
في منطقه نائيه بعيداً عن سيؤول يعيش هناك أشخاص منبوذين عن العالم بسبب خطأ ليس خطائهم والذي كان بسبب تجربه علمية فاشله 
ً ٨قام بها أحد العلماء بسيول على   36أشخاص من النساء والرجال ونتيجه لفشل التجربه تشوهو جسديا

البشعه بنظرهم فلم يحاولو مساعدتهم أو حمايتهم أو حتى محاسبه العالم الذي جعلهم فنبذو بعدها من المدينه لعدم تقبل الناس الشكالهم 
و يصلو الى ماوصلو إليه فـ طردو من أعمالهم وعائالتهم فلقد تعرضو للكثير من الظلم والكراهيه لخطأ هم لم يقترفوه وإنما عانو منه فلجأ

 لم قلوبهم ..بعدها للرحيل من هذا العالم القاسي بعيداً عن كل شئ يؤ

 

عاشو فتره مع بعضهم البعض ولكن أصابهم الحنين للعالم ولعائالتهم ولكنهم تلقو النبذ والكراهيه مرة أخرىعندما ذهبو, انتحر شخص منهم 
 9لعدم رغبته بالحياه فـ عندما اليتقبلك العالم فـ من سوف يتعايش معك

 

 8تشملهم فقط حياه يعيشونها مع بعضهم البعض ليس للعالم الخارجي عالقه بهم ومن ذاك اليوم قررو بناء حياتهم من جديد ،حياه جديدة

 

 فـ قامو ببناء منازل خاصه بهم وبنو منزل كبير يتوسط منازلهم للقائد الذي سوف يترأسهم

 

اي شخص من تزاوجو فيما بينهم وصنعو غذائهم بإنفسهم وقامو بزراعه محصوالتهم وحفرو آبار ليشربو منها وشيدو حصون تمنع 
 15االقتحام عليهم

له عاشو معاً بسعاده وشعرو باالمان مع بعضهم البعض ونسو العالم والحـياه السابقه, فـ الحياه مع بعضهم البعض قد أغنتهم عن العالم بإكم
 بالنسبه لهم

راهيتهم وحقدهم على العالم الذي نبذهم فلم يحاول أحد منهم الخروج من القريه او حتى محاوله التفكير بـ االنتحار ورغم ذالك لم ينسو ك
 ورفض تقبلهم ومساعدتهم

 9شخص وقد قل التشوهه عندهم بنسبه كبيره1000سنه أصبح االن عددهم أكثر من 30بعد مرور

 26ترأس السيد جيون القريه بعد موت والده الذي كان ضمن ضحايا التجربه العلميه الفاشله

 

 4جبت منه طفالن جونغهيون وجونغكوك وكانت سعادته التسع حدود السماء..السيد جيون تزوج بمحبوبته هيجين وأن

 

تلك كان ابنه االول جونغهيون يمتلك ندبتين على جسده أما ابنه الثاني كان لديه لونان مختلفان بعينيه.. عين لونها أزرق والعين االخرى تم
 42هلون أحمر وتوجد على شعره خصله بيضاء ولم يمتلك إي ندوب على جسد

 

السنه التي عاشها، فـ أبنه الوحيد الذي يمتلك هذه 30وهذا ماأخاف السيد جيون النه ال أحد يلد اال بوجود ندوب على جسده طوال 
 الخصائص ولسبب ما يجهله السيد جيون فقد حرص أشد الحرص على رعايه جونغكوك بشكل مبالغ به

 جونغهيون أكبر من جونغكوك بخمس سنوات

 



سيد جيون لجونغكوك اال ان جونغكوك لم يكن ذاك الطفل المرح فـ كان اليحب اللعب واالختالط باالطفال سوى صديقه رغم تدليل ال
 الوحيد يونغي فشخصيته كشخصيه كوك

 25أما أخيه جونغهيون فهو أجتماعي ويحب االختالط باالطفال

😻😻😻 

 يتقلب صاحب الخصالت الذهبيه النائم في سريره

اظ من نومه ليتصبب العرق من جميع أجزاء جسده فـ كأنه يصارع شئ في حلمه، يحرك رأسه بجميع الجهات لتتجعد محاوالً االستيق
مالمحه ويقبض مالئات السرير بيديه ليفتح عيناه العسليه الفاتحه ويتوقف عن الحركه فـ حلمه السيء قد أنتهى ,أستمرت عيناه بمشاهده 

 11دئه أنفاسهسقف غرفته بصمت لعدة دقائق يحاول ته

كار ليتحرك بعدها واضعاً كلتا يديه على شعره مرتدياً خفيه متجهاً نحو الحمام ليأخذ حماماً بارداً كي يحاول أن يصحو رأسه ويبعد كل االف
 المخيفه من عقله

 

اهد به رجل يتوجهه نحوه فـ منذو أقل من سنة أصبح يعاني من االحالم المخيفه والتي يستيقظ مفزوعاً كل يوم من نفس الحلم الذي يش
ووجهه مغطى بخصالت شعره السوداء القاتمه وخصله بيضاء موجودة على شعره التي تغطي مالمح شكل وجهه وعندما يريد الرجل أن 

 17يقترب منه ينتهي الحلم أو أن يتالشى او يقع الرجل بحفره عميقه ومامن جيمين اال أن يصرخ بالحلم ويذرف الدموع

 

 8ا يبكي بالحلم هل يذرف دموعه الجل خوفه أما أنه يذرف دحوعه الجل الفتىهـو اليعلم لم

 

 هذا هو بارك جيمين الولد الوحيد لعائله بارك فـ قد أتى للحياه بعد عناء في فترة زواج السيد والسيده بارك كان يريدون اطفال بعدمرور
 سنتان ونصف من زواجهما

 

سنين، حملت بعدها فـ فرح  السيد بارك وكان يعتني بها طوال فتره حملها 7تطيع االنجاب طوال فـ كانت السيده بارك تذهب للعالج حتىتس
 بحرص وبعد أنتهاء فترة الحمل أنجبت طفلها االول والوحيد جيمين

سه ويؤرخ وقته فـ بالنسبه لهما فهما أغنى هما عن كل شئ وأكتفيا به، وهو بالطبع لم يكن سوى الفتى المحبوب لدى والديه الذي يجهد نف
بالدراسه, يمتلك عده أصدقاء ولكن صديقه المقرب هو كيم تايهيونغ فـ هما  صديقان منذ الطفوله يتشاركان كل شئ مع بعضهما البعض 

 12كانا يلعبان منذ الصغر معاً ويتشاركان االلعاب ودرسا معاً وتخرجا من نفس التخصص بالجامعه

 

 اح الذي حقق أمنيه والديه بأن يصبح طبيبعاماً الطبيب الجر22بارك جيمين صاحب

نذ وهو الرجل الوسيم ذو الهاله اللطيفه والجسد القوي ذو الكلمات الساحره واالبتسامه المحببه التي لم تستطع إي فتاه الحصول على قلبه م
 23بدء عمله بالمستشفى ..

