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أس ـ ــامـة أحـمد صبــري
مصطفى إبراهيم الطبجي

رسومات

الفنان أحمد محمود كامل

مقدمة عن هيئة إنقاذ الطفولة
نحن منظمة مستقلة رائدة عالميا في مجال الطفل
تأسست هيئة إنقاذ الطفولة عام  9191كهيئة غير حكومية أو سياسية أو دينية لتعمل على مساعدة أطفال العالم في
الحصول على حقوقهم وتحسين حياتهم .حيث تعمل لترى عالم يحصل فيه كل طفل على حقوقه في الحياة والحماية والنمو
والمشاركة ،ولتساهم في إحداث التقدم في الطريقة التي يعامل بها كل طفل بما يحقق تحسن فوري ودائم في حياته.
وقد بدأت هيئة إنقاذ الطفولة عملها في مصر عام  ،9191ولها العديد من البرامج في كثير من المحافظات في الدلتا
والصعيد والقاهرة تعمل من خاللها على تحسين فرص األطفال في الحصول على التعليم الجيد ،وتحسين أحوالهم الصحية
والحياتية ،وحمايتهم من جميع أشكال العنف واالستغالل ،وخصوصاً األطفال المعرضين للخطر مثل أطفال الشارع
واألطفال العاملين في األعمال الخطرة والالجئين.

وفي عام  1191نجحت الهيئة في تحسين حياة أكثر من  911مليون طفل في  911دولة حول العالم ،منهم ما يقرب من
 1مليون طفل وأسرهم في  91محافظة في مصر.
فيسبوك http://facebook.com/SCEgypt :

غامرة
الم َ
َخلفي ُة ُ
المتعددة عن ُوقوع أحداث
أنت
ُ
تعيش في قرية "أبو تيجان"َ ،
َ
إحدى قَُرى الصعيد التي تَشته ُر بالحكايات ُ

هجور في
عظم التفسيرات تَربطُ َ
بين هذه األحداث وبيت َم ُ
فسير لها؛ ل َذا ال َي ُ
غريبة ال تَ َ
زورها أحد و ُم ُ
وسط القرية ُيقا ُل َعن ُه أن ُه َمسكون باألشباح ُمن ُذ َزمن بعيد.

مع
سوئه  -تَ ُمر يوميا ع َلى هذا البيت
و َ
أثناء َذهاب َك إلى المدرسة َ
َ
أنت  -ل ُحسن َحظ َك ،أو ُربما ل ُ

ف في
صديق َك ُمعتَز،
وذات مرة تُ َقرُر ُد َ
صر ُ
َ
سب ُ
ب هذا الت َ
خول البيت الستكشاف حقيقة ما فيهَ ،وَيتَ َ
آخ َرين ....
انتقال َك إلى زمان ومكان َ

البحث َعن
عليك
كون
ُ
َ
س َي ُ
المستقبل َ -
وبانتقال َك إلى فترة زمنية أُخ َرى  -سواء أَكانت في الماضي أم ُ
ير أَن ُه مسكون باألشباح ،ثُم ُمحاول ُة ُدخول هذا البيت ألَن هذه هي الطريق ُة
ور حولَ ُه األَ َ
ساط ُ
بيت تَ ُد ُ
الوحيدةُ لتَتَ َمك َن م َن العودة إلى َعا َلم َك وأهل َك.

مدى الحياة
س َي َؤدي إلى أَن َيتم
ُ
ملحوظة أخيرة؛ َحاول أال ينك َ
إلقاؤ َك في السجن َ
شف أَم ُر َك؛ ألن هذا ُ
عليك باعت َبار َك
أنت فيه باستغاللك َواجراء تَجاربه
َ
أحد علماء الزمان الذي َ
الجنون ،أَو أن َيقُوم ُ
بتُه َمة ُ

ظاهرة لن تَتَ َكرر.

فقرة ()1
شمس الصباح علَى قريت َك -قرية "أبو تيجان" ُ -معل َنة بداي َة يوم جديد ،وبداية أحداث جديدة
أشرقَت
ُ
طابع الغُموض نتيج َة كالم أهل القرية.
وبعض َها يأخ ُذ
عظم َها تَقليدي،
ُ
َ
أيضا ُم ُ
***
سمع ُه ُكل صباح ،وهذا
كان
صوت و َ
ُ
"قوم يا َوَلدي علشان تلحق المدرسة" َ
الدت َك وهي تُنادي َك ُه َو أَو ُل ما تَ ُ
هاب إلى المدرسة.
كنت ال تُ ُ
اليوم  -على غير العادة َ -
ريد الذ َ
ُ
الدت َك ،اذ َهب إلى الفقرة {}34
في حالة َذهاب َك إلى المدرسة بعد إصرار و َ
أما لَو أكملت َنو َم َك ولَم تَذ َهب إلى المدرسة ؛ فَاذ َهب إلى الفقرة {}22

فقرة ()2
شروع
الم
اله َرم األكبرَ ،ذل َك
َ
ض َربات م َن السوط َ
َبع َد عدة َ
العما ُل الستك َمال ب َناء َ
عاد ُ
الهرم الذي ُي َعد َ
ُ
القَومي األَو َل في مص َر القديمة.

المل َك ُخوفُو أَ َم َر بب َناء الهرم في هذا المكان حتى ُيخف َي الغُرفَ َة السحري َة الموجودةَ أَس َفلَ ُه".
"أَعلَ ُم أَن َ
يجاد
المع َبد مروا بجوارك
أثناء تَ َجول َك في المكان ُمحاوال إ َ
ور َ
َ
َ
بين اثنين من َك َه َنة َ
كان هذا الحديث َي ُد ُ

َوسيلة لل َعوَدةُ ،ه َنا أَد َرك َت الحقيقة ،ب َما أَنها ُغرفَة سحرية فَ َه َذا َيعني إم َكاني َة العودة من خ َال ل َها.
ل ُدخول الهرم في الليل،اذ َهب إلى الفقرة {}44
ول َمعرفَة حقيقة ال ُغرفة أَوال ،اذ َهب إلى الفقرة {}7

فقرة ()3
ون إلى
اك
كان ُه َن َ
ُ
نتم َ
َ
بعض السلبيات م َن ُ
الجنود نتيج َة اختالف الثقَافات َوالعادات ،فَ ُجنو ُد الجيش َي ُ
ومقتََن َيات
الج َ
َ
الجنود في مص َي َدة الط َمع و َ
قبائل ُمختلفَة؛ َخوفا من ُوقُوع ُ
شع مما َ
سم ُعوهُ َعن ُوجود ُكنُوز ُ

عبداهلل" ب َنفسه لخ َراج ُج ُنوده
س َها
ير " ُ
ُ
يسة التي َ
كان َيح ُر ُ
داخ َل ال َكن َ
بعض ال ُجنود الرومانيي َن ،تَ َدخ َل األَم ُ

ين داخ َل
سَ
ان المدينة أَخ َبارا َعن سر ُوجود ُجنود ُمختَبئ َ
سك ُ
ط هذه الفَو َ
ضى تََنا َق َل ُ
يسة َ ,و َ
م َن ال َكن َ

المسحورةُ َ -ك َما
يسة ،فَقَد َكانُوا ُمهتَم َ
ال َكن َ
ين بحراسة ِتلك الغُرفة الموجودة أعلَى ُبرج الكنيسة ،الغُرفَ ُة َ

َيقُولون.

إذا تَم تَعيينُ َك َحارسا علَى الغُرفة ،اذ َهب إلى الفقرة{}33
ق الغُرفة ،فَاذ َهب إلى الفقرة {}21
واذا تَم َحر ُ

فقرة ()4
لخ َدم في قَصر أحد األُ َمراء.
تَقَد َم ب َك السنَ ،وتَ َغي َر ب َك
يس ا َ
ُ
الحال ،و َ
أصبح َت اآلن َرئ َ
ال َ 53عاما َلم تَجد ُغرفة َمسحورة أُخ َرىَ ،وَلم تَس َمع أَي
َمازل َت تَحلُ ُم بالعودة إلى قريت َكَ ،لكن َك َ
ط َو َ

تكون َبارقَ َة أمل بالنسبة َل َك.
ح َكايات
ُ

ان ُكل َهم َك أَن تُحس َن تَرب َيتَ ُهم َوُيكملُوا
َكون َت أُسرة صغيرة ،فَ َبع َد زواج َك َرَزقَ َك اهللُ َوَل َدين َوثََال َث َب َناتَ ،ك َ
يكون ل ُكل واحد من ُهم َم َكا َن ة
يم ُهم ؛ ل َكي َال ُيصب ُحوا َخ َدما في ُبيوت األُمراءَ ،بل تَد ُعو َدائما أن
َ
تَعل َ

شأن َعظيمَ ،وأَن َيخلُ َد اس ُم ُه في التاريخ ب ُحروف من َذ َهب.
وَ
نهاية القصة

فقرة ()3
صغير ،لَكن ُه كان
ا
ان القائ ُم على عالج َك طَفال
سد َك َ ،ك َ
المنتَش َرة في ُكل َج َ
ترقُ ُد على َ
سرير ُمتَأَثار بجراحك ُ

