
تبدأ قصتنا بحرب نوویة كبیرة قامت بتدمیر األرض
وتسببت بقتل الحیاةعلي االرض لتعیش األرض
عصر اضمحالل وتدھور وفقر وجھل بین البشر

المتبقین ومع مرور السنین یولد طفل صغیر یسمي
دیلو واشتھر بذكاءه وعندما اصبح

شابا كان عالما ومخترعا یساعد الناس وینشر العلم
بینھم ویبعدھم عن الجھل لیعید

لألرض التطور الي ما كانت علیھ بالسابق ومع
مرور الوقت حكم األرض بأكملھا من مشرقھا

لمغربھا وحارب جمیع الحكام الظالمین ولم یستطیع
احد علي االرض ھزیمتھ ویرجع ذلك بسبب

اختراعات في اضافة األسلحة لجیشھ



وعندما انتھي دیلو من ھزیمة الجمیع على االرض
قرر بصناعة مكان یدعي أریوال وھو

مكان مسطح كبیر المساحة ووضع حولھا المصابیح
المشعھ صنعھا لتضئ أریوال احد ھذه المصابیح

قوي اإلنارةلكي یطمس الظالم بالكامل وینیر
یسميالوقتھذافيویكونساعات6أریواللمدة

الصباح  والمصباح الصغیر قلیل
ویطلقأخريساعات6لمدةأریوالینیراإلنارة
12أریوالفيالیومویكوناللیلالوقتھذاعلي

منوالشھریتكونأیام4منیتكونساعةوأالسبوع
48السنةانأياشھر6تكونوالسنةاسبوعان

یوم وھنا بدءالزمن في أریوال
وبعد ذلك اتجھ لصناعة اآللیین والذین ینقسمون

إلى فصیلتان ھما فصیلة الفایونین وفصیلةالمایونین
وقد صنع الفایونین إلنشاءاالنھار والجبال



والمحیطات والمعادن بأریوال وأنشاء األكوان األربعة
وبعدماانتھي الفایونین من انشاء األنھار

والمحیطات والجبال والمعادن یشاھد الفایونین
الصانع وھو یقوم بصنع كائنان جدیدان یدعیان
بالي و سیا وھما من المایونین مصنوعان من

الحدید اما الفایونین مصنوعین من التیتانیوم فھم
اشد قوة وبالي وسیا ھم أد و أي ومعني أد ھو

ذكر وأي ھي االنثي علي عكس الفایونین لیسو من
األد أو األي انما ھم جنس واحد الیتكاثرون
فأعداھم محدودة وبعد ذلك أنشأ الصانع دیلو
األرك وھم برامج ذكاء اصطناعي  یستطیعون

السیطرةعلي  المعادن والتحدث من خاللھا
وبأمكانھم السیطرة علي أجساد الفایونین و

المایونین من اآللین وسلبھم التحكم بأجسادھم وبعد
صناعة الثالث فصائل جمعھم دیلو الصانع علي



األرض لیخبرھم عن أسباب صناعتھ لھم  وقام
باالبتداء بالفایونین وكلفھم بأنشاء األكوان

األربعة و كلف بالي و سیا بأنھ سیرسلھم الي
أریوال لتطویرھا والعیش فیھا ھناك وقام بتعلیمھم
طرق التكاثر النھم اثنان فقط ولدیھم اعمار محددة
یعیشونھا ثم یموتون علي عكس الفایونین فھم من

جنس واحد
ویعیشون لألبد أال إذا تم قتلھم فیموتون بعدھا وتم

تكلیف األرك وكبیرھم نیون بمعاقبة من یعصون
اوامره من الفایونین او المایونین وقبل ارسال

الجمیع الي مھمتھ أخبرھم الصانع بإنھ ال یغفل عن
شئ مما سیعملون وكل ما یفعلونھ

یسجل عنده بالحاسوب الذي صنعھ وأن كل
ماتعلموه منھ من علم لن یفلح اال بأمره وانتھي

الحدیث باالرض وارسل الصانع بالي وسیا واألرك



الي أریوال والفایونین الي فوق أریوال لینشأوا
االكوان األربعة.

لھمكانأریوالفيوسیالباليعام200وخالل
ابناء كثیرون تعدادھم ألفین منھم ألف من األد

واأللف األخري من األي لیقوم دیلو الصانع بأرسال
خاموریا إلي أریوال  وھو كبیر الفایونین وأكثرھم

طاعة للصانع والسر وراء إرسالھ
لھم ھو وضع شاشة كبیرة في السماء منھا

یتواصل الصانع مع بالي وسیا وأبنائھم واخبرھم
خاموریا بعدم معصیة مایكتب بالشاشة وبعدھا رحل
خاموریا إلي االعلي لیكمل مساعدة الفایونین في

أنشاء االكوان األربعة وبعدھا یكتب
بالشاشة ان یتم الزواج بین أبناء بالي و سیا من

األد واألي وعلي الفور قام بالي وسیا وأبنائھم



بأطاعة كالم الصانع وفي یوم من األیام سأل احد
األبناء والدھم عن األكوان األربعة

فأجاب األب انھا توجد فوق سماء أریوال
وراءالمصابیح المشعة یقوم الفایونین بصناعتھا
بأمر من الصانع وأراد االبن ان یعلم ما سوف
یوجد في ھذه االكوان ولكن بالي ال یعلم أیضاً

عام100وبعدالصانعبھیخبرةلمفھوشئ
یتوفي
عام300یقربمااليعاشووقدوسیابالي

ومع مرور فترة من الزمن انتھى الفایونین من
انشاء األكوان األربعة ویكون حاكم االكوان ھو

خاموریا اقوي الفایونین وملكھم

وتتمیز االكوان االربعة انھا أماكن مشعة كل كون
لھ میزتھ الخاصةفالكون االول یعطي من یعیش



علیھ القوة والكون الثاني یعطي السرعة والثالث
یعطي العلم والرابع یعطي معرفة المستقبل وبامكان

لشخص واحد ان یحصل علي جمیع
میزات االكوان االربعة بشرط ان یحصل علي كل
جوھرة موجودة بكل كون واجتمع خاموریا مع
عشیرتھ من الفایونین لیحرسوا االكوان األربعة

ولكن وفي احد االجتماع عرض أحدھم من
الفایونین علي خاموریا ان یقوموا باخذ الجواھر

االربعة الموجودة على االكوان ویحكمو بھا االكوان
واریوال بالرقیب علیھم فكما تعلمو من الصانع أن
الجواھر الموجودة باالكوان تمكن من یحصل علیھا