 

 كن قلبه لم يدق الي واحدة منهن كم قال لصديقه تايهيونغ..لقد تلقى الكثير من االعترافات من الممرضات والعامالت بالمستشفى ول



 

 "جيمين..هيا أنا جائع"

 ترجى كيم تايهيونغ صديقه المشغول بقراءه معلومات عن الحاله التي سوف يقوم بالجراحه لها غداً 

 

 "أنتظر قليالً فقط"

 فقطهذا مانطق به جيمين معاوداً القراءه بتركيز وكـأن حياته تتعلق بالجراحه 

 

 تحرك كيم تايهيونغ من أمام جيمين لينتشل االوراق من يد صديقه بحركه سريعه ويضعها بالدرج مغلقاً إياه

 

 "اللعنه عليك كيم تايهيونغ "

 1ص

 

 رخ جيمين بصـوت مرتفع محاوالً إخراج االوراق من الدرج وصديقه يقبع حاجزاً بين الدرج وبينه

 

 تعيد قراءه المعلومات اللعينه" "ألم تتعب أنها المرة الرابعه التي

 3ص

 

 رح تاي بـصوت مرتفع يحاول دفع صديقه من أمامه

 

 "أنت تعلم أنني شديد الحرص على معلومات مرضاي ال أريد أن أخطئ "

 أ

 

 ردف جيمين بـ قله صبر واضعاً كلتا يديه على جيوب ردائه االبيض الخاص بالمستشفى

 

ك وأقدر تعبك ولكن فلترحم نفسك قليالً ،لقد فوت وجبه االفطار وكدت تفوت وجبه الغداء ..أتعلم "جيمين..جيمين لطيفي..أنا أعرف جهود
 لو أن والديك يعلمان بذالك سوف يغضبان"

 ت



 

 متم تاي بصوت هادئ يضع كلتا يديه على كتفي صديقه وجيمين كـ رده فعل هو تنهد ,فـ بالحقيقه هو حقاً يهتم بـعمله أكثر من نفسه

 

 ً  ..حسناً فلنذهب لنتناول الطعام وتوقف عن الثرثارة""حسنا

 2أ

 

زال يدي صديقه ُمديراً جسده متخطياً صديقه خارج المكتب وتاي لحق به محاوطاً عنق جيمـين ليحدقا ببعضهما لثواني ليقهقهان على 
 نفسيهما فـ كل يوم هما يتحدثان ويتشاجران على ذات الموضوع

 

وجوده بالمستشفى  ليجلسان ويتناوالن الطعام تحت تحديقات الممرضات المليئه بالحب واالعجاب وكـ توجها ناحيه صاله الطعام الم
 عادتهما يتبادالن االحاديث والقهقهات وكأنهما بعالمهم الخاص متجاهلين كل من يقبع بالمستشفى

 "اللعنه عليك فلتتوقف عن تصرفاتك الصبيانيه جيون جونغكوك"

 لف فقدسائم تصرفات جونغكوك الصبيانيه والغير مكترثه ليكملصرخ مين يونغي للمره اال

 

 1"فلترتديها االن...ليس وقت العناد "

 

 ليترك الغرفة ويغلق الباب بقوة تاركاً كوك

 يجلس على سريره وعيناه تراقب الكيس الذي جلبه صديقه لعده دقائق ليزفر الهواء بقله حيله مدلكاً رأسه ..أبعد يده من رأسه ليحمل
 الكيس ويقوم بفتحه ليخرج علبه يوجد بها عدسات عين بنيه وكاب حتى يغطي شعرة

 

فتح العلبه ليحاول وضع العدسه لعينه فهو سيرتديها الول مرة في حياته ،حاول وضعها عده مرات ولكنه فشل فـ هو واللعنه اليعرف كيف 
 توضع ليزفر الهواء بقوه ويصرخ

 

 8بسرررعه" "مين لعنه فلتأتي وتضعها بعيناي

 

---------- 

يمشيان بخطى مسرعة خارج حصونهم متوجهياً  نحو سيول ،نحو العالم الذي يكرهونة ويمقتونه ولكن ما باليد حيله فهم مضطرون ألخذ 
 4أشياء وحاجيات اليستطيعون فعلها وصنعها

 



لسرقه والنهب فـ قريتهم لم تعد قريه بدئيه كما تظنون فقد تتساءلون كيف يجلبون أحتياجاتهم دون مال أو بطائق بنكيه، لقد أعتمدو على ا
 أنهم يمتلكون جميع مايمتلكه أهل سيول

 طعام،شراب،مسكن،أثاث،حيوانات،هواتف وأدوات إلكترونية حتى االطباء ....كله هذه االشياء حصلو عليها عن طريق تنكرهم والسرقه

 

 2هم وال بوجودهم بالحياه،النهم أصبحو من المنسيينالشيئ الذي اليمتلكونه فقط هي الهويه فهم ليس معترف ب

 

جونغكوك الذي يرتدي كاب يخفي شعره وعدسات بنية تغطي لون عيناه الحقيقيه رغم أعتراضه الكبير حول أنه البأس بالخروج بهيئته 
عه وقد يكشف فهو بالحقيقه كـكل مرة يقومان بالخروج فـ يونقي كان يجلب لها نظارات كخاصته ولكن كوك كانت النظارات تقع بسر

اليكرهه شكله واليحب أخفاء هيئته على عكس يونقي فهو يمتلك ندبه طويله حول عينه وأخرى على ظهرة فأكتفى بإرتداء نظارات 
 11سوداء

 

 "ماذا سوف نفعل بالضبط األن!!"

 قطب كوك يديه حول صدرة يحدق باالرجاء

 

 6أنت سوف تدخل غرفه األدويه وأنا سوف أذهب لجلب ......." "سوف ندخل المستشفى األن ومن ثم سوف نفترق..