الع َمل.
ماهرا لل َ
سأَلتَ ُه َعن السبب ،أخبرك أَن َعم ُه طَبيب ماهر استطاع أن ُي َحب َب ُه في هذا َ
غايةَ ،

عود ب َها إلى قريت َك ،اذ َهب إلى
إذا طَلَبت ُد َ
خول دورة المياه ؛لتَتَ َمك َن م َن الهرب وا َلبحث عن طريقة َما تَ ُ

الفقرة {}4

ود إلى
أَما إذا طَلَب َت م َن الطفل إد َخالَ َك دورةَ المياه ،فَإ َذا برياح تَ ُهب عند َما فَتَ َح َب َاب َهاَ ،وا َذا ب َك تَ ُع ُ

قريت َكَ ،فاذ َهب إلى الفقرة {}34

المغامرة ،اذ َهب إلى الفقرة {}35
َوالستك َمال باقي ُ

فقرة ()5
من داخل كهف في الصحراء رأيت جيشاً كبي ًار ،تسللت انت و معتز ونجحتما في االنضمام له ،من
مالبسك كان واضح أنك من الخدم ،مهمتك حمل الماء للجنود ،ذلك أفضل ،فأنت لست محاربًا.
علمت من بعض األفراد أن الجيش ذاهب لفتح مصر تحت قيادة "عمرو بن العاص" ،اآلن اختلفت
األمور ،كنت تعتقد الجيش عائد من معركة ما ،وستكون فرصة للعودة معهم.
رأيت فارس يأتي برسالة من عمر بن الخطاب لقائد الجيش عمرو بن العاص.
إذا فضلت البقاء مع الجيش ،اذهب للفقرة }.{1
أما لو تركت الجيش وبقيت مع الفارس على أمل أن يوصلك ألقرب مدينة ،اذهب للفقرة }.{99

فقرة ()7
أنت اآلن تعلم السبب الحقيقي وراء بناء الهرم األكبر في هذا المكان ،ما يقوله الكهنة منطقي وصحيح
تمامًا ،توجد غرفة سحرية يحاول الملك "خوفو" جاهداً وبسرعة اخفاءها عن أعين الجميع حتى يضمن أال
يستخدمها أي شخص.
بالتأكيد يمكنك العودة من خالل هذه الغرفة إلى قريتك مرة أخرى ،يجب الوصول إليها بسرعة قبل
انكشاف أمرك ،من األفضل عدم الظهور عالنية حتى ال يشك أحد في أمرك ،كذلك ال يمكن االنتظار
طويالً ،قد يغلق باب الغرفة بأحد األحجار الكبيرة في أي لحظة.
لو نجحت في الوصول للغرفة دون أن يشعر بك أو يراك أحد ،اذهب للفقرة (.)19
إذا لم تنجح في ذلك ،اذهب للفقرة (.)01

فقرة ()8
ضي ق ،
ف
كنت تعر ُ
أقصى سرعة ،ال تَعلَ ُم َ
كيف ،لَكن َك َ
المكان جيدا ،دخل َت في َم َمر َ
َ
رَكض َت في الساحة ب َ

ومنه قفز َت
خرجت،فَإ َذا َم َمر خارجي
ومنه إلى أحد الغُ َرف التي تحتوي علَى َب َابين ،وم َن الباب الثاني
ُ
َ
ُ
ين
أحد ُهم ُم َنبها ب ُهجوم الب َ
سور القلعة الرئيسي ،تََوق َ
ص َر َخ ُ
طارَدت َك َ
يزنطي َ
بعد َما َ
إ َلى أع َلى ُ
ف الكل َعن ُم َ

أيت نافذة ألَحد ال ُغ َرف الموجودة أَس َف َل َك ،فَ َقفَز َت
سور القلعة ر َ
ع َلى القلعة .و َ
أنت واقف في مكان َك أع َلى ُ
خول منها إلَى الغُرفة.
ساك ب َحديد النافذة َوالد َ
ُم َحاوال الم َ

دخول الغُرفة م َن النافذة ،اذ َهب إلى الفقرة {}24
استطعت
إذا
َ
َ
المضيق ،اذ َهب إلى الفقرة {}47
أما إذا فَشل َت في المساك بالنافذة و َ
س َقط َت في مياه َ

فقرة ()9
ون أَي شخص من
ان من فَتح باب هذه الغُرفة ،طَو َ
َيخ َ
سوَنها َوَيم َن ُع َ
شى الره َب ُ
حر ُ
ال  244عام َو ُهم َي ُ

ُم َجرد االقت َراب منها.

لهم تَ َعذ ُبوا َكثيرا حتى ُيحافظُوا ع َلى األَرَواح الشريرة َداخلَ َها.
ُيقا ُل أَن السابق َ
ين ُ
ام َرةَ؛ ل َذا اذ َهب إلى الفقرة {}39
إذا َن َجح َت في تَ َخطي الره َبان ُ
لم َغ َ
ودخول ال ُغرفة ،فَ َهذا َيعني استك َما َل َك ا ُ
أما إذا َر َجع َت من خالل ال ُغرفة إلى قَريت َك وأُسرت َك الصغيرة ،فَفي هذه الحالة اذ َهب إلى الفقرة {}34
جاح الرهبان في َمنع َك م َن الدخول إلَى الغُرفة ،وَن َجا ُح ُهم أَيضا في إقناع األَمير
ير هُ َو َن ُ
االحت َما ُل األَخ ُ

ب َحرق ال ُغرفة تماما ،في هذه الحالة اذ َهب إلى الفق َرة {}4

فقرة ()14
ودهُ َو ُه َو ُيساع ُد َوال َدهُ في َغي ر
أَع َجبتَ َك مهارةُ َ
ذلك الصبي ُرغ َم ص َغر سنه ،أَخ َب َر َك أَن ُه ُمن ُذ أَن اشتَد ُع ُ

س
المعل ُم ُهو الشي ُخ َ
صوصا لَو َ
شم ُ
َم َواعيد َدرسه الديني ،فَ َوال ُدهُ ُيقَد ُر أهمي َة العلم ُخ ُ
كان الشي ُخ ُ
اد إلى
ص َل َك الصي ُ
الدين.أَو َ

القرية الشي َخ الذي َو َع َد ُه ُم

أهل
قريته الصغيرةَ ،وه َي َبعيدة َعن مكان القلعة .في أَول األَمر اعت َق َد َك ُ
ضاره م َن العاص َمة لخ َراج األرواح الشريرة من منزل َزعيم القرية
الصي ُ
اد بإح َ

يكون
وك َدفعا إلَى َمنزل الزعيم ،في حقيقة األمر ُكن َت تَتَ َمنى أن
قبل توضيح الحقيقة ألَهل القريةَ ،دفَ ُع َ
َ

األمركما تَتََوق ُع ُه ،لكن ....
ُ

المغامرة ،اذ َهب إلى الفقرة {}35
الستكمال ُ
وللعودةإلى منزل َك ،اذ َهب إلى الفقرة {}34

فقرة ()11
ض من مكان َك سم َعت
يك َوأُم َكَ ،
ان َجيدا ،إن َها ُغرف ُة أَب َ
فتحت َعي َني َك ب ُبطء ،تعر ُ
تنه َ
َ
الم َك َ
قبل أن َ
ف هذا َ

س َغريبا بالنسبة
حد ُه َما ُيخب ُر َ
اآلخ َر ب ُ
َر ُجلَين َيتَ َحدثَان َعن َك ،أَ ُ
شعوره أَن ُه يعرفُ َك من مكان َماَ ،وج ُه َك لَي َ

اب ،إ َذا َل َقد ُكن َت ُمحقاَ ،فالذي
فاجأَة بالنسبة َ
لك ع َ
الب َ
ند َما َعلم َت اس َم الرجل الذي َفتَ َح لك َ
له  ,كا َنت ُم َ

البيوت ،إنها
فَتَ َح لك ُيشب ُه َجد َك كثيرا ،هذا الرج ُل ُه َو َجد َكَ ،وال ُد َوالد َك ،اآل َن الحظ َت االخت َ
الف في ُ
ث مما تََركتَ َها علَيه ،لَقَد ُعد َت إلى قريت َك ،لَكن في َزَمن سابق ل َزمان َك.
أحد ُ
َ
شباك الغُرفة ،اذ َهب إلى الفقرة {}34
للهرب من ُ
ل ُمواجهة َجد َك بالحقيقة ،اذ َهب إلى الفقرة {}41

فقرة ()12
تشكك الصدر األعظم فيك ،وجهك غير مألوف بالنسبة له ،ال يشعر أنه رآك من قبل ،في أول األمر
اعتقدك جاسوس بيزنطي ،لكنه وجدك ال تعرف أي شيء عن الدولة العثمانية وال حتى الدولة البيزنطية،
بسبب هجوم البيزنطيين على القلعة ،أمر بوضعك في سجن القلعة حتى يستكمل التحقيق معك فيما بعد.
بناء على تعليمات الصدر األعظم تقرر وضعك في زنزانة منفرداً ،حتى ال تتحدث مع أحد ،فور فتح
باب الزنزانة هب هواء شديد،
الستكمال المغامرة يمكنك الذهاب للفقرة ( ،)13أو الذهاب للفقرة ( )11للعودة لمنزلك.
في السجن ضاقت الدنيا بوجهك ،لم تعد تستطيع الرجوع لقريتك ،اذهب للفقرة (.)0
فقرة ()13