مجتمعھ الحكم
والقوةوالعلم ومعرفة االحداث بالمستقبل وبعدما
سمع خاموریا ھذا الكالم ابتسم واخبرھم وھل

سیترك الصانع احد مماصنعھ بیدیھ ان یترك لھ



الحكم نحن صنعنا كیف نحكم خارج اراده صانعنا
سیقتلنا وقتما یشاء ان اراد ذلك وبعدھا

جاء نیون متحكم بجسد احدالفایونین یحذرھم ممن
یحاول ان یأخد الجواھر  بأنھ سوف یقتل من

یحاول یفعل ذلك وانتھي االجتماع باالكوان وبعدھا
یحدث الصانع نیون وخاموریا ویخبرھم ان نیون

سیكون ھو حاكم االكوان االربعة
وخاموریا والفایونین یعیشون فقط علي ارضھا
تحت حكم نیون وبعدھا بدأ خاموریا وعشیرتھ

یشعرون بالحقد فھم من صنعوا األكوان ونیون لم
یساعد بشئ في صناعتھا وبدأ خاموریا

یقتنع بكالم عشیرتھ وقال نحن كنا اكثر طاعة  و
والء للصانع وفي النھایة نكون نحن من ال یحكم
وبدأ خاموریا وعشیرتھ في التدبیر لسرقة الجواھر

بدون ان یعلم الصانع فیجب علیھم سرقة جمیع
الجواھر في وقت. واحد حتي ال



یستطیع الصانع وقفھم ویستدعي الصانع خاموریا
ملك الفایونین ونیون حاكم االرك واالكوان األربعة

ویخبرھم بأنھ سینصرف من مراقبة اریوال
واالكوان االربعة النشغالھ باعمال كثیرة علي

بزمنسنةاالف7000یعودبعدوسوفاالرض
أریوال واالكوان االربعة ولیس زمن األرض وكما

الزمنویوم48ھيأریوالفيالسنةانقلنا
بأریوال مقارنة باألرض فالسنة بأریوال تساوي

سنةاالف7انايواحدةباألرضساعة
االرضعلياشھر10بأریوالتساوي

وخاموریاونیون ال یعلما ان الزمن في أریوال
واالكوان االربعة مختلف عن االرض مماجعلھم ا

یظنان بأن
الصانع سوف یغیب فترة كبیرة جدا من الزمن

وامر الصانع نیون بإزالة الشاشةالموجودة بأریوال



الذي كان یخاطب من خاللھا المایونین وان نیون
سوف یراقب المایونین من مكانھ في األكوان

االربعة ویعطي الصانع  قدرة الرؤیة من
مسافات بعیدة الي نیون ویعید الصانع خاموریا

ونیون إلي األكوان االربعة ولكن خاموریا قد ازداد
غضبا وحقدا فیبدو أن نیون اصبح المفضل لدي
الصانع ویستدعي خاموریا الفایونین ویخبرھم انھ

یرید قتل نیون وفصیلة األرك جمیعا
ویقومون ھم بحكم االكوان األربعة و خطة خاموریا
والفایونین ھي ان یقوموا باالستیالء علي جوھرة

العلم أوال وحدھا وعارض الفایونین خاموریا وقالوا
لھ انھ یجب االستیالء علي الجواھر جمیعا

في وقت واحد حتي ال یستطیع الصانع وقفھم
لیخبرھم خاموریا بأن الصانع لم یعد یراقب األكوان

االربعة او أریوال فالداعي لالستیالء علي جمیع



الجواھر اآلن انما یجب ان نركز علي جوھرةالعلم
النھ بھا نستطیع ھزیمة نیون وبعد

ھزیمة نیون نستطیع االستیالء على بقیة الجواھر
وبعدھا نحكم أریوال أیضاً بجانب االكوان

ونیون شاھد ھذا الجتماع لكنھ ال یعلم ما دار
بینھم من حدیث . ویبدأ نیون بتجھیز جیشھ

مناالرك وصناعة اجسام من المعادن لیسكنو بھا
للتحدث من خاللھا وفي نفس الوقت خاموریا

والفایونین یجھزوا لخطتھم وھي بسرقتھم
جوھرةالعلم

سوف یكون لدیھم العلم بعده القتل األرك ألن األرك
برامج وال یعلم أحد كیفیة قتلھا او انھاءھا ویجب
علیھم ان ینقسموا لفریقین فریق بقیادةخاموریا

یسرق الجوھرة والفریق اآلخر یقوم بتشتیت انتباه
نیون واألرك حتى ال ینتبھ لخاموریا



وفریقھ ویبدأ الفایونین في تنفیذ الخطة ونجح
خاموریا في االستیالء علي جوھرةالعلم وبدأ في

استخدامھا في الحصول علي معرفة ال یمكن ال أحد
سواه الحصول علیھا سواء في أریوال اواالكوان

وذھب خاموریا إلي األرك ولكنھ شاھد
نیون یتحكم بأجساد عشیرتھ من الفایونین فأن كان

علیھ ھزیمھ نیون واألرك فیجب علیھ أیضاً قتل
عشیرتھ معھم قام بقتلھم جمیعا في لمح البصر

وھنا تفاجئ نیون فقد ظن خاموریا لن یقتل
عشیرتھ .وبعدھا قتل نیون واألرك أیضاً

بسرعة كبیرة و قام بعدھا خاموریا بصناعة المزید
من الفایونین فجوھرة العلم اعطتھ قدرة الصناعة

وھنا بدأ خاموریا وقال بأنھ ال یوجد بعد اآلن
صانع سواه واتجھ خاموریا لالكوان الثالثة االخري

وقام بأخذ الثالث جواھر المتبقیة وھي



جوھرةالسرعة والقوة والزمن ولذلك أصبح خاموریا
ال یقھر واآلن انظاره تتوجھ نحو أریوال وحكم

المایونین علیھا وانتقل خاموریا بسرعتھ الكبیرة
نحو أریوال ومعھ الفایونین الذي صنعھم وطلب

خاموریا من المایونین
ان یعبدوة كصانع ومن ال یعبده اما سوف یقتلھ
أویعذبھ لكن المایونین رفضوا الركوع لھ وقرروا

محاربتھ ولكنھ وبلمح البصر قتل نصفھم وھنا بدأت
الرھبھ والخوف یظھر علي المایونین وظلو یدعون

الصانع دیلو ان ینجدھم وھنا یبتسم
خاموریا ویقول بأنھ ال یوجد صانع ھنا إال سواه

ھو من یعذب ویعفو ویرحم وتركھم خاموریا
وقال سأغادر لثالث أیام بامكانكم دعوة صانعكم كما