 

 "حسناً"

 بتر كوك كالم صديقه ليغادر أوالً تاركاً يونقي يتركه تنهيده ُمحبطه فـ جونغكوك اليجعله يكمل مايريد
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اتعلم ذالك النوع من القصص عندما تذهب في عطلة و تلتقين برجل ما و تحضين بليلة جامحة . حسنا انا لست ذالك النوع من الفتيات . 
 لقد حظيت بالفعل بليلة جامحة . ليس للمرح فقط إلنق...

 by zhoor136فصلية  الشيخ عذاب 
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 ... zahraa136بنية يتيمة تروح فصلية الشيخ وتقع في حبه من طرف واحد وتتغير حياتها باالتجاه االيجابي القصه حقيقية للكاتبة 

 _by Amira_ajمتدربة الرئيس 

 متدربة الرئيس
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دة تدرس االدارة واالقتصاد ، شاء قدرها ان تقع ماذا يحدث لو وقعت طالبة تحت تدريب رئيس الشركة نفسه ؟! فايوليت ووكر فتاة مجته
 تحت تدريب الرئيس المعروف بقساوته اثناء العمل ول...

the Code Of The Alpfa ( In Arabic ) by marry_ma 
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;. أكثر المستذئبين ذعًرا وتأثيراً على quot;لوكا رونان &quot; رفيقها ، تدرك أنه األلفا &quot;كارولين بلير&quotعندما تقابل &
 الجميع . مع مزاجه الذي ال يمكن التنبؤ به والطبي...
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 يقع رئيس مافيا بشباك فتاة ال تهتم له كيف سوف يمتلكها و يوقعها بحبه؟

 by SarahAli_1997اغتصاب مع سبق االصرار  

 صاب مع سبق االصراراغت
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جلست على سريرها وهي تشعر باالالم المبرحة تغزو جسدها بالكاملة .... لقد ضربها ضربا مبرحا كما اعتاد ان يفعل ... ولم يكتِف بهذا 
 بل مارس نزواته الحيوانية معها بكل شهوة مقززة...

تشفى ولكن كيف واللعنة سوف يدخل غرفة االدويه الموصدة وليس لديه كان كوك يمشي بخطى واثقة فهذه ليست أول مرة يدخل بها المس
 بطاقه او حتى مفتاح ليفتحها وحتى وإن حاول فتحها بأداه فـ المكان عام وسوف يكشف ببساطه

 

جلس كوك يراقب االطباء والممرضات يمشون من أمامه لعل أحد منهم سوف يفتح غرفه االدوية، ظل يراقب بحرص حتى توقف عن 
المراقبه ليبحلق بطبيب من االطباء بهيئته المالئكيه وعينان جذبتان باللون العسلي وشعره االشقر الذي جعل بشرته أكثر صفاًء وشحوباً 



 1وإبتسامه فاتنه قد زينت وجهه لم يسبق لكوك وإن شاهدها منذ مجيئه الى سيول،

 

 تسامات معاً ليفترقا بعدهاظل الطبيبن يتحدثان بينما يقفان مقابل بعضهما ليتبادال االب

ومالفت أنتباه كوك أكثر أن الطبيب أخرج بطاقته من جيب معطفه ليدخلها بجانب الباب لينفتح ومامن كوك اال أن يسرع كي اليفوت 
 5الفرصه الذهبيه ليدخل مسرعاً قبل أن يغلق الباب

أن الغرفه مليئه بالكثير من االدويه المختلفه,وجـونغكـوك تمنى  كانت الغرفه كبيره جداً وتوجد بها الكثير من األعمدة المحيطه بها كما
 لوأنه يستطيع حمل جميع هذه االدويه وإعطائها الهل قريته

 

أخرج كوك ورقه االدويه من جيب بنطاله ،ليزفر الهواء بعنف ويضع كلتا يديه حول خصره النه كيف سيجد االدويه المطلوبه والغرفه 
 ن ماقطع حبل أفكارة هو صوت مالئكي  أخرجه من عالمه وتفكيرهبذاك الحجم الكبير، ولك

 1"ماذا تفعل هنا..ومن ثم كيف دخلت؟؟"

 

لم يدرك كوك االمر اال أن ألصق الطبيب ضد الحائط وأخرج سكينه من جيب بنطاله الداخلي ووضعها بجانب عنق الطبيب بحركه سريعه 
 6دفـ ليس االن وقت أن يكشف قبل أن يحصل على مايري

 

 "ال أريد سماع صوت..فلتساعدني بجلب أدوية وسوف أتركك بسالم"

 

 ً  خاطب كوك بحده الطبيب األشقـر الذي كان يتنفس بعنف دليال على خوفه فـ يبدو أنه لم يتوقع أن يهاجم وبـ سكين إيضا

 

 "بارك جيمين..صحيح"

ق بصمت ولكن ما أجفل لحظاتهما هو صوت باب الغرفه الذي فتح أكمل كوك محدقاً بستره الطبيب التي كتب عليها أسمه ليتبادال التحدي
 قبل أن يومأ الطبيب حتى

 

في هذه اللحظه أصاب كوك الهلع ليحول بـ ناظريه عن أي مكان يختبئ فيه مع الطبيب جيمين كي اليكشف..ليعيد السكين لجيب بنطاله 
 ويسحب االخر معه تحت مقاومته

 

داخل الغرفه ويده التي أحكم أغالق فم الطبيب الذي كان يحاول الصراخ للنجاة من الشخص المجهول أسرع متوجهاً ناحيه باب موجود 
 الذي كان يضع سكين حول عنقه

 أغلق الباب بهدوء ليزفر الهواء براحة كان جيمين ظهره ملتصق بصدر كوك  

الملتفه حول خصره بكلتا يديه ..كحركة دفاعية كان كوك يضع يد حول فم جيمين واالخرى ملتفه حول خصره وجيمين ممسكاً يد كوك 



 بالنسبه له

 

 8من سوف يراهما سوف يظن أنهما عاشقان وليس طبيب وسارق

جونغكوك يكرهه إي شي أسمه لمس أو تالمس ولكنه ماذا يفعل االن، حتى أن الطبيب ممسك بيديه،لقدتساءل كوك داخلياً لما لم يتضايق 
 1احد ان يمسكه حتى اهله وصديقه المقرب من لمسه الطبيب فهو لم يجعل اي

 

 1مرة لحظات ولم يعد يسمع ان إي حركه بالخارج ولكنهما ظال لسبب غير معروف على حالهما

 

جونغكوك الذي أدمن رائحه جيمين التي وجدها فريدة من نوعها عبر أستنشاقه لعطر جيمين برائحه الفرواله وجيمين الذي أحس بالسكينة 
 3يجهلهبقرب كوك لسبب 

 

ليقطع هذا الصمت المرعب بـ ذات الوقت رنين هاتف جيمين ليعيد الواقع لهما,ليفصل جيمين يديه من يد كوك ليخرج هاتفه من جيب 
 بنطاله،ويمسك يد كوك بهدوء ليبعدها عن فمه

 

 "هل يمكنني أن أجيب؟!!"