مثل باقي األطفال في
وع َدم تَعليمهم َ
العما ُل َيشتَ ُك َ
وسوء الطعامَ ،
المعاملةُ ،
الملك من ُ
َب َدأَ ُ
سوء ُ
ون إلى َ
الم َهندس أَن ُه
المل ُك "خوفو" ب َ
ذلك َو َ
ام أحد ُ
العمال البن ُ
المملكة ،لَم َيهتَم َ
كاد أَن َيأ ُم َر بقَتلهم ،لوَال ات َه ُ

ون
أنت الذي تأ ُخ ُذ نص َ
َيأخ ُذ نص َ
هام ،وات َه َم َك أَن َك َ
ف أجرهم ُد َ
ف أجرهم ،أَن َك َر ُ
ابن ُ
المهندس هذا االت َ

شه َد أصدقا ُؤهُ معه ضدك.
َوجه َحقَ ،و َ

أم َر ب َحبس َك في ال ُغرفة
الملك وثَ َار
َغض َب
كان َيك َرهُ السرق َة َوَي ُعد َها َجريمة ال تُغتَفر؛ َ
َ
ُ
عليكَ ،ف َل َقد َ
لذلك َ
الهرم ،اذهب للفقرة }{31
المسحورة
َ
أسفل َ
َ

كون عب َرة ل ُكل َمن َيتَ َجرأُ َوُيفَك ُر في َع َدم إطَاعة أََوامره  ،فاذ َهب إلى
أما إذا أَ َم َر المل ُك برم َ
يك في النيل لتَ َ

الفقرة {}49

فقرة ()14
الح ل
يع ُد َ
البي ُ
خول البيت ب َبساطةَ ،
ت َيس ُك ُن ُه أشخاص؛ لذلك لن تَستَط َ
سارة بالنسبة لكَ ،
لَم تَ ُكن ُمفاجأة َ

اح لك فُرص ُة ُدخول البيت.
ستُتَ ُ
األمث ُل أَن تنتَظ َر حتى الصباحَ ،و ُ
يذهب ُكل إلَى َع َمله ،وعندها َ

الجميع ،راقَ َبت ُهم َجيدا ،انتَظَر َت فترة من الوقت حتى تَتَأَك َد من عدم ُوجود
َوبالفعل ِفي الصباح َخ َر َج
ُ

سلل َت منها إلَى باب الغُرفة التي َد َخلتَها
آخر بالبيت ،من نافذة مفتوحة َد َخل َت إلى إح َدى الغُرف ،تَ َ
أحد َ

شه َق َة ام َرأة ،تَت َب ُعها صرخة عالية.
المرة األُوَلى ،فَتَح َت
الباب بسرعة ،لتَس َم َع َ
َ
في َ

الذين أَتَوا ع َلى الصوت ،اذ َهب إ َلى الفقرة {}28
من النافذة َه َربا من أهل القرية
َ
َق َفز َت َ
َهبت رياح شديدة َدفعة واحدة ،اذ َهب إلى الفقرة {}43

فقرة ()13
تلك القلعة علَى
لطان "محمد الفَات ُح" َيستَعد لفتح القُسطَنطينية؛ ل َذا
اعتمدت ُخطتُ ُه علَى بناء َ
َ
كان الس ُ
َ

عدم ُوصول ِأَي امدادات إلَى عاصمة الدولة
َمضيق البوسفورَ ،و َ
سماها قلع َة "روملي" ،حتى َيض َم َن َ
شر" َجيشا صغيرا ُم َكونا من ُ 3444جندي
س َل"قُس َ
ين الحادي َع َ
طنط ُ
حاولة يائسة أر َ
البيزنطية  ,في ُم َ

ث َخس َر ذلك
حاولة َبا َءت بالفشل َحي ُ
المسلم َ
ينَ ،لكنها ُم َ
في ُم َ
حاولة للسيطرة ع َلى القلعة َوأَخذ َها من يد ُ
ات ُكل َمن فيه.
ُ
الجيش َمع َرَكتَ ُه َو َم َ

كبير ،فَ َه َرب َت م َن المعركة ،ل َذا اذ َهب إلى الفقرة {}23
كان خوفُ َك علَى حيات َك ا
َ
ظهر َك من أثر المعركة ،لتََلقي العالج الال زم اذ َهب إلى الفقرة {}3
أُصب َت ب ُجروح في َجب َهت َك و َ

فقرة ()15
نود في خيام
الحمى،
َ
الج ُ
الجند َ
نام ُ
ص َابت َك ب ُ
انفَ َع َل"أب َرَه ُة ب ُن الصباح" علَى ُ
بعد َما َعل َم بأمر إ َ
كيف َي ُ

كان "أب َرَه ُة ب ُن الصباح" ُيولي اهتماما
الخ َد َم
ون َ
الع َراء؟؟ َ ,
ينام َ
ومناز َل ُمريحة َوَيت ُرُك َ
ون في َ
ُ
َ
سهال عليه أَن َيج َد طفال
ا
سكان المدينة كافةَ ،ولألطفال بشكل خاصَ ،ف َلم َي ُكن َ
كبيربالرعاية الصحية ل ُ
الحمى نتيج َة إهمال أو استع َالء البعض.
تحت وصايته قَد
َ
أصابت ُه ُ
َ

كون َم َقرا لك،
أَ َم َر"أب َرَه ُة ب ُن الصباح" ب َنقل َك لت َ
الموجودة َداخ َل َكنيسة"ماري جرجس" لتَ َ
المغ َل َقة َ
لك ال ُغرفة ُ
اذ َهب إلى الفقرة {}48

ش َعر َت بتَ َحسن حالت َك الصحيةَ ،وأََرد َت أَال تَلف َت االنتباهَ إ َلي َك،
بعد َما َ
هاب إلى ال ُغرفة َ
أما إذا َرفَض َت الذ َ

فَاذ َهب إلى الفقرة {}23

فقرة ()17
الع ُدو
كذلك
ال ضد ُمهندس الملكَ ،
لعم ُ
العامل َ
َ
ين هو َ
أصبح اب ُن ُه في َنظَر األطفال َ
من كثرة الهانة ثَار ا ُ

ضى َخ َرج َت من مكان َك،
سَ
األَو ُلَ ،ه َج ُموا عليه ُير ُ
ط هذه الفَو َ
ون ُمعاملَتَ ُه بمثل ما َ
يد َ
كان ُأبوهُ ُيعاملُ ُهم َ ,و َ

يحذ َرهُ من
سَ
المهندس الذي َ
ب ناحي َة قصر الملك ل َ
كان َيه ُر ُ
َد َخل َت َو َ
ط األطفال أثناء ُهجومهم ع َلى ابن ُ
هرمه ،فَ َبع َد َموته
اله َرمُ ،
اءتَ َك عن بناء َ
العمال ،تَ َذكر َت قر َ
ثورة ُ
حيث تَأَث َر "خوفو" بأَبيه "سنفرو" في بناء َ
التفكير في بناء َمق َب َرته.
كان من الض ُروري
صبح "خوفو" هو ال لَ ُه " ُحورس" ،و َ
أَ َ
ُ
العمال ،اذ َهب إلى الفقرة }{13
إذا دخل َت القصر مع ُ
أما لو تََوقف َت بجوار الكهنة َو َع َرف َت سر بناء الهرم ،فَاذ َهب إلى الفقرة {}7

فقرة ()18
بقيت مع رسول أمير المؤمنين بعدما طلبت منه أن يوصلك ألقرب مدينة.
علمت منه أن أمير المؤمنين كان يخشى من الدخول إلى إفريقيا ،حيث كان يظن أن فشل مثل هذه
الخطوة سيؤثر بالسلب على الدولة اإلسالمية.
أوصلك الفارس إلى مدينة حلب في الشام ،وتركك هناك مكمالً طريقه إلى يثرب .و تربيت داخل بيت
أحد األعيان ،حيث كان يهتم باألطفال ويشرف على تعليمهم ،عندما كبرت عملت بالزراعة.
ظللت طوال عدة أعوام تبحث عن غرفة تعيدك إلى أهلك وقريتك لكنك لم تجدها.
نهاية القصة.