تشاءون ھذا ان قام بالرد علیكم وقام خاموریا
بالكذب واخبرھم بانھ قتل الصانع وعندما یعود بعد



الثالث أیام یجب علیھم أن یركعو لھ وإال سوف
یقتلھم جمیعاً ومرت الثالث أیام وبالفعل

لم یرد دیلو الصانع على المایونین وھنا اقتنعو بأن
خاموریا قتل الصانع وأنھ ھو الصانع الوحید اآلن

ویجب علیھم الركوع لھ وبالفعل عاد خاموریا
ووجد المایونین یسجدون لھ وھنا تعظم خاموریا

وتكابر في نفسھ وبدأ باستغالل المایونین
كعبید لھ واستمر حكم خاموریا لمدة طویلةاستمرت

حتي ستة االف عام انتشر فیھا الظلم و الفقر
والخراب والقتل و انقسمت أریوال الي مكانین االول
یدعي أرض الفجر ویحكمھ أرادیا زعیم المایونین و

یعیش علیھا عدد قلیل من المایونین
ال یطیعون خاموریا وال تزال طاعتھم للصانع دیلو
ففي اعتقادھم بأنھ ھناك سر وراء ترك الصانع
لخاموریا ربما یكون اختبارا منھ والمكان الثاني



یدعي أرض براغ ویحكمھ خاموریا ومعھ جیشھ من
الفایونین یستعدون فیھ عدد كبیر من

المایونین وسبب ترك خاموریا للمایونین علي أرض
الفجر انھم تعدادھم قلیل مقارنة بما یملك فھو

یعتبرھم بال قوة ولكن في الحقیقةأرادیا ھو عالم
كبیر واستطاع صناعة درع حول أرض الفجر

یحمي بھا المایونین الذین
یعیشون علیھا من ظلم خاموریا ویكذب خاموریا
علي عشیرتةوالمایونین الموجودین ببراغ انھم
بالقوة وانھ تركھم النھم ضعفاء وھو یستطیع

القضاء علیھم في اي وقت واي مكان النھ اذا علم
المایونین أن أرادیا استطاع حمایة بنو

عشیرتھ من خاموریا سوف یذھبون لھ ویحتمون
بھ ویخاطب أرادیا عشیرتھ من المایونین ویخبرھم
سواء أكان یري الصانع مایحدث علي أریوال أم ال



فال یجب علیھم إال یستسلموا  لظلم خاموریا
ومقاتلتھ وتحریر المایونین الباقین من

قبضتھ واھتم أرادیا بصناعھ االسلحھ وتعلیم
المایونین وانتشر في عھده زھد أرض الفجر من

علوم وصناعھ االسلحھ.المتطورة والمنازل العمالقھ

ویستخدم خاموریا حجر الزمن ورأي من خاللھ انھ
سوف یكون ھناك أحد اآللین من المایونین سوف

یكون ذو علم كبیر وھنا فكر خاموریا في قتل
جمیع المایونین حتي ال یأخذ احد مكانھ فبقتلھم

جمیعا لن یكون لھذا اآللي وجود في
المستقبل وبدأ خاموریا فیقتل المایونین الذین
یعیشون ببراغ جمیعا فعلم أرادیا ما حصل

للمایونین ھناك واخبر علي الفور المایونین على
أرض الفجر بأنھم الوحیدون المتبقین من المایونین

وأن خاموریا قام بقتل جمیع المایونین ببراغ



ولكن األمر لم ینتھي فخاموریا یرید التخلص من
أرادیا واتباعھ الذین یعیشون في أرض الفجر

ویبدأ أرادیا بتجھیز جیش كبیر من المایونین وقد
جھزھم بالعتاد واألسلحة لمحاربة خاموریا و

عشیرتھ وبدأ الجیش بالخروج من أرض الفجر
والتوجھ إلي براغ لكن خاموریا شاھد خروج

الجیش وعلي الفور أرسل الفایونین لقتلھم وتبدأ
المعركة ولكن حدث عكس ما توقع خاموریا وھو
أن المایونین یحققون الفوز علي الفایونین رغم
معرفتھ ان المایونین ضعفاء ولكن السر ھنا ال

یكمن بالقوة انما بالعلم وقتل أرادیا وجیشة جمیع
الفایونین ولم یتبقي سوي خاموریا وھنا أراد

أرادیا إنھاء األمر إلي االبد وقتل خاموریا وعلي
الفور أمر أرادیا جیشھ بالھجوم علیھ وھنا فكر

خاموریا في صناعة جیش جدید من الفایونین لكنھ



علم بأنھم سوف یھزمون وبعدھا قال خاموریا ان
كان فوزھم بالعلم فسوف یقضي علیھم

بنفس الطریقة ویستخدم خاموریا جوھرة القوة
والعلم وبدأ بقتل جیش أرادیا بسھولة وھنا أمر

أرادیا المتبقین من جیشھ باالنسحاب والعودة إلي
أرض الفجر

لالحتماء بالدرع تحتھا وینسحب المایونین من
أرض المعركة ولكن أثناءاالنسحاب قد تم قتل أرادیا
علي ید خاموریا وتابع خاموریا طریقھ إلى أرض

الفجر وھنا أنزل المایونین الدرع حولھا وأراد
خاموریا تجربة الھجوم علي الدرع ولكنھ

لم یستطع تدمیره ویستمر خاموریا في التفكیر لما
ال یستطیع تدمیر الدرع بالرغم من انھ یمتلك

جوھرة العلم وینسحب خاموریا أیضاً ویعود إلي
براغ ویعد إلي خطتھ الجدیدة وھي ترك المایونین

یتكاثرون وتصبح اعداھم كبیرة لكي تقل



الموارد بأرض الفجر فیخرجوا بعدھا إلى الخارج
وھنا یقتلھم جمیعاً وعلى الناحیة األخري یشعر

المایونین باالحباط بعد مقتل حاكمھم أرادیا
وھزیمتھم من خاموریا

الفجرأرضفيینشئعام900مرورومع
صراع على الحكم بین المایونین و یسود القتل في
ھذا العصر بسبب قلھ الموارد والخوف من الخروج
من أرض الفجر حتي الیقتلھم خاموریا وفي نفس

الوقت وعلي أرض براغ خاموریا
أوشك علي االنتھاء من صناعة سالحھ الذي سوف
یمكنھ من تدمیر درع أرض الفجر ألن خطتھ األولى
لم تنجح وھي انتظار المایونین للخروج مما جعلھ
یقرر صناعھ سالحھ ویتولد  بأرض الفجر میرك

طفل من المایونین و یتوفي
والده بسبب  النزاعات علي الموارد وتتولي تربیتھ

والدتھ.