 خاطب جيمين كوك ,وقبل أن ينطق كوك بكلمه أكمل جيمين

 ك""لن أتحدث بشئ أعد

 ليفصل كوك تالصق أجسادهم ليفتح الباب ويخرج من الغرفة يحاول ضبط مشاعره الغريبه

 

 فـ جونغكوك بتلك اللحظه أحس أنه أنجرف قليالً بالسبب وتاهه ويجب عليه أن يأخذ األدويه سريعاً ويعود من حيث أتى

 

 اطف مع أحد سوا أهل قريته وعائلتهفهو يكرهه كل من  قامو بإذيه أهل قريته وجونغكوك بطبعه شخص بارد اليتع

 

بعد أن أنهى جيمين المكالمة التي لم تستغرق أقل من دقيقة لتأخر جيمين عن العمليه ليتوجهه بعدها  نحو كوك ويضع كلتا يديه بجيب 
 ً  سترته متحـدثا

 

 6"ماهي األدوية التي تريدها؟؟"

 

--------------------- 



 

 كيف أول بارت شفتوة؟

 ية التي تريدها؟؟""ماهي األدو

 

أخرج كوك الورقة من جيب بنطاله دون تردد وعليه عالمات الصدمه من الطبيب الغريب الذي سوف يحضر له االدويه دون تهديد 
 ويساعده دون اي سؤال ولكن هذا غرض جونغكوك من المجيء لهنا 'أحضار األدويه'

 

 أصبعه تتحرك. تزامناً مع حركه عيناهليأخذ جيمين الورقه ويقرأ محتوها ليتوجهه نحو االدراج و

 

جونغكوك كان يتأمله بصمت له فهو قد أعجبته هيئته اللطيفه وقد جذبه شكله من أول مره شاهده,وألول مره جونغكوك يعجب بشكل 
ب دواء ما ولـ شخص دون ُمـبرر حتى ألعجابه, ليتوقف عن التحديق جاذباً إياه هيئه الطبيب الذي كان يحاول الوصول لرف العلوي لجل

 1قصر قامته فهو كان يرفع أصابع قدميه حتى يصل ولكن الرف كان مرتفعاً بحيث أطراف أصابعه من تلمسه

 

 "ياهذا..فلتحضر الدواء"

 1خاطب الطبي جـونغكوك وعلى مالمحه الغضب الطفيف فـ كونه يجلب الدواء الجله وهو فقط يحدق نحوه

 

 1ذي أشار عليه جيمين من الرف ببساطه فـ هيئته طويلهليبتسم كوك داخلياً ويحضر الدواء ال

ظل جيمين يبحث عن األدوية الموجوده بالورقة ويقوم بجذبها من االدراج بمساعده جونغكوك ..توقف نظره على أخر دواء ُكـتب بالورقه 
 1ونغكوك مجدداً لينطق0لينظر نحو كوك بصدمه ويعيد نظره ناحيه الورقه لينظر نحو 

 

 الدواء" "لمن هذا

 

 "ليس لك شأن!!"

 أ

 

 ردف جونغكوك بال ُمـباله فـ الطبيب ليس النه يساعده بجلب االدويه ليتمادى بسؤاله 'لمن الدواء'

 

 "أنا ال أمزح معك االن...فلتخبرني لمن هذا الدواء؟؟"

 



 "وأنا أخبرك بأن ليس لك شأن"

 

 زفر جيمين الهواء بعنف يدلك صدغيه لينطق

 

اي كان من يستخدم هذا الدواء فعليه أن يمتنع عنه النه سوف يؤدي بحياته نحو الهالك...لم يعد يحتاج للدواء وإنما يحتاج "أسمعني جيداً، 
 للجراحة"

 ليكمل

 "سوف أسألك للمرة االخيرة اال يعاني هذا الشخص من حاالت االرق والخمول وأعراض أخرى!!"

 

 من شده الصدمه عجز لسانه عن النطق كانت هذه الكلمات كالصاعقه لكوك فـ تسمر مكانه

 بالكلمات فهي أبت الخروج من حنجرته تبادال النظرات لعده ثواني

ليتحرك جيمين من أمام كوك فهو لم يجبه فهو ليس مهتماً بأمر الفتى الغريب أو حتى االدويه التي سوف يأخذها ولكن أخر دواء قراءه 
في بدايه المرض أو االشخاص الذين يريدون أن ينهو حياتهم بإرادتهم والن الدواء خطير للغايه فال يجب على شخص أستخدامه اال 

 نوعيته قوية ويؤدي للموت إذا كثر إستخدامه
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هي تشعر باالالم المبرحة تغزو جسدها بالكاملة .... لقد ضربها ضربا مبرحا كما اعتاد ان يفعل ... ولم يكتِف بهذا جلست على سريرها و
 بل مارس نزواته الحيوانية معها بكل شهوة مقززة...

 ً  لم يدرك جيمين إال بيد تسحب ذراعه وتضغط عليها بقوه ليغمض عينيه بألم ليفتحها سريعا

 رت مالمحه ويبدو عليه عالمات القلق أو الخوف هذا ماالحظه جيمين بالفتىويشاهد الفتى قد تغي

 

 "أخبرني المزيد "

 همس جون كوك ببرود حاد بنبرة تشبهه التهديد

 

 أبعد جيمين معصمه بعنف،وأخذيدلك معصمه وهسهس بغضب



 "هل أنت بشر بالصدفه ..أنه يؤلم"

 

 ى وجهه الفتى وكانت تعابير وجهه التبشر بالخير،رفع جيمين رأسه وعلى مالمحه االنزعاج الطفيف لير

 تحمحم جيمين وتحدث بجديه

"بمختصر شديد أنا مفعول الدواء قووي جداً وخطره أكبر مماتتخيل فالدواء يستبدل االلم بعدم الشعور بشيئ لعده دقائق ..والذي يستخدمه 
 اليعلم أنه يخلف وراءه مرض أخر