فقرة ()19
ون أن
الموجود وسطَ القريةَ ،ح َكى َ
ف َجد َك َ
لك َ
َوقَ َ
كيف َب َناهُ َعم َك ُد َ
أمام باب البيت المهجور َ
معك َ

ي
ذلك الرجل الذي أَتَى إلى القرية واختَفَى فَجأَةَ ،وق َ
األرض من ورثة َ
يل أَن ُه َمات  ,و َ
َ
بعد َما َبناهُ
َيشتَر َ
أهل القرية َهد َم ُهَ ،لكن
األحداث الغريب ُة في البيتَ ،لم يد ُخل ُه أحدَ ،وتََرَك ُه َعمك؛ ل َذا
ُ
حاول ُ
َ
َب َدأَت تقعُ
عنه أه ُل القريةَ ،وتََرُكوهُ ع َلى حالهَ ،حتى أَتَي َت
األحداث
َ
ابتع َد ُ
أصبحت أسوأ ،واالختفَ ُ
َ
اءات َكثَُرت ،فَ َ

الباب ،أَغ َمض َت َعي َني َك
دخلتَ َها أَو َل َمرة ،بقَ َدم َك َدفَع َت
أنت.دخل َت
البيتَ ،ذ َهب َت إلَى نفس الغُرفة التي َ
َ
َ
َ

يد الطيران.
اعي َك َكأَن َك تُر ُ
َو َف َرد َت ذ َر َ

اذهب إلى الفقرة { }34أو الفقرة {}38

قرة ()24
اج َع َعن قَرار َرمي َك في النيل ،لكن ُه
أم َر المل ُك "خوفو" ب َوضع ُك َما في السجن في زنزانة َوح َد ُك َما َ
بعدما تَر َ
َ

اع تَفسير َما َح َد َث منك ,في السجن أَبلَ َغ َك ُمعتز أَن ُه َد َخ َل الغرف َة في البيت
مع َ
س َم َ
َ
ذلك لم ُيحاول َ
ط فيه.
سم َع
س َق َ
صراخ َك ،ان َفتَ َح َباب َخ َ
َ
المهجور خل َف َك َ
شبي أَس َف َل ُمعتَزَ ,ف َ
صوت ُ
بعد َما َ

المغامرة.
إذا قَفَز َت َ
خلف ُمعتز ،اذ َهب إلى الفقرة { }5الستكمال ُ
وللعودة إلى قريت َك ،اذ َهب إلى الفقرة }{34
خلف ُمعتز ،فاذ َهب إلى الفقرة }{4
أما إذا لم تَقفز َ
نهاية القصة

فقرة ()21
تلك األَقَاوي ُل التي تُ َؤك ُد
صلَت إليه َ
أَش َر َ
عبد اهلل" ب َنفسه على حرق الغُرفة بالكامل َ
ير " ُ
بعد َما َو َ
ف األَم ُ

ضر وال َينفَع.
كان
اد َغل َ
سبب َحرقه للغُرفة أَن ُه أََر َ
ُو َ
ق باب الفتنة الذي َي ُ
جود أرواح شريرة َداخلَ َهاَ ،
ُ

رصتُ َك في العودة إلى قرية "أبو تيجان"  ,ات َجه َت إلى ُغرفة
زن
اعت م َ
َ
عليك َ
بعدما َ
الح ُ
ض َ
سيطَ َر ُ
نك فُ َ
َ
باب الغُرفة فإذا ب َهواء شديد َي ُهب فجأة.
ير َ
لك َبديال َعن هذه الغُرفة ،فتح َت َ
َ
الح َرس التي َرش َح َها األم ُ

المغامرة ،اذ َهب إلى الفقرة {}39
الستكمال ُ
للعودة إلَى منزل َك في قرية "أبو تيجان"،اذ َهب إلى الفقرة }{34
آخر ،فاذ َهب إلى الفقرة }{4
أما إذا َ
كان ُمجرَد هواء عادي ولم تَنتَقل لمكان َ

فقرة ()22
التعليم أمر
الدتُ َك على عدم َذ َهاب َك إلى المدرسة،
استيقظ َت من نوم َك الساع َة  12ظُهراَ ،عاتََبت َك و َ
ُ

أثناء َذهاب َك إلى َوالد َك َم َرر َت
أساسي بالنسبة لَ َها ،طَلَ َبت م َ
نك الذ َ
هاب لوالد َك لتوصيل الغذاء إليه َ ,و َ

المغامرة ودخول البيت
ذلك البيت المهجور الموجود وس َ
صوت َداخ َل َك َ
ع َلى َ
ط القريةَ ،
شج َع َك ع َلى ُ
كايات أهل القرية عن أصوات تَص ُد ُر م َن البيت
ور ح ُ
كون أَو َل شخص َيد ُخلُ ُه ُمنذ ُِس َ
لتَ َ
نين طَويلة ...تَ ُد ُ

مصدر هذه األصوات .
رب الفجر ب َقليل ،لم يعرف أحد
َخاصة قُ َ
َ
ل ُدخول البيت ،اذ َهب إلى الفقرة {}45
عدم ُدخول البيت أبدا  ،فاذ َهب إلى الفقرة }{34
أماإذا قَرر َت َ

فقرة ()23
ور في عقل َكَ ،م ا
ظَل الس ُ
لطان " ُمحمد الفات ُح" َينظُ ُر إلَيك ُمتأَمال َمالم َح َك بفر َ
استهُ ،يحاو ُل معرف َة ما َي ُد ُ
الهرب
ليس من أخالق الرجال
ُ
تُ َخبئُ ُه داخلَكَ ،ما فَ َعلتَ ُه َي َراهُ هو َ
وباقي َحاشيته علَى أَنها خيا َنة ُعظ َمىَ ،
الخوف ع َلى حياتهمَ ،بل َيج ُب أَن َيث ُبتُوا َوُي َدافعُوا َعن َموقفهم .
ش َع ُروا بالخطر أَو َ
إ َذا َ

كان ُمتَ َدينا للغاية أَ َم َر ب َحبس َك َخمس سنوات ،وبتَجريد َك من ُرت َبت َك العسكرية .
َوألَن ُه َ
كايات ،اذ َهب إلى الفقرة {}4
بح ُ
وعن ُغرفة تَ ُدور َحولَها الح ُ
ث َعن عمل َ
خرج َت م َن السجن تَ َ
َ
ون أَن َك َخائن ،
ين ألَن ُهم
اعتدى
َ
ُ
عليك ُ
في السجن َ
يعتقد َ
المساج َ
بعض َ
لتََلقي العالج اذ َهب إلى الفقرة {.}3

فقرة ()24
الح َرسَ ،وهذه الغُرف ُة
أحد َ
لم تَ ُكن س َوى ُغرفة صغيرةَ ،يب ُدو من شكل َها أَنها تَ ُخص َ
الخ َدم ،أَو ُربما أحد َ

ال تحتَوي إال علَى سرير واحد ،ودوالب صغير الحجم ،وثالثة كراسيَ ،والنافذة الصغيرة التي دخل َت

ب م َن ال ُغرفة َ ،و َها
سمع َت
منهاَ ،و َقف َت لحظة تُحاو ُل
َ
َ
صوت أَر ُجل تَقتَر ُ
سماع ما َيح ُد ُث في الخارج َ ،

حدى َدرفَتَيه .
ئ به ،فَتَح َت إ َ
فتح باب ال ُغرفة  ،لم تَجد إال الدو َ
ُه َو أحد ما ُيحاو ُل َ
الب لتَختَب َ
المقاومة .
المصدر  ،رياح شديدة ،تَع َل ُم َها َجيدا َ ،وكالعادة لم تُحاول ُ
َهبت رياح مجهول ُة َ
المغامرة ،اذ َهب إلى الفقرة {}35
الستكمال ُ
وللعودة إلى قريت َك وأُسرت َك ،اذ َهب إلى الفقرة {}34

فقرة ()23
عليك.
بن الصباح"
َ
بعد َما اهتَم َ
بيب بشكل خاص َ
َب َدأ َت تَتَ َحس ُن صحتُ َك َ
بعد َما َوصاهُ "أَبره ُة ُ
بك الط ُ
مثل باقي أطفال المدينة؟
شقة ؟ َول َم ال تستَمت ُع بالحياة َ
الم َ
تَ َعج َب الط ُ
بيب ،ل َماذا تَتَ َحم ُل كل هذه َ

أخبر َك أَنك
أمر َك ,
ضح َت له
أنت ُمختلف ع َن َ
أكثر فَينكش َ
األمر؛ فَ َ
اآلخر َ
أَو َ
َ
ف ُ
ينُ ،خف َت أَن تُفص َح َ
َ

دخلَها اختَفَى َولَم َي ُعد حتى اآلن.
ستُن َق ُل إلَيها ُغرفة شريرة ،فَ ُكل َمن َ
محظوظ؛ ألن الغُرف َة التي ُكن َت َ
إ َذا َذ َهب َت إلى الغُرفة ُمباشرة لتََرى ما ب َداخلها ،اذ َهب إلى الفقرة{ }39أو الفقرة {}34
عليك م َن األرواح الشريرة،
شو َن
َ
ان من ُدخول ال ُغرفة ألن ُهم َيخ َ
أما إ َذا َم َن َع َك الره َب ُ
فاذ َهب إلى الفقرة {}9

فقرة ()25
نك إال أَن َرَكض َت
لك َجد َك
ان م َ
عند َما فَتَح َِ َ
الهلَعُ َ
الباب ،لم تَجد ما ُيمكن ُِأَن تَقُولَ ُه له ،فَ َما َك َ
َ
ص َاب َك َ
أَ َ

يوت كما هي،
الب ُ
ُمبتَعدا عن ُه َوعن البيت والقرية كلهاَ ،
اآلن أَد َرك َت ما ُكن َت تَش ُع ُر به من تَغيير ،هذه ُ
تبدو َواضحةَ ،ل َقد
اآلن
األمور ُ
كما تََركتَها ،بنفس الترتيب والشكلَ ،لكنها تَب ُدو َ
أحد َث بكثير مما تََركتَهاَ .
ُ