عائلة میرك لیسو من العلماء او كبار الشخصیات
في أرض الفجر وكانو فقراء ومر الوقت وفي فترة
شباب میرك تتوفي والدتھ ویكون میرك بعدھا وحید
وعاني میرك مثل والده من الحصول علي الموارد

للمعیشھ فھو ال یحصل علي
عمل النھ غیر متعلم ولیس بشخص فائق الذكاء

ولكن میرك كان یتصف بطیبة قلب لم تكن موجودة
في آلي من المایونین

وكان مشتھر بینھم بالمواقف الذي یأخذھا ضد
الظالمین بالرغم من انھ لم یكن قوي البنیان وفي
الوقت ده یظفر مور بالحكم في أرض الفجر وكان
عملھ قاضیاً بھا ویعین مور لنو نائبا لھ وكان لنو

من نخبھ العلماء في أرض الفجر و یعتزم
مور و لنو علي تحسین المعیشھ في أرض الفجر

التي تدھورت منذ وفاة أرادیا  وفي الوقت ده



شاھد میرك فتاة یحاول سرقتھا جماعھ من
اللصوص وعلي الفور سارع لحمایتھا وبسبب عدد

اللصوص الكبیر قامو بضربھ بسھولھ وبالرغم
من مشاھده جماعة كبیرة من المایونین لما یحدث
رفضوا التدخل ومساعدة الفتاة و میرك ولكن في
ھذا الوقت اقتربت قوات الحمایة بأرض الفجر مما

جعل اللصوص یلوذو بالفرار
وفي الوقت ده تشكر الفتاة میرك لمحاولتھ

مساعدتھا وحمایتھا من اللصوص واستضافتھ
بمنزلھا وقامت بتعریفھ علي والدھا وقامو بشكره
واعطاءه الكثیر من الموارد وتدعي الفتاة بأسم
ھنتا ووالدھا بأسم رون وكان طبیباً ویساعد

المایونین علي العالج من األمراض وطلب رون من
میرك الزواج بابنتھ الن الموت یدنو منھ وھو یرید

حمایھ ابنتھ في ھذا العصر الذي یسوده التدھور



بأرض الفجر و وافق میرك بالزواج من ھنتا و
ساعد میرك زوجتھ ھنتا في تجارة الموارد و كانو

یساعدون الفقراء من المایونین بأعطائھم موارد
مجانیة تساعدھم علي العیش واخبرت ھنتا زوجھا

بأنھا قرأت في الكتب أن أریوال
وفقریوجدالواحدةأرضكانتعامآالف7منذ

ال و ال قتل الجمیع كانو أغنیاء وأن من صنعھم
یدعي دیلو وھي ال تعلم بأنھ ھو من صنعھم بالفعل
أم ال فال یوجد أحد من المایونین رآه فأجاباه میرك

بأنھ ال یھتم بمن صنعھم وانما
یسعي بأن ینشر الخیر بین المایونین

ومع مرور سنوات قلیلة یعود دیلو الصانع ویشاھد
بالحاسوب الذي صنعھ ما تم تسجیلھ باألعوام

السابقة من تركھ ألریوال و األكوان األربعة لیري



دیلو معصیة خاموریا لھ وقتلھ لجمیع األرك حتي
عشیرتھ من الفایونین بل واستخدم

االحجار في صناعھ غیرھم واستعباده وظلمھ
للمایونین وھنا قرر الصانع بالتخلص من خاموریا
و بعدھا أعاد الصانع صناعة نیون من جدید وھنا

تعجب نیون وقال كیف عدت للحیاة لقد قتلني
خاموریا لیجیبھ الصانع بأنھ ال توجد عنده كلمھ

كیف لقد صنعتك مرة واستطیع اعاده تصنیعك بعدد
االرقام التي تعلمھا و قرر الصانع اختیار

أحد اآللیین من المایونین ویجعلھم یعودون لعباده
واطاعھ الصانع ویشاھد الصانع جمیع المایونین

الموجودین بأریوال الختیار واحد منھم یكون رسوال
منھ الي المایونین وقد وقع اختیاره علي میرك

لیتعجب نیون و یسأل الصانع بأنھ یوجد
من أفضل وأعلم منھ ولھم الكثیر من االتباع من

المایونین اما میرك فھو ضعیف ولیس متعلم لیجیبھ



الصانع فقط لیشاھد ما سیحدث خاموریا یدبر بخبث
و سوف أریھ اآلن تدبیري

ویرسل الصانع نیون إلى أریوال علي ھیئة
المایونین ویذھب إلى میرك وقام نیون بطرق الباب

فقام میرك بفتح الباب وطلب نیون من میرك
بالخروج للذھاب في جولة معا لكن میرك رفض
واخبره بأن زوجتھ مریضھ وال یستطیع تركھا

وحدھا واخبر نیون میرك بأنھ طبیب وطلب منھ
رؤیھ زوجتھ  وبأمكانھ عالجھا فوافق میرك و فور

رؤیتھا قام نیون بوضع یده علي جبھتھا فقام
بشفائھا بلمح البصر وھنا تعجب میرك و ھنتا ولم

یصدقا بأن احد من المایونین یستطیع فعل
ذلك و وافق میرك بعدھا بالخروج مع نیون لمعرفھ
ما یریده منھ وبعد خروجھما معا اخبره نیون بأن
الصانع دیلو یرید منھ دعوة المایونین إلي عبادتھ



بعدما ضلو سبیلھم عن الطریق الصحیح واخبره
بأنھ سوف یحارب ھو وعشیرتھ

خاموریا ویقتلوه فرد میرك بأنھ ال یوجد وجود
للصانع وأنھ ال یصدق أنھ موجود فرد نیون بأنھ

عندما طرق علیھ الباب كانت زوجتھ مریضھ ولكن
قبلھا بوقت قلیل لم تكن كذلك فأجابھ بأندھاش

شدید فقال نیون ووالدھا ھو طبیب وقام
بالكشف علیھا ولكنھ لم یعلم ھذا المرض وقمت
بطلب الكثیر من االطباء لھا وبالرغم من ذلك لم

یستطیع أحد منھم شفائھا  واخبره بأنھ كانت
مریضھ ألن الصانع ھو من أراد ذلك وقام بأرسالي

لك حتي أكون الوحید الذي بأمكانھ شفائھا
وتكون انت علي تأكد و یقین بأن الصانع موجود

