور نجده من رب السماء لنا 

 فمال هاشم 

 لكن لماذا يسلم بكل سهوله ومعة جيش العفاريت وماذا يمصد بالمهله 

 فمال هومان 

 اذا سمح لي موال ان اشرح انا 

 فمال سام 

 تفضل يا هومان

 فمال هومان بعد ان جلس علي الرب ممعد 

نوان اكتشؾ انني جسوس لن لكنه ال يعلم انني عرفت اي شا عن امر العفاريت لذلن _ 

ارسل الرسل للتظاهر انه مهزوم وحتي يكسب الولت من اجل بناء جيش جديد له فمن 

المحال ان يسترد المملكه الؽربية والمملكه الشرلية وكل ما يمتلكه خمسه االؾ مماتل وهم 

عدد الجنود المتبمية معه في المملكه الوسطي ولن يستطيع مهاجمتنا بجيش العفاريت فمط  

الن جيش العفاريت الذي سوؾ يصل اليوم سوؾ يكون ثالث االؾ فمط ولذلن طلب الهدنه 

بشكل ؼير مباشر حتي نطمبن ويكون عنصر المفاجاءه لصالحة ومن ناحيه اخري يكون 

 بالي جيش العفاريت وصل اليه 

 لال بؽدادي 

 اذن نهجم عليه االن لبل ان يصل جيش العفاريت 

 فمال ساوس 
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ال يوجد لدينا جندي واحد يستطيع حمل السالح ان الجنود كلها منهكه بشده من معركه اليوم 

 ثم لم يتبمي سوي الل من ساعة علي منتصؾ الليل 

 فمال بؽدادي 

 وما العمل 

 فمال هاشم االحمر 

 الملن سام لبل بالهدنه وهي ثالث اشهر ويجب علينا ان نجد حل في خالل هذه الفتره 

 فمال سام 

 لكن يجب اوال ان نكتشؾ سر اتفاق العفاريت مع نوان 

 فمال هاشم 

 وما لميه المعرفة 

 فمال ساوس 

 ان حل المشكله يكمن في المعرفة 

 فمال هاشم وبؽدادي 

 لن نفهم شا كيؾ تكمن حل المشكله في المعرفة 

 فمال سام 

ان الوسيله التي ضؽط بها نون علي ملن العفاريت من الممكن ان تكون نفس الوسيله التي 

 نضؽط بها عليهم من اجل عدم اشتراكهم في المعركه 

 فمال ساوس 

او من الجابز ان نحل لهم المشكله وبهذا الشكل نكون لدمنا لهم خدمه لويه وفي الممابل 

 نجيناهم من لبضة الملن نوان 

 فمال هاشم 

 وبهذا الشكل يتراجع جيش العفاريت وال يتدخلون في المعركه الننا لدمنا لهم خدمه 
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 فمال بؽدادي 

 ولكن كيؾ سنعرؾ الوسيله التي جعلتهم يتحدون مع نوان 

 فمال هومان 

 الخاتم االسود 

 فنظر له الجميع وضحن عدا سام وعاد هومان يمول 

 ان الخاتم االسود في يد الملن نوان 

 فمال هاشم االحمر 

 ان الخاتم االسود اسطوره كنا نحكيها الطفالنا وهم صؽار

 فمال سام 

 ما لصة هذا الخاتم 

 فمال ساوس 

  ميالدي كان هنان رجل اسمه1805سوؾ الص علين المصة كامله ففي عام 

 عبد الجبار بن زر وكان يعمل صبي عطار وشديد الفمر وشديد الحمد علي كل الناس واعتاد 

الجلوس وحده في الخالء وفي احد االيام ظهر له الشيطان نفسة ولال له سوؾ اعطين مال 

الدنيا كله ومتع الدنيا كلها لمده عشر سنوات وبعدها سوؾ تنتحر وتأتي معي الي جهنم لكن 

عبد الجبار كان اذكي من ان يتفك مع الشيطان ويعطية روحه ممابل متع الدنيا فمال له اريد 

ان اكون الوي مخلوق علي ظهر االرض لمده عشرون عاما وأتفك مع ابليس علي ذلن 

ووهبه ابليس الكتاب الملعون وهو كتاب سحر كتبه الشيطان بخط يده ويعتبر الوي انواع 

السحر علي االرض وبفضل هذا الكتاب اصبح عبد الجبار الوي ساحر في عصره وصنع 

خاتم اسود بفضل الكتاب الملعون وهذا الخاتم يجعل من يرتديه يتحكم في كل العفاريت 

الموجوده في االرض وعلي ملن العفاريت وكل العفاريت تنفيذ اوامر سيدهم الذي يمتلن 

الخاتم واال اذا اباد العفاريت كلهم اذا دعن الخاتم بأصبعة وظل عبد الجبار يتحكم في 

العفاريت وفي العالم السفلي عشرون عاما ولبل ان تنتهي المده بعام واحد استطاع عبد 

الجبار بحيله ما اخفاء الكتاب الملعون عن ابليس نفسه ومات عبد الجبار واختفي الخاتم 

االسود حتي وجده نوان المؽرور ومازال حتي االن الكتاب مفمود لكن هنان من يمول انه 
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موجود في الؽابة المحرمه وهنان من يمول ان عبد الجبار بن زر اخفاه في ارض الطالسم 

اسفل مدينه بؽداد المدينه التي بناها العفاريت له حتي يختبا فيها من ابليس ويهرب من 

تنفيذ االتفاق لكن ابليس استطاع ان يجد عبد الجبار واجبره علي لتل نفسه حتي يأخذ روحه 

 معه الي جهنم 

 فاخذ سام نفسا عميما ولال 

اذا استطاع نوان ان يجد الخاتم االسود فيجب علي انا ان اجد الكتاب الملعون _   

 فنظر له الجميع في تعجب ولال بؽدادي 

 لماذ يجب علين ان تجد الكتاب الملعون 

 فمال سام 

الن الكتاب الملعون مكتوب فيه كيؾ تصنع الخاتم ومن  المؤكد ايضا انه مكتوب فيه كيؾ 

 تتخلص من الخاتم وتبطل مفعوله 

 فنظر الجميع نحو بعضهم البعض ولال ساوس 

 هل تنوي ان تذهب في رحله للبحث عن الكتاب الملعون 

 فمال سام 

 بل سنذهب في رحله بحث عن الكتاب الملعون 

 فنظر له ساوس دون ان يفهم فمال سام 

سوؾ نذهب انا وانت وبؽدادي ؼدا عند الفجر في رحله الي الؽابه المحرمه ثم الي ارض 

 الطالسم من اجل العثور علي الكتاب الملعون 

 

........يتبع   

سام والكتاب الملعون ..... انتظرو الجزء الثالث من مؽامرات سام بعنوان   
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 صدر للمؤلؾ 

7رواية المنزل رلم   

 

 رواية لعنة انوبيس 

 

 رواية الممالن السبعة 

 

 رواية هاجوفا 

 

 مجموعة لصصية  نافارا 

 

 رواية سام وارض الجان 

 

 تحت الطبع 

 روايه سام والكتاب الملعون 

 روايه البر الؽربي 

 روايه الخالص 

 

 

 

 