فتح لك
كان فيه َجد َك َ
ُعد َت إ َلى قريت َك فعالَ ،لكن َك ُعد َت في الماضيُ ،عد َت إ َلى الزمن الذي َ
شابا ،فَ َمن َ
الم َعلقَة في ُغرفة نوم أبيك .
ان ُيشب ُه كثيرا َ
الباب َك َ
َ
تلك الصورةَ ُ

للذهاب ُمباشرة إلَى البيت المهجور في وسطَ القرية ،اذ َهب إلى الفقرة {}42
ويساع َدك َع َلى العودة إ َلى زمان َك ،اذ َهب إلى الفقرة {}41
سى أَن َيتَ َفه َم َموق َف َك ُ
وللعودة إ َلى َجد َكَ ،ع َ

فقرة ()27
أنت،
لطان َو َم َع ُه
الح َرس احتراما إال َ
بعض َحاشيته ،ان َح َنى ُ
ُ
أثناء ُوقوف َك بساحة القلعة َمر الس ُ
له كل َ
َ
ض التذل َل ألحد َغير اهلل .
نفس َك ال تَدري لما َذا لَم تَن َحني ،قد
يكون ألن َك بداخل َك تَرفُ ُ
َ
ُ
أنت ُ

در األعظَ ُم "خليل جندرلي باشا" ،و ُه َو أَعلَى َمنصب بعد السلطان ،وقد
من ضمن حاش َية السلطان الص ُ

ضار َك
الح َ
ظ َع َد َم انح َنائ َك احت َارما كما هُ َو ُمتبع؛ ل َذا أَ َمر َِ َع َلى الفَور َباقي الحرس بالقبض علَي َك َواح َ
َ
إليه .
إ َذااستَطع َت الفر َار م َن الحرس ،اذ َهب إلى الفقرة {}8
ساك ب َك ،فاذ َهب إلى الفقرة {}12
اعوا الم َ
أما إ َذا استَطَ ُ

فقرة ()28
دور في ُعقُولهم
ون َوَرائ َك ،لم َيهتَم ُ
ظَلَل َت تَرُك ُ
أحد ُهم أَن َك طفلَ ،بل ُكل َما َك َ
ض َ
ض وأه ُل القرية َيرُك ُ
ان َي ُ
أثناء ُهروب َك من َه ُؤالء الرجال ُه َو
دور في عقل َك
أَن َك لص َيج ُب
ُ
ابه  ,و َك َ
القبض َعلَيه وعقَ ُ
َ
ان ُكل َما َي ُ
يش
المكانَ ،لكن َك
ف
َ
ئ من ُهم؟ أَن َت تَش ُع ُر أَن َك تعر ُ
حتاج َعاجال إ َلى مكان تَع ُ
َ
َ
سوف تَ ُ
أين ُيمكن ُِأَن تَختَب َ

لك َع َد ُم العودة إ َلى قريت َك مرة أُخ َرى .
فيه إ َذا قُد َر َ

استخدم َت اسما ُمستعارا،
بعد َما
عنهم ،وذهب َت إ َلى قرية أُخ َرى ثُم بدأ َت
العمل ُه َ
َ
َ
ناك َ
استطع َت االبت َ
عاد ُ
اذ َهب إلى الفقرة {}44

نهم ع َلى أمل العودة إ َلى القرية مرة أُخ َرى ،اذ َهب إلى الفقرة {}43
اختََبأ َت م ُ

فقرة ()29
ياح
خول َدورة المياه ،فَور إغالق َك َبا َب َدورة المياه َهبت
َ
َبدأ َت في إصالح السرير ،احتَج َت ُد َ
عليك الر ُ
ود َقريبا إلَى أُس َرت َك .
نت تَب َح ُ
ستَ ُع ُ
نت تَسقُطُ في الدوامةَ ،ها أ َ
عنها ُمن ُذ َ 24عاماَ ،ها أ َ
التي ُك َ
نت َ
ث َ

إ َذا أََرد َت العودةَ إلى أُس َرت َك َولم تُقاوم التي َار اذ َهب إلى الفقرة {. }34
إليها مرة أُخ َرى ،تَعتَق ُد
تهي َت من إصالح السريرَ ،ماز َ
ال عقلُ َك َمش ُغوال بقريت َك ،ال تَق َوى َع َلى العودة َ
ان َ

الجديدة التي َحققت فيها َنجاحا
س َيعرفُوَن َكُ ،رب َما َن َعمَ ،و ُرب َما الُ ،رب َما تَ َعود َت َع َلى هذه الحياة َ
أَن ُهم َ
ت للبحث َعن َع ُروسة َواالستق َرار نهائيا في هذه القرية وفي هذا الزمان .
الوق ُ
ل َنفس َكُ ،رب َما َح َ
ان َ
نهاية القصة

فقرة ()34

ناك س َوى َج د َك
ين بالغُرفة ،لم َي ُكن ُه َ
وجود َ
الم ُ
فَتح َت َعي َني َك ب ُبطء مرة أُخ َرى لتََرى َمن ُهم بالتحديد َ

س َك
َيتحد ُ
مع َ
ذلك الر ُجل الذي ال تَعرفُ ُه ،وال تعر ُ
ندما َناداهُ َجدك بهُ ،د َ
ث َ
ون أَن تَرَف َع َأر َ
اسمهُ ،وع َ
ف حتى َ
الد َك في فصل الصيف ،في حركة سريعة
ان َيفتَ ُحها و ُ
تَع َل ُم َجيدا ُو َ
جود َنافذة أَع َلى السريرَ ،دائما َما َك َ

نها إلَى الشارع ،ذلك أَن الغُرف َة كانت في الدور األرضي .
ُمفاج َئة قَفز َت م َن السرير إلَى النافذة ،وم َ

ذلك المنزل المهجور الموجود
َرَكض َت ُمبتعدا َعن المنزل ال تَع َل ُم أَي َن تَذ َه ُبَ ،لكن َك فَكر َت في الذهاب ل َ
في وسط القرية ،اذ َهب إلى الفقرة {}42

ف حقيقَتَ َك ،فاذ َهب إلى الفقرة {}41
س َك ب َكُ ،يريد أَن َيعر َ
أما إذا قَفَ َز جد َك ورائ َك م َن النافذة وأَم َ
فقرة ()31

بعد من إحكام َغلق باب الغُرفة المسحورة َجيدا؛ ل َذا لم َي ُكن م َن الصعب فَت ُح ُه
العما ُل قد انت َهوا ُ
لم َي ُكن ُ

ذلك التيار الذي
شبيه ب َ
شديد َهـب َدف َعة واحدة َمج ُه َو ُل المصدر ،تَيار َ
ضرَبة قَ َدم َواحدة ..تي ُار هُ َواء َ
ب َ

شب َث بأي شيء ،لم تُحاو ل
ومة ,هذه المرةُ لم تُحاول الت َ
ندما فَتَح َت َ
المش ُؤ َ
باب تلك ال ُغرفة َ
َهـب ع َ
باب َخلفَ َك في
اد بأحد،
الصر َ
ريد العودةَ إلَى أسرت َك الصغيرة  ,ان َغلَ َ
ساطة تُ ُ
َ
اخ أَو االستن َج َ
ق ال ُ
فأنت بب َ

ش َع َرت بها في المرة األُوَلىَ ،دوامة َج َعلَتك و َكأَن َك
اآلن تَش ُع ُر بنفس تلك الدوامة ألتي َ
ُعنفَ ،و َها َ
أنت َ
تَسقُطُ من مكان عال .

المغامرة ،اذ َهب إلى الفقرة {}5
الستكمال ُ
وللعودة إلَى أُسرت َك،اذ َهب إلى الفقرة {}34

فقرة ()32
عنها،
ش َةَ ،وات َجه َت ناحي َة َ
الور َ
تلك الغُرفة الموجودة داخ َل جذ َ
ع الش َجرة ،تَتَ َمنى صح َة َما ُيقا ُل َ
أَغلَق َت َ

سرعة .
تَتَ َمنى العودةَ  ..اقتََرب َت م َن الغُرفة ،فَتَح َت َ
بابها ب ُ
هاب إلى الفقرة{ }34للعودةإلَى قريت َك .
ُيمكنُ َك الذ ُ

ينما أَي َقظَت َك َوالدتُ َك م َن النوم .
اليوم مرة أُخ َرى ح َ
اذ َهب إلى الفقرة { }1لتَب َدأَ َ
اذ َهب إلى الفقرة { }5للعودة إلى العصر الفر ُعوني من جديدُ ،ربما تَ َقعُ أحداث َغي ُرالتي َم َرر َت ب َها .
العريشَ ،وأحداث فَتح مصر .
اذ َهب إلى الفقرة { }35للعودة إلى مدينة َ
العث َمانية .
صور الدولة ُ
اذ َهب إلى الفقرة { }39للعودة إلى َزَمن السلطان"محمد الفاتح" أَزَهى ُع ُ

فقرة ()33
البيوت من ُكل جهة،
مكان البيت المهجور لم تَ ُكن س َوى أرض َخال َية من أي َم َبان ،أَرض تُحيطُ ب َها
ُ
ُ
صاح َبها
لَكنها َم َا
سأَل َت َ
أحد المارة َعن صاحب هذه األرض ،أَخ َب َر َك أَن َ
ازلت أَرضا زراعية  ,في الصباح َ

ف أَصلُ ُه َو َفصلُ ُه ،اختَ َفى
جاء َوَب َنى بيتا َل ُه في الناحية القبلية ،لم َيتََزوج وال ُيع َر ُ
َر ُجل َغريب َعن القرية َ
فَجأة م َن القرية تَاركا َبيتَ ُه َك َما ُهو .