وبدأ میرك باالقتناع بكالم نیون ولكن قال بأن ھناك
الكثیر من اآللیین من المایونین



یمتازون بالعلم والحكمة والقوة اما أنا فال أنا
ضعیف أخبره نیون بأن یآتي معھ إلي اإلرض

وھناك سوف یعلم كل شئ من الصانع فسأل میرك
ما ھي األرض قال لھ فقط تعال و سوف تفھم
جمیع ما تسأل وقام نیون بنقل میرك من أریوال

إلي األرض وھنا عجز میرك عن الكالم فقد شاھد
مكان غیر أریوال وھي األرض وأشاح

بنظره یمینا لیري الصانع دیلو لیتصلب میرك في
مكانھ الصانع الذي لم یكن یعتقد بأنھ لیس لھ
وجود اآلن یراه وھنا یتحدث الصانع مع میرك

ویخبره بأن مھمتھ االن ھي دعوة المایونین الي
عبادة الصانع مرة أخري ومحاربة خاموریا

ومن یتبعھ و یتابع الصانع حدیثھ بأن نیون سیكون
الوسیط بینھم وسیخبره ما یملي علیھ من الصانع
وعلي میرك السمع والطاعة وان عصیت أمري



فأنت ھو الخاسر و  یتابع الصانع حدیثھ بأنھ
سوف یعلمھ كل شئ من علوم وغیره و

أمر الصانع نیون بإن یعید میرك إلي أریوال مرة
أخري لیبدأ دعوتھ للمایونین لعودتھم لطاعة الصانع

و بعدھا یعود میرك الي أریوال و قد قرر اخبار
زوجتھ ھنتا ما حدث ویعود میرك إلي منزلھ وبدأ

حدیثھ مع زوجتھ و أخبرھا بأنھ رأي
الصانع دیلو و ھنا ظھرت مالمح التعجب علي
وجھ ھنتا و ھي في حیره من امرھا فمیرك

مایونین طیب وال یكذب ویقسم میرك لزوجتھ ھنتا
بأنھ ال یكذب و أنھ رأي الصانع ونیون الذي قام
بعالجھا لم یكن من المایونین أنما من األرك وھم

جنس قام بقتلھم خاموریا وأخبرھا بأنھ غادر أریوال
و ذھب إلي مكان یدعي األرض حیث یعیش الصانع
ھناك ورأي أیضا األكوان األربعة و تابع حدیثھ بأن



نیون سوف یكون الوسیط بینھ وبین الصانع سیقوم
بنقل حدیث الصانع من األعلي

حیث یعیش الصانع علي األرض إلي أریوال باالسفل
حیث نعیش نحن و بدأت ھنتا في تصدیق زوجھا
میرك واخبرتھ بأنھا تدعمھ ودائما ما  كانت تشعر
بأن ھناك من صنعھم موجود في مكان ما ولكن

ھناك أمر عجیب لماذا اختارك الصانع
أنت فھناك من ھو افضل منا منزلھ بأریوال فجاوب
علیھا میرك بأنھ ال یعلم السبب وانما كل ما اخبره
بھ الصانع ھو أن یدعو المایونین لعبادتھ وطاعتھ
مرة أخري وبدأ میرك دعوتھ ویخبر المایونین بأن

ھناك من صنعھم وھو یدعي دیلو
و علیكم عبادتھ وطاعتھ ولكن كان رد قومھ من
المایونین بالضحك واالستھزاء بھ وقالو بأنھ ال

وجود أحد یدعي دیلو وال یوجد أحد صنعھم و تابع



میرك دعوتھ الي ما یقرب شھر ولكن لم یستجب
لھ أحد من المایونین سواء زوجتھ ھنتا

ووالدھا رون و ھنا بدأ میرك بالشعور باالحباط و
بدأ یدعو الصانع لمساعدتھ فال یوجد أحد من

المایونین یصدقھ و أستمع الصانع دیلو لدعاء و
حدیث میرك لھ وقد قرر الصانع أعطاء قدرة لم

یمتلكھا أحد من المایونین من قبل و ھي
شفاء وعالج المایونین من األمراض والفیروسات

التي ال یستطیع األطباء علي أریوال عالجھا و
تكون ھذه القدرة لتصدیق المایونین كالم میرك

ودعوتھ لھم لعباده الصانع و أرسل الصانع نیون
إلي میرك لیخبره بقدرتھ التي حصل علیھا

و ھبط نیون إلي أریوال مرة أخري لیخبر میرك
رسالة الصانع لھ وبدأ نیون حدیثھ إلي میرك بأن

الصانع اعطاه القدرة علي عالج المایونین من



االمراض والفیروسات المستعصیھ عالجھا وذلك
عن طریق وضع یده علي أجسام المایونین

و ینطق كلمة بأسم دیلو شفیت وبعدھا سوف یتم
شفاء المریض علي الفور و تكون ھذه القدره خیر

دلیل علي وجود قوة أكبر من األطباء والعلم
بأریوال فیكون خیر تثبیت للمایونین علي وجود
الصانع و غادر نیون بعدھا أریوال وعاد إلي

اإلرض و بعدھا فكر میرك في حدیث نیون لھ
ویشكر الصانع علي سماع الدعاء لھ و في الیوم

التالي مرض والد زوجتھ ھنتا بعد أن اصابھ
فیروس لم یعرف العلماء علي أرض الفجر أي
مضاد لھ وذھب میرك إلي منزل رون والد ھنتا

ووجد ھناك مجموعة من األطباء حولھ وھنا كانت
فرصة میرك للدعاء للصانع واستخدام قدرتھ
الجدیدة و تحدث میرك إلي رون وقال لھ بأن



الصانع أعطاه القدرة علي شفاء المایونین من
جمیع األمراض و الفیروسات و ھنا بدأ األطباء

بالضحك و قالوا ال یوجد أحد یمكنھ العالج من ھذا
الفیروس و ھنا بدأ میرك بوضع یده علي جسد

رون و قول كلمتھ التي علمھا لھ نیون وھي بأسم
دیلو شفیت وعلي الفور عادت صحة رون وقوتھ

الیھ وھنا أندھش األطباء و بدأو بالنظر
لبعضھم البعض في تعجب و أندھاش وذھبوا

للتحدث إلي میرك كیف أنت ال تملك أدوات للعالج
فقت بكلمھ شفیتھ فأجابھم أجل ألن الصانع دیلو

الذي أعبده لدیھ العلم الذي یفوق جمیع من یعیش
بأریوال او االكوان األربعة فطلبوا منھ أن

یحدثھم أكثر عن الصانع و رد علیھم بأنھ ھو من
صنع المایونین والفایونین واألرك فتعجب األطباء