 4اله تراكمات الدواء وأن أستمر بتناوله فالشك ان اعضاءه سوف تبدء بالتفتت"واليشفى اال بجراحه او عمليه الز

 

 ليزفر جيمين الهواء بعنف مكمالً 

 "أنا ال أعلم لما أهتم أصالً"

 

 ليضرب جبينه بيده وينظر لساعه لتغيير مالمحه، ليعطي االدويه لكوك

 "تباً..تباً لقد تأخرت على العمليه"

 وك غارقاً بأفكارهليجري جيمين تاركاً جونغك

 

 مرت عده دقائق وكوك على حاله فـ بعقله تدور الكثيير من الصراعات واالفكار المرعبه،لقد أحس نفسه كالغبي اليعرف شيئ عن والده

 فوالده أهتم باأهل القريه أكثر من نفسه وهو كاالحمق كان يرى تعب والده ولم يدرك أنه يعاني مرض فلقد ظن انه مجرد ارهاق بسبب
 القياده رغم ان السيد جيون طلب من كوك مساعدته بأمور القريه وكون جونغكوك اليحب تولي االمور بحجه انه ليس اختصاصه

 

 ليجفل كوك من شخص امسك كتفه بعنف وتحدث بصوت غاضب

 "يااااا...ماذا تفعل هنا، سوف أبلغ إداره المشفى"

 

جل لتخرجه هذه اللكمه من افكاره ويعود لوعيه ليقوم بتوجهيه لكمات للرجل يخرج لتتجعد مالمح كوك أثر تلقيه لكمه بدون سبب من الر
 بها غضبه عليه

 اليعلم ماذا يفعل فقط يوجهه لكمات ليريح عقله قليالً 

 

اس ليسقط الرجل دامياً،لينفض كوك مالبسه من االوساخ الوهميه ويحمل االدوية دون النظر للرجل ويخرج من المشفى تحت تحديقات الن
 الموجودين ،ينظر يميناً وشماالً باحثاً عن رفيقه

 ليجده يلوح له بنهايه الشارع ليتوجهه نحوه بخطوات سريعه



 "جونغكوك لما كل هذا التأخير ..لقد قلقت عليك"

 تحدث يونقي بينما موضع يده على كتف صديقه

 أخرج جونغكوك الدواء من الكيس وأراه ليونقي

 ي يستعمل هذا الدواء""هيونغ أسمعني ..من متى أب

 

 "لما تسأل!!"

 

 "هيونغ أنا أسألك أجبني"

 

 "من حوالي سنتان"

 

 "اللعنه...اللعنه"

 

 "جونغكوك أخبرني مابك..فلتفسر لي "

 

 "هيونغ أنا ال أستطيع المكوث هنا أكثر..أنا متعب وأفكاري مشوشه...فلنغادر"

 أكمل كوك متنهداً 

 4لدواء هذا ""وإيضاً التقل ال أبي أننا أحضرنا ا

 

 "حسناً،ولكنك سوف تخبرني بكل شيئ عندما نصل

 

-------------- 

 

 "الن تخبرني لما تأخرت للمرة االولى عن العمليه بارك جيمين"

 

 خاطب تاي صديقه جيمين بعدما أكملو العمليه وهما االن يتوجهون بين االروقه ناحيه المكتب,ليفتح جيمين باب المكتب

 



 ه أنك حقاً شئ ما""أتتجاهلني ...وا

 ا

 

 3رف تاي بسخريه مبعثراً شعره ,خلع جيمين معطفه وتمدد على االريكه الموجودة بمكتبه موضع يده على عينيه

 

" دخلت غرفه االدويه وأتى فتى غريب بمالمح جذابه تهجم علي وهددني بالسكين الحضر له ادويه وعندما سمع صوت الباب يفتح كدت 
حول فمي وأدخلني المخزن وأحاط يده حول خصري جلسنا لعده دقائق على هذا الحال ثم أتاني االتصال وهو  أصرخ ولكنه أحكم يديه

 خرج أحضرت له االدويه ومن ثم تذكرت العمليه وتركته "

 تحدث جيمين بإعتياديه وكأنه يتحدث عن شيء طبيعي

 

 بنظرات تعجب ليتحدث بصوت شبهه صارخضحك تاي ووكز كتف جيمين بيده،أبعد جيمين يده عن عينيه ورمق صديقه 

 "مابك تاي هل جننت!!لما تضحك"

 

 "على القصه التي قمت بتأليفها..حقاً إنك شيئ ما"

 

 "ولكنني لم أقم بتأليف حرف واحد..غبي ومن متى أعرف تأليف القصص وكأنك التعرفني"

 

 "أنا ال أصدقك بارك جيمين"

 وأخذ مفاتيح مكتبه نطق تاي وهو يراقب صديقه الذي أرتدى معطفه

 

 "هيا...أنا جائع كيم تايهيونغ،لست أكترث لعدم تصديقي"

 

لحقه صديقه وعالمات التعجب تحيط به يحاول أستيعاب كالم صديقه،فـ كيم تايهيونغ يعرف جيمين أكثر من نفسه فهم أصدقاء الطفوله 
 واليفترقا عن بعضهما البعض

 

 كتب المدير حاالً ...أعيد مره أخرى فليتوجهه جميع االطباء لمكتب المدير حاالً"''الرجاء من جميع االطباء االتجاه الى م

 نطق ميكرفون المشفى

 



 4"ماسبب هذا االجتماع المفاجئ!!"

 

--------- 

 

 1رئيكم بشخصيات كالً من جونغكوك وجيمين!!

 

 صرف مبالغ فيه ومتهور؟//تقولون تصرف جونغكوك لما ضرب الطبيب تصرف طبيعي ناتج عن الغضب كردة فعل وال ت

 نظر تاي نحو جيمين لينطق بتعجب

 

 1"لما هذا االجتماع المفاجئ!!"