أنت فيه.
سى أَن َيكون فيه َ
ص مما َ
الخ َال ُ
سريعة َع َ
اص َفات البيت ثُم ات َجه َت إ َليه ب ُخطُوات َ
سأَل َت َعن ُمو َ
َ
ف لك ،للعودة إ َلى َمنزلك اذ َهب إلى الفقرة {}34
َد َخل َت
البيت الذي ُوص َ
َ
ساعدته ،اذ َهب إلى الفقرة {}41
َوللعودةإلَى َجد َك وطَلَب ُم َ
فقرة ()34

طريق ُك َما َم َررتُ َما َعلَى البيت المهجور،
صديقَ َك" ُمعتز"الذي ُيرافقُ َك َذهابا َوايابا إلى المدرسة ،في َ
َن َ
ادي َت َ

اليومَ -و َعلَى َغير العادةَ -خالَف َت
أكثر من مرة َع َد َم االقتراب من هذا البيت ،لَكن َك
طَلَ َب م َ
نك و ُ
الد َك َ
َ
العن َك ُبوتَ ،ح َاول َت فَت َح باب إح َدى ال ُغ َرف
األرض ،السق ُ
ان و َ
تَعليماته  ,األَترب ُة تُ َغطي ال ُجد َر َ
ف َمليء ب َ

شديد َ ،يدفَ ُع َك َداخ َل الغُرفة،
هواء َ
لَكن ُه ُمغلَق َجيداَ ،بع َدعدة محاوالت انفَتَ َح ُ
باب الغُرفةَ ،هـب تَي ُار َ

ون َجد َوى ،التي ُار قَوي للغاية.
َح َاول َت المسا َك بأَي شيء من َحول َك ،لَكن ُد َ
آخ َر ،اذ َهب إلى الفقرة {}45
المغامرة واالنتقال ل َزَمن َ
ل َبدء ُ

بعد َما َرَمى إلَي َك ُمعتز َحبال ،فاذ َهب إلى الفقرة {.}34
أما لَو قَ َاوم َت تَي َار ال ُه َواءَ ،

فقرة ()33
اح الشريرةَ التي
ف َحارسا َعلَى باب الغُرفة ،سر اختيار األَمير "عبد اهلل" َ
تَق ُ
اع ُه أَن األرو َ
لك ُه َو اقت َن ُ
اءة َوالنقاء الذي
عنها إن كا َنت َحقيقية ال تُؤذي أَطفاال لَ ُهم ص َفات طَي َبة ،إ َ
َيتَ َكل ُم َ
ضافَة إلى طَابع َ
البر َ
ون َ
َيتَ َحلو َن به.

ود إلى قريت َك ،أَم تَلتَزُم
َوقَفت َِفي الليل َوح َد َك ُمعطيا ظَه َر َك لباب الغُرفة ،تُفَك ُر َكثيرا َهل تَد ُخلُ َها لتَ ُع َ
صة أُخ َرى ل ُدخول ال ُغرفة؟
تاح َ
بتَعليمات األَمير الذي َوثَ َ
ستُ ُ
لك فُر َ
ق ب َك؟ َو َهل إ َذا التََزم َت بالتعليمات َهل ُ
ش َعر َت بالرياح َوالسقُوط في َدوامة ،اذ َهب إلى الفقرة {}39
إذ َِا َد َخل َت ال ُغرف َةَ ،و َ
أما إ َذا قَرر َت َع َد َم الدخول َوالبقاء فَت َرة أُخ َرى في هذا الزَمان ،فاذ َهب إلى الفقرة {}4
فقرة ()35

س الطابع الذي تََربي َت َعلَيهَ ،بع َد
تَسير ُِفي أحد َ
ش َوارع قَرية ماَ ،واضح من َمالمح َها أَنها تَحم ُل َنف َ
ان ب َها
َقليل تَكتَش ُ
الب ُ
يوت َك َما تََركتَها َوان َك َ
ف أَنها قَريت َك ،لَقَد ُعد َت أَخيرا إلَيها َبع َد ُكل َما َم َرر َت بهُ ،

جوه
ض التغييرَ ،رَكض َت إ َلى َبيت َوالد َك كي يفرح ب ُرجوع َك ،في أثناء َركضك أَق َل َق َك أَمرا َ
َبع ُ
الو ُ
آخ َرُ ..

سوا من أَهل القرية ,
الوجوه التي تَعرفُهاَ ،ه ُؤالء أَش َخاص لَي ُ
س ُ
ست ه َي َنف ُ
التي تََراها من َحول َك لَي َ
الباب َوهُ َو َينظُ ُر إلَي َك
الجثة
صل َت إلَى َبيت َك ،طَ َرق َت
سريعة ،فَتَ َح َر ُجل َ
الباب ب َ
َ
ضخ ُم ُ
َ
ض َربات قَوية َو َ
َو َ
ضب.
ب َغ َ

س َقط َت َمغشيا َع َلي َك َفوَر ُرؤَية الر ُجل ،اذ َهب إلى الفقرة {}11
َ
َرَكض َت ُمبتَعدا ،اذ َهب إلى الفقرة {}25

فقرة ()37
ط السيل".
الخطاب" ُيخب ُر ُهفي َها ب ُع ُبوره " َمهب َ
ين " ُع َم َر بن َ
المؤمن َ
س َل " َعم ُرو ب ُن العاص" ر َ
أَر َ
سالة ألَمير ُ
يادته ات َج َه إلى القاه َرةَ ،وقس م
الجي َ
سام ،قسم بق َ
قَسـ َمالقائ ُد" َعم ُرو ب ُن العاص" َ
ش إلى ثََال ثَة أَق َ

الجندالذي
بقيادة" َعوف بن َمالك" ات َج َه إلى السكندريةَ ،وأَص َبح َت َ
أنت َخادما لألَمير" َعبداهلل" أَمير ُ
ودهُ "أَبره ُة ب ُن
ضمإلى قسم الجيش الذي َيقُ ُ
ان َ

الحكم الروماني الذي استَ َمر
َوتَحرير مص َر م َن ُ

العريش
صار َمدي َنة َ
الصباح"َ ،ولَقَد َبق َي هذا القس ُم لح َ
أكثر من 344عام.
َ

العريش ،اذ َهب إلى الفقرة {}15
ص َابت َك ُ
الع َراء بع َد َفتح َ
سبب َنوم َك في َ
الحمى ب َ
أَ َ
ام إح َدى ال َك َنائس ،اذ َهب إلى الفقرة {}3
َبع ُ
ض ُ
الجند َح َاو َل اقت َح َ

فقرة ()38
ف ُكن َت تُفَك ُر
ذلك البيت
ث
تَح ُر ُ
اك َعلَى َ
مع أبنائ َك ،تَقَ ُع َعي َن َ
المهجور الواضح من َبعيد ،تَتَ َذك ُر َكي َ
َ
ُ
األرض َ

ور َحو َل البيت ،ح َكايات من قديم الزمان َيتَ َد َاولُ َها
أنت طَفل ِفي ُدخول َ
و َ
ذلك البيت ،أَح َداث َكثيرة تَ ُد ُ
الوحيد الذي تَع َل ُم َحقيق َة هذه األحداث.
أنت
ُ
أهلُ القريةَ ،

اآلن
صور ُمختَلفَةَ ،وأَماك َن َغريبةَ ،و َ
شخصيات َعجيبة ،لَكن َك َ
َمازالَت تَُراو ُد َك أحالم َعن ُوجود َك في ُع ُ

ب من ُهم َع َد َم االقت َراب م َن
ان َيف َع ُل َجد َك َم َع َكَ ،ها َ
أنت َ
ُه َناَ , .ك َما َك َ
اآلن تَف َعلُ ُه َم َع أَب َنائ َك ،فَ ُكل َيوم تَطلُ ُ
أثناء َذهابهم إلى المدرسة َو ُر ُجوعهم منها.
البيت
َ

نهاية القصة

فقرة ()39
س َك ُمرتَديا زيا َعس َكريا قَديما،؛ َخوَذة ،درعا.
تَق ُ
أمام مرآة كبيرة ،تََرى َنف َ
ف ُمنتَصبا في ُغرفة صغيرة َ

سط َك ،تُدر ُك من َهي َئت َك أَن َك تَ َحول َت
َوتُمس ُك في َيد َك َحرَبة طَويلةُ ،ي َ
سيف ِفي ج َرابه َمرُبوط َحو َل َو َ
وج ُد َ
ساحة كبيرة َداخ َل َقلعة َما تَطُل َع
إ َلى َر ُجل ُ -رب َما تَ َخطي َت الثالث َ
س َك في َ
ين َ -خ َرج َت م َن ال ُغرفة لتَج َد َنف َ