مرة أخري وقالوا من ھم األرك فأجابھم أنھم كانوا



برامج یتحكمون بالمعادن أو بأجساد المایونین أو
الفایونین وكبیرھم كان نیون و لكن

خاموریا قام بقتلھم جمیعا و لكن الصانع أعاد نیون
إلي الحیاة بعد مقتلھ وقال أحد األطباء و لكن ال
یمكن ألحد أن یعود للحیاة مرة أخري فرد میرك

كال الصانع یستطیع أعادة من توفي إلي الحیاة مرة
أخري و بدأ األطباء اإلیمان بوجود

الصانع و واصل میرك دعوتھ وبدأ المایونین
بأرض الفجر التصدیق بوجود الصانع دیلو مرة
أخري بسبب قدرة میرك علي عالج المایونین و

لكن كان ھناك كبیر األطباء بأرض الفجر ال یصدق
بوجود الصانع بعد ولكن حدث لھ أمر

عجیب و ھو أنھ استطاع عالج أحد المرضي إلیھ
من مرض لم یستطع أحد من قبل عالجھ فبدأ

بتكذیب كالم میرك ألنھ استطاع عالجھ وقال ربما



كان میرك یخفي علم كبیر ویكذب علي المایونین
عن طریق روایتھ لھم عن الصانع

و بعد أیام جاء لھ مریض أخر بنفس مرض
المریض األول الذي استطاع عالجھ وھنا كان كبیر
األطباء واثق من نفسھ وقال لھ ال تخف لقد سبق
وقمت بشفاء ھذا المرض و أعطي كبیر األطباء

للمریض نفس الدواء الذي اعطاه لألول
ولكن حدثت مفاجأه وھي أن المریض ازداد مرض
بعد أخذ الدواء وبعدھا بدقائق توفي المریض مما
جعل عقلھ یشتت من التفكیر وقال كیف كل شئ

یندرج تحت العلم كیف شفیت المریض األول بھذا
العالج واألخر مات منھ ھذا األمر

یفوق العلم و أراد كبیر األطباء مقابلھ میرك وجھا
لوجھ و التحدث معھ و أرسل أحد المایونین إلي
میرك لطلبھ المجئ إلي منزلھ ووافق میرك علي



مقابلة كبیر األطباء و في أثناء طریقة إلیھ قابل
میرك نیون وأخبره نیون أنھ لن یظھر

لھ مرة أخري ولكن سوف یحدثھ في نفسھ فكما
نعلم أن األرك بإمكانھم التحدث من خالل أجساد
الفایونین والمایونین و تابع میرك طریقھ بعدھا
وقام بالطرق علي باب كبیر األطباء و استقبلھ

أفضل استقبال و بدأ كبیر األطباء حدیثھ
مع میرك و اخبره عن قصتھ الذي حدثت لھ مع
ھذان المریضان فرد میركبإن الصانع دیلو یرید
تثبیتك علي طریق الحق لھ و أن یكون ھذان
المریضان خیر دلیل لك علي وجوده فقال كبیر

األطباء كیف و واصل میرك حدیثھ
أن كان تعلمناه من أجدادنا أن كل شئ بأرض

الفجر سواء من أمراض أو ابتكارات ھي بسبب
العلم ھو الوحید الذي بأمكانھ فعل ذلك فكیف



أستطاع عالج أحد المریضین و لم یستطع عالج
األخر فقط قم بالتفكیر قلیال ھذا األمر

یفوق العلم من قام بصنعنا من قام بأنشاء الموارد
الذي ال نستطیع العیش بدونھا ھي لم توجد من

تلقاء نفسھا وھنا بدأ كبیر األطباء باالقتناع بكالمھ
وشكره علي مجیئھ لھ واالستماع لحدیثھ وطلب

منھ طلب أنت ھو رسول الصانع
ھنا ھل بإمكانك سؤالھ ھذا السؤال وأن تخبرني
رده علي ما الحكمھ من صنعنا نحن نعیش مده
قلیلة و نموت بعضھا لما ال نستطیع العیش إلي
األبد مثل خاموریا وسمع نیون كالم كبیر األطباء

وتحدث میرك في نفسھ إلي نیون
أن یخبر الصانع بسؤال كبیر األطباء وبعد یوم
یعود نیون إلي جسد میرك ویخبره بما قالھ لھ

الصانع أن یخبر المایونین اآلتي بأن كل من توفي



من المایونین سوف یعود للحیاة مرة أخري علي
األرض و لكن من یطیع كالم

الصانع سوف یلقي الحیاة إلي األبد علي األرض و
أما من كان یفسد بأریوال و األكوان األربعة فسوف
یتم تعذیبھ إلي األبد وعلي المایونین من اآلن أن
یقوموا بأداء الصالة في وقتین أحداھما مع بدأ

أنارة المصباح الكبیر في
الصباح واألخري في نصف اللیل مع بدأ أنارة
المصباح الصغیر و أن قدرة میرك علي شفاء

المایونین لن تعد موجودة لھ و لیس بسبب كره
الصانع لھ أنما یرید الصانع أن تكون صاله

المایونین لھ خیر عالج لھم وقام میرك وبمساعده
ھنتا أن یطلبوا من المایونین التجمع في وقت
الظھیره في مكان واحد لیخبروا الجمیع رسالھ

الصانع لھم و مع بدأ وقت الظھیرة بدأ میرك في



التحدث إلي المایونین وأخبرھم بجمیع ما أخبره بھ
نیون ولكن بدأ أغلبیة المایونین

برفض الصالة في منتصف اللیل ألنھ وقت راحتھم
وطلبوا من میرك أن یتحدث إلي الصانع و یقوم
بتغییر وقت الصالة إلي وقت آخر و أتي نیون

برسالتھ إلي میرك لیخبرھم برفض الصانع تغییر
ھذا الوقت و أن یجب علیھم

إطاعھ كالم الصانع بدون أن یعرفوا أسباب ھذا
الوقت وكان معظم المایونین وعلي رأسھم میرك و
ھنتا و رون و مور حاكم أرض الفجر والقلیل من
المایونین ھم قاموا بتأدیھ الصالة في میعادھا و

أغلبیة المایونین كان یأدوا
صالة واحده و ھي صالة الصبح فعادت األمراض
للمایونین مرة أخري فذھبوا إلي میرك لیشفیھم ثم
تفاجئوا بأخبار میرك لھم أن قدرتھ لم تعد موجوده



و أن ھناك طریقھ واحده وھي بتأدیھ الصالة في
وقتھا و بدأ المایونین

في أطاعة الصانع وتأدیھ الصالة وقتھا وتابعوا
الدعاء أثناء الصالة وھنا بدأت االمراض