 

رفع جيمين كتفه بمعنى الأعلم،ليتوجها نحو مكتب المدير،حول جيمين نظرة نحو الناس الموجودين بالمشفى كانو يتهامسون فيما بينهم، 
 االطباء والممرضات ،وكان يترأس الطاوله المديرليكمال سيرهما ليجلسا بإعتياديه مع مجموعه كبيرة من 

 جيمين الحظ نظرات المدير الغير مريحة له

 ليحاول تجاهل نظرات المدير التي لم يجدلها معنى سوا الغرابه

 

 ساعات من االن والبعض منكم اليعلم والبعض االخر يعلم ويدعي أنه اليعلم "3"أحمم...أظن بعضكم سمع بالذي حصل قبل 

 2لمدير موضعاً يديه على ذقنه وكانت عالمات الغضب واضحه على تعابير وجههتحدث ا

تهامس االطباء فيما بينهم بريبه وشك،وكانت عالمات التساؤل في اوجهه كالً من جيمين وتاي، ليقطع لحظات التهامس والتساؤل ضرب 
 المدير لطاوله بخفه،لينهض من الطاوله ليجلب جهاز التحكم

 طع وسوف ترون ماأقصده من كالمي ""شاهدو هذا المق

 

تحدث المدير ليعود لمقعده وتفتح شاشه العرض ليظهر بالفيديو فتى يرتدي جاكت اسود وكوفيه تغطي مالمح وجهه ورجل اخر يرتدي 
 ً وحشياً  رداء اطباء، لينطق الطبيب ببعض الكلمات ويلكم ذاك الشخص الذي لم يجب على كالمه ليقوم ذاك الفتى بضرب الطبيب ضربا

 3ويغادر دون االلتفات

 

هذا كل ماشاهده االطباء بالشاشه كانو ينظرون بحقد لذاك الشخص الذي قام بضرب الطبيب، أما تاي كان ينظر لجيمين بصدمه وجيمين 
قلب جيمين تجمدت مالمحه لرؤيه الفتى الذي ساعده رغم تهديدة له يتعدى على طبيب من اطباء المشفى بتلك الطريقه الموحشه،تألم 

 لينظره له تاي ويهمس ب"ماذا يحدث!!"



 ليبادله النظر جيمين ملتزماً الصمت

 

 "إذاً ها قد رأيتم ماحدث لطبيب جاكسون من االعتداء الموحش "

 تحدث المدير بهدوء ليصرخ بعدها

 2"هذا الذي كنت أخافه..التعدي على االطباء والمرضى بالمستشفى "

 4ذي قام بفعل ذالك!!""ولكن سيدي من هذا المجرم ال

 

 "يجب أن يزج بالسجن"

 

 "فلتبحثو عنه النه سوف يهدد مشفانا "

 

 2"أقبضو عليه لنحرص على سالمتنا وسالمه كل من بالمشفى "

 

 "هل عرفتم هويته!!"

 

 "كيف حال الطبيب جاكسون!!"

 

 2"من أدخل ذاك المجرم للمشفى"

 

 "لقد قل االمن بالمشفى"
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جلست على سريرها وهي تشعر باالالم المبرحة تغزو جسدها بالكاملة .... لقد ضربها ضربا مبرحا كما اعتاد ان يفعل ... ولم يكتِف بهذا 



 بكل شهوة مقززة...بل مارس نزواته الحيوانية معها 

كانت تلك جميع تساؤالت االطباء نحو المدير،جيمين أحس قليالً بالحزن على الفتى الن الفتى هدده ولم يحاول قتله ولم يالحظ كل ذاك 
لكم الشر به ولكن لم قام بضرب الطبيب جاكسون بتلك الطريقه المؤلمه،ولكن الخطأ لم يكن خطأ الفتى بنظرة الن جاكسون هو من بدء ب

 6الفتى والفتى أعاد له لكمات مضاعفه

 

 ضرب المدير الطاوله بخفه ليكسب أهتمام االطباء لينطق

 

"صمتاً...فلتزمو الهدوء، الطبيب جاكسون بصحه جيده االن لديه جروح سطحيه وكسر بالمعصم فقط ..سوف يرتاح لمدة أسبوع بالمنزل 
المشفى جيداً حرصاً على سالمتكم وسالمه المرضى والعاملين بالمشفى، واالن  ثم يعود للعمل بشكل طبيعي، وإيضاً سوف نشدد حراسه

 1يمكنكم المغادرة نحو أعمالكم "

 

 نهض االطباء جميعهم وهمو بالخروج إستماعاً ألمر المدير لينبس المدير بعدها

 "الطبيب بارك ...أريدك قليالً"

 ربت جيمين على كتف صديقه وعاود الجلوس

 3التوتر واضحه عليه بمكانه وعالمات

 

- 

 

-------------- 

 

أرتمى جونغكوك على سريرةاالسود الواسع بغرفته ذات الطالء االسود مغطياً نفسه بلحافه االسود ،نعم جونغكوك يعشق اللون االسود 
 قمصان باللون االبيض فقط4حتى مالبسه الموجودة بخزانته جميعها تحتوي درجات اللون االسود ويمتلك 

 ه،الستائر، باب غرفته ،حقائب الظهرالخاصه به، كتاب مذكرته،أحذيت

 أرضيه الغرفه

 

 جميعها باللون االسود

 فقط أضواء غرفته لونها ابيض

 22فهو عاشق للون االسود بشكل اليصدق

 



 أخذ قيلوله صغيرة ليتوجهه نحو أحالمه الجميله بنظرة،أحالم تنسيه واقعه السيء

 فابنسبه له هذه التعتبر حياه

 6إي انه شبهه ميت النه لم يجد ذاك السبب الذي يجعله يحب الحياه

 

---------- 

 

 عندما أصبحو لوحدهم بالمكتب قام المدير بإعادة تشغيل الفيديو لجيمين ،تحت تعجب جيمين لينطق بعدها ببعض القلق

 "سيدي ..لقد شاهدت الفيديو لماذا تريني إياه من جديد!!"

 

 جلوس على كرسيه موجهاً أنظاره لجيمين ليبتسم إبتسامه جانبيه لينطقعاد المدير أدراجه بال

 "أعلم..أنا سأريك اللقطات التي قبلها، أتعلم.. انا وأنت فقط من سوف نشاهد"

 

نعم جيمين أحس بالذعر والخوف من كالم المدير ،هل يعني أنه شاهده وهو يساعد الفتى، اجل جيمين االحمق نسي أن هناك كاميرات 
 1وده بغرفه االدويه ولكن هل شاهد عندما كان الفتى محتضناً إياه!ماذا سوف يقول المدير عليهموج

هذا كان كل مايدور بعقل جيمين أثناء مشاهدتهم للفيديو من بدايه مادخل جيمين للغرفه ووضع السكين حول عنقه وجره نحو الغرفه 
 ب جهله المدير ولحسن حظ جيمين انه اليوجد كاميرا بتلك الغرفهالصغيره الموجودة هناك وجلسوهم لمده طويله بالغرفه لسب