س َمالبس َك ،تَع َل ُم أَن َك أَص َبح َت أَ َح َد ُحراس
إ َلى َبحر أَو َخليجُ ،ه َ
ون في الساحة َيرتَ ُد َ
ناك رجال َيقفُ َ
ون َنف َ

يجاد َمخ َرج.
ون أَن تَتَ َكل َم تَق ُ
ف َك َما َيقفُ َ
هذه القلعةُ ،د َ
ون ُممسكا بسالح َك ،في ُم َح َاولَة ل َ
يزنطيو َن َعلَى القلعة ،اذ َهب إلى الفقرة {}13
إ َذا َه َج َم الب َ
أَما إ َذا َمر َموك ُب السلطان َع َلي َك ،فَاذ َهب إلى الفقرة {}27
فقرة ()44

سللَت من
المملَ َكة الفر ُعونيةُ ،كل َع َ
س َو ُ
اد إلَى َبيته َبع َد َيوم َع َمل ُمرهق ،تَ َ
َغطى َ
اد الليل ُكل مترفي َ
يئة َحذ َرة اقتََرب َت من َموقع بناء الهرمَ ،غا َفل َت
البيوت ُمتَ َخفيا َحتى ال َيش ُع َر ب َك أحد ،ب ُخطى َبط َ
ِ َخلف ُ
ون الح َجارةَ من خ َال له
ص لل ُعمال والذي َكا ُنوا َيدفَ ُع َ
الم َخص َ
الم َمر ُ
ام َكَ ،ب َدأ َت تَص َع ُد َ
أَو َل َحارس َو َجدتَ ُه أَ َم َ

ذلك النفق الذي ُيوصلُ َك إلَى َقلب الهرم م َن الداخل،
الموجود َع َلى ارتفاع  17ا
مترَ ،
َ ,و َ
صل َت إلَى النفَق َ
ب ُرم َح ُه َنح َو َك.
صو ُ
المهندس َو َم َع ُه َحارس ُي َ
إلَى الغُرفة السحريةَ ،
سمع َت َح َرَكة َخلفَ َكَ ،و َجد َت اب َن ُ
إ َذا فَ َرر َت من ُه َما َوَد َخل َت الغُرف َة،اذ َهب إلى الفقرة {}31
س ،فاذ َهب إلى الفقرة {}49
س َك ب َك َ
الحار ُ
أَما إ َذا أَم َ

فقرة ()41
صي َت أََوام َر َوالدك َِلل َمرة األُوَلى في َحيات َك،
الحقيق َة َكاملَة ،أَخ َبرتَ ُه َكي َ
َجلَس َت َم َع َجد َك تَحكي لَ ُه َ
ف َع َ
يج ُة هذا العص َيان ،أَخ َبرتَ ُه َوالدموعُ تَن َهم ُر من َعي َني َك أَن َك تَعب َت من َكث َرة االنتقَال َعب َر
َو َكي َ
ف َكا َنت َنت َ

ريد َحقا العودةَ إ َلى َوالد َك َوأُم َك َوأُخت َكَ ،ف َل َقد اشتَق َت إ َليهم َكثيرا َ ,هدأَ َجد َك من َروع َكَ ،وَب َدأَ
األَزم َنةَ ،وتُ ُ

ساع ُدك َِفي العودة إ َلى القرية التي تَعرفُ َها ،وا َلى الناس
س ُي َ
َي ُبث الط َمأني َنة َِفي َقلب َكَ ،و َع َد َك َجد َك أَن ُه َ
العيش َم َع ُه في هذا الزَمان ،فَقَد أَ َحب َك
الذين تَع َ
شقُ ُهم ،إال أَنه ُِفي َنفس الوقت تَ َمنى لَو َوافَق َت َعلَى َ

آك أَو َل َمرة.
ُمن ُذ أَن َر َ

لَو َوافَق َت َعلَى البقاء َم َع َجد َك ،اذ َهب إلى الفقرة {}38
البقاء َم َع ُه ،فاذ َهب إلى الفقرة {}19
أَما لَو َرفَض َت
َ

فقرة ()42
س ُخطُوات َك في الظالمُ ،رغ َم الفَارق الزَمني َبي َن َزَمان َك َوهذا الزمان إال أَن طُ ُرقَات القرية كما
َب َدأ َت تَتَ َحس ُ

العال َي َبع ُد ،أَو
ه َي ،االخت َال ُ
الوح ُ
يد ُه َو َع َد ُم ُوجود أَعم َدة إ َن َارةُ ،ربما لَم َيبن َج َما ُل َعبد الناصر السد َ
ف َ
ضوء ال َق َمر تََبين َت
ُربما َماز َ
العرش َوَلم تَقُم ثَوَرةُ  23-يوليو َبع ُد.من َ
المل ُك َفاروق ُه َو َ
س َع َلى َ
الجال ُ
ال َ

ساراُ ،خطُوات َقليلة َوُيصب ُح
ستَد ُخ ُل في الشارع ال َقادم َيمينا ،ثُم َبع َد ثَال ثَة َ
شوار َ
ستَتج ُه َي َ
ع َ
طَري َق َكَ ،
امك.
ُ
البيت أَ َم َ

البيت َمه ُجورا ،اذ َهب إلى الفقرة {}34
إ َذا َو َجد َت
َ
البيت قَد ُبن َي َبع ُد ،فاذ َهب إلى الفقرة
سكان ،فاذ َهب إلى الفقرة { }14وا َذا َلم َي ُكن
ُ
أَما إ َذا َك َ
ان بالبيت ُ
{}33

فقرة ()43
المرأَةُ التي تَنظُ ُر إلَي َك
ش َعر َت برياح َ
صوت َها ،إال أَن َك َ
شد َ
ص َر َخت ب ُعلُو َ
المرأَةَ َ
يدة تَ ُهب من َخلف َكَ ،
ُرغ َم أَن َ
ود إلى أُس َرت َك
امة التي أَص َبح َت تَع َ
َمر ُعوبة لَم تَش ُعر بأَي رياحَ ،ب َدأ َت تَسقُطُ في ت َ
ستَ ُع ُ
شقُ َهاَ ،
لك الدو َ
ير ـــــــــ إ َذا أََرد َت العودةَ،اذ َهب للفقرة {.}34
أَخ ا

شة ،ثُم
باب الغُرفة َعلَي َهاَ ،نظَ َر لَها ب َده َ
ش َبحا ،فَقَد فَتَ َح َ
الم أرَةُ ألهل القرية أَنها َرأَت َ
شخص َما َ
أق َ
س َمت َ

المس ُكون هذا.
يع َي َخافُ َ
الجم ُ
َب َدأ َِفي االخت َفاء تَدريجياَ ،ب َدأَ َ
ون م َن البيت َ

ور َحو َل َذل َك الش َبح،
حيل َبعيدا َعن القرية ُكل َهاَ ،و َ
َقرَرت األُس َرةُ تَر َك البيت َوالر َ
ظلت األَ َ
ير تَ ُد ُ
ساط ُ

يد َها َك َال ُم أهل القرية ُغ ُموضا َحتى َلو َلم تَ ُكن َحقيقية
ايات التي َيز ُ
َوتَ َعد َدت الح َك ُ
نهاية القصة

فقرة ()44
في ألقرية الجديدة رآك شيخ تجلس بجوار المسجد  ،أخبرته بإسمك ألمستعار خوفا من أن ينفضح أمرك ،
ألنه كان يعيش وحيداً  ..طلب منك العيش معه  ،لم تتردد خاصة عندما علمت أنه إمام المسجد الوحيد
بالقرية ورأيت كيف يعامله أهل القرية بكل احترام وود ،أصر على أن تكمل تعليمك ،وفي وقت فراغك
كنت تذهب معه في زياراته المتعددة ألهل القرية.
رافقت الشيخ في زيارة ألحد أعيان أهل القرية ،اذهب للفقرة }{11
وأنت عائد من مدرستك سمعت حديثًا يدور بين رجلين عن تلك الغرفة المسحورة الموجودة داخل جزع
شجرة كبيرة في الطرف الشرقي من القرية ،اذهب للفقرة }{11

فقرة ()43
سط القرية ،ال تَدري بالتحديد ما الذي
في ظَ َالم الليل ُعد َت إلَى القرية ،اقتََرب َت م َن البيت الموجود ب َو َ

المرةَ
ب أَال َير َ
ُيمكنُ َك أَن تَف َعلَ ُه ،فَالغُرفَ ُة التي فَتَحتَ َها لَم تَنقُل َك إلَى َزمان َكَ ،علَى َما َيب ُدوَ ،يج ُ
اك أَ َحد هذه َ

سطح المنزل َن َزل َت
باب ال ُغرفة َ ,كا َنت َن َ
َو َ
سطحية َلكن َها َقد تَ ُك ُ
أنت تَفتَ ُح َ
ون صحيح َة ،من أَع َلى َ
ظرية َ

صوت أو
صت َجيدا ،ال ُي َ
وج ُد َ
إ َلى داخل المنزل ،تَ َحرك َت ب ُبطء شديد َو َح َذر ُم َبا َلغ ،ات َجه َت إ َلى ال ُغرفة ،أَن َ