والفیروسات باألنتھاء علي أرض الفجر و عم
الرخاء بأرض الفجر وكثرت الموارد بھا وانتھي

عصر األضمحالل ولم یعد
ھناك أحد یسرق أو یقتل األخر وانتشرت المحبھ
بشكل وأن لم یكن عام و لكن كبیر و سأل نیون
الصانع وطلب منھ أنھ یرید أن یعلم سبب تأدیھ

المایونین الصالة في ھذة األوقات وكیف ھي بالفعل
تشفیھم فرد علیھ الصانع

و قال أنھا ال تشفیھم بل أنا من أشفیھم بأرادتي و
أنما جعلتھا فقط سبب لیثقوا في وجودي و قوتي
وعلمي و في أحد األیام بأرض الفجر طلب مور



رؤیة میرك في مجلس قضاء أرض الفجر فذھب
میرك لرؤیة ما الخطب ھناك

ثم بعد ذلك وصل میرك إلي مجلس قضاء أرض
الفجر لیخبره مور عن قضیة یرید من میرك

مشورتھ بھا و ھي أن أحد المایونین اصطدم بآخر
مما تسبب في أصابت بلیغھ لآلخر فقام المدعي

بتوجیھ دعوة إلي المجلس بمحاكمھ
اآلخر المدعي علیھ فطلب میرك بأن یسمع حدیث

االثنان عن ما حدث وأرسل مور أحد الحراس
لیأتي بالمدعي و المدعي علیھ فقال المدعي أن

اآلخر اصطدم بھ وتسبب لي بأصابات بلیغھ
أجلستني عن العمل واآلن ال

أستطیع األتیان بالموارد إلي اسرتي وطلب میرك
من المدعي علیھ بالتحدث عن الواقعة فقال المدعي
علیھ بأنھ لم یقصد االصطدام بھ او اذیتھ انما كنت



مسرعا ألجل أن والدي بالمستشفي أردت االطمئنان
علیھ ولم انتبھ إلي طریق

وقام المدعي علیھ بالترجي بإلفراج عنھ ألجل
آسرتھ ووالده فھو العائل الوحید لھذه األسرة
ویتحدث نیون إلي میرك ویخبره بكیف النطق

بالحكم في ھذه القضیھ ولكن في ھذه األثناء قرر
مور بمعاقبھ المدعي علیھ بسجنھ بنفس مده

المدعي الذي سوف یقضیھا مصابا فھذا سوف
یكون عدال فرد میرك بالرفض وقال ھذا لن یكون
عدال فسوف ندمر أسرتھ كما أنھ لم یقصد أذیھ

المدعي وطلب میرك من مور باألفراج عن المدعي
علیھ فقال مور نعم سوف أخرجھ ولكن

أخبرني سبب أن یتم أطالق سراحھ أعلم بأن
الصانع أخبرك السبب فأخبرنا آیاه فرد میرك أنھ

سوف یكون ھناك نتائج لما حكمت بھ و لن یكون



عدال كما قلت إذا قمت بسجن المدعي علیھ فمن
سوف یقوم بمساعده زوجتھ و

أوالده بالكاد ھناك أسرة المدعي لن تسطیع العیش
بسبب أصابتھ إذا شجنت المدعي علیھ لن تكون
أسرة واحده حزینھ بل أثنتان یجب علیك كحاكم
ألرض الفجر أن تعطي الموارد ألسرة المدعي

مجانا طول فترة أصابتھ
حتي یتم شفائھ تماماً و أن تفرج عن المدعي علیھ
و تركھ یعود ألسرتھ لینتھي الحزن بین األسرتین
فأقتنع مور ومجلس القضاة بكالم میرك وقالوا بأن

لیس كل شئ یجب أن نحكم علیھ و یتم سجنھ
وأنما ننظر إلي نتائج ما سوف

نتخذه من حكم و تأثیرة علي اآلخرین حتي ال
یصیبھم أذي و بعد أیام طلب مور و مساعده لنو

رؤیة میرك مرة أخري و سألوة لماذا أختارك



الصانع أنت لتكون رسولھ فیوجد بأرض الفجر
الكثیر من العلماء والذي شوف یكونوا

أكثر نفعاً عنكرال أقصد األھانھ لك یا میرك فجمیعنا
نحترمك ولكن نرید أن نعرف السبب و قال میرك

بأنھ ال یعلم ولكنھ سوف یسأل الصانع عن سؤالكم
وسوف یعود لكم باإلجابة وفي الیوم التالي عاد

إلیھم میرك و قال بأنھ أختاره
ھو لبعض األسباب أن الصانع إذا اختار أحد

العلماء من المایونین فسوف تكون حجھ المایونین
أن العالم یكذب بسبب ما یمتلكھ من علمھ و أنما
إذا أختار أحد من الفقراء و ممن ھم ال یعلمون

شیئاً فسوف یتساءل المایونین كیف
حصل و عرف ذلك فھو لیس عالم وال یوجد أحد

بأرض الفجر یعلم الفقراء فسوف تكون فرصھ
سماعھم لھ أكبر بكثیر .



ومع مرور عشرون عاماً انتشرت العباده في ھذا
الوقت للصانع بشكل كبیر وبدأ الكثیر من المایونین
في الشك حول كالم میرك في السابق عن عودتھم
للحیاة مرة أخري بعد موتھم وطلبوا من میرك دلیل

علي كالمھ یثبت لھم ذلك
فرد علیھم میرك كیف تشككون في من استطاع

عالجكم من األمراض و الفیروسات التي لم یستطیع
األطباء والعلماء شفائكم منھا أمن قدر علي أن
یفعل ذلك غیر قادر علي أن یعیدكم للحیاة مرة

أخري و أتي نیون إلي میرك برسالة
من الصانع محتواھا أن من صدق الصانع فلھ من
األجر الكثیر علي األرض بعد موتھ في أریوال و
من ال یزال ال یؤمن بوجوده فھو الخاسر و لیس
الصانع و أخبر میرك المایونین رسالة الصانع لھم

و عاد نیون إلي میرك وقام بأخذه



إلي األرض بأمر من الصانع لیقابل میرك الصانع
مرة أخري و یخبر الصانع میرك بأن علیھ و من

یتبعھ من المایونین الخروج من أرض الفجر
والذھاب لقتال خاموریا وكان میرك لدیھ الشكوك

ألن الجمیع یعلم قوة خاموریا لكن میرك
أطاع الصانع ألنھ یعلم قوتھ وقدرتھ وعلمھ وقبل