 وإال ماذا سيقول عنه، وانتهاء اخر لقطه بمغادرة جيمين بعد أن أحضر أدويه للفتى

 

 أغلق المدير الفيديو لينطق بهمس موجهاً أنظاره نحو جيمين الذي يقضم شفاه ويديه متشابكه بعنف مع بعضها

 

 لمقطع!!..إياك ثم إياك إخفاء الحقيقه!""فلتفسر لي مارأيته با

 

 أبتلع جيمين ريقه بصعوبه ونطق بتلعثم

 "أنا..أنا صدقني ال أعرفه،لقد هددني بالسكين كم ترى خفت عندها منه ،هو طلب مني احضار ادويه له "

 

 صفق المدير ليجفل جيمين

 "وأنت بالطبع أعطيته االدويه بكل بساطه"

 



 2"النه بدى محتاجاً"

 

 رك جيمين أنت طبيب جراحه،أنت اليحق لك التصرف بطيبه قلب""با

 

 "سيدي"

 

 "لقد رأيت كيف حال الطبيب جاكسون بسبب طيبه قلبك"

 

 "وأنا ماشأني، ليس لي يد في ذالك"

 

 10"بارك جيمين،أنت السبب النك ساعدت ناس اليستحقون ..بسبب أفعالك سوف تفصل من المشفى لمده شهر كامل كي تنال عقابك"

 

 توقف قلب جيمين عن النبض ليعود لينبض بعنف

 

 1"س سيدي ولكن"

 

 "وال كلمه،أنت من أفضل اال طباء الموجودين لدي بالمشفى وكماتعلم لوكان غيرك لطردته من مشفاي ..يمكنك االن المغادرة للمنزل"

 

ب فعل قمت به وهذا الفعل يدمرك ،نهض من لم يصدق جيمين ما أل اليه بهذه اللحظه شعور أنك تحرم من وظيفتك التي تحبها بسب
 3الكرسي ليحمل نفسه ليفتح باب المكتب كي يهم بالخروج ليوقفه صوت المدير

 

 "بارك جيمين...يجب عليك اال تستئ مني، فلترتاح بعطلتك جيداً،وإيضاً التقلق لن يعرف أحد بالموضوع "

 

 ارته ويضرب المقود بيدهأوماء جيمين بال شعور ليخرج من المشفى مسرعاً ويركب سي

 متمتماً 

 4"اللعنه عليك بارك جيمين..اللعنه على طيبه قلبك وحياتك كلها"

 



------------------ 

 

 6رائيكم بأحداث القصه؟؟

 

 5صدمة جيمين لما شاف الرجل بالفيديو يضرب الطبيب وفصل جيمين من العمل لمدة شهر كعقاب، تقولون جيمين بيكرهه كوك

 6م النه ساعد كوك وال ال؟//هل جيمين تند

 

 وبتمنى انه القى تفاعل الني مره زعالنه

 6تفاعلكم يسعدني وشجعتوني عشان أنشرالبارت

 

------------------ 

 

 أغلق الباب خلفه ليتنفس بعنف وقد توقف عن الوقوف بسبب نظرات الممرضات

ف بعد أن أخرج منديله المفضل المرسوم عليه أرنب صغير ، ليعود وتهامسهن عليه فـ عالمات الذعر والحزن باديه عليه ليمسح وجهه بعن
 6الرجاعه بجيبه ويمشي بخطوات واثقه كي يكون طبيعياً أمام الجميع

 

توجهه مسرعاً نحو البوابه متجاهالً صراخ صديقه تاي الذي كان يحاول منادته واللحاق بصديقه اال أن احد الممرضات أخبرت تاي 
 يتوقف عن مناداه صديقهبوجود أحد المرضى ل

 

 ليزفر جيمين الهواء براحه النه االن بـ أسواء حاالته وأن فقط نظر لتاي سوف ينهار أمامه بال شك فهو ضعيف أمامه

 

 صعد سيارته ليضرب المقود بيده متمتماً 

 

 "اللعنه عليك بارك جيمين..اللعنه على طيبه قلبك "

 

نعم جيمين يعيش بشقه منفصله وحيداً فهو يحب االستقرار والعيش مستقالً ، يأتي لزيارة شغل سيارته لينطلق بسرعه قويه نحو شقته، 
 عائلته كل جمعه من ايام االسبوع

أرتمى على سريرة يحاول النوم بعد أن أطفاء جميع االضواء بالشقه كي يغرق بالنوم ولكن ال فالنوم أبى أن يزورة بعد عدة تقلبات 
رسائل من صديقه تاي 4ه لينهض مستنداً على سريرة ويحمل هاتفه ليفتح الهاتف معلناً بوجود مكالمتين وبالسرير ليوقفه اضاءه هاتف



 ورساله من أمه

 فتح رساله أمه

Massage from mama 

 'كيف حالك صغيري،لما لم تتصل بي اليوم!!هل أنت بخير!'

 

 ليكتب رساله يطمئن والدته عليه

 

 ثم قام بفتح رسائل تاي

Massage from tae tae 

 'الى إين ذهبت،ناديتك كثيراً ولم تجبني '

 

 'جيمين ماذا حدث، هل حقاً ماسمعت أنت في إجازه!!!'

 

 9'لم التجيب على الهاتف إيها الوغد'

 

 2'هل تتجاهلني، لن أرحمك صدقني '

 

 ليضحك جيمين بصمت على رسائل صديقه

 

 ليكتب رساله لصديقه

 4دما تنهي عملك وسأصنع لك الطعام ''تاي تاي خاصتي سوف نتحدث غداً عن

 

 أغلق جيمين الهاتف لتصدر بطنه صوت يدل على أنها جائعه لذكر الطعام

 ليتذكر أنه لم يتناول الطعام هو و تاي

 ليفتح هاتفه مجدداً ويكتب سائالً تاي إن تناول الطعام أم ال

 

بتسم بصمت الن ثالجته ممتلئه واالروع من هذا أن جيمين بارع في ليتوجهه جيمين لمطبخه ويعيد تشغيل أضواء المنزل ليفتح ثالجته وي



 5صنع الطعام رغم كونه طبيب إال أنه في أوقات فراغه يبحث عن نوع من أنواع االطعمه ويعرف طريقه الصنع حتى يطبقها بالمطبخ

 