ادت قُوةُ تَيار ال ُه َواء الذي َيدفَ ُع َك َداخل الغُرفة.
الباب ب ُهدوءُ ،كل َما فُت َح
َح َرَكة ،فَتَح َت
أكثر َز َ
ُ
َ
الباب َ
امة ،اذ َهب إلى الفقرة {}43
َ
سقَط َت في الدو َ
َه َرب َت م َن القرية ،اذ َهب إلى الفقرة {}44

فقرة ()45
امة َغريبة َبع َد َما
س َع َلى أرض رملية بالقُرب من َخي َمة كبيرة ،آخ ُر َما تَتَ َذك ُرهُ ُه َو ُ
تَجل ُ
سقُوطُ َك في َدو َ
العمال في بناء
فَتَح َت
الباب بقَ َدم َك ،اقتََرب َت م َن َ
َ
سل ُ
سم َعت ام َرأَة تُخب ُر َر ُجال َعن َك َ
الخي َمة ب َح َذرَ ،
ان
آخ َر ب َ
صبي َ
الخي َمة َيب ُدو أَن ُه َوَل ُدهَُ ،ك َ
الهرم ،أَخ َب َرَها ب ُخروجه َل ُهمَ ،لكن ُه َقب َل ُخروجه َوج َه َك َال َم ُه ل َ

يم ُمهم
ُيوصيه ب َع َدم إ َ
ض َ
اعة اليوم في اللعبُ ،م َؤكدا َع َلى االهت َمام ب َما َيتَ َعل ُم ُه من َك َه َنة َ
المع َبد ،فَالتعل ُ

المملَ َكة.
جداَ ،حتى ُيصب َح َيوما َما َر ُجال لَ ُه َ
شأن َو َم َكا َنة في َ

ال بالسوط ،من َكث َرة ظُلمه لَ ُهم ثَ ُاروا َعلَيه ،اذ َهب إلى الفقرة {}17
العم َ
َب َدأَ الر ُج ُل َيضر ُ
ب ُ
ادوا ل َع َملهم ،اذ َهب إلى الفقرة {}2
الملكَ ،خ َ
العمال َو َع ُ
ألَن الر ُج َل َك َ
اف ُ
ان َيع َم ُل بأَمر َ

فقرة ()47
الح َرس
الم َياهُ َبارَدة في هذا الوقت م َن العام ،س َهام َكثيرة تُطلَ ُ
سور القلعة ،قَائ ُد َ
ق َعلَي َك من أعلَى ُ

الجنُود فَاستَ َعدوا ل َمع َرَكة َم َع
الجنُود َخلفَ َك ل ُي َنف ُذوا أَم َر السلطَان بإح َ
ضار َك َحيا ،أَما َباقي ُ
س َل فرقَة م َن ُ
أَر َ
طا َك اب ُن ُه الذي
صغير ،أَع َ
ون ُد َ
الب َ
ين الذين ُير ُ
يد َ
يزنطي َ
صياد في َمرَكب َ
خول القلعة  ,أَخ َر َج َك م َن المياه َ

ين َنح َو َك،
المرَكب َرأَي َت َبع َ
س َك ،و َ
الجنود َع َلى ُخ ُيولهم قَادم َ
َك َ
ض ُ
بها َنف َ
ئ َ
ان ُي َ
ساع ُدهُ بطانية لتُ َدف َ
أنت في َ
البحر.
المرَكب إلَى َ
ص َ
َينتَظ ُر َ
شاطئ َ
ون ُو ُ
ول َ

نود ب َك ،اذ َهب إلى الفقرة {}23
الج ُ
س َك ُ
إ َذاأَم َ
أَما إ َذا تَ َمكن َت م َن الف َرار من ُهم ،فاذ َهب إلى الفقرة {}14

فقرة ()48
ون َعلَى َع َدم ُدخول
ان ُيصر َ
ان الره َب ُ
الجن ُد إلَى الغُرفة الخالية الموجودة أَعلَى ُبرج الكنيسةَ ،ك َ
َح َملَ َك ُ
ون إلَى َبعضهم,هذا األَم ُر َج َعلَ َك تَش ُع ُر
ون بالصمت َوَينظُ ُر َ
سأَلَ ُهم أَ َحد َعن الس َبب َي ُرد َ
هذه الغُرفة ،إ َذا َ
ون َهذه ال ُغرف ُة هي ال ُغرف ُة التي تَب َح ُث َعن َها ُمن ُذ قَُر َابة
الوقت تَش ُع ُر بالسعادةَ ،قد تَ ُك ُ
بال َقلَق ،وفي َنفس َ
صورة أُخ َرى.
ب في َ
الشه َرينَ ،وقَد تَ ُك ُ
سب ُ
ض َياع َك ب ُ
ون ُغرفة أُخ َرى َغي ُر التي تَب َح ُث َعن َها َوتَتَ َ
امة ،اذ َهب إلى الفقرة {}39
إ َذا أَد َخ َل َك ُ
اس ال ُغرف َة ،لتَش ُع َر ب ُ
الحر ُ
سقُوط َك في الدو َ
المغامرة أَو الفقرة { }34للعودة لقريتك
الستكمال ُ
إ َذا منعكم الرهبان من دخول الغُرفة خوفا عليك،اذ َهب للفقرة {}9

فقرة ()49
س
اقتَ َ
يع َينظُر َ
الجم ُ
س َيرُموَن َك من ُهَ ،
اد َك َ
المهندس من َكَ ،ه َم َ
الم َكان الذي َ
الح َر ُ
ون إلَي َك ،اقتََر َب اب ُن ُ
س إلَى َ

المل َك ُيحب ُه
في أُ ُذن َك أَن ُه َوج َه الته َم َة إلَي َك بان جاسوس ألَن َوج َه َك لَي َ
س َمألُوفاَ ،و ال َيعرفُ َك أَ َحدَ .وألَن َ

صدقُ ُه؛ ل َذا َلم َينتَظر َحتى أن ِتُ َداف َع َعن َنفس َكَ ،وأَ َم َر بإع َدام َك َفوار.
َوُي َ

سرعة
شخصا ُملَثما َم َعال ُم َوجهه َغي ُر ظَاهرة ،فَك رَبا َ
سا ن َ
في َغفلَة َ
ض َر َب َ
صم َك َوطَلَ َب من َك ُ
ط مع َ
الحار َ
اء َخل َف َك.
َِالهرب ،اكت َ
صديق َك الذي َج َ
س س َوى "معتز" َ
ص َلي َ
شفت أَن هذا الشخ َ
الهر َب َو ُدخول ال ُغرفة،اذ َهب إلى الفقرة {}31
َلو استَ َ
طع َت َ
الحراس َمرة أُخ َرى  ،فاذ َهب إلى الفقرة {}24
س َك ب ُك َما ُ
أَما لَو أَم َ

فقرة ()34
ف ُكن َت تُفَك ُر
ث
تَح ُر ُ
األرض َم َع والد َك ،تَقَعُ َعي َن َ
المهجور الواضح من َبعيد ،تَتَ َذك ُر َكي َ
َ
اك َع َلى َذل َك البيت َ
الم أهل القرية
ول َ
في السابق في ُد ُخ َ
ور َحو َل البيت ،ح َكايات َيز ُ
ذلك البيت ،أَح َداث َكثيرة تَ ُد ُ
يد َها َك ُ

يبةَ ،لكن َك
صور ُمختَل َفةَ ،وأَ َماك َن َغر َ
ُغ ُموضا َحتى َلو َلم تَ ُكن َحقيقية  ,تَُراو ُد َك أَح َالم َعن ُو ُجود َك في ُع ُ
في َحقي َقة األَمر َال تَتَ َذك ُر َما إ َذا ُكن َت قَد َد َخل َت هذا البيت من قَب ُل أَم َلم تَد ُخل ُه.

البيت
ان َيف َع ُل َوال ُد َك َم َعكَ ،ها أَن َت َ
َك َما َك َ
ب من ُهم َع َد َم االقت َارب م َن َ
اآلن تَف َعلُ ُه َم َع أَب َنائ َك ،فَ ُكل َيوم تَطلُ ُ
ناء َذ َهابهم إلى المدرسة َو ُر ُجوعهم من َها.
أَث َ

نهاية القصة

أسئلة حول حقوق ألطفل :
 بصورة عامة ،ما اكثر احداث القصة اثارة من وجهة نظرك؟ لماذا؟ ما هى الموضوعات -االشياء التى قد تريد ان تق أر عنها فى المستقبل؟ هل يمكنك ان تكتب مغامرتك الخاصة؟ على اى اساس اتخذت خياراتك خالل أحداث القصة :مثال بناء على حدس ،التطور المنطقىلالحداث ،الفرص المتاحة ام ماذا؟ و لماذا؟
 هل يمكنك ان تذكر بعض من حقوق الطفل تم ذكرها فى القصة؟ لماذا تم ذكر هذين الحقين؟ هل يمكنك ان تذكر بعض من حقوق الطفل التى تم انتهاكها فى ا لقصة؟هل هذه الحقوق مهمة؟لماذا نعم؟ لماذا ال؟
 فكر فى ما الذى يمكن ان تفعله بصورة مختلفة االن بعد ان قرأت القصة؟ -فكر فى الشىء الذى ستستمر فى فعله بعد قراءة القصة؟