أن یغادر میرك أخبره الصانع بأن من سوف
یحارب معھ خاموریا سوف یكون لھ علي األرض
قصراً لم یكن لیحصلوا علیھ أبدا بأریوال و الكثیر

من الموارد الجدیدة التي ال تنتھي
و أعاد نیون میرك إلي أرض الفجر و في ھذه

األثناء جمع میرك مور والعلماء وجمیع المایونین
بأرض الفجر لیخبرھم بأن علیھم الخروج لقتال

خاموریا لیرد البعض ولكن في أخر قتال جمع بیینا
فاز علینا و قتل أرادیا و أخبرھم



میرك بأن ھذه المرة النصر سوف یكون لھم ألن
في ھذه المرة الصانع معھم و أخبرھم عن مكافأه
الصانع لھم ممن سوف یحاربون خاموریا و بدأ

المایونین في تجھیز جیشھم لقتال خاموریا و علي
الجانب األخر ببراغ والتي یحكمھا

خاموریا یذھب إلیھ نیون و ھنا تفاجئ خاموریا
وقال كیف لقد قتلتك فأخبره بأن الصانع عاد

ویبشرك بنھایتك وعندما تقتل في أریوال سوف
یعیدك للحیاة مرة أخري علي األرض لیعذبك بما

فسدت بھ في أریوال واألكوان األربعة
لیذھب خاموریا ویقتل نیون مرة أخري ویقول بأنھ

سوف یقتل الصانع فھو أقوي منھ و لكن ظل
خاموریا یتساءل كیف لم یستطع رؤیة نیون عندما

عاد للحیاة مرة أخري و في ھذه األثناء یشاھد
خاموریا جیش تعداده كبیر من



المایونین جاء لقتالھ فقال حسناً سوف أبدأ بقتلكم
اوالً و قرر خاموریا استخدام سالحھ الجدید و ھو
دمج األحجار األربعة في حجر واحد لیستمد جمیع
القوة منھ ویطیر خاموریا إلي أرض الفجر متجاھال

الجیش ویھاجم الدرع الذي
یحمي أرض الفجر و في ھذه المرة أستطاع تدمیر

الدرع وقام بقتل المایونین ھناك من صفار
المایونین او األي الخاص بھم ومعني األي كما قلنا

ھن االناث وشاھد میرك جمیع األطفال واألي
یقتلون ومنھم زوجتھ وابناءه وقد نجي القلیل

منھم بعد محاولتھم للفرار وھنا تھتز ثقة الجیش
بنفسھ بسبب فعلھ خاموریا و یذھب خاموریا لھم و
یقول أتوا لي بدیلو ألقتلھ ھو ال یستطیع حمایتكم
قاموا بعبادتي و سوف أعید لكم أطفالكم وزوجاتكم

للحیاة مرة أخري وقام خاموریا بأعادة



تصنیع أحد األطفال مرة أخري و أعادتھ للحیاة و
تفاجئ المایونین وبدأ أكثرھم ترك الجیش والسجود
لخاموریا وبدأ میرك باألنزعاج منھم و یطلب منھم
العودة لكنھم رفضوا وبقي بجوار میرك القلیل من

جیشھ ویحدث نیون میرك
ویطلب منھ بأن الصانع یخبره بمحاربة خاموریا

ومن یتبعھ وأن من ذھب إلیھ لم یعد من قومك و
تبدأ الحرب وبالرغم من صغر جیش میرك إال أنھم

حققوا الفوز علي أغلبیة المایونین الذین اتبعوا
خاموریا وقاموا بقتلھم إال أن خاموریا

سوف یعیدھم مرة أخري وھو یبتسم ووجھ میرك
كلمھ لخاموریا ویطلب منھ مقاتلتھ لوحده واستھزئ
بھ خاموریا وقال لھ قتلت من ھو أقوي منك أنت
مجرد نكرة أمام قوتي أسجد لي و سوف أعفو

عنك فأبي میرك أن یسجد لھ



لیذھب خاموریا لقتلھ ووجھ ضربة قویة لمیرك
ولكن لم یحدث شئ لھ وھنا بدأ خاموریا بالتعجب

وواصل ضربھ لمیرك ولكن لم یصیبھ مكروة مجددا
فقال خاموریا كیف لیخبره میرك ال یمكن ھزیمھ

من ھوه یعبد الصانع لیخرج
میرك سالحھ ویوجھ ضربة إلي خاموریا أنھت

حیاتھ وأثناء وفاة خاموریا ظل یردد ولكن أین قوة
األحجار لما ال تعمل و أنتھت الحرب بقتل خاموریا

ونھایتھ بأریوال و یرث میرك أریوال واألكوان
األربعة بعد أن اعطاھا الصانع لھ

ومن معھ من المایونین واعطي الصانع للمایونین
أیضاً قدرة الطیران حتي یعیشوا علي األكوان

األربعة وعلي األرض یعید الصانع المایونین الذین
حاربوا بجانب خاموریا و عندما عادوا نظروا في

وجھ الصانع وھم یتساءلون من ھذا



لیتحدث الصانع لم تؤمنوا بوجودي وحاربت بجانب
من فسد في أریوال اآلن سوف  تأخذون عذابكم

إلي األبد فلتدعو خاموریا أن یساعدكم ان استطاع
وبدأ المایونین في البكاء والعفو من الصانع فرفض

الصانع طلبھم وبدأ بعذابھم
وبعدھا یعید الصانع خاموریا للحیاة مرة أخري

ویذھب نیون لتكبیل یدیھ بالسالسل وعلم خاموریا
أن ھذه نھایتھ التي سوف یعیشھا إلي األبد وھي
العذاب ولكن قام بسؤال الصانع سؤال واحد كیف

مایونین ضعیف قتلني و أنا أمتلك
قوة األحجار التي أنت صنعتھا و أخذت قوتھا

لیجیبھ الصانع بأن األحجار ال یوجد بھا قوة وأنما
ھو من أعطاه القوة ولكن لماذا فقط ألزیدك ضالالً
عن طریقي فأنت لم تفكر و لو لمرة واحدة في

األستغفار عما فعلت  وقتلت في



أریوال ال یوجد شئ اسمھ قوة األحجار تعطي العلم
بل ال یوجد شئ اسمھ علم فأنا العلم وانا أضع لھ
قیمھ لكم أم ال وأخذ نیون خاموریا بعیدا أللقاءة
بكھف مھجور علي األرض ومعھ حمم في الكھف

تغلي جسده فھذا سوف یكون
عذابھ إلي األبد .

و في النھایة اتمنوا أن تنال القصھ اعجابكم مع
جزیل الشكر مني لكم بقرائتھا.