YOU'LL ALSO LIKE 

Night Stand With Billionaire ( Translation) by MayamaBella 

Night Stand With Billionaire ( Translation) 
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اتعلم ذالك النوع من القصص عندما تذهب في عطلة و تلتقين برجل ما و تحضين بليلة جامحة . حسنا انا لست ذالك النوع من الفتيات . 
 لقد حظيت بالفعل بليلة جامحة . ليس للمرح فقط إلنق...
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 _by Amira_ajمتدربة الرئيس 

 متدربة الرئيس

5.4M 

247K 

ووكر فتاة مجتهدة تدرس االدارة واالقتصاد ، شاء قدرها ان تقع  ماذا يحدث لو وقعت طالبة تحت تدريب رئيس الشركة نفسه ؟! فايوليت
 تحت تدريب الرئيس المعروف بقساوته اثناء العمل ول...

the Code Of The Alpfa ( In Arabic ) by marry_ma 
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 الجميع . مع مزاجه الذي ال يمكن التنبؤ به والطبي...

 by noora_5صغيرته 

 صغيرته



5.7M 

189K 

 يقع رئيس مافيا بشباك فتاة ال تهتم له كيف سوف يمتلكها و يوقعها بحبه؟

 by SarahAli_1997اغتصاب مع سبق االصرار  
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جلست على سريرها وهي تشعر باالالم المبرحة تغزو جسدها بالكاملة .... لقد ضربها ضربا مبرحا كما اعتاد ان يفعل ... ولم يكتِف بهذا 
 بل مارس نزواته الحيوانية معها بكل شهوة مقززة...

--------- 

  

 

 بمنتصف الليل2اعه الس                   

 

نهض جونغكوك  على صداع قسم رأسه نصفين من شدة االلم ،ليشعل الضوء الذي بجانبه لينهض نحو الثالجه الصغيرة الموجوده بغرفته 
 ليشرب ماء ويعود أدراجه نحو سريرة متجاهالً ألم رأسه ويخلع عنه قميصه لينام بال قميص

 يرغب بذالك فهو اليهتم إن كان بصحه جيدة أو سيئه، إن كان الجو حاراً او بارداً هذه عادته ينام بال قميص أحياناً عندما 

 

 فقط يلبي رغباته الخاصه، عاود النوم بعد أن أطفاء االضاءه

 

حل الصباح لتشرق الشمس معلنه عن يوم جديد وهو ليس بشئ جديد لـ جونغكوك فهو لم يجد ذاك الشيئ الذي يجعله يستيقظ سعيداً 
 يوم جديد بل هي ايام تمضي وليس لهامعنى بالنسبه لهبمناسبه 

 

 دخل يونغي غرفه كوك البارده بعد أن طرق الباب بخفه ليجفله منظر كوك بال قميص واللحاف مرمي على االرض

 ليتمتم بهمسات غاضبه

 "اال يكفيه أن غرفته كالجليد وينام بال قميص إيضاً"

 

يخرج هاتفه من معطفه ويقوم بوضع الهاتف بجانب رأس كوك ليصدر الهاتف صوت نغمه توجهه يونغي نحو الطاوله ليستند عليها و
 مزعجه لتتجعد مالمح كوك ليفتح عينيه وينظر نحو يونغي بغضب ليتمتم بصوت مثقل وشحب



 2"اللعنه عليك، ألن تكف عن القيام بإيقاضي بهذه الطريقه "

 

أنني ال أستطيع إيقاظك إال بكسر زجاج على االرض أو رمي أشياء لتجفل أو  "أوالً فلترتدي شيئ يستر عري صدرك وثانياً التنسى
 تشغيل موسيقى مزعجه ...فأنت ضد اللمس كدت تكسر يدي عندما إيقظتك تلك المرة "

 1نطق يونغي بسخريه معيداً هاتفه لجيبه

 ً  نهض كوك نحو الحمام ضاحكاً بسخريه على صديقه هامسا

 26اللمس" "من الجيد أنك تعلم أنني ضد

 

 أخذ جونغكوك حماماً ساخناً، ليخرج بعد نصف ساعه مرتدياً مالبس االستحمام

 

 أخرج مالبس من خزانته لينظر نحو يونغي بنظرات حاده

 

 "ماذا!!"

 نطق يونغي بغباء

 رفع جونغكوك إحدى حاجبيه

 "أريد أرتداء مالبسي ...فلتخرج "

 

 "بربك جونغكوك"

 نطق يونغي ليكمل

 بالصدفه لم تخلع عدسات العينين ونمت بها باالمس وأستحميت بها االن " "مهالً ..هل

 ليضحك بعدها

 

 "لم أستطيع خلعها إيها الوغد ...أخرج الرتدي مالبسي ثم فلتخلعها لي"

 10تحدث جونغكوك بال مالمح مفهومه

 

------------------------- 

 



المفضله سمع طرق لباب شقته ليترك ماكان بيدة متوجهاً نحوالباب ليفتح على وجهه بينما جيمين كان يعد الطعام بالمطبخ ويستمع موسيقاه 
 صديقه ليقوم بإحتضانه وجيمين بادله االحتضان

 

 "لقد أشتقت لك"

 4قال تاي شاداً على حضن صديقه

 

 "تباً لك لم يمر سوى يوم وأشتقت لي بهذه السرعه"

 

 ى طبخته ويلحقه تاي متحدثاً بجديهفصل جيمين الحضن ليتوجهه نحو المطبخ ليطمئن عل

 "أنت تعلم أنني لم أعمل يوم اال وانت معي فال تتغابى "

 ضحك جيمين لينطق

 1"أجل أجل صغيري لهذا أنا صنعت لك الطعام...كيف كان العمل بالمشفى! "

 

 "لقد أختفى الدكتور سوجين منذ االمس وشددت حمايه المشفى أكثرر"

 يهتحدث تاي بجديه مدلكاً صدغ

 

 أطفاء جيمين النار من على الطعام

 لينطق بمالمح جديه

 "ماذا!!"

 

"أجل، لقد صرت أشعر بالقلق كل يوم جيمين ..أخاف أن اليجدوة وبعدها سوف يصبح الطبيب العاشر العشر المختفي بظروف 
 12غامضه"

 

 7"لقد كثرت عمليات اختطاف االطباء من المشفيات ومن مختلف المجاالت !"

 

 بح الوضع جنونياً""لقد أص

 1نطق تاي مريحاً جسده على االريكه المطله على المطبخ

 



________________ 

 

 14لقاء الجيكوك بيكون قريب

 

 8توقعاتكم للبارت القادم؟

 

Love ya all 


